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Abstrakt - SKALICKÝ V., F. MLADÝ et A. SKALICKÁ: Beitrag zur Flora des Elster- und Fich
telgebirges in Bohmen. - Preslia, Praha, 43: 50-68. - Die vorliegende Arbeit ist der erste 
grossere fioristisch-phytogeographische Beitrag des Ascher Ausli:iufers. Sie bringt auch eine 
Revision der regional-phytogeographischen Gliederung des westlichsten Teils von Bohmen. 

Úvod 

Mezi jedno z nejopomíjenějších území květeny Čech patří květena. ašského výběžku a přilehlé 
části Smrčin, kam svými údaji jen zcela výjimečně zasáhl jako první autor květeny Chebska 
DALLA-TORRE (1878) a k němuž se i v tomto století zachovali naši botanikové macešsky. Ze 
saské nebo bavorské strany jsou údaje ze zmíněných fytogeografických okresů podstatně bohatší. 
Je to krajina, v níž chybějí jak druhy teplobytné, tak i druhy vyšších horských poloh. 

Jádrem studovaného území (víz mapa 1) je ašský výběžek. Severní část Smrčin (2cx:) jsme pojali 
rovněž celou do tohoto příspěvku. Lokality z východní části Halštrovských hor (l~ - vých. část), 
z Chebské vrchoviny (2~) a z Chebské kotliny (3la) připojujeme jen zřídka s výjimkou lokalit 
v zátopovém území vodního díla Skalka (na Ohři) u Chebu a v jejím okolí (výzkum F. Mladého 
z let 1959, 1963 a 1964) - pro jejich dokumentační cenu. Většina našich terénních výzkumů byla 
uzav:fona v roce 1964. Dokladové sběry jsou uloženy v herbái'ích Katedry botaniky pi'írod. 
fakulty UK v Praze (PRC) a Botanického oddělení Národního muzea v Průhonicích u Prahy 
(PR). S autory příspěvku se zúčastnili některých společných exkursí také E. Hadač, J. Houfek, 
S. Korjenková-Votavová, R. Kubešová-Jeschková a H. Vollrath, který např. objevil druh Polygala 
serpyllifolia HosE u Studánky. 

V studovaném území pracovali a pro tento příspěvek laskavě poskytli údaje dr. S. Hejný, CSc. 
a prom. biol. M. Hostička. Lokality označené (H.) byly vypsány z exkursních deníků S. Hejného, 
který zde pracoval r. 1960 na rekonstrukčním geobotanickém mapování; lokality označené (Ho) 
nám doplnil do rukopisu M. Hostička ze svých exkursních zápisků z let 1959 -- 1967 vedle dalších 
cenných připomínek. Jim patří náš dík, podobně jako všem těm, kteří revidovali dokladové 
položky některých kritických druhů (jsou jmenováni u jednotlivých revidovaných druhů) . 
V Chebské kotlině pracuje v novější době ještě S. Mach, jenž pod vedením F. Mladého vypracoval 
odtud diplomovou práci (MACH 1966). 

Členění úz emí 

Vycházíme v podstatě z členění Komise pro fytogeografické členění ČSSR pro účely Flóry 
ČSSR vypracovaného za r edakce J. Dostála (ANONYMUS 1959) a pro tuto část Cech bez dalších 
úprav otištěného (DosTÁL 1960). Je velká škoda, že charakteristiky jednotlivých územních celků 
nebyly dodnes uveřejněny. 

Při členění se obvykle vychází z přirozených, geograficky tradičně pojmenovaných orogra. 
fických celků. V našem případě to jsou Halštrovské hory, Smrčiny (resp. jejich pfodhoří) a Chebská 
kotlina. Většina členění tohoto prostoru (DnuDE 1902, VoLLRATH 1957, DOSTÁL 1960, WEBER 
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et KNOLL 1965, totéž upřesněné členění WEBER 1967) se snaží 21achovat tyto celky, i když jejich 
ohraničení se zejména na styku ČSSR, NDR a NSR rozcházejí. Menselovy nebo Neefovy jed
notky (MEUSEL 1955, NEEF 1960 sec. ULBRICHT et B UTTNER 1965) se liší podstatně od regionálních 
celků tradičních v tomto prostoru. Podle našeho názoru je vhodné navázat v našem členění na. 
tradiční název všude tam, kde lze krajinný celek zachovat, i když v trochu jiném vymezení. To 
jo však také zdrojem našich jistých rozpaků. J estliže bychom např. dominantu chebského 
okolí - Kapellenberg u lázní Brambachu - ponechali v Halštrovských h orách, jak se obvykle 
děj e, dostali bychom jako výslednici heterogenní území po stránco geologické, půdních druhů 

Jfa 

Mapa 1. - Fytogeografické členění nejzápadnějších Čech pro Flóru Č'SSR (ANONYMUS 1959, 
DOSTÁL 1960). Tečkovaně ohraničeno studované území. - Karte 1. - Phytogeographische 
Gliederung des westlichsten Teils Bohmens fiir die Flora der ČSSR (ANONYMUS 1959, DOSTÁL 
1960). Das Forschungsgebiet wird mit punktierter Linie begr0nzt. 

i z hlediska botanického a nebylo by ani dúvodu, proč rozlišovat nižší části Smrčin od Halštrov
ských hor. Snaha p o m aximální m ožné homogenitě regionálních colků a po slovní charakteristice 
všech zmíněných území nás donutila k značným úpravám vo vymezení okrajových částí vůči 
DosTÁLOVI (1960), i k<lyž tradi ční pojmenování zachováváme. Toto členění lze napojit v hranič 
ních územích na uvedená členění sousedních krajin NDR a N.SR s výjimkou členění Meuslova. 
a Neefova. 

Charakteristiky j ed no t l i výc h regionálních celků 

a) Chebská kotlina. (31a) 

Chebská kotlina je ost:fo vymezena, a to buď ostrými zlomovými čarami nebo rozhraním mezi· 
terciérními a kvartérními náplavy a horninami stáH prvohorního, případně staršího. Je pro ni 
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charakteristický celkový pánevní reliéf krajiny, značná intenzita hospodář'ských zásahú do 
krajiny a z toho vyplývající nepi"íliš bohaté spektrum fytocenóz blízkých přírodnímu stavu. 
Che bskou kotlinu charakterisují p1·uto fytocenózy vodní, bažinné, Juční a z lesních společenstev 
kromě zbytků pfo·ozoných lužních lesů jen nevelké umělé kulturní lesy na s ilikátových nejméně 
úrodn ých sodimontoch (noj častěji bory, zcola umělé remízky) a konočmě volké plochy polí s ple 
v elovými fytocenózami , rumištní voget.aco v Rídlištích, podél komunikací apod. 

Mapa 2. -- Nové fytogeografické členěn í n ojzápadnějších Čech . - Kart c' 2. - NP LW phytogco 
graphi sche Glieclerung d o;,;g le ichen Gebie teR. 

Y tomto území jso u nejnižší polohy vzhl e<lem ko všem okolním regionálním celkům . V 1\fous 
lově klasifikaci krajin (MEt!SEL 1955) by clobř·o odpovídala kat.egorii E (luhy). T eploby tných ros tlin 
se tu vyskytujo volrni málo, vinou nepř"íznivýeh m ožností jejich infiltrace; rovněž význačné 
h orské prvky tu již chybějí. Floris ticky jso u nejzajímavějš í rostliny z biotopi'1 vodních neb o 
ovlivněných hladinou spoduí vody , z nichž má výjimečné pos tavení výs kyt rostlin h a lofytních 
na Soosu a v jeho oko lí. Okrajo pánve n e bo n ízké pahorky zejména z erurtivních hornin jsou 
mís t y , kde múfome na svazích - pfovážnč v lemových mezofilních s polebrnstvech - najít, 
jednotlivó vzácnější středně xorothe rm ofilní rostliny. Upro::;třed oblasti rekousirnkč·ních acicto 
filních doubrav mají teplomilnější in<likaci i ji:lní Rvahy Ro ve rn ě od údolní nádrže Nkulhi. na Ohř· i 
(viz r konstrukční mapa - MIKYŠKA et NEtm;\ťRLov ,\ 1!)6!)). 

b) Smrčiny (2) 

Na území ČSRR pronikají na dvou místech z Bavorska, a to výučžkem žulo\'ých h ornin na 
sever od i'eky Ohl-e (2tl) a pak fylitovou vrchovinou m ezi Ohfí a Odravou (2~). Dostálem ue
správně nazývanou Kamenný les . Vlas tní Kamenn ý los (Stcinwald) jo až v jižní č·ás ti podkovy 
Smrčin za městem Marktre<lwitz a zaujímá vyšš í polohy Smrčin rovnčž na žulovém podkladě 
(viz VoLLRATH 1957: 180), kdežto tento n C'jzazší výhófok Smrčin směrem k Chebské pánvi, 
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t v , v -ážně fvlity starších prvohor (ordovik , kambri um) až mladších starohor, 80 nazývá 
n~::~{ypr~ohlwťLid" a nemáme dosud pro něJ v češtmě vhodný ekv ivalent. Název Cheťská 
vrchovma„by byl proto asi nejvhodně,1 š í. 

Vzhled em. k Chebské kotlině je pro Chebskou vrchovinu charakteri stická absen ce vodních. 
baži11ných, slat,iuných a lužních biotopů .• fo tu vícn p a stvin a acido íi lních ;; nf;ších lesních porostli, 
které se v okrajových částech mosaikovitě st.Nelají se zemědělskou půdou, v střední části na hra
nicích s NSR json i větší lesní komplexy. Chybějí tu acidofilní druhy písoónatých půd. Výskyt 
teplomilnějších rostlin je nepatrný, spíše některé montá nní prvky Smrčin ojediněle zasahují až 
do tohoto území. DHve tu pravděpodobně př-<wažovaly acidofilní n ebo chudší květnaté jndliny, 
dnes jsou zejména v okrajových částech borov é monokultury. 

Naproti tomu v žulovém výběiku Smrčin dosahuje krajina na Chebsku n e jvyšších poloh 
s max imálním výskytem horských druhú i fytocenóz. Souvislé lesní porosty na acidofilním písoč
natém zvětralinov0m plášti jsou charakteri stické pro toto území; v této knij ině jsou i skupin,\ť 
žulových balvanú . V nižších polohách v oblasti polních kultur ''e vyskytují tzv. kazy v polích, 
tj. rní;;ta, kdo v ycházel žulov.Ý podkl a d na povrch 11 kam byly z o kolních p olí sn0s0 11 y kameny. 
Pro nižší p olohy jsoti charakteristick é i rybníky se svým i fytocen ózami . V krajině se ,;dkávárne 
s i"adou drobnějších f; latinnýc h luk i lesních muláadů. Lesy bli žš í př'írodnírnu stavu j sou tu vzácné. 
Podle na:šich před stav k rekonstrukc i lesní pokrývky rná1rn~ málo podkladů; v m~jniž!'.; í('h polohách 
sem zasahnj e j eště stupeň acidofilních d ou brav s borovicí, na míst ech plochých nebo v mírných 
teré nních sníženinách s jedlí, ve vyšších polohách k sy stupně buko- jed lového. V z hl nclem k sla b é 
úživnosti horninového substrátu a vzhledem k hi sto ri ckým phč i111'1m v p1Js tglaci<ilu (znjmóna 
od atlantiku clo s ubatlant iku) zde př·0važovala jedle nad bukem a celkový podro;;t by nasvčd i'~oval 
losCun acidofilním, jen výjirnočn6 k v(;tnatý rn . Zatím co v jiných územích pfod ch ázfl lo š ífoní buku 
p foce jon ponókud nús Lupu jodlc>, zdo došlo k sout~asnému núst.upu obou dřevin (vi z např' . J-l E t N 

HICH ot LANGE 1!)69 : 450 - 452). Zastoupení jc-}dlc b ,vlo tu nrn ohcm větš í n ež buku ; max immn 
rozš ífoní bylo v starším :::;ubatlantiku (45 % p y lu jedle \P v wrcích), v rnlad;:'.;ím s11bat lantiku -
ve stfodovóku t u teprve došlo k odlosn f- ní. Na velký výz1wrn j1,dln prn skladbu lc;;a t.óž upozorl111j í 
FnrnAS (1952: IOG) a HEYNEnT (19Gl). 

