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Příspěvek k poznání květeny Jevíčka a okolí 

Ein Beitrag zur Flora von Jevíčko und Umgebung 

Eduard B a u d y š* 

Od r. 1922 všímal jsem si květeny v Jevíčku i jeho okolí a jen zřídka květeny z okolí Moranké 
Třebové, kterou podrobně zkoumal již HRUBY (1906), částečně KúHN (1960). Povšechně o kvě
teně bývalého okresu moravskotřebovského je zmínka z roku 1946. Tento příspěvek je jen doplň
kem práce ŠMARDOVY (1961) a mých poznámek BAUDYŠ (1930). Proto zde uvádím jen neuveřej
něné lokality rostlin anebo zpřesúuj í naleziště například tam, kde je udán široký pojem „J ev íčko". 

Naleziště rostlin jsou uvedena podle abecedního seznamu. 
Acer campestre L. ssp. leiocarpum (Orrz) TAUSCH: podél Úsobrnky z dolního konce Úsobrno do 
Jaroměřic. V lese na Hájku (Hejk) nad Biskupicemi. V lese na Cimburku, zejména na záp. svahu 
hojně. V údolí potoka Pácovky z Pácova přes Borovou clo Městečka Trnávky. V lese Kuchyňka 
mezi Smolnou a Malonínem. Podél potoka pod Malou Roudkou u Velkých Opatovic. 
Actaea spicata L.: v lese na Hájku nad Biskupicemi; na Cimburku; v lesích v okolí Zadního 
Arnoštova k Jevíčku. Ojediněle roztroušena na lesnaté stráni jižně nad Malonínem a na Smržovci 
sz. od Velkých Opatovic. 
Alnus incana (L.) MoENCH: břehy Svitavy pod vsí Javorníkem a u rybníka Rosničky u Svitav. 
Les mezi Vískou a Zadním Arnoštovem. Břehy Smolenské přehrady a břehy Třebůvky v Mezi
hoří. Zámecký park ve Velkých Opatovicích spolu s Alnus rubescens TAUSCH, která se vyskytuje 
i v lese Hájku nad Biskupicemi. 
Amaranthus lividus L. p. p. ssp. ascendens (Lors.) THELL.: v Horní farní ulici v Jevíčku spoře. 
A nacharia canadensis (l\foHX.) PLANCH.: mlýnský náhon nad a pod smolenskou silnicí až pod 
Křivanku mlýn k Brněnské ulici v Jevíčku. 
Anthemis tinctoria L.: na okraji lesa Kuchyúka nad Smolnou zřídka. 
Anthericum ramosum L.: okraj lesa u stezky (modrá značka) proti kostelíku sv. Bartoloměje 
u Jevíčka. (13. VII. 1954; pět rostlin; ve Smolenském údolí hojně. 
Apera spica.venti (L.) P. BEAUV.: u farmy Mařína a na okraji silnice ze Zadního Arnoštova ke 
Křenovu; stráně nad Bělou; v Brněnské ulici v Jevíčku. 
Artemisia scoparia W. L.: v trhlinách zdí zříceniny hradu Cimburku. 
Asperula cynanchica L. ssp. eucynanchica BÉGUIN: „Na potokách" na levém břehu Úsobrnky proti 
Novému Dvoru; na svazích Vrchory zejména nad Uhřicemi; stráně na úpatí Háje; v rokli Kadr
mance a jinde na Kalvárii a březích v okolí Jaroměřic; na okrajích a svazích Hájku a březích 
v okolí Biskupic; Bezděčí, Unerázka, Cimburk; na Nivě, u kostelíčka sv. Bartoloměje, Víska; 
svahy Kumperku, Bělá; Malonín; Smolná. 
Asperula glauca (L.) BESS.: kromě na jižním a jihovýchodním svahu•Červeného kopce vyskytuje 
se hojně v bujném porostu na Nivě na okraji pod tzv. „Umrlčí cestou" nad kostelíčkem sv. Barto
loměje a řídce na okraji nad Vískou. 
Asperula odorata L.: v bučině na Hájku; Flintor; na Cimburku; Kumperk; Smržovec. 
Asperula rivalis SIBTH.: levý břeh mlýnského náhonu nad mlýnem v Chornicích; levý břeh náhonu 
pod Červeným kopcem nad silnicí Smolná-Jevíčko. 
Astragalus glycyphyllos L.: lesnatá stráň mezi Malonínem a Smolnou; okraj lesa nad lomem nad 
smolenskou přehradou; Kumperk. 
Atriplex hastata L.: v Brněnské, Kobližné ulici a břeh Jevičky nad sokolovnou v Jevíčku hojně; 
u mostu býv. autostrády nad smolenskou silnicí k Jevíčku dosti hojně. 
Atriplex hortense L.: břeh náhonu nad smolenskou silnicí u Jevíčka; ve Žlíbkách a okraj pole jz. 
od Jevíčka ojediněle. 

