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Doplňky k rozšíření Veronicafiliformis SMITH v Československu 

Erganzungen zur Verbreitung von Veronica filifo.,.mis SMITH 
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V roce 1961 byla publikována práce (JEHLÍK 1961 ), shrnující všechny dosavadní poznatky 
o rozšíření a výskytu Veronica filiformis na našem území. Později zjistili autoři a jiní botanici 
na území ČSSR další lokality, jejichž výčet je podán v tomto pfíspěvku. V roce 1948 sbíral 
V. filiformis J . FuTÁK také na Slovensku. 

V ČSSR je známa nyní V. filiformis celkem ze 79 lokalit, z nichž se největší část (74) nalézá 
v Čechách. Na Moravě byl zjištěn druh dosud na třech lokalitách, na Slovensku jen na dvou. 
Nadmořská výška lokalit kolísá mezi 135 (Rusovce) - 610 m (Nové Město na Moravě). 

Před druhou světovou válkou byla v Čechách pěstována V. filiformis také v zahradách 
v Průhonicích, a to od r. 1935 (NOVÁK et GRAULICH 1935), později i v Molitorově u Kouřimě 
(VESELÝ 1936 - 1937). Zajímavé je, že V. filiformis proniká výjimečně v Čechách i do lesních 
porostů (Roztoky - vide JEHLÍK U)61, Dolní Podluží) . Vzácně byla zjištěna v Čechách i na 
nádražích (Luh, Machnín, Spálov), což souvisí většinou s jejím dřívějším pěstováním. Železniční 
dopravou se totiž V. filiformis vůbec n crozšifo je. Nejnověji byl druh zaznamenán v Čechách 
také na ploše zbořeniště (Fukov) . 

.Jako neofyt se V. filiformis uplatňuje v současné době nejvýrazněji na travnatých březích 
a v lučních porostech na aluviální nivě stfodního a dolního toku Jizery, kde dosahuje lokálně 
pokryvnosti až přes 75 %- TvoN tam spodní vrstvu bylinného patra, podobně jako v Pojizeří 
na některých jiných místech v I .u čních porostech Lysimachia n'llmrnularia nebo Cardarninopsi8 
halleri subsp. hallen: . .Jako příklad jo možno uvést následující vegetační snímek, zapsaný druhým 
z autorů na lou ce v údolí .Jizery u obce H.akousy (lokalita č. 59; datum zápisu: 10. 7. IOG6; plocha 
snímku: 50 m 2): Veronica fil i formis 5, Alopecurus pratensis +, Apera spica-venti +, Arrhenathe
rum elatius 1, Dactylis glomerata 1, Deschampsia caespitosa +, Ilolcus lanatus + - 1, Poa pra· 
tens1·s 1, Trisetum flavescens I, Lathyrus pratensis 1, Trifolium pratense +, Trifolium repens +, 
Ac/H:llea millefolium 1, A egopodium podagraria 2, Agropyron caninurn + - 1, Ajuga reptans +. 
Alchemilla cymatophylla +, Anthriscus silvestris r, Bellis perennis 1, Ca,rnpnnula patula +,Cen· 
tailrea jacea r, Cerastium vulgatum +, Chaerophyllum nromaticum 1, Chrysanthemum leucanthe
micm +, Cirsium oleraceum 1, Crepis biennis +, Filipendula ulmaria +, Galium mollugo 1, 
Geranium pratense 1, Geranium silvaticum +, Iieracleum sphondylium 3 - 4, Knautia arvensis +. 
Leontodon hispidus I, Pimpinella major l, Plantago lanceolata 1, I'lantago media r, Polygonum 
bistorta 1, Primula elatior +, Prunella vulgaris 1, Rannnculus acris +, Ranunculus repens 1, 
Rumex cong lomeratus +, Taraxacum o ff icinale +, V eronica chamaedrys I. 

