
V. album s. str., Vilč in s k i j (Flora URSR, 1950) se vyjadfoje podobně, ovšem v lesním. 
pásmu je prý nahrazováno V.* lobelianum. Oproti tomu Z ap al o w i cz (Conspectus ft. 
Galie. I. 1906) a monograf Lo es e ne r (Verh. d. bot. Ver . d. Prov. Brandenburg, 1926 ) pi'i
pouštějí pro Karpa ty pouze V.* lobelianum. Pa x (Grundz. d. Pfl. i. d. Karp. II. 1008) poznam e
nává, že v Lesních Karpatech probíhá hranice mezi oběma typy. Wo lo s z cz a k (1. c . 1882) 
uvádí V. album s. str. z pohoří n a d Lomnic.í a Oporem od údolí až po nejvyšší š títy . H ii c k e l 
(l. c . 1865) a Wo lo s z cz a k (l. c . 1893) ho publikovali z Karpat Stryjských (až po Pikuj) 
a Samborských. Wo lo s z cz a k (1. c. 1892, 1893) píše, že v Ka.rpatech poč ínaj e od Čeremoše 
až do oblasti Stryje a Lomnice V.* lobelianum neviděl, jenom v nížinách od Lvova po Dněstr. 
Na horských loukách v Užockém prúsmyku ho nalezl Ne v o 1 e (I. c.). V polské Msti Nízkých 
Polonin zjistili výskyt V. album s . str . Kn app (1. c. 1869), Kot ul a (Sprnw. kom. fizj„ 
1883) i Wo lo s z cz a k (l. c. 1894) na několika lokalitách, na př. pol,;mina W etliúslrn, Cu
ryňska, Halicz, Krziemien, Tarnica, Čererncha, Beskyd a j. V poslední době ověf-i li výskyt 
V. album s. str. v polských Poloninách J as i e w i cz a Z ar z y c k i (1. c. ). V n ašich Polo
ninách bylo dosud uváděno pouze V.* lobelianum. V. album ssp. albicans roste v a lpské oblast.i, 
zasahuje až do Bosny a na Černou Horu, v Apenninách a ve Východních Karpatech. Areál 
ssp. lobelianum je obrovský, počíná v severním Portugalsku a končí v severní Číně . PI-i této pÍ'Í 
ležitosti chci upozornit, že znak „listeny kratší n ež stopky květní", pfipisovaný pro V. album 
ssp. albicans v Dostálově Květeně a Klíči, pro naše rostliny nevyhovuje. Zpravidla také neplatí 
ani pro alpské V. album, i když je zfojmé, že ssp. lobelianum má listeny obyčejně delší n ež ssp. 
albicans. 

Jaroslav Gazda:. 

Příspěvek ke květeně jižních Čech. 
Ve svém pHspěvku uvádím výsledky floristických exkursí, které jsem 

konal v roce 1956 a v letech předcházejících v jihočeské oblasti. Některé 
nálezy jsou ze Šumavy, z míst ne dosti dobře přístupných, kam jsem se dostal 
na služební cestě. Nomenklatura je uvedena podle J. Do stá 1 a (Klič 
k úplné květeně ČSR, Praha 1954). 
Aconitum napellus ssp. firmum - Kaplice : Frymburk, ojediněle u potoka. 
Actaea spicata - Č. Krumlov: Kluk 737 m sv. od Kfomže. 
Agrimonia eupatoria ssp. o.fficinalis - Č. Budějovice: Litvínovice, na hrázích rybníků a v polních 

úvozech ojediněle. Šindlovy Dvory, na hrázi rybníka ojediněle . Holubovská Bašta, n a 
hrázích rybníků ojediněle. 

Achillea ptarmica - Č. Budějovice: Litvínovice, ojediněle u rybníků. Mokré, Vtl vlhkém příkopu 
u silnice. 

Ajuga genevensis - Č. Budějovice: údolí Vltavy u Němé strouhy. Vrábče , les u železniční za-
. stávky. 
Alliaria o.fficinalis - č. Budějovice: Sokolský ostrov, u Mlýnské stoky. U Vltavy za tužkárnou. 
Alnus viridis - č. Budějovice: Dobrá Voda, v údolí potoka. Jivno, rybník Mrhal. Rudolfov, 

les u Samot. · 
Anthemis tinctoria - Č. Budějovice: výslunné skály v údolí Vltavy u Rybáka v porostu trnek 

(1955). 
Arnica rnontana - Č. Budějovice : v Homolských lesích vzácně. Ó. Krumlov: Chrášťanský les, 

častá na východním úpatí. 
Aruncus vulgaris - Č. Budějovice: v údolí potúčku na jihovýchod od Dobré Vody. Libníč, v lese 

v údolí potúčku. č. Krumlov: Blanský les, na sev. úpatí v údolí potůčku, tekoucího směrem 
na Lhotku, nadmoř. v. 680 m. 