* Adresa: Brno 14, Alešova 27 
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Atropa belladonna L.: Vrchora; Kalvárie; Cimburk; svah Smržovce nad smolenskou přehradou. 
Avenastrum pratense (L.) 0Prz.: okraj lesa na Kuchyňce nad Smolnou; u silnice pod Smržovcem. 
Berteroa incana (L.) De.: Cimbur k, železniční násep pod nádražím Městečko Trnávka. 
Berula erecta (HuDs.) Cov.: v potůčku nad přehradou ve Žlíbkách v Jevíčku. 
Botrychium multijidum (GMEL.) RUP.R.: v mechu na okraji lesního průseku na západ. svahu Háje 
(th jedinci). 
Brachypodium pinnatum (L.) P. BEAUV.: Na Hájku a břeh úvozu sv. od nádraží Jaroměřice-Je
víčko; Kalvárie; Bezděčí - Unerázka; Cimburk; na Nivě a rokle u kostelíčka sv. Bartoloměje; 
bfohy kolem cesty z Bělé k sanatoriu; lesnatá stráň mezi Malonínem a Smolnou. 
Bromus inermis LEYSS.: u silnice u železniční trati nad nádražní restaurací v Jaroměřicích. 

Bryonia alba L.: nad silnicí z Jaroměřic k Biskupicím; v zámeckém parku v Biskupicích; strái\ 
na pravé straně potůčku nad a ve Skočově Lhotě u Velkých Opatovic. 
Calamintha acinos (L.) CLAIRY.: Cirnburk; břeh staré silnice z Bělé k sanatoriu; břeh silnice 
v Brtově; břeh silnice pod Smržovcem. 
Calamintha clinopodium SPENN.: Cimburk; železniční násep pod nádražím Městečko Trnávka; 
stráň jižně nad Malonínem; okraj lesa Kuchyi\ka nad Smolnou. 
Campanula glomerata L.: stráň nad pravou stranou Malínského potoka mezi Malonínem a Smol
nou; břeh polní cesty od Brťova na sv. k lesu Kuchyňka; lesnatá stráň vlevo nad Bělou. 
Campanula persicijolia L.: východní svah Vrchory nad Úsobrnem; strái\ nad pravou stranou 
Malonínského potoka mezi Malonínem a Smolnou. Polní cesta z Brťova na sv. k lesu. 
Campanula trachelium L.: Kalvaria; Jaroměřice; Přední Arnoštov; na Nivě nad Malonínem; 
břeh nad potůčkem mezi Malou Roudkou a Skočovou Lhotou; Opatov u Svitav. 
Carexflacca SCHREB. ssp. diversicolor (CR.) MORAV.: u silnice v údolí Loupežník pod Šubířovem; 
v lese u silnice u Zadního Arnoštova ke Křenovu. 
Carex montana L.: v lese mszi kostelíčkem sv. Bartoloměje a Vískou; Kumperk; Smržovec. 
Carlina ocaulis L. ssp. euacaulis DosT.: svah Hájku nad Biskupicemi; podél turistické cesty 
sv. od Biskupic; úpatí Cimburku nad Mezihořím; sv. svah Kumperku; břeh staré silnice z Bělé 
k s:rnatoriu; stráň nad pravou stranou Malonínského potoka mezi Malonínem a Smolnou; polní 
cesta z Brťova na sv. k lesu; břeh opatovické silnice v Brťově; břeh nad potůčkem mezi Malou 
Roudkou a Skočovou Lhotou. 
Carlina vulgaris L. ssp. typica (BECK.) DosT.: jihovýchodní okraj Hájku; stráň nad pravou 
stranou Malonínského potoka m ezi Malonínem a Smolnou. 
Catabrosa aquatica (L.) P. BEAUV.: břeh potoka pod první hájenkou v údolí nad Nectavou. 
(GRULL et KUHN 1955 neuvádějí.) 
Centaurea jacea L. ssp. oxylepis (WrMM. GRAB.) RAY.: na lukách na pravé straně Jevíčky pod 
železniční zastávkou Biskupice; u silnice z Biskupic na Horku; louka v údolí nad Nectavou; za 
plotem sanatoria nad Bělou; Roztáni. 
Centaurea jacea L. ssp. subjacea (BECK.) HAY.: východní úpatí Vrchory; u silnice mezi Chornicemi 
a Lázy; na okraji lesa mezi kostelíčkem sv. Bartoloměje a Vískou (Niva), jv. okraj Kumperku; 
Bělá; stráň mezi Malonínem a Smolnou; okraj lesa sv. od Smolné; úvoz na vých. svahu Vrchů; 
u silnice pod Smržovcem; bfoh nad pravou stranou potůčku nad Skočovou Lhotou; u silnice pod 
Špičákem a Roztání. 
Centaurea scabiosa L.: Hájek; u sv. Bartoloměje; Malonín; Brťov; Červený kopec; Smržovec. 
Centaurium minus MoENCH ssp. typicum (WrTTR.) RouN: Vrchora; okraj pod Orlovou skalkou 
(Jezírka) u Jevíčka (hojně). 
Centarium pulchellum (Sw.) DRUCE: v příkopu pod Orlovou skalkou u Jevíčka. 
Chaenorrhinum minus (L.) LGE.: na západním úpatí Cimburku. 
Chaerophyllum aromaticum L.: Biskupice; Chornice; MezihoH; Městečko Trnávka; Malá Roudka; 
Jevíčko. 
Chamaecytisus ratisbonensis (ScH.:\.FF.) RoTHM. ssp. biflorus (l'HÉR) GAMS.: vršek na „Potokách" 
na levém břehu Úsobrnky proti Novému Dvoru; Vrchora; okraj na jv. svahu Kumperku; u koste
líčka sv. Bartoloměje; strál'í nad smolenskou silnicí v „Holcizně" u Jevíčka. 
Chamaecytisus supinus (L.) HINH.: vršek na levé straně Úsobrnky proti Novému Dvoru; Vrchora; 
záp. a jz. svah Háje; u Podhajského mlýna; Bezděčí-Únerázka; Cimburk; v lese nad Vískou; 
Kumperk; břeh staré cesty z Bělé k sanatoriu; strá1'í. nad pravou stranou potoka od Malonína. ke 
Smolné; v lese Kuchyňce; Červený kopec; Orlová skalka a jinde v okolí Jevíčka rozšířeny. 
Chenopodium glaucum L.: Úsobrno; Přední Arnoštov; na nádraží Jaroměřice-Jevíčko; v ulicích 
v Jevíčku. 
Chenopodium opulifolium ScHRAD.: Městečko Trnávka; Jevíčko. 
Chenopodium rubrum L.: pod státní farmou v Městečku Trnávce. 
Chenopodium strictum ROTH.: v Chornické ulici v Jevíčku. 
Chenopodium vulvaria L.: Úsobrno; Jaroměřice; Nectava; Chornice; Městečko Trnávka; Víska; 
Jevíčko. 

