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JAROŠ V. (1972): Rozšíření Malaxis monophyllo8 (L.) Sw. v České socialistické re
publice. [The Distribution of Malaxis monophyllos (L.) Sw. in the Czech Socialist 
Republic.] - Preslia, Praha, 44: 244 - 253. - - The distribution in the Czech Socialist 
Republic of the a.mphiboreal-montane-continental species Malaxis monophyllos (L.) 
Sw. is given and its ecological and phytocoenological preferences are discussed. -
Pražská 372, Uhříněvea near Praha, Czecho8lovakia . 

Měkčilka jednolistá [ M alaxis monophyllos (L.) Sw. J náleží mezi velmi vz~c
né druhy středoevropské květeny. V této práci předkládám výsledky studia 
rozšíření tohoto druhu v Óeské socialistické republice. Na Slovensku druh 
zpracoval a publikoval bez mapy rozšíření ZÁBORSKÝ (1958: 373 - 376). 
M alaxis monophyllos (L.) Sw. si zaslouží nadále soustavnou pozornost 
zvláště na bohatších a neporušených lokalitách (Zvůle, Nicov, Nový Hro
zenkov), kde lze řešit nejasnosti, týkající se např. fytocenologické přísluš
nosti, periodicity kvetení či endotrofní mykorrhizy. 

Celkový areál M alaxis monophyllos (L .) S w. 

Malaxis monophyllos (L .) Sw. je amfiboreálně montánně kontinentální 
geoelement (MEUSEL 1943 : L 24). MEUSEL et al. (1965 : T 273) jej charakte
rizují formulí: (m [mo] - sm [mo]) - temp - (b) . (oz2 _ 3 ) circpol; tzn. druh 
rostoucí především v t emperátní zóně obou polokoulí, méně v mediteránu 
až submediteránu (tam v horách) a zaRahující do boreální zóny. Nezdá se mi 
správné charakterizovat jej jako druh s oceánickou t endencí, i když 2. až 
3. stupně. Jedná se spíše o druh kontinentálního charakteru . 

Hranice areálu prochází od Uralu e vropskou částí SRSR, z Volyúsk o-podolsk é plošiny v zá
padní Ukrajině směřuje do Rumunska a odtud do Maďarska, severozápadní .JugoRlávio, Hakn1IRka 
a ÓSSR. V Itálii je Malaxis monophyllos (L.) Sw. známa severně od foky Pád a je jího pi-ít,oku 
Dora Baltea. Zá padní hranici rozšíření druhu naznačuj e jeho výskyt ve Švýcarsku, dálfi v Ba
v orsku a Dolním Sasku v NSR. V NDR bylo reg istrová no v roce 1965 pouze 1 velmi ohrofoné 
naleziště (WisNIE WSKr 1965 : 80) . Ze Skandinávie .uvádí HuLTÉ N ( IHfíO : 141) p 0drnbno11 b odovou 
mapu v ý8 kytu, z níž je pat rné, že severní hranice prochází severním Nor::ikem, 8védskom a Fin
skem a pokračuj e do okolí Ladožl" kéh o a Oněžského jeze ra v Karelské SSR. V Polsku se uvndený 
druh sonstředuje převážně na Baltské jeze rní ploš ině , vo Slor."Jkóm pohoří a vo Vysokých Besky
d ech. Ojediněle se vyskytuje tóž v Litevsk é SSR, Lotyšské SSR a E stonskó RSH na území Baltské 
tabule .. J eho výskyt b y l zazna m enán i na oRtrovech Sa aremaa, Hiurnaa (HuLTi<:N l. c.), Usedom 
(HEfH 19:3g: 521, Sc rrNBLLE PHC), Hujana (RrH~.ME R PJtC) a notland v Balt,sldm1 moři. Hranice 
rozšíření pokrnčuje ze severních území Evrop y k jihovýchodu př·c s Urnl na východ do o blasti 
Altaje (lis tnat,ý los v údol í foky K.arakona, K1tYLOV HW3 BHN U ), do Himálaj e (H1w r l.c.) a okolí 
j ezera Bajkal (ZrnGENSPE:CK 1936 : 252). ,Je t éž uvác lčm v Severní Americe (Pensylvánie, Ne
braska) a Kanadě (Que bec , Manitoba) . Chybí ru1 Islandu, v Dánsku a v z:'tpadní a n e jjižn6j8í 
Evropě. 
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Rozšíření Malaxis monophyllos (L.) Sw. v České socialistické 
republice 

V ČSR byla Malaxis monophyllos (L.) Sw. publikována již koncem 18. sto
letí z Úšovic u Mariiínských Lázní a Hradčan u Mimoně (SCHMIDT 1793 až 
1794, SCHMID'!' sec. Orrz 1815). Přesto, že se jedná o dávné, nově nepotvr
zené, navíc bezdokladové nálezy, nejsou v okolí uvedených míst vyloučeny, 
neboť edafické i klimatické podmínky zde odpovídají nárokům druhu. První 
doložený nález zveřejňuje WIMMER (Scnovrz WRSL in WIMMER 1832 : 333) 
z Urlichu u Malé Morávky v 1. polovině 19. století. Do roku 1918 se podařilo 
int~nzívnějši sběratelskou činností zjistit 66,6 % z dosud známých lokalit 
v CSR. Poté následovala jednatř'icetiletá přestávka, přerušená dvěma osa
mocenými sběry u Červenohorského sedla v roce 1949 (ŠMARDA 1949 BRNM, 
ŠMARDOV Á H)49 BRNU). Zásluhou_ rozsáhlejšího floristického výzkumu 
v letech 1960 - 1966 hlavně v jižních Cechách bylo možno z~eřejnit 5 nových 
lokalit druhu z tohoto území, dále 1 lokalitu ze severních Cech a 1 lokalitu 
ze severní Moravy. Nejnověji byla Malaxis monophyllos (L.) Sw. objevena 
11. VII. 1968 (Herb. Jaroš) ve střední části Polomených hor na travnatém 
okraji cesty v dubové habřině ZJZ od Nových Tupadel. 