Lokality, na nichž se vyskytuje V. filiformis zplanělá nebo zdomácnělá (seznam lokalit do 
plňuj e již dříve publikovaný soupis - JEHLÍK 1961, což je zřejmé i z ěíslování lokalit) : 

Čechy: 30. Luh, na travnaté obrubě květinového záhonu na p eriférii nádraž.í Luh pod Smrkem 
porost I <lm2 ; na zahrádce domku č. 184 při. silnici do Hejnic, 19G3; ca 340 m (V . .JEHLÍK). 

31. Haspenava, zanikla lokalito. u domku č. 57 poblíže mostu pfos Směclou, 19Gl; ca 315 m 
(V . . JEHLÍK). 

32. Frýdlant, travnaté okraje a zahrádky v Polní ulici; v příčné uličce nad učúovským inter 
nátom v Zelené ulici, 1963; ca 310 m (V. JEHLÍK). 

4(). Fukov (severně od obce Království), v bývalé osadě na zatravnatčló zbořeništní ploše pi'.·i 
silnici do 8 luknova SZ od kóty 372 porost I m2, 1966; ca 330 m (V. JEHLÍK). 

47. Dolní Poclluží, v dubové habfině u kóty 389 u Varnsdorfu, 1957; ca 360m (S. HEJNÝ PR). 
48. Machnín, na c bnažoné zemině na p eriférii nádraží porost IO dm2, 1963; 334 m (V. J .EHLÍK) . 

49. Lázně Libverda, hojně pocl stromy na zahrádce domku č. 54 na levém bfohu potůčku 
u s ilničního mostu - tam prý už v r . 1945, 1963; ca 450 m (V. JEHLÍK). 
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50. Bílý Potok, na zahradě domuč. 335 poblíže pravého břehu Černého potoka u silnice, 1963 ; 
ca 450 m (V. JEHLÍK et al.). 

51. Kunratice, na travnatém levém břehu Smědé východně od kóty 238 porost 7 dm2, 1963; 
ca 420 m (V. JEHLÍK et al.). 

52. Přodlánce, na zahradě statku č. 69 na pravém břehu Sm'.idé na severu obce; na louce na 
levém břehu Smědé proti svahovému lesu severně od obce, 1961; na louce u polní cesty při 
strnžce blíže pravého břehu Smědé západně od vrchu Hradec porost 1 m 1, 1962; ca 320 m (V. 
,JEHLÍK). 

53. Dolní Pertoltice, před domkem č. 60 na levém břehu potůčku u silnice do Višňové nedaleko 
silničního rozcestí se silnicí Frýdlant - Habartice - tam kdysi jistě pěstována, 1963; ca 280 m 
(V. ,JEHLÍK). 

54. Spálov, na pravém břehu Jizery nad ústím Kamenice a na louce na levém břehu Kamenice 
u ústí do J-izcry, 1966; 285 m (B. SLAVÍK, V. JEHLÍK); u strážního domku 27 u žel. zastávky 
Spálov - tam však nikdy nepěstována a v žel. zastávce porost 0,5 m 1 , 1966; ca 300 m (V. JEHLÍK). 

55. Malá Horka (východně od Zeleznóho Brodu), na pravém břehu Jizery nedaleko bývalé 
vápenky, 1966; 284 m (B. SLAVÍK). 

56. Chlístov, na pravém břehu Jizery na západním okraji osady DvíÍ'ka, 1966; 270 m 
(B. SLAVÍK). 

57. Splzov, okraj louky na pravém břehu Jizery nad jezem, 1966; 269 m (B. SLAVÍK). 
58. Malá Skála, v osadě Vranové na louce na pravém břehu Jizery před ústím potoka vý

ehodně od kóty 465, 1966; 261 m (V. JEHLÍK). 
59. Rakousy, na levém břehu Jizery mezi obcí a Betlémským mlýnem, 1966; 255 m (B. 