325 



Chondrilla juncea L.: Cimburk; jižní svah Červeného kopce nad smolenskou silnicí (oj ediněle). 
Chrysanthcmum corymbosum L. ssp. typicum (PosP.) DosT.: kromě na Červeném kopci a ve smo
lenském údolí vyskytuje se v rokli Kadrmance na Kalvarii; břehy na již. svahu Hájku k J aro
měřicím; Cimburk; u kostelíčka sv. Bartoloměje. 
Chrysanthemum parthenium (L.) BERNH.: úpatí západního svahu Cimburku roztroušena. 
Cirsfom tataricum W. GR.: luka u Podhajského mlýna; luka mezi Vískou a Jevíčkem; luka podél 
železniční trati pod nádražím Městečko Trnávka. Chornice. 
Conyza squarrosa L.: Cimburk; v lomu na levé straně silnice nad vsí l\Iezii10ří. 
Coronilla varia L.: Víska; Kumperk; u sanatoria; l\lalonín; Smolná; Červený kopce; Roztání. 
Crataegus monogyna J ACQ.: Jo víčko; Moravská Třebová. 
Cuscuta europaea L.: Malonín na kopřivách kerblíku a chmelu; Jaroměřice na vrbách. 
Cyanus stoebe (L.) Juss. ssp. rhenana (BoR.) GuGL.: na jv. svahu Červeného kopce („V zahrád
kách'') u Jevíčka (malý ostrůvek). 
Cynanchicum vincetoxicum (L.) PERS.: okraj lesa nad lomem vlevo nad Smolenskou přehradou. 
Daphne mezereum L.: v lese vpravo nad Malonínem. 
Dianthus carthusianorum L. ssp. vulgaris GAUD.: úvoz nad mlýnem na dolním konci Úsobrna; 
jz. svah Háje; za sanatoriem (velice statný); stráň pod kostelem ve Velkých Opatovicích. 
Digitalis grand,if lora MILL.: V rchora mezi Úsobrnem a Uhř'icemi; N eotavské údolí; Cimburk; 
Kumperk; stráně nad Smolenskou přehradou. 
Dryopteris spinulosa (UNELL) O. KTZE.: jihozápadní svah Háje nad Podhajským mlýnem. 
Epipactis latifolia (L.) ALL.: západní a jihozápadní svah Háje. 
Erigeron acre L. ssp. typicum NEuM.: Cimburk; nad Skočovou Lhotou. 
Euonymus europaea L.: Háj; Hájek; Nectavské údolí; údolí Kalinského potoka nad Chornicemi; 
Cimburk; Mezihoří; Městečko Trnávka; Smolenské údolí; na Kuchyňce nad Smolnou; Malonín; 
Roztání. 
Eupatorium cannabinum L.: západní úpatí Cimburku; okraj lesa jz. od Vísky; v lese pod Smržov
cem nad Smolenskou přehradou a u stezky od přehrady k sanatoriu. 
Euphorbia dulcis L.: v lese Kuchyňka nad Smolnou. 
Fagus silvatica L. zámecký park v Biskupicích na f. purpurea AIT. asplenifolia HoRT.; zámecký 
park ve Velkých Opatovicích na f. aspenifolia LoDD. a f. cristata LoDD. 
Falcaria vulgaris BERNH.: v Holcizně; vlevo nad Smolenskou přehradou a v úvoze za bývalou 
zemědělskou školou v Jevíčku. 
Festuca sulcata RACHEL : Okraj lesa na jv. svahu Kumperku. 
Fragaria moschata D ucH.: Na Kuchyňce nad Smolnou a stráň nad Malonínem. 
Galium cruciata L.: u Lesního dvora vých. od Jaroměřic. 
Galium pumillum MuRR. ssp. asperum (SCHREB.) DosT.: úvoz na východním svahu Červeného 
kopce u Jevíčka. 
Galium scabrum L.: Kalvárie, Háj ek, Flintorn. Cimburk, K um per k. 
Galium silvaticum L.: vršek na „Potokách" proti Novému Dvoru; na Hájku; stráň vpravo nad 
Malonínem; Smržovec; Červený kopec. 
Galium spurium L.: stráň nad pravou stranou Malonínského potoka v Maloníně; jižní !Nah 
Červeného kopce, pole pod smolenskou silnicí u Jevíčka a ve Žlíbkách. 
Galium vernum ScoP.: východní svah Vrchory nad Úsobrnem. 
Genista germanica L.: Vrchora; Háj; Kalvaria; les mezi Zad. Arnoštovem a Křenovem; les I:lezi 
Vískou a kostelíčkem sv. Bartoloměje; stráně nad Smolenskou přehradou. 
Genista tinctoria L.: Háj; Kalvaria; Mezihoří; Víska, Malonín; Smolná. 
Geranium dissectum JNSL.: v Brněnské ulici v Jevíčku. 
Geranium phaeum L.: zámecký park v Biskupicích (hojně); Městečko Trnávka (roztroušený); 
v údolí Třebůvky v Mezihořském údolí; u čísla 12 v Bělé. 
Helianthemum nummulariitm MILL. ssp. ovatum (Vrv.) ScH.-THELL.: vršek na „Potokách" proti 
Novému Dvoru; Háj; Kalvaria; Hájek; Cimburk; býv. silnice od sanatoria k Bělé; Kump~rk; 

