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Antonín Čábera: 

Druhý příspěvek ke květeně Humpolecka 

Tento př'íspěvek je pokračováním mého prvního pojednání (Preslia 32 = 

89-96), ve kterém nebyly uvedeny některé druhy proto, že dokladové položky 
nemohly být v tehdejší době zrevidovány. Také jsou v tomto příspěvku 
uvedeny nové druhy pro Humpolecko, které byly nalezeny v poslední době. 
Oběma příspěvky bude Letáčkova Květena Humpolecka doplněna tak, 
že tyto tři práce budou podávat téměř úplný obraz zdejší květeny. Z kritic
kých rodů uvádím jen snadněji určitelné druhy. Pro snazší orientaci je u lo
kalit uvedena větší obec (bývalé okresní město; odděleno dvojtečkou), v jejíž 
větší nebo menší blízkosti naleziště leží. 

Aconitum napellus L. ssp. firmum (Rc HB.) GÁY. in HEGL Humpolec: silniční příkop v Seno
žatech, pouze několik exemplář-ů, 1959. 

Alchemilla glaucescens W ALLR. Na mezích, pastvinách a okrajích lesů roztroušeně. Humpolec: 
Proseč, Pustolhotsko, Kejžlice a jinde. 

A. pastoralis B us. Na podobných místech jako předchozí druh, poněkud hojněji. Humpolec: 
B11díkov, Čejkov, Kejžlice a na mnoha jiných místech. 

Allium vineale L. Havl. Brod: okraj lesa na břehu Sázavy sev. od Vadína, 1959, jediný exemplář. 
Althaea officinalis L. Humpolec: rumiště u autobusového nádraží a kompost u zemědělské 

školy na Dusilově, na obou nalezištích pouze v několika jedincích, 1959. 
A. rosea (L.) CAVAN. Humpolec: silniční příkop nedaleko budovy pensionu v Želivě, 1956. 
Arnaranthus albus L. Ledeč: silniční příkop při zahradní zdi v Zahrádce, 1958. 
A. hybridus L. ssp. paniculatus (L.) HEJNÝ. Rumiště poblíže Letné v Havl. Brodě, 1959. 
Anthriscus silvestris (L.) HoFFM. V pÍ'Íkopech, na lukách a v křovinách hojně. Humpolec: 

Budíkov, Čejov, Kaliště a na mnoha jiných místech. 
Aquilegia vulgaris L. ssp. vulgaris. Havl. Brod: okraj lesa sev. od Kulíkova m lýna pod Lip

nicí, Humpolec: silniční příkop ve Vojslavicích, 1958, na obou nalezištích jen zplaněle. 
Aster novi-belgii L. ssp. laevigatus (LAM.) THELL. Dosti hojně zplaňuje. Humpolec: Malý 

Budíkov, K ejžlice, Dusilov, Řečice, Havl. Brod: Březinka. Ledeč: Dolní Město, Světlá a jinde. 
Aster novi-belgii ssp. novi-belgii. Jako přech., avšak řidčeji. Ledeč: břeh potůčku sev. od Za

hrádky, silniční příkop u hřbitova ve Světlé. 
Barbaraea vulgaris R. BR. ssp. a1·cuata (OPiz) SIM. Ledeč: železniční násep u Světlé, 1959. 
Barbaraea vulgaris R. BR. ssp. vulgaris. Místy dosti hojně, jinde chybí. Humpolec: povodí 

Zelivky. Havl. Brod: železniční stráň v Okrouhlici. Ledeč: Posázaví, žel. násep ve Světlé. 
Brassica nigra (L.) KocH. Humpolec: kompost u Světlického Dvora, 1955. Ledeč: žel. stráň 

u Světlé, 1958. 
Callitriche varna L. Hojně v celém území. Humpolec: Budíkov, Kejžlice, Čejov, Skála, Kaliště 

a jinde. V pozemní formě na obnaženém okraji rybníka Pelhřimáku u Havl. Brodu, 1956. 
Cardamine impatiens L. Ledeč: okraj lesa na pobřeží Syrovského potoka u Jiřiček, 1958. 
Carex elongata L. Celkem vzácně. Humpolec: břeh Želivky nad Malou přehradou, břehy 

rybníčka záp. od M. Budíkova, lesní bažina v lese Smrčiny u Budíkova, hráz rybníka již. od 
Brunky. 

Cerastium semidecandrum L. Humpolec: po několik let na suché výslunné stráni u lesíka sev. 
od M. Budíkova, nyní vyhynulé. 

