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Josef V a n ě č e k a V á c I a v C h á n: 

Význačné rostlinné druhy sušicko-horažďovických vápenců 

Jihočeská pobočka ČSBS v Čes. Budějovicích 

V povodí řeky Otavy jsou velké a četné ostrůvky krystalických vápenců především v údolí 
Otavy mezi Sušicí a Horažďovicemi (vápencová oblast sušicko-horažďovická) a pak severnč od 
Strakonic (vápencová oblast strakonická). Mezi Sušicí a Katovicemi je řada menších a ojedině
lých ostrůvků krystalických vápenců, které v nesouvislém pruhu spojují strakonickou a sušicko
horažďovickou vápencovou oblast. Největší vápencové čočky v tomto území jsou u StrfLŠÍna, 
Soběšic a Ostružna (vápencová oblast nezdicko-soběšická). Další ostrůvky jsou pak v povodí 
řeky Volyňky mezi Volyní a Vimperkem (vápencová oblast volyúsko-vimporská). 

Vápence tvoří buď vložky v rulách a nebo samostatné uloženiny. Složení vápenců značně 
kolísá. Může stoupat jak podíl dolomitu, takže vápence přecházejí do dolomitických vápenců 
až dolomitů, tak podíl silikátů, které nčkdy zcela převládnou, takže vápence jsou spojeny pozvol
nými přechody s erlany. 

Ostrůvky krystalických vápenců v Pootaví vykazují podstatné kvalitativní rozdíly ve složení 
flory oproti silikátovému Předšumaví. Význačné rostlinné druhy strakonické vápencové oblasti 
zpracoval v nedávné době J. MORAVEC (1958). Některých druhů, typických pro vápencovou 
oblast volyňsko-vimperskou, všímal si M. PROTIVA (1949, 1950) a J. MORAVEC (1959b). V tomto 
příspěvku uvádíme rostliny význačné pro vápencovou oblast sušicko-horažďovickou a sběry 
z vápencové oblasti nezdicko-soběšické. 

Hlavni pruh vápenců v oblasti sušieko-horažďovické začíná vápencovými vložkami v Sušici 
jižně od města, odkud pokračuje ve směru k severovýchodu až do jihovýchodního okolí Horaž
ďovic . Druhý pruh vložek začíná proti nádraží v Sušici na vrchu Ostré a pokračuje na Dobršín, 
Rabí a Bojanovice. V jeho pokračovaní jsou erlany s vápencem na návrší Loretě severně od 
Horažďovic. 

Ačkoliv obě hlavní pootavské vápencové oblasti, strakonická a sušicko-horažďovická, jsou 
od sebe vzdušnou čarou vzdáleny asi 10 km, leží na společném vodním t oku a petrograficky se 
příliš neliší (KODYM 1961), vykazují jejich flory při vzájemn ém porovnání určité rozdíly. Nejlépe 
je patrný tento rozdíl v seznamu, ve kterém uvádíme rostliny, které podle našeho zjištění rostou 
v Pootaví pouze na vápencovém podkladu a které je tudíž nutno považovat pro toto území za 
obligátní kalcifyty. Z druhů, které uvádí MORAVEC (1958) jako význačné pro strakonickou vá
pencovou oblast jsm e do seznamu nezai·adili Achyrophorus maculatus ssp. maculatus*), Agrimonia 
eupatoria ssp. ojficinalis, Aquilegia vulgaris ssp. vulgaris, Blysmus compressus, Nepeta cataria 
a Veronica teucrium ssp. pseudochamaedrys, protože se v Pootaví vyskytují i na silikátovém 
podkladu. Do seznamu jsme však zařadili kromě druhů rostoucích pouze ve vápencové oblasti su
šicko-horažďovické (Beru.la erecta, Clematis recta, Erysimum pannonicum, Gentianella amarella 
ssp. axillaris, Laserpitium latifolium, Libanotis pyrenaica, Ophrys insectijera, Orchis ,purpurea, 
Oxytropis pilosa, Saxijraga tridactylites, Stachys recta a Teucrium chamaedrys) dále rostliny, které 
se sice v obou vápencových oblastech vyskytují, ale nebyly uvedeny MonA VCEM. Jsou to Cau
calis lappula, Polygala comosa a Sedum album. Ze seznamu je dále patrno, že vápencová oblast 
sušicko-horažďovická je co do počtu druhů poněkud bohatší než oblast strakonická. Z celkového 
počtu 49 druhů roste na sušicko-horažďovických vápencích 43 rostlin (88 %) a na vápencích 
strakonických 37 rostlin (75 %). Rostlin společných pro obě oblasti je 31 druhů (63 %). Vápencová 
oblast sušicko-horažďovická s bohatě vyvinutými útvary váp<;1ncových skal a drolin je bohatší 
na druhy, které taková stanoviště zvlášť vyhledávají. 

Většinu rostlin, uvedených v seznamu, považuje SÝJIORA (1959) za obligátní kalcifyty. Pro 
Pootaví je však nutno na základě dnešních floristických znalostí vyjmout ze SÝKOROVA seznamu 
fakultativních kalcifytů následující druhy a zařaditi je mezi kalcifyty obligátní: Carex flacca 

*) Jména rostlin jsou uvedena podle J. DosTÁL: Klíč k úplné květeně ČSR (1958). 
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ssp. diversicolor, Juncus inflexus, Cerinthe minor, Laserpitium lat1"jolium, Ůťobanche major, 
Orchis purpurea, Polygala amara ssp. amm·ella, Polygala comosa, Scabiosa ochrolenca, Teucrium 
botrys a Teucrium chamaedrys. 

Vyloučíme-li z druhů v seznamu uvedených rostliny s ojedinělým výskytem a druhy rostouf'Í 
pouze v jedné vápencové oblasti, získáme spolehlivé rostlinné indikátory, které múžeme použít 
při geologickém výzkumu při sledování výskytu krystalických vápencú a v zernědi'ilství při sle
dování vápnitých půd. V lesích a na suchých pastvinách indikují krystalické vápence pfodevším 
druhy: Anemone silvestris, Cerinthe minor, Epipactis atrorubens, Gentianella ciliata, Polygala 
comosa a Scabiosa columbaria ssp. columbaria. Zvlášť vhodnými a spolehlivými indikátory jso u 
Epipactis atrorubens (mapa č. 3) a Polygala comosa. Oba druhy se vyskytují i vo vyMích polohách 
a nechybí většinou ani na malých isolovaných ostrúvcích krystalického vápence. Z plovclú 
indikuji vápnitou půdu v kulturách především Adonis aestivalis, Oaucalis lappida, Euphorbia 
exigua a 111 elampyrum arvense ssp. arvense. 

Seznam rost.Jin, které se v Pootaví vyskytují pouze na vápencovém podkladu (zkratkou SH 
v závorce za jmónam druhu je označen výskyt v sušicko-horaždovické vápencové oblasti, zkrnt.
kou ST v strakonické oblasti): 

Adonis aestivalis (SI-I, ST), Ajuga chamaepitys (sH, ST), Anemone silvestris (sH, ST), Astragalus 
cicer (s•r), Berula erecta (sH), Oarex appropinquata (SI-I, sT), Oarex distans (ST), Carex flacrn SFTJ . 
diversicolor (sn, s·r), Oarex paniculata (sH, ST), Oaucalis lappula (srr, ST), Oentaurium pulchellmri 
(sn, ST), Oephalanthera damasoriium (sH, ST), Oephalanthera rubra (sn, ST), Oerinthe minor (sH, ST), 
Clematis rccta (sn), Orepis praemorsa (sn, ST), Oypripedium calceolus (su, sT), Epipactis atrn 
rubena (SH, ST), Erysimum pannonicum (sn), Euphorbia exigua (sn, ST), Gentiana cruciata (sn, ST) , 
Gentianella amarella ssp. axillaris (sH), Gentianella ciliata (sn, ST), Goodyera repen8 (ST), lnulrt 
salicina (srr, ST), .Juncus ú1jlexus (sn, ST), Laserpitium latifolium (sn), Libanotis pyrcnaiw (SH ), 
Melampyrnrn arvense ssp. arvense (su, ST), Nigella arvensis (sn, ST), Ophioglossurn vnlgat11m (~ n, 

ST), Ophrys inscctifera (sn ), Orchis pallens (ST), Orchis purpu,rea (s u ), Orobanchc rna.jor (su, ST), 
Oxytropis pilosa (sH), Phegopteris robertiana (sH, ST), Polygala amara ssp. amarella (sH, ST), 
Polygala cornosa (sH, ST), Saxifraga tridactylites (sH), Scabiosa columbaria ssp. columbaria (sH, s·r), 
Scabiosa ochroleuca (su, ST), Scdum albwrn (sn, ST), Stachys recta (sn), Teucrium botrys (sn , ST), 
Teucrium charnacdrys (s n ), Thymelaea passerina (ST), Trifolium fragiferum (sT), Veronica hederi -
folia ssp. triloba (su, ST). 

Pro ohraničení území sušicko-horažďovických vápenců použili jsme rozšíření druhú Adoní::r 
aestivalis, Oaucalis lappula, Gentianella ciliata, Polygala amaťa ssp. amarella, Scabiosa columbaria, 
ssp. colHmbaria, Scabiosa ochroleuca a Teucrium botrys. Vymapováním rozšíření těchto drul1út 
získámo hranice vápencového území rozprostírajícího se mezi Sušicí a Hora.žcl'ovicemi a ohrani
čeného zhruba obcemi Sušice-Dobršín-Budětice-Vlkonice - Hliněný Újezdec - Horaž<lo -
vice-Sv. Pole-Boubín-Hejná-Nezamyslice - Čímice-Podmokly- Sušice. Hranice územíi 
je vyznačena u všech vyrnapovaných druhú. 

V další stati uvádíme rozšffení tčch druhů, které považujeme za význačné pto vápencovou 
oblast sušicko-horažd'ovickou. Při výčtu lokalit je postupováno vápencovým územím od západu 
k východu, nakonec jsou vždy uvedeny lokality z vápencového území nezdicko-soběšického. 

Do seznamu literatury jsme zařadili nejen práce citované v tomto příspěvku, ale veškerou 
literaturu, která pojednává o druzích význačných pro vápencové oblasti v Pootaví. 

