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Je kakost hnědočervený (Geranium phaeum) v podhůří 
Orlických hor původní? 
Ist der Braune Storchschnabel (GeraniuTn phaeuTn) im Vorland des Adlergebirges 
urspriinglich ? 

Karel Kopecký 

KOPECKÝ K. (1975): Je kakost hnědočervený (Geranium phaeum) v podhůH Orlic 
kých hor původní? [Ist der Braune Storchschnabel (Geranium phaeum) im Vorland 
des Adlergebirges urspriinglich?] - Preslia, Praha , 4 7 : 8 7 - 92. 

Die Frage des autochthonen Vorkommens von Geranium phaeum im Vorland des 
Adlergebirges (Nordostbohmen) kann man h eute schwer beantworten. Nach alteren 
floristischen Angaben muss man den Braunen Storchschnabel zu den allochthonen, 
in Garten und Parkanlagen gezogenen und verwildernden Arten einreihen. Nach 
Untersuchungen in den J . 1971 - 72, sowie nach der Analyse der Gesamtverbreitung 
von G. phaeum in der Tschechoslowakei kann man jedoch annehmen, dass die Art 
unter die urspriinglichen Bestandsteile der bach- und flussbegleitenden Saum- und 
Auenwaldgesellschaften des Untersuchungsgebietes gehort. 

Botanický ústav ČSAV, 252 43 Průhonice, Československo. 

Soudí se, že původní vlastí „evropského" druhu Geranium phaeum L. jsou 
hornatá území jižní Evropy, ve střední Evropě pak Karpaty a Sudety (HEGI 
etal. 1964: 1691) . Lokality roztroušené ve zbývající části střední a severo
západní Evropy jsou považovány vesměs za druhotné. Avšak ani v Orlických 
horách a jejich podhůří, které jsou v geografickém slova smyslu součástí 
Sudet, není autochtonní původ tohoto druhu snadno a jednoznačně proka
zatelný. 

Údaje o rozšíření Geranium phaeum L. v podhůří Orlických hor najdeme již ve starší botanické 
literatuře. ČELAKOVSKÝ (1883 : 868) uvádí Synkov u Častolovic a Klášterec nad Orlicí, ROHLENA 
(1928, 1929, 1930) a. HROBAŘ (1931) jmenují četné lokality z Rychnovska, ROHLENA et DosTÁL 
(1936) a KRČAN et KOPECKÝ (1959) uvádějí okolí Nového Města nad Metují. Nálezy v severo
západní časti Orlických hor a jejich podhůří publikovali PROCHÁZKA et al. (1967). 

U př·íležitosti mapování nitrofilní synantropní flóry Orlických hor a jejich 
podhůří v letech 1971 - 72 byl zhotoven kartogram rozšíření Geranium 
phaeum v území, jehož rozsah plyne z přiložené mapky (obr. 1). Kartogram, 
který byl doplněn o několik lokalit zjištěných v r. 1973, obsahuje pouze 
autentické nálezy, rozdělené do dvou skupin: 

1. skupina lokalit v přirozených a přirozeným blízkých rostlinných spole
čenstvech (prázdné kroužky), 

2. skupina lokalit v antropogenních nebo antropicky silně ovlivněných 
společenstvech (plné body). 

Předpokládám, že předložený kartogram dostatečně vystihuje celkové rozšíření druhu ve 
studovaném území. V porovnání s údaji starší floristické literatury obsahuje též většinu dříve 
zjištěných a znovu ověřených lokalit. V severozápadní a střední části hor lze j eště doplnit některá 
naleziště v okolí Sedloňova a v údolí horní a střední Zdobnice, publikovaná PROCHÁZKOU et al. 
(1967), která nebyla během mapování zaznamenána. - Z rozboru celkového rozšíření Geranium 
phaeum plynou následující závěry: 
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Obr. 1. - H ozšíi·Pn í Geranium p haeum L. v Orlický ch h orách a je jich podhůN p odl mapovam 
v le tech 1971 - 7~ (doplněno r. 1973). - Prázdn é kr o užk y : lolm lit.y v přirozených spoleěen 

s tvech ; pln é bod y : lokality v antrop ogenních a antro picky si ln č· o vlivněných rostlinných 
společenstvech. - A bb. 1. - Verbreitung von Geranitim phaemn L . im Adlergobirgo und seinorn 
\' orland nach e inor 1~artierung in den ,J. 1971 - 72 (ergiin zt. im J. l9n) . - L oo l' o I>unkt e: 
F undorte in den nat ih'lichen und naturuahen Oosoll chaften ; s hw arzo Punk t o : FundorLe in 
den a thropogen en oder anthropisch s tark boe influssteu Gese llschaft cn. 

