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FLORISTICKÝ VÝZKUM 
ČSR 

Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. I 
(List spec. mapy Karlovy Vary 3950 - (1). - Severní část Tepelské plošiny .) 

Klín nevýživných horniii západočeského krystalinika, který proniká na 
východ od řeky Teplé a končí zřetelným zlomovým stupněm na východním 
okraji předkarbonského žulového pně jesenického na spojnici Hořovičky
Václavy západně od Rakovníka, je územím botanicky velmi nedokonale 
známým. V červenci 1957 v rámci úkolu Katedry botaniky biologické fakulty 
Karlovy university v Praze „Výzkum flory ČSR" jsem vykonal několik ex
kursí do západní celistvé části tohoto území ohraničené přibližně čarou Bo
chov-Bečov n. T.-Toužim- Žlutice- Bochov. Ve srovnání s východním 
isolovaným úsekem, žulovými komplexy tisským a jesenickým, které jsou pod 
daleko větším vlivem ze severu i z jihu pronikajícího proudu teplomilné kvě
teny, zachovala si tato část výrazný podhorský charakter a je pokračováním 
Slavkovského lesa na pravém břehu Teplé. Nápadná změna ve složení chudé 
květeny na krystaliniku se projevuje v jeho severní a východní okrajové zoně 
a to všude tam, kde jím prorážejí jednotlivě roztroušené čedičové kopce nále
žející jižnímu obvodu Doupovských hor (na př. v okolí Hlinek, Čes. a Něm. 
Chloumku, Zlaté Hvězdy, Veselova) a zvláště dál na východ mezi Žluticemi 
a Chyší, kam souvislý výběžek čedičů proniká nejdále na jih. Osamělý čedi
čový Vladař 692 mu Žlutic a Chlum 643 mu Manětína , které se zdvihají nad 
krajinu budovanou permskými sedimenty, spolu s hluboce zaHznutým údolím 
střední a dolní Střely jsou mostem pro teplomilnou květenu postupující na 
severu Poohřím, po východním okraji Doupovských hor a podél Blšanky a na 
jihu podle Mže. Pro posouzení regionální příslušnosti území, kterým jsem se 
zabýval, a pro řešení chorologických a florogenetických otázek v celých severo
západních Čechách má prvořadý význam znalost podrobného rozšíření pod
horských a teplomilných druhů. Na indikační hodnotu mnohých z nich už 
upozorňují Schus t l e r (1918) a Domin (1924). Zjistil jsem ještě 
celou řadu dalších druhů, které svým pospolitým nebo ojedinělým výskytem 
po případě absencí v porovnání s jejich rozšířením v sousedních okrscích 
upřesňují naše znalosti nejen o floristické, nýbrž i o vegetační struktuře této 
části Čech. Platí to zvláště o t. zv. obecných druzích (na př. Cichorium intybus, 
Geranium pratense, Salvia pratensis aj.), u nichž stanovení hranice drobných 
vnitřních hiátů v jinak souvislé ploše areálu umožňuje hodnocení a odlišení 
různých momentů autekologické povahy druhu. 

V další části uvádím nejdůležitější z druhů, které jsem v území zjistil se 
všemi zaznamenanými nalezišti. 
Achillea ptarmica L. - Dosti častá na vlhkých lukách a v pobřežních křovinách podle potoků. 

Bochov: u potoka jižně Bártova mlýna; Dlouhá ves: podle potoka u kóty 592; v údolí 
Toužimského potoka: u Mosrova a Hockbeilova mlýna a pod Óhylicemi u kóty 562; lJdrč: 
u rybníků v okolí kóty 634; Javorná: na louce u rybníka východně kóty 664; v údolí 
Střely: východně od silnice vedoucí do Kozlova; u Kozlovského, Tomšovského a Dou
povského mlýna; pod skalami asi I km východně od Doupovského mlýna; Verušice: 
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louka na jižním úpatí kóty 592; Bečov n. T.: na louce na jihovýchodním okraji města; 
při trati Z od zastavky . Otročín-Brť. 

Aconitum variegatum L. - jen na jediném místě v pobřežních křovinách V od Chylického mlýna. 
Mi kyš k a (1942-43) jej uvádí z údolí Střely Jod Rabštejna u Kozičkova mlýna. 

Actaea spicata L. - Přílezy: v rokli J kóty 650; Javorná: ve vrcholovém Coryletu J vsi. 
Agrimonia eupatoria L. - hranice jeho rozšíření probíhá pravděpodobně po S a V okraji území. 

Bochov: v křovinách na kopci JV Zámeckého vrchu; Něm. Chloumek: kóta 705. 
Anagallis arvensis L. subsp. phoenicea (S cop.) V o 11 m. - Čes. Chloumek: v poli na Z okraji 

vsi. 
Anthemis arvensis L. - Bochov: velmi hojný na polích u sv. Jakuba. 
Anthemis tinctoria L. - tento druh pospolitě rozšífoný na úhorech a pastvinách se skeletovým 

podkladem, na náspech a na skalách v záfozech podél komunikací má ve většině území 
adventivní charakter. Hromadný je jeho výskyt též na jižní periferii Doupovských hor 
v okolí Valče a Vel. Hlavákova. Na hojné rozšíření v okrajové zoně Slavkovského lesa 
upozorňuje Domin (1942). Teleč: nad Teleckým mlýnem; Bochov: zřícenina na Zá
meckém vrchu; Přílezy: Z od vsi a Jod kóty 650; Javorná: v obilí při silnici do Čes. Chloum
ku, kamenitý úhor na J svahu kóty 7 GO, na okraji polní cesty S vsi a na pahorcích u silnice 
S kóty 664; Něm. Chloumek: kóta 673 a 638, Liščí vrch; u silnice z Něm. Chloumku do 
Bochova V kóty 690; Verušice: polní úvoz S vsi; u žel. stan. Protivec; na skalách mezi 
Bečovem n. T. a Vodnou; na tarasu na V okraji Vodné; u mlýna V žel. stanice Otročín-Brť; 
u kóty 631 SZ od Poseče; žel. stanice Poseč; žel. stanice Smilov; kóta 596 JZ Brložce; 
při trati u Prostfodního rybníka J od Lužan; žel. stanice Štědrá; při trati Z Borku; žel. 
stanice N. Dvůr; Bečov n. T.: k Z exponované skalnaté svahy JV města; Semteš: při 
trati SZ vsi. 

Anthyllis vulneraria L. - Bochov: okraje úvozu u Bártova mlýna; Zámecký vrch; Toužim: 
Z okraj lesa u rybníka S města; Chylice: travnaté svahy proti Chylickému mlýnu; Svinov: 
Hor. Schartův mlýn; Údrč: na pahorcích v okolí kóty 634; Odolenovice: na mezích S vsi; 
Javorná: J úpatí kóty '750 a na pahorcích u silnice S kóty 664; na okraji lesa pH Střele JZ 
od Sovolusk; Skoky: pahorek Z vsi; Vodná: hráz bývalého rybníka V kóty 564; při trati 
V žel. stanice Otročín-Brť; Borek: pH trati Z vsi; na mezích podél silnice u žel. stanice 
Protivec. 

Apera spica-venti (L.) Pa 1. - B e a u v. - Bochov: úhory na S úpatí Zámeckého vrchu; Veru
šice: štěrkovité úhory na J svahu kóty 592. 

Aphanes arvensis L. - Chylice: úhor S od Chylického mlýna. 
Arabis hirsuta (L .) S cop. subsp. sessilifolia G a u d. Bochov: zřícenina na Zámeckém 

vrchu. 
Archangelica o.fficinalis (Mo e n c h) G. F. Hoff m. - v pobřežních křovinách podél potoků 

j ednotlivě. Bochov: u Houškova a Bártova mlýna; Vodná: u protrhlého rybníka V kóty 564; 
v údolí Střely u Kozlovského mlýna. 

Arctium minus (J. Hi 11) Bern h. - ·u druhů tohoto rodu je ve srovnání s rozšířením v tep
lejších oblastech zřetelný řidší výskyt. Bečov n. T.: u silnice pod zámkem; kóta 664 v pří
kopě lesní silnice mezi Hlinkami a myslivnou Vitriolka. 