Za doplnění seznamu lokalit děkujeme V. BROŽÍKOVI, J. MORAVCOVI a F. PROCHÁZKOVI 1 ) , 

za nakreslení mapy inž. J. VoKouNovr. 

Adonis aestivalis L. - I. pole na SV svazích vrchu Minovky ZJZ od Dobršína (V.); 2. pok• 
na Z svazích vrchu Pumperku (554 m) VSV od Dobršína (V.); 3. pole na V svahu zalesněného 
návrší (kóta 618 m) ZJZ od Podmokel (CH.); 4. pole ph okraji vápencového lomu u silnice 
S od Podmokel (V. -- CH.); 5. pole na JV úpatí návrší Štamperku (546 m) při SZ okraji Podmokel 
(V. - CH.); 6. pole na J okraji Podmokel (P.); 7. pole na S úpatí vrchu Čepičné (669 m) ZSZ od 
Čepic (V.); 8. polo Ha J svazích vrchu Kfošňovce (589 m) SZ od Čímic (V.); 9. pole na J svazích 
vrchu Kol:í bi"ch (505 m) S od Čímic (V.); 10. pole na J svazích vrchu Spravedlnosti (561 rn) 
S od 1-{gbi (V.); ll. polo na S a SZ svazích vrchu Pučanky*) JJZ od Hejné (V.); 12. pole V a JV 
od Vel. Hydčic (V.); 13. pole na ,J svazích v rchu Radvanky S od Hejné (V.); 14. pole ría J svazích 
návrší Lorety S od Horaždovic (V.); 15. pole na návrší s vápencovým lomem při silnici na Stra
konice VJV od Horaždovic**) (V.). 

1 ) Zkratky v citaci lokalit: CH. =V.C hán, M. = J. Mor a ve c, P. = F. Pr och á z k a , 
V.= J. Vaněček, CH.-P. =V. Chán et F. Procházka, V. - CH. = J. Va
n ě č e k et V. C h á n. 

*) Pučanka je SV výběžek vrchu Kozníku JJZ od Hejné.**) Tato lokalita je v některýzh 
pracích nazývána omylem jako „Kacle". 
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Ajuga chamaepitys (L.) ScHREB. - I. vápencové droliny na J svazích vrchu Ůepičné (669 m) 
ZSZ od Čepic (V. _..! lokalita pravděpodobně totožná s lokalitou DEYLA apud SMEJKAL 1961: 
„mezi Rabím a Dobršínem"); 2. vápencové droliny na J svazích vrchu Chanovce SV od Óepic (V.); 
3. travnaté V svahy, vrchol a okolí vápencového lomu na vrchu Všech Svatých* ) JZ od Rabí 
(ČELAKOVSKÝ jun. apud ČELAKOVSKÝ 1889; V.); 4. polo na J úpat.í vrchu se zříceninou hradu 
Rabi (M. - lokalita pravděpodobně totožná. s lokalitou ČELAKOVSKÉHO apud SMEJKAL 1961); 

·X> t:/'>!.-c-i; 

I. 

f .r:· 
i-.· ,., .. 

f:~i·?Y ;- ~ .. 
Su.§ICf · ' "'"~..,, 

.. . ~: J~u#t•ií~t:;j:~ .· 

Mapa č . 1. - Rozšíření Adonis aestivalis na Sušicku a Horažďovicku. 

5 . pole na fl svaz ích návrší (kota 509 m) ZJZ od Hliněného Újezdce (V.); 6. pole na S svazích 
vrchu Plešovce (539 m) JJZ od Hliněného Új ezdce (V.); 7. vrchol vrchu Plešovce (539 m) JJZ od 
Hliněného ·Újezdce (V.); 8. vápencové skály na levém bfohu Otavy VSV od Bojanovic (V.); 
9. pole na V svazích vrchu Radvanky S od Hejné (V.); 10. Sv. Anna (437 m) S od obce Sv. Pole 
u Horažďovic (DEYL apud SM:r.:JK L 1961). 

Anemone silvestris L. - I. svahy vrchu Pumporku (554 m) VSV od Dobršína (VANĚČEK 1961); 
2. světliny, travnaté stráně a meze na vrchu Svatu SV ou Dobršína (VANĚČEK 1952c, 1961); 
3. J svahy vrchu Křošúovce (589 m) SZ od Čímic (VANEČEK 1961); 4. Z svahy vrchu Lišné (576 m) 
Z od Rabí (V.); 5. travnaté stráně na J a V svazích vrchu Kočí břeh (565 m) S od Čímic (VANĚČEK 
1952c, 1961); 6. Z svahy vrchu Všech Svatých JZ od Rabí (V.) ; 7. vápencové skály a travnaté 
stráně na J a V svazích vrchu Kozníku (636 m ) SZ od Nezamyslic (CELEIUN apud ČELAKOVKÝ 
1888; VANĚČEK 1952c, 1961); 8. les na V svazích vrchu Dlouhé hory**) JZ od Hejné (VANĚČEK 
1952c); 9. skály a světliny na vr cholku a na svazích vrchu Pučanky JJZ od H ejné (VANĚČEK 
194Ib, 194lc, 1944, 1049a, 1949b, 196 1); 10. travnaté stráně, meze a světlý borový les na S 
a Z svazích S výběžku vrchu Radvanky zvaném „Hydčicko" V od Vel. Hydčic (V.); II. vápen
cové skály a světlé borové lesy na J a Z svazích vrchu Radvanky S od Hejné (VANĚČEK 1944, 
l 952c, 1961; VANĚČEK apud DosTÁL 1949- 1950); 12. vrch Prácheň ZJZ od Horažďovic (DYK 
1922; na lokalitě jsme již nenalezli); 13. vápencové skály, travnaté stráně a světlé borové losy 

*)Vrchem Všech Svatých je nazývána J část vrchu Lišné u Rabí. 
**) Dlouhá hora je S výběžek vrchu Kozníku JZ od Hejné. 
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na vrchu Svitníku (593 m) Z od Boubína (CELERIN apud ČJ<::LAKOVSKÝ 1888; VANĚČEK 1944, 
1952c, 1961). 

Berul'a erecta (Huns.) Cov. - 1. břehy potůčku v lukách a tůňka Jod Rabí (CELERIN apud 
ČELAKOVSKÝ 1888; MALOCH 1936; V.); 2. břehy potůčku ústícího do Otavy Z od návrší Kuneš 
(502 m) SV od Žichovic (V.}; 3. potůček v lukách mezi v,rchem 2ďánovem (531 m) a. SZ hřbetem 
vrchu Kozníku (636 m) u Hejné (V.); 4. břehy potůčku tekoucího v lukách ZSZ od H ejné (CE
LERIN apud ČELAKOVKÝ 1888, V.). 

Carex appropinquata ScHUM. - 1. slatinné louky na levém břehu Otavy JV od Rabí (V.); 
2. slatinné louky ZJZ od Bojanovic (V.); 3. slatinné louky Z od H ejné (V.); 4. slatinné louky JV 
a V od H ejné (V.). 

Carex flacca ScHREB. ssp. diversicolor (CR.) MORAVEC - 1. slatinná louka na svahu J od Záluží 
(JV od Sušice) a u polní cesty JV od Záluží (V.-CH.); 2. pastvina v leso JV od Milčic (V. - CH.; 
lokalita pravděpodobně totožná s lokalitou ČELAKOVSKÉHO jun. apud ČELAKOVSKÝ 1890); 
3. slatinné louky na pravém břehu Otavy Z od H ejné (V;); 4. les v sedle mezi hřebenem vrchu 
Pučanky a vrchem Kozníkem (636 m) SZ od Nezamyslic (MORAVEC 1958). 

Carex paniculata JusL. - 1. tůňka v lukách Jod hradu Rabí (CELERIN apud ČELAKOVSKÝ 1888; 
MALOCH 1936; V.); 2. slatinné louky zJ·z od Bojanovic (V.); 3. slatinné louky na pravém břehu 
Otavy Z od Hejné (V.). 

Vápencová oblast nezdicko-soběšická: 4. slatinné louky na levém břehu Nezdického potoka 
při Z úpatí návrší s kostelem Nar. P. Marie u Strašína (V.-OH.). 

Caucalis lappula (WEB.) GRANDE - I. pole na Z svahu návrší Minovky ZJZ od Dobršína 
(CH. -- lokalita pravděpodobně totožná s lokalitou VELENOVSKÉHO apud ČELAKOVSKÝ 1883: 
„u Sušice na vápenné púdě v žitných polích"); 2. vápencové droliny na J svazích vrchu Čepičné 
(669 m) ZSZ od Cepic (V.); 3. Z svahy vrchu Líšné (576 m) Z od Rabí (V.); 4. Z svahy vrchu Všech 
Svatých JZ od Rabí (V.); 5. pole na návrší SZ od vrchu Spravedlnosti S od Rabí (CH.); 6. vá
pencové droliny a travnaté svuhy u vodojemu na JZ svahu vrchu Spravedlnosti (561 m) S od 
Rabí (VANĚČEK 1952b, 1952c); 7. pole na J svahu návrší se zříceninou hradu Rabí (CELERIN 
apud ÓELAKOVSKÝ 1888; MALOCH 1936, 1939; CH.); 8. pole Z od Hejné (V.); 9. J a JV svahy 
vrchu Kozníku . (636 m) SZ od Nezamyslic (ČELAKOVSKÝ jun. apud ČELAROVSKÝ 1889; V.) ;. 
10. pole na návrší*) s vápencovými lomy SV od Boubína (V.); 11. pole na J svazích zalesněného 
návrší Šibenice (499 m) SV od Boubína (V.); 12. pole při V okraji lesa na návrŘÍ Z od obce Sv. 
Pole (CH.); 13. pole na J svazích návrší (521 m)**) SV od obce Sv. Pole (V.); 14. vápencové 
droliny a pole v okolí vápencového lomu na návrší při silnici na Strakonice V JV od Horaž
ďovic (V.). 

Centaurium pulchellum (Sw.) DRUCE - I. slatinné pastviny Z od Hejné (VANĚČEK 1949a); 
2. slatinné pastviny u rybníka Žebráku na pravém břehu Otavy při silnici na Boubín Jod Ho
ražďovic (VANĚČEK 1949a). U Horažďovic bez bližšího určení uvádí Centaurium pulchellum již 
CELERIN (CELAKOVSKÝ 1888). 