1. Pfovážná část lokalit Geranium phaeum je sou středěna v údolí několika 
vodních tokt°l v kolinnim a submontánním stupni. Většina z ni ch je situována 
v horní části kolinního stupně , zhruba mezi 280 až 400 m n. m. , menší část 
v dolní polovině submontánního stupně mezi 400 až úOO m n. m. V horní 
částj submontánního stupně byl nal ezen jen malý počet lokalit , VC'směs pro
kazatelně druhotného pllvodu. Nejvýše položené lokality byly zn,znamenány 
u potoka v prostoru zahrádky horské usedlosti př-i ce · tě z Jedlové ku Sv. 
Matouši v nadmořské výšce ca 620 - 630 m a v obci Polom u Olešnice v Orlic
ký ch horách (ca 710 m n. m.). V vyšších polohách submontánního stupně 
leží též některé lokality zjištěné PROCHÁZKO t al. (l 967) severovýchodně 
od Sedloňova, v prostoru Luisino Údolí-Kamenec- Čertův Důl a Hutě. 

2. Lokality tvořící součást ± souvislého rozšíř ní druhu podél vodních 
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toků jsou omezeny na údolí středního a dolního toku Zlatého potoka mezi 
Dobruškou a silniční křižovatkou u Dobřan, a na pravostranný pHtok Zlatého 
potoka v prostoru obcí Val u Dobrušky - Dobruška. Druhé větší seskupení 
lokalit leží v údolí středního toku Kněžny a jejích levostranných pHtok l'1 
v prostoru obcí Lukavice - Rychnov nad Kněžnou - Dlouhá Ves - H1ovci1 . 
Třetí sknpina lokalit je situována v údolí dolního toku Divoké Orlice a Zdob
nice v prm,toru Kostelec nad Orlicí - Vamberk -Peklo nad Zdobnicí -- Pot
šte:jn -- Liticc nad Orli cí - Žamberk, s nápadnýll] nakupením mezi Potštejnem 
a Doudlebami nall Orlicí a v blízkém okolí Zamberka. Severozápadni cíp 
studovaného území obsahuje menší skupinu nalezišť v údolí dolní Metuj e 
pod Novým Městem nad Metují a v P ekle nad Metují. 

Mimo jmenované Roskupení lokalit byla zaznamenána některá izolovaná nalezištó Geranium 
phaewm na antropogenních stanovištích ve vyšších polohách pi'edhoH Orlických hor: Jedlová 
(prostor zahní.dky u chalupy a pi-ilehlá část pobřozí potoka), H amernice u Nebeské Rybnó (okolí 
zbořeništních ploch v J"rd i nť·i nč Údolí, lem údolní cesty a př-ilohlá Mst p obfoží Říčky), Polom 
u Olci'.mice v Orlických horách (lom zahrádky a nedaleké pobřeží potoka), Slatina nad Zdobnicí 
(lom údoln í cosi y u železničního viaduktu). 

3. Z fytocenologického hlediska patří Gcraniurn phaeurn L . k druhům 
rosto ucím jak v př'irozených, tak i v ryze antropogenních společenstvech. 
J e vll1komjlným druhem se zřetelnou nitrofilní tendencí. V podhůH Orlických 
hor je souv if'Iej i rozšířen v údolí vodních toků vyhloubených ve vápníkem 
bohatých souvrstvích slínů a opuk: údolí dolního a středního toku Zlatého 
potoka, potok ve Valu u Dobrušky, Kněžna a j ejí pHtoky v okolí Rychnova 
nad Kněžnou , dolní Zr1obnicc, Divoká Orlice u Zam berka. V oblasti křídových 
hornin je Oeranium phae11:ni součástí přirozených lemových společenstev na 
pobř'eží toků (převážně P etasiteturn hybridi chaerophylletosurn arornatici 
KOPECKÝ l 9G0) jakož i společenstev lužního lesa svazu Alno-Padion K NAPP 
em. J\!I:rmw1wKA apud MATUSZKIEWICZ et BoROWIK 1957, zejména porostů 
Alno-Fraxineturn MIKYŠKA 1943 (srov. MIKYŠKA 1972 : 53). V oblasti fyli 
tických bř·idlic a ostatních bázemi chudých hornin je nepoměrně vzácnější. -
Pozoruhodn:í je vfak jeho značná účast v podrostu antropicky silně ovlivně
ných zb,vtkú lužního lesa (zejména v prostoru obcí Potštejn -Záměl-Doud
leby nad Orlicí) a v antropogenních nitrofilních lemových společenstvech 
tř'ídy Galio-UrticelPa PASSA1WE 1967 em. KOPECKÝ 1969 na pobřeží vodních 
toků v sídli.štích (Lukavice, Peklo nad Zdobnicí, Dlouhá Ves u Rychnova, 
Merklovice, Val u Dobrušky aj.), v lemech příkopů údolních cest a silnic, 
v lemech plotů zanedbaných zahrad a v okolí zbořeništních ploch (Dobfany -
Kounov, Jedlová, Hamernice u Nebeské Rybné, park v Kostelci nad Orlicí, 
Dlouhá Ves u Rychnova aj.). 