Arnica montana L. - rozšíření v okrajových horách SZ Čech charakterisují Domin (1907), 
(1924) a Sterne c k (1938). V území roste ve velkých koloniích na okrajích lesů, na vřeso 
vištích a na rašelinách velmi hojně v SZ části. Více méně souvislá hranice rozšíření končí na čáře 
Údrč-Přílezy~Toužim. Na jih odtud v tepelském a hůreckém lesním komplexu je podle 
M a 1 och a (1913) rovněž dosti častá. V Doupovských horách jen roztroušeně ji uvádí 
He g i (1929). Dále na východ na území spec. map Rakovník a Kladno jsou známa už 
jen jednotlivá velmi isolovaná naleziště. V údolí Střely u Doupovského mlýna, na okraji 
smrčiny Z od Hockbeilova mlýna; Údrč: okolí kóty 634; Bochov: okraj vlhké louky u Bár
tova mlýna; Něm. Chloumek: rašelinná luka V od Liščího vrchu; Javorná: kóta 664 na 
břehu rybníka; Čos. Chloumek: rašeliniště na okraji smrčiny při silnici do Javorné; Přílezy: 
na okraji lesa Z obce, mezi kótami 708 a 619 Z obce, sušší okraj rašelinné louky při potoce 
JZ kóty 650; na okraji louky V od myslivny mezi Přílezy a Čes. Chloumkem; Odolenovice: 
na lesní cestě S obce sterilní; Kosmová: mezi lesem a tratí SZ kóty 628; u žel. zastávky 
Poseč; při trati Z žel. stan. Otročín-Brť; Vodná: SZ úpatí kóty 700; Hlinky: ústí údolí 
mezi kótami 700 a 733, závěr údolí 1 km JZ Hůrky 814 m; Bečov n. T.: pNkopy lesní 
silnice J kóty 677, roztroušeně v celém údolí mezi kótami 664 a 608. 

Arrhenatherum elatius (L.) J. et K. Presl - Verušice: meze na J- svahu kóty 592; Bečov n. T.: 
travnaté svahy u odbočky silnice do Krásna, též na stráni proti nádraží. 

Artemisia absinthium L. - v centrální části území jsem jej nikde nezjistil. Vzácně na Z okraji 
Bochova u bývalé porcelánky; Chyše: v příkopech ve vsi; iel. stanice Protivec; Skoky: 
Z okraj vsi; podle silnice nad zastávkou Žlutice. 
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Artemisia campestris L. - stejně jako předchozí druh jen v obvodové části ú zenú. Bečov n. T.: 
kamenitá stráň proti nádraží; Verušice: na m ezích na J svahu kóty 592, úvozová polní ccstR 
S vsi; v údolí Střely na okraji lesa u mlýna JV od Sovolusk; na m ezi podle silnice u žel. 
stanice Protivec. 

Aruncus vulgaris R a f in. - Bečov n. T.: jen v roklinatém údolí potoka u kóty 608. 
Asariim auropaeum L. - u Tomšovského mlýna v údolí Stfoly; v závoru údolí z Vodné na, 

Hůrku 814 m. 
Asplenium septentrionale (L.) G. F. Hoff m. - ačkoliv v údolí toků jsou dosti časté ska naté 

polohy, zdá se být vzácné. J en v údolí Teplé na skalách u odbočky silnice do Krásna S 
od Bečova n . T. a na skalách proti nádraží Bečov n. T. 

Astragalus glycyphyllos L. - na okrajích lesů, na pasekách a na okrajích Corylet dosti častý. 
Bochov: na okraji lesa u sv. Jakuba a na Zámeckém vrchu; Odolenovice : k:fovinaté m eze 
S vsi; Čes. Chloumek: na lesních okrajích vroubených lískou J vsi; Javorná: na J úpatí 
kóty 750 a na travnaté stráňce u silnice S kóty 664; Něm. Chloumek: na kfovínatém se
verním svahu Liščího vrchu; v údolí Střely u Tomšovského mlýna a u mlýna JV od Sovo
lusk; Verušice : na křovinatých mezích na J úpatí kóty 592; na okraji lesa nad za.st. Žlutice; 
Vodná: ústí údolí mezi kótami 700 a 733. 

Athyriumfllix-femina (L.) Roth - na vlhkých a humosních místech kolem toků a pramenišť. 
Čes. Chloumek:: vlhká smrčina S vsi; Vodná SZ úpatí kóty 700; v údolí Střely: kóta 562 
JV od Chylic, v pobřežních křovinách Z od Kozlovského mlýna, u Tomšovského mlýna. 

Atrapa belladonna L. -- v lesním komplexu Hůrky 814 m mezi myslivnou a kótou 677. 
Ballota nigra L. - Skoky: v příkopech ve vsi velmi hojná. 
Barbaraea vulgaris R. Br. - Lubenec: okraj lesa J kóty 404; Toužim: na svahu kolem zámku; 

Bečov n. T.: na skalnaté stráni proti nádraží. 
Batrachium a,quatile (L.) Dum o r t. - Údrč: rybníky v okolí kóty 634. 
Berberis vulgaris L. - v údolí Střely na stráni u Dolního Schartova mlýna. 
Berteroa incana (L.) DC. - na nádraží v Protivci. 
Brachypodium pinnatum (L.) Pa 1. - B e a u v. - na výslunných okrajích lesů, a na křovina 

tých stráních hojně roztroušena. Odolenovice: na lesním okraji S vsi; Přílezy: větší kolonie 
na několika místech na okraji lmia Z od obce, na okrajích lískových porostů Jod rnyslivny; 
Čes. Chloumek: lískou vroubený lesní okraj JZ vsi; Javorná: J úpatí kóty 750; Bochov: 
Z od města v okolí kóty 690, na stráních u Houškova a Bártova mlýna; na okraji smrčiny 
u kóty 592 pod Dlouhou Vsí; Zámecký vrch u Bochova; Toužim: na západním okraji lesa 
u Mosrova mlýna; V údolí Stfoly u Doupovského mlýna; Bečov n. T.: křovinaté stráně 
u silnice odbočující do Krásna; Vodná: SZ úpatí kóty 700 a JV úpatí kóty 689. 

Bromus ramo8its W. Hud s. subsp. benekenii (J. M. Lange) Trim. - Hlinky: velmi 
hojný na pasekách na vrcholu Hůrky 814 m; Čes. Chloumek: v prosvětleném smrkovém 
lese na Z okraji vsi. 

Bromus inermis Ley s s. - Verušice: na mezích u silnice S od sv. Mikuláše. 
Calamagrostis canescens (\Veb.) Roth - Údrč: u rybníků v okolí kóty 634. 
Galamagrostis villosa (Ch a i x) G m e 1. - Přílezy: na lesním okraji u potoka J kóty 650; 

Odolenovice: ve smrkovém lese S vsi; Vodná: SZ svah kóty 700; Bečov n. T.: podle silnice 
na S od myslivny Hůrka a v okolí kóty 677. 

Calamintha acinos (L.) C 1 a i r v. - na výslunném okraji lesa v údolí Střely JZ od obce Skoky; 
Čes. Chloumek: na skalkách Z vsi. 

Calamintha clinopodium S p e n n. - na křovinatých stráních roztroušeně. Bochov: u Bártova 
mlýna, na Zámeckém vrchu; na okraji lesa v údolí Střely JZ obce Skoky; Bečov :n. T.: 
podle lesní silnice Jod myslivny Hůrka; Čes. Chloumek: křovinatý kopec Z od vsi; Javorná: 
J úpatí kóty 750; Něm. Chloumek: S svah Liščího vrchu; na mezích u žel. stanice Protivec. 

Campanula persicifolia L. - v celém území jednotlivě roztroušen. Bochov: na strání u sv. Jakuba, 
lesní okraje u Bártova mlýna; Teleč: křovinatá stráň J vsi; Toužim: travnaté svahy nad 
rybníkem S od města; v údolí Střely: na stráni JV od obce Chylice, V od silnice Kojšovice
Kozlov, u Tomšovského mlýna; Bečov n. T.: pod skalami S žel. mostu, podle silnice S od 
myslivny Hůrka, na stráni nad zámkem; Luhov: u Luhovského mlýna; na náspu S od žel. 
stanice Borek; Žlutice: při trati Z od nádraží; Přílezy: na okraji lesa Z od obce a na křovi
naté stráni nad potokem Jod kóty 650; Javorná: na J úpatí a V vrcholu kóty 750; Něm. 
Chloumek: na S svahu Liščího vrchu. 