Cephalanthera damasonium (MILL.) DRUCE - I. J a JV svahy vrchu Svatu SV od Dobršína. 
(VANĚČEK 1952c, 1961); 2. smíšený les na vrcholu a JV svazích vrchu Čepičné (669 m) ZSZ od 
Čepic (VANĚČEK 1949a, 1961); 3. borový les a křoviny na vrcholu a V svahu vrchu Plešovce 
(539 m) JJZ od Hliněného Újezdce (VANĚČEK apud AMBROŽ 1949; VANĚČEK 1952c, 1961); 
4. lesy na S a J svazích vrchu Kozníku (636 m) SZ od Nezamyslic (VANĚČEK 1946, 1949a, 1952c, 
1961; VANĚČEK apud AMBROŽ 1949); 5. borový les na V svazích vrchu Dlouhé hory JZ od Hejné 
(VANĚČEK 1949a, 1952c, 1961); 6. jehličnaté i smíšené lesy na vrchu Pučance JJZ od H ejné 
(VANĚČEK 194lb, 1941c, 1946, 1949a, 1949b, 1961); 7. světlý borový les na Z svazích vrchu 
Radvanky S od H ejné (VANĚČEK 1952c, 1961); 8. borový les na V svazích vrchu Svitníku (593 m) 
Z od Boubína (VANĚČEK 1946, l 949a, l 952c, 1961); 9. borové lesy na vrchu Moučance SZ od 
Boubína (CELERIN apud ČELAKOVSKÝ 1888; PIWTIVA 1948; VANĚČEK apud AMBROŽ 1949; VA
NĚČEK 1949a, l 952c, 1961); 10. borový les na návrší Šibenici (4 \; 9 m) SV od Boubína (CH.). 

Vápencová oblast nezdicko-soběšická: 11. borový les na hi-betě JZ od kóty 644 m S od Nezdic 
{CH.). 

Cephalanthera rubra (L.) RrcH. - I. S svahy vrchu Svatu SV od Dobršína (VANĚČEK 1961); 
2. losy na vrchu Čepičné (669 m) ZSZ od Čepic (MALOCH 1936, 1939; VANĚČE~ apud AMBROŽ 
1949; VANĚČEK 1949a, 1952c, 1961); 3. lesy na vrchu Křešňovci (589 m) SZ od Oímic (VANĚČEK 

*) V některých pracích (ku př. VANĚČEK 1961) je toto návrší nazýváno „Húrkou". **) Toto 
návrší je někdy nazýváno „Svatským vrchem". 
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1961); 4. les na vrchu Chall;oyci SV od Čepic (M.); 5. lesy na S a J svazích vrchu Kočí břeh (565 m) 
S od Ůímic (VANĚČEK 1961'); ·6. lesy na vrchu Všech Svatých JZ od Rabí (VANĚČEK l 952c); 
7. borový l sík na návrší SZ od vrchu Spravedlnosti S od Rabí (CH.); 8. lesy na vrcholu a J 
svazích vrchu Spravedlnosti (561 m) S od Rabí (VANĚČEK apud AMBHOŽ l!J4(); VANĚČEK 1949a, 
1952b, 1952c, 1961); 9. borové lesy ~a vrchu Plešovci (539 m) JJZ od Hliněného Újezdce 
(VANĚČEK apud AMBROŽ 1949; VANĚČEK 1949a, 1952c, 1961); 10. lesy na J a V svn.zich vrchu 

,~.--··~:-·-·~~~-~· -~~;;--;f;~:··~„ .. 7Z~~~<.,, ,. 
l''' 

Mapa č. 2. - Rozšífoní Caucalis lappula na Sušicku a Horaž<lovicku. 

Kozníku (636 m) SZ od Nezamyslic (CELEitI~ apud ČELAKOVSKÝ 1888; VANĚČEK apud AMBROŽ 

1949; VANĚČEK 1949a, 1952c, 1961); 11. les na V svazích vrchu Dlouhé hory JZ od H ejné 
(VANĚČEK 1949a, 1952c, 1961); 12. lesy na vrchu Pučance JJZ od H ejné (VANĚČEK 194lc, 
1943, 1946, 1949a, 1949b, 1961); 13. lesy na vrchu Svitníku (593 m) Z od Boubína ( ELE
RIN apud ČELAKOVSKÝ 1888; VANĚČEK 1949a, 1952c, 1961); 14. lesy na vrchu Moučance SZ 
od Boubína (VANĚČEK apud AMBROŽ 1949; VANĚČEK 1949a, 1952c, 1961); 15. les na návrší 
(521 m) SV od obce Sv. Pole (VANĚČEK 1961). 

Vápencová oblast nezdicko-soběšická: 16. J svah pod zHceninou Pustého zámku SSV od 
Kašperských Hor (MALocrr 1936; P.). 

Ccrinthe minor L. - 1. pastviny na svazích Žižkova vrchu Jod Sušice (V.-CH.); 2. svahy 
vrchu Svatu SV od Dobršína (VANĚČEK 1952c) ; 3. vápencové droliny na J svazích vrchu Če
pičné (669 m) ZSZ od Čepic (V.); 4. kamenitý suchopáL" výslunný nad potokem pod tvrzí v Tisové 
u Budětic (MALOCH 1936; tuto lokalitu se nám n podařilo ověřit); 5. pastviny na J svazích vrchu 
Křešňovce (589 m) SZ od Čímic (V.); 6. vápencové droliny na J svazích vrchu Chanovco SV od 
Čepic (V.); 7. travnaté stráno a okraje lesů na vrchu Ko · í břeh (565 m) S od Čímic (VANĚČEK 
1952c); 8. V svahy vrchu Všech Svatých JZ od Rabí (VANĚČEK 1952c); 9. vrchol a J svahy vrchu 
Spravedlnosti (561 m) S od Rabí (V.); 10. travnaté stráně vrchu Plešovce (539 m) JJZ od Hli
něného Újezdce (V.); ll. vápencové skály na levém břehu Otavy VSV od Bojanovic (ČELAKOVSKÝ 
1883; V.); 12. J svahy vrchu Kozníku (636 m) SZ otl Nezamyslic (V.); 13. při silnici na Horažďo
vice SV od Vel. Hydčic (CELERIN apu<l Č.ELAKOVSKÝ 1889; MALOCH 1936; V.); 14. J a Z svahy 
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vrchu Radvanky S od Hejné (V.); 15. droliny na S svazích vrchu Práchně ZJZ od Horažďovic 
(CELERIN apud ČELAKOVSKÝ 1889; VANĚČEK 1952c); 16. svahy vrchu Svitníku (593 m) Z od 
Boubína (VANĚČEK 1952c); 17. na mezi u cesty poblíže dvora Prácheň ZJZ od Horažďovic (CH.); 
18. návrší s vápencovými lomy SV od Boubína (CELERIN apud ČELAKOVSKÝ 1889; CH.); 19. meze 
a okraje lesa na návrší Šibenici (499 m) SV od Boubína (VESELÝ 1942-1943; V.); 20. okraje 
lesa na návrší Z od obce Sv. Pole (CH.); 21. okraje lesa na návrší (521 m) SV od obce Sv. Pole 
(VANĚČEK 1952c); 22. okolí vápencového lomu na návrší při silnici na Strakonice VJV od Ho· 
raždovic (V.). 

Mapa č. 3. - Rozšífoní Epipactis atrorubens na Sušicku a Horažďovicku. 

Clematis recta L. - 1. smíšený les na S svazích vrchu Pučanky JJZ od Hejné a meze pn 
S úpatí l~učanky (VANĚČEK 1949b, 1961); ČELAKOVSKÝ (1888) uvádí z t éto lokality CELERINŮV 
sběr, který byl omylem určen jako Clematis vitalba L.; 2. křoviny v údolí zvaném „Mezihoří" 
m ezi vrchy Pučankou a Dlouhou horou JZ od Hejné (VANĚČEK 1961). 

Crepis praemorsa (L.) TAUSCH-ČELAKOVSKÝ (1 888, 1890) uvádí CELERINŮV sběr z jedné louky 
blíže Horažďovic, kde rostla Crepis praemorsa společně s Crepis mollis (JACQ.) AscH. ssp. aucci· 
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ai/olia (ALL.) JÁV. Tuto lokalitu se nám nepodařilo ověřit a ani jinou jsme ve studovaném území 
nenalezli. 

Cypripedium calceo!us L. - kdysi se Cypripedium calceolus vyskytovalo na vrchu Kozníku 
SZ od Nezamyslic (VANĚČEK 1943). V poslední době nebylo již nalezeno. 