Na isolovanóm rwfolinitovém vrchu Plochý vrch ( = Blatná) západně od LibÁ jsou z bytky 
kvčtnatóho t y pu smíšeného losa (květnaté bu<:iny, smíšený suťový Jos ). Dokladem Loho je např" 
výskyt druhú Brornns benelcenii (LANGE ) T1ul\lEN, CarJamine i mpatieris L. (DAT,LA-Tornrn 
1878 : 65) , Oaliu,m s1:lvaticwrn L . , Ficin sylvatica L. , pfíp. i Se necio n ernorensi s L . subsp . n emorensis, 
což odpovídá plně charakt,eristi co lesní vegetace na .,čcdi (:ích" v bavorsk é část i Smrčin (VoLLltATH 
19;17 : 22 - :n, 195 ~ 198). Tato severní čitst Smrčin na území (~SSR odpovídá bavorskó oblasti 
Wf 6 (lnne res F ichtelgobirge } podle (: l enění Vollrathova. Vzhled e m k vysokým Smrí~inám m ú čeRký 
výběžek vniHních Smrčin charakter pfodhoří, resp. mezihoř í, pfosto však alisencí thcrmofytl1 
i p f i malém zastoup<:mí druhl'1 horských můžo být spíš<' fazon v souladu ~; členěním pro Flóru ČSSR 
m ezi okresy Eu-Hercynika. Subhmcynské okresy jsou rrn1ohom více ovlivněny t,hormofyty. 
Ílazoní k okresům vlastního h ercynika tu múže být dále podqifono větším výskytom b oreálních 
I'Ostlin rašelinných biotopl'.L Totéž pla tí i o Halštrovských horách. 

c) Halš trovsk ó hory (l~) 

Toto území j(\ n evysokou horna tinou na s ilně ac id ofilních jílov it ý r·h zv(d,ral irnícb fylitů, s ,·o rťi 

a orLhorul. T vo i"í Rpíše mírně zvlněnou náhorní plošinu moz i Krušn)1mi horami a Smrčinami, tedy 
mczihoH . Halštr ovsk é hory a šsk ého výbt'žku jsou j eště o něco nižš í rwž vniti"ní Smr("illy na našem 
území (2oc ). Na r ozdíl od Smrčin tu nevystupuje h orninový podklad s vý jimko u údolí Rotavy 
n a povrch. Státních hranic se dotýká sousední ú zemí V oglilandu „Els tor-Saa le-Schwe llo" budovanú 
úž iv n(j šírn i h orn inami, ale jeho kv6tona n eovlívúuj e o bohacením velmi chudou květenu lfa l 
štrovských hor. J edině jihových odní okraje Halštrovsk ých hor jso u obohaceny broclrn o nčkt.or{~ 
slab(, xerothermní druhy na styku s chebskou a karlovar,.,kou kotlinou (:Ha, 3lb) a v údolí Hotavy . 
Hlavní vegetační p okrývku tvoi"í menší losy st f idnjíc.í se s lo ukami nebo pastvinami. Zejmén a 
pro aš:~ký výběžek j sou typick é i rnonší slatinné a rašelinnó p oros t.y s boroálními druhy (rckrrn
s t rukční podmáčenó smrkojedliny). Subatlantský vliv so t u projr•v u jo vý:o;kytem napf. těchto 
druhú: Gnliurn saxa,ti le L" , Hydrocotyle vulga1·is L „ .Juncvs acu{iflorus EHltH„ Lythyrus montanvs 
BEHNH., Lotns 11lig1:nosn s ScHKUHH, Polygala serpyll~folia HosE, Rubus suberectus AND . Někdejší 
lesy bukového stupnč j sou zcela změněny v smrkové monokultury. Spíše t u pi"evažovaly acido
filní jodlobu(·iny s přovahou jedlo (v nejnižších polohách na východním okraji úzorní acidofilní 
doubravy ) a mís ty podmiíčené jedliny . Na v rchu Ku že lka u Aše r ostou s ico v podrostu indikát,ory 
i'1živněji':ího podkladu odpovídající květnatým buč in {Lm [dokonce Ga.limn odoratum (L.) ScoP . 
11e bo A strantia major L. subsp . m ajo r], alo je otázkou, zda dnešní podrost n Ph y l poclmín i"~ n 
parkovou introdukcí. 



V údolích Halštrovských hor jsou dnes většinou kulturní nebo polokulturní louky. Při rekon
-strukci losních společenstev zde byly zakreslovány podmáčené smrčiny (včetně podmáčených 
jedlin) a lužní porosty [Alno-Padion (KNAPP) em. MEDW.]. Vzhledem k vydané mapě je tu však 
jednotka Alno-Paclion rozšířenější než podmáčené smrčiny, jejichž výskyt je vázán jen na horní 
pramenné části tokú, kde se dodnes na :některých lokalitách zachovaly lesní porosty (např-. 
u Nového rybníka, Kotlina u Hranic, Černý Luh). Rovněž v pfilehlé části Smrčin na rozvodí Ohfo 
.a Halštrova (nejhořej ší toky Slatinného ( = Ostrožského) a Pstruhového potoka ( = Pstruháku) 
v lesních komplexech acidofilních bučin se vyskytují fytocenózy mapovací jednotky podmáěe
ných smrčin. V ašském výběžku má nejteplomilnější charakter krajina podle Ašského potoka 
a. Halštrova v úseku Podhradí -Kopaniny -Doubrava. V údolí tu byly jistě zastoupeny luhy 
Alno-Padion, na příhodně exponovaných stráních jsou silné indikace acidofilních doubrav. 

Přehled vybraných druhů, jejich roz šíl'ení, taxonomické a chorologické 
poznámky 

. '•""'\\' 
A cer pseudo-platanus L.: 2rx: Libá - suťový les na S úbočí Plochého vrchu (Blatné, kóta 641 j 

nefelinit, i na JV úpatí téhož vrchu nad cestou k Dubině, žula. V l~ na Ašsku jsme přirozený 
výskyt této dfoviny nezaznamenali, v témže fytogeografickém okresu na území NDR je výskyt 
vzácný (WEBER et KNOLL 1965). 

Achillea ptarmica L. subsp. ptarmica; l~: Studánka - louka u JV cípu Nového rybníka, 
.J železniční zastávky; Podhradí - louka u barvírny „V Háji" JZ obce. 2rx: Přední Nebesa - při 
silnici u hájovny J obce; Libá - Z břeh Hamerského rybníka ,T obce zplaněle v plnokvěté kul
turní sortě; Dubina - louka u Libského potoka u lesa Doubí. 3la: Pomezí n. O.: na poříčních 
lukách Ohře SV od kóty 448. 

Acorus calamus L.: l~: Kamenná - u rybníčku S osady Černý Luh J obce. 2rx: Libá - Z břeh 
Hamerského rybníka J obce; Krapice - u rybníka na Z okraji ]esa poblíž osady Dvoreček. 

Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria : 3la: Chlumeček S Chebu - zříceniny u obce, 
450 m (leg. H. SCHLEICHER 1913, PRC!). MACH (1966) uvádí ještě několik dalších lokalit z 3la 
i 2~ (starý čedičový lom SSZ Slapan). Úplně chybí v Halštrovských horách, v severní části 
Smrčin (2rx), Slavkovském lese, Českém lese i v Tachovské brázdě (příliš drsné klima a zejména 
.absence bazických podkladů). V saském Vogtlandu se vyskytuje teprve v nižších polohách na 
diabasech a vápencích (WEBER et KNOLL 1965). 

A. J>rocera WALLR.: 2rx: Ostroh - příkop V obce. Lokalita je zcela isolována: naleziště tohoto 
řepíku jsou až v Českém lese na Poběžovicku a až v saském dolním Vogtlandu u měst Greiz 
a Netzschkau (WEBER et KNOLL 1965). 

Alchemilla acutiloba 0PIZ (rev. HARTL): l~: Aš - louka SV města nad pensionem Háj. 
Alectorolophus hirsutus ALL.: l~: Hranice - na úhoru u osady Altegri.in J·z obce. 
Alliaria officinalis ANDRZ.: 2rx: Skalka - př-i vyústění silnice z obce na chebskou silnici, 

v příkopě jediný exemplář. 3la: Františkovy Lázně - v akátovém porostu S odbočky do Krapic 
Z města. V území vzácně, nebo chybí, i když ji DALLA-TORRE (1878 : 66) považuje na Chebsku za 
hojnou. Z Halštrovských hor tento druh uvádějí WEBER et KNOLL (1965) z bezprostřední blízkosti 
státních hranic od Klingenthalu jen jako přiležitostně zavlečený. 

Allium vineale L.: 3la: Františkovy Lázně - okraj pískovny S odbočky do Kra.pic Z města; 
Cetnov - J úpatí Vlčího vrchu S obce. 

Alyssum calycinum L.: 2~: Háje - malý čedičový lom na Z okraji silnice J samoty Hechtova 
myť; dosud známá lokalita Komorní Hůrka (DALLA-TORRE 1878 : 64) byla r. 1964 námi ověřena. 

A naphalis margaritacea (L.) BENTH. et HooK.: l~: Aš - travnaté stráně u Červeného mlýna 
nad s ilnicí do Podhtadí zplaněle; v okolí nebyl tento druh v kultuře zjištěn . Na uvedené lokalitě 
má dobrou životnost v mesofilnírn travinném společenstvu. Zřejmě snáší drsné klimatické pod
mínky, protože se např. ve v1cholové části Novohradských hor udržel na opuštěném hřbitově 
u obce Pohoří, i když tam nemá tendenci k dalšímu šíření do okolí. 

Anemone nemorosa L.: lp: Hranice - S okraj lesa u kóty 594; Studánka - v lese u silnice 
Z od kóty 671; Doubrava - trávníky v obci S od silnice; Skalka u Aše - v olšině u myslivny 
u kóty 602. 2rx: Ostroh - trávníky podél Slatinného potoka. 3la: Pomezí n. O. - travnaté 
strářiky V od kóty 448; Skalka u Chebu - ve svahové doubravě u Ohře na S okraji osady Podhoří. 

Anthemis arvensis L.: 2rx: Libá - stráňky nad údolím v obci (H.); Skalná -~stará pískovna 
Z orl nádraží, úhor nad rybníkem Z obce, úhor na okraji lesa na V úpatí Kamenného vrchu. 

Aphanes arvensis L.: 2rx: Skalná - úhor nad rybníkem Z obce; dosud uvádí jen DOMIN (Geob . 
Exk. 1925 : 16) od Vonšova (31a) . 

Arnica montana L.: 1{3: Hramce - lesní údolí u osady Altegriin JZ obce, okraj lesa u kóty 594 
J obce, les V medvědím S kóty 671; Novosedly u Pastvin - pastviny a lesní okraje JZ Nového 
rybníka; Studánka - les na kótě Bída (690m) ,J obce, okraj lesa JV železniční stanice; Štítary -



pastviny V obce; Dolní Paseky - les mezi kótou Háj (757 m) a obcí 1 km V Háje; Aš - pastviny 
Z kóty 687 SSV města; N. Žďár u Aše - mokřadní louky (H.); Pfodní Nebesa - Chebský les 
JV obce poblíž myslivny nad cestou, lesní loučky S kóty 696. l~ (východní část): Mlýnská S 
Lubů - rašelinný okraj lesa SZ kóty 667; Leopoldovy Hamry - SV obce v zatáčce silnice 
u kóty 550. 2rx: Výhledy - údolí potoka J kóty 734 SZ obce; Skalka - okraje lesní louky u mys
livny na Slatinném potoce SZ obce; Libá - SV lesnatý svah Plochého vrchu Z obce; Velký Luh -
lesní hřbet S Mlýnského rybníka. V bavorské části tohoto celku nalezena na okraji lesa 3 km JZ 
obce W aldershof nedaleko Marktredwitz. Ve všech okolních územích i v Chebské kotlině se arnika 
vyskytuje často. 

Artemisia absinthium L . : 2cx.: Libá - úpatí stráně u hráze Hamerského rybníka zplaněle; 
Výhledy - u silnice v obci (Ho). 

Asplenium ruta-muraria L.: l~: Podhradí - v obci na zdi pod zi·íceninou hradu a přímo ve 
zříceninách hradu. 

Astrantia major L. subsp. major: I~: Aš - bučina na. vrchu Kuželka (kóta 692) J města. 
Z této fytogeografické oblasti je tento druh znám dosud jen od Chlumu Sv. Máří (DALLA-TORRE 
1878 : 78) a z Chebska ještě odněkud z údolí Ohře. Chybí v celých Smrčinách a všech oblastech 
Vogtlandu kromě okolí města Hof (MEYER et SCHMIDT 1854, ScHUBERTH 1935, WEBEH, at KNOLL 
1965), takže nejbližší lokality od isolovaného výskytu v Halštrovských horách jsou až na Karlo
varsku (ČELAKOVSK"Ý 1867 - 18~H), v Krušných horách na Jáchymovsku (ULBRICHT et HEMPEL 
1965: map. 17), v Slavkovském lese J Horního Slavkova (log. F. MLADÝ) a v oblasti jurských 
sedimentů Franckého Jury v severním Bavorsku (HARZ 1907). U Aše není vyloučen adventivní 
původ (introdukce do pa1kové části lesa na vrchu Kuželka a odtamtud rozšíření na světliny 
v lese). 

Avenafatua, L.: l~:Aš -- nádraží.Na saské straně tohoto okresu není dosud tento oves znám 
(WEBER et KNOLL 1965) . 

Ballota nigra L. subsp. nigra: l~ : Podhradí - v obci pod zHceninou; 3la: Cheb - na želez
ničním náspu n mostu do Františkových Lázní. V území vzácně. WEBER et KNOLL (1965) uvádějí 
výskyt tohoto druhu jen z nižších poloh Vogtlandu až do okolí města Plauen. 

Barbarea vulgaris R. BR. subsp. vulgaris: 2cx.: Vojtanov - násep u rybníčku před tratí; Skalná 
- pí-i železniční trati V Storlova Vichu. 3la: Pomezí n. O. - v silničním příkopu V kóty 448. 

Betonica ojjicinalis L. subsp. officinalis: 3la: Pomezí n. O. - na okraji poříčních luk SV od 
kóty 448; Cetnov - Vlčí vrch na J okraji Komorního lesa. 

Betula carpatica W. et K.: l~: Kamenná - nad rybníkem u osady Černý Luh J obce; Ští
tary - pastviny V obce u železniční zastávky Krásná. V sousedním Vogtlandu se vyskytuje jen 
ve východní části v předhoří Krušných hor (WEBER et KNOLL 1965); DitUDE (1902 : 544) ji 
z území neznal. 

B. pubescens EHRH. (s. s .): l~: Hranice -- lesní údolí i osady Altegriin JZ obce (H.), les 
„V medvědím" S kóty 671 (H.); Novosedly u Pastvin - rašelinný les na J okraji Nového rybníka 
V osady. Vyskytují se tu i p:fochodné morfotypy k dl'uhu předchozímu. 2ix: Výhledy - u potoka 
J kóty 734 (H.). 

Bidens cernuus L.: l~: Krásná - vodní nádrž při silnici na Z úpatí Háje. 2cx: Libá - u hráze 
Hamerského rybníka J obce a dálo u potoka směrem k obci Dubina. 3la: Cheb - na břehu Ohře 
pod železničním mostem. 

Blechnum spicant (L.) ROTH: l~: Přední Nebesa - lesní pHkop S kóty 696. V saské části 
Halštrovských hor roztroušeně (viz ULBIUCHT et HEMPEL 1966: map. 40). DALLA-TORRE (1878) 
uvádí několik lokalit z 2~ i z 3la. Ve 2cx. jen velice vzácně, zato zcela souvislý výskyt je ve vyso
kých Smrčinách (viz mapu VOLLRATH 1957 : ll6). 