Malonín; Smolná; Skočova Lhota. 
Hepatica nobilis MILL.: Hájek nad Biskupicemi. 
H esperis matronalis L. ssp. silvestris (CR.) TI-IELL.: břeh nad pravou stranou potoka mezi Me.lou 
Roudkou a Skočovou Lhotou. 
Hypericum hirsutum L.: Flintorn nad Biskupicemi. 
Hypericum maculatum CR.: v údolí l\Ialonínského potoka a pod Nivou nad ~Ialoníncm; okraj ,osa 
nad rybníkem Rosničkou u Svitav. 
Hypericum montanum L.: Háj nad Podhajským mlýnem; nad lomem vlevo nad Smolens~ou 
pfohradou; v lese nad pilou a v levo nad Smolnou; západní svah Smržovce. 
H ypericum tetrapterum FR.: loučka nad silnicí sv. od Jev íčka. 
Impatiens roylei WALP.: v potoku na lesní louce pod vsí Javorníkem; v ř. Svitavě ve SvitaYách 
a odtud k Letovicím. 
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lnula salicina L.: břeh polní cesty sv. od nádraží pod Hájkem. 
Knautia silvatica (L.) DUBY: na levém bř-ehu Úsobrnky proti Novému Dvoru; Hájek; Cimburk; 
Kumpcrk; Smolenské údolí - Červený kopec. 
Koeleria pyrc,midata (LAM.) Dol\I.: stráú nacl Podhajským mlýnem; za sanatoriem nad Bělou; 
.'.\Ialonín ; Smolná; Skočova Lhota. 
Lactnca serriola (L.) TonN.: blíž býv. zernčdčlské š koly v Jev íčku. 
Lathyrus Hrn 11 s (L.) BE1lNH.: Háj ek; Cimburk; Víska; l\Ialonín . 
Lathyrus nigcr (L.) BEHKIT.: H á je k; v lese vlevo nacl Smolenskou přehradou. 
Lembotrop,is niqrirnns (L.) Gms.: Xa Potokách proti Novému Dvoru: Úsobrn o; K alvarie; H á jek; 
Ciinhnrk. Zadní Arnoi=';tov: Srnržon'c a jinclo v okolí Jev í čka rozšířen. 
Lonicern :cylosteum L.: v údolí mezi Sýkorkou a Du ranou n acl Úsobrn0m; H á jek; Cimhurk; stráú 
vpn:wo nad .'.\Ialoninem; les nacl levo u strnno u s ilni C"c nad Smolnou; les nad H-oztáním. 

Lycopod11m clavaturn L. : v oboře u \ 'clkých Opatovic; H áj: na Flintornu nad Biskupicemi; 
Kumpcrk. 
LyroJJsis arvensú; L. ssp. ocridentalis KL' SN l':Z.: h oj ně na Vrchách sz. ocl J ev í<".-ka obsypané accidicmi 
Puccinia dispersci i<:nrKSS. 

Jlal1ls sil1·estris (L.) ::\frLL. ssp . arerba (:\11;;n.) ::\L-\:'<SL.: v lese na H ájku ; strá1\ vpravo nad Malo
nínem; u Kopřivové zmolk~· jz. ocl Jevíčka. 
Jlcifra crispa L .: na v. svahu Cim burku nacl železničn í t rati v l\Iczihoří. (Dva statné trsy.) 