Epipactis atrorubens (HoFFM.) ScHULT. - I. les a pastviny na Žižkově vrchu J od Sušice 
(VANĚČEK 1961); 2. modřínový les mezi obcí Rok a silnicí do Sušice (P.); 3. les S od Záluží 
(V. BROŽÍK); 4. lesík Jod Záluží (VANĚČEK 1961); 5. návrší Minovka ZJZ od Dobršína (VANĚČEK 
1961); 6. Z svahy hory Sedla (902 m) J od Albrechtic u Sušice (VANĚČEK 1961); 7. lesy V od 
Lipové Lhoty (VANĚČEK 1961); 8. les v místě zvaném „Čertův sklep" ve V části vrchu Kalov 
(728 m) Vod Sušice (VANĚČEK 1952c, 1961); 9. les na vrchu Pumperku (554 m) VSVod Dobršína 
(VANĚČEK 1961); IO. les na vrchu Svatu SV od Dobršína (VANĚČEK 1952c, 1961); 11. les a past
vina v okolí vápencového lomu na návrší (kóta 618 m) ZJZ od Podmokel (V. -CH.); 12. past
viny na návrší Štamperku (546 m) při SZ okraji Podmokel (V.-CH.) ; 13. lesy na vrchu Čepičné 
(669 m) ZSZ od Čepic (MALOCH 1936, 1939; VANĚČEK 1952c, 1961); 14. lesy na vrchu Bubečné 
Z od Čímic (VANĚČEK 1952c, 1961); 15. vápencové žíly na vrchu Džbánu JJV od Vlkonic (VA· 
NĚČEK 1961); 16. lesy na vrchu Křcšňovci (589 m) SZ od Čímic (VANĚČEK 1952c, 1961); 17. lesy 
na vrchu Chanovci SV od Čepic (VANĚČEK 1961); 18. lesy na vrchu Líšné (576 m) Z od Rabi 
(VANĚČEK 1952c, 1961); 19. lesy na vrchu Kočí břeh (565 m) S od Čímic (VANĚČEK 1952c, 1961); 
20. lesy na vrchu Semlině (504 m) VSV od Vlkonic (VANĚČEK 1961) ; 21. návrší (kóta 
520 m) v polích SSZ od Rabí (VANĚČEK 1961); 22. borový lesík a pastvina. na návrší SZ 
od vrchu Spravedlnosti S od Rabí (CH.); 23. lesy na vrchu Všech Svatých JZ od Rabí 
(VANĚČEK 1952c, 1961); 24. lesy na vrchu Spravedlnosti (561 m) S od Rabí (VANĚČEK 1952b, 
1952c, 1961); 25. J svah vrchu se z:Hceninou hradu Rabí (M.); 26. les na vrchu Březině V od Rabí 
(VANĚČEK 1952c, 1961); 27. les na vrchu Hnilici*) (514 m) VJV od Žichovic (VANĚČEK 1952c, 
1961); 28. lesík na návrší Kuneši (502 m) VSV od Žichovic (VAN:B~ČEK 1961); 29. lesy na vrchu 
Plešovci (539 m) JJZ od Hliněného Újezdce (VANĚČEK 1952c, 1961); 30. lesy na hřebeni a J sva
zích vrchu Ždánova ZJZ od Hejné (VANĚČEK 1961); 31. lesy na vrchu Kozníku (636 m) SZ od 
Nezamyslic (CELERIN apud ŮELAKOVSKÝ 1888; VANĚČEK 1952c, 1961); 32. lesy na vrchu Dlouhé 
hoře JZ od Hejné (VANĚČEK 1952c, 1961); 33. lesy na vrchu Pučance JJZ od Hejné (VANĚČEK 
194lb, 1949a, 1949b, 1961); 34. lesy na vrchu Radvance S od Hejné (VANĚČEK 1952c, 1961); 
35. lesy na hřebeni a S svazích vrchu Práchně ZJZ od Horaždovic (VANĚČEK 1952c, 1961); 36. lesy 
na vrchu Svitníku (593 m) Z od Boubína (CELERIN apud ČELAKOVSKÝ 1888; VANĚČEK 1952c, 
1961); 37. lesy na vrchu Moučance SZ od Boubína (PRO'l'IVA 1948; VANĚČEK 1949a, 1952c, 1961); 
38. pastvina na návrší s vápencovými lomy SV od Boubína (VANĚČEK 1961); 39. les na návrší 
~ibenici (499 m) SV od Boubína (VANĚČEK 1961); 40. borový les\ na návrší Z od obce Sv. Pole 
(CH.); 41. borový les na návrší (521 m) SV od obce Sv. Pole (VANĚČEK 1961); 42. návrší svá
pencovým lomem při silnici na Strakonice VJV od Horažďovic (VANĚČEK 1961). 

Vápencová oblast nezdicko-soběšická: 43. okolí vápencového lomu na J svahu vrchu (808 m) 
JJZ od Ostružna (VANĚČEK 1961); 44. les a vápencové skály na hřbetu SSZ od Nezdic (CH.); 
45. okolí vápencového lomu při silnici u Hamru JV od Rozsedel (CH. - P.); 46. borový les (kóta 
639 m) nad Panskou Pilou SZ od Strašína (CH.-P.); 47. Z svah (s vápencovým lomem) návrší 
s kostelem Nar. P. Marie u Strnšína (P.); 48. stráň při JV okraji lesa na vrchu (720 m) SSV od 
Strašína (CH.-P.); 49. okraj lesa (kóta 737 m) V od Strašína (CH. - P.); 50. lesíky na svahu 
na levém břehu potoka SV od Damíče (CH. - P.); 51. skalnatá zalesněná stráú na pravém břehu 
potoka V od Damíče (CH.-P.); 52. pastviny na Z svahu vrchu Na Pláni (738 m) Jod Soběšic 
(V.-CH.); 53. zalesněný pahorek s vápencovými lomy V od Soběšic (VANĚ(JKK 1961). 

Erysimum pannonicum CR. - 1. droliny na svazích vrchu Ostré (549 m) JZ od Dobršína (V.); 
2. droliny na svazích vrchu Minovky ZJZ od Dobršína (V.); 3. vápencové skály a droliny na J 
svazích vrchu Pumperku (554 m) VSV od Dobršína (MALOCH 1936; V.); 4. vápencové skály a dro
liny na J svazích vrchu Svatu SV od Dobršína (MALOCH 1936; VANĚČEK 1952c); 5. vápencové 
skály a droliny na J svazích vrchu Čepičné (669 rn) ZSZ od Čepic (MALOCH 1936, 1939; VANĚ(mK 
l 952c); 6. k amenitý suchopár výslunný nad potokem pod tvrzí v Tisové u Budětic (MALOCH 
1936; tuto lokalitu se nám nepodařilo ověřit); 7 .. J svahy v rchu Křešňovce (589 m) SZ od Čímic 
(V.); 8. vápencové skály a droliny na J svazích vrchu Chanovce SV od Čepic (V.); 9. podél cesty 
v polích mezi Rabím a Vlkonicemi (CH.) ; 10. vápencové skály a droliny na vrchu Lišné (576 m) Z 
od Rabí (VANĚČEK l 952c); 11. J a V svahy vrchu Kočí břeh ( 565 m) S od Čímic (VANĚČEK 1952c); 
12. pastviny na návrší (kóta 520 m) v polích SSZ od Rabí (CH. ); 13. borový lesík a pastvina na 
návrší SZ od vrchu Spravedlnosti S od Rabí (CH.); 14. vápencové skály na vrcholku a droliny 
na svazích vrchu Všech Svatých JZ od Rabi (VANĚČEK 1952c); 15. vápencové skály nad potokem 

*) Dřívěj š í název tohoto vrchu byl „Netice". 

168 



v údolí mezi vrchy Lišnou a Spravedlnosti SZ od Rabí (V.); 16. vrchol a J svahy vrchu Spravedl
nosti ( 561 m) S od Rabí (VANĚČEK l 952b, l 952c); 17. vrch se zříceninou hradu Rabí a pi'i okraji 
obce (ČELAKOVSKÝ 1877; HROBAŘ apud ROHLENA 1929; MALOCH 1936, 1939, V.); 18. příkopy 
podél silnice z Rabí do Bojanovic (V.); 19. pastviny a vápencové skály na J svazích vrchu Bře
ziny V od Rabí (VANĚČEK 1952c); 20. skály na levém břehu Otavy V od Podrabského mlýna JV 
od Rabí (V.); 21. stráň nad levým břehem Otavy V od Rabí (J. HOLUB et J. MonAVEc); 22. vrchol 
a svahy vrchu Plešovce (539 m) JJZ od Hliněného Újezdce (V.); 23. vápencové skály na levém 
břehu Otavy VSV od Bojanovic (V.); 24. skalky a světliny na vrchu Kozníku (636 m) SZ od 
Nezamyslic (M.); 25. vrchol a Z svahy vrchu Pučanky JJZ od Hejné (V.); 26. vápencové skály 
u vápenky ve Vel. Hydčicích a meze pr-i silnici na Horažďovice (V.). MALOCH (1 936) u vádí Erysi
mum pannonicum „na sev. svahu V. Svatu proti Rabí na suchopáru m ezi černými borovicemi". 
Jeho údaj bude se pravděpodobně vztahovat na některou z lokalit uvedenou pod č. 10, 14 anebo HL 
ČELAKOVSKÝ (1877) uvádí E. p. „u Sušice na pravápně" podle sběru HANSGIItGA. 

Euphorbia exigua L. - 1. pole S od Čepic (V.); 2. kamenité pole na J svazích vrchu Spravedl
nosti (561 m) S od Rabí (V.); 3. pole při J a V úpatí vrchu Kozníku (636 m) SZ od Nezamyslic (V.); 
4. pole JZ od Hejn~ (V.); 5. pole při Z úpatí vrchu Radvanky S od H ejné (V.); 6. pole na J a Z 
svazích návrší Lorety S od Horažďovic (V.) . ČELAR:OVSKÝ (1888) uvádí bez přesnější lokality 
CELERINŮV sběr Euphorbia exig11a z Horažďovic. 

Gentiana cruciata L. - mez na V svahu vrchu Spravedlnosti (561 m) S od Rabí (VANĚČEK 
1961). 

Gentianella amarella (L.) H. SMITH ssp. axillaris (SCHM. ) MuRB. - I. modřínový les m ezi obcí 
Rok a silnicí do Sušice (P.); 2. travnaté stráňky při S úpatí vrchu Chanovce SV od Čepic (V.); 
3. travnatá stráňka při SZ úpatí vrchu Pučanky JJZ od H ejné (VANĚČEK 1947, 1949b, 1961). 
KRIST (1936) uvádí bez přesnější lokality CELERINŮV sbčr Gentianella anwrella ssp. axillari8 
z Horažďovic. 

Vápencová oblast nezdicko-soběšická: 4. SV vápencové svahy vrchu S o<l Nezdic (MORAVEC 
1959b); 5. S svah vápencového pahorku při V okraji Soběšic (MORAVEC 1959b). 