Je pravděpodobné, že bude ještě nalezena v územích neporušených antropickými zásahy, kde 
intenzita floristického prúzkurnu nebyla dostačující, nebo byl druh přehlížen. Perspektivně při 

padá v úvahu jižní část ČeskomoravRkó vrchoviny, Český les , Broumovské mezihoří, Orlické hory 
a Oderské vrchy. 

Pi·iložoná mapa rozšíř-ení Malax1:s monophyllos (L.) S\v. v ČSR byla vypracována na základě 
vlastních zjištění, údajů získaných z herbářů (BRNM, BRNU, OP, PR, PRC), dále byly použity 
dostupné literární prameny, Dominův materiál k flóře ČSR (depon.: Základní knihovna ČSAV 
Praha), kartotéka čs. flori stické akce a písemná i ústní sdělení botaniků (prom. biol. D. Blažková, 
CSc., Dr. J . Houfek, CSc., Dr. B. KHsa, CSc., prom. biol. S. Kučera, prom. biol. J. Moravcová, 
prom. biol. T. Sýkora), jimž vi'ele děkuji. Děkuji též Dr. B. Slavíkovi, CSc. za některé pl-ipomínky 
k práci. Lokality druhu v blízkos ti hranic ČSR na území PLR byly zaznamenány z uvedených 
herbářů a z prncí zaznamenaných v závorce za citovanými údaji . 

Seznam lokalit Malaxis monophyllos (L.) Sw. v České socialis
t1 cké republice 

V seznamu jsou lokality druhu fazeny podle fytogeografického č l enění (DOSTÁL 1960); nomen
klatura uvedených taxónú je podle ROTHMALER (1966) a PILOUS e t DUDA (1960) . Zmínky o stejné 
lokalit;č u rúzných autorú i práce téhož autora jsou oddělovány středníky. Tečkou jsou od sebe 
oddělovány odlišné lokality. Otazník za letopočtem označ·.uje pochybnosti o správnosti letopočtu, 
samotný nahrazuje nečitolnó údaje. Chybějící údaje o nadmořských výškách (většina) a přísluš
nost, k nejbližšímu městu či obci (oddělováno dvojtečkou) doplnil autor s pi'ihlédnutím (v případě 
nadmořských výšek) ke klimatickým a edafickýrn nárokúm druhu. Staré topografické názvy jsou 
pod le možnosti převedeny na nové úíwlní názvosloví. V hranatých závorkách jsou uvedeny 
auLorovy dodatky n e bo bližší vysvětlení. Seznam literatury neobsahuje literární prameny ozna
čené v textu ki-ížkem ( +) pfod jménem au tom; tyto jsou uvedeny v bibliografii FuTÁK et DoMIN 

(1960). 

M é n ě znúmé rníst,ní názvy 

B1tche rs, lidově Pnchcrs, Pucheř - Pohoří na Šumavě 
Dreist;ein - Troják, 1043 m n. rn„ V od Branné 
Endorsdorf - Dobřejovice u Zlatých Hor 
Flbhs - myslivna „Na Splavu" Z od Trojáku, 1043 m n . m ., u Branné 
Goldern;tein, I<oldštýn - Branná 
Hollen st e in vrch 825 m n. m ., V od nádraží Branná 
lGisebretts míst.ní název cesty u lomú v Rádkowě, PLR (KRTIČU:A 1968 pís. sděl.) 
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Kohllehne - místní název S od cesty z Ondřejovic do Javorné za bývalou elévárnou proti 
rybníku; dříve se zde pálilo dřevěné uhlí 

.Silborberg - Stříbrné Hutě 

Simon-Juda - štola dnes nazývaná „Pod ,Telení cestou" se nalézala na katastru obce Malá 
Morávka; podle mapy z roku 1896, pi-iložené k lesnímu hospodářskému plánu z roku 1865 se 
rozkládala. poblíž hranic polesí Hubertov (Ústřední správa Řádu Něm. rytířú čís. 1492, 
In: Stát. archiv Bruntál) 

Sofienschloss - Žofín 
Zeiskengrund - lesnaté údolí potoka Čížek S od silnice mezi Jeseníkem a. Rejvízem (KALINA 

1970 pís. sděl.) 

Zkratky herbářů 

a) mezinárodní zkratky: BRNM -·- Moravské muzeum, Brno; BRNU - Katedra botaniky 
Přír. Fak. Univ. J. E. Purkyně, Brno; OP - Siezské muzeum, Opava; PR - Botanické oddělení 
Národního muzea, Průhonice u Prahy; PRC - Kate<lra botaniky Přír. Fak. Univ. Karlovy, 
Praha; WRSL - Instytut Botaniczny Universitetu \Vroclawskiego, Wroclaw 

b) soukromé herbáře: Herb. Jaroš - Uhříněves; Herb. Kurka - Veselí nad Lužnicí; Herb. 
Křísa - Praha; Herb. Procházka - Pardubice; Herb. Sýkora -- Liberec 

A. Hercynicum (23 lok.) 

A-1. Eu-Hercynicum 

5. Šumava (1 lok.): Nicov u St,ach: Studenecký les u bývalé vápenky, travnat.ý okraj coRty 
vedoucí do Michalova, kóta 888 m (SKALICKÝ ot al. 1964 in Kolektiv 1966 : 55, H orb. Kurka 1964, 
Herb. Procházka 1964, Herb. Jaroš 1970). 