SLAVÍK PI'.{,). 
60. Michovka, úvoz v třešňovce jižně od obce, 1966; ca 390 m (B. SLAVÍK PR). 
61. Bělá, louky na levém břehu .Jizery u hostince Zrcadlová Koza severně od obce, l~M~ 

252 m (B. SLAVÍK). 
62. Turnov, louky na obou březích Jizery severně od města, 1965; 247 m (B. SLAVÍK). 
63. Nudvojovicc, louka u mrtvého ramena Jizery, 1965; 246 m (Il. SLAVÍK). 
64. Na obou Mezích Jizery mezi obcemi Nudvojovice a Přepeře, 1966; 245 m (B. SLAVÍK). 
G5. Přopefo , levý břeh Jizery u obce proti ústí náhonu, 1966; 241 m (B. SLAVÍK). 
GG. Mokrý, louka v t erénní sníženině u výtoku z mrtvého ramena na levém břehu Jizory 

severně od obce, 1966; 239 m (B. SLAVÍK). 
67. Ploukonjee, na levém Mohu Jizery nad mostem, 1966; 235 m (B. SLAVÍK). 
68. Svijany, na zahradě mlýna na pravém břehu Jizery - tam nikdy nep3stována; na louce 

na pravém bfohu Jizery u žel. mostu (V. JEHLÍK) a tamtéž na levém břehu Jizery, 1966; 233 m 
(B . SLAViK). 

69. Loukov, louky východně od obce na pravém břehu Jizery, 1966; 232 m (B. SLAVÍK) . 
70. Hradce, n a levém břehu Jizery mezi osadami Hradce a Kruhy SV o<l obce Podolí, 1966; 

:rno m (B. SLAVÍK). 
71. B enátky nad J"izcrou, na pravém břehu Jizery SV od města, 1966; 195 m (B. SLAVÍK PR). 
72 . Černolice , zplanělá v trávníku na břehu potůčku na pozemku Stanice alpinek ČSAV, 1964 

(.T. SOJÁK); ca 340 m. 
73. Dolní Mokropsy, na trávníku na levém břehu Berounky mezi zahrádkami chat a na jedné 

zahn'irlec, 1965 (D. Blažková PR); ca 200 m. 
71 . Prlthonicc , na louce na bí·chu potúdm poblíže Černého rybníka severně od obce, 1964 

(.T. So ják); 285 m; na trávníku pod stromy v zahradnictví Výzkumného ústavu okrasného za
hradnictví a krajináfotvi v obci poros t 2 m 2 - tam kdysi p 6stována, 1966; ca 300 m (V. Jehlík). 

75. Vrchotovy Janovice , v parku u potůčku v obci, 1964 (M. DEYL PR); 427 m. 
76. Havlíčkův Brod, na Špitálské stráni, před r. 1955 (KOBRLE 1964); hojně na louce na břehu 

Sázavy poblíže Špitálského Dvora, 1959 (ČÁBERA 1965); ca 420 m. 
Morava: 77. Nové Město na Moravě, na zahrádce domuč. 415 - tam asi od r. 1940 - 1942, 

kdysi zaslána velmi pravděpodobně firmou Vaněk z Chrudimi, 1961; ca 610 m (M. SMEJKAL 
BHNU; M. SMEJKAL podle pís. sdělení). 

Slovensko: 78. H,usovce , v zámeckém parku, 1948 (J. FuTÁK SLO; J. HOLUB podle úst. sdě· 
lení); 135 m. 

79. Palata, na pastvině u cesty na 8vazích pod železniční zastávkou Palota, 1962 (SOJÁK 1963); 
ca 490 m. 

Z usammcnfassung 

Im Beitrage sind 34 neuo Lokalitii.ten 1l eronica filiformis in d er Tschechoslowakei angefUhrt. 
Zi.;.r Zeit s ind in der ČSSH. insgesamt 79 Lokalitaten bekannt (cf. JEHLÍK 1961), hicvon 74 in 
Bohmen, 3 in Mahren und 2 in der Slowakei. Die Meereshohc dioser Lokalitii.ten bcwegt sich 
zwischen 135 (Rusovce) - 610 m (Nové Město na Moravě). 
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V. /ili/ormis dringt in Bohmcn ausnahm.sweise auch in Waldbestiinde vor. Sie wird ti.berhaupt 
nicht durch Eisenbahntrnnsport vcrbrcitet. Am hii.ufigstc n ist V. /ili/orrnis b esoncl ers im Jizera.
Ta! in Nordbuhmon v erbreitet, wo sie stcllenweise auf alluvialen \Viesen g rnsse Bestande rnit 
einem hoheron D ockungsgrad als 75% bildet. 
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Beitrag zur Flora Bulgariens 