Gentianella ciliata (L.) - 1. pastviny na Z svahu Žižkova vrchu J od Sušice (V ANJ'l:čEK 1961); 
2. vápencové žíly na vrchu Ostré (549 m) JZ od Dobršína (VANĚČEK 1961); 3. modřínový les mezi 
obcí Rok a silnicí do Sušice (P.); 4. travnaté V svahy vrcnu Minovky ZJZ od Dobršína (VANĚČEK 
1961); 5. les na Z svazích hory Sedla (902 m) J od Albrechtic u Sušice (VANĚČEK 1961); 6. lesy 
V od Lipové Lhoty (VANĚČEK 1961); 7. pastvina u vápencového lomu na J svahu návrší nad sil· 
nicí do Budětic VSV od Lipové Lhoty (CH.); 8. lesy na vrchu Pumperku (554 m) VSV od Dobr
šína (VANĚČEK 1961); této lokality se pravděpodobně týká MALOCHŮV sběr „u Dobršína" (KRIST 
1934) a další údaj MALOCHŮV (1936) „suchopár nad Dobšínem"; 9. při okraji vápencového lo
mečku na Z okraji borového lesíka Z od návrší Plouhavé ZSZ od Budětic (CH. ); 10. lesy a past
viny na Z svazích vrchu Svatu SV od Dobršína (MAWCH 1936, VANĚČEK l 952c, 1961); 11. borový 
les a pastviny na návrší (kóta 618 rn ) Z.JZ od Podmokel (CH.); 12. pastvina na návrší s vápen
covým lomem u silnice S od Podmokel (CH. ); 13. pastviny na návrší Štarnperku (546 m) při 
SZ okraji Podmokel (CH.); 14. lesy na vrchu éepičné (669 rn) ZSZ od Čepic (ČELAKOVSKÝ jun. 
a pud CELAKOVSK Ý 1889; ČELAKnv.-.;KÝ a pud K HIST 1934; VANĚČEK l 949a, l 952c, 1961); 15. bor 
Neveselá u Budětic (MALOCH 1936, Hl39; tuto lokalitu se nám nepodařilo ověřit); 16. lesy na 
vrchu Bubečné Z od Čímic (VANĚČKK 1961); 17. vápencové žíly na vrchu Džbánu JJV od 
Vlkonic (VANĚČEK 1961); 18. lesy na vrchu Křešňovci (589 m) SZ od Čímic VANĚČEK 1961); 
19. lesy na vrchu Chanovci SV od Č<~pic (VANĚČEK 1961); 20. travnaté svahy na vrchu Lišné 
(576 rn) Z od Rabí (ČELAKOVSKÝ jun. apu<l ČELAKOVSKÝ 1889; ÓELAKOVSKÝ apud KRIST 
1934; VANĚČEK 1949a, 1952c, 1961); 21. lesy na vrchu Kočí bfeh (565 m) S od Čímic 
(VANĚČEK 1949a, 1952c, 1961); 22. lesy na S a V svazích vrchu Semliny (504 m) VSV 
od Vlkonic (VANĚČRK 1961); 23. návrší (kóta 520 m) v polích SSZ od Rabí (V.); 24. borový 
lesík a pastvina na návrší SZ od vrchu Spravedlnosti S od Rabí (CH.); 25. lesy na vrchu 
Všech Svatých JZ od Rabí (VANĚČEK 1961); 26. lesy na vrchu Spravedlnosti (561 m) S od 
Rabí (VANĚČEK l 949a, 1961); 27. pastviny na vrchu se zříceninou hradu Rabí (CELAKOVSKÝ 
jun. apud ČELAKOVSKÝ 1889; ČELAKOVSKÝ apud KmsT 1934 ; VANĚČEK 1949a, 1961); 
28. pastvina na návrší na pravém břehu N ezdického potoka V od Čímic (CH.); 29. travnaté 
svahy při Z úpatí zalesněného návrší (504 m) VSV od Čímic (CH.); 30. J svahy vrchu Březiny 
V od Rabí (VANĚČEK 1949a, 1952c, 1961); 31. travnaté svahy na levém břehu Otavy V od 
Podrabského mlýna JV od Habí (VANĚČEK 1961); 32. les na vrchu Hnilici (514 m) VJ·v od Ži
chovic (VANĚČEK 1961); 33. borový les na návrší Kuneši (502 rn) VSV od Žichovic a na mezí 
v polích na Z svazích t éhož návrší (CH.); 34. travnaté stráně na J a V svazích vrchu Plešovce 
(539 m) JJZ od Hliněného Újezdce (VANĚČEK 1952c, 1961); na tuto lokalitu se pravděpodobně 
vztahuje údaj MALOCHŮV (1 936) „v boroYém mlází u Bojanovic" a sběr MALOCHŮV „u Bojanovic" 
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(KRIST 1934); 35. úklon u Hlin~p.ého Újezdce (MALOCH 1936; lokalitu se nám nepodařilo ověřit); 
36. skalnaté stráně na levém břehu Otavy VSV od Bojanovic (CH.); 37. lesy na vrchu 2dánově 
ZJZ od Hejné (VANĚČEK 1961); 38. lesy na vrchu Kozníku (636 m) SZ od Nezamyslic (VANĚČEK 
1949a, 1952c, 1961); 39. lesy na vrchu Dlouhé hoře JZ od H ejné (VANĚČEK 1952c, 1961) ; 40. lesy 
a travnaté stráně na svazích vrchu Pučanky JJZ od H ejné (VANĚČEK 194lc, 1943, 1944, 1949a, 
1949b, 1961); 41. vápencové skály zvané „Hradce" nad tratí mezi Vel. Hydčicemi a vrchem 
Práchní (VANĚČEK 1949a); 42. lesy a pastviny na vrchu Radvance S od Hejné (VANĚČEK 1943, 
1949a, 1952c, 1961); 43. vrch Prácheň ZJZ od Horažďovic (DYK 1922; VANĚČEK 1952c); 44. lesy 
na vrchu Svitníku (593 m) Z od Boubína (CELERIN apud ČELAKOVSKÝ 1888; CELERIN apud 
KRIST 1934; VANĚČEK 1949a, 1952c, 1961); 45. lesy n a vrchu l\foučance SZ od Boubína (PRO · 
TIVA 1948; VANĚČEK 1949a, 1952c, 1961); 46. pastvina na návrší s vápencovými lomy SV od 
Boubína (VANĚČEK 1943, 1944, 1947, 1949a, 1961); 47. borový les na návrší Šibenici (499 m) SV 
od Boubína (CH.); 48. borový les na návrší Z od obce Sv. Pole (CH. ); 49. vápencové stráně na 
pravém břehu Otavy pod mlýnem Jarnvern JV od Horažďovic (VANĚ<]EK 1961); 50. travnaté 
stráně u Sv. Anny S od obce Sv. Pole (VANĚČEK 19Gl); 51. borový les na návrší (521 m) SV od 
obce Sv. Pole (VAN.ĚČEK 1949a, 1952c, 1961); 52. pastviny na n ávrší s vápencovým lomem při 
silnici na Strakonice VJV od Horažďovic (VANĚČEK 1961). 

Vápencová oblast nezdicko-soběšická: 53. okolí váponcového lomu na J svahu vrchu (808 m) 
JJZ od Ostružna (V.); 54. les a vápencové skály na vrchu SSZ od Nezdic (CH.); na tuto lokalitu 
se pravděpodobně vztahuje MALOCHŮV (1936) údaj „na such. !Gibech u Nezdic"; 55. okolí 
vápencového lom u při silnici u H amru JV od Rozsedel (CH. -P. ); 56. borový les (639 m) nad 
Panskou Pilou SZ od Strašína (CH.); 57. pastviny v okolí vápencového lomu na návrší Na Pa
lových Z od Strašína (CH. - P.); 58. lesíky na levém břehu potoka SV od Damíče (CH.-P.); 
59. skalnatá zalesněná stráú na pravém břehu potoka V od Damíče (CH. - P.); 60. pastviny 
na Z svahu vrchu Na pláni (738 m) Jod Soběšic (CH.); 61. zalesněný pahorek s vápencovými 
lomy V od Soběšic (VANĚČEK 1961). 

lnula salicina L. - I. světlý borový les na J a JV svazích vrchu Plešovce (539 m) JJZ od 
Hliněného Ú jezdce (V.); 2. světlý borový les na J svazích vrchu Kozníku (636 m) SZ od Neza
myslic (ČELAKOVSKÝ jun. apud ČELAKOVSICÝ 1889; VANĚČEK 1952c); 3. smíšený les na Z svazích 
pod vrcholem vrchu Pučanky JJZ od H ejné (VANĚČEK 1949b); 4. les na vrchu Radvance S ocl 
Hejné (M.); 5. les na vrchu Svitníku (593 m) Z od Boubína (M.); 6. světlý borový les v JV části 
vrchu Moučanky SZ od Boubína při lesní cestě vedoucí do Boubína (VANĚČEK 1949a, 1952c). 

Juncus inflexus L. - I. pastviny při Divišovském potoce u Nyklova Mlýna SV od Janovic 
(V. BROŽÍK); 2. při potůčku Z od Dobršína (V. BROŽÍK); 3. při potůčku tekoucím na J úpatí 
návrší VSV od Lipové Lhoty (CH.); 4. mokřiny na sejpových polích na levém břehu Otavy J 
až JVod Dobršína (V.); 5. u potůčku při S úpatí návrší Štamperku (546 m) u Podmokel (V. - CH.); 
6. mokřiny na sejpovýoh polích na levém břehu Otavy JZ od Čepic (V.); 7. vlhké louky při 
S úpatí vrchu Čepičné u Budětic (V.); 8. louky mezi vrchy Džbánem a Spravedlností JV od 
Vlkonic (V.); 9. louky a pastviny na levém břehu Otavy V od Čepic (V.); 10. příkop u polní cesty 
vedoucí k mlýnu V od Čímic (CH.); 11. příkop a vlhké louky při silnici m ezi Rabím a Bojano
vicemi (CH.); 12. vlhké louky ZJZ od Bojanovic (V.); 13. při potůčku protékajícím Hliněným 
Újezdcem (CH.); 14. vlhké louky mezi vrchy Kozníkem a Ždánovem ZJZ od Hejné (V.); 15. vlhké 
louky Z od Hejné (V.); 16. vlhká louka při silnici JV od Týnce (CH.); 17. louky při S úpatí vrchu 
Moučanky SZ od Boubína (V.); 18. louky V od H ejné (V.); 19. potůček u Sv. Anny S od obce 
Sv. Pole (V.) . . 

Vápencová oblast nezdicko-soběšická: 20. příkop u silnice při Z úpatí vrchu Na pláni J od 
Soběšic (CH.); 21. příkop u silnice a louky ZJZ od Soběšic (V. - CH.). 

Laserpitium latijolium L. - S okraj lesa na vrchu Pučance J JZ od Hejné a při lesní cestě 
na Z svazích t éhož vrchu (VANĚČEK 1949b). 