7. Novohradské hory (1 lok. ): Pohoří na Šumavě: na bažinaté lesní louce poněkud zarústa
jící kfovím mezi Žofínem a Sthbrnými Hutěmi, ca 800 m (JAHN 1890 PR, JAHN in ČELAKOVSKÝ 
1891 : 17); bažinatá lesní louka u PohoÍ'Í na Šumavě (JAHN in ČELAKOVSKÝ 18!H: 71); u Pohoří 
na Šumavě (JAHN 1894: 254, ČELAKOVSKÝ 1896 : 116); na mokrých lukách u Pohoi'í na Šumavě 
(POLÍVKA 1902 : 284); u Žofína se vyskytuje v nemnoha exemplářích ( + SCHOTT 1894 : 38, 
+ SCHOTT 1896 : 167 [publikuje lokalitu na základě sdělení Jahna], ScHOTT sec. KučERA 
1966a: 2); kdysi ojediněle u Pohoří na Šumavě v nejjižnějším cípu země ( + SCHUSTLElt 1920d: 
199); na okrese kaplickém (HOUFEK 1952 : 346); PohoÍ'Í na Šumavě (HOLUB 1960 : 7); lokalita 
nebyla novějším průzkumem potvrzena (KuČERA 1966: 75 -76); uváděný výskyt druhu lze 
předpokládat na vlhkých rašelinných lukách JV od Terčí Hutě, které nahražují původně raše
linnou podmáčenou smrčinu (KUČERA 1968 pís. sděl.). 

A-2. Sudeticum 

14. Rychlebské hory (1 lok.): Branná: za nádražím Branná při trati k Ramzové, na hu
mózních, pramenitých místech s Lislera ovata, ca 650 m (BAUDYŠ et ScHUSTLER 1918 PR); pod 
lesnatými svahy Hollensteinu [829 m n. m. ], S od nádraží v Branné , přímo pod železniční tratí 
(BAUDYŠ ot ScHUSTLER in + ScHUSTLER 1920d : 199). 

15. Hrubý Je se ník (11 lok.): Branná: blízko myslivny „Na Splavu" (Flohs ) u Trojáku 
(1043 m n. m.], ca 800 m (URBANEK 1887 PRC). -- Kouty: při staré s ilnici k Červonohorskému 
sedlu, ca 900 m (ŠMARDOVÁ 1949 BRNU). - Kouty : Červenohorské sedlo, ca 1000 m (ŠMARDA 
1949 BRNM). - Bělá: Nad vodopádem (Loitorberg) [1149 m n. m.] nad Bělou, ca 900 m ( + WIM
MER 1832: :rn3, UECHTRITz WRSL in + FrnK 1881: 441, Frnac sec. +ScHUBE HW3 - 1904: 98, 
UECHTRITZ in Ono1mY 1885 : 260, UECHTrtrrz in FORMÁNEK 1887 : 214); okolo B!~lé, Nad vodo
pádem (Loiterherg) ( + ScmJSTLEr-t IH20d : 199). - Rejvíz: mezi údolím pntoka Čížek (Zeiskon 
grund) a R ojvízom, ca 700 m ( +MuNCKB urno : 91, MuENCKE [M úNCJrn J in -1- FrnK 188la; 441, 
FrnK sec. + ScHUBE 1903-1904: 98); od Dětřichova kRejvízu, (FRITZE WHSL in +FrnK 188la: 
441, FrnK sec. -+- ScRUBE 1903 - 1904: 98). - H.ejvíz: Močály u Rejvízu, ca 750-770 m (FmTzE 
WRSL in +ScHUBE 1003c: 45, ScHUBE 1903 - 1904: 98 WH.SL, +HRUDY 1914: 102 - 103); 
u R ej vízu ( -f-SCHUBE 1904a : lll). -- Karlova Studánka: na bahnitém mísM v údolí Opavy 
u Karlovy Studánky, ca 900 m (NrnssL in 0BOJtNY 1885 : 260, NIESSL in FoitMÁNKK 1887 : 214); 
Karlova Studánka ( + ScHUBE 1903 - 1904: 98 WH,SL); u Karlovy Studánky ( + ScnusTLER 
1920rl: 199). -- Kadova Studánka: od Karlovy Studánky k Malé Morávce, ca 800 m (SCHOLTZ 
WRSL in + ScHUBE 1903c : 45) . - Malá Morávka: na Urlichu [1124 m n. m.] u Malé Morávky, 
ca. 900 m (SCHOLTZ WRSL in + WIMMER 1832 : 333, SCHOLTZ in + WIMMER 1840: 356, SCHOLTZ 
in +FrnK 188la: 441, FrnK sec. +ScauBE 1903 - 1904: 98, SCHOLTZ in 0BORNY 1885: 260, 
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SCHOLZ in FORMÁNEK 1887 : 214); na Urlichu u Malé Morávky, na vlhkých mechatých a bažina
tých lesních mýtinách (SCHOLTZ in + SCHAUER 1840: 143, SCHOLTZ in SCHAUER 1840a: 34 - 35); 
okolo Bělé, Urlich ( +ScHUSTLER 1920d: 199). - Malá Morávka: poblíž štoly „Pod Jelení cestou" 
(Simon-Juda), ca 800 m (SCHOLZ in GRABOWSKI 1843 : 255); nad kotlinou [na etiketě mělo být 
správně uvedeno Stollen nikoliv Mollen] „Pod Jelení cestou" (Simon-Juda) u Malé Morávky 
(GRABOWSKI BH.NM): Jeseník (Gesenke): Malá Morava (Klein Mohrau) [lokalita správně náleží 
k Malé Morávce] (GRABOWSKI in PODPĚRA 1914 : 428). - Dobřejovice u Zlatých Hor: Kohllehne 
v Ondřejovickém revíru, ca 500 m (Buchs-Zulz in + ScHUBE l 909a : 53). 