Z posouzení kvantitativního zastoupení Geranium phaeum v přirozených a antropogenních 
nebo antropicky silně ovlivněných fytocenózách plyne, že je podněcován antropickými vlivy 
k rychlejš ímu a značnějšímu šíření. Přitom hraje významnou roli jednak obohacování půd slou
čeninami dusíku, jednak občasné mechanické p oškozování půdního povrchu stanovišť, oslabující 
konkurenční Rchopnost víceletých nitrofilních druhů. Značnou vitalitu a schopnost šíření vykazuje 
zejména na mechanicky zraúovaných hurnósních a vlhkých půdách zastíněných stanovišť ve 
společenstvech jedno- až dvouletých nitrofilních rostlin s převládající Impatiens parviflora, Gera
nium robertianum, Alliaria officinalis a Geum urbanum (např. antropicky silně ovlivněné zbytky 
lužních porostů v obci Záměl a Potštejn, v Pekle nad Metují, v parku v Kostelci nad Orlicí aj.). 
V hw;tě zapojených p orostech víceletých druhů s převládající Urtica dioica, Aegopodium poda
graria a Ohaerophyllum aromaticum částečně ustupuje. - V sousedství nitrofilních lemov)1ch 
společenstev na pobřeží vodních toků přesahuje zpravidla do kontaktních společenstev údolních 
luk a do drnových a lemových společenstev údolních zahrádek. 
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Přibližné procentické zastoupení lokalit Geranium phaeum v jednotlivých 
skupinách fytocenóz lze posoudit z následujícího přehledu : 

I 

Skupina přirozených 
společenstev 

Skupina. společenstev 
na. antropogenních 
a. antropicky silně 
ovlivněných 
stanovištích 

l. Alno-Fraxinetum 
2. Petasi tetum hybridi chaerophylletosum aromatici 

I. Degradační fáze spol. Alno-Padion 
2. Antropogenní spol. tř . Galio-Urticetea, zejména. 

Ohaerophylletum aromatici, Agropyro repentis
Aegopodietum podagrariae a cenosy s I mpatiens 
parviflora 

30 - 40% 

40 - 50% 

3. Kontaktní společenstva údolních luk, drnová spo- 15 - 25% 
lečenstva údolních zahrad I 

Vraťme se však k otázce původnosti Geranium phaeum ve studovaném 
území. - Proti autochtonnímu původu svědčí následující argumenty: 

1. Převážná část lokalit Geranium phaeum uvedených ve starší botanické 
literatuře byla zjištěna na druhotných stanovištích. 

ČELAKOVSKÝ (1883: 868) cituje lokality Hansgirgovy: „Synkov ze Častolovicemi, nepochybně 
zdivočelý". - „Orličné hory: V jediné zahradě u Klášterce v hojnosti." J e zajímavé, že není 
uvedena žádná lokalita z údolí dolního toku Divoké Orlice, ačkoliv Hansgirg toto území nepo
chybně dobře znal. Avšak téměi- v současné době nepovažuje KOPECKÝ (1888 : 97) Geranium 
phaeum na Rychnovsku za vzácný druh a píše: „Na světlých stráních, na lesních loukách a okra
jích lesů dosti rozšířen. Ve Spále, ve Včelném, v Lukavici aj." HROBAŘ (1931: 31) zahajuje svůj 
výčet lokalit větou: „Na zahradách a lukách dosti hojný". ROHLENA et DOSTÁL (1936 : 35) citují 
údaje K. Krčana z obce Přibyslav u Nového Města nad Metují a z údolí dolní Metuje vztahující se 
k antropogenním stanovištím (KRČAN 1971, podle písemného sdělení). - Podle údajů starší 
floristické literatury lze proto usoudit, že Geranium phaeum je v podhůří Orlických hor zřejmě 
nepůvodním, pěstovaným a zplaňujícím druhem. 