Campanula trachaelium L. - Čes. Chloumek: na křovinatém okraji lesa J a JZ od obce; Javorná: 
V vrchol kóty 7 50. 

Gardamine amara L. - Teleč: ve vlhkém příkopu Z od obce ; Bečov n. T.: luční příkop u kóty 608 
na V od města. 

Oardamine impatiens L. - v údolí Střely ve smrkovém lese proti skalám pod Doupovským 
mlýnem. 
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Carduus nutans L. - tento teplomilný druh osidluje hojně místa s nezapojeným bylinným patrem 
hlavně podél komunikaCí a v sídlištích. Bochov: ve zbořeništích; Toužim: kolem zámku 
a na svahu nad rybníkem S od města; v údolí Střely u Hor. Schartova ml-ýna, SV od Ko'Z.
lovského, u Doupovského a Tomšovského mlýna; Skoky: na. kamenitém -pahorku 'Z.S. 
hřbitovem; Verušice: úhory na J svahu kóty 592; Bečov n. T.: u silnice nad 'Z.amkem; ph 
trati S od obce Tisová; Poseč: při trati u kóty 631; na železničnich náspech Jod. nádraiž.i 
Borek; u žel. stanice Protivec; v e zbořeništích v Javorné. 

Carex brizoides L. - v údolí Střely Z od Kozlovského mlýna. 
Carex canescens L. - Javorná: u rybníka u kóty 664; Údrč: u rybníků v okolí kóty 634. 
Carex disticha Hud s. - Údrč: u rybníků v okolí kóty 634. 
Carex ela.ta B e 11. a p. A 11. - na okrajích rybníka S od Toužimi. 
Carexflacca S c hr e b. - Bochov: na stráni u Houškova mlýna. 
Carex pilulifera L. __:__ Bečov n. T.: ve smrkovém lese u kóty 677 J od myslivny Hůrka; Údrč: 

v okolí kóty 634. 
Carlina vulga.ris L. - Chylice: na úhorech proti Chylickému mlýnu; na okraji lesa v údolí Střely 

JZ od obce Skoky; Odolenovice: v polním úvozu S od obce. 
Centaurea scabiosa L. - v území zpravidla jednotlivě. Na roztroušených nalezištích má víceméně 

zřetelný adventivní charakter. Bochov: na mezi u sv. Jakuba, na J svahu Zámeckého vrchu 
a na křovinatém pahorku JV od zříceniny, u silnice do Něm. Chloumku V od kóty 690; 
Javorná: u polní cesty S od obce a na kamenitém pahorku S od kóty 664; Čes. Chloumek: 
na starých úhorech Z od obce a na J úpatí kóty 750; na okraji lesa 1 km SZ od obce Přílezy; 
Vodná: stráň na V okraji vsi; Toužim: na travnatých svazích kolem zámku, při trati 
u rybníka J myslivny Obora a JV od nádraží; Otročín: u mlýna; v údolí Střely: pastvinné
svahy JV od obce Chylice, JZ od Hor. Schartova mlýna, u Hamerského mlýna; Skoky: 
na křovinatém pahorku Z od obce ; Verušice: na J svahu kóty 592; Žlutice: na mezi u kóty 
572 S od města; Borek: při trati J od rybníka; na mezi u žel. stanice Protivec. 

Chaerophyllum aureum L. - Teleč: vlhčina Z od obce; Bochov: u potoka u sv. Jakuba a velmi 
hojně na stráni u Houškova mlýna; Čes. Chloumek: pramenná místa JZ od obce; Toužim: 
pod skalami u zámku; Něm. Chloumek: na kamenných hrázích zarostlých lískou V oď 
kóty 690. 

Chaerophyllum hirsutum L. - Bochov: podle potoka u sv. Jakuba a u kóty 592 pod Dlouhou Vsí; 
v údolí Střely: u Dol. Schartova, Tomšovského a Doupovského mlýna; Vodná: SZ úpatí 
kóty 700, na prameništi v závěru údolí Z od Hůrky 814 m, Jod myslivny Hůrka; Bečov n. T.: 
v údolí potoka V od města u kóty 664, v okolí tří rybníků a Z od čerpací stanice u kóty 608; 
Přílezy: podle potoka J od kóty 650; Čes. Chloumek: v silničním příkopě v lese S od obce. 

Chamaebuxus alpestris S pach - Čes. Chloumek: na skalkách SZ od obce. 
Chrysanthemum corymbosum L. - Hlinky: v závěru údolí Z od Hůrky 814 mna okraji smrkového 

lesa; Javorná: J úpatí a V vrchol kóty 750; Něm. Chloumek: S svah Liščího vrchu; Údrč: 
na travnatých pahorcích v okolí kóty 634. 

Cichorium intybus L. - naleziště u silnice S od obce Verušice; na mezích u žel. stanice Protivec 
a při trati V od nádraží Chyše patří k okrajovým bodům jejího rozšíření. V ostatním území 
jsem ji nikde nezjistil. 

Cirsium acaule (L.) S cop. - Bochov: na J svahu Zámeckého vrchu, na lesním okraji u Houš
kova a Bártova mlýna; Údrč: pastvinné pahorky v okolí kóty 634; Něm. Chloumek: 
na S úpatí Liščího vrchu; Javorná: J úpatí a vrchol kóty 750; Čes. Chloumek: lískou vrou· 
bené lesní okraje Z a JZ od obce; na pastvině na SZ okraji obce; na okraji lesa S od obce 
Odolenovice; Toužim: na travnaté stráni nad rybníkem S od města; v údolí Střely: 
u Chylického, Hor. a Dol. Schartova mlýna, na V od kóty 550 pod Kozlovem, u Koz
lovského a Doupovského mlýna, na výslunném okraji lesa JZ od obce Skoky; Vodná: na 
lesních okrajích v dolní části a v závěru údolí Z od Hůrky 814 m. 

Cirsium canum (L.) A 11. - v jediném exempláři na křižovatce polních cest u kóty 673 na Z 
okraji Něm. Chloumku; u žel. stanice Záhořice. V celém ostatním území nezjištěn. 

Cirsium eriophorum (L.) S cop. - roztroušeně v S části území. Naleziště jsou výběžkem jeho 
rozšíření v Doupovských horách. Čes. Chloumek: pastvina na SZ okraji obce; Teleč: na 
křovinaté stráni pod vsí; Bochov: na Zámeckém vrchu. 

Cirsium heterophyllum (L.) A 11. - na vlhkých a rašelinných lukách, v křovinách podél toků 
v celém území hojně roztroušen a často v rozsáhlých koloniích. Bochov: v pobřežních 
křovinách u sv. Jakuba, u Houškova a Bártova mlýna; Něm. Chloumek: vlhká louka V od 
kóty 673 a na S okraji obce Jod kóty 638; Čes. Chloumek: v silničním příkopě v lese Z od 
kóty 677; Přílezy: v údolí potoka SZ od kóty 619; v údolí Střely: na okraji lesa Z od Hock
beilova mlýna, u Chylického mlýna, JV od obce Sovolusky; Bečov n. T.: u odbočky silnice 
do Krásna, na okraji lesa pod silnicí V od města, na mnoha místech podle silnice mezi 
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myslivnou Húrka a kótou 693; Vodná: podle potoka na SZ úpatí kóty 700; Hlinky: na. 
pasece na vrcholu Hůrky 814 m; Údrč: na vlhkých lukách v okolí kóty 634. 

Cirsium oleracwum (L.) S cop. - roste jen jednotlivě nebo v menších koloniích a jeho místo 
ve srovnání s jeho hromadným výskytem v nížině a pahorkatině tu pfojímá Cfrsium pa
lustre . Bochov: louky u sv. Jakuba, na prameništi u kóty 592 pod Dlouhou Vsí; Telci'-: 
na louce Z od obce; Toužim: u stavidel rybníka S od města; v údolí St:foly: u Hor. Schartova, 
Hamerského a Kozlovského mlýna; Bečov n. T.: na louce pod silnicí V od mc~sta a podle 
Teplé u železničního mostu; Vodná: SZ svahy kóty 700; na lukách při trati SV od obce 
Tisová; u žel. stanice Otročín-Brť; v okolí kóty 596 JV od obce Smilov ; Žlutice: na lukách 
1 km Z od nádraží. 