JJ a lva silt:estris L. ssp. eusilvestris DOl\r.: u kostela v J aroměhcích; v ulicích Jev íčka; pod státní 
farmou v l\lčstcčlrn Trnávce. 
Jledicago falcata L.: na jv. úpatí Hájku. 
Jledicago media PERS.: podél cesty „V loučkách" na levé straně ř. Jev íčky nad Jev íčkem . 
.:.llelampyrwn arvense L. ssp. euarvense BEAUV.: v po li nad býv. silnicí za sanatoriem k Běl é. 

ll!elandrium nostijlorum (L.) FR. : v Brněnské ulic i v Jevíčku. 
Jlelica transsilvanica SCHUR.: na rozvalinách hradu Cimburku. 
]lfelicci iiniflora RETZ.: na Kalvarii; roztroušená v lesích v okolí Flintoru až do Jaroměřic; na 
Cimburku; na Smržovci. 
Jlelitolus albus DESR.: poblíž nádraží Jaroměř ice- Jev íčko; Cimburk; Červený Kopec ; velice 
hojně na býv. autostrádě od smolenské silnice na d Jevíčkem až do Velkých Opatovic. 
lil entha arvensis L. ssp. austriaca B1uo.: v potůčku vedle sokolovny v Jev íčku. 
Jlentha grata HosT.: v Žlíbkách v Jevíčku . 
J!iniulus moschatus Do uc L.: v potoku na lesní louce p od vsí Javorníkem u Svitav hojně. 
Ononis spinosa L. ssp. legitima (DEL.) BRIG.: okraj lesa nad Bezděčím u Unerázky; stráú nad 
železniční zastávkou Mezihoří; břeh staré silnice z Bělé k sanatoriu; v polní cestě pod Orlovou 
skalko u (Jezírka) a úvoz nad býv. zemědělskou školou v Jevíčku; na Nivě nad kostelíčkem sv. 
Bartoloměj e ; u silnice pod Smržovcem ke Smolné a nad Malonínem; stráú pod kostelem ve 
Velkých Opatovicích. 
Onopordon acanthium L.: úpatí Cimburku nad stát . farmou v Městečku Trnávce. 
Origanum vulgare L.: Cimburk; stráú vpravo nad l\Ialonínem; Skočova Lhota. 

Orobanche cilba STEPH. na Thymus ovatus: v úvoze za sanatoriem nad Bělou; hojně nad levou 
stranou silni ce v údolí ř. Třebůvky od Jarovic k Hraničkám. 
Oxalis stricta L.: Úsobrno; Vrchora; Cimburk; Červený kopec; Smolná; Jevíčko. 
Papaver a,rgernone L.: u silnice m ezi Biskupicemi a Jevíčkem. 
Paris quadrijolia L.: u Lesního dvora vých. od Jaroměřic. 
Parnasia palustris L.: mok l'á louka nad býv. mrchovištěm západně od J ev íčka. 
P etasites albus (L.) GAEJtTN.: v Kopřivové zmolce nad smolenskou silnicí. 
P eucedannm cervaria (L.) LAP.: pod silnicí na scv . svahu Smržovce. 
Phegopteris dryopteris (L.) FÉE.: západní svah Háj e nad Podhajským mlýnem. 
Phleum pratense L. ssp. nodosum (L.) RICHT.: Brněnská ulice v Jevíčku. 
Picris hieracioides L. ssp. euhieracioides HAY: Cimburk; v údolí Třebůvky mezi nádražím Městečko 
Trnávka a Yiezihořím; Červený kopec m ezi Jevíčkem a Smolnou. 
Pimpinella saxifraga L. ssp. nigra (MILL.) GAUD.: na vršku východně nad N ectavou. 

Polyqonwn lapathijolium L. ssp. tomentosum (S CHRANK.) DANS.: na okraji lesa nad Vískou; úvoz 
na vých. svahu Červeného kopce. 
Polygonum mite SCHRANK.: bažinatá louka pod pravou stranou smolensk é silnice nad bývalou 
autostrádou u Jev íčka. 

Potamogeton crispus L.: v mlýnském náhonu pod Skřivánkovým m lýnem v Jev íčku. 

