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Rod Ceratocephala v Českých zemích a poznámky k jeho členění 

Die Gattung Ceratocephala in den Tschechischen Landern 
rnit Bernerkungen zu ihrer Gliederung 

.Jindři ch Chrtek a Anna ChrtkoYá 

(' 11 t{TEK J. 1) l't .\. Cli 1nKr1L\:!) ( I !)/()): H od C'ur1tocc11 l111 /(f Y ČL'::;l.;:~·ch 7.~mích u p"znárnk,v 
k jC'ho č· I C' n ční. [Di0 Gat tung Cera tocrphrt!" in dťn '[' ,..,c lwchi :-;C' IH' ll Landt>rn mit Be
mNkungl'n zu ih rcr Glir'dťnlllg.] Pn•:-din . Praha . ..J-8 : 113 -- 1~3. 

fn dl'r YorliC'gPnd0n Arl )('it i:-;t diť <!L':-:ch1chtc d ":-. \"orkflmnv'n~ der .\r t ( 'rrr1 to r·r 11li11la 
tcstic11l11tr1 (l'RASTz) J3E;.; :-;. 1n clťn T:-:c l wchi:-:chťn La11dťťn zu-;ammeugťftl:-::-:t: 1.u!1:l"ich 
\\ if'd cli0 y (' fllllltung au:-;g('" f)l'OCIH'n, da,..~ e. fl/lc!/ f lf (L.) PF:n:-:. anf dťm CPhiťt dťť 
T :-;c h eC' ho,.;J o ,,·ak0i ,,·ah f' :-;c lw inlic h nicht " ·iich:;t. \Y\'ill'f' ist dic Yaťi ahiliLit dťf' ,\rtPn 
('. fc:;f iculota unci O. fu/mf({ ku f' 7. <'I'\\ ahnt. \\"ObC'i diť lťtzg(•nauntl' _\ rt in dl' 'i ~ntor
Hf'(ťll (:-: uh :-< p. f 11 fc11 tu. i11c111-i-r1 und hisprrnico) gegliPdťI'l \\·i rd. 

I) l\u tu!rrt !Jotr111il:y J >říro1!01·č1/rckť f1Jk1t!fy l - 1 1iťer.„·lt,11 ]\1Jrlory, ]JP11rí tsk1í :!. 1:!8 01 
f 'nthlf :!. ('e:;l:osfol'('/1.-;f:n . '.!) JJ0/1111i1·kú IÍS/rtl• č:..:_--tr ·. :!ií:! n Průhonice , c'c81.:oslo1·ensko. 

H.od C'era tocepltalo ~ÍO KX< · H. l'Ohohla Yec, (cf. RA-C-SC'HERT 1969) zahrnuje 
pouze dva druhy, od 8ehe clobfr od lišiteln é, a to('. testicitlata (CRA"NTZ ) BEss., 
r. rovnorohý a C. fu.lcata (L.) Pi<:Rs., r. :-;ťpoYitý. Oba druhy se liší především 
plody a květy. U druhu C. testiculnta jsou plody :) - o(-7) mm dlouhé , př'ímé 
nebo jen velmi slabě zahnuté. k\-ěty jsou poměrně malé 5 - 10 mm v průměru. 
C. falcata. je po všech i:;tránkách mohutnější. což odpovídá i pol:tn chromo
zórnl'.1 (C . testiculata je diploicl , C. falcata hexaploid, cf. GoEPFEHT 1974) . 
Plody jsou (6 - )7 - I :Z rn m dlouhé , nápadně srpovitě zahnuté nebo zahnuté 
jen v horní polovině , květy jso u ,-ětší , 8 - 15 mm v prúměru .. Jako další znak 
uvádějí někteří autoi"i , zela rýha mez i hrbolky na bázi plodú je úzká a mělká 
(C. testiculata) nebo široká (C . falcata). Tento znak není však pí-íliš spolehlivý 
a pro pi-.esné určení se nehodí. Ph url-ování jsou rozhodující yyzrálé plody, 
určování rostlin s nevyzrálými plody může vést ě ;1sto k omylům. U druhu 
C. testirnlata jsou plod~ · v ml ádí mnohcly slabě zahnuté a právě tato skuteě
nost vedla mnohé sběratele k ch5-bné mu nrč·ení n<"vyzrálých jedinců jako 
C. falcata. 

