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Die Gattung Pulsatilla MILL. im Gebirge Krkonoše 
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Ab st rakt lm O c~birg · · Krkono:::.o (Hiesenge hirg(•) k 1rntnlf' n folgl· 11d e zw oi Arten der Ga.ttung 
Pulsatilla vor: Pnlsahilln alba R cn B. mul Pulscit.iUo 1;enialis (L.) M1i.r .. D.i ť s_v::;kmatischfl W ertung 
d er im GPbirge Krk:m oŠl' g ,[b bliihond cm Pulsatilla. olba. ergab di e Variet~i.t var. l'u/.rscens var. n. ·-
Pnlsatilla vM·na.lis au'J diesum Gobirg'' gehort zur val'. a f7Jestr'Ís A1cm<:L 1 ~ Pt t-knWEGLl~ R. Pnlsat'iU(/, 
verna.lis aus Siirl -, W est - mHl Non-lbohmon zur var. vernalis. 

I. Pul8ati lla alba R c1m. 1830, em. AICHELF. et ScawEGLER 

Syn.: Pnlsatillci rilpina SAGO RSKI ot ScHNKm~~ n, ot. auet. al., flor. Vog(Js. Hm·cy n ., Bohe m. 
et Carp. non L. ; An µ, mone alp·ino, s uhsp. alpicola, p. p. + s tthsp . myrrhi difolia, p. m. p. Rouv 
et Po u c.; Pnlsati lla alpina subsµ. alba ZAMELS; P. al7Jina (.L.) Sc H HANK subsp. alpirola. Rouy 
et Fouc. (PAWLOWSI\:l P.: Flora Tatr 19fí6: 282); I'. al pina. (L .) SCHRANK snbsp . alba DoMIN 
(DOMIN K. : Enum:~ratio HJ35 : 82); P. m icrum.tha RwEET (U. D1~TTMANN in RoTTJMAT,E L-t: Rx 
ku:rs ionsfl o ra , kritischer Ergii.nzungsband 1963: 131) , non AWHEL~' et ScHWEGLEH 1957 : 32. 

Pulsatilla alba má koncové úkrojky listů dělené až ke střednímu žebru , 
cípy nejsou nazpět ohnuté; listy téměř neb zcela lysé. K věty uvnitř· bílé 
(poHdku sírově žluté - doplnil autor), zevně fialově naběhlé, 2,5 - 5 cm 
v průměru. - Areá] nesouvislý: Vogesen (Belchen, Hohneck), Harz (Brok
ken), Krkonoše, části Vysokých Karpat až k Banátskému pohoří (Retezat). 
Roste obyčejně na otevřených slunných místech , s oblibou na silně humosním 
neb silikátním podkladu. 

Naproti tomu Pulsatilla alpina (L.) DELARB. má koncové úkrojky listů 
dělené nikoliv až ke střednímu žebru a cípy často nazrět ohnuté, listy roz
troušeně chlupaté. K věty bílé, velmi často sytě sírově žluté, 3- 6 cm v prů
měru. - Roste v alpinských polohách stř'ední a záFadní Evropy, zvláště 
v Alpách ve výši 1200- 1300 m, řidčeji níže (až 500 m) na nehnojených 
alpinských lukách a ve společnostech nízkých keřů, na vápenci i silikátových 
horninách. 

V Krkonoších se vyskytuje P'Ulsatilla alba dosti hojně nad horní 
lesní hranicí nad 1250 m a dosahuje nejvyšších krkonošských poloh (Sněžka 
1600 m); sestupuje poměrně pořídku i do poloh montánních : na českém území 
na 800 m (např. v Obřím dolu), na polském území k obci Bierutowice (na 
800 m) a v Sowia dolina pod Svorovou horou (dříve Černá kupa) na 600 m. 
V Jizerských horách se vyskytuje na Bukové (999 m). Rozkvétá v V . - VI., 
pi'.·i severní exposici a na sněhových vyležiskách i později; často rozkvétají 
některé trsy teprve v srpnu až v září, někdy až v říjnu, obyčejně v nejvyšších 
polohách (např. na vrcholu Sněžky), ale také i v kultuře ve výši 850 m. Nejde 
o reflorescenci, nýbrž o opožděné kvetení. 

* AdrPsa: P ec pod Sněžkou. 

76 



Pulsatilla alba se vyskytuje v Krkonoších ojediněle a velmi pořídku také 
s květy sírově žlutými, pokud mně známo, vždy společně s typem kvetoucím 
bíle. Při rychlém sušení se žlutá barva na exsikátu udrží, kdežto bílá barva 
nabude časem barvy hnědavě žluté. 