Libanotis pyrenaica (L.) BouRG. - 1. vápencové skály a zdi zříceniny hradu Rabi (ČELA
KOVSKÝ 1883; CELERIN apud ČELAKOVSKÝ 1888; MALOCH 1936, 1939; V.); 2. zdi zříceniny hradu 
Práchně ZJZ od Horažďovic (CELERIN apud CELAKOVSKÝ 1888; DYK 1922; MALOCH 1936, 1939; 
VANĚČEK 1951, l952c ); 3. lesy u Komušína (CELERIN apud ÓELAKOVSKÝ 1888; lokalitu se nám 
nepodařilo ověřit). 

Melampyrum arvense L. ssp. arvense - I. pole S od Záluží (V. BROŽÍK); 2. pastvina a borový 
lesík na návrší V od Lipové Lhoty (CH.) ; 3. pole a stráně na S a Z svazích vrchu Pumperku 
(554 m) VSV od Dobršína (V.); 4. pastvina na návrší s vápencovým lomem u silnice S od Pod
mokel (V. - CH.); 5. pole na V svahu zalesněného návrší (kóta 618 m) ZJZ od Podmokel (V'.-CH.); 
6 . pole při V okraji lesa na návrší JV od Podmokel (CH.); 7. pastvina na vrcholu vrchu Bubečné 
Z od Óímic (CH.); 8. pole na návrší Kuneši (502 m) VSV od .Zichovic (V.); 9. pole a. travnaté 
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stráné na V svazích vrchu Plešovce (539 m) JJZ od Hliněného Újezdce, často v bčlokvěté formě 
(V.); 10. pole a stráně na S výběžku vrchu Radvanky zvaném „Hydčicko" V od Vel. Hydčic (V.); 
11. vrch Svitníl (593 m) Z od Boubína {CELERIN apud ČELAKOVSKÝ 1888; lokalitu se nám ne
podařilo ověht); 12. vrch Moučanka SZ od Boubína (CELERIN apud ČELAKOVSKÝ 1888; lokalitu se 
nám nepodařilo ověřit); 13. pastvin.a na nó.vrší s vápencovými lomy SV od Boubína (V.); 14. pole 
v okolí obce Sv. Pole (V.); 15. p ole na návrší s vápencovým lomem ph silnici na Strakonice 
VJV od Horažďovic (V.). 

Mapa č. 4. - Rozšíření Gentianella ciliata na Sušicku a Horažďovicku. 

Nigella arvensis L. - 1. pole na V svazích vrchu Moučanky S od Boubína (CELERIN apud ČE
LAKOVSKÝ 1888; V.); 2. pole na Z svazích návrší Lorety S od Horažďovic (V.); 3. u Horažďovic 
u silnice na Nepomuk {CELERIN apud ČELAKOVSKÝ 1888; lokalitu se nám nepodařilo ověřit). 

Ophiof!_lossum vulgatum L. - 1. louky V od Dobršína na J úpatí vrchu Svatu (V.); 2. louky 
ZJZ od Cepie na J úpatí Yrchu Čepičné (V.); 3. louky a pastviny na levém břehu Ota.vy V od 
Čepic (V.); 4. louky na J úpatí vrchu Všech Svatých u Rabí (V.). 
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Ophrys inaectifera L. em, GRpFBG. - smíšený les a světlý bor při Z úpatí vrchu Pučanky JJZ 
od Hejné (VANĚČEK 194la, 194lb, l94lc, 1943, 1946, 1949a, 1949b, 1961; VANĚČEK in A:r.rnnož, 
HEJNÝ et VANĚČEK 1947). 

Orchis purpurea HuDS. - borový les v sedle mezi vrchy Svitníkem a Moučankou Z od Bou
bína, v posledních letech již nebyl výskyt pozorován (VANĚČEK 1946, l 949a, 1952c, 1961; 
VANĚČEK in AMBROŽ, HEJNÝ et VANĚČEK 1947; PROTIVA 1948). 

Orobanche major L. - J svah vrchu Spravedlnosti (561 m) S od Rabí (V.). 

Oxytropis pilosa (L.) De. - 1. kamenitý suchopár výslunný nad potokem pod tvrzí v Tisové 
u Budětic (MALOCH 1936, 1939, lokalitu se nám nepodařilo ověřit); 2. J svahy vrchu Křeši'íovce 
(589 m) SZ od Címic (VANĚČEK 1952c); 3. vápencové skalky na vrchu Chanovci SV od Čepic (M.); 
4. stráně nad potokem v údolí mezi vrchy Líšnou a Clmnovcem u Rabí (V.); 5. stráně na Z svahu 
vrchu Líšné (576 m) Z od Rabí (V.); 6. J a V svahy vrchu Kočí břeh (565 m) S od Čímic (V.); 
7. stráně na Z svahu vrchu Všech Svatých JZ od Habí (VANĚČEK l 952c); 8. vápencové skály na 
vrcholu vrchu Spravedlnosti (561 m) a v okolí vodojemu S od Rabí (V.) ; 9. J svahy vrchu Koz
níku (636 m) SZ od Nezamyslic (CELERIN apud ČELAROVSKÝ 1888; V.); 10. svahy v rchu Dlouhé 
hory JZ od Hejné (VANĚČEK l 952c); 11. vápencové skály na J výběžku hřebene vrchu Pu · 
čanky JJZ od Hejné (VANĚČEK 1944, 1949b). 

Phegopteris robertiana (HOFFM.) SLossoN - 1. vápencové skály na S svazích pod vrcholem 
vrchu Čepičné (669 m) ZSZ od Čopic (V.); 2. u silnice pfod Rabím blíž sochy Sv. Jana Nep. 
(CELAKOVSKÝ 1883; lokalitu se nám nepodařilo ověřit); 3. u lomu na S úpatí vrchu Radvanky SV 
od Vel. Hydčic (M.); 4. vápencové skály na S svazích pod vrcholem vrchu Radvanky S od Hejné 
(V.) ; 5. skály na S svazích vrchu Práchně z.rz od Horažd'ovic (V.) ; 6. SV svahy vrchu Moučanky 
SZ od Boubína (V.); 7. návrší s vápencovými lomy SV od Boubína (V.); 8. u Komušína na vlhkém 
tarasu (VELENOVSKÝ apud CELAKOVSKÝ 1883; lokalitu se nám nepodařilo ověřit). 

Polygala amara L. ssp. amarella (CR.) CHOD. - 1. louky při ZSZ úpatí hory Sedla (902 m) 
u Milčic (V.); 2. pastviny na Z svazích vrchu Kalov (728 m ) V od Sušice (V.); 3. pastviny na S sva
zích vrchu Svatu SV od Dobršína (V.); 4. pastviny na S svazích vrchu Čepičné SZ od Čepic (V.); 
5. pastviny na SZ svazích vrchu Bubečné Z od Čímic (V.); 6. louky na S a V úpatí vrchu Spra. 
vedlnosti (561 m) S od Rabí (V.); 7. louky na levém břehu Otavy V od Podrabského mlýna JV 
od Rabí (VANĚČEK 1950); 8. pastviny na S svazích vrchu Kozníku (636 m) SZ od Nezamyslic (V.); 
9. pastviny při S a Z úpatí vrchu Pučanky JJZ od Hejné (V.); 10. pastviny při S a Z úpatí vrchu 
Radvanky S od Hejné (V.); 11. louky na Z svazích vrchu Svitníku (593 m) Z od Boubína (V.); 
12. louky na S svazích vrchu Moučanky SZ od Boubína (V.); 13. pastviny u Sv. Anny S od obce 
Sv. Pole (V.); 14. pastviny na návrší (521 m) SV od obce Sv. Pole (V.). 

Vápencová oblast nezdicko-soběšická: 15. vlhká pastvina u silnice na Z úpatí vrchu Na pláni 
(738 m) Jod Soběšic (V.-CH.); 16. pastvina na stráni na pravém břehu potoka V od Damíče 
(V.- CH.); 17. pastvina na pahorku s vápencovými lomy V od Soběšic (V.-CH.). 

Polygala comosa ScHKUHR - 1. pastviny na Z svahu Žižkova vrchu Jod Sušice (V.); 2. past. 
viny u vápencového lomu při silnici SZ od Roku (V.); 3. vápencové žíly na vrchu Ostré (549 m) 
JZ od Dobršína (V.); 4. travnaté svahy na vrchu Minovce ZJZ od Dobršína (V.); 5. lesy V od 
Lipové Lhoty (V.); 6. les v místě zvaném „Čertův sklep" ve V části vrchu Kalov (728 m ) V od 
Sušice (V.); 7. pastviny při JZ okraji lesa na vrchu Pumperku (554 m) VSV od Dobršína (V.); 
8. les na vrchu Svatu SV od Dobršína (V. ); 9. les a pastvina v okoli vápencového lomu na návrší 
(kóta 618 rn) ZJZ od Podmokel (CH.); 10. les na vrchu Plouhavé (564 m) SZ od Budětic (V.);. 
11. pastvina na návrší s vápencovým lomem u silnice S od Podmokel (V. - CH.); 12. pastviny 
na návrší Štamperku (546 rn) při SZ okraji Podmokel (V.-CH.); 13. lesy na J svazích vrchu 
Cepičné (669 m) ZSZ od Čepic (VANĚČEK 1952c); 14. lesy a pastviny na vrchu Bubečné Z od 
Čímic (V.); 15. vápencové žíly na vrchu Džbánu JJV od Vlkonic (V.); 16. lesy a pastviny na 
vrchu Křešňovci (589 m) SZ od Čímic (V.); 17. vápencové stráně nad potokem v údolí mezi vrchy 
Líšnou a Chanovcem u Rabí (V.); 18. les na vrchu Chanovci (M.); 19. V svahy vrchu Líšné 
(576 m) Z od Rabí (VANĚČEK 1952c); 20 lesy a pastviny na vrchu Kočí břeh (565 m) S od Čímic 
(VANĚČEK 1952c); 21. lesy na vrchu Semlině (504 m) VSV od Vlkonic (V.); 22. pastvina na návrší 
(kóta 520 m) v polích SSZ od Rabí (V.); 23. lesy na vrchu Všech Svatých JZ od Habí (V.); 24. lesy 
a pastviny na J svazích vrchu Spravedlnosti (.561 m) S od Rabí (V.); 25. pastviny na vrchu se 
zříceninou hradu Rabí (V.); 26. les a pastviny na vrchu Bfczině V od Rabí (V.); 27. pastvina při S 
okraji borového lesíka na návrší (kóta 509 m) ZJZ od Hliněného Új ezdce (CH.); 28. borový les 
na vrchu Hnilici (514 m) VJVod Žichovic (VANĚČEK 1952c); 29. V svahy vrchu Plešovce (539 m) 
JJZ od Hliněného Újezdce (VANĚČJ<:K 1952c); 30. stráně na levém břehu Otavy VSV od Boja
novic (V.); 31. lesy na vrchu Ždánově ZJZ od Hejné (V.); 32. lesy na J a V svazích vrchu Kozníku 
(636 m) SZ od N ezamyslic (V.); 33. lesy na vrchu Dlouhé hoře JZ od Hejné (V.); 34. Z svahy 
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vrchu Pučanky JJZ od Hejné (VANĚČEK l949b); 35. lesy a pastviny na. J a Z svazích vrchu 
Radvanky S od H ejné (VANĚČEK 1952c); 36. stráně m ezi vrchy Radvankou a. Svitníkern SSV 
od H ejné (V.); 37. vrch Prácheň ZJZ od Horažďovic (V.); 38. lesy a pastviny na V svazích vrchu 
Svitníku (593 m) Z od Boubína (VANĚČEK 1952c); 39. lesy na vrchu Moučance SZ od Boubína 
(V.); 40. pastviny na návrší s vápencovými lomy SV od Boubína (V.); 41. pastvina na návrší 
Loretě S od Homždovic (V.); 42. borový les na návrší Šibenici (499 m ) SV od Boubína (V.); 
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Mapa č . 5. - Hiozšíření Polygala amara ssp. arruirclla n a Sušicku a Horažďovicku. 