Nejblíže př-íbuzným rodem je rod Rarrnnculus L. , od kterého by] již velmi 
záhr rod Ceratocephala odděl en . Jeho samostatnost je v dalších letech uzná
vána nej en z hlediska morfolog ického , ale i z hlediska karyologických poměrů 
(cf. GoEPFKllT 1974). Jen málo autorů zůstává u púvodního pojetí a kladou 
druhy rodu Ceratoceplwla znovu do rodu Ranimculus (zpravidla jako pod
rod). Jsou to v poslední době např. :\1A1RE 1964, DAMBOLDT 1974. 

Rod Ceratocephala se Jiší od rod u Ranunculus především plody s nápadně 
vyvinutými zobánky a dvěma hrbolky na bázi. Plody po uzrání neopadávají, 
ale zůstávají na květním ll'lžku a opadávají jako celek (synaptospermie). 
K věty s vytrvalými kališní mi lístky vyrůstají na dlouhých stopkách přímo 
z listové pHzemní růžice, takže listnaté lodyhy nejsou vyvinuty. Klíční rost-
1 inky mají (;árkovité dělofoí lístky a také kořenový systém (adventivní ko-

113 



řeny) je odchylný od druhů rodu Rannnculus (cf. DAns HH50, D.urnOLDT 
1974). 

Z českých zemí jsou i v novější době nváděny oba dva druhy rodu Oerato
phala a to jak O. testicidata tak i C. Jalcata (např. PoLÍYKA 1912, Dmrrn, 
PODPĚRA et POLÍVKA 1928, DosTÁL 1950, 1954. 1958). Yzhleclern ke specifické 
problematice se zmíníme o výskytu obou druhů v Cechách a na .JToravě 
samostatně. 

VÝSKYT \~ Č' ECH ACH 

Pravděpodobně nejstarší údaj o rohohlaYci z Č1ech přináší 0Prz ( 18:29: 114, 
Oeratocephaliis orthoceras, Prag, Fieber). Fieber sám v roce 1835: 236 píše 
„Vor etwa fúnf Jahren entcleckte ich an Ronnigen Húgeln um Prag im An
fange Apríl ein Pflanzenchen, - als Zuwachs fiir die bohmische Flora - <las 
ich for Cr?ratocephalus orthoceras DeC. hielt„. ". Dále však uvádí, že tento druh 
zkoumal a srovnával s literaturou a došel k závěru, že se nejedná o O. ortho
ceras [ = O. testiculata J ale o O. falcatus. Podobně i další autoh jako např. 
KoSTELETZKY (1837: 116) uvádí ve své květeně Prahy (bez bližšího určení 
místa) jen C. falcata, stejně tak i OTT (1851: 2, Feldem um Prag), WoLFNER 
( 1853: 4 7, Prag). Tyto údaje o O. falcata se dostaly později i do rozsáhlejších 
cizích flór zahrnujících i č-eské země, např. REICHEXBACH 183:2, KITTEL 1844-, 
MALY 1848. 

Přesto, že byl uváděn z okolí Prahy a z Prahy samé druh O . .[alcata, Orrz 
má ve svém Seznamu (18~2) jen O. orthoceras, stejně tak jako CELAKOYSKÝ 
(1870, 1875) apod. Opiz i Celakovský vycházeli zřejmě z herbářového mate
riálu a sami mohli zjistit, že doklady Fieberovy (položka v BRNU určená 
nejprve jako C. orthoceras, později jako C. falcatiis má ještě nevyvinuté plody, 
které jsou poněkud srpovitě zahnuté), \Volfnerovy apod. patří drnhu C. 
testiculata. Dále i z toho, že veškerý tehdy sebraný materiál jinými sběrateli 
patřil druhu O. testiculata, který byl v jejích době v Praze <losti hojný. 
Je zajímavé, že i TocL (1900), 15-terý se zabýval rozlišovacími znaky mezi 
oběma druhy píše, že C. falcata v Cechách nebyla nalezena. Nejstarším sběrem 
označeným přesně datem a místem sběru je asi položka sbíraná K:N"AFEl\I (1831 
Vršovice), cf. KNAF (1846). Sami jsme se mohli přesvědčit, že veškerý herbá
řový materiál týkající se rodu Ceratocephala z Prahy a jejího blízkého okolí 
patřil pauzo druhu O. testiculata. _Ani jedinou položku 9-ruhu O. falcata (i když 
mnohé byly tak mčeny) jsme v Cechách nenalezli. V Cechách se O. testiculata 
vyskytuje pouze v Praze a jejím blízkém okolí (nejdále Zbraslav). Údaje 
mimo Prahu (kraj boleslavský, :MACHAČKA 1843 sec. Do:mN 1944) jsou, jak 
zdůrazňuje Domin, nevěrohodné a nikdy nebyly potvrzeny. 