Bromus benelcenii (LANGE} TRIMEN: 2a: Libá -- suťový les na JV úpatí Plochého vrchu. Ve 
Smrčinách i v okolních územích se vyskytuje t.onto druh pfov:ižně na bazaltoidních horninách 
nebo diabasech, což tento ojedinělý výskyt na české straně potvrzuje; nejbližší lokalita v Bavorsku 
je na vrchu Grosser Hengstberg necelý I km od našich hranic ZSZ Libé (MEYER ct SCHMIDT 1854, 
SCHUBERTH 1!)35). 

B . inermis LEYSSR: l~: Podhradí - pod silnicí JZ obce. 
Bunias orientalis L.: l~: Aš - na nádraží J města zplaněle. 
Oalamiagrostis villosa (CHAI X) J. F. GMEL.: l~: Hranice - - smrčina J kóty 594, les V medvědím 

S kóty 671; Novosedly u Pastvin - les na J okraji Nového rybníka; Studánka - les na kótě Bída 
(690) J obce; N. Žďár - okraje mokřadních luk (H.), les mezi obcí a Kozím hřbetem (643 m); 
Přední Nebesa - Chebský les JV osady poblíž myslivny nad cestou, ve smrčině V od myslivny 
při silnici do Aše J od obce, v silničním pHkopě 0,5 km Z od předchozí lokality, okraj lesa JZ 
od kóty 727. l~ (východní část): Mlýnská - lesík před odbočkou silnice do Čiré S obce; L eopol
dovy Hamry - SV obce v zatáčce silnice u kóty 550. 2cx: Výhledy - údolí potoka J kóty 734; 
Skalka u Aše - na okraji lesa při silnici Z obco, lesní louky u myslivny na Slatinném potoce 
SZ obce; Lipná - les S Pstruhového potoka RZ obce; Libá - lesní mokfad na S svahu Plochého 
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vrchu ZSZ obce a v potočním údolí SZ obce (H.); Velký Luh - les S i J Mlýnského rybníka. 
Také v sousedních územích Saska a Bavorska se vyskytuje (VoLLHATR 1957 : map. p. 104; 
WEBER et KNOLL 1965) a uváděné lokality bezprost:fodně navazují na naše. 

Galla palustn:s L.: 2cx: Skalná - rybníček pod tratí V Kamenného vrchu (564 m) (též Ho). 
Ze saské strany Smrčin uvádějí tento druh w-EBER et KNoLI, (1965) od obce B iirendorf a od lázní 
Brambach, rovněž i ze saské části Halštrovských hor. Nejbližší lokality v 3la uvádějí BREHM 
(1897) a HOSTIČKA (1967) . 

Callitriche hamulata Ki..iTz.: 1[3: Kamenná -- malý nehnojený rybníček u SZ cípu lesa J obce. 
Hovněž v sousedním Vogtlandu se tento s ubatlantský druh hvězdoše vyskytuje roztroušern'). 

C. stagrwlú Sem~.: 1[3: Studánka - vodní pi'íkop JV Nového rybníka. 
Caltha palustris L. s ubsp. procumben8 (BECK) NEuMAYg1c 2cx: Výhledy -- louka ; Libá -- louky 

u Libského potoka SSZ losa Dubina. 3la: Pomezí n. O. -- poHční louky. 
Cardami'.nopsi.<: arcnosa (L.) HAYEK (s. s. ): 1[3: Studánka - železnil'mí násep J. zastávky. 

Zřejmě zavlečen se štěrkem. 
Carúaria draba (L.) DEsv. sub:-1p. draba var. subfr1.tegr1jol fri (MICH.) .lVlAHKOH.: 1[3: Studánka -

budovy hostince poblíž st e jnojmenné železniční zastávky (stanoviště 6, ojodinólý výskyt kolonií 
r . 1965 - údaje pro dotazník S. HE.JNÉHO Zpr. Čs . Bot. Spoh~č. 1 : 73, 1H66). Vo vyšších polohách 
sousedního Vogtlandu i v e Smrčinách není vesnovka uváděna (vi z ME U SEL et Bu1-1L 1962 : map . 
p. 1276) Nejbližší lokalitou je Selb u Aše (SCHUBEH'l'H 1955). 

Carduus nutans L. s ubsp. nutans: 1[3: Podhradí -- v obci. V horním Vogtlandu chyb í (VV1rnE I{ 
et K NOLL 1965). 

Care:i.; brizuides JusL.: 1[3: Doubrava - trávníky v obci S ;,; ilni cc . 3la: Pomezí n . O . - v kolo 
niích na poříčních lukách V kóty 448; Skalka - louky pri Ohř'i S m:ady PoclhoH, doubrava V s il
nice do obce poblíž býv. mostu a v lese Chlumy SZ kóty 487 . 

C. caespitosa L.: ~na: Pomezí n. O. - vlhké svahové loučky V kóty 448. Z okoln ích území nnní 
tato ostřice známa. nejbližší ověfoný výskyt jo až v Tepelsko.jesenické plošinó. 

C. caryophyllea LATOUH. subsp. caryophyllea: 1[3: J\:rúsn á - mez u cost.y S obc0, asi 650 rn n. m. 
V sousedním Vogtlandu jen v nižších polohách (do 5:30 m), ale i tam místy a si chybí, na.pi'. v okolí 
města Hof (WEBEH et KNOLL 1965, LANG 19f33) . 

C. m:1Jra (L.) J{:r;H'HAJUJ s ubsp. juncella FHIES: 1[3: Novosedly u Pastvin - rašolinnó louky na 
JZ i JV okraji Nového rybuíka V osady; Kamenná -- slatinná louka u rybníka S osady Černý 
Luh J obce. Ze sou:oeclnfch Smrčin uvádí tuto osHici PAFL (HJ12 : 407), jinak dosud nebyla odtud 
rozeznávána. 

C. vulpúw L. (s. s. ): :Ha : -Pornozí n. O. - poi-íi\ní louky Ohfe V kóty 448. Z lr~ i z 2 na naší i na 
sa ské straně uoní tato osthco známa, z bavorské část.i 2 jen obecný údaj (ScHTTBRRTH 1935). 

Ccirpinus betulus L.: 3la: Ostroh - les ík V obce; Pome-zí n. O . ~ v doubravě S Podhol'í. 
MACH (1966) uvádí odtud joště další lokality. D AI,T,A-Tonm!l (1S 78 ) považuje habr na Cho11-;kll 
jen za vysazený a zplanělý. Př'iroz;oný výskyt na tóchto lokalitách je rovněž sporný, i když so na 
lokalitách vyskytují některé irnlikaóní druhy habhn. 

Chaerophyll1lm aureum L.: l~: Kopaniny ·~- u silnice k Podhradí; Podhradí -- na rumištních 
místech ve zí'Íccninách hradu a u barvírn y „V Háji" JZ obce ; l~rásná S obce. 2cx: Házlov -
u s ilnice na okraji obce. Z bavorské strany vnitfoích Smrčin (2cx \Yf (j) jsme viděli tento druh 
v ki'oví na SV okraji Mark1reclw itz. V :na, roste již vzácně (MACH l 96U : 72). 3l(L: Pomezí n. O . -
u kóty 456. 

O. hirsuturn L. subsp. hfrsulurn: 1[3: Doubrava v lhčin y v obci S si h1i ce; Krúsná louky 
u Ašského p otoka u barvírny ve V cípu obc() a podél potúčku v horní části obee; Pl·cclní Nehosa 
u rybníčku pod obcí (l-Io). 1[3 (východní bíst): Luby - podle potoka v obci; Černá u Lubú 
vlhké louky ve v s i; Liboc - u Hamru v údolí Libuckóho pot,oka .JZ obce; Leopoldovy Hamry -
SV obec v zatáčce silnice u kóty 550, podél potoka v ohni. 2cx: Výhledy --- v lhk:'t svahová louka 
na J okraj i obce V s ilnice; Skalka u Aiíe - př· ík opy na kraji lesa ph s ilni ci Z obec, v olšině u mys
livny u kóty 602; Libá - u Libsk<1ho potoka i) le:m Doubí srn(r<1rn k Dnhin č·; Ostroh - pod(! 
potoka pod zámk('m. 

Chamaebnx us alpestris SPA<'H: K nahluuóoní lokal it podé l 'wverní ah :-1olntní hranice areálu 
druhu dochází v Z č· ásti l~ a přilehl(1 1".:á;; ti Vogtlanclu (vi7, KNor.1, N. 1961). Nejkrajn ěj8í v ýskyt je 
u HolzmUhle a u Chri eschwiL7, v okolí Plaucn (vVICIHm C'L l'( NOLL 1HG5) . Krorn1~ n e ji s tých údajú 
od Hrnnic a Aše zaznamenává KNOLL (Hl()!)) výs kyt u Štít,ar . K 2u. patfí joštó n á]e7, Libá u Frnnt. 
Lázní (KABLÍKOVÁ in ČELAKOVSKÝ (18G7 - 1881) a borový los u Rkalné, 464 m (l eg. ScHLEJCHEit 

1914, PRC!). K území 2r:i se vztahuje Rv. Anna (DALLA-ToJrnE 1878). V phJohl é óásti 3la r oste 
u obce Ce tnov, a to na Vlčím vrchu u J okraje Komorního lesa. Toto zjištění jo potvrzením údajú, 
které uvádí z ú zemí JANDA (1933). Bavorské lokality viz VoLLRATH (1957 : map. p. ~);{). 

Chry8anthemum parthenium (L.) BEHNH.: ir3: Podhradí -- k ol0m zříceniny. 2o:: Ostroh pod 
zámke m v křovinách; Libá -- Z okraj obce. 
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Chrysosplenium altemifolium L.: 2o:: Skalka - u myslivny na Slatinném potoce J kóty 602 (H .). 
Cicuta virosa L.: Libá - u hráze Hamerského rybníka J obce. Ve Smrčinách se vyskytuje 

v okrajových částech. Patrně souvisí s rozšířením v 3la. 
Circaea alpina L.: 2: Skalka - u myslivny na SlatinnÁm potoce J kóty 602 (H.). WEBER et 

KNOLL (1965) uvádějí t ento druh z phlehlé hornat in y VogHandu. 

Oirsium heterophyllum (L.) HILL: l~: Hranice - losní údolí u osady Altegrun JZ obce (H.), 
les V medvědím S kóty 671 (H.); Novosedly u Pastvin - JZ a J břeh Nového rybníka; Stu 
dánka -- louky na. okraji lesa JV železniční zastávky, les na kótě Bída (690) J obce (H.); Doub 
rava - vlhká louka v obci S s ilnice ; Podhradí - louka JZ obce; Kamenná -- louka nad rybníkem 
u samoty Černý Luh J obec; Aš -- louka na Z úpatí kóty 757 SV města, asi 630 m: Pi'ední Ne 
besa - - okraj losa V mysli vny ph silnici do Aše ,Jod obce ; v si lničním pl-íkopě 0, 5 km Z od pi'-ed 
chozí lokality . l~ (východní část): Liboc - na údolní louce u Hamru: Mlýnská -- les ík pfod 
odbočkou do (j ir<i S obce; Leopoldovy Hamry --- okraj lesa 2 km Z obce. 3la: Ce tnov -- Vlčí vrch 
na J okraji K omorního lesa (H.) . V sask é části Halštrovských hor je tento druh dost,i rozšíř-0n, 
v Chebské kotlině je vzácný (MACH 1966 : n), v e vyšších polohách Smrčin hojný (mapa: VoLL
RATH 1957 : ] 06). 

G. oleraceum (L .) Se<H'.: l~: Podhradí - louky pod losem JZ obce. Také na sa sk é straně zřídka 
(WEBElt ot K NOLL 196fi). 

Clinopo1hum vttlgo,rc L .: 2ix: Libá --- strár"1 JZ obec nad hrází Hamorsk ého r y bníka ; Ostroh -
na svazích pod zámkem. :na: Vornezí n. O. ~ doubrava S T'odhoř'í: Cotnov --- Vlčí vrch na .J 
okraji H:omorního lesa (H.). V l~ jsme výskyt nezjistili, rovněž na sa ské s trano n e jsou žádnó 
údajo (\VEBER ot KNOLL ] 965) . 

Gomarum palustrc L.: 1~: Hranice -- lesní údolí u osady Altegriin (H .), k s V rnodvčdím 
S kóty 671 (H.), lesní okrajo poblíž kóty .594 J. obco (též Ho); N o\'osecUy u Pas tvin - slatinnó 
louky na Z břehu Nového rybníka; Studánka - louky ,TJV stejnojmenné žnlozwění zastávky, 
okraj le1m ph s ilnici Z kóty 671, v lose poblíž kóty Bídu (6BO) (H .); Čorný Luh J ](arnenné -
vlhké louky nad i pod ry bníkem S osady ; N. Žďár - les mezi obcí a K.ozím hl·betem (64:3 m) (H.); 
Nebosa - louky u Nobeského potoka a na SZ okraji Halštrovského losa (Ho). 2ix: Vý hledy -
údolí potoka J kóty 734 (II.), vlhká svahová louka na ,J okraji obco V silniee ; Skalka -- u myslivny 
na Slatinném pot oce J kóty 002 (H.) ; Polná -- losní rašelinn á loučka u státních hranic s NSR 
Z obco (Schreiber 1923). 3la: Pomez í n . O. -- vlhčiny vo svahových loučkách VJV kóty 448; 
vlhkťi svahové louky J osa(ly Tún(i. 

Convallriria nwjalis L.: l~: Aš - Háj (757 m) (H.) ; Pomezí n. O. - kfoviny u s ilni co V kóty 448. 
Dosud jediný údaj z Balštrovských hor. V Chebsk é kotlině fastčji (MACH Hl66). 