Asplenium ruta-muraria - Tábor: oj ediněle na vysoké kamenné zdi zahrady u Jordánu (1956) . 
Atriplex nitens - Č. Budějovice: u nákladového nádraží a přilehlých ulicích, u železničních za-

stávek na obvodu města a na jiných místech (Vráto; 1956). 
Atropa belladonna - Č. Krumlov: Kluk 737 m severových. od Křemže. 
Batrachium fluitans - Č. Krumlov: ojediněle v Kfomžském potoce u Dívčího Kamene. 
Berteroa incana - Č. Budějovice: častá na železničním náspu u nádraží (1956), ojediněle na pěšině 

na levém břehu Vltavy proti plovárně (1955). 
Bolboschoenus maritimus ssp. eumaritimus - Č. Budějovice: Dehtář, bohaté porosty na jižním 

pobřeží ; Šindlovy Dvory, ojediněle při břehu rybníka. 
Botrychium matricariaefolium - Č. Krumlov: Chrášťanský les, ojediněle na vých. svahu. 
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Bromus inermis ssp. eu-inermis - Č. Budějovice: Šindlovy Dvory, u plotu zahrady (1956). 
Galystegia sepium - Č. Budějovice: ojediněle na hrázích rybníků u Čejkovic. 
Gampanula glomerata ssp. eu,glomerata - č. Budějovice: Záboří, Dobšice, častý na .suchých trav-

natých místech. č. KruÍnlČ>v: Turkovice, travnatá stráň. 
Garex Buxbaumii ssp. hartmannii - Č. Budějovice: nehojně na březích rybníků. 
Garex silvatica - Č. Krumlov: Chrášťanský les, nehojně na lesní cestě na vých. svahu. 

Gentaurea phrygia ssp. pseudophrygia - Č. Budějovice: Dlouhá louka u sodovkárny, v olšových 
křovinách na břehu Vltavy. JJitvínovice, vlhká louka. Rožnov, louky ke Štechrovu mlýnu 
a k Plané. JJouka mezi papírnou a nemocnicí (1955- 56). Prachatice: louka na svahu Černé 
hory (1955). 

Centaurea scabiosa ssp. euscabiosa - Č. Budějovice: hojná na krystalickém hřbetu (Rudolfov, 
Dobrá Voda, Doubravice aj.) Č. Krumlov: Křemže, Chlumeček, na hadcovém podkladě. 

Gentaurea stoebe ssp. rhenana - Č. Budějovice: na železničním náspu mezi nádražím a viaduktem 
(1956). 

Gentaurium minus ssp. typicum - Č. Budějovice: Šindlovy Dvory, Mokré, roztroušeně na okraji 
lesa; Kvítkovice, travnatá místa v lese. 

Coleanthus subtilis - Č. Budějovice : Šindlovy Dvory, hojně s Trifolium hybridum a Juncus 
bufonius na obnaženém písčitém břehu rybníka (1956). 

Colchicum autumnale - Č. Budějovice: Litvínovice a Šindlovy Dvory, ojediněle na lukách 
(1956). 

Comarum palustre - Č. Budějovice: Litvínovice, Třebín, u rybníků nehojně. 
Cymbalaria muralis - Č. Budějovice: kamenný břeh slepého ramene Malše u jedenáctiletky 

(1955). Tábor: vysoká kamenná zeď zahrady u Jordánu (1956). 
Cynanchum vincetoxicum - Č. Budějovice: Heřmaři, v údolí Malše; na výslunných skalách 

v údolí Vltavy jižně od Poříčí. 
Daphne mezereum - Č. Budějovice: častý v lese západně od Kvítkovic; Chrášťanský les, ojediněle. 

Dianthus carthusianorum ssp. vulgaris - Č. Budějovice: Rožnov, jediný exemplář na louce 
u dřevěného mostu přes Vltavu (1956); hojný v oblasti Boršova a odtud proti proudu 
Vltavy provází výslunné skály. 