Comarum palustre L. - na rašelinných okrajích rybníků a na luóních vlhóinách v celém území 
roztroušeně. Bochov: na okraji rybníka u Houškova mlýna, luóní vlhčina u Bártova mlýna; 
Bečov n. T.: u rybníků v údolí potoka mezi kótami 664 a 608; Přílezy: vlhké louky na 
okraji lesa Z od vsi, podle potoka Jod kóty 650 a na lukách V od myslivny; Čes. Chloumek: 
na rašelině u lesa Z od kóty 677; Javorná: kolem obou rybníků mezi Hybničnou a Něm. 
Chloumkem; Něm. Chloumek: na vlhkých lukách V od Liščího vrchu; Údrč: kolem ryb
níků v okolí kóty 634. 

Convallaria maialis L. - Bochov: u Bártova mlýna; Vodná: na SZ úpatí kóty 700; Bečov n. T.: 
v údoli potoka mezi kótami 664 a 608 u rybníka a u čerpací stanice; Přílezy: Coryletum 
na okrnji lesa Jod kóty 650; Čes. Chloumek: v křovinách JZ vsi; Javorná: na V vrcholu 
kóty 750 a na kamenitých pahorcích S od kóty 664; Něm. Chloumek: na S okraji lesa V 
od Liščího vrchu. 

Cornus sanguinea L. - Bochov: na křovinatém pahorku JV od Zámeckého vrchu. 

Coronilla varia L. - na výslunných stráních a mezích v celém území roztroušeně. Bochov: na 
J svahu Zámeckého vrchu a na stráni V od obce Pavice; Toužim: svahy kolem zámku a nad 
rybníkem S od města; v údolí Stfoly: u Chylického, Hamerského, Kozlovského a Doupov
ského mlýna, na výslunném okraji lesa JZ od obce Skoky; Skoky: na pahorcích Z od vsi; 
Verušice: na J svazích kóty 592; na okraji písčitého boru Z od zastávky Žlutice; Bečov n. T.: 
pod skalami za žel. mostem, na travnatých svazích nad zámkem; Odolenovice: v úvoze 
S od obce; Přílezy: na travnatém okraji lesa V od kóty 708; Čes. Chloumek: na křovinatých 
stráních Z od vsi; Javorná: J úpatí kóty 750 a na kamenitém pahorku u kóty 664 S od 
silnice; Něm. Chloumek: na S svahu Liščího vrchu; u lesa při trati Z od obce Políkno. 
Luhov: u Luhovského mlýna; žel. stanice Štědrá; na polních mezích u žel. stanice Protivec' 

Orepis biennis L. - zjištěná naleziště jsou na obvodu území. Žlutice: u kóty 572 S od města; · 
Bečov n. T.: za žel. mostem; při trati Z od nádraží Štědrá; v okolí žel. stanice Protivec. 

Crepis paludosa (L.) Mo e n c h - podél potoků a na prameništích dosti častá. Bochov: na 
vlhčině u Houškova mlýna a v okolí kóty 592 pod Dlouhou Vsí; Vodná: na SZ úpatí kóty 700; 
Bečov n. T.: v příkopě u myslivny Hůrka, v olšině u kóty 664 a u rybníka Z od této kóty; 
Přílezy : na louce u lesa V od kóty 708 a v olšině u potoka ,Jod myslivny; Údrč: na vlhkých 
lukách v okolí kóty 634. 

Cytisus nigricans L. - nejhojnější je v území na stráních a na skalách v údolí Teplé. Podle trati 
SZ od obce Tisová. Javorná: na kamenitých pahorcích u silnice S od kóty 664; Něm. 
Chloumek: na V vrcholku Liščího vrchu a na S okraji lesa V od Liščího vrchu. 

Daphne mezereum L. - Javorná: Coryletum na V vrcholku kóty 750; Něm. Chloumek: roh 
smrkového lesa mezi Liščím vrchem a kótou 690. 

Digitalis grandijlora P. Mill. - na lesních pasekách a v zářezech podél komunikací. Bečov 
n. T.: v lomu za žel. mostem, u odbočky silnice do Krásna, v pasece nad třetím rybníkem 
mezi kótami 664 a 608; Hlinky: p&seka na vrcholu Hůrky 814 m, v příkopu lesní silnice 
v okolí kóty 677; Luhov: žel. násep u Luhovského mlýna. 

Echinops sphaerocephalus L . - na rumišti u žel. stanice Protivec. 
Equisetum pratense E h r h. - v údolí Střely u Doupovského mlýna. 
Equisetitm silvaticum L. - ve vlhkých smrkových lesích v celém území hojná. Bochov: u Houš

kova a Bártova mlýna, u kóty 592 pod Dlouhou Vsí, pastvina u kóty 673; v obilí při silnici 
mezi Dl. Vsí a Telčí; Něm. Chloumek: na louce v okolí kóty 673, Liščí vrch, na lukách mezi 
Liščím vrchem a kótou 690 a na okraji smrčiny u kóty 690; Javorná: na rašelinném okraji 
rybníka u kóty 664; Čes. Chloumek: rašelina na okraji lesa Z od kóty 677; Přílezy: po celém 
okraj i lesa Z od obce; Odolenovice: na mezích S od obce; v údolí Stfoly: u Hockbeilova 
a Kozlovského mlýna; Vodná: na mnoha místech v údolí vedoucím na Hůrku 814 m; 
Hlinky: v příkopech u myslivny Hůrka; Bečov n, T.: pod skupinou skal Z od kóty 664 
v hůreckém lesním komplexu a u rybníků směrem k městu na několika místech; při trati 
Z od žel. stanice Otročín-Brť; na okraji lesa při trati SZ od obce Kosmová; Luhov: u Lu
hovského mlýna. 
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Erica carnea L. - Bečov n. T.: v ohybu silnice mezi kótami 693 a 664 Jod myslivny Hůrka• 
Rozšíření druhu uvádí. Klášterský (1954). 

Eriophorum angustifolium Honc k. - Údrč: u rybníků v okolí kóty 634. 
E'l"io'Phorum latifolium Hoppe - Přílezy: na vlhké louce Z od obce; Bochov: na rašelinné 

\ou.cei u. "Bá;rtova mlýna; V od.ná: v závěru úd.olí SZ od myslivny Hůrka. 

E·wphorbiu C'IJ'PU'rissius L. - Bochov: na pahorku u kapličky Z od města, na J svahu Zámeckého 
vrchu, na meúch u sv. Jakuba, v úvozu u Bártova mlýna, na stráni proti Pavicům; Dl. Ves: 
na mezích S od obce; Teleč: při silnici S od obce; Něm. Chloumek: S svahy Liščího vrchu; 
Javorná: J. úpatí a V vrchol kóty 750, podle polní cesty S od obce, kamenité pahorky 
u kóty 664; Čes. Chloumek: lískou vroubený okraj lesa JZ od obce; Přílezy: na úhorech 
u myslivny; Odolenovice: na mezích S od obce; Toužim: na svazích kolem zámku a nad 
rybníkem S od města; v údolí Střely: u Hor. Schartova, Hamerského a Kozlovského mlýna, 
na výslunném okraji lesa JZ od obce Skoky; Vodná: na hrázi rybníka v údolí SZ od kóty 733; 
na mezích u žel. stanice Protivec. 

Frangula alnus P. Mi 11. - Bochov: v pobřežních křovinách u Bártova mlýna; Javorná: na 
J úpatí kóty 750; Přílezy: v olšině u potoka Jod kóty 650; Vodná: podle potoka na SZ úpatí 
kóty 700. 

Galium boreale L. - Bochov: na rašelinných lukách u Houškova mlýna. 
Galium cruciata (L.) S cop. - Bochov: na louce u Houškova mlýna; Čes. Chloumek: na křovi

natých okrajích lesa J a Z od vsi; v údolí Střely: u Kozlovského a Doupovského mlýna; 
na okra,ii olšiny u zastávky Žlutice; Bečov n. T.: u silnice mezi kótami 693 a 664 Jod mys
livny Hůrka. 