Corydal?:s luten (L.) D C.: l~ : Podhradí - zplanělo v obci . 
Oorylus rivellana L.: l~: Doubrava - svahy v obei a u potoka JVobce (Ho). 2o:: Výhledy 

svahy nad vlhkou loukou v obei; Skalka - u s ilni co (Ho). !Hn: Pomezí n. O . -- v doubravě S od 
Podhoří . 

Crataegus monogyna JAc Q. ernend. LINDMAN: l~: Aš -- .J okraj lesa na vrchu Kuželka J rně~tn. 
a u cesty SV města vysazen a zplaúu je (rev. A . HllABĚTOV.,\). 

C . ox yacantha L. crnend. LINDMAN ad G. cu,rvisepalam LINDMAN vergens: I~: Aš - S okraj 
losa na vrchu Kuželka JZ města (det. A . HRABĚTOVÁ). 

Crepis pnludosa (L. ) M01rncu: I~ : Studánka - louka u JV cípu Nového rybníka; v lose Bída 
(690 m) J .obce (H.); Aš - louka na Z úpat í vrchu Háj (7 57 m) SV rnči-;ta, a si 630 m; N. Žďár --
les mozi obcí a Kozím hř'betem (GHO rn) (H .) : Pi"ední Neb esa: Chebský les ,TV osady poblíž myslivny 
nad costou (H.). l~ (výchoun í ěást): Liboc - r ašolinrn'i, lo uka u Hamru; L e opoldovy Hamry 
SV obce v zatáčce si lnice u kóty 550; údolní louka Z obe c~ . 2: Výhled y - louka pod v s í; Skalka. -
u myslivny na Slat inné m potoce (H .); Skalná-rybník pocl traU V Kamenného vrchu (564 m) (H.). 

C. tcctornm L.: 2o:: Vojtanov - písko vna n s ilni ce .J žele zní (;. stanice; Slml ná -- pískovna Z nád 
raží. J sou to první konkrétní údajD z úzom í. DALLA-TonRE (1878: 38) sice uvádí t uto škardu z Cheb
ska („auf Braeh on hi.ichst hli.ufig"), ale pravdčpodobnč j i zamě r1oval s C'. capillan:s (L .) WALLH. 

Oruciata laevipes Or1z: l~: Doubrava ---- frániíky v obc i S s ilni ce; Aš - př-i siln ic i na J okraji 
města. 

O. gla/1ra (L.) EHffKNDF. (Ociliurn vernurn ~COI'.): 1[3 (vý chodní ěást ) : Luby - - trá vníky pi'i 
i-;ilnic i nn, ~ okra ji ob co. 21"\: Sk a lka u Afie - na lou ce u rpys livny poblíž kóúy 602. V l f:1 
se t ento <lruh vyskytl i na saské straně n lázní Elster (\VEBEH et KNOLL 1965). Vo všoeh př-í 
pa.dech zh1jmě n eofy tní púvod. 

Dactylorhiza fuchsii (D1n: cE ) Soó: l ~: Přední Nebesa -- poblíž hájovny (H .). Rovněž ze sa sk é 
strany Half':itrovských hor uvádějí výskyt (u irn~ sta Schoneck) W 1rnE1t e t KNOLL 19ťi5. 

D. m ajalis (H,u1rn.) HuNT et Smrl\rnHH. : lf:I: Aš - louka na Z úpat.í vrchu Háj (7:5 7), asi 630 rn. 
Dianthu8 dcltoidcs L.: 1[3: Krásná u Aše - - p olní m ez S obce, a s i 640 rn; 2o:: Skalka - u khžo 

vat.ky silnic JZ obce (Ho): Libá - s t,ráříka nad údolím (H.). 2~: Háje - malý čedičový lom na Z 



okraji silnice J samoty Hechtova mýť. 3la: Slatina - Komorní hůrka. Podobně jako ve vyšších 
polohách Vogtlaridu jen ojediněle, v 3la často (MACH 1966 : 74). 

D. silvaticus HOPPE: 3la: Pomezí n. O. - sušší okraje poHčních luk V od kóty 448. DALLA
Tomrn (1878) uvádí z Chebské koťiny několik dalších lokalit, MACH (1966) z 2~ výskyt u Svatého 
Kříže; toto rozšfrení na Chebsku pokr~čuje v 2cx v Bavorsku (viz VOLLHATH 1957 : map. p. 96). 

Digitalis purpurea L.: 2cx.: Skalná - Storlův V1·ch - paseky na Kamenném vrchu. Výskyt 
podobně jako ve Vogtlandu (WEBEit ct KNOLL 1965) nebo v jiných územích západních Čech 
(SKALICKÝ, CHRTEK et GILL 1966: 90 - 91) je jistě jen druhotný. 

Drosera rotundifolia L.: l~: Novosedly u Pastvin - slatinné louky Z Nového rybníka. 
SCHREIBER (Hl23) uvádí odtud tyto 2 lokality: Horní Paseky - slatinná louka u potoka k Dolním 
Pasekám 2 km od obce; Mokřiny JV Aše - slatinné louky pod hřbitovem V obce. 2cx.: Otov 
Z Vojtanova - slatinné louky SSV obce (SCHREIBER 1923); v 2 místy hojně (VoLLRATH 1957 : 
map. p. 110). 

Dryopteris dilatata (HoFFM.) A. GJ{AY: l~: Dolní Paseky - les naJVúbočí vrchu Háj (757 rn) 
SV Aše. 2cx.: Libá - Plochý vrch (641 m) Z obce, suť na SV svahu. 

Eleocharis mamillata LINDB. fil. subsp. mamillata: l~: Studánka - J bfoh Nového rybníka 
(rev. B. KŘÍSA). Nejbližší lokality jsou dosud známy z :na (HOLUB 1964) a z Tachovské brázdy 
(SKALICKÝ et al. 1966). 

Elodea canadensis l{ICH. in MICHX.: 2cx.: Ostroh --- v tůňce pod zámkem. 
Epilobútm hirsutum L.: 2cx.: Libá - Z břeh Hamerského rybníka J obce. 
Equisetum silvatiwm L.: l~: Hranice -- los V medvědím S kóty 671 (H.); Studánka - - les na 

kótě Bída (680) J obce (H.); N. Žďár - okraje mokřadních luk (H.), les mezi obcí a Kozím hřbe
tem (643 m) (H.); Zadní Nebesa - SZ okraj Halštrovského losa (Ho); Přední Nebesa - Chebský 
les JV osady poblíž myslivny nad cestou (H.), okraj lesa u odbočky z ašské silnice a u liščí farmy. 
2oc: Výhledy - údolí potoka J kóty 7:34 (H.); Skalka u Aše - pi"íkopy podél ašské silnice 2 km 
SZ odbočky silnice; Lipná - les S Pstruhového potoka SZ obco (H.). 31a: Pomezí n. O . -- v křo
vinách u silnice V kóty 448 a okraj doubravy V Podhoří. 

Erica carnea L.: 2cx.: Velký Luh - lesní hř·bety na S a na J od Mlýnského rybníka. Z 2oc je 
i lokalita Klášterského (KLÁŠTERSKÝ 1954 : 195) od Podílné. 2~: Lokalita Dalla-Torreho „am 
Griineberg hinter St. Anna" je nesporná: je to SV osady Hor. Hraničná. V borech u KateÍ'iny 
(3la) za Soosem roste rovněž v hojné mífo. 3la: Lužná - Komorní les u silnice Cheb-Libá, 
borový lesík mezi touto silnicí a Lesními rybníky asi 4 km ZJZ Frant. Lázní a hráz mezi Lesními 
rybníky (vše Ho). Další lokality a mapy viz KNOLL (1961), WEBEit (1967 : map. 3) a VOLLRATH 
(1957). V ašském výběžku a okolí prakticky vymezuje hranici m ezi 2~ a l~, kam vybíhá ve 
východní části do okolí Lubů. 

Erigeron acer L. (s. s.) l~: Zadní Nebosa -- suchá loučka na SZ okraji Halštrovského lesa (Ho). 
2cx.: Libá - s tráňky nad údolím (H.). 2~: Háje -- malý čedičový lom na Z okraji silnice J samoty 
Hechtova myť. 

Eriophorum angustifolium HoNCK. subsp. angustifolium: l~: Hranice -- louka u rybníka 
u Kotliny JV obce (Ho) a rašelinné louky u kóty 594 J obce; Studánka - J břeh Nového rybníka; 
Aš -- louka na Z úpatí Háje (757) SV města, 630 m; Horní Paseky - mokrá louka na okraji lesa 
JV obce (Ho) ; Zadní Nebesa - zrašelinělá louka na V okraji osady (Ho). 2cx.: Výhledy - vlhká 
svahová louka na J okraji obco V silnice. 3la: Pomezí n. O. - podél lučních stružek v poříčních 
lukách V kóty 448. Blechingerova lokalita E. latifolium HorrE JV Vernefova (S CHREIBEH. 
1923-A 40) se pravděpodobně vztahuje k tomuto druhu. Výskyt E. latifolium Hol'PE je tu krajně 
nepravděpodobný. 

E. vaginatum L.: J~: Hranico -- rašelinné louky u Kotliny v okolí kóty 594 .JJV obce (též Ho); 
Pastviny - rašelinná louka JZ obce (Ho); Novosedly u Pastvin - rašelinné louky Z Nového 
rybníka a rašeli nný les na J břehu; Kopaniny - luční rašelinka u Halštrnvského potoka J obco 
(Ho); Hor. Paseky ·- mokrá louka na okraji lesa JV obce; Zadní N ebesa. - luční rašelinka na 
V okraji osady (H). 2Cl: Skalka -- rašelinná louka u potoka ,JV obce (Ho); NDR: Hohcndorf
rašelinná louka m ez i mlýny Mittcl Miihle a Unter Muhle; Schonberg - okro,j rybníka Grosser 
Teich V obce (oba údaje Ho). 

Eruca sativa MILLER: l~: A;;; -- v kolejišti nádraží JV města, zejména u hospodáfakých budov. 
Velmi vzácný adventivní druh. 

Euphorbia cyparissias L.: l~: Kopaniny - stráň u o bce a přímo v obci; Doubrava - v údolí 
m ezi Mezníkem a Strážným vrchem JV obce (Ho) a na trávnících v obci; Podhradí - okraj lesa 
JZ obce a stráň nad barvírnou „V Háji"; Krásná u Aše - strář1 n a d silnicí u barvírny u V cípu 
obce. Na Ašsku byl zjištěn tento druh zatím jen v této části v údolí Halštrovu. 

E. e8ula L. s ubsp. esula: l~: Podhradí - okraj lesa JZ obce; Aš - předměstí Mikulov u silnice. 
2Cl : Hazlov - na pfojez<lu trati do Vojtanova; Ostroh - ruderální místa v obci; Poust,ka -
trávníky na J okraji obce. 3la: Cetnov - Vlčí vrch na J okraji Komorního lesa (H.); Skalka 
u Chebu - silniční příkop při trati na S okraji lesa. Chlumy ; Frant. Lázně - pískovna S odbočky 
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do Krapic Z města. Na saské straně tohoto území hojnější nož předchozí pryšec, rovněž v 3 la 
hojný (MACH 1966 : 75). 

Euonymus europaea L.: 1[3: Podhradí - v křovinách kolem zříceniny; asi jen zplaněle. Jinak 
v Halštrovských horách chybí na naší i na německé straně; roste jen v nižších polohách Vogt
Iandu. DALLA-TORRE (1878 : 76) uvádí několik lokalit z 3la a 2[3. 

Fagus sylvat'ica L.: 1[3: Aš - vrchy Kuželka a Háj; Přední Nebesa - okraj lesa při ašské 
s ilnici; Chebský les JV osady poblíž mys1ivny nad cestou (H.). 2cx: Výhledy - les J kóty 734 (H.); 
Libá - Plochý vrch. 3la: Pomezí n. O. - přimíšený v doubravě S od Podhoří; Skalka u Chebu -
S okraj lesa Chlumy. 

Festuca trachyphylla (HACKEL) KRAJINA: 1[3: Studánka - železniční násep J zastávky. 2[3: 
Háje u Chebu - svahy nad železnicí SZ obce. 

Fragaria moschata Ducn.: 3la: Skalka u Chebu - travnaté stráně u bývalého mostu. V 1[3 
a 2cx nezjištěn. Další lokality z 3la uvádí DALLA-TORRE (1878). Jeho údaj kalcifilního druhu 
F. collina z lesa u Podhradu je pochybný. 

Galeops1:s bifida BoENNINGH.: 1[3: Podhradí - - okraj lesa JZ obce. Na saské straně 1[3 jej 
WEBER et KNOLL (1965) neuvádějí. 2cx: Libá - les na SV svahu Plochého vrchu Z obce. 

Galium odoratum (L.) ScoP.: 1[3: Aš - bučina na vrchu Kuželka (6~2) J města. Jinde nebyl 
tento význačný indikátor květnatých bučin nalezen; v Smrčinách je jeho výskyt vázán na bazič 
tější podklady (diabas, bazaltoidní horniny) (VOLLRATH 1957). 

G. palustre L. subsp. elongatum (PRESL) LANGE: 1: Studánka - rákosiny v JV cípu Nového 
rybníka. 

G. x pomeranicum H.ETZ.: 1: Aš - stráně nad silnicí do Podhradí u Červeného mlýna, JV svah; 
pastviny Z kóty 687 SSV města. 

G. saxatile L.: l~: Hranice - smilková pastvina JJZ obce; Novosedly u Pastvin - pastviny 
Z a JZ Nového rybníka V obce; Studánka - les na kótě Bída (690 m) J obce (H.); N. Žďár - les 
mezi obcí a Kozím hřbetem (643 m) (H.); okraje mokřadních luk (H.). 2oc: Skalka u Aše - okraje 
lesní loaky u myslivny na Sl.atinném potoce SZ obce (H.); Výhledy - údolí potoka J kóty 734 (H.). 

G. silvaticum L.: 2oc: Libá - les na suti na SV svahu Plochého vrchu Z obce, nefelinit. Pozoru
hodná isolovaná lokalita, která zřejmě souvisí s rozšířením v bavorské části Smrčin na bazaltoid
ních horninách a diabasech (VoLLRATH 1957). V l~ chybí. 