Dianthus superbus ssp. typicus - Č. Budějovice: při silnici z Roudného do Plava v silničním 
příkopu při okraji Rožnovského lesa (nadm. v. 400 m). Hvozdík se vyskytuje se Serratula 
tinctoria, Oytisus nigricans, Genista germanica. 

Drosera rotundifolia - č. Krumlov: rašelina u rybníka Olšiny. 
Echinochloa crus-galli - Č. Budějovice: Litvínovice, v brambořišti; Šindlovy Dvory, v zahradě 

a ojediněle na obnaženém rybničním dně (1956). 
Erigeron acre ssp. typicum - č. Budějovice: ojediněle, na př. na úhoru v Mokrém, u polní cesty 

mezi Rožnovem a Planou, u Jivna. Jediný exemplář u polní cesty na východním úpat.í 
Chrášťanského lesa. č. Krumlov: hojně na úhoru sev. od Kovářovic na Šumavě v oblasti 
kóty 738. 

Erysimum cheiranthoides - Č. Budějovice: hojně se vyskytuje všude kolem nákladového ná
draží, zastávek a přilehlých ulicích. U školního statku ve Čtyřech Dvorech. Ojediněle 
u rybníka v Šindlových Dvorech (1956). 

Euplwrbia cyparissias - č. Budějovice: u silnice mezi Čakovem a Zábořím u kóty 433. 
Euphorbia dulcis - č. Krumlov: u Dívčího Kamene. . 
Gentianella austriaca ssp. carpatica - Č. Krumlov: Chlumeček, na louce pod kótou 611 ojediněle . 
Gnaphalium luteo-album - Č. Budějovice: častá na jv. břehu Dehtáře (1956). 

Gymnadenia conopea - Č. Krumlov: vzácně na lesních loukách vých. Chrášťanského lesa, nad
mořská výška 550 m. 

Hordeum murinum ssp. eumurinum - Č. Budějovice: hojně na chodnících. Čtyři Dvory, u škol
ního statku (1956). 

Chrysanthemum parthenium - Č. Budějovice: Šindlovy Dvory, zplaněle u rybníka (1956). 
Impatiens parviflora - Č. Budějovice: velmi hojná na Krumlovských alejích a na Sokolském 

ostrově (1956). 
Iris sibirica - č. Krumlov: rašelinné louky u rybníka Olšina, nehojně (1952). 
lsolepis setacea - Č. Budějovice: ojediněle na břehu nově založeného rybníka na Dlouhé louce 

(1956). Dehtář, na obnaženém dně spolu s Juncus tenageia (1956). č. Krumlov: vzácně 
v příkopu lesní cesty na vých. svahu Chrášťanského lesa. 

Jasione montana - č. Budějovice: často na krystaliniku v oblasti Hradce, Habří, Kvítkovice, 
Čakov, Žabovřesky. 

Juncus compressus - č. Budějovice: Litvínovice, na okraji louky; Šindlovy Dvory, u silnice; 
Chrášťany, na návsi. 

Juncus filiformis - Č. Budějovice: často u rybníků, na př. Litvínovice, Tfobín, Lipí. 
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Juncus tenageia - Č. Budějovice: Dehtář, hojně na obna:l.eném dně s Eleocharis ovata a Carex 
cyperoides. 

Koeleria pyramidata - Č. Budějovice: často na výslunných travnat ých místech, na př·. Litvíno
vice, Kaliště, Holubov. Bašta, Čakov, ZáboH, Dobšice. č. Krumlov: lesní louky na vých. 
úpatí Chrášťanského lesa. 

Lactuca serriola - č. Budějovice: častý plevel pfi chodnících, t éž ve Čtyřech Dvorech u školního 
statku (1956). 

L edum palustre - Č. Krumlov: jediný odumírající exemplář' na rašelirůšti u rybníka Olšina 
(1952). 

Lycopodiitm clavatum - Č. Budějovice: Šindlovy Dvory, oj ediněl e v borovém lese; Kvítkovic~) , 
ojediněle. 