Je zajímavé, že největší množství položek a tím také i největší množství 
jedinců bylo sebráno v rozmezí let J 850-1900 (maximum je mezi léty 1880 
až 1890), potom nálezů rychle ubývá až se stávají ojedinělé až vzácné. 
Z na.šeho století jsou to již jen údaje z okolí Stra,šnic ( 1901 Do?IIrK, TocL), 
od Zbraslavi (1910 VOGL), Bohdalce (ROHLKNA l926: 152: ještě před několika 
roky na Bohdalci u Prahy, 8cHFR. [= SCHAFFER], na této lokalitě ji v trSto 
době sbíral podle ústního sdělení i prof. Dostál) a kone(·ně posledním nálezem 
je Dominem objevená, lokalita v :Michelském lese v Praze ( 19+4). DOMIN ( 1944) 
věnuje tomuto nálezu samostatný krátký článek ve kterém nevylučuje mož
nost zániku druhu O. testiculata na území Prahy postupnými terénními úpra-
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Obr. l. -- - a C'emtocephala tcsticulflllf (l't{ANTZ) .lJEss.; b ('. Jalcata (L.) P ERS. snb-:p. Jalcatrt. 
Hn.bitus a zvčt..i'.wné plody -- Habitus und Fri.lchtc- (di\'se vergri.issert) 
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vami. Yzhleclem k tomu, že od roku 19-!4 n ebyla C. testiculata v prostoru 
Prahy a jejího blízkého okolí sbírána, i když právě pražské květeně je v po
slední době věnována Yelká pozornost, je velmi pravděpodobné, že tento 
druh zde již neroste . _ 
Závěrem je možno Hci , že v Cechách rostl pouze jediný druh a to C. testi 

culata (Praha a blízké okolí). C. falca ta zi'.·ejrn ě zde nikdy nalezena nebyla 
a proto jsou i nesprávné údaje „ kcl)'SÍ Y okolí Prahy" (napi". DOSTÁL 1950 : 
: 168). Vždy šlo o záměnu s druhem C. testiculnta. 

Jakým zpúsobem se C. testiculata dostala do Prahy není jasné. TocL ( l !WO) 
se domnívá. že se pl'istěhovala v „kožichu ovtím: .. Tato cesta není vylouč-cna, 
i když ji Do Mix ( 19-14) pon1žuje za neopoclsta t něnou . Patrně se dostal a 
clo Prahy Yět~ím rozyojem obchodních stykú. Hlavním centrem šíl-ení 
v P r aze se stává území \. širším okolí ~tra šnic a Yršovic , odkud pochází 
největší rnnožsh · í herbáfo,·ý ch i literárních doklaclú. Xa hojno~t výskytu 
ukazuje napi'.·. poznámka na 8chedě: Ntra.šnice , VELE~OVSKÝ L 887. PRC 
„ve velkém množství (takže se místa jí porostlá žloutnou) roste mezi Strašnici 
a Cikánkou" . Další lokalit,\' jsou již méně význal-né a pro další ŠÍÍ'ení neměly 
patrně větší \·ýznam , jsou to na pi" . : Jelení pH kopy (jediná rozsáhlejší lokalita 
na levém břehu Vl}a vy) , X usle. InYaliclovna . Michl e (pouze jediný exemplář), 
Troja (zde už ani Cehdrnvský nenašel žúclné ro. tliny) , Bohdalec apod . Je za
jímavé. že Y nejzápadnějšíc h obla. t ech Prahy C. fe8ticulata nalezena nebyla 
i když se zde hojně botanizoYalo (na pi'." Bi'·0 vnov, Dejvice , Košífo apod.). 