43. okra je Lorovóho lesa na n ávrší Z od obce Sv. Polc (CH. }; 44. vápencové stráně na pravém 
břohu Otavy pod mlýnem Jarovem JV od Horažďovic (V.); 45. bo rový les na návrší (521 m) SV 
od obec Sv. Pole (VANĚČEK 1952c); 46 . pastviny na n ávrší s vápencovým lomem při silnici na 
Strakonice VJV od Horažďovic (V.). 

Vápencová oblast nezdí cko-soběšická : 47. pastviny u vápencovélio lomu na J svahu vrchu 
(808 m) JJZ od Os tružna (CH.); 48. los a vápencové skály na vrchu SSZ od Nezdic (CH.); 49. vá
pencový lomeček v polích při silnici JJV od R ozsoclel (V. -CH.); 50. pastviny u vápencového 
lomu při silnici u Hamru JV od H.ozsedel (CH. -P.); 51. pastviny v okolí vápencového lomu na 
n ávrší Na Palových Z od Strašína (CIL); 52. skalnatý Z svah návrší s kostelem Nar. P. Marie 
u St rašína (CH. ); 53. stráň při JV okraji lesa na vrchu (720 m) SSV o<l Strašína (CH. - P.); 
54. okraj lesa (kóta 7?.7 m) V od Strašína (CH. - P.); 55 . skalnatá zalesněná stráň na pravém 
bfohu potoka V od Damiče (CH. -P.); 56. pastviny na Z svahu vrchu Na pláni (738 m) Jod 
Soběšic (V. -CH .); 57. zalesněný pa horek s vápencovými lomy V od Soběšic (V. -CH.). 

Saxijraga tridactylites L. - 1. v4pencové skalky n a návrší Štn.mperku (546 m) při SZ okraji 
Podmokel (V.); 2. J svahy vrchu Čepiěné (669 m) ZSZ od Čepic (VANĚČEK l9 ;)2c); 3. J a V svahy 
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vrchu Kočí bi"ch (565~m)fS. od Čímic (VANĚČEK 1952c ); 4. J svahy vrchu Všech-Svatých JZ od 
Rabí (VANĚČEK 1952c); 5. slm1natý vrch se zříceninou hradu Rabí (MALOCH 1936, 1939; V.); 
6. vápencové skalky na J svazích vrchu Březiny V od Rabí (V ANĚČ:F.Ic l 952c); 7. V svahy vrchu 
Plešovce (539 m) JJZ od Hliněného Újezdce (VANĚČEK 1952c ); 8. vápencové skály na hi"ebenu 
vrchu Puěanky JJZ od H ejné (VAN:ĚČEK*_l94%); 9. J a Z svahy vrchu Radvanky S od Hejné 
(V .ANĚČEK 1952"'· 

Scabiosa columbaria L. ssp. columbaria - 1. stráňky u silnice m ezi Sušicí a Dohrš ínem (V.) ; 
2. les na vrchu Pumperku (554 m) VSV od Dobršína (V.) ; MALOCHŮV (1936) údaj „n a suchopáru 
nad Dobršínem" se vztahuje pravděpodobně na tuto lokalitu; 3. losy na vrchu Svatu SV od 
Dobrš ína (MALOCH 1936, V.); 4. kamenitý s uchopár výslunný nad potokem pod tvrzí v Tisov<; 
u Budotic (MALOCH 1936, 1939; lokalitu se nnm nepodař·ilo ovčřit); 5 . losy na v rchu Čepičrn', 
(669 m) ZSZ od Čepic (ÓELAKovsKÝ jun. apud ČELAKOVSKÝ 1889; VANĚČEK 1952c); 6. vápencov(· 
žíly na vrchu Džbánu JJV od VJkonic (V.); 7. ksy na vrchu Kfošúovci (589 rn) SZ od Čímic (V.); 
8. vápencové stráno nad :eot.okom v údolí mezi vrchy Líšnou a Chanovcem u Rabí (V.); 9. los 
na vrchu Chanovci SV od Ccpic (V.); 10. les na vrchu Lišné (576 m) Z od Rabí (ÓELAKOVSKÝ jun. 
apud CELAKOVSKÝ 1889; VANĚČEK 1952c); 11. les na J svazích vrchu Kočí břeh (565 m) S od 
Čímic (V.); 12. pastvina a borový lesík na návrš i SZ o<l vl'chu Spravedlnosti u Rabí (CH.): 
13. lesy na vrchu Všech Svatých JZ od Rabí (VANĚČEK 1952c ); 14. lesy n a vrchu Spravedlnosti 
(561 m) S od Rabí (VANĚČEK HJG2b, 1952c); 15. pastviny na vrchu se zříceninou hradu H.abí 
a uvnitr- hradu (ČELAKOVSKÝ jun. apud ČELAKOVRKÝ 1889; V.); 16. suché pastviny na prnvém 
břehu Otavy v části zvané „Lazna" ZSZ od Žichovic (VANĚČEK 1950); 17. los na vrchu B1·ozině 
V od Rabí (V.); 18. skalnató stráně na levé- m břehu Otavy V od Podra bské-ho mlýna JV od H.abí 
(V.); 19. lesy na vrchu P lešovci (539 m) ,JJZ od Hliněn ého Újezdce (V.); 20. skalnaté stráně 
na levém bi"ehu Otavy VSV od Bojanovíc (V.); 21. losy na vrchu K uzníku (636 m) SZ od N ezn. 
myslíc (VANĚČF.K 1952c ); 22. lesy na vrchu Dlouhé hofo JZ od H ejn6 (V.); 23. lesy na vrchu 
Pučance JJZ od Hoj né (VANĚČEK l949b); 24. vápencové skály zvané „Hra<lco" nad tratí m ezi 
V el. Hydčicemi a vrch em Práchní (V.); 25. lesy na vrchu Radvance S od Hejné (V ANĚČETC 
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1952c ); 26. lesy na vrchu Práchni ZJZ od Horažďovic (VANĚČEK 1952c); 27. lesy na vrchu Svit· 
níku (593 m) Z od Boubína (VANĚČEK 1952c); 28. lesy na vrchu Moučance SZ od Boubína (V.); 
29. borový les na návrší (521 m) SV od obce Sv. Polc (V.); 30 pastviny na návrší s vápencovým 
lomem při silnici na Strakonice VJV od Horažďovic (V.). 

Scabiosa ochroleuca L. - podobno jako na vápencích strakonických (MORAVEC 1058), ta.k 
i na vápencovém území sušicko-horaždovickóm vyskytuj[ se lokality tohoto druhu zcela isolo
vaně od lokalit Scabiosa columbaria ssp. columbaria; ] . borový les a pa. ·tviny na návrší (kóta 
618 m) ZJZ od Podmokel (CH.); 2. pastvina na návrší Štamperku (54G rn) při SZ okraji Podmo
kel (CH.). 

S ed1lm album L. - 1. vápencové skály a droliny na vrchu l\finovce ZJZ od Dobršína (V.) ; 
2. vápencové skály a droliny na J svazích vrcliu I)urnporku (554 m) VSV od Dobršína (V.); 
3. vápencové skály a droliny na J svazích vrchu Svatu SV od Dobrš ína (V.); 4. vápencové s kály 
a droliny na J svazích vrchu Čepil:né (6G9 m) ZSZ od Úepic (V.); 5. vápencové skály a droliny 
na Z a J svazích vrchu Všech Svatých JZ od Rabí (V.); G. vápencové skály na vrchu so zNconinou 
hradu Rabí a na zdech zHceniny (V.); 7. vápencové ská ly na levém břehu Otavy V od Pod
rabského mlýna JV od H.abí (V.); 8. vápencové skály a droliny ua J a V svazích vrclm Plešovce 
(539 m) JJZ od Hliněného Újezdce (V.); 9. vápe ncové skály na lcvc''m Lfohu Otavy VSV od 
Bojanovic (V.); 10. vápencové skúly zvané „HraclC'e " nn.d tratí. m o:ú Vol. Hydčicemi n. vrcl10m 
Práchní (V.); 11. skalnaté J svahy vrchu Radvanky S o<l H ejné a na vápe ncové clrti v okolí 
lomů na vrchu Radvanec (V.); 12. droliny na Z sval1u vrdtu Prú.clinu zJ·z o cl Horažďovic a na 
zdech zříceniny hradu Práchně (BAUDYŠ apud HoHLENA 1H24; J\'[ALOCH l!J3G, V.); 13. kamenná 
zeď u mlýna na pravém břehu Otavy poblífo že lezničního mos tu v Horažďovicíeh (CH.) a na 
městských hradebních zdech a branách (V.KLENOVSKÝ apud Čm~AKOVS KÝ 1883; CELE RIN apud 
Či:<;LAKOVSKÝ 1890; VESELÝ 1942 - 19•13; V.); J 4. skály n a návrŘÍ L ordu ~ od Horažďovic (V.); 
15. stěny vápencových lomů na návrší SV od lloubína (CH.); 16. kamenné zdi zah.ra<l ve Veře
chově (V.); 17. skály př·i trati m ezi Horažuovicemi-pfodmčstím a n ádraž ím v Horažtfovicích (CH.). 