G. verum L.: l~: Aš - silnice J města; slatinná louka u nádraží; pastviny Z kóty 687 SSV města; 
Krásná - stráně nad silnicí Aš-Podhradí u Červeného mlýna. 2~: Pomezí n. O. - travnatá 
stráň J údolní ph)hrady V obce. 

Genista germanica L.: 3la: Cetnov - Vlčí vrch na J okraji Komorního lesa (H.). V 1[3 a 2oc 
nezjištěna, v 3la a 2~ roztroušeně. 

G. tinctoria L.: 2cx: Výhledy - u lesní cesty v Chebském lese (H.); 3la: Cetnov - Vlčí vrch 
na J okraji Komorního lesa (H.); Skalka u Chebu - u trati na S okraji lesa Chlumy. Pozoruhodně 
vysunuté naleziště je i na saské straně (Bad Biambach, viz WEBER et KNOLL 1965) ; další lokality 
v 3la a v 2 viz DALLA-TORRE 1878 a MACH 1966. 

Geranium columbinum L.: 1(3: Podhradí - ve zdech zříceniny; 2cx: Libá - úpatí strání pod 
Plochým vrchem u hráze Hamerského rybníka. Dosud prvé údaje z 1(3 a 2:x. Z 2cx a 3la je ojedinělý 
výskyt znám (DALLA-TORRE 1878) . 

G. sylvaticum L.: 1[3: Aš - louka u silnice S nádraží J města - patrně zavlečen. Na saské 
straně tohoto území i jinde v horním Vogtlandu není výskyt tohoto druhu znám (WEBER ot 
KNOLL 1965). 

Geum rivale L.: 1[3: Přední Nebesa -- vlhký příkop při silnici do Aše Z od myslivny. 3la: 
Pomezí n. O. - vlhké poHční louky V od kóty 448; Dolní Pelhřimov - louka směrem ke Skalce 
u Domova důchodců (býv. Siechenhaus). 

Glyceria declinata BRÉB.: 2oc: Skalka u Aše - lesní cesta u myslivny na Slatinném potoce 
SZ obce (H.); Skalná - mezi obcí a Storlovým Vrchem, mokrá polní cesta pod vypuštěným 
rybníčkem. H.ozšíření v sousedním Sasku znázorřiujo MrLITZEH, (1961). 

Gyrnnocarpium dryopteris (L.) NEwM.: 2cx: Libá - Plochý vrch, suť na SV svahu; Skalka -
lesík na pravém bř. Ohfo u býv. mostu; Slatina - Komorní húrka. 

Heracleum mantegazzianum Sol\1MER et LEVIER: na všech uváděných lokalitách jen zplaněle: 
l~: Podhradí - JZ obce a kolem zříceniny; Aš -- u nádraží J města. 2cx: Háje J Chebu - z želez
nice SZ obce. V sousedství zplailuje nejčastěji z parků, napÍ'. poblíž Frant. Lázní nebo u lázní 
Brambach, podobně jako na Mariánskolázeúsku (SKALICKÝ;CHRTEK et GILL 1966). 

Hesperis matronalis L.: l~: Podhradí - ruderální místa uvnitř zříceniny (neofyt). 
Hiera.cinm auricula L.: 2oc: Libá - travnatý okraj lesa a úpatí Plochého vrchu. 
H. laevigatum 'V"ILLD .: l~: Novosedly u Pastvin - lesík SZ Nového rybníka; Aš - les na vrchu 

Kuželka J města; Dolní Paseky - lesnaté JV svahy vrchu Háj nad obcí (rev. S. KučERA). 
H. pratense TAUSCH: 2oc: Vojtanov - pískovna u silnice J železni(~. stanice. Prvý spolehlivý 

údaj z území. 
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H. sahau.dum L.: 1[3: Studánka -- železniční násep J železniční zastávky. Prvý údaj z 1[3 . 
Holcus mollis L.: 1[3: Dolní Paseky - okraj lesa na V svahu vrchu Háj (757 m). 2r.c Výhledy -

sušší vyvýšená místa ve velhké louce. 
Hydrocotyle vulgaris L.: 1[3: Studánka - bažinaté louky JV Nového rybníka, 600 m. NejbliMí 

lokality na saské straně tohoto území jsou bezprosti"ednč u státních hranic u Trojmezí, a to 
u Pabstloithen (WEBER et KNOLL 1965).· Ve .Smrčinách (2[3) je tento vzácný subatlantský drnh 
uveden od Podhradu (DALLA-Tomm 1878), bavorské flóry Smrčin jej vůbec neuvádějí (MEYim 
et ScHMIDT 1845, HARZ 1907, VoLLRA'l'I-I 1!)57, ScnunERTH 1935) . 

Hypericum humifus1Lm L.: 2a: Slmlná - ukraj pole za lesíkem S obce. 
Impatiens noli-tangere L.: Pfodní Nebesa - Ch ebský les JV obce (Ho); Libá -- les na JV úpatí 

Plochého vrchu. 2a: Ostroh - v zákrutech potoka, pod zámkorn. :Ha: Pomozí n . O. -- podél Ohfr 
V kóty 448. Také v okolních územích se Yyskytujo úíclka, mapu rozšíi"oní v 3la. v iz MAC'H 

( Hl66 : 77). 
I. JJarv~flora D e .: 1[3: Aš -- všude ve městě a Y lese na vrchu K už.elka (692 m) J města (neofyt-). 
Imperator'Ía ostruthium L . : I(j: Studánka - louka u .JV c ípu Nového rybníka zpl aněle. Podobnt• 

je tomu i v sousedních výše polož.ených územích (VoLLHATH 1957: 124; DmJDE Hl02: 542 - 54:3). 
Iris psrn,dacorus L.: 1[3: Pi"ední Nebesa - rybníček pocl obcí (Ho). 3la: Pomezí n. O. - pod{·! 

Ohře V kóty 448 . 
.Jas1:011e monta.na L.: 2a: Libá --- stráťtky nad údolím (H .) : Skalná - v pískovně Z 11úcfra7.í; 

úvozová cesta na SV okraj i obce. ~~la: Chob - skalka pod tratí V mósta. Z 1[3 (i vo Vogtlandu) 
noj sou údaje. V nižších polohách na Chebsku hojnó (viz MACH 1966 : map. 52). 

Juncus acutiflorus BHnH.: 10: Studánka - vlhká louka u JV cípu Novóho rybníka (rov. 
B. Ki'dsA, stejně jako všechny dal š í doklady druhú Jw1cus). Na :.;ask{i straně t,ohoto území roz
šířen, podobně i z 2a je znám údaj od Libé (DALLA-Tomm 1878) i z NSR (SCH UBEHTH rn:~fí) . 

.J. alpinvs VILL. subs p. alpinits: 1[3: Novosedly u PaRtvin - louky mezí obcí a Novým rybní
kem a zejména na jeho Z, .Ta JV bi"ezích. \VEBr;R et I\.:KOLL ( 1H65) t ento druh z Vogtlanclu ne 
uvádějí. 

.J. bulbosus L. subsp. bulbosvs: 1~: Studánka -- na bfozích Nového rybníka ; (~orný Luh 
J Kamenné - u rybníka S osady. 3la: Cheb - luční pěšina na SV okraji města . 

.J. filiformis L. : I~: Hranice - vlhké louky S kóty 594; J(opaniny - v lhká louka pod pt'fÍ 
d elnou Ohara směrem k Podhradí; Černý Luh J Kamenné - louky u osady. 2rx: Přodní Neb0"'a -
k im í loučka V oc.l myslivny J obce. 3Ia: Pomezí n. O. - vlhké louky V kóty 448. 

Jtinrn s sq11arro8us L.: l~: Hranice ·-- lesn í údolí u osady Altegrlin JZ obce (H.); los V rnnd 
věrlím S kóty 671 (H.); Novosedly u Pastvin -·- vlhké pastviny JZ Nového rybníka; Dolní 
Paseky - les m ezi kótou Háj (757 m) a obcí l km V Háj<) (II.); l'i"cdní Nebesa - lesní loučky 
S kóty 696 (H.); Chebský les poblíž myslivny nad cestou (H.); Výhledy - - t"iclolí potoka J kót,y n4 
(H.); Skalka u Aše ~- okraje lesní louky u myslivny na ~lat; innóm potoce AZ obco (R,); vlhká 
loučka u myslivny u kóty 602. Také na saské straně tohoto území je druh rozš ířen. DALLA-Tomm 
(1878) uvádí z 2a ocl Libé. 

J'Uncus temús vVILLD.: 3la : Dvoreček ZSZ Frant. L ázní -- poblíž lomu pi"i s ilnici V obco 
u kóty 456. 

Lamium maculatum L.: 2rx: Libá - v údolí ph potoce (H.); Ostroh -- pmllc potoka pod 
zámkem. 

L athyrus m011twws B EHNH.: 1[3: Hranice - trávníky 11a okraj i obce J železniční trati; les1 1í 
okraj pohlí7. kóty fi !J4, lesní údolí u osady Altegriin JZ obce (H.) a okraj Jc.sa „V mcdvi'·dím" 
S kóty 671 (H.); Studánka - ž0lczniční nú.scp J zastávky, u lesa na kóió 690 (Bída) J obco (H.); 
Podhradí -- okraj losa ,JZ obec a u barvírny „V Háji", les mezi kótou Gl56 J obec a kótou G87 
SSV Aše: Št ítary - pastviny V obec poblí7, zastávky Krásná; Krá:.;rn'L - pa'-'h iny a travnatý 
okraj cesty f3 obc0: Aš - stránó u Č'crveného mlýna nad :.; ilni cí do Podhradí, louka na 7, úpaJí 
vrchu Háj SV m{;:.;ta ---- 6'.30 rn, padviny Z kóty (i87 AAV n1ó~;h1 a městRké sady „1. MNV v Aš i" 
na svahu v rchn l(užclka .J mčst a; Pfodní Nebesa -- ph silnici ,J V odbočky do obco. 2a: Skalkft 
ll Aše - silni{:ní pHkopy Z obc:n. :nu.: J'omezí n. U. - travnaté svahy V kót;y 448 a na okraji 
křovin .T osady Tl'uu~. Ašský vý bi'~žck l ~ a s nad celé území l~ (viz nayfr. KNOLL 1965) mají v (~SS!{, 
nejvě 1- š í hustotu lokalit t ohoto \-ý1,nah1(l ";ubat lantsk6ho druhu. Vo Vogt,]andu jo rozš íi'cn už do 
nižších ěúst í hornat.iny, vo vyiíších polohách je prý již vý;.;kyt ojedinělý (WKBKI{ nt KNOLL 1DG5). 
Hojně je rozšífon též na Chcb:.;Jrn tL v okolním území (S1L\L1c1n'' , CHHTEK et GILL lfl(Hi, MA1 'n 
l 96G : 78). 

L. sylvestris L. s ubsp. sylvestr1:8 .- J rj: Studánka -- násep 7.ole7.11 ice :r zas Lávky (jako apofyt ). 
2rx: Výhledy u s ilnice k A8i JZ kóty n4 (Ho) . Mapu roúíífoní v pI·ilohl6 SV části Bavoťska yiz 
Vor,LRATH (1957 : 90). 

Lembotropú; nigrican8 (L.) Gms1rn. subsp. 1l 'igrú:ans .- 2rx: Výhledy - lesní eesta. v ( 'hoh~;kbn 
]ose (H. ); Akalná - stráři u koupali~tě Z obce a okraj lesa l km SV obce. Na saské strauě 2a ro,;1-.n 
111::i. vrchu Kapell enbE>rg ve výŘce 680 m (WEBEH Pt KJ\"OLL 1 !!65); mapu rozšfroní v bavo 1 ·,..kť~ 
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(;ásti 2cx viz VoLLRATH 1957: 97. V l~ je znám jen na saské straně (Kottenheide VJV města 
Rchoneck) . 

Lilium martagon L.: Podhradí - v křovinách kolem zi"íceniny. Isolovaný výskyt (zda spon
tánní?). Nejbližší lokality jsou ve Vogtlandu u KrebeH Z města Oetsnitz a v okotí města Plauen 
(WEBEll et KNOLL 1965) a v širším okolí města Hof na horní Saale. Dále roste v nižších polohách 2cx 
(hlavně na bazaltoidních horninách) nedaleko našich hra.nic a pak zejména v území vVf 4 (Grosch
Iattengriiner Basaltgobiet), které navazuje na 2~. V ČSSR nejblíže u Kynžvartu (B1iE1::IM 1897) 
a mezi Karlovými Vary a Loktem (lesnaté údolíčko JZ Stahlova dvora u Tašovic) a v T epebkých 
vrších J Bečova (obě lokality F. 1VJLADÝ). 

Linum catlmrticum L. subsp. catharticum: l~: Hranice -- 1os „V medvědím" S kóty 671 (H.) ; 
Pastviny - trávník pod žolezn. náspem u železniční zastávky 8tudánka; Stucli:',nka - les na 
kótt'l 690 (Bída) J obce (H.). 

Lonicera nigra L.: 2cx: Libá - les na nefolinitové s uti SV ~;vah u Plochého vrchu Z obce. Tato 
lokalita tvoří výběžek většího rozšíření na německé straně 2 (mapa VoLLTlATH 1957 : 86). V saské 
] ~ roztroušeně (WEBER e t; KNOLL 1965). 