Chenopodium pseudostriatum ZscHACKE. Ledeč : železniční stráň sev. od Světlé , 1958. 
Ch. strictum RoTH. Na některých místech hojnější než Ch. album. Silniční příkopy v Humpolci 

a. v Havl. Brodě, zejména poblíže nádraží a jistě i jinde. 
Ch. viride (L.) ALL. Roztroušeně. Humpolec: polní kompost u lesa Hradiště vých. od H erálce. 

Ledeč: rumiště vých. od Světlé, 1959. 
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Conium niaculatum L. Celkem vzácný druh. Humpolec : rumiště u autobusového nádraží 
· v Humpolci, silniční příkop v Senožatech, 1959. 

Datura stramonium L. var. chalybaea KocH. V několika exempláNch na kompostě u zemědělské 
školy na Dusilově u Humpolce, 1959. 

Diplotaxis muralis (L.) DC. Ledeč : okraj silnice a železniční násep ve Světl é, 1958. 
E chinochloa crus-galli (L.) P. BEAUV. Okra j chodníku na náměst í v Havl. Brodě , 1958. 
Euphorbia exigua L. Ledeč : železniční n ásep sev. od Světlé. 1959 . 
Fagopyrum vulgare HILL. Si lniční příkop u nádraží v Ledči n . Sáz„ 1958 . 
F estuca altissima ALL. Humpolec : pod buky u Čejovské skály v polesí Orlovy u K ejžlice . 

1959. 
F . glauca LAM. Ledeč: písčitý okraj železniční trati sev. od Světlé, 1959. 
Galeopsis tetrahit L. ssp. bifida (BoENN.) F R. Dosti hojně v polích. Humpolec : Malý Budíkov, 

K ejžlice, Čejov, Řečice a jinde. . 
H elianthns annuus L. Rumiště Na cihelně v Humpolci, 1958, jinak se pěstuje v různých směs

kách. 
H. tuberos·us L. V několika jedincích v silničním příkopě u býv. Trnkova mlýna v Humpolci, 

1959. 
H eracleum speciosum W EINM. Zřídka zplaúuje . Havl. Brod: v plotě u h á jovny u rybníka 

P elhNmáku v polesí Orlovy, zříceniny hradu Lipnice . Ledeč: železniční n ásep sev . od Světlé, 
1958. 

Hieracium lachenalii GMEL. Hojně v lesích po celém území. Humpolec : K ejžlice, Budíkov, 
Skála, Herálec a jinde . 

H. laevigatum WrLLD. Řidčeji než předch„ ale nikoli vzácně. Humpolec: polesí Orlovy, povodí 
Želivky, H erálec a jistě i jinde . 

H. sabaudum L. Ve světlých lesích a. křovinách dosti hojně po celém území. Humpolec : lesík 
Pod vršky u Budíkova, Čejovské jámy u Čejova, polesí Orlovy, povodí Želivky a na mnoha 
jiných místech. 

Hypericum tetrapterwm Fnrns . Doposud jenom v silničním příkopě ve Velkém R ybníce na 
Pelhřimovsku, 1958. 

lberis amcira L. Humpolec : zplaněle v silničním příkopě v Malém Budíkově. 
Jacea vulgaris GoDR. ssp. angustifolia (SCHRANK.) Dosti hojně v silničních příkopech. Hum

polec : Malý Budíkov, Kejžlice, Leština, povodí Želivky. 
J. vulgaris GoDR. ssp. subjacea (BECK.) R AY . V jediném exempláři na trávníku v zámeckém 

parku v Herálci u Humpolce, 1956. 
J(ochia trichophylla Sen. et TRELL. Humpolec : rumiště u železniční stanice Plačkov, zplaněle , 

1959. 
Koeleria gracilis PERS. Výslunná stráú u vápencového lomu v Ledči. 
Montia fontana L. ssp. chondrospe1'ma (FENZL.) WALTER. Humpolec: mokrá louka u pra

meniska vých. od Pustolhotska, 1957. 
Phlox subulata L. Ledeč: silniční strái\ u Kulíkova mlýna vých. od Dol. Města n. Sáz., pravdě 

podobně před lety vyseta při opravě silnice, pomalu mizí. 
Picris hieracioides L. ssp. hierncioides. Havl. Brod: okraj lesní paseky u Michalovic, 1958. 
Pleuropterus cuspidatus (SrnB. et Zucc.) H. GRoss. Humpolec: železniční násep u nádraží 

Humpolci, silnični příkop na Brunce , rumiště Na lázních v Humpolci, silniční st.ráú ve Světlici. 
v edeč : zahradní zeď ve Světlé. 
L P. sachalinensis (F. ScHM.) MoLDENKE. Humpolec : silniční příkop v Hněvkovicích a Ko

morovicích, rumiště u lihovaru v Boňkově . Havl. Brod: louka v Krásné Hoře. Ledeč : břehy 
Sázavky ve Světlé, břehy potůčku v zámeckém parku ve Světlé. 