Lysimachia nemorum - Č. Krumlov: vzácně na v ých. svahu Chrášťanského lesa. 
M ercurialis annua - Č. Budějovice: plevel na chodníku a v zahrad0 vyšší pedagogické školy 

(1956). 
]Jfercurialis perennis - Č . Krumlov: Křernžský potok u Dívčlho Kamene ojediněle . Prachatice: 

Buglata 800 m, rozsáhlé porosty v bučinách . 
ll1yosurus minimus - Č. Budějovice: Šindlovy Dvory, n a úhoru u hájovny a na obnaženém dnó 

rybníka (1955). Třeboú: n a obnaženém dně Kailova (1956). 
Neottia nidus-avis - Č. Krumlov: ojediněle n a vých. svahu Chrášťanského lesa. 
Nymphoides peltata - Č. Budějovice : rozsáhlý porost na rybníku v Šindlových Dvorech. 
Orchis maculata - Č. Krumlov: hojně na lesních lukách na vých. úpatí Chrášťanského lesa, 

550 rn. 
Origanum vulgare ssp. genuinum - Č. Budějovice: Vidov, na výslunném svahu na okraji lesa. 
Oxycoccus quadripetalus ssp. vulgaris - Č. Krumlov: rašelina u rybníka Olšina na Šumavě . 
. Petasites albus - Č. Budějovice: Kvítkovice, malá lokalita v lesní strži. 
Petasites hybridus - Č. Budějovice: na břehu Vltavy proti plovárně. 
Phyllitis scolopendrium - Kaplice: Reitersehlag u Pfodní Výtoně, jeden exemplář· v k amením 

sroubené studni na jižním okraji obce (1954). 
Potentilla supina - Č. Budějovice: hojná n a obnažených dnech rybníků, na př. Šindlovy Dvory, 

Dehtář-. Dubné, n a n ávsi; Čtyř-i Dvory, plochá dráha (1956). 
Ranunculus sardous - č. Budějovice: Jednota u Dubného, na úhoru u rybníka Nouzov. 
R anunculus sceleratus - častý na obnažených dnech rybníků. Č. Budějovice: obnažená dna 

rybníků v Šindlových Dvorech, n a Dlouhé louce u č . B. a na Dehtáři. 
Beseda lutea - Č. Budějovice: na železničním náspu u nádraží (1956). 
Salvia glutinosa - Č. Krumlov: nehojně na okraji lesa mezi Němou strouhou a Dívčím Kamenem. 
Sambucus ebulus - Č. Krumlov: nehojně n a pasece na Kluku 737 m. 
Sanguisorba minor ssp. dictyocarpa - Č. Krumlov: Křemže, na hadcovém svahu. 
Sanicula europaea - Č. Krumlov: vzácně v bučině na vých. svahu Chrášťanského lesa. 
Serratula tinctoria ssp. eut·inctoría č. Budějovice: mezi Roudným a Plavem, několik exemplářů 

u silnice na okra ji lesa. 
Sisymbrium altissimum - Č. Budějovice: u nákladového nádraží a přilehlých ulicích, n a náspu 

m ezi nádražím a viaduktem, u železničních zastávek n a obvodu města, v p šenici v Mladém 
(1955- 56). 

S oldanella montana ssp. eumontana -· Č. Budějovice: nehojně u potůčku v lese jv. od Libníče. 
Spiraea salicifolia - č. Krumlov: na rašeliništi u rybníka Olšina. 
Stellaria holostea - Č. Krumlov: hojně na břehu Křemžského potoka. 
'I'halictrum aquilegiif olium - Č. Krumlov: vzácně na okraji rašeliniště u rybníka Olšina. 
Thalictrum flavum ssp. lucidum - Č. Budějovice : Litvínovice, na vlhčí louce kdysi hojná, v po -

slední době vlivem špatného odvodnění vzácná. Nehojně na louce u Nových Homol (1956) . 
'l'rientalis europaea - Č. Krumlov: ojediněle na rašeliništi u rybníka Olšina. 
r'accinium uliginosum - Č. Krumlov: hojně na rašelině u rybníka Olšina. 
Verbena o.fficinalis - Č. Budějovice: na návsi v Plané a Mokrém. 
Vicia silvatica - č. Krumlov: vzácně v bučině v Chrášťanském lese. 
Vinca minor - Č. Budějovice: v lese u Libníče . Prachatice : Buglata, vzácně ve smrkovém po

rostu. 
Viola palustris - Č. Budějovice: olšina v Šindlových Dvorech, na rašeliníku v silničním příkopu 

u Mokrého. Č. Krumlov: u Adolfova v údolí Křemžského potoka. 

211 


	ABA007003277861958000000225.tif
	ABA007003277861958000000226.tif
	ABA007003277861958000000227.tif