2. Roz bor současného rozšíření Geranium phaeum ve studovaném území 
(viz obr. l) dokládá, že větší skupiny lokalit zahrnují jak přirozená, tak i antro
pogenní a antropicky silně ovlivněná stanoviště. Lokality zjištěné v pÍ'iro
zených společenstvech na pobřeží vodních toků prostorově úzce navazují na 
lokality v antropogenních fytocenosách. Nelze proto vyloučit možnost se
kundárního šíření Geranium phaeum L . podél vodních toků z určitých vý
chozích center, kde byl druh pravděpodobně pěstován: Kounov a Skalka 
na Zlatém potoce, Potštejn, Zámě l a kostelecký park na doh1ím toku Divoké 
Orlice, Žamberk atd. Dále je pozoruhodné, že v seskupení lokalit na Rych
novsku zcela převládají nálezy na antropogenních a antropicky silně ovliv
něných stanovištích uvn)tř obcí Lukavice, Dlouhá Ves u Rychnova a Roveň 
(pobřeží vesnických potoků , ploty zahrad a zahrady, silniční příkopy, lemy 
údolních cest). Totéž platí o lokalitách v prostoru Vamberka a Pekla nad 
Zdobnicí. 

3. Izolované skupiny lokalit zjištěné ve vyšších polohách předhoří Orlic
kých hor jsou nepochybně druhotného původu. Zahrnují prostor nebo bližší 
okolí bývalých nebo dosud existujících zahrádek horských usedlostí a na ně 
navazující části pobřeží vodních toků. Totéž platí o některých lokalitách 
v Nedvězím severně od Kounova. 

90 



4. Geranium phaeum se místy dodnes pěstuje nebo pasivně trpí jako 
„okrasný plevel" v údolních zahrádkách (Merklovice, Peklo nad Zdobnicí aj.). 
O jeho event . dřívějším použití v místním lidovém lékařství jsem nezískal 
žádných zpráv. 

Předpokládaný autochtonní původ Geranium phaeum lze naopak podpořit 
těmito argumenty: 

1. Výskyt určitého druhu v zahrádkách a v antropogenních cenózách není 
vždy dostatečným důvodem k popření jeho původnosti. Není totiž vyloučeno, 
že v oblasti, kde byl kakost hnědočervený původní součástí pobřežních spole
čenstev, získal jistou oblibu jako pěstovaná nebo spontánně se šířfoí okrasná 
rostlina teprve druhotně. Toto tvrzení lze podpořit skutečností, že pro své 
ozdobné vlastnosti je v zahrádkách některých obcí ceněn též příbuzný kakost 
lesní (Geranium sylvaticum L.), který je ve studovaném území druhem nepo
chybně autochtonním (srov. též HROBAŘ 1946 : 7). Nelze proto vyloučit 
možnost, že se kakost hnědočervený začlenil do různých fytocenóz na antro
pogenních stanovištích jako apofyt teprve druhotně. Za prokazatelně 
nepůvodní lze však považovat převážnou část lokalit zjištěných ve vyšších 
polohách Orlických hor. 

Proces druhotného šíření Geranium phaeum na antropogenních stanovištích lze ostatně po
zorovat i v oblastech, kde o jeho autochtonním původu nelze pochybovat. V západoslovenských 
Karpatech se např. vyskytuje jak v přirozených společenstvech na pobřeží vodních toků, tak 
v ryze antropogenních fytocenosách uvnitř sídlišť. Totéž platí pro četné nitrofilní druhy, které 
byly v p :hrozené krajině vázány jen na určité typy pobfožních společenstev a teprve druhotně 
ovládly okolní antropogenní stanoviště, na nichž se často masově rozš ířily v cenózách odlišných 
typů: Urtica dioica, Aegopodium podagraria, Chaerophyllum aromaticum, Lamium maculatum 
a mnoho dalších. 

2. Kartogram celkového rozšíření Geranium phaeurn v Československu 
(MLADÝ 1973) naznačuje, že oblast Orlických hor tvoH součást západní hra
nice ± souvislého rozšíření druhu na našem území. Tato hranice leží mezi 
15° a 16° zeměpisné délky na východ od Greenw. a je relativně ostrá. Západ
něji položené, Hdce roztroušené lokality, jsou vesměs považovány za dru
hotné (MLADÝ 1973) . 