Populus deltoides MARSH. Pro bujný růst hojně vysazována a často zplaňující, např. na okraji 
lesa na břehu rybníka Kamenná Trouba již. od Lipnice na Havlíčkobrodsku. 

Potamogeton alpinus BALB. Dosud jenom v lesrií kaluži u Rousinova na pobřeží Želivky na 
Humpolecku, 1958. 

Ranunculus lunuginosus L. Havl. Brod: kefoatá stráň na břehu Sázavy u Špitálského dvora 
vých. od Havl. Brodu, 1959. 

Rhamnus cathartica L. Humpolec : v jediném exempláři na keřnaté stráni na břehu Želivky 
u Ml. Bříšť, 1959. 

Rosa turbinata AIT. Humpolec : ve třech exemplářích zplaněle na Jrnřnaté hrázi býv. rybníka. 
v Malém Budíkově . 

Rubus candicans (WHE} FOCKE. Humpolec: okraj lesní cesty Nový Dvůr - myslivna Orlovy. 
Ledeč : okraj lesní cesty při silnici Lipnice - Dolní Město. 

R. hirtus W. K. Velmi hojně po celém úzerrú. Humpolec: les Smrčiny u Budíkova, polesí 
Orlovy u Kejžlice, povodí Želivky a na mnoha jiných místech. 

R. suberectus ANDERS. J eden z hojných ostružiníků. Místy převládá tento, jinde R. plicatus 
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Humpolecko: polesí Orlovy, lesy kolém Pustolhotska a jinde. Havl. Brod: křoviny kolem Plich ~ 
tova mlýna již. od Lipnice, les Vlčí hrdlo u Kamenné Trouby a jistě na mnoha místech jiných. · 

· Senecio nemorensis L. ssp. fuchsii (GMEL.) DuR. Velmi hojně v celém území, daleko hojnější 
něž ssp. jacguinianus (RcHB.) D UR. Humpolec: Budíkov, Čejov, K ejžlice, Větrný Jeníkov a jinde. 

Silene dichotoma EHRH. Na polích, zejména v jetelištích dosti rozšífona. Humpolec: Malý 
Budíkov, Hněvkovice, Skála, Kamenice a na mnoha jiných místech. 

Solidago gigantea AIT. Humpolec: železniční násep u nádraží v Humpolci, silniční př'íkop 
ve Světlici, 1959. 

Spiraea douglasii H ooK. Zplal'íuje. Humpolec: rumiště V lukách u Humpolce, silniční stráň 
ve Světlici. Havl. Brod: silniční příkop v Okrouhlici, 1959. 

S. ulmifolia ScoP. Na mnoha místech zplanělá. Humpolec: Světlice, Brunka, Herálec. Havl. 
Brod: Světlá a jinde. 

Stenactis annua (L.) NE.Es. Úhor u továrny V lukách u Humploce od r. 1950, zdá se, že pomalu 
mizí. 

Thlaspi alpestre L. ssp. silvestre (JORD.) GILL. et MAGNE. Ledeč : železniční násep a přilehlá 
louka sev. od Světlé. Místy podél žel. trati Havl. Brod-Jihlava. 

Tri folium incarnatum L. Havl. Brod: silniční příkop u Babic, 1958. 
Tunica prolifera (L.) ScoP. Výslunná stráň u vápencového lomu v Ledči, 1958. 
Ulmus lcievis FALL. Často vysazována a odtud zplal'íuje, napÍ'. ve Světlé na Ledečsku. 
Veronica filiformis SM. Havl. Brod: louka na bfohu Sázavy poblíže Špitálského dvora vých. 

od Havl. Brodu, zde hojně . Objevena v r. 1959. 
Vitis riparia Mrcnx. Zplaněle v kfovinách Na cihelně v Humpolci. 

Adresa autora: A. ČÁBBRA, Malý Budíkov 79, p. Kejžlice (Havl. Brod 2). 
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