Galium silvaticum L. - Javorná: na V vrcholu kóty 750. 
Genista german?:ca L. - Bochov: podle lesní cesty u Bártova mlýna a na stráni proti Pavicům; 

Něm. Chloumek: po okraji lesa SZ od kóty 690; Přílezy: u myslivny v okolí kóty 650; 
výslunný okraj lesa v údolí Střely JZ od obce Skoky; Vodná: na lesních okrajích v údolí 
SZ od kóty 733; Bečov n. T.: podle silnice z Hlinek k myslivně Vitriolka v okolí kóty 677. 

Geranium divaricatum E hr h. - Javorná: na J úpatí kóty 750; v údolí Střely na úhoru Z od 
Hor. Schartova mlýna. 

Geranium pratense L. - jsem v území sbíral jen na lukách a v příkopech u nádraží Štědrá, 
Žlutice a Protivec a při silnici v okolí kóty 582 V od obce Verušice. Všechna naleziště patří 
k okrajovým bodům jeho rozšíření v území. 

Geranium silvaticum L. - Bečov n. T.: na louce na V okraji města. 

Geuni rivale L. - na vlhkých lukách hojně v celém území. Bochov: u Houškova mlýna a Bártova 
a na lukách V od kóty 690; Něm. Chloumek: luka na V úpatí Liščího vrchu; Javorná: 
u rybníka u kóty 664; Čes. Chloumek: prameniště na J okraji a luční stružky na SZ okraji 
vsi; Přílezy: vlhké louky V od myslivny; Odolenovice: v příkopu podle úvozové cesty 
S od obce; Údrč: u rybníků a na lukách v okolí kóty 634; Bečov n. T.: louka na V okraji 
města; Vodná: SZ úpatí kóty 700, závěr údolí pod Hůrkou 814 m, na prameništi J od 
myslivny Húrka. 

Glyceria aquatica (L.) Wa h 1 e n b. - Teleč: v lučníchpříkopechmeziTeleckýmmlýnem a obcí. 
Heleocharis acicularis (L.) R o e m. et S c hu 1 t. - Údrč: u rybníků v okolí kóty 634; Javorná: 

u rybníka u kóty 664. 
Helianthemum nummularium (L.) P. Mi 11. - na sušších lesních lukách a travnatých stráních 

dosti častý. Bochov: na stráni u Houškova a Bártova mlýna a na křovinatém pahorku JV 
od Zámeckého vrchu; Něm. Chloumek: na S svahu Liščího vrchu; Javorná: na J úpatí 
a na V vrcholu kóty 750 a na kamenitých pahorcích u silnice S kóty 664; Čes. Chloumek: 
na lískou vroubeném lesním okraji JZ od obce; Přílezy: na vřesovině V od kóty 650; Údrč: 
na travnatých pahorcích v okolí kóty 634; Toužim: na stráni nad rybníkem S od města; 
v údolí Střely: na stráních u Chylického, Hamerského, Kozlovského a Tomšovského mlýna; 
Vodná: na SZ úpatí kóty 700 a 733. 

Herniw·ia glabra L. - v kolejišti na zastávce Žlutice. 
Hieracium auricula L. em. Lam. et DC. - Údrč: na travnatých pahorcích v okolí kóty 634. 
Hieracium umbellatum L. - Něm. Chloumek: na m ezi u kóty 763; J·avorná: na kamenitých 

pahorcích při silnici S od kóty 664. 
Impatiens noli-tangere L. - Hlinky: v silničním příkopu Jod myslivny Hůrka. 
Juncus alpinits V i 11. - Javorná : na rašelinném okraji rybníka u kóty 664. 
Juncus bulboBus L. - Přílezy: dno vypuštěného rybníka Jod kóty 650. 
Junciis filiformi8 L. - Údrč: u rybníků v okolí kóty 634; Bochov: na lukách kolem rybníka 

u Houškova mlýna; Něm. Chloumek: na vlhkých lukách m ezi Liščím vrchem a kótou 690; 
Javorná : u obou rybníků S od kót,y 664 a na p:i'ilehlých lukách; Přílezy: na~rašelinné louce 
podle potoka J od kóty 650 a na bahnité louce V od myslivny. 
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Juncus squarrosus L. - Něm. Chloumek: louky mezi Liščím vrchem a kótou 690 ; Javorná: 
u obou rybníků v okolí kóty 664; Přílezy : na rašelinné louce u lesa Z od obce. 

Knautia silvatica (L.) Duby - zatím je mi znám jen z húreckého lesního komplexu. Ces. 
Chloumek: na lískou vroubeném lesním okraji JZ od vsi; J avorná : Coryletum na V v rcholu 
kóty 750; Hlinky: u myslivny Hůrka ; Bečov n. T.: u čerpací stanice v okolí kóty 608 V od 
města. 

Koeleria pyramidata (Lam.) Do m. -- na suchých travnatých svaz ich v celén1 území dosti 
hojně roztroušen. Údrč: travnaté pahorky v okolí kóty 634; Boehov: na kfovinatém 
pahorku JV od zříceniny a na J svazích Zámeckého vrchu ; na trávnících mezi Telč i a Dl. Vsí ; 
Něm. Chloumek: na mezi u kóty 673, na S svahu Liščího vrchu; Javorná : kamenité pahorky 
při silnici S od kóty 664; Přílezy: vřesovina V od kóty 650; Toužim: svahy kolem zámku 
a nad rybníkem S od města; v údolí Střely: u Chylického , Hor. Sehartova. a Kozlovského 
mlýna, na výslunném okraji lesa JZ od obce Skoky; Žlutice: písčitý okra j boru Z od žel. 
zastávky; Vodná: SZ úpatí kóty 700 a 733; Bečov n. T. : na hrázi rybníka mezi kóta mi 664 
a 608. 

Lamium maculatum L. - Bečov n. T.: v příkopě pod skalami za žel. mostem; v údolí St:foly: 
jie v pobřežních křovinách u Hamerského, Dol. Schartova a Tomšovského mlýna. 
Lathyrus montanus B e r n h. - zatím jsem zjistil výskyt tohoto druhu jen v htheckém lesním 

komplexu. Přílezy: na okraji lesa u potoka Jod kóty 650; Vodná: v elmi hojný na SZ úpatí 
kóty 700 a v závěru údolí Z od Hůrky 814 m; Bečov n. T.: podle lesní cesty u skupiny skal 
Z od kóty 664; na stráni nad zámkem. 

Lepidium campestre (L.) R. Br. - na mezi u žel. stan. Protivec. 
Lilium martagon L. - Přílezy: Coryletum na lesním okraji Jod kóty 650; Ces. Chloumek: lískou 

vroubené lesní okraje JZ od obce; Javorná: na kamenitých pahorcích při silnici S od 
kóty 664; Vodná: SZ úpatí kóty 700 a 733; Bečov n. T.: na stráni u rybníka mezi kó
tami 664 a 608. 

Lonicera nigra L. - jen velmi řídce roztroušen. V údolí Střely pod Dol. Schartovým mlýnem; 
Bochov: u kóty 592 pod Dl. Vsí; Teleč: u Teleckého mlýna; Bečov n. T.: v roklině potoka 
u kóty 608 V od města. 

Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt - v údolí Stfoly: u Dol. Schartova a Dou
•Jll.t\..I povského mlýna; Vodná: v závěru údolí SZ od myslivny Hůrka; Bečov n. T.: u prvního 

li! rybníka mezi kótami 664 a 608. 
Melampyrum arvense L. - Bochov: na křovinatém pahorku JV od Zámeckého vrchu; Něm. 

Chloumek: vrchol Liščího vrchu; Verušice: na úhorech na J svahu kóty 592. 
Melampyrum pratense L. - Něm. Chloumek: V vrchol Liščího vrchu; Čes . Chloumek: roh lesa 

při silnici J od vsi; Přílezy: roztroušeně na okraji lesa Z od obce; Odolenovice: na. lesním 
okraji S od obce; podle lesní cesty JZ od obce Skoky; Bečov n. T.: u prvního rybníka mezi 
kótami 664 a 608. 