Lotits uligúwsus ScHKUHJt: l~: Pastviny - okraj Farskóho losa JZ o bce (Ho): Hranice - lesní 
údolí u osady Altegriin JZ obce (H .), les „V medvědím" S kóty 67 l (li.); Studánka - louky 
na JV b fohu Nového rybníka; Doubrava -- vlhké louky v obci S silnice : Černý Luh ,J Kamenné -
louky u samoty; Krásná - louky u barvírny u V cípu obec podél Ašského potoka; Aš - louka 
na z' úpatí vrchu Háj (757 m) SV města; N. Žďár - vlhké louky (H.); Přední Nebesa - u pískovny 
k Zadním Nebesúrn (Ho ), Chebský los JV osady poblíž myRlivny nad cestou (H.) a lesní loučka 
V myslivny J obce. 2o:: Výhledy - vlhká svahová lo uka na J okraji obec V s ilnice; údolí potoka 
J kóty 7~M (H.); Skalka u Aše - lesní louka u myslivny na Slatinném p otoce SZ obce (H) ; Du
bina - louky u Libského potoka na S okraji lesa Doubí. Ašský výběžek ps.tř·í podobně jaku 
u hrachoru Lathyrus montanu8 BERNH. k územím s největší hustotou výskytu tohoto subatlant 
ského druhu. V 3la je již podstatně řidší výskyt (MACH 1966 : map. 79). 

Lycopodium clavatum L.: l~: Hranice les „V medvědím" S kóty 671 (JI.), 2o:: Výhledy -
Halštrovský les, S obce a V kóty 734 (Ho) ; Skalka u Aše - podél lesní cesty J myslivny na 
Slatinném potoce SZ obce (H.); Libá -- P lochý vrch, l o~mí cest a na V s vahu; Skalná -- v boru 
na J okraji h-~sa u Storlova Vrchu. 

Lysimachia nemorum L.: l~: Studánka - okraj lesa u potůč:ku poblíž .TV cípu Nového rybníka; 
Vi·ední Nebesa - Chebský les .TV osady poblíž myslivny nad costou (H.). 2cx: lesní mokfad na 
N svahu Plochého vrchu Z obce. Na saské straně l~ i v nižších polohách bavorské části 2 se 
vyskytuje roztroušeně (mapa Vor,LRATH 1957 : 115; WEBER et. KNOLL 1965). 

L. punctata L.: l~: Černý Luh J Kamenné - u osady; Aš - S okraj lesa na v rchu Kuželka 
.TZ města, na obou lokalitách jon zplaněle . Ze so usedního Vogtlandu není druh uváděn. 

Malva moschata L.: l~: Aš - pfodměstí Mikulov, u nemocnice zplanělo. 
JJ1atr'icaria chamomilla L. subsp. charnomWa: 2cx: Libá --·· rumii"Jtó 1t cesty k Dubině S lesa 

Doubí. 
Melampyrum sylvaticum L .: l~: Hranice - lesní údolí u ORady Altegriin JZ obco (H. ), les 

„V medvědím" S k óty 671 (.H.) a ve smrčině u kóty 594 J- obco; Studánka - les na vrchu Bída 
(690 m) a les u za;;;távky (Ho); N. Ždár ·- lesní okraje (H). Roztroušeně roste i ve vyšších polohách 
c;ask~)ho Vogtlandu i v bavorské čá!-lti Srnrčin (viz mapu Vor.LRATII 19:)7 : ll:3) . Na Chebsku 
lomuje výskyt tohoto druhu na východě 3la vúči Slavkovskému lesu (viz MACH 1966 : map. 54). 

Melandrit(,m dioicurn (L.) Coss . e t GEitM.: :Ha: Skalka - !osní paseky u železničního přejezdu 
silnice clo Pelhřimova. 

M. noct1Jlorum (L.) Ftirns: Aš - nádraží J města. J ako plevel na polích se vyskytuje teprve 
v n ejnižších polohách B čás ti saského Vogtlandu ( WEBETt ct KNOLL 1965). 

M elica nutans L.: l~ ~ vých. i'~ á:,;t: Leopoldovy Hamry - v zatáčce s ilnico u kóty 550 SV obce. 
2cx: Libá -- los na nofelinit. suti na SV svahu Plochého vrchu (641 m) Z obcfl. :na: Cetnov - Vlčí 
vrch na ,J okraji Komorního lesa (H.) . VoLT,RATH (1957 : 27) uvádí tuto st rdivku mezi druhy 
vyskytujíeími se v 2 př-odnostně na bazaltoidních h orninách a na diabasech, což potvrzuje i naše 
lokalita na Plochém vrchu . Na saské straně se vyskytujo vzácně (WEBE!t fl t. KNOLL 1965). 

1l1entha vcrticillata L . : 1[3: Studánka - u potúčku J železniční zaRtávky . 
1~1cnyanthes tr~foliata L.: l~: Hranice -- raše linné louky u kóty 594 J obce: Novosoclly u Past 

vin - slatinné louky Z Novéh o rybníka; Aš - louka na Z .úpatí vrchu Háj (757 m) SV města, 
G:rn m . 2cx: Výhledy - v lhká svahová louka na J okraji obce V silnice . 3 la: Pomezí n. O. - vlhčiny 

na svazích u silnice V kóty 448. Také v sousedních oblastech Vogtlandu je vachta dosti rozšířena. 
Ašský výběžek patří k úzomím s nejhojněj ším výskytem v (JSSH, (HADAČ et RICHTEROVÁ 1966) ; 
v uvedené práci nebyla vymapována z území l~ tato Blechingerova lokalita. (SCHREIBER 192:3 -
A2): Samota u Hranic - slatinná louka u Pomezního potoka asi 1 km SZ osady. HoRtička po 
t.vrzuje z I~ ještě tyto vymapovanó údaje: Zadní Nebesa - mokrá louka u pot.oka V obce; Pfodní 
N ebesa - mokrá louka v Chebském lose JV obce (Ho). 
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Myosotis sylvatica (EHnH.) HoFFM.: Skalka - les na J svazích nad pfohradou Skalka SZ pfo
hradní hráze. DALLA-rronRE (1878) uvádí z lesa na pravém břehu Ohř·e u Domu důchodců s Dol. 
Pelhřimova. V l~ a 2cx druh nezaznamenán. 

Nuphar lutea (L.) SMITH: 2cx: Libá - Ila:r;nerský rybník J olJce; rybník 1 km SV obce. T yto 
lokality navazují na výskyt v 3la (MACH 1966 : 80), v níž stulík rostl pfod zátopou ještě v Ohh 
u Pomezí n. O. 

Oxycoccus quadripetalus GILIB. subsp. quadripetalus ( = Vaccinium oxycoccus L. s. s. ): l~: Hra
nice - rašelinné louky na okraji lesa poblíž kóty 594; Pastviny - zrašelinělá louka JZ obco (Ho); 
Studánka - les na kótě 690 (Bída) J obce (H.) a JV rašelinný okraj Nového rybníka; Přední 
Nebesa - Chebský les JV osady poblíž myslivny (H.); Zadní Nebesa - louka u potoka V obce 
(Ho). Z ašského výběžku l~ byl dosud znám jediný údaj Blechingerův (ScrrnEIBETt 1923 - A 44): 
Mokhny JV Ašo - lesní louka 1 km S Předních Nebes. Východní část l~: Leopoldovy Hamry -
v údolí Z obce. 2cx: Výhledy - údolí potoka J kóty 734 (H.) a rašelinné louky u potoka Sázek 
Z obce Sch6nberg na hranicích s NDR (SCHREIBER 1923); Polná - lesní rašelinná loučka 2,2 km 
Z obce (ScHTtEIBER 1923). Ve všoch okolních územích je tento druh vymapován (ULBTtICHT 
et HEMPEL 1966 : map. 21; MACH 1966 : map. 58; VoLLRATH 1957 : 108). 

Papaver dubiitm L. (s. s.): 2cx: Libá - rumiště u cesty k Dubině na S okraji lesa Doubí. 
P. rhoeas L. (s. s. ): l~: Aš - nádraží J města. 
Parnassia palustris L.: l~: Hranice - mokrá louka u rybníka u Kotliny J-V obce (Ho); Zad. 

Nebesa - mokrá louka u potoka V obce (Ho). 2cx: Skalná - u bývalého rybníčku Z obce. 
Pedicularis palus~ris L. subsp. palustris: l~: Studánka - slatinná louka na JV břehu Nového 

rybníka. WEBERet KNOLL (1965) uvádějí z předhoH l~ ve Vogtlandu 2 lokality, které však byly 
zničeny. 

P. sylvat'Íca L.: l~: Hranice - Nardetum na okraji lesa u kóty 594; Pastviny - rašelinná louka 
JZ obce (Ho); Zadní Nebesa - mokrá louka u potoka V obce (Ho). 

Petasites hybn:dus (L . ) GAETtTN., MEYETt et. ScHERB.: l~: Hranice - podél potoka v obci; 
Krásná - v obci podlé potůčku; Aš - louka u Ašského potoka S města a v J části města podél 
silnice k Chobu; Přední Nebesa - u potoka poblíž odbočky z ašské silnice do obce. 2tX: Výhledy -
u potoka v lukách na J okraji obce V silnice. V saské části 1[3 a 2cx zřídka, v 3la jen 2 lokality 
(MACH 1966 : 80). 

Phyteuma nigrum F. W. SCHMIDT: 3la: Pomezí n. O. - na poříčních lukách V kóty 448 ; 
Skalka -- lesní loučka S silnice poblíž odbočky do Dolního Pelhřimova. Další lokality v 3la viz 
MACH (1966 : map. 24), vztahy k rozšffení v sousedních západočeských územích viz SKALICKÝ. 
CHTtTEK et GILL (1966 : 95) a mapu v ČSSR HouFEK (1963). Rozšíření podél Ohfo pokračuje 
v Bavorsku do 2cx až do okolí Wun.siedlu (viz VOLLRATH 1957 : map. p. 120). 

P. spicatum L. subsp. spicatum: l~: Hranice - u silnice S obce u stát. hranice (Ho), les 
„V medvědím" S kóty 671 (H.) a lesní okraje poblíž kóty 594 J obce; Studánka - los na kótě 
690 (Bída) J obce (H.) a železniční násep J železniční zasMvky; Štítary - pastviny V obce; 
Doubrava - u státní hranice V obce (Ho) a t,rávníky v obci S silnice; Aš - pastviny Z kóty 687 
SSV města, u silnice do Podhradí u Červeného mlýna, louka u zastávky Aš pfodměstí SZ města; 
Dolní Paseky - okraj lesa na JV a V svahu vrchu Háj (757 m) (též H.); Přední Nebesa - louka 
u rybníčku v Chebském lese u státní silnice (Ho). 2cx: Libá - stráňky nad údolím (H.), V saské 
částí l~ a 2o: roztroušeně, v 3la vzhledem k tam hojnějšímu druhu P. nigrv,m vzácněji (MACH 
1966 : map. 56). 

Pinus mugo TmrnA subsp. rotundata (LINK) JANCHEN et NEUMAYETt: 1[3: Hraníce - rašelinná 
louka u kóty 594 V silnice. Navazujo na rozšíření v bavorské části 2tX JV města Selb (viz VoLL
TtATH 1957 : map. p. 85). 

Plantago media L.: 1[3: Doubrava - louka JV obce (Ho); Aš - pastviny Z kóty 687 SSV města. 
V sousedním Vogtlandu vystupuje na úživnějším podkle,du do nižšího podhůří (nejvýše do 615 m). 
2cc Skalka -- u státní silnice u Goethova kamene (Ho). 3la: Pomezí n. O. - silniční pfíkopy 
V kóty 448; Skalka - u silnice S lesa Chlumy; Slatina - Komorní hůrka. V 3la dosti hojně (viz 
MACH 1966 : map. 26). 

Plantanthera bifolia (L.) Rich.: lf3: Studánka - lesní loučka u vrchu Bída (690 m) J obce (H.) . 
Pleuropteru8 cuspidatus (SIEB. et Zucc.) H. GROSS: l~: Aš-Mikulov - u nemocnice zplaněle. 
Poa chaixii VILL.: l~: Aš - parkově upravený les na vrchu Kuželka JZ města. Pi'irozený 

výskyt v ašském výběžku nebyl zjištěn, i když v saské části lf3 i v bavorské části 2 (VOLLRA1'H 
1957 : 141) se tento druh iídce vyskytuje. V parcích jsme jej zjistili v posledních letech např. 
v Klatovech, v Hluboši u Příbrami nebo V. ČEJKA v Otíně u Klatov, takže tento druh je možno 
označit také vzhledem k dřívějším nálezům (viz SKALICKÝ, CHRTEK et GILL 1966, STRICKER 1960) 
jako často zavlékaný a zplaňující v parcích v střední Evropě. 

P. pratensis L. subsp. irrigata (LINDM.) LINDB. fil.: 1[3: Podhradí - lesní cesta mozi kótami 
656 J obce a 687 SSV Aše (<let. J . CHRTEK). Nomenklatura a další údaje o subspecii viz JIRÁSEK 
(1964). 
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P. sup'ina ScHRAD.: 2cx:: Skalka. u Aše - Chebský les u myslivny na Slatinném potoce, na cestě . 
Polygala serpyllifolia HosE: 1[3: Studánka -- smilkové pastviny na JZ břehu Nového rybníka 

(leg. H. VoLLRATII na společné exkursi s F. MLADÝM a V. SKALICKÝM 1966). Z území je znám tento 
druh z okolí Lubů (KNOLL 1965), ale i ze saské strany (WEBER et KNOLL 1965). Výskyt tohoto 
význačného subatlanského druhu dosahuje právě v 1[3 a v lcx: (Krušné hory) svou východní 
hranici souvislého areálu. V západním sousedství ašského výběžku je tento druh rozšířen až k na
šim státním hranicím (VoLLRATH 1957 : map. p 118), takže kromě dalších lokalit v lcx: a l~ možno 
očekávat jeho výskyt i v našich výběžcích Smrčin (2cx: a 2[3), v dyleúské skupině Českého lesa (4) 
a snad i v 3la. 

Polygonatum multiflorum (L.) ALL.: 3la: Skalka - v doubravě SV odbočky do ob0e z chebské 
silnice. 