A-3. Sub-Hercynicum 

A-3a. Prae-Sudeticum 

19. Ještěd (I lok.): Pláně pod J eštúlem: S svah Hlubockéh o hř'ebenu při JV bfohu cesty 
do Liberce, ca 700 m (SÝKORA 1966? in Anonymus 1967: 61); Ještědské pohoří, JV část, S od 
kóty 850 m (Hlubocký hí·eben), na břehu cesty z Plání pod Ještědem do Horního Hanychova, 
na prudkém svahu mezi horskou klenovou bučinou s hojnou N ardus stricta, Pyrola minor a Platan
thera bifolia, ca 750 rn (Herb. Sýkora 1962); na lokalitě byl druh nalezen pouze v roce 1962 
(Sýkora 1968 pís. sděl.). 

A-3b. Hercynicum s ubmontanum 

24. Českomoravská vysocina (česká strana) (2 lok.): Jindhchův Hradec: v oboře 
u Jindřichova Hradec, ca 490 m (l~UNDENSTEINER 1876 PR) ; v oboře u Jind.řichova Hradce 
na jedné louco, nyní nikoliv bažinné (RuNDENSTEINEJt in ČELAKovsro~ 1881 : 768, RuNDEN
STE~NER in ČELAJ~OVSKÝ 1883 : 753) ; na mokrých lukách u Jindřichova Hradce v J Čechách 
(POLÍVKA 1902: 284); hradeckou lokalitu (Rundensteinerovu?) znal nadlesní Wiblinger z Tfoboně 
ještO v roce 1914 (HIRSCH úst. sděl. in HOUFEK 1!)52 : 364); kdysi ojediněle v oboře u Jindhchova 
Hradce, dnes pak možná, žo tam vymizela ( -f-SC HUSTLER 1920d: 199); Jindl'ichův Hradec 
(+TANNICH 1929: 125); kdysi u Jindhchova Hradce (Pucher·) (+DosTÁL 1950a: 2120 [podle 
záznamu je pravděpodobně míněna obce Pucheř' = Pohoří SZ od Jindhchova Hradce; správný 
záznam měl znít PohoH na Šumavě a tTindhchúv Hradec]); Jindřichův Hradec, v oboře na ne
bažinné louce (RUNDENS'rEINmi in HOUFEK 1952 : 346); Jindhchův Hradoc (HOLUB 1960 : 7). -
Zvůle u Kunžaku: vlhký, písčitý S břeh rybníka Zvůle s Lycopodiella inundata, ca 640 m (KŘÍSA 
et JENÍK 1964, Herb . KHsa 1964, KŘÍSA et JENÍK in Kolektiv 1966: 56); na lokalitě byly nalezeny 
2 exempláře 111 alaxis monophyllos, dále mj. Drosera rotundifolia a '11richophorum caespitosum. 

A -3c. Boreo-Hercynicum 

30. Okros severočeských pískovců: 30c. Dokcská plošina:~· Polomené hory (1 lok.): 
Nové Tupadly: travnatá lesní světlina při cestě ZJZ od osady na hranici lesního odd. 21 (polesí 
Ješovice) a lesního odd. 14 (polesí Vidim), ca 260 m (Herb. Jaroš 1968). - y. Komárovské hory 
(1 lok.): Hradčany u Mimoně, ca 280 m (+SCHMIDT 1793-1794, SCHMIDT sec. 0PIZ 1815). 

A -3d. Prae-Hercynicum 

33. Plzeúsko: 33~ . Tachovská brázda ( 1 lok.): Úšovice u Mariánských Lázní, ca 600 m 
(+SCHMIDT 1793 - 17~)4, ScHMTDT sec. 0Prz 1815) . 

35: Předšumaví: 35~. Kremžské vápence a hadce (3 lok.) : Černá v Pošumaví: ph okraji 
lesa na vápencovém vršku J·v od Černé v Poš umaví, ca 818 m (HOLUB et ČERNOHOHSKÝ in HOLUB 
1960 : 7); světlý n ezapojený borový les s keřna't,ým podrostem na sušším lesním palouku na 
kótě 818 m J od Černé v Fošuma.ví (HOL UB 1960 : 7, HoLUB sec. Kolektiv 1966 : 56 [lokalitu 
zpfosnil SKALICKÝ]). - Holubov: okraj světlého boru na pravém bi"'ehu Křemže v zákrutu SZ 
od oboe, oa 500 m (BLAŽKOVÁ in Kolokt.iv 1966: 56); na lokalitě rostly 3 exempláfo Malaxis 
monoph11llos a objevena b yla v srpnu 1962 (BT,AŽKOVÁ Hl68 pís. sdN.). - Větřní: J od obce 
Vótfoí, ca 650 m (HoLUB l!J61 : 23, HOLUB sec. Kolektiv 1966 : 56). 

C. Carpaticum occident.a l e (7 lok.) 

C-e. Sub ~ Carpaticum Rilosiacum 

84. Ostravská pánev (l lok. ): Hukvaldy: Babí hora [602 m n. m.] u Hukva ld, ca 600 m 
(GOGELA 1895 BRNU); na Babí hoře u Hukvald ( + GoGELA 1902b: llO, GooELA HJ03: 138, 
-j- GoGELA 1904b : H2): na lesní louce Babí hory u Hukvald (GOGELA in WEEBER 1901 : 30, 
GOGELA in Poup1~~RA l!H4 : 428). 
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Q.f. Beschidicum occidentale 