L ok a li t.\· z Prah.-· ,.:;hrnnjc' l'EL. \J..:: O \ "SK ,„ ( l "- 70 : 70 ) a to: za K análkou k :-ltraš ni clim . , . údolí 
k Vršm·icum, .:\lichle, na Bohdalci. u ln\"al11 I >\ "11_\· . pod ('í:-;1ú,.:;kon zn hrado u; ČEL \ KOP;!.:,. 

( 1875: 410 ) přidáni ještě Jťlení pi"íkop.\· a Troju n Do:\Hc-; ( l!l-1-1 : :? \Hl) 7.11 Rrn,.;kou bnínnu. 

Se zn a rn her b á i" o v ý c h pol o že k cl r u hu C. t c & ti C'll lat a 
z Prahy a o k o lí 

Praha (bl"Z bliž;ího Ul'Č:~ní mí,.;ta): Rrxr>ER PH; f.'rEBER HHXL'. PHC : X1 < i.:1·: ::1, l'H: \VoLF '\1:1t 

VR. Pl'uha (bf'z 11rč'·ení místa, a le" dat.:-111 :-<bĚ'ru: rn :n Kx ,u · PR: 18-±1 FLOCKE PH: 1851 
LEON HAHJ>T RRXU: 185:3 a 1858 KAL ,\!ťs BH:\'"l,~: 18.)! l 1{p:1· ss BHXl!: 18li:l .JLR .\sF: K PI{: 
1876 ~JTEXSKY PR . - J ekní pÍ'Íkop~:: l .t:} a 18-P (;Ecm"\B .-\ťER PI:{('; JK4-5 lwz ;1 ut o ra PI{. l'I{(' . 
U Hrad Č'an: 189.+ Ht "rZF:L ~I.\:\'"'.\ l'R . ~tra.°'.; 111c 1 •: l 85!l l{P:ť."'-> BH _~·T. 1895 a l\JOO STEl{ '\E CK 

PRC; HJ01 S'I'El{N"ECK BR~ lJ. l ' J{( '. C :--. 1r:1"'.;nic: lS t-. l C'O:".'"JUTH PH.('. l 88:: B1:-.:1>EH l'I{; 
1887 Y ELE:-.:on;I<Ý PH-C; 1890 F .\ l"STL"s BR2'T. ťl{(': H% T ocr. BHXT. l'R . PIH ': l!lOtl Tou. 
BRNL' ; 1901 DoMI:".'" PRC. l " hi·bito,·a ph cp...;t{· kť Stra::',nic11111: 189.+ T ocL l'H. l'C1i11í P(':-iLl 

d o Strašnic: HlOl Toc L ci K AFl..: \ ml. l' I{ -- l " eť;.;t\· z 01;:;a11 d (J Strašnic: l88 li \'A :-.:D .\ s ťH : 

1887 \' .\ :>I JJ \S BH.~U . Ph C•'-; t f> od ( 'ikitnk.\· kl' Stn1.;11icum : 18!):.? ~n: n:-. 1-:f' i..: PHC . Od Yilh
Y olsan ke Ntrašnicum: 18 77 Ho1u ťHC. - Ol!'mn:-di:(·, hfoit()\·_\·: 18x li \'\ -': 1ns l'R(' ; l 87 \ '. \,1 >.\:-. 
PRC ; 1887 \ 'A:\ IL \ '-> PH. - U Stcu.\·ch Strn;:,nic: lf\87 Hon.\ lH--l.:\C. l'HC. - \ „rŠo \·ic l': 18-ll l\:"\ .\ 1· 
[>_R; 1875 Rostci..:,·· PH,('; 188:.? .J.\H:\ P R ; 1886 b('z ntito ra BH.:'\\l. l ' Yr.~ovic: 1881 Po1, .\1 .;: 
PRC . - U :--.ilnic ť za \'ri';o\·ic('mi: 1880 l'or...\K PK . - Za \ · ,.;:;O\· ic1·111i k Zábčhlicum: 187:! ťoL\i..: 