Polygonum bistorta L.: 1[3: Hranice - lesní údolí u osady Altegrun JZ obce (H.) a mokré louky 
u kóty 594 m a les „V medvědím" S kóty 471 (H.); Pastviny - louka JZ obce (Ho); Doubrava -
louky v obci; Černý Luh J Kamenné - vlhká louka nad rybníkem u samoty; Krásná - louka 
u SZ cípu obce a Z osady „V Háji"; Aš - louka u nádraží .J města pod vrchem Kuželka a na 
Z svazích vrchu Háj (757 m) SV města; N. Žďár - les mezi obcí a Kozím hřbetem (Kozinou) 
(643 m) (H.); Přední Nebesa - u myslivny nad cestou v Chebském lese JV osady (H.) a při ašské 
silnici J osady; Zadní Nebesa - louka na V okraji osady (Ho). 2cx:: Skalka u Aše - u myslivny 
na. Slatinném potoce (H.); Vojtanov - u pískovny u silnice J železniční stanice; Libá louka 
na Z břehu Hamerského rybníka J obce. 3la: Pomezí n. O. - poříční louky u kóty 448. V ašském 
výběžku se vyskytuje často (SCHREIBER 1923), rovněž i ve vyšších polohách saského Vogtlandu. 
I v nižších polohách 3la je tento druh hojný (MACH 1966 : map. 28). 

Polypodium vulgare L.: 2cx:: Ostroh - skály pod zámkem. 
Potamogeton gramineus L . : 1[3: Hranice - tůřiky v rašelinných lukách J obce. Druh i v sou

sedství vzácný. Druh v přilehlé saské části l~ je znám z jediné lokality, a to Miihlhausen u lázní 
Elster (WEBER et KNOLL 1965 : 39). Z 2cx: ani z 3la nám není výskyt znám; nejbližší lokality 
v ČSSR jsou až v Karlovarské kotlině (3lb) (ČELAKOVSKÝ 1867 - 1881). 

Potentilla argentea L. (s. I.): 1[3: Podhradí - trávníky u zi·íceniny. 2cx:: Libá - travnaté svahy 
pod Plochým vrchem; Ostroh - trávníky u zámku; Vojtanov - pískovna u silnice J železniční 
stanice. 3la: Pomezí n. O. - u silnice 0,5 km V kóty 448; Lomany u ]'rant. Lázní - kolem pís
kovny SZ obce. V 3la často. 

P. tabernaemontani AsCHERS . : 2cx: Výhledy - v obci na zbofoništi. 2[3: Háje - čedičový lom 
na Z okraji silnice J samoty Hechtova mýť. 3la: Slatina - Komorní hůrka. 

Prenanthes purpurea L.: 2[3: Schirnding - lesík l km SV obce (v bezprostřední blízkosti čs. 
stát. hranic); v nižších polohách Smrčin je tento druh již vzácný (VoLLitATH 1957 : map. p. 87). 
3la: Pomezí n. O. - ve svahové doubravě u Ohře na S okraji osady Podhoří. 

Prunu8 spinosri L.: 2cx:: Ostroh - V okraj obce. 3la: Pomezí n. O. - okraj doubravy S osady 
PodhoH; Cetnov - Vlčí vrch na J okraji Komorního lesa; Skalka u Chebu - svahy u býv. mostu 
přes Ohři J obce. Ve vyšších polohách na naší i na saské straně chybí. 

Pteridium aquilinum (L.) KUHN: 1[3: Hranice - les „V medvědím" S kóty 671 (H.) a les mezi 
obcí a Studánkou; Studánka - lesík u železniční zastávky; Výšina u Aše - okraj lesíka S osady. 
2cx;: Výhledy - lesní údolí J kóty 734 (H.); Házlov - lesík SZ obce. V přilehlém saském území 
roztroušeně, v 3la vzácně (MACH 1966 : m.ap. 53). 

Pulmonaria o.fficinalis L. subsp. ojjicinalis (P. obscura DuM.): 3la: Pomezí n. O. - svahová 
doubrava u Ohře na S okraji osady Podhoří. 

Pyrola minor L.: l~: Aš - les na J svazích vrclm Háj (757 m) SV města. 
Ranunculus bulbosus L.: 2cx:: Výhledy ·- na zbofoništi v SV okraji obce. V 3la roztroušeně 

(MACH 1966 : 8:)). Ve vyšších po1ohách chybí. 
R . .flarnrnula, L. subsp. f.ermifolius (WALLJi.) HAYEK [:Fl. Steiermark 1 : 396, 1908] - (Syn.: 

R . .f. var. temáfolius 'VALLlt., R. f. var . radicans NoLTE aj.): l~: Studánka - vodní strouha 
v lese na J bfohu Nového rybníka; Kamenná - pěšina u rybníka J osady. Je to pravděpodobně 
samostatná ekologická rasa, kterou je možno zaměnit s druhem R. reptans L. Na svých stanoviš
tích (zastíněné mělké vodní pHkopy a občas zaplavovaná místa ve vyšších polohách Čech na 
i::; ilikátových půdách) se zdá být konstantní. Jsou však známy i rostliny, které působí dojmem 
pfochodných morfotypů (hybridní původ nebo konvergence?). JS"a zmíněných lokalitách v ašském 
výběžku nejsou jakékoli přechody k nominátní subspecii, která přitom rost,e v nejbližším okolí. 
Podle Gliicka, který oba typy hodnotí jako variety, existuje u obou paralelní variabilita vyvolaná 
stejnými ekologickými činiteli. Proto budou např'. vodní ekomorfosy obou morfotypů značně 
podobné. Naše rostliny dobře odpovídají Hayekovu nebo Gliickovu popisu. Korunní plátky 
bývají ještě drobnější, 2,2 - 3,2 mm dl., nažky ± 1,5 mm dlouhé. Rostlina v nejhořejších uzlinách 
již nekořenuje. - GLUCK (1936) hodnotí jako variety i jiné vnitrodruhové taxony, které jsou 
ve Flora europaea pojímány jako subspecie. Znaky v květech a v plodech se nám zdají přece jen 
významnější než se domnívá MELZER (1968 : 70) . Proto používáme Hayekovo poddruhové 
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označení, i když jsme si vědomi, že ph taxonomickém hodnocení bude tfoba přihlédnout k vý
sledkům kultivačních pokusů s uvedenými morfotypy. 

R . nemorosus DC. subsp. nemorosus : l~: Hranice -- lesní okraje poblíž kóty 594 J obce; 
flt.ítary - pastviny V obce poblíž železniční zastávky Krásná; Pfodní Nobesa --- př·i silnici 
u hájovny J obce. 2cx.: Skalka u Ašo _,_ travnatý okraj lesa u myslivny u kóty 602; Libá -- les 
na SV svahu Plochého vrchu pod suťovým kuželem; 3la: Pomezí n . O. -- ve svahové doubravě 
na S okraji osady Podhoří. Ve všech okolních územích jen roztroušeně, z :Ha dos ud druh nebyl 
znám (j ediná lokalita v květenách Chebska se týká V cípu l~ - - viz DALLA-Tmum 1878). 

R. sardous CRANTZ: 2cx.: Skalná - úhor na Z okraji obce. MACH (1966: 83) uvádí několik 
lokalit z 3la , kde se tento vzácný druh vyskytuje. 

Rapistrum rugostim (L.) ALL. subsp. orientale ( L.) AIWANG.: l~: Aš -- kolej išt.ě hlavního 
nádraží J města poblíž hospodál'sk é budovy zplaněle . [>oněvadž se naše rostliny liší dlouhým 
zobá nkom a zcela lysými plody v době zralosti, phpojujeme popis hlavních diakritických znakú 
rostlin z ašského nádraží: 

Stopka plodní aoii l L/ 2 X delš í než spodní část plodu, (3,5) - 4,5-(6) mm dl„ asi 0,7 mm tlustá; 
dolní část plodu válcovitá až olipsoidní, 3, :3- 3,6 mm X 1,5 - 1,8 mm velká, většinou nezfotelno 
podélně žebernatá; horní část plodu pr-i zrání široce vej čitá, v době plné zralosti kulovitá nebo 
o něco širší než dlouhá, 2,6 - 3 mm X :3 --- :J,2 mm, hluboce podélně brázclitá, náhle zúžená v zo 
bánek. Semeníky většinou zcola lysé, někdy s jednotlivými dlouhými chlupy, ale v tom případě 
nezralé plody vždy olysávající, takže v době zralosti jsou zcela lysé. Čnělka těsně po odkvětu 
1,4-1,7 mm dl„ v době zralosti 2,7 - 3,5 mm dl., tj. zdéli n ebo o málo delší horní část i plodu. 

MARVAN ( 1952) našel u Brna jiný morfotyp t éto subspecie. Nám se nepodařilo ztotožnit ašskou 
rostlinu s žádným vnitrodruhovým taxonem Schulzovy monografie (ScmJLZ 1919) v rámci t éto 
subspecie. Jiná studia kromě morfologického srovnání jsme neprováděli, proto se neodvažujemo 
nalezený morfotyp taxonomicky hodnotit a pojmenovat. 

R eseda lutea L.: l~: Studánka - u železniční zastávky zplaněle. 
Rosa gallica L.: 3la: Cetnov - Vlčí vrch na ,T okraji Komorního lesa (H.). KLÁŘTEitSKÝ 

et BHOWICZ (1964) vymapovali na Chebsku 2 lokality této růže, MEUSEL et; BuHL (1962: map. 
p. 1262) l lokalitu v prostoru Tršnice . Lokality S Ohfo se mohou vztahovat k údaji o zplanění 
u Františkových Lázní (DALLA-Tomrn 1878 : 84) nebo byly vymapovány nějaké údaje nám ne
dostupné. Lokalita u Cetnova je zřejmě předsunuté naleziště této významné růže na Chebsku. 

Rubiu; caesiw; L.: 2cx: Skalná - nad rybníčkem SZ obce. 
R. suberectus ANDERSS.: l~: Pastviny -- v boru J Nového rybníka. V l~ chybějí subxerofilni 

plášťová společenstva, ale místy jsou rozšířena subatlantská společenstva s ostružiníky. 
Ritrnex aquaticus L.: 2cx.: Libá - Z břeh Hame rského rybníka ,J obco (též H.); Dubina - u Lib

sk ého p otoka na S okraji lesa Doubí. Výskyt souvisí a si s rozšfrením tohoto druhu podél vodních 
toků v 3la (napÍ'. v mrtvém ramenu Ohfo V Dolnice ). 

R. maritimus L.: 2cx: Libá - Hamerský rybník. 
Sagittaria sa,qittifolia L.: 2cx.: Libá - Hamerský rybník J obce a rybník 1 km SV obce. 3la: 

Cheb - mrtvé rameno Ohfo V Dolnice; Žirovico - ry bník u silniční křižovatky Z obce (Ho). 
8alix pentandrn L.: l~: Studánka - v l_!iké louky .JV Nového rybníka. 
S . 1·epens L. sub;:;p. rosma,rinifolia (L.) CELAK. : 1(3 : Hranice - lesní údolí u osady Altegri.in 

.JZ obce (H.): Pfodní N ebesa - mokrá louka v Chebském lose .JV obce (Ho). 2cx: Skalná -
u rybníčku J Čihadla SZ obce. 

S. triandra L.: 3la: Skalka u Chebu - břeh Ohfo u býv. mostu J. obec. 
Salvia vert-icillata L.: 1(3: Aš - louka u silnice od města k nádraží, výskyt úejmě :-:clventivního 

púvodu. 
Sambucus e1Julu s L .: l~: Hranice - lesní údolí u osady Altegri.in JZ obce (H.). 2a: Ve lký Luh -

okraj lesa S Mlýnského rybníka. Pfokvapuje výskyt v tak málo pfíznivých podmí11kách (obdo ba 
asi jen na Šumavě - viz mapu SKALICKÝ et al. - l'res lia, Praha, 33 : 186,19Gl). 

Scleranthiis perennis L.: 2cx: Skalná - lesní okraj u l\iattlova ml ý na. 3la: Slatina -- Komorní 
hůrka; Cheb - skalka u mrt,vóho ramne Ohř'e V Dolnico. . 

Sedum album L.: 1(3: Podhradí - na skalách a na zdoch ZÍ'Íceniny. 3la: Cheb -- skály pod hra 
dem a ve zdivu. Prokazatelně druhotný výskyt. 

8. telephiwn L. (s. s. ) ( = S. purpura8cens KocH): 2cx.: Libá - nefolinitová suť na SV Plochého 
vrchu (641 m) Z obco; Pomezí n. O. - u obce. Nejbližší německé lokality jso u v bavorské 
části 2 (S CHVBERTH 1935) a v pahorkatině horní Saaly S města Hof. Údaje z květ(my Chebska 
(DALLA-TORHE 1878 : 83) „an trocke nen Stellen haufig, besondors auf Maueru" je nutno nojdř-íve 
dolož it, aby se netýkaly jiného rozchodníku, např. S. spuriurn MArts. -Brnn. 

Selinurn carvijolia L.: 2cx. : Libá - S úpatí Plochého vrchu. 3la: Cetnov - Vlčí vrch na J okraji 
Komorního lesa (H. ). 

Sernpervivum soboliferum SIMS: 2cx: Dubina u Libé - u cesty SZ kóty 493. Navazuje bezpro 
středně na lokality podél Ohře v NSR (VoLLltATH 1957 : map. p. 96). 
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.S'enecio jacobaea L.: 2a: Libá - stráně nad údolím (H.); Hůrka u Libé -- pastvina směrem 
k Drahovu. 2~ (na hranicích s 3la): Pomezí n. O. - pastviny nad železniční zastávkou. 

S. nemorensis L . subsp. nemorensi8: 2a: Libá - okraj lesa u nefelinitového lomu na S úpatí 
Plochého vrchu (641 m). V l~ a'li chybí; nejbližší lokality na našem území jsou v Krušných 
horách. 