86. Západobeskydsk é Karpaty: f. Moravsko-slezské Beskydy (6 lok.): Rožnov pod 
Radhoštěm: v pohoří od Radhoště [1129 m n. m.] k Těšínsku ( +HocHSTET'ťER 1825 : 534); na 
vlhkých lesních lukách v Karpatech po Hadhošť ( + ScHWSSER 1843 : 341); na Hadhošti, ca 900 m 
(SCHLOSSER sec. 0BORNY 1885: 260, SCHLOSSER sec. FORMÁNEK 1887 : 214); Radhošť (+ScnusT
LER 1920d: 199); po Radhošť a Ondfojník ( + PoDPĚRA 192lb: 41) . - Frýdland nad Ostravicí: 
vlhká louka okolo Ondřejníku [965 m n . rn.] blíž Frýdlantu, 3000' [948 m n. rn.] (LEESE 1864? 
BRNU); u Frýdlantu (L:r:ESE in +SAPETZA 1865 : 50); Ondřejník u Frýdlantu (OBOltNY 1881 
PRC); na Ondřejníku (OBORNY in WEEBER HJOl: 30, GOGELA 1903: 1:38, +GOGELA 1904b: 92); 
Ondřejník ( + Sc HUSTLER 1920d: 1!:19) ; p o Radhošť a Ondfo jník ( + PonPĚllA 192lb: 41). ~ 
Frýdland nad Ostravi c í: na Ondfojníku u Frýdlantu, ojedinělá kolem Li ščí boudy, ca 750 m 
(OBORNY 1885: 260, 0BORNY in FORMÁNEK 1887: 214); Lišč í bouda ( + Sc1nJS'l'LER 1920d: 199) . 
- Ostravice: Lysá h ora [1325 m n . m.], ca 1000 m ( + KoLBENHEYER 1862 : 1197, + Frnrc 
188la: 441, 0BORNY 1885: 260, FoRMÁNEK 1887: 214, FrnK sec. +Sc11UBE 1904a: lll); na 
Lysé hofo (KoLBENHJWER in "'\:VEEBEit 1901 : 30). - Nový HROZENKOV: bývalá pastvina S od 
kóty 852,9 m (Radkov) v polesí Nový Hrozenkov, odd. 326, v níže položených vlhčích částech 
lokality, ca 800 m (VELÍSEK 1962 : 131). - Nýdek: na Nýdecké pasece , ca 600 m (WnvrMER 
e t GRABOWSKI 1829 : 270, + \VIMMER 1840 : 356, WIMMER in 0BOitNY 1885 : 260, "WIMMER 
in FORMÁNEK 1887 : 214); Nýdecká paseka (WIMMER in +KoLBENHJ~YRR 1862 : ll97, WIMMER 
in + FrnK 188la: 441, FrnK sec . + ScHUBE 1903 - 1904: 98); Nýdek ( + ScuusTLEit 1920d : Hl9). 

Polská lidová. republika 

Radków : pohoří H ejšovina, poblíž „Ki:i.sebretts" (ScmJLZE in + FrnK 188la : 441); nedaleko 
„Kasebretts" (FIEK sec. + ScHUBE 1903 - 1904: 98); Góry Stolowie (+ScHUBE 1904a: lll); 
předhoří Hejšoviny ( + MAIWALD 1926 : 279); na české straně nebyla zjištěna (VoNDÍtEJC 1951 : 49, 
KovANDA 1962: 83). - Duszniki Zdroj: u obce L ewin-Klodzki (ZOLLEH WHSL in + FrnK 
188la : 441 , FrnK sec. +ScHUBE 1903-1904 : 98). -- Dobieszów: u D obieszowského lesa u obce 
Pawlowiczki (METTETAL in + FrnK 188la: 441, FrnK sec. +ScHUBE 1903 - 1904 : 98); Dobieszów 
( + ScHUBE 1904a: lll) . - Goleszów: Goleszówský vrch (HETSCHKO in OnoRNY 1885: 260, 
H ETSCHKO in FORMÁNEK 1887: 214, KOTULA in + FrnK et PAx 1889 : 201, + ScHUBE 1903 -
1904: 98 WRSL). - UstroIÍ: Machowa góra (KoTSCHY in + KoLBENHEYER 1862 : ll97, KoTSCHY 
in + FrnK 188la: 441, FrnK sec . +ScHUBE 1903 - 1904: 98); u Machowé (KoTSCHY WHSL in 
WIMMER 1840: 356, KOTSCHY in 0BORNY 1885 : 260, KOTSCHY in FoRMÁ.NEK 1887 : 214, 
+ SCHUSTLER 1920d: 199) . - Leszna Górna: na Tulu ( + KoLBENHEYER 1862 : ll97 vVRSL, 
KoLBENHEYER in + FrnK 188la: 441, KoLBENHEYER in 0BORNY 1885 : 260, FIEK sec. + ScnunE 
1903-1904 : 98, KOLBENHEYER in FORMÁNEK 1887 : 214); v několika kusech m ezi křovím ve 
výši 610 m na S svahu Tulu (621 m n. m.) (TEUBEil 19ll BH.NM); Kiczera e t Tul, na lukách 
(sine auct„ sine dat . PRC). -- Ustron: na loukách hory W ielka Czantoria u obco Ustroú (WIMMER 

et GRABOWSKI 1829 : 270); Wielka Czantoria (KOTSCHY WRSL in + WIMMElt 1840: 356, KoTSCHY 
in + KoLBENHEYER 1862 : 1197, KoTSCHY in + FrnK 188la: 441, FmK sec. +ScHUBE 1903 -
1904 : 98, KoTSCHY in 0BORNY 1885 : 260, K oTSCHY in Ponr:?~RA 1914 : 428, +SmruSTLEit 
1920d : 199); horní luka h ory Wielka Czantoria (KOTSCHY in FORMÁNRK 1887 : 214). - Ustron: 
Mala Czantoria ( +ScHUBE 1903 - 1904: 98 WRSL). - Jaworzynka ( + BAIER 1887: 89, FOR· 
MÁNEK 1887: 214, +ScHUSTLER 1920d: 199) . 

S p or n é lo kal i ty M a l axis monophy llo~ (L.) Sw. 

D o přiložené mapy rozšíření Malaxis monophyllos (L.) Sw. v ČSR nebyly zaznamenány sporné 
a š iroce pojaté lokality, zjištěné v uvedených horbář-ích a li terárních pramen ech. 