M elampyrum silvaticum L. - ve srovnání s předcházejícím druhem je hlavně v hůreckém lesním 
komplexu daleko hojnější. Ve V části území zatím nezjištěn. Bochov: na lesním okraji 
u sv. Jakuba a na S svahu Zámeckého vrchu; Něm. Chloumek: Liščí vrch; Dl. Ves: u Houš
kova a Bártova mlýna a na stráni u kóty 592 proti Pavicům; Teleč: nad Teleckým mlýnem; 
Čes. Chloumek: ve smrkovém lese JZ od obce a ve vlhké smrčině Z od kóty 677; Odoleno
vice: roh lesa S od obce; Toužim: u Mosrova mlýna; v údolí Střely: u Dol. Schartova, 
Kozlovského, Tomšovského a Doupovského mlýna; Vodná: SZ úpatí kóty 700; Hlinky: 
Z úpatí Hůrky 814lm nad silnici; Bečov n. T.: v okolí kóty 608 V od města. 

Melica nutans L. - Bochov: v lese pod sv. J 'akubem a u kóty 592 pod Dl. Vsí; v údolí Stfoly 
u Tomšovského mlýna; podle lesní cesty JZ od obce Skoky; Vodná: na SZ úpatí kóty 700; 
Hlinky: velmi hojná na pasekách na vrcholu Hůrky 814 m. 

M enyanthes trifoliata L. - roztroušeně na rašelinných zazemi\ovaných okrajích rybníků a na 
lučních vlhčinách. Údrč: u rybníků v okolí kóty 634; Bochov: mokřina u kóty 592 pod 
Dl. Vsí; Přílezy: v pramenných částech luk Z od obce, na rašelině u potoka Jod kóty 650, 
na bažinné louce V od myslivny; Javorná: u rybníka u kóty 664. 

Mercurialis perennis L. - Bochov: Coryletum na pahorku V od kóty 690; Něm. Chloumek: 
Liščí vrch; Ces. Chloumek: lískou vroubené lesní okraje JZ od obce; Bečov n. T.: pod 
skalami u odbočky silnice do Král'ma; Vodná: na SZ svazích kóty 700; Hlinky: na pase
kách na vrcholu Hůrky 814 m. 

Milium effusum L. - Čes. Chloumek: v prosvětleném smrkovém lese JZ od obce; Hlinky: na 
pasekách na vrcholu Hůrky 814 m velmi hojně; Bečov n. T~: na okraji louky Jod myslivny 
Hůrka. 

Molinia arundinacea Schrank - Bochov: u kóty 592 pod Dl. Vsí. 
Onopordum acanthium L. - při t rati u žel. stanice Štědrá. 
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Orchis majalis Reich e n b. - Údrč: na lukách v okolí kóty 634; PHlezy: vlhké louky V od · 
kóty 650. . . 

Oxalis acetosella L. - Teleč : v 1eše Z od vsi; Javorná: V vrchol kóty 750; Čes. Chloumek: na les
ním okraji J od obce a na skalnatém pahorku Z od obce; Přílezy: ve smrčině u potoka J 
od kóty 650; Toužim: u Mosrova mlýna; v údolí Střely u Dol. Schartova mlýna; Vodná : 
bučina při ústí údolí mezi kótami 700 a 733; Bečov n. T.: v hůreckém lesním komplexu 
v prostoru kóty 677, u skupiny skal Z od kóty 664 a u třetího rybníka od této kóty na Z. 

Oxalis stricta L. - Dl. Ves: v brambořišti Jod kóty 673. 
Parnassia palustri8 L. - Bochov: rybník u Houškova mlýna; Přílezy: na vlhkých lukách Z 

od obce. 
Pastinaca sativa L. subsp.urens (E. Reg.) R o u y et Ca m. - Teleč: v příkopech na návsi; 

Bochov: zřícenina na Zámeckém vrchu; Toužim: na svazích kolem zámku; Bečov n. T.: 
v příkopu silnice u kóty 492. 

Pedicularis palustris L. - Údrč: na vlhkých lukách v okolí kóty 634. 

Pedicularis s1:lvatica L. - Údrč: na rašelinných lesních okrajích v okolí kóty 634; Bochov: 
u Houškova mlýna; Toužim: na vřesovinné louce u Hockbeilova mlýna. 

Petasites albus (L.) G a e rtn. - v údolí Střely: u Tomšovského mlýna a JZ od obce Skoky; 
Vodná: podle potoka na SZ úpatí kóty 700; Bečov n. T .: roklina t é údolí potoka u kóty 608 
V od města. 

Phegopteris dryopteris (L.) F é e - Vodná: na SZ úpatí kóty 700; Bečov n. T.: v údolí potoka. 
mezi kótami 664 a 608 na několika místech. 

Phleum boehmeri W i b e 1 - Skoky: křovinaté pahorky na JZ okraji vsi; Verušice: na mezi 
podle polní cesty na J svahu kóty 592; Něm. Chloumek: na vrcholu Liščího vrchu. 

Phyteuma spicatum L. - Bochov: v pobřežních křovinách u Houškova a Bártova mlýna; Něm. 
Chloumek: na louce u kóty 673 a na V vrcholu Liščího vrchu; Javorná: V vrchol kóty 750; 
Čes. Chloumek: v křovinách na pahorku Z od obce; Přílezy: na vlhké louce V od kóty 708; 
Toužim: v křovinách u Hockbeilova mlýna; Vodná: na SZ úpatí kóty 700, rašelinná louka 
v závěru údolí SZ od myslivny Hůrka; Bečov n. T.: na několika místech mezi kótami 664 
a 608 a v dolní části křovinaté stráně nad zámkem. 

Pirola rotundifolia L. ve výřezu lesa S od obce. 
Platanthera bifolia (L.) R i c h. - Skoky: na pastvinné stráni SV od obce. 
Polygonatum verticillatum (L.) A 11. - Čes. Chloumek: lískové porosty Z od obce; Javorná: 

na V vrcholu kóty 750. ' 

Polygonum bistorta L. - na lukách v území všude hojné. Bochov: na lukách u sv. Jakuba, 
u Houškova mlýna a V od kóty 690; Teleč: na louce na Z okraji vsi; Něm. Chloumek: mezi 
Liščím vrchem a kótou 690; Javorná: luka na J úpatí kóty 750, na S okraji vsi, kolem obou 
rybníků v prostoru kóty 664; Toužim: u rybníka S od města a u M6srova mlýna; v údolí 
Střely: u Hor. Schartova a Doupovského mlýna; Skoky: v údolí potoka SV od obce; 
Vodná: na SZ úpatí kóty 700; Bečov n. T.: u rybníků v údolí mezi kótami 664 a 608 V od 
města; Údrč: na lukách v okolí kóty 634. 

Polypodium vulgare L . - podobně jako Asplenium septentrionale jen velmi :ř-ídce. Bochov: 
v opuštěné studni zříceniny Zámeckého vrchu a na skalách u kóty 592 pod Dl. Vsí; Bečov 
n. T.: skalky nad zámkem. 

Potentilla argentea L. - roztroušena jednotlivě a v menších skupinách na mezích, na výslunných 
stráních a okrajích lesů. Bochov: na kfovinatém pahorku JV od Zámeckého vrchu a kolem 
zříceniny, výslunná stráři proti Pavicům; na S okraji obcí Teleč a Dl. Ves; Něm. Chloumek: 
pahorek u kóty 673 a V vrchol Liščího vrchu; Javorná: na stráni ve směru kóty 750, 
kamenité pahorky při silnici S od kóty .664; Čes. Chloumek: na pastvině Z od obce; Odole
novice: v polním úvozu S od vsi; Toužim: svahy kolem zámku; v údolí Střely: u Chylického, 
Hamerského a Tomšovského mlýna a na výslunném okraji lesa na začátku cesty odbo
čující do Skoků; Verušice: na mezích na J svahu kóty 592 a podle silnice na S od sv. Miku
láše; Bečov n. T.: v lomu u žel. mostu a u odbočky silnice do Krásna; Vodná: na hrázi 
rybníka SZ od kóty 733; na mezích u žel. stanice Protivec. 

Potentilla anglica La i c' h. - Bochov: rašelinný okraj rybníka u Houškova mlýna a v údolí 
Střely u Chylického mlýna. 

Prenanthes purpurea L. - jsem zatím zjistil jen V od Bečova n. T. v roklinatém údolí v prostoru 
kóty 608. 