DHvo. pokud j 1'Řtě n Jdo .~lo k o . ..;amostatni'~ni druhu Pnlscitilla, nlba. byl t ento žlutý taxon 
označován jak:> Anernon~~ s1„lphnrea L. (FrnK 1881 : 6 a ScHUBI~ Hl04 : 16:J). Také JEN ÍK (1964: 
: 43) uvádi ho jakl> suhsp . snlph1„rea,. Na 8Vr'Jtle žluté rostlin.v P. alba. KCHB. upozorúuje již FRUETH 

E. et HALLUJ: HE. (KocH SynopsiR e <l 3 : 17. 18D2) . ale A.Vsteniut,ieky je n ehodnotí. V monografii 
AICHELE et ScHWEGLi<; 1i (1967) wijsou uved Pny ani v popii-;u ani v Reznamu variability. Autor je 
hodnotí jako varietu v analogii s P . nlpinn vrn·. s11Jp/mren (11C' 1818) Are HEL I~ At ScHWl<:OLE H 

a to: 

Pulsatilla alba RcHB. var. lutescens var. n. 

Di a gnose: Pulsatilla alba flore suphureo. 
Typ u s: Východní Krkonoše: Studniční hrana nad Malou Studniční 
jámou při vyústění její n~jsevernější rok1e, spol~ s rostlinami typickými, 
svorová rula, 1450 m, leg. SouREK 25. V. 1946, HS1) exs. no. 4721. 

Var. lutescens se vyskytuje poměrně poÍ'Ídku a jednotlivě: 

Č e R k é východní Kr k on o š o: Sturln.i.čni hora. leg-. Pax (1"1EK 1881: 6 a WINKLEH 

1885: 4); Sněžka, leg. KABLTKOVÁ (ČgLAKOVSKÝ 1887 : 401 a W!NKLE R 1885: 4); Obří pláň 
porl Sněžk'.)U a Luční bouda (oba úda je WrNKLER 1885: 4). 
Rýchory: n áhorní planina, ok)lo vrcholové sk .\ly Kutná, 1000 m, leg. PAX (ČELAKOVSKÝ 
1883 : 836): tamtéž log . .EN GlJP] R (FrnK 188 l : 6). 
Po I s k é K r k on o š e : ,,Sci iff-:mg rubo'' (pol -k ý náz )V Lohoto karu n ebyl doposud uveřojněn . 

jdn o k .tr mHzi K0pou a Schronisk~m Strz ·~cha Ak:i,d 01nicka), leg. 'fAtTSf'H {Fii<:K l88l : 6 a W1N

KLF: R 1885 : 4); Malá SněžnÁ, jáma (.T1rníK H)64 : 43). 
Poznámka: Zl~ zápa.dní části českých KrkJJ10Š n e byla tato vari t\ ht dopoRud puhl iknvána; 

7. Vysokých Tat,nr sr~ t,aké n ":'uváclí (cf'_ PA w1.ows10 P.: Flora 'l'at.r I ~ !Hi : 282). 

Pulsatilla alba var . lutescens nemá s P.ulsatilla alp ina var. sulphurea (DC) 
nic společného, ani barva není zcela totožná. ScmrnE ( 1904 : 163) udává, že 
úkrojky fo~tů krkonošské žlutě kvetoucí rostliny jsou obyčejně užší než 
u typické, ale tento rozdíl autor nepozoroval a domnívá se, že je pfovzat, 
z popisu Pulsatilla alba subsp. sulphurea, se kterou byla var. lidescens dříve 
ztotožňována. Rovněž f. flavescens DC. (HEGI 3 : 532) a Pulsatilla alpina 
~ubsp. sulphurea II flavescens GRAEBNER fil. A.ICHELE et .ScHWEGLER 1957: 
: 40) patř'í k Pulsatilla alpina subsp . sulphiirea DC. , nikoliv k P1tlsatilla alba. 

ll. Pulsatilla vernalis (L.) MILL. 

ÁICHELE et SCHWEGLER se podrobně zabývali variabilitou_ tohoto druhu, 
považovaného donedávna za dosti monotypický , ačkoliv i v Ceskoslovensku 
se vyskytuje na dvou ekologicky velmi různých stanovištích, že jsou dány 
všechny předpoklady k vytvoření populačních systémů. Výše uvedení mono
grafové rozlišili 4 variety s následujícím geografickým rozšířením: 

l. var . verna,lis: nížiny jižního Švédska, L•' iusk:< ); (Jd pubřf'ž í Balti.ekóho mofo k horám i:;thidní 
Evropy. H.olot;yp L 1mdon. 