8Rl'\l\1. - Vri'.;oYiPť pi"i ce;;t(· k B ohdalci: 1. 8fi lwz a11tol'a BHXl,' . - G ,.;ilni<'<' 1H l \ ·.\ -,-;1>(«ll1 
!.:: Zúuěhlicnm: 188 1 l'or, .\i..:. PR( '. - Záběhlic·: l8/ !l (·1:L . .\i\o \ · ...;;.;,·· lil. BRX~ . Zc1 Ž itnou 
bránou směrem východním: 1882. 1885 bez auto ra PH . lnvalid ourn: 1881 C'o:\1u1i l' lH '. 
:\ín;.; lf', Zclf'ná Ji ;<I«a: ScHIFFXER "PRC'. -:\Iichl(': 1 69 ( 'i,;LAKm·si;: Ý l'H. - )liclwl:-:1;:\· !ť-..: I D-1-! 
DOMJ1' PRC'. - Troja: bez clab FrEmm l'H.t'. Z hra:-< lny: 1 !) I O \" om, PH('. . 

VÝSK.YT NA MORAVĚ 

Na Moravě jsou poměry oproti Čechám poněkud odchylné. C. testiculnta 
zde roste i v současné době a má tu přirozenou hranici svého rozšíi"ení (cf. 
GAJEWSKI 1937, MEUSEL, J.AGER et ·WEINERT 1965). Yý~kytem je Yázána 
pouze na jižní Moravu. Nejstarší nálezy pocházejí z okolí Zidlochovic, (l 840 
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\\TESSELY BRX:::\I. HErSS E K 18-t-l ;...;('C. Dom~ Doknmenb1cc kc kYěteně c~sR) 
a z Brna, a to z vrchu Flpillwrku , kde ji poprve zaznamenal a nalezl l\!L.\..KOWSKY 
(186:3 BRXU) , cf. též .\L.\EO\\.SKY (18()3<1: 33) „irn .Jahn• JK;)3 sammelte" 
a .\lAKOWSKY (186%: l:)(i ) .. irn .Jahn: 185:2 zuer;...;t beobachtet··. ~a vrchu 
8pilbcrku byla potom ( 1

• fr:.;lit1tl((f(( v (L.dších letech mnohokráte sbírána a 
podobně jako Y Pnlze i zclť je maximum sběrú z let l 870 - l 890. později 
dok laclú li bývá . Pof' lední nálezy jsou z roku 19 l l u-~ l"'." ZA ) _a rnn (\YILDT). 
Xa území Brna byla jdtě sbírána u hlavního hřbitova a u Zideni c. V novější 
dohĚ' se však výskyt přcRun uj c z města k jeho obvodu a směrem k sousedním 
ohrirn jako napi". Xov)' Lískm·et. :::\l ocUice, Horní H eršJ2ice . Bo;...;onoh~·, Bohu
nice>, dále na jih lHtvazuje nH v.\·skyt v okolí Rajhradu , Zidlochovic , Nosislavi, 
Velkých Němčic , Klobouk. \ 'e lkých Pavlcn-i c a Hnstopeč·í (cf. např. DvoŘÁK 
1 H-H)) . Zej rnéna v okolí H ust opeti je zaznamenán plynulý Yýskyt od roku 
I N78 nž po rok 19()[5, kdy zde hy la sbírána ještě H' \'elkém množství. 

Drn !1ým centrem rozšíi"ení na :\Iora Yě je okolí Znojm a (Karolinský vrch, 
Starý 8aldorf, Dobšice apod.) , odkud je sbírána j eště v letech 1952 . Izolovaný 
údaj z okolí Tišnova (K vět nice u Tišnova) jsme neměli možnost ověřit, 
žádný dokladový materiál jsme neYiděli. 

Znalost i o rnz:§íi-ení G' . l estic11{11tr1 rn·jp()(lrnb11č'ji -.;hrnuje Foirn . .\~El'- (18!17: 14:29 ). G"vádí ji 
z okolí Ňpilbc' rka , ŽidlocJw,·iC'. H nrníeh H Pršpic. Kl obouk, V0lk~·C'h ~frnč·ic . Pohárc ' k u Husto. 
pd:·í , l\:\'Č'tnicc u Ti š IH) \·a . ).;o,.:i,.: laY i. Dúl(• z okolí Znojma ( l(arol in,..ký \TCh, údolí H raclnice ), 
nwzi Znojrn0rn a :\lal~· mi Ta ,.;oyi c0mi, rn~·zi Zn()jmem a údolím L c,.; kavy. Do,.:T . .\ L (l\J5U : 168) 
shrn11j 0 lokalit~' d o okolí Brna. Tii'.;110\'a, Zid) ()ch 0\•ic, Hu;:;top0fr a Zn ojma. 