Silene gallica L.: I~: Aš - v kolejišti hlavního nádraží J města zplaněle. 
Sisymbriiim irio L.: I~: Aš - v kolejišti hlavního nádraží zplaněle. 
Solanum dulcamara L.: 2a: Libá - bfoh Hamerského rybníka .J obce. 
Soliclago giganteaAIT.: l~: Podhradí - v obci; Krásná -- u barvírny na V cípu obce, na obou 

lokalitách neofyt. 
Sparganium erecturn L. subsp. microcarpum (NEUMANN) DOMIN: l~: Aš - tůňka u železnice mezi 

nádražím J města a vrchem. Kuželka (rev. B. KŘÍSA). 
S. niinimum WALLH.: l~: Novosedly u Pastvin - Z a .J břeh Nového rybníka. Z okolních 

území dosud neuváděn kromě jediné lokality v 2 (SmruB:i<::RTH 1935). 
Stachys sylvatica L.: 2a: Libá - olšiny u Libského potoka směrem k Dubině. 
Stellaria holostea L.: 3la: Pomezí n. O. - ve svahové doubravě S osady PodhoH. Další lokality 

z 3lci viz DALLA-Tomrn (1878 : 70) a MACH (1966 : map. 47). Poslední lokality podél Ohře indi
kující migrační proud habřin; pfodsunutá stanoviště však bývají obvykle v jiných lesích a ze
jmé na na jejich okrajích nebo i na vysloveně druhotných místech jako napf. u cest, na želez
ničních náspech apod. (viz DALLA-T01m1<J 1. c.). 

S. nemorum L. subsp. nemorum: l~: Přední Nebesa u Aše - Chebsk ý los JV osady poblíž 
myslivny nad cestou (H.), 3la: Pomezí n. O . - v kfovinách u kóty 448 pod kostelem. 

Taraxacum laevigatum (WrLLD.) DC. (s. 1.): l~: Podhradí - na zdech zříceniny. 2a: Ostroh -
na trávníku kolem skalek u zámku. 3la: Dolní Lomany u Frant. Lázní - trávníky S odbočky 
silnice do Krapic. 

T eesdalia nudicaulis (L.) R. B1t.: 2a: Skalná - J svahy u SZ okraje obce; další výskyt v území 
viz HouFEK 1968. Nejvýše vystupuje v saské části 2a u obcí Barendorf a Schonberg (735 m 
a 600 m) (WEBER et KNOLL 1965 : 96). MACH (1966) uvádí z 3la j eště 2 lokality, které nojsou 
obsaženy v textu ani v mapě Houfkovy práce, a to: Dvorek (Dvoreček) -- pískovna 700 m SV 
obce; Starý Rybník - lom 1 km JZ obce. - I>odle našeho členění j r;ou lokality u Plesné a Skalné 
na okraji Smrčin ve výšce kolem 500 m na žulovém podkladu, na sousedn.ích lokalitách u Frant. 
Lázní asi v 450 mna pánevních písčitých sedimentech. Obojí podmínky jsou pro výskyt T. nudi
raulis ce1kem příhodné. V l~ se tedy skutečně v Č)SSR tento druh nevyskytuje; tím je vysvětlena 

Houfkova př'ipomínka k členění. 
'Pelekia speciosa (ScHREB.) BAUMG.: lf': Kopaniny - zplaněle podél silnice k Podhradí. 
Teucrium scqrodonia L. subsp. silvestre (LAMK.) GAMS: 2a: (resp. Wf 6): na několika travnatých 

místech poblíž lesních porostů podél železnice Cheb-Nurnberg v NSR, zfojmě adventivně; 
Lenau - JVobce; Immenreuth - okraj lesa 1 km ZJZ obce; Vorbach - okraj lesa 1 km SV obce. 
V Čechách jsme tento druh na obdobných stanovištích zatím nezaznamenali, ale při jeho expansi 
v bavorsk é části 2a: (viz VOLLRATH 1957 : 164) jej možno u nás brzy očekávat. 

Thesiurn pyrenaicurn PoURR. subsp. pyren(iicum: l~: Podhradí - lesní loučka mezi kótou 656 
J obce a 687 SSV Aše. V horním Vogtlandu roztroušeně (WEBER et KNOLL 1965) podobně jako 
v phlehlých bavorských oblastech (VoLLRATH 1957: map. p. 91). (DALLA-TORRE (1878) uvádí 
výskyt z 2~ od Sv. Anny. 

Thysselinwm palustre (L.) HoF.E'M.: l~: Hranice -- louka u rybníka u Kotliny JV obce (Ho). 
2'.X: Libá - louka u Libsk ého potoka S lesa Doubí směrem k Dubině, Hamerský rybník (též H.). 
3fo: .Pomezí n. O. - okraje poHčních luk V obce. 

Tragopogon pratensis L. subsp. pratensis: l~: Podhradí - stráň u barvírny „v Háji" JZ obce; 
Aš -- východní předměstí Mikulov. 

'1.'rientalis europaea L . : lf': Hranice - lesní údolí u osady; Altegrtin JZ obce (H.), rašelinné 
okraje lesa v okolí kóty 594, les „V medvědím" S kóty 671 (H.); Studánka - les na vrchu Bída 
(690 m) J obce (H.) a rašelin~ý les na J břehu Nového rybníka; Kamenná - SZ okraj lesa 
u malého rybníčku J obce; N. Zdár - mokfadní louky u obce a les m ezi obcí a Kozím hfbetem 
(643 m) (H.); Přední Nebesa - okraj Chebského lesa V obee, u myslivny J obce a Halštrovský 
les m ezi obcí a kótou 734 (vše Ho). 2a: Výhledy - - údolí potoka J kóty 734 (H.); Skalka u Aše -
ve smrčině u myslivny u kóty 602; Lipná - les S Pstruhovéh? potoka SZ obce (H.); Libá - lesní 
mokfad na S svahu Plochého vrchu (641 m). Z 2a je i Blechingerův údaj (ScmmrnEit 1923 -
lokalita A 74) ze slatinných luk na okraji olšiny u potoka Sázek asi 1 km SSZ obce Vojtanov. 
3la: Skalka - okraj doubravy J obce V křižovatky silnic. - Ve výše položených územích l~ 
i 2 v NDR i NSR je sedmikvítek dosti rozšířen a výskyt v ašském výběžku na tyto lokality bez
prost-ředně navazuje (VOLLRATH 1957 : map. p. 105). V nižších polohách 3la se vyskytuje za 
vhodných stanovištních podmínek (MACH 1966: map. 54), takže nadmořská výška tu není 01ne
zujícím činitelem, jak by se mohla např. zdát při vymezování Šumavy vůči Předšumaví. 
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Trifolium aureum PoLL. : l~: Aš - travnaté JV svahy u Červeného mlýna nad silnicí k Pod
hradí. 

T. campestrc ScHREB.: 2cx: Libá - u cesty Z Hamerského rybníka . Zfojmě navazuje na dos ti 
hojný výsky t v 3la (MACH 1966: map .. 49) .. 

T . medium GnuFB. subsp. medium: l~: Studánka - ]es na kóte 690 (Bída) J obce (H.); Kopa
niny - u cesty SZ obce ; Aš - travnaté svahy u Červeného mlýna nad silnicí k Podhradí (V exp.) 
a pastviny Z kóty 687 SSV města. 2ix: Skalka u Aše - Chebský les podél silnice poblíž myslivny 
na Slatinném potoce . 3la: Pomezí n . O . - trávníky V kóty 448; Frant. Lázně -- pískovna 
S odbočky do Krapic Z města. 

Turritis glaúra L.: l~: Podhradí - pod úícenin ami a ve zříceninách hradu. 2cx : Libá - stráně 
nad údolím (H.). Z přilehké saské strany je znám jen od lázní Brambach {WEBER et K NOLL 1965) . 

Typha latifoli a L.: l~: Kopaniny - pod pfadelnou Ohara směrem k P odhradí. 2cx: Libá -
Z bfoh Hamerskéh o rybníka J obce . 

Ulmus r;labra Huns.: 2cx: Libá - suťový les na JV úpatí Plochého vrchu. 
Vaccaria pyramidata MED. subsp. grandiflora (F1scu.) HAYEK : l~: Aš - kolejiště hlavního 

nádraží J města. Podobně jako v saském Vogtlandu se v ašsk érn výběžku vyskytuj e jen na rude
rálních stanovištích , zatímco jako plevel v polích chybí. 

Valeri'.ana procurrens W ALLR.: 3 la: Pomezí n . O. - pod kostelem. J e to lysej ší morfotyp 
konvergentn í k V. sarnbucifolia MIKAN f. podobně jako ve Vogtlandu (WEBER et KNOLL 1965). 

Valerianella locusta (L.) BETCKE: 3la: Skalka - za býv. mostem pfos Ohh směrem k přehradní 
hrázi . 

Verbascum nigrum L.: l~: Podhradí - v obci . 
V. thapsus L . : l~: Podhradí - pod zi"íceninou. V a šském výběžku jsme se jinak ani na synan

tropních stanovištích s diviznami nesetkali. 
V eronica montana JusL.: l~: Hranice - lesní údolí u osady Altegrun JZ obce (H.). Isolovaný 

výskyt druhu indikujícího bučiny. 
V. scutellata L .: 3la: Pomezí n. O. - u lučních potůčků V kóty 448 . 
Vicia sylvatica L.: loc: Libá ·- okraj lesa u nefelinitového lomu na S úpatí Plochého vrchu 

(641 m) . Tato lokalita souvisí s rozšířením na bavorské straně (MEYER ot SCHMIDT 1854, VoLL
RATH 1957 : map. p. 101). Výskyt tohoto druhu je vázán na úživnější půdy, což VoLLRATH 
( 1957 : 24) dokládá shodou nalezišť V. sylvatica s výskytem bazaltoidních hornin a diabasů. 

V. ietrasperma (L.) ScHREB. (s. s.) 2cx: Libá - stráňky nad údolím (H.) a rumiště u cesty 
k osadě Dubina. 3la: Vlčí vrch na J okraji Komorního lesa (H.). 

Vinca minor L.: l~: Doubrava - kfovinatá stráú v obci; Aš - lesnatý vrch Háj (757 m) (H.). 
Druh sotva původní, také v sousedním Vogtlandu asi jen zplanělý (viz WEBEit et KNOLL 1965 : 
148). 

Viola palustris L.: l~: Hranice - vlhké rašelinné louky u kóty 594 J obce; lesní údolí u osady 
Altegrun JZ obce (H.), les „V medvědím" S kóty 671; Studánka - J břeh Nového rybníka; les 
na kótě 690 (Bída) J obce (H.); Dolní Paseky - les I km V kóty 757 (Háj) (H.); Aš - vlhké 
louky na Z úpatí vrchu Háj (757 m) SSV města; N. Žďár - luční mokřady u obce (H.); Pfodní 
Nebesa - v silničním příkopu u hájovny J obce, Chebský les JV osady poblíž myslivny nad 
cestou (H ); Zadní Nebesa - mokrá louka na SZ okraji Halštrovského lesa (Ho). 2!X: Výhledy -
údolí potoka J kóty 734 (H.); vlhká svahová louka na J okraji obce V silnice; Skalka u Aše -
lesní louky u myslivny na Slatinném potoce (H.) a na okraji olšiny u kóty 602; Lipná - les 
S Pstruhového potoka SZ obce (H.); Libá - lesní mokřad na S svahu Plochého vrchu. 3la: 
Pomezí n. O. - poHční louky V kóty 448; i jinde v 3la často (MACH 1966 : map. 44). 

Viscaria vulgaris BERNH.: 2cx: Libá - suchá louka na S okraji lesa Doubí nedaleko cesty k Du
bině. V 2~ a 3la dosti často (DALLA-T01rnE 1878, MACH 1966 : 90). 

Zusammenfassun g 

Das Arbeitsgebiet ist von dreí regional-phytogeographischen Bezirken, und zwar El111ter
gebirge, Fichtelgebirge und Egerer Becken, gebildet. Diese Landschaftseinheiten wurden bei der 
Beibehaltung der Konzeption der phytogeographischen Gliederung for die Flora der ČSSR neu 
beschriinkt (siehe Karton) und physikalgeographisch, pflanzengeographisch und zonologisch 
charakterisiert. r !1"1 

Wegen geringer Durchforschung der Umgebung von Asch sind die m e isten angefohrton 
Arten for diese Gegend neu. Bei den phytogeographisch beachtenswerteren Arten sind Hinweise 
auf Angaben aus benachbarten Gebioten oder sonstige Bemerkungen beigefogt, beispielweise 
Agrimonia eupatoria subsp. eupatoria, A strantia major subsp. major, Bromus benekenii, Erica 
carnea , Galium silvaticum, Hydrocotyle vulgaris, Lathyrus montamu8, Polygala serpyllifolia, Rosa 
gallica, Sambucu8 ebulus, Teesdalia nudicaulis, Trientali8 europaea, Vicia sylvatica. 
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Manche interessanto Anthropophyten - Arten wurden hier gesammelt, z . B . Anaphalis m ar
gari tacea, BunirJ,8 orientalis, Corydalis lutea, Cruciata glabra, Eruca sativa, Impatiens parviflorci, 
lmperatoria ostruthium, Lysimachia puncta,ta, P oa chaixii, R apistrum rugosum su bsp. orientale , 
8isymbrium irio, T eu crium scorodonia subsp , silvestre, V accaria, p yram idata subsp. grandiflora . 

D er Be itrag enthalt einige taxonomisch schwierig u n t er sch iedb are Sippen u 11d bei e inigen von 
ihnen sin d t axonom isch e B em erkun gen angefi.ihrt ; es sind di es : A grúnonia zirocera , B etula carpa
tica , B . pubescens , Ccdlitriche hamulata , C. stagnalis, Caltha p ali1.stris ;; ulmp. procm nbens , Canl arúi, 
draba subsp. draba va r . subinte,qrifolia, Carex caespitosa , C . n igra subsp . ju'llcella , E leochciris 
mamillata, Ranunculus flam mula subsp . tenuijolius, Rap istrum rugosum subsp . oricntale, Valeriana 
procurrens . 

Die Pflanzon d er Subsp ecies Rapistrum rugosum s uhsp . orientnle von Asch woichen in de r 
:Fruchtgestalt e ín woni g ab . Ihr Schnabel ist lang u n d vollroifo Frucht;e sind ga nz kahl. 
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