Potentilla alba L.: u modré turistické st ezky proti kostelíčku sv. Bartol oměje. 
Potentilla heptaphylla L. ssp. rubens (CR.) HEGT.: úvoz nad býv. zemědělskou školou v Jevíčku. 
Potentilla supina L.: pod stát . farmou v Městečku Trnávce; v Chornické ulici v Jevíčku. 
Potentilla canescens BEss.: břeh polní cesty na západ od Dlouhé Loučky u Moravské Třebové. 
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Prunella grandiflora (L.) J ACQ.: polní cesta za sanatoriem nad Bělou hojně, ve statné formě roz
šířená až pod sz. úpatí Kumperku po okraji lesa. 
Quercus petraea (MATTUSCH.) LIEBL. var. decipiens BECHST.: nad levou stranou Kopřivovy zmolky 
na jižním svahu Červeného kopce. 
Quercus robur L. var. fastigiata LAMK.: zámecký park v Biskupicích; park u ONV ve Svitavách. 
Ranunculus polyanthemum L.: stráň vpravo nad Malonínem. 
Rapistrum perenne (L.) ALL.: nad pravou stranou úvozu na jv. svahu Červeného kopce (Vrchů) 
tvoH souvislé hnízdo rostlin. 
Roegneria canina NEVSKI.: břeh potoka v N ectavském údolí; břeh ř. Třebůvky od Městečka 
Trnávky k Mezihoří. 
Rosa agrestis SAVI.: na jv. úpatí Hájku; na rozvalinách hradu Cimburku na var. pubescens 
R. KELLER; v lomu na levé straně silnice nad vsí MezihoH; stráú vpravo nad železniční zastávkou 
Mezihoří; okraj lesa mezi Vískou a kostelíčkem sv. Bartoloměje na var. pubescens R. KELLER; 
proti kostelíčku sv. Bartoloměje u Staré kašny sz. od Jevíčka; stráň od Smolenské přehrady ke 
Kopřivově zmolce na var. inodora (FR.) BoRB. (det. I. KLÁŠTERSKÝ); na levé straně Smolenské 
přehrady na var. pubescens R. KELLER. 
Rosa canina X gallica:..na .východním okraji Hájku blíž k Biskupicím; na již. svahu Červeného 
kopce nad levou stranou silnice Smolná-Jevíčko blíž Klášterní zmolky. 
Rosa cinnamomea L.: stráň vlevo nad Úsobrnkou blíž Kulova mlýna nad Jaroměřicemi. 
Rosa coriifolia FR.: na Potokách proti Novému Dvoru; vých. svah Vrchory; v rokli Kadrmance 
na záp. svahu Kalvarie; břeh Úsobrnky pod Jaroměřicemi i nad Jaroměřicemi; v úvoze z Hájku 
k nádraží Jaroměřice-Jevíčko; Nectavské údolí; u silnice mezi Nectavou a Chornicemi; u silnice 
mezi Zadním Arnoštovem a Křenovem; okraj lesa mezi Vískou a kostelíčkem sv. Bartoloměje; 
za plotem sanatoria k Bělé; na levé straně Smolenské přehrady; břeh smolenské silnice nad mlýn
ským náhonem pod Kopřivovou zmolkou; pod Orlovou zmolkou (Jezírka); Červený kopec; 
pod pivovarem a u bývalé střední školy v Jevíčku; u jevičské silnice v. nad Moravskou Tfobovou. 
Rosa dumetorum THUILL.: Úsobrno; nad nádražím Jaroměřice - Jevíčko; Cimburk; u silnice od 
Zadního Arnoštova ke Křenovu; na Nivě sz. od Jevíčka; okraj lesa nad býv. Edenem; proti 
sanatoriu; stráň vpravo nad Malonínem a Nivě k Brťovu; na Kuchyúce nad Smolnou; okraj lesa 
na levé straně Smolenské přehrady; úvoz za býv. zemědělskou školou v Jevíčku; u silnice mezi 
Roztáním a Moravskou Třebovou. 
Rosa gallica L.: vých. svah Vrchoviny nad Úsobrnem; stráň vpravo nad silnicí Jaroměřice - Je
víčko; břehy na jz. a jv. svahu Hájku; na Horce sv. nad Biskupicemi. 
Rosa pendulina L.: v údolí mezi Sýkorkou a Duranou a stráú na dolním konci Úsobrna; u Smo
lenské přehrady. 
Rosa subcanina HAYEK.: Hájek; podél cesty k mrchovišti a u silnice z Biskupic k Nectavě; úvoz 
nad býv. zemědělskou školou, nad býv. reálkou a u židovského hřbitova v Jevíčku; okraj lesa 
u silnice z Roztání k Moravské Třebové. 
Rosa tomentosa L.: u kostelíčka sv. Bartoloměje u Jevíčka. 
Rosa urbica LEM.: u stezky od Smolenské přehrady k sanatoriu. 
Rosa vosagiaca DESP.: na Kalvarii na var. complicata (GREN.) ScHINZ. et KELL. ± ad f. pseudo
falcata RouY (det. I. KL . .\šTERSKÝ); na Hájku; na Horce sv. od Biskupic; nad Nectavou; Chor
nice; podél silnice od Zadního Arnoštova ke Křenovu; Proti kostelíčku sv. Bartoloměje; břehy 
staré silnice z Bělé k sanatoriu; na Nivě nad Malonínem; stráň od Kopřivovy zmolky k přehradě 
(šípky až 3 cm dlouhé, lahvicovité); úvoz nad býv. zemědělskou školou a nad býv. reálkou 
v Jevíčku. 
Rubus caesius X hirtus (R. villarsianus FocKE): na Orlově skalce zsz. od Jevíčka. 
Rubus caesius X serpens (R. spinosissimu,s P. J. MULLER): okraj lesa na jv. svahu Kumperku. 
Rubus carpinifolius WEIHE: v rokli Kadrmance na záp. svahu Kalvarie nad Jaroměřicemi. 
Rubits orthocanthus WIMM.: v rokli Karmance na Kalvarii; u silnice ze Zadního Arnoštova ke 
Křenovu; u silnice Roztání k Moravské Třebové. 
Rubus saxatilis L.: lesnatá stráň jižně nad Malonínem (celé souvislé porosty), odtud vpravo nad 
Malínským potokem roztroušený až na Kuchyňku a nad Smolnou. 
Rubus suberctus ANDERS.: Na Potokách proti Novému Dvoru; na vrchu Boří u Libštejna. 
Rubus thyrsoideus WIMM.: za plotem sanataria nad Bělou. 
Rumex aquaticus L.: v údolí ř. Třebůvky pod Cimburkem u Městečká Trnávka; břehy Jevíčky 
a Opatovického potoka od Nového mlýna pod Vel. Opatovicemi k Jevíčku. 
Rumex sanquineus L.: louka podél železniční trati pod nádražím Městečko Trnávka. 
Salix caprea X cinerea (S. reichartii KARNER): v lomu na levé straně silnice nad obcí Mezihoří 