Primula elatior (L.) J . Hi 11 - Vodná: SZ úpatí kóty 700 a v závěru údolí SZ od myslivny 
Hůrka; Bečov n. T.: v hůreckém lesním komplexu v okolí kóty 677 a u třetího rybníka 
v údolí mezi kótami 664 a 608. 

Pteridium aquilinum (L.) K u h n - Přílezy: velká kolonie na rohu lesa V od kóty 650. Jinde 
v území jsem ji nezjistil. 
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Pulmonaria o.fficúwlis L. subsp. obscura (Dum o r t.) Mur b. - Javorná: na V vrcholu 
kóty 750; Bečov n. T.: v prostoru kóty 608 V od města .. 

Ramischia secunda (L.) G ar c ke - Odolenovice: na lesním okra.ji S od vsi; v údolí Stfoly 
u Tomšovského mlýna; Hlinky: podle lesní silnice mezi kótou 677 a ohybem J od myslivny 
Hůrka. 

Ranunculus arvensis L. - Čes. Chloumek: v obilí na návrší Z od obce. 
Rhamnus cathartica L. - Něm. Chloumek: na Liščím vrchu; Javorná: na V vrcholu kóty 750; 

v údolí Střely u Dol. Schartova mlýna.. 
Ribes alpínum L. - Bochov: na Zámeckém vrchu; Bečov n. T.: v okolí kóty 608 V od mčsta. 
Robinia pseudo-acacia L. - u nádraží Smilov, Štědrá a Protivec. 
Roegneria canina (L.) Ne v s k i - Bochov: podle potoka u sv. Jakuba; Toleč : U Teleckého 

mlýna; Čes. Chloumek: na lesním okraji Jana pasekách Z od obce; v údolí Střely u Hnmer 
ského, Kozlovského a Tomšovského mlýna; Hlinky: na pasekách na vrcholu Húrky 814 rn 
a u odbočky lesní silnice S od kóty 677. 

Rosa pendulina L. - její rozšíření je v území ještě dosti souvislé. Dále na V už jen ojediněle. 
Javorná: velmi hojně v lískových porostech na V vrcholu kóty 750; Čes . Chloumek: lískou 
zarostlé návrší JZ od obce; Př.ílezy: v údolí potoka J od kóty 650; v údolí Střely podle 
mlýnské strouhy nad Dol. Schartovým mlýnem; Vodná: na SZ úpatí. kóty 700 a v závt"lťu 
údolí SZ od myslivny Hůrka; Bečov n. T.: u druhého rybníka v údolí mezi kótami G64: 
a 608 a v roklině podle potoka u kóty 608. 

Rubus saxatilis L. - Bochov: na strmé skalnaté stráni u kóty 592 pod Dl. Vsí; Ni'lm. Chloumek: 
v okolí kóty 690 V od obce; Přílezy: na lesním okraji nad rybníkem Jod kóty G50; Vodná: 
pi"i vyústění údolí mezi kótami 700 a 733; Bečov n. T.: u třetího rybníka a u kóty 608 
v údolí V od města. 

Salix repens L. - Bochov: na rašelinném okraji rybníka. u Houškova mlýna; Něm. Chloumek= 
na bažinaté louce mezi Liščím vrchem a kótou 690. 

Sanguisorba minor S cop. - Bochov: na kfovinatém pahorku JV od Zámeckého vrchu a na 
zřícenině; Něm. Chloumek: Liščí vrch; Javorná: V vrchol kóty 750. 

Sanguisorba officinalis L. -- na lukách jako Polygonum bistorta velmi hojný. Bochov: na lukách 
u sv. Jakuba a u Houškova a Bártova mlýna, na vlhké lonce V od kóty 690; louky mezi 
Telčí a Dl. Vsí a S od Dl. Vsi; Něm. Chloumek: mezi Liščím vrchem a kótou 690 a mL 
lukách na Z okraji obce v okolí kóty 673; Čes. Chloumek: na lesní rašelinné louce Z od 
kóty 677; Přílezy: na bažinné louce V od kóty 650; Odolenovice: luka S od obce; Toužim: 
u rybníka S od města a u Mosrova mlýna; v údolí Střely u Dol. Schartova mlýna; Vodná: 
u mostu přes Teplou a na lukách pod SZ svahem kóty 700; Bečov n. T.: v údolí mezi 
kótami 664 a 608 u třetího rybníka a na louce JZ od kóty 608; u žel. stanice Luhov; v okolí 
kóty 596 JV od obce Smilov; u žel. stanice Štědrá a Protivec; Údrč: na lukách v okolí 
kóty 634. 

Sarothamnus scoparitis (L.) W i mm. ex K. Koch - Toužim: na lesním okraji nad rybnikom 
S od města; v údolí Střely u Dol. Schartova mlýna a nad ohybem řeky JV od Kozlova; 
Čes. Chloumek: na okraji lesa JZ od obce; Bečov n. T.: u silnice nad zámkem; př-i trati 
J od žel. zastávky N. Dvůr-Borek; Semtěš: na žel. náspu Z od obce; Žlutice: na žel. 
náspech I km Z od nádraží Žlutice. 

Scabiosa ochroleuca L. - nebyla ve zkoumaném území zjištěna. 
Schoenoplectus lacuster (L.) Pa 11 a - Údrč: v rybnících v okolí kóty 634. 

Scleranthus perennis L. - Bochov: na okraji lesa J od kóty 690; Něm. Chloumek: na vrcholu 
Liščího vrchu; Bečov n. T.: u čerpací stanice poblíž kóty 608 V od města; v údolí Stfoly 
na lesním okraji u Tomšovského mlýna; Skoky: pahorek na Z okraji obce. 

Scorzonera humilis L. - Údrč: na lesním okraji v okolí kóty 634; Bečov n. T.: u rybníka v údolí 
V od kóty 608. 

Sedum acre L. - Bochov: na křovinatém pahorku JV od Zámeckého vrchu a na zřícenině; 
Údrč: na travnatých pahorcích v okolí kóty 634; Čes. Chloumek: na návrší Z od obce; 
Javorná: na pahorku V od kóty 750; Toužim: svahy u zámku; v údolí Střely JZ od Sovo
lusk; Verušice: na mezích na ,J svahu kóty 592. 

Sedum rupestre L. - v údolí Střely u Doupovského mlýna a u mlýna JV od Sovolusk; Skoky: 
na pahorcích na Z okraji obce; Bečov n. T.: u odbočky silnice do Krásna a nad silnicí 
vedoucí nad zámek; Semtěš: pÍ'Í trati Z od obce; Žlutice: na svazích při trati asi I km Z 
od žel. stanice. 

Sedum sexangulare L. subsp. boloniense (Lo i s.) Fen z I - Bečov n. T.: na lesním okraji 
poblíž kóty 608 V od města. Tento druh je v území vzácný ve srovnání se Sedum acre, 
který je dosti častý. V teplejších oblastech tomu bývá zpravidla naopak. 

Sedum villosum L. - Bochov: na vlhkých lukách SZ od Bártova mlýna. 
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Senecio rivularis (Wa 1 d s .t. et Kit.) DC. - Údrč: na lukách v okolí kóty 634; Javorná: 
na lukách u rybníka u kóty 664. 

Solidago virgaurea L. - Bochov: na křovinaté stráni u Bártova mlýna; Něm. Chloumek: v lese 
Jod kóty 690; Bečov n. T.: v okolí kóty 608 V od města; Skoky: v lese nad Střelou JZ 
od obce. 

Sparganium erectum L. - Údrč: na lukách v okolí kóty 634; Javorná: na lukách u rybníka 
u kóty 664. 

Sparganium simplex W. Hud s. - Přílezy: na obnaženém dnu rybníka J od kóty 650. 
Stellaria holostea L. - Bečov n. T.: k V exponované stráně u odbočky silnice do Krásna; Vodná: 

na SZ úpatí kóty 700. 
Tanacetum vulgare L. - velmi hojné na pustých místech a starých úhorech. Podobná stanoviště 

v teplejších oblastech zaujímá Erigeron canadensis. Bochov: úhor u sv. Jakuba, hráz 
rybníka u Houškova mlýna, zbořeniště Teleckého mlýna; podle silnice mezi Telčí a Dl. Vsí; 
úhor u kóty 673 S od Dl. Vsi; v údolí Střely na úhorech u Chylického mlýna; Verušice: při 
silnici S od obce; Čes. Chloumek: na úhorech SZ od obce; Bečov n. T.: podle silnice a v lomu 
u žel. mostu; Vodná: na hrázi protrhlého rybníka V od kóty 564; Otročín: u mlýna pfi 
trati S od vsi; Kosmová: na žel. náspu na okraji lesa Z od obce; Toužim: při trati SZ od 
kóty 628; žel. zast. Smilov a u kóty 596 JV od Smilova; Borel<: při trati Z od obce; žel. 
zast. Borek a Protivec. 