Zo skal mezi Horažďovicemi a Rabím publikoval Scdum album VEsgLÝ (194-2 - 1943) b ez 
bližšího určení lokality. 

Mapa č. 7. - Rozšíření T eucrium botrys na Sušicku a Horažďovicku. 
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Stachys recta L. __.:. ·L borový les a pastvina u vápencového lomu na návrší (kóta 618 m) ZJZ 
od Podmokel (V. - CH.); 2. J svahy vrchu éepičné (669 m) ZSZ od Čepic (VANĚČEK 1952c); 
3. stráňka u cesty při Z okraji Čepic (V.); na tuto lokalitu se pravděpodobně vztahuje údaj 
MALOCHŮV (1936) „u silnice za Cepicemi"; 4. Z svahy vrchu Líšné (576 m) Z od Rabí (V.); 5. J a V 
svahy vrchu Kočí břeh (565 m) S od Čímic (VANĚČEK 1952c); 6. Z svahy vrchu Všech Svatých 
JZ od Habí (VANĚČEK l 952c ). 

Teucrium boti·ys L. - 1. suché pastviny na levém bfohu Otavy nedaleko nádraží v Sušici (V.); 
na tuto lokalitu se pravděpodobně vztahuj e údaj MAt,ocnův (1936) „na poříčních ladech u Su· 
šice"; 2. vápencové lomy a kamenité stráně na svazích vrchu Minovky ZJZ od Dobršína (CH.); 
3. pastvina u vápencového lomu na J svahu návrší nad silnicí do Budětic VSV od Lipové Lhoty 
(CH.); 4. droliny na ,J svazích vrchu I'umperku (554 m) VSV od Dobršína (V.) ; 5. droliny n a J 
svazích vrchu Svatu SV od Dobršína (V.); 6. droliny na J a JV svazích vrchu Óepičné (669 m) 
ZSZ od Cepic (ČELAROVSKÝ jun. apud ČELAKOVSKÝ 1889; VANĚČEK 1952c); na tuto 
lokalitu so pravděpodobně vztahuje údaj MALOCHŮV (1936, 1939) „drolina vápencová na pokra,
ji borového hájku mezi Čepicemi a Dobršínem"; 7. kamenitý suchopár výslunný nad potokem pod 
tvrzí v Tisové u Budětic (MALOCH 1936; tuto lokalitu se nám nepodařilo ověřit); 8. droliny 
na vrchu Bubečné Z od Čímic (VANĚČmK 1952c); 9. pastvina na J svahu vrchu (kóta 583 m) VJV 
od Vlkonic (CH.); 10 . • T svahy vrchu Křešúovce (589 m) SZ od Čímic (V.); 11. vápencové strá
ně nad potokem v údolí rnezi vrchy Líšnou a Chanovcem u Rabí (V.); 12. droliny na J svazích 
vrchu Chanovce SV od Čepic (V.); 13. stráně na vrchu LiŘné (576 m) Z od Habí (ČELAKOVSKÝ 
jun. apud ÓELAKOVSRÝ 1889; VANĚČEK 1952c); 14. J svahy vrchu Kočí břeh (565 m) S od 
Čímic (V.); 15. skalnatá vápencová strár'í na Z svahu Semliny (504 m) VSV od Vlkonic (CH.); 
16. kamenitá pastvina na návrší SZ od vrchu Spravedlnosti u Rabí (CH.); 17. kamenité stráně na 
vrchu Všech Svatých JZ od Habí (VANĚČEK 1952c ); 18. svahy vrchu Spravedlnosti (561 m) S od 
Rabí (VANĚČEK 1952b, 1952c); 19. skalnatý vrch se zříceninou hradu Rabí (ČELAKOVSKÝ jun. 
ap. ČELAKOVSKÝ 1889 ; :MALOCH 1936, 1939; V.); 20. droliny na vrchu Březině V od Rabí (VANĚČEK 
1952c); 21. skalnaté vápenco vé stráně na levém břehu Otavy V od Podrabského mlýna JV od 
Rabí (V.); 22. J a V svahy vrchu Plešovce (539 m) JJZ od Hliněného Újezdce (VANĚČEK 1952c); 
23. skalnaté vápencové stráně na levém břehu Otavy VSV od Bojanovic (ČEJ,AKOVSKÝ 1883; 
VESELÝ 1942-1943; V.); 24. J a JV svahy vrchu Kozníku (636 m) SZ od Nezamyslic (CELERIN 
apud C1'JLAKOVSKÝ 1889; VANĚČEK 1952c); 25. svahy na vrchu Dlouhé hoře JZ od Hejné (VA
NĚČEK 1952c); 26. skalnatý hřeben a Z svahy vrchu Pučanky JJZ od Hejné (VANĚČEK 1949b); 
27. vápencové skály zvané „Hradce" nad tratí mezi Vel. Hydčicemi a vrchem I'ráchní (V.); 
28. J a Z svahy vrchu Radvanky S od Hejné (VANĚČ~EK 1952c); 29. droliny na Z svazích vrchu 
Práchně ZJZ od Horažďovic (DYK 1922; VESELÝ 1942-1943; V.); 30. vrchol a svahy vrchu 
Svitníku (593 m) Z od Boubína (CELERIN apud ČELAKOVSKÝ 1889; VANĚČEK 1952c); 31. Z a V 
svahy vrchu Moučanky SZ od Boubína (CELERIN apud ČELAKOVSRÝ 1889; V.); 32. vápencové 
lomy na návrší SV od Boubína (CH.); 33. pastviny na n ávrší (521 m) SV od obce Sv. Pole (VA
NĚČEK 1952c). 

Teucrium chamaedry8 L. - 1. vápencové skalky na křovinatém Z svahu vrchu Minovky ZJZ 
od Dobršína (CH.); 2. droliny na J svazích vrchu Pumperku (554 m) VSV od Dobršína (V.); 
3. droliny na J svazích vrchu Čepičné (669 m) ZSZ od Čepic (VANĚČEK 1952c); na tuto lokalitu 
se pravděpodobně vztahuje údaj MALOCHŮV (1936, 1939) „drolina vápencová na pokraji borového 
hájku m ezi Čepicemi a Dobrš:nem"; 4. droliny na J svazích vrchu Křešúovco (589 m) SZ od 
Čímic (V.); 5. droliny na J svuzích Yrchu Líšné (576 m) Z od Rabí (VANĚČEK 1952c); 6. borový 
les nad vápencovým lomem na V svahu vrchu Kočí břoh (CH.); 7. droliny na J svazích vrchu 
Všech Svatých JZ od Rabí (VANĚČEK 1952c); 8. skalnatá místa v lesích na vrchu Radvance 
S od Hejné (M.). 

Veronica hederifolia L. ssp. triloba (OPrz) HAY. - 1. pole a travnaté svahy na vrchu Minovce 
ZJZ od Dobršína (V.); 2. pole na J úpatí vrchu Čepičné ZSZ od Čopic (V.); 3. pole na J svazích 
vrchu Křešňovce SZ od Čímic (V.); 4. pole na J fWazích vrchu Kočí bfoh S od Čímic (V.); 5. pole 
na J a V úpatí vrchu Všech Svatých JZ od Habí (V.); 6. pole a suché pastviny na J svazích vrchu 
Spravedlnosti S od Rabí (V.}; 7. J svahy vrchu se zfíceninou hradu Habí (HROBAŘ apud RmrLENA 
1929; V.); 8. pole na J svazích vrchu I'lešovce JJZ od Hliněného Újezdce (V.); 9. pole na J sva. 
zích návrší Lorety S od Horažďovic (V.). 
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Některé vzácnější druhy rostlin u obce Štokova 

V červnu a červenci minulóho roku jsem mčl možnost proj[t kopec západně od obce 8tokova, 
okres 'Tachov. Nacházel jsem zde ve větším množství Arnica montana. J(opec je zčásti zalesněn 
a částečně pokryt pastvinami. Na severním svahu je vlhká louč ka, na níž v rašeliníku rostla 
111 enyanthes trifoliata, Comrirum palustrr; a Viola valustris. \' rýhách záhr::1br-ú (rýhy v mokrých 
loukách, které se dělají za ú čelem odvodnění před výsadbou lesn ích dřevin) ros tla hojně Pinguicula 
vulgaris spp. cuvulgaris, která tóž rost la. ve velmi nízkhn n, mladr'm porostu Calluna vulgaris. 
Jinde ve vlhkém r ašeliníku jsem našel Oxycoccus qmulripelalns. 

J. Gill 

Nové naleziště snědku odvislého (Ornithogalum nutans L. ssp. eunutans 
Hay.) na Pardubicku 

Tento druh původem z jihovýchodní Evropy byl k nám zavlečen ze zahradních a parkových 
kultur. V Pardubicích byl zaznameniin v r. 1890 v Hájkově zahrndě (Košťál). Na Nemošické 
stráni u Pardubic rostl sporadicky na počátku tohoto století. Sám jsem tam našel jeden exemplář 
v r. 1930 v porostu Allium v,rsinum. Podle Květeny Pardubicka brati'.·í Hadačů byl zde sledován 
j eště v letech 1932 a 1946 (dr. Strnad). Dnes zde asi zcela vymizel. 

Tím více mě překvapila nová, velmi pěkná lokalita v Počáplech, obci ležící severovýchodně 
od Pardubic bllzko ús tí fok y Loučné do Labe. Tuto lokalitu jsem. objevil dne 8. května l 9G2 
n a staré selské zahradě, vlastně dnes v ovocném sadu, kde O. nutans roste v trávníku v nápadně 
celkém množství. T ento Rad tvoH velmi mírný pozvolný svah k Loučné a s bfohy této foky 
sousedí. Na dotaz o pt°Lvodu bylo mi zdejšími usedlíky sděleno, že zde snědek roste od nepaměti. 
J e dná se t 3d y o lokalitu ·.relmi starou, která do dneška byla pfohlížena. 

Y. Horák 
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