(jeden polokeř). 
Salix cinerea X viminalis (S. holosericea KocH.): břeh náhonu pod Kopřivovou zmolkou záp. od 
Jevíčka. 
Salix dasyclados WIMM.: na levém břehu Úsobrnky v Jaroměřicích. 
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S. purpurea X viminalis (Salix rubra Huns.): břeh potoka proti železniční zastávce Nectava; 
podél Kalínského potoka nad Chornicemi; břeh Opatovického potoka v. od Jevíčka. 
Sali.r; vitellina L. f. pendula LASCH.: na hřišti Sportovního klubu pod nádražím Jaroměřice
J evíčko; na hrázi Smolenské přehrady; před mlékárnou v Městečku Trnávce; v Moravské Tře
bové. 
Salvia pratensis L.: v okolí Jevíčka roztroušená, zejména na Červeném kopci, ve smolenském 
údolí, u Staré kašny atd. 
Salvia verticillata L.: pravý břeh si lnice na dolním konci N ectavského údolí; břehy staré silnice 
z Bělé k sanatoriu: strái'í. vpravo nad Malonínským potokem mezi Malonínem a Smolnou; v Horní 
farní ulici v Jevíčku. 
Sambucus ebulns L.: v lese na již. úpatí Cimburku nad státní farmou. 
Sambucus racemosa L.: Cimburk; mezi Zadním Arnoštovem a Jevíčkem; lesnatá strái'í. nad Smol
nou. 
Sanguisorba minor ScoP. ssp. dictyocarpa (SPACH) Roy et CAM.: Cimburk; stráň vpravo nad Malo
ninem; Červený kopec u Jevíčka; okraj boro\·ého lesa severně od Dolní Rudné. 
Sarothamnus scoparius (L.) WIMM. KocH.: Kalvarie; sz. okraj Hájku nad Biskupicemi; na svazích 
Kumperku. 
Scrophularia umbrosa DuM.: břeh mlýnského náhonu proti bývalé reálce a nad koupalištěm 
v potoce ve 2líbkách v Jevíčku. 
Sednrn telephium L. ssp. maximum (L.) RouY et CAM.: sz. okraj Hájku; svah vpravo nad Malo
nínem; nad lomem vlevo nad Smolenskou přehradou; stráň u hřbitova v Opatově u Svitav. 
Sellim1m carvifolium L.: okraj lesa jv. svahu Kumperku; okraj lesa sv. od Smolné a na Kuchyňce. 
Senecio nemorensis L. ssp. fuchsii (GMEL. DuR.): Na Kalvarii; na Hájku. 
Seseli annuum L.: ojediněle na rozvalinách hradu Cimburku; hojně nad býv. lomem na sev. úpatí 
Cimburku. 
Silene dichotoma ERHR.: stráň nad železniční zastávkou Mezihoří; stráň mezi Kopřivovou zmolkou 
a Smolenskou přehradou; jižní svah Červeného kopce. 
Silene nutans L. ssp. eunutans DosT.: Hájek; Cimburk; stráň proti železniční zastávce Mezihoří; 
stráú vpravo nad Malonínem; Červený Kopec u Jevíčka a Vrchora nad Úsobrnem. 
Silybwn marianum (L.) GAERTN.: pod učilištěm záloh v Jevíčku. 
Solanum dulcamara L.: Břeh Třebůvky pod Městečkem Trnávka. 
Sorbus aucuparia X aria (S. thuringiaca FRITSCH): vysázený podél svitavské silnice nad sv. Hu
bertem sz. od Jevíčka. 
Sorbus torminalis (L.) CRANTZ. : Přední Arnoštov. 
Sparganium erectum L. ssp. neglectum BEEBY: Mlýnský náhon proti býv. reálce v Jevíčku. 
Stachys recta L.: jihových. svah Červeného kopce u Jevíčka. 
Stachys silvatica L.: u potoka v Opatově u Svitav; u Lesního dvora vých. od Jaroměřic. 
Stellaria graminea L.: u potoka na stráni vlevo nad Bělou. 
Stellaria holostea L.: okraj lesa vlevo u Smolenské přehrady. 
'l1ilia cordata X platyphylla (T. intermedia De.): u bývalé pily v Úsobrně; v zámeckém parku 
v Biskupicích; okraj lesa nad býv. Edenem a židovského hřbitova v Jevíčku; zámecký park ve 
Velkých Opatovicích. 
Torilis japonica (HouTH.) De. ssp. rubella (MoENCH.) DosT.: nad biskupickou silnicí v Jaromě
řicích; na Cimburku. 
Tragopogon pratensis L.: luka mezi Podhajským mlýnem a Uhřicemi; podél Kalinského potoka 
nad Chornicemi. 
Trifolium alpestre L.: stráň vpravo nad Malonínem; nad lomem vlevo nad Smolenskou přehradou. 
Trifolium montanum L.: svahy Háje nad Podhajským mlýnem; břeh staré silnice z Bělé k sana
toriu; strái'í. vpravo nad Malonínem. 
Turritis glabra L.: úvoz na vých. svahu Červeného kopce (Vrchů) u Jevíčka. 
Valerianella dentata (L.) PoLL.: Uhřice; Flintor nad Biskupicemi; Víska; Bělá; Orlova skalka; 
Červený kopec; Brněnská ulice v Jevíčku. 
r erbena officinalis L.: pod stát. farmou v Městečku Trnávce. 
Veronica anagalis L. ssp. genuina KROESCHNE: Jaroměřice; Smolná; Jevíčko; Chornice; Přední 
Arnoštov. 
Veronica scutellata L.: Smolenská přehrada. 
Veronica teucrium L. ssp. pseudochamaedrys ( J ACQ.) NYM.: stráň vpravo nad Malonínským potokem 
mezi Malonínem a Smolnou. 
Viburnum lantana L.: Chornice. 
Viburnum opulus L.: na Cimburku; v údolí potoka Pácovky blíž Městečka Trnávky; v údolí potoka 
Kamenná od Úsobrna k Šubírovu; na březích Malonínského potoka nad přehradou; na Ku
chyi'í.ce; údolí Kalínského potoka nad Chornicemi; Svitavy. 
Vicia hirsuta KocH.: Zadní Arnoštov; Jevíčko. 
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Vicia segetalis THUILL.: Uhřice; Jaroměřice; Nectava. 
Vicia silvatica L.: svahy Háje nad Podhajským mlýnem; na Cimburku; na Kumperku; v lese 
nad lomem vlevo nad Smolenskou přehradou; Smržovec a na Kuchyňce. 
Vinca minor L.: na západním úpatí Cimburku hojně. 
Viola hirta L.: Cimburk. 
Viola palustris L.: na západním svahu Háje u Jaroměřic řídce. 
Viscum album L. var. abietis HAYEK na Abies alba: na Kumperku u Jevíčka. 
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Příspěvek ke květeně Malého Rozsutce 