Thlaspi alpestre L. - Čes. Chloumek: na pahorcích s lískou Z od obce; v údolí Střely u Dou
povského mlýna; Skoky: na lesní cestě na levém břehu Střely JZ od obce; Bečov n. T.: ria 
stráni u odbočky silnice nad zámek; Vodná: u rybníčka V od kóty 564. 

Trientalis europaea L. - Bečov n. T.: v údolí mezi kótami 664 a 608 jednak poblíž kóty 664, 
u prvního a druhého rybníka. 

Trifolium alpestre L. - Něm. Chloumek: Liščí vrch. 
Trifolium aureum Po 11 i c h - Bochov: na S svahu Zámeckého vrchu; Toužim: travnaté 

stráně nad rybníkem S od města; v údolí Střely V od kóty 550, u Kozlovského a Tomšov
ského mlýna; Žlutice: na mezi u kóty 572 S od města; Vodná: na hrázi rybníčka u kóty 564; 
Čes. Chloumek: na křovinatém pahorku Z od obce. 

Trifolium medium L. - Bochov: u Houškova a Bártova mlýna, Křovinatý kopeček JV od 
Zámeckého vrchu, křovinatý pahorek V od kóty 690; Teleč: u Teleckého mlýna; Něm. 
Chloumek: pahorek u kóty 673; Javorná: okraj lesa u rybníka Z od kóty 664; Óés. Chlou
mek: na J úpatí kóty 750; Přílezy: lesní okraj mezi kótou 708 a obcí a na lukách V od 
kóty 650; Odolenovice: na S okraji vsi; Toužim: na travnaté stráni nad rybníkem S od města; 
v údolí St:foly u Hockbeilova mlýna, u kóty 562 V od obce Chylice, u Hor. Schartova mlýna; 
Bečov n. T.: na stráni u odbočky silnice do Krásna a v údolí lesním mezi kótami 664 a 608 
V od města; Vodná: SZ úpatí kóty 700 a na hrázi rybníčka u kóty 564; Tisová: na lukách 
při trati SV od obce. 

Trifolium montanum L. - Bochov: na stráni nad potokem mezi kótou 592 a Teleckým mlýnem; 
Něm. Chloumek: Liščí vrch; Javorná: V vrchol kóty 750; Čes. Chloumek: na lesním okraji 
JZ a na křovinatém pahorku Z od obce; Ú"drč: na travnatých pahorcích v okolí kóty 634; 
Toužim: na stráni nad rybníkem S od města; v údolí Střely u Hor. Schartova mlýna a u mlý
na JV od Sovolusk; Žlutice : na travnatém okraji boru J od žel. zastávky; Bečov n. T.: 
v lesním údolí poblíž kóty 608 V od města; Vodná: na bi"ehu rybníka u kóty 564 a v závěru 
údolí Z od myslivny Hůrka. 

'1.'rifolium spadiceum L. - Bochov: prameniště na stráni u Houškova mlýna a na lukách V od 
kóty 690; Udrč: na vlhkých lukách v okolí koty 634; Javorná: na lukách u obou rybníků 
v okolí kóty 664; Čes. Chloumek: na lesním okraji JZ od obce; Přílezy: na vlhkých lukách 
m ezi kótou 708 a obcí; v údolí Střely u rybníka S od Toužimě, u Mosrova a Hockbeilova 
mlýna a u kóty 562 V od obce Chylice; Odolenovice: v příkopech na S okraji vsi; Hlinky: 
na JZ úpatí Hůrky; Bečov n. T.: v hůreckém lesním komplexu u odbočky lesní silnice S od 
kóty 677. 

Triglochirt palustre L. - Teleč: luční příkop Z od obce. 
Trisetumflavescens (L.) Pa 1. - B e a u v. - Čes. Chloumek: na pahorku Z od obce. 
Trollius europaeus L. - Bochov : u Houškova a Bártova mlýna a na lukách V od kóty 690; 

Údrč: na lukách v okolí kóty 634; v údolí Střely na lukách u mlýna JV od Sovolusk; Něm. 
Chloumek: na lukách V od Liščího vrchu, v okolí kóty 673, Javorná: u obou rybníků 
u kóty 664 S od obce; Čes. Chloumek: na lesní louce Z od kóty 677; Vodná: louka při ústí 
údolí mezi kótami 700 a 733, v závěru údolí Z od myslivny Hůrka a na lesní louce J od 
myslivny Hůrka. 

T1J,rritis glabra L. - Bečov n. T.: na stráni nad zámkem, pl'i trati mezi kótami 71 O a 682 S od 
obce Tisová; Něm. Chloumek: vrchol Liščího vrchu; v údolí Sti'ely u Hamerského a Tom
šovského rnlýna; Verušice: na J svazích kóty 592. 
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Typha angusti/olia L. - Udrč: rybníky v okolí kóty 634. 
Typha lati/olia L. - Údrč: rybníky v okolí kóty 634. 
Valeriana dioica L. - Údrč: na lukách v okolí kóty 634; Bochov: u rybníčlrn u Houškova mlýna; 

Čes. Chloumek: na lesní rašelinné louce Z od kóty 677; PNlezy: na vlhkých lukách V od 
kóty 650; Odolenovice : na louce na Z okraji lesa S od obce; Vodná: podle potoka na SZ 
úpatí kóty 700. 

Valeriana officinalis L. - Bochov: v pobřežních k:fovinách u Houškova„ Bártova mlýna a proti 
Pavicúm; Přílezy: na lučním okraji V od kóty 650; Toužim: podlo potoka u Mosrova 
mlýna; v údolí Střely u Chylického mlýna a v ohybu foky JV od Kozlova; Verušice: 
u potoka na J úpatí kóty 592; Bečov n. T.: podle řeky; Vodná: v olšině J od myslivny 
Húrka; Luhov: u Luhovského mlýna; Žlutice: v pobřežních křovinách Stfoly Z od města; 
u žel. stanice Otročín-Brť. 

Verbascum lychnitis L. - Bečov n. T.: v lomu za odbočkou silnice do Krásna. Jinde v území 
nezjištěna. 

Verbascum nigrum L. - ~koky: křovinaté pahorky JZ od obce. 
Veronica scutellata L. - Udrč: v lučních pHkopech v okolí kóty 634; Bochov: u rybníka u HouŠ· 

kova mlýna; Javorná: u rybníka u kóty 664. 
Viburnum opulus L. - Údrč: lesní okraj v okolí kóty 634; Javorná: křovinatý svah V od kóty 750; 

Čes. Chloumek: na lesním okraji JZ od obce. 
Vicia silvatica L. - Bochov: nad potokem u sv. Jakuba; Javorná: V vrchol kóty 750; Vodná: 

SZ úpatí kóty 700; Hlinky: JZ úpatí a vrchol Hůrky 814 rn, lesní okraj u louky J od mys
livny Húrka. 

Viola hirta L. - Něm. Chloumek: vrchol Liščího vrchu. 
Viola palustris L. - Bochov: u Houškova a Bártova mlýna a na lukách V od kóty 690; Javorná: 

u obou rybníků u kóty 664 S od obce; Čes. Chloumek: na lesní rašelinné louce Z od kóty 677; 
Přílezy: na lukách u lesa Z od obce, rašelinná louka v údolí u potoka J od kóty 650, na 
lukách V od kóty 650; Údrč: na lukách v okolí kóty 634; v údolí Střely u Hockbeilova 
mlýna; Vodná: na SZ úpatí kóty 700; Bečov n. T.: v hůreckém lesním komplexu v ohybu 
silnice u kóty 693 a v údolí mezi kótami 664 a 608 u prvního a druhého rybníka. 

Viscaria vulgaris Bern h. - Vodná: na hrázi rybníka u kóty 564. 
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