2. var. bidgostio.na (ZAPAL. 1908) arnpl. AlCHEL1•; e t SuuwVia L1;; tt.: Hth:Jdní horské polohy a náhorní 
planiny na okraji ar .•álu var . vr,rnnlis. Ht,forlní 8védsko, jižní Norsku, rovněž s tředohory od 
Karpat až k e Cantal, jižno až k Alpám. Jak -) nl~otyp :-:tanovi rostlinu z Krkonoš (GZU 00587 
Ricsen gebirge, sub Anemone ucrnalis). 

1 ) HŠ c=-, H<~ rhář- rtutori'lv v Pu<:i p. Snr~ žkou. 
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3. var. alpestris AICHELE et ScHWEGLE R: horiok á území NorEka, Švédska, Alpy. Holotyp 
Staatsherbar Miinchen, SCHULZ herb. nonn. nov. ser. cent. V Nr. 401, Anernone vernaUs 
Mont Cenis 10. 6. 1857 rec. HuauENIN. 

4 . var. pyrenaica AICHELE et SCHWEGLE R: Pyrcnr>je, Cantabrické pohoří. 
t.. 

Monografové sami připouštějí, že „die Varietat b?:dgostiana diirfte eine zum 
Teil weniger homogene Geschichte aufweisen als die iibrigen Varietaten. 
I n den Grenzgebieten der Varietat vernalis und der Varietat alpestris 
... dtirfte sie durch Einkreuzung von alpestris Erbgut bz-vv. durch vernalis
Erbgut beeinflusst sein ... Die Varietat bidgostiana stellt so eine Misch
population, genauer einen Intermdiiirschwarm dar" (1. c. p. 103). Také 
HOUFEK J. et SKALICKÝ V., kteří se v poslední době zabývali podrobně 
druhem P'lllsatilla vernalis, jsou toho názoru, že var. bidgostiana je po všech 
stránkách nejednotným hybridním rojem, nikoliv taxonomickou jednotkou. 
Považují horské typy z Krkonoš, Hrubého Jeseníku, Liptovských holí 
a z Vysokých Tater za var. alpestris ÁICHELE et ScHWEGLEH., rostliny jiho
české, západočeské a severoISeské z písčitých borů za var . vernalis. Autor 
porovnal své sběry z jižních Cecl~ s nootypem var. vernalis (1. c. p. 98 -- 100 et 
rraf. XI. Bild 1.) a své sběry z Certovy zahrádky s holotypem var. alpestris 
AICHELE et ScHWEGLER (Taf. XII, Bild 1) a připojuje se k názoru ku kterému 
došel HOUFEK J. et SKALICKÝ V. 

V Krkonoších roste P. vernalis var. alpcstris AICHELE et SC:HWJ!;GLE R s jistotou prmzo v Čertově 
zahrádce a k ní přilehlých roklích a udává se i na nčkJlika jiných místech ve východní části 
Krkonoš (viz dále ); proto nelze s určitostí rozhodnout, kcle byl Rbírán výše u vedený n eotyp 
(GZU Riesengebirge, sub A . vernalis ); lokality: Čertova zahrádka: výs1unné, svoro-rulové 
i porfyritové skály s východní exposicí , kolem 1100 rn, a to 2 trsy na zarostlé porfyritové terase, 
2 na svoro-rulové skále nad vrcholem suťového kužele a 2 na zarostlé suti blíže k(JÍ'e Sorbus 
sudelica (WIMM. e t GRAB., 1827 - 1829, FrnK, ČELAKOVSKÝ), upřesnil autor. - Malá Čortova 
zahrádka: exponovaná svoro-rulová plošinka, v elikosti 2 X 4 m, asi 60 trsů v hustém zápoji , 
objeveny 4. V. 1950, leg. PILOUS et ŠOUREK, 346 květú a p oupat; náshxlujíeího roku pouze 
2 květy, v dalších letech se počet květů pomalu zvětšuj e; v r. 1966 všechny květy i poupata 
krátce (bez stopek) uštípané a všechny odn esen é ( ! ?). - Poblíže n a skaláeh asi 10 trsů , st erilních 
i k vetoucích. - Svoro-rulová rokle n edaleko k jihu od Ma lé Čertovy zahrádky, 15 trsů (62 květů 
dne 22. V. 1949) . - Rokle mezi Čertovou zahrádkou a Čertovou roklí , asi 15 trsú, zastíněných 
smrkem a bukem a jen zřídka kvetou cích, svorová rula a p orfyrit, leg. Šou itEK. 