Příspěvek ke květeně Bulharska 

Miloš Krá I* 

Eingegan gen am 18. Mai 1965 

,\bstrakt - I n diesem Beitrag wcrckn zwc i neue flori stieeho FurnJ e au s BuJgarie11 heschricben 
Dic Art Andrachne telephioides L. wurclo orst unlangst an wonigen Orten in Bulgarie n ontdcckt
Á ngelica rmnčiéii VANDAS ist bis jetzt (soweit ich orfahren konnte) nur aus den Gebirgen Bulgu. 
rif:·ns bokannt. 

I. Andrachne telephioides L . Bulgaria, clistr. Burgas; apud viarn. in silva (CarpintM1 orientaliB, 
Quercus; arboribus p arvis, paene fruticiforrn.ibus) intor vicos Obzor et Banju; so lo torreno, sicco; 
19. 9. 1962 (fruchtcnd). Hcrb. M. Král 1198. Von di osor Art habe ich nur c in Exemplar gcfund.cn, 
cl em ich zwei Zweiglein entnornmen habe. leh k onntc jod och auf der Lokalitat nur otwa fúnf 
Minuten (wahrend d es A ufonth a ltcs des Autobusscs) vorwoilen und es is t mir nicht golungen 
dicson P l atz wieder zu bcsuchon. 

Diese Art wurde in Bulgarien erst irn. J'ahre 1959 entcl ockt. leh h abe in llcr Literatur bis jetzt 
clie Angabo von vicr bulgarischen Lokalitiiton gefundmi : l. Bez. Petriě, Struma-Tal, :;r,wischondcn 
Dorfern Ku lata, Novo Chodžovo nnd Dolno Span('.1Wo, 1959 (VELÓEV et BOND EV); 2. Bez. Plovdiv, 
1959 (nach VICHODCEVSKI); 3. Bez. Pazardžik, boim Bahnhof Ognjanovo, 1960 (Vrc HODCEVSKI}; 
4 . B ez. Burgas, am Strande b eim Kap Em.iml, ] 960 ( ČEHNOCH in li tt ., n ach V:rcuoDGJWSKI}. Dic 
hier angcgebene n ene L okal itat lif~gt der v iortt>n am niiehstcn, ist jed oeh his jct z t dic cinzige 
Fundort nordlich d er Rtara Planina. 

2. Angelica pančiéii VANDAS . Bulgaria, distr. VE1rna; hurniu o loco sine arboribus in s ilvn. 
apud opp. Zlatní Pjasaci; a lt. ca. 100 m s. m., solo terrcno, hurn.id o; disp erse; ~. 8. HHi3. Horb. 
M. Král 1611 . Dic Pfianzon wachson hier in einer sehr nasson Lichtung in oinorn Waldo oincs 
Longoza-Typus. Auf d er Loka litat ist Calystegia 8ilvatica (WALDS'l'.} GmsEB. ssp . silvatica sehr 
h aufig, im bonachbarten Walde (vorwiegend Carpinus orientalis) warcn a ussor andernn dio 
bem erkenswcrteston Funde: Circaea lutetiana L. (Herb . M. Král 1520), ó'ison amorn:um L. (Herb . 
M. J(rál 1595; b eid o Arten sind in Ilulgarien nach STOJANOV e t STEFANOV solton) und Ohaero 
phyllurn byzantinum B01ss. (Herb . M. Král 1510) . 

Die Ve rbroitung von Angelica pančiéii in Bulgarien wir<l von STOJANOV e t STEFANOV (1948) 
fo lgendermassen angegeben: „In d er Bergstufo. Ziomlich hiiufig in allen hoheren Gebirgen in 
Bulgarion." Das Vorkommon in einer niedrigen Lage ist daher ungowohnlich. 

* Adresse: Klatovy 230/IV. 
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