Ze starších zmínek se jedná o údaj „podle K ocha v Čechách" ( + WOLFNER 1853a: 48) . Dále 
z herbáře J . Septzlera a E. Urbana ex istuj e v OP d oklad s lokalizací - M orava, ?, b ez udání 
s běratele i roku nálezu a podobně jo z herbáře F. B. T eubera v BRNM doklad, na jehož etiketě 
jo zaznamenáno - Morava, z bcskid [Beskyd], 19?, leg . GOGELA. O pfosněj ším umístóní obou, 
herbářově doložených lokalit lze vyslov it pouze pfodpoklad, že n á leží ke Gogolovým sběrúm 
z oblasti Beskyd. Z jižních Čech uvádí OJ>Iz (1815 : 75) Nonningúv s běr Malaxis monophyllos (L.) 
Sw. z Vyššího Brodu (Hoh enfurth). Po revizi, proveden é Čelakovským byl druh přeřazen jako 
H erminium monorchis (L.) R. BR. a taktéž publikován ( ČELAKOVSKÝ 1881 : 768). D oklad jsem 
v šak v h erbá.Hch nenašel. Další nález zvefojnil Ambrož ( + Ar.rn1wž 1927b : 158) z W eidmannova 
ostrůvku ry bníka Malý Tisý. P :h pozdějším flor istickém průzkumu ostrůvku ( +KLIKA 1!)33b : 47, 
AMBROŽ 1936 : 66) n ení Malaxis monophyllos (L. ) Sw. odtud uváděna a je patrné , že Ambrož 
zaměnil druh s Hammarbya paludosa (L.) O. K'l'ZE. 
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Obr. 1. - Rozšíření .11-tfalaxis monophyllos (L .) Sw. v České socialistické republice ( e lokality doložené herbářovými položkami: O lokality 
l'-,o p odle literárních údajů, nedoložené herbářovými p oložkami) . - Fig. 1. - D istribut ion of J.vlalaxis monophyllos (L.) S·w. in the Czech 
~ Socialist R epublic ( e based on herbarium specimens ; O li terature data, herbarium specim ens unavailable). 



Ekologická a fytocenologická charakteristika 

Malaxis monophyllos (L.) Sw. roste v ČSR na 73,3 % lokalit v oblasti 
stfodoevropské lesní květeny - Hercynicum a na 23,3 % v oblasti západo
karpatské květeny - Carpaticum occidentale. Klimaticky (SYROVÝ 1958) 
leží optimum výskytu v podoblasti chladné (50 %) a velmi vlhké (26,6 °/o), 
v územích s roční průměrnou t eplotou vzduchu 4-6 (-7) 0 0, ročním prů
měrným úhrnem srážek 800 - 1200 mm a průměrným počtem dnů od prvního 
do posledního dne se sněhovou pokrývkou 140-180. 

20 

10 

Přednost dává vlhkým až mírně vlh
kým až hlinitým humózním púdám na 
kyselých horninách. Nejméně byla zjiš
těna na půdách hornin bazických. Z 30 lo
kalit byl zaznamenán výskyt na pískovci 
30 %, fylitu 23,3 %, amfibolitu 10 %, 
migmatické rule 6,6 % svoru 6,6 %, 
vápenci 6,6 %, granitech 3,3 %, grano
dioritech 3,3 %, pararule 3,3 °/o, serpen
tinitu 3,3 % a fylitové břidlici 3,3 %
Zařazení druhu k obligátním kalcifytům 
(SÝKORA 1956 : 49) není pro naše pod
mínky správné. Druh je pouze v někte
rých územích na vápenci častější. Je tomu 

201- 301- 401- 501- 601- 101- ao1- 901- tak na Slovensku (DOMIN 1926 : 34) a 
300 40Q 500 600 700 800 900 1000 Jll 

v Alpách. Také podle Ziegenspecka 
Obr. 2. - Vvškové rozšíření Malaxis mo
nophyllos (L.) Sw. v České socialis tické 
republice . - Fi.g. 2. - Verti.cal dii:;tri
bution of Malaxis monophyllos (L.) Sw. 
in the Czech Socialis t. Republic. 

(ZIEGENSPECK 1936 : 252) a Oberdorfera 
(OBERDORFER 1970 : 266) roste na různém 
substrátu a ani vápenci se nevyhýbá. 

Malaxis monophyllos (L.) Sw. se vy
skytuje v pahorkatině až nižším mon-

tánním (v celém areálu až montánním) stupni s maximem lokalit v rozmezí 
700-980 m n. m. (53,3 % ). Nejníže položené naleziště bylg zjištěno u No
vých Tupadel (ca 260 m n. m.), nejvýše na Lysé hoře a u Cervenohorského 
sedla (ca 1000 m n. m.). 

Na 96,7 % lokalit roste JJ!falaxis monophyllos (L.) Sw. v počtu 1-2 exem
plářů, pouze u Nicova zjistil autor 35 exemplářů. Dosavadní zkušenosti 
ukazuji, že druhu vyhovují vlhké lesní louky, travnaté lesní okraje, blízkost 
lesních cest v podmáčených. smrčinách, dubových habřinách, olšinách 
a sušších borech. Mimo lesní útvary roste též na vlhkých až slatinných lukách 
a ojediněle na bývalých pastvinách. 

Z fytocenologického hlediRka je uváděna ve spolei:iern,tvech řádu Jl!folinie
talia Komr 1926 (PoT11-čEK 1964: Gl, 1969: 7), svazu Fagion sylvaticae Tx. 
et DIEM. 1936 a Alno-Padion (KNAPP J 94-2) Mirnw.-KORNAS 1956, v něm~ je 
charakteris tickým druhem (ORERDOR.l!ER 1970 : 2fH5). Na území OSHi roste 
též ve 8vazu Vfolion caninae ScHWICKERATH 1!)44 (Pláně pod Ještědem -
S ÝKOl'tA 1968 pís. sděl.) a Caricetalia fuscae Korne 1926 emend. No1rnHAGEN 
1936 (Zvůle u Kunžaku - KúÍsA 1969 úst. sděl.). 