3. Geraniurn phaeurn není v Orlických horách a jejich podhůH jediným 
druhem patřfoím do skupiny rostlin, které bývají v naší květeně označovány 
jako „karpatské prvky". Z ostatních „karpatských druhů" jsou v podhůH 
Orlických hor zastoupeny např. Galium schultesii, Carex pilosa, Euphorbia 
amygdaloides, Isopyrum thalictroides, Calarnagrostis pseudophragmites, Lamiurn 
maculatum subsp. cupreum (údolí Bělé v Zákoutí u Deštné) a jiné druhy. 

SOUHRN 

Původnost Geranium phaeum není dnes v podhůří Orlických hor jednoznačně prokazatelná. 
Na základě provedených rozborů a srovnání přiklání se autor k názoru, že je zde druhem auto
chtonním. Uvádí však některé skutečnosti, podporující opačný názor. - Kakost hnědočervený 
byl pravděpodobně původním prvkem společenstev lužního lesa svazu Alno-Padion (zejména 
Alno-Fraxinetum) a nitrofilních lemových společenstev svazu Petasition officinalis (zejména 
Petasitetum hybridi chaerophylletosum aromatici ) v údolí některých vodních toků (viz obr . 1) 
v oblasti vápníkem bohatých slínů a opuk na přechodu kolinního a submontánního stupně. 
S postupným osidlováním krajiny se včlenil do některých antropogenních společenstev sídlišť 
v údolních polohách. Místy se stal součástí flóry zahrad chalupníků. Do vyšších poloh Orlických 
hor byl pravděpodobně zavlečen jako pěstovaná a zplaúující rostlina. 
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ZUSAMMENFASS UNG 

DiA autochthone Herkunft des Braunen Storchschnabels ist im Vorland des Adlergebirges 
(Nordostbohmcn) schwer nachweisbar. Es ist beachtenswert, dass er in uer i:iltoren floristischen 
Literatur fas t ausschliosslich an sekuncl f.tren Standorten in Giirten und Parkanlagen angegeben 
wurde (ČELAKOVSKÝ 1883 : 868, HROBA:řt 1931 : 31). - Auf Grund einer Untersuchung in den 
J. 1972 - 73 (s. Abb . 1) sowie auf Grund des Kartogramms der Gesamtverbreitung des B. Storch
schnabels in der TschechoRlowakei (MLAD Ý 1973) kann man annehmen, dass er unter die au
tochthonon Arton des Untersuchungsgobietos goh ort. Mit grosster Wahrscheinlichkeit bilcle te er 
einen urnpri.inglichon Bestantlteil der Auonwalder des Alno-Padion K NAPP 1942 em. MED\VECKA 
apu<l MATURZKTEWICZ et Bo1ww1K Hli:í7 (namentlich des Alno-Fraxinetum MJKYŠKA 1943) und 
de r nitrophilen Saumgesellschaften dos P etasitio11 of/1:cinalis S1LLINGER 1933 em. Ko1'ECKÝ 1969 
(Petasitetum hybridi chaerophylletositm arornatici KOPECKÝ 1969), besonders in den Tallagen des 
oberen Teils der kollinon und des unteren ToilR der submontancn Stufe. Als ein nitrophiler Apu
phyt gliederto or sich in vorschiedene anthropogene Gesellschaften der Galio -Urticetea PASSARGR 

1967 em. "f(oPECKÝ 1969 ein . Zerstreut greift er in Talwieson und in Dorfgarton der Tallagon úbor. 
Lokal wurde er in Bauerngarten gezogen oder ofter als ein „Zierunkraut" bolassen. Stellonwoise 
wurde oral~ eine Zierpflanzo in hohere Gobirgslagen eingefiihrt . - Die grossto Anzahl von Fund
stellen konzentriert s ich im Gebiot kaJkhaltiger Mergel und Planerkalks teine des Gebirgsvorlandes. 
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Recenzent: 1". Procházka 

Působi l v lotech 1847 - 1&53 jako zámecký lókal· v Holiči na Slovensku, poté 
do r. 18Gl jako župní fyzik v Trnavě. Význač:ný florista, který kromě rakouských 
Alp s bíral na rúzných místech Slovenska. Zanechal bohatý h erbál' (pfos 7000 po
ložek). Publikoval pl"íspěvky ke květeně okolí Trnavy, Holiče a slovenských 
Karpat . 