Malý Rozsutec (nadm. výška 1226 m) je podobně jako Velký Rozsutec složen z vápence dolo
mitového a význačný rostlinstvem, charakteristickým pro tento substrát. V předloženém pří
spěvku uvádíme abecední seznam význačnějších druhů, nalezených na Malém Rozsutci. Nomen
klatura je uváděna podle DosTÁL J. et al.: Květena ČSR, Praha 1948-50. 

Aconitum napellus ssp. firmum, A. lycoctonum, Actaea spicata, Adenostyles alliariae, Alche
milla hybrida ssp. flab ellata, Anthericum liliago, Anthoxanthum odoratum, Anthyllis vulneraria 
ssp. alpestris, Aquilegia vulgaris ssp. longisepala, Arabis Halleri ssp. ovirensis, Arenaria grandi
flora, Aruncus vulgaris, Asperula cynanchica, A. Neilreichii, Astrantia major ssp. eu-major, 
Avenastrum versicolor, Bartsia alpina, Bellidiastrum Michelii, Biscutella laevigata, Caltha palustris 
ssp. laeta, Campanula trachelium, Carex flacca, Cirsium erisithales, Coeloglossum viride, Cortusa 
Matthiolii f. sibirica, Crepis Jacquini, Deschampsia caespitosa, D. flexiwsa, Dianthus praecox, 
Draba aizoides, Dryas octopetala, Epilobium alpestre, Festuca tatrae, Galium Schultesii, Gentiana 
Olusii, G. verna, Geranium phaeum, G. silvaticum, Geum rivale, Gymnadenia albida, Gypsophila 
repens, Helianthenum nummularium ssp. grandiflorum, Heliosperma quadrifidum, Hepatica no
bilis, Hieracium bupleuroides ssp. eu-bupleuroides, H. flagellare, H. villosum, Hypericum monta
num, Chaerophyllum hirsutum ssp. cicutaria, Ch. aromaticum, Kernera saxatilis, Leontodon pseudo
taraxaci, Lilium martagon, Listera ovata, M elandrium diurnum, JYI ercurialis perennis, 111 oehringia 
muscosa, Monesis uniflora, Neottia nidus-avis, Nephrodium spinulosum, Origanum vulgare ssp. 
genuinum, Phegopteris dryopteris, Polystichun lobatum, P. lonchitis, Prenanthes purpurea, Primula 
auricula ssp. Bauhinii, P. elatior ssp. carpatica, Ranunculus acer, R. montanus, Rosa pendulina, 
Rubus saxatilis, Salix Jacquinii, S. silesiaca, Scrophularia Scopolii, Sesleria tatrae, Soldanella 
carpatica, Thalictrum aquilegifolium, Thesium bavarum, Trisetum a1pestre, Urtica dioica, Vacci
nium myrtillus, V. vitis-idaea, Valeriana tripteris, Veronica fruticans aj. 

I F. Švestka I 
Mikulov, Venušina 31 

Lilium bulbiferum subsp. bulbiferum na Šumpersku 
Lilium bulbiferum subsp. bulbiferum in der Umgebung von Šumperk 

V. Jí 1 e k* 

Když po válce nebyly lesní správou koseny některé výše položené loučky v polesí Františkov, 
červenaly se koncem června a začátkem července bohatým porostem Lilium bulbiferum subsp. 
bulbif erum. 

* Adresa: Šumperk, Svatováclavská 18. 
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