1l1alrixis monophyllos (L.) Sw. provázejí někdy druhy s nejednotnou fy Loco nolog ickou pH
sluŘností , což jo pat rné i v následujících snímcích. 

Nové Tupadly , travnatý okraj cesty v lesním k omplex u (Galio-Carpi net1tm Onmw. 1957), 



260 m n. m., geologický podklad pískovec, 100 m2, sklon 0 - 10° SV, pokryvnost Ea 70 %. E2 50 %, 
E1 90 %. Eo 30 %. 11. VII. 1968: 

E 3 - 3: Tilia cordata; 2: Acer platanoides, Quercus petraea; + : Betula pendula, Carpinus 
betulus, Fraxinus excelsior; 

E 2 - 2: Corylus avellana; 1: Quercus petraea; +: Alnus glutinosa, Cornus sanguinea, Picea 
abies (juv.); 

E 1 - 4: Oxalis acetosella; 3: Ranunculus acris; 2: Hieracium sylvaticum, Veronica chamaedrys; 
I: Galium sylvaticum, Geum urbanum, Mai(l,nthemum b~folium, JWclica nutans, Prunella vulgaris, 
Urtica dioica; +: Asarum europaeum, Lolium perenne, Luzufo albida, Mycelis muralis, Plantago 
major, Poa nemoral'is, Vinca minor; r: Malaxis monophyllos; 

Eo - Mn,ium undulatum. 
Půdní vzorek, ode braný z hloubky 10 cm neobsahuje CaCOa, je dostatečně úi,soben MgO, 

půdní reakce je kyselá, půda vlhká. Analýzu provedl (i vzorku následujíc ího) Ústře<ln í kontrolní 
a zkušební ústav zemědělský Praha: 

půdní reakce CaCOa 
obsah živin v mg/ 100 g okamžitá 

púda 
pH/KCI % 

P20s K20 Mg O vlhkost 
Egner Schachtschabel půdy - % 

písčitá 4,9 o 3 IO 15,5 

Nicov u Stach, travnatý okraj cesty v lesním komplexu (Bazzanio -Piceetum Brt. o t Srss. 1939), 
888 m n. m„ geologický podklad vápenec, 100 m 2, sklon 0 -5 ° SV, pokryvnost Ea GO 1y0 , Ez 2 %, 
Ei 80 %. Eo 70 %, 16. VII. 1970: 

E 3 2: Picea abies; +: Acer pseudoplatanus, Populus tremula; 
E 2 - r: Juniperits communis; 
E 1 - 4: Trifolium pratense; 3: Leontodon hispidus, P 'icea abies, Poa pratensis; 2: Melampyrum 

sylvnticurn, Trifoliurn repens; 1: Listera ovata, Lot,us corniculatus, Luzula sylvatica, ~~1 alaxis mono
phyllos, Oxalis aceto.sella,, Plnntago lnnceolata, Veronú:a chamaedrys; +: Acer 7J.seudoplatanus, 
Bell'is perenn1:s, Dactylorhiza fu chsii, Oymnadenia conopsea, Homogyne alpina, Orthilia secunda, 
Prunella vulga,ris, Ranunculus acris; 

Eo - 3: Rhytidiadelphus triquetrus; 2: Dicranum scoparium; 1: Hylocomium splendens; +: 
Mnium affine (det. Váúa) . 

Půdní vzorek, odebraný z hloubky 10 cm neobsahuje CaCOa, má dostatek K20, půdní reakce 
je neukální, půda čerstvě vlhká: 

půda 

hlinitopísčitá 

Summary 

půdní reakce 
pH/KCl 

6,9 o 

obsah živin v mg/100 g 
P20s K20 
Egner Schachtschabel 

0,6 7 

okamžitá 
vlhkost 

půdy -- % 

24,4 

In ČSH, M·alaxis monophyllos (L.) Sw. is known from 30 localities in the phytogeographic 
regions of Horcynicum (73,3%) and Carpaticum occidentale (23 ,3%). Areas relatively cold and 
humid (wit;h average snow cover from 140 to 160 days a year) are shown to be most favonrable 
for its d evelopment. The vertical range includes habitats from 260 to 1000 m a.s.!., the majority 
of Jocalities being concentrated in the belt from 700 to 900 m a.s.I. .Malaxis rnonophyllo.s cloarly 
prefers moist, sandy or sandy-clayey soils with a distinct humus horizon on sandstonos (30% of 
localities ) and phyllitos (23,:J% of localities). Occasionally, it is fonnd on limestone. The specios 
appears inclifforent in phytocoenological respect. N car Zvůle in S. Bohemi.a it occurR in plant 
communities of the allianco Caricetalia fuscae Kocu omend. No1mHAGEN 193(1 whereas in t.he 
vicinity of Pláně pod Ještědem (N. Bohemia) it was recorded in an association referable to Violúm 
caninae ScHWJCKERATH 194!l. An interesting extensio:q. of the range is a locality \VSW o f Nové 
Tupadly in N. Bohemi.a. 
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V příloze viz tab. XII. - XIII. 

J. van Eimern: 

Došlo 15. června. 1971 
Recenzent: J. II olub 

Wetter- und Klimakunde fiir Landwirtschaft, Garten- und Welnbau 
Vollig neubearbeitete und erweiterte 2. Auflage. - Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart 1971, 239 str., 
99 obr., 26 tab., cena váz. 29, -- DM. (Kniha je v knihovně ČSBS.) 