Zajímavá je různost názorů na vztah Pulsatilla vernalis k podkladu. 
JENÍK (1961 : 70) tvrdí, že na silikátním podkladu nebyl doposud nalezen, 
kdežto NoRDHAGEN (1936 : 61) ho považuje za druh acidofilní. P:fosvědčil 
jsem se, že v Čertově zahrádce bujně roste a kvete na svoro-rulové skále, kde 
vliv porfyritu je zcela vyloučen a právě tak ve štěrbinách porfyritových skal 
a na zarostlé porfyritové suti. 

Následující publikované a částečně i doložené lokality potfobují vysvětlení: F uNcK CH. 
( 1820) : Riesengrund, Aupagrund; tyto lokality se vztahují patrně k Čertově zahrádce. - W AG· 
NER J. (1828): vodopá<l Úpy ; nelze rozhodnout, zda je míněn Dolní či Horní Úpský vodopád; 
Dolní ÚpEký vodop á d je v Obřím dolu, kdežto Horní Úpský vodopád je v Úpské jámě. -
GOPPE RT H. R. (1 864): Krakonošova zahrádka; je možné, že údaj se vztahuje k Čertově zahrádce, 
s níž byla dříve Krak onošova zahrádka zaměúována, ale výskyt v Úpsk é j ámě (Krak onošova 
zahrádka) n ení vyloučen a i dříve uvedený údaj FuNCKÚV, „Aupagrund", může se k ní také 
vztahovat. - FIEK E. (1881): „Spa.rlich an d er Schneekoppe (PAx)", je údaj PAxúv znějíci 
v originále „am Koppenbache" (Jbr. schles. Ges. vaterl. cult. 57 [1879] : 335), tj. jz svah Sněžky 
při Rudném p . na Horním Rudníku. - MIKEŠ ,J.: „svah pod Sněžkou n edaleko Luční boudy" , 
V. 1930, PRC, se vztahuje k lokalitě PAxoVĚ a je velmi pravděpodobné, že se místo znovu najde, 
zejména s pomocí nálezce; topograficky je tento údaj nepřesný, protože má znít - má-li být, 
srozumitelný -- „nedaleko Obří boudy". - V DOMINOVĚ materiálu pro Floru ČSR je údaj : 
Studniční h ora (J". KABLÍK); výskyt na Studniční hoř·e ovšem není vyloučen, ale je otázka zda se 
zachoval, což platí i o lokalitě MIKEŠOVĚ, b y la-li blízko cesty. 
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Pulsatilla vernalis rozkvétá v Krkonoších koncem dubna; do poloviny 
května je - až snad na některé zastíněné lokality - odkvetlý; podzimní 
kvetení je vyloučeno, protože rostlina nasazuje poupata_ během léta a podzi
mu a ta přezimují, právě tak jako kožovité listy; údaj CELAKOVSKÉHO (l.c.), 
že v Krkonoších kvete v červnu, červenci, je zcela mylný. Rostlina zdárně 
roste a kvete pouze na místech, kde rozt~vá sníh již ve 2. polovině dubna 
a tuto vlastnost mají všechny lokality Certovy zahrádky s. 1.; to nutno 
respektovat i při pěstování v horských polohách s vysokou sněhovou po
krývkou, jinak nasazená poupata přes zimu uhynou. 

Sou hrn 

V Krkonoších se vyf"kytuji dva druhy rodu Pulsatilla: Pulsatilla, alba Rcrrn. a Pulsatilla 
vernalis (L.) M1LL. Na základě monografie AICIIELE et ScHWEGLER (Hl57) možno nyní upřesnit 
systematickou hodnotu lukonošské žlutě kvetoucí Pul8atilla alba (var. lntescens var. n.). P
vernalis var. bidgostiana ZArAl'„. je t axon n eudržitelný. V Krkonoších, Hrubém Jeseník.u, Lipt,ov 
ských holích a ve Vy;.;okých Tatrách roste P. vernalis var. a,lpestris AICHELE et ScnWEGLER 
a v jižních, západních a severních Čechách v boreC'h se vyskytuje P. vernalis var. vernalis. 
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