Seznam h erbái"ových položek druhu O . t es ti cnlata z :Yloravy 

Brno (b0z pí·l'sného urfr ní mí,.;tn): 18 60 KAuit· ,.: PH: 18liS >.:1 EssL PHC. - Brno. :=:;pilbe rk: 
např·. (cPlkcrn :?5 položek) 185:3 :\l..\1\0 \\·sl-:Y BHXl' : I 60 KAL~Iť:-; BRX~. PR, PHl': 1864 
'-; c H\YÓDER BHXt;": l 868 a J!l05 C'z1ŽE;1.; Bl{X":\I , BRXL'; 18/8 a 1880 FBL . .\ BHX~. 1878 J UDA 
BH,:\:'11. BH.NL'. 188 1 FOR:\1..\'.'\ EK BH :\ l ' . I 885 F01nr_.\:'.'\EK BRX:\I , BRXL'. l 892 HA:'.'\AČEK PH; 
J 80(5 J..„\t·s BH.>.:U; J 897, l!lOO, I OU l T r;;rnEH BRX:\l, UJO:? Y . .\'\ DAS PR; l\Jll ~CZA BH.~U; 
l!)'.n \\ ' 1LDT BR:\:\1. - Brn o, cent n1111í hl·bit<)\· : HHO \\· 1LnT BRX :\T ; 191:? SczA BRX:'II; 1912 
ZnrnER~lAN~ BH.XU ;l!) l:? CťLOT BHXU. PH., PRC. - Brno . Ž id e ni cký vrch: 1893 HOTHE 
H l·(:\'C: 1902 a 192:1 \Y1LnT BHX:\I. Xm·v Lískonc: l95l J. 8 ."ARD . .\. BRX.:\J. - H orní H e r
špic0: l 80(5 C'z1fo1( ťt Wu;1T1-1or1,: 1{ lf l{:\ ~ ; l fll2 al 9:!:1 ff1LDT BRX:\I; 19:21 ~TA~Ě l( PR, PH.C. -
:\1 oclí·i cC': nad státní s ilni cí 105 1 .J . lhoŘ :\K PRC': pí-i státní si lnici ]!)51 .J. !)\· oň.AK BH~M; př'i 

-; i lni ci clo :\l oclí·i c Hll4 St.:zA BH. :\ l ': pf i ,-i lnici na Jey {• straně k :\lodi·icím 1!)51 PonrĚ RA BRNU. -
lť ,-i lni cP Brno :\fodhce: 1 !)5 I .J . I h ·o 1{ ,\K BH.\ ~I . - ~ ,.,i !n ie<' :\lod i-i cL' - H orní H C'r šp ice: 
l!J..l.!J .J. J)voŘA K BRX:\r; J!lfiO .J. lh«n{ .. \K ;-;Lo. -·- :\ll'zi ohcPrn i BohunicL~ a B oson ohy: 1962 
S:\11,: ,JKAL a VIC'l-IEREK BH.:\ L'. l . ,- i!nice p o cl l-\.am e n11_\•rn \-rchPm smě rem k Bosonohám: 
H)i)l Š:\IAl{llO\',\ Bl~~U . ťl· i si lni l·ní ocl lrn(·c<' clo ;o.; r. Lí,-k oYC'<' zť ,.; ilni ct' B o hunice - Boso nohy: 
l!li'i 7 S:\rnJ 1, .\ L BI{ :\ l: . °C H.ajhracl1t : l!ll:? ;-; l'Z .·\ BHX:\f. BR>.: L'. - Židloch 0Y ic0 : 1840 WESSELY 
1.H{);:\J. - Hu:; t o p e c"c: 1878 Š1-: B.E'-'TA l'l{C' ; 18 8 a l xD 2 :-: c H JEHL !)R: 1894 Sc1111~HL BHX:\f. -
Pohó.rky 11 Ht1stopečí: 1878 F;~~B!,;:-,T \ J>H(' . - Při ,-i !nici ji ž . m(',.:la Hu"'t<>[WČP: 1fl65 .J. DYO:Ř . .\.K 
SLO . H t1stopC'l-0 pí·C' d Kurcl (•jo\ vm: 1 H:~o B Rl'BY BRX~. \ 'ell.;c' l'a dm·ic0: 1902 VAXDAS 
PH. - Znojmo: 187:3 0ROl{'.'\Y !'!{('; Jš/ (} Onon:-;-y BRX:\f: 1885 BH:\l·: 1928 J1črnsKÝ BRNU, 
SLO; rn:n u, 1934 \\'lEDE I{ l'l{( '. Z nojmo , l(arolin:;ký nch: 1871 a Inl7 OBOR~Y PRC; 1909 
Po1-:0H:\Y PI:{('. -- ~tar5· Ňnldorf : ]!1 :):{ ·\\'1 E:DEll l'H C' : 19~1 L . .\ ť -; PR; ]f);")O 8\-ESTK.\ BR::N":\l , 
B H :\ l '. :\IC'zi obc0mi Star_\' Ňa lrlorf' a Doh;t;ice : Jn:?S J1t·í."sK-\· BH>.:>T. BRX"C. PR . T>R C ; 
l!lfil Fln~sTKA BH);t;. - l'í·i silnici u obcí' U ob:'.; ice 195:! ŠOťH.EK a ,'KŘI\":i.'EK PR; 1%2 SKŘI-
Y \ ,i.;1.: SU). ~\lnk· T ns()\· ic(': 1 n:n \\'rnnER l'H. C. 