Kolegové meteorologové mi snad prominou pocit ostražitosti, kdykoliv vidím příručku 
meteorologie pro biologicko-technické disciplíny. Vedou k němu zkušenosti, že v takových 
m eteorologických příručkách bývá vše krom toho, co hlavně je pro rostlinnou a další biologickou 
produkci zásadně a bezprostředně významné. O knize prof. Josefa van Eimerna - přes pově
trnostní mapu Evropy na deskách knihy a fotografii ZemĚi ze sovětské kosmické lodi ZOND-5 
jako frontispice - to říci nelze. Jde o moderní příručku populárního charP.ktoru, psanou zkuše
ným agrometeorologem se skutečným phhlédnutím k speciálním zájmům a potřebám kruhů 
zemědělských, zahradnických a vinařských. S užitkem by mohla být informativním úvodem do 
problematiky atmosférického prostředí též botanikům, biologům vúbec, i informativní příručkou 
studentům pHslušných oborů, kde metel'9rologie a její aplikované obory se objevují jako dopo
ručený, fakultativní předmět. 

Osm kapitol knížky zřejmě ve svém logickém sledu odpovídá starším návrhům prof. GEIGERA, 

aplikovaným jeho nástupci a. pokračovateli v oboru užité m et eorologie a bioklimatologie v Ně

mecku při výuce na vysokých školách zemědělských či lesnických. Od krátkého seznámení se 
složením a členěním zemské atmosféry přechází autor k projednání základn~ch procesů v ní -
k radiační a tepelné bilanci, ke koloběhu vody a jeho dílčím hydrometeorologickým složkám, 
dále k proudění vzduchu. Mnohé je již zaměřeno pro pochopení dějů v mikroklimatické sféře. 
Od proudění přechází 1-0 vzniku počasí a jeho změnám, což zase logicky ústí do užitečné kapitoly 
o předpovědi počasí. Kapitoly meteorologické uzavírá pojednání o m eteorilogických přístrojích 
a zácházení s nimi. Jde o jednoduché vybavení vhodné pro běžná agrometeorologická pozorování; 
dík v praxi zkušenému autoru by si však odstavec např. o sledování a záznamech průběhu počasí 
s užitkem prostudovali např. i ekologové pro organizaci svých průvodních pozorování. Pak 
následují kapitoly klimatologické. Autor vysvětluje pojmy podnebí a. jeho jednotlivých taxónů 
velmi přístupně a srozumitelně, i když ne docela rigorózně. Stručný popis klimatických pásem 
Země následuje klimatografie záp. Německa. Další oddíl je věnován podnebí v měHtku mezo
a mikroklimatu, př'i čemž si všímá zejména významnějších ot,ázek pro předpokládaný okruh 
čtenářů: svahového klimatu, mikroklimatu v blízkosti zdí, tvorby jezer chladného vzduchu a mra
zíků a vlivu tvarů terénu na poměry proudění vzduchu. V úměrné stati pod titulem „Podnebí 
a rostlina" píše o některých rysech porostního klimatu zemědělské kultury, lesa, ovocného sadu 
a o otázkách zajímajících vinohradníky. Stať začíná poměrně obsáhlým oddílem velmi přehledně 
zpracované fenologie (výlučně zemědělské). 

V podobných p ovšechných příručkách meteorologie pro zemědělce ne běžné, ale vysoce 
užitečné jsou kapitoly o klimatu uzavfoných prostor . Jsem přesvědčen., že např. stať o klimatu 
skleníkú by byla velmi vhodná také pro botaniky; podobně stať o klimatu skladových a sklepních 
prostor, krechtů a stájí (ta poněkud obsahově chudší) pro zemědělce. Účelně a pfohledně je 
zpracována. poslední kapitola o rozličných škodách púsobených rostlinné produkci atmosféric -
kými činiteli a o jejich pfodcházení. . 

Užitečná je fotografická pÍ'íloha hlavních druhú oblaků, tabulka dob východú a západú slunce 
pro oblast záp. Německa i adresy služeben meteorologických a agrometeorologických výzkumných 
a poradenských stanic. Seznam literatury včeLně pramenných klimatografických děl, cirkulářú 
a bibliografií agrometeorologického zájmu doplúuje knížku, opatřenou věcným rej stř'íkem. 
V celku užitečná pHručka vyváženého obsahu, při stupně p saná a vybavená účelnými a imitruk
tivními grafy. Žádný výboj, ale solidní práce, jakou bychom pro naše pracovníky a zájemce 
o aplikovanou meteorologii po dávno rozebrané učebnici UHLÍŘOVĚ i u nás uvítali. 

V. Krečmer 
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( L .) :-;\\·. fn1111 11 liirlť ,.; I otH' hill ,.; lop" NI•; nf ( 'n r111'1 v l 'ni'urnaví ( I !HiU ). l 'lwlo : V . . J 1·: 1 ·110\" Á. 

\ . Jar o š: Rozšíření Malaxis monophyllos (L.) sw. v České socialistické republice 
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lalui aoao)Jh1lloe (L.) •· 
lcr-w,6 Tupadl.7, tra'fB&W. l•ai nft
liaa pfi oell\I zn o4 0M47 

~60 ••• „ 
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vaúal 
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4".Y.laroi 

Tah. X l IJ . H (•rhář-cin't položka Mala.i;is 111011011hyllos ( L .) ~ \\ · . z l 1•s 11 í s Y . 1 l in.v Jl;,J Z 1Hl Nových 
T t1pad<' l ( I !H.iH). Plu.IP X I Jr. .1 >r i<'d p<'<'i 11w 11 () (' lfolo.l'ÍR 111011071/i yllos (L .) ~\\". ťrmn a ·leari11g 
\\ H\V of" Novú Tupadly ( rnG ). l 'hoto: JJ .. L \110šuYÁ . 

V. Jar o š: Rozšíření Malaxis rnonophyllos (L.) Sw. v České socialistické republice 
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