Problem a tickou byla otázJrn výskytu clrnhu C. falcata na, ~Ion.wě. V litera
tui'·o je znám nejprve od Zidlochovic, REISSEK 1841 (~ec. Do::urn I. c .) a 
oc.l Znojnrn <1 Třebíi'.·c , :-)cnLOSSER 184-3 : .5-1 ,,auf ein em Felclraine nachst 
Zn nim, dann a uch a uf Feben jenseits der Igla, bei T rebitsch. 0BOR)TY ( 1879 : 
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: 129) uvádí Mikulov a k Schlosserovu nálezu u Znojma praví: "doch wurde 
neuer Zeit die Pflanze bei Znaim vergeblich gesucht."; HASLI~GER (1880: 181) 
Židlochovice, Hustopeče a Mikulov; 0BORNY (1886 : 1227) Židlochovice, 
Hustopeče, Mikulov, Znojmo a Třebíč. O posledních dvou lokalitách pozna
menává „um Znaim und Trebitsch, wo die Pflanze nach SCHLOSSER wachsen 
soll, kommt sie nicht vor". FORMÁNEK ( 1897 : 1429) uvádí lokality od Židlo
chovic, Mikulova a Hustopečí. U poslední lokality však připojuje Ylastni 
pozorování „zde jsem vzdor bedlivému pátrání po O. spicata [ =0. falcata J 
vždy jen druh pfodešlý nalezl" [O. testiculata]. Dále se zmiňuje i o údajích 
od Znojma a Třebíče a souhlasí s názorem OBORNÉHO , že O. falcata zde ne
roste. Jestli se jednalo v okolí Třebíče o druh rohohlavce, potom šlo o O. 
testiculata, která však zde nikdy více nalezena nebyla. Stejně tomu tak bude 
asi i s výskytem v okolí Mikulova a Jevišovic. Z novější doby jsou to např'-. 
Do:vrrn, PODPĚRA et POLÍVKA (1928 : 15) kteří píší „pouze z j.1\lorayy známý". 
fodle DosTÁLA (1950 : 168) roste u Znojma, Třebíče , MikuloYa, Jevišovic , 
Zidlochovic a Hustopečí. 

Je však pozoruhodné, že v herbářových materiálech jsme nenašli žádné 
položky, které by odpovídaly druhu O. falcata. Všechn:L položky ur(;ené 
z Moravy jako O. falcata patř'ily druhu O. testiculata; např. Zidlochovice 1840 
„WESSELY, Hustopeče 1878 ŠEBESTA apod. Také nikdy nebyla nalezena bota
niky jako např. Obornym, Formánkem, Dominem, Dostálem apod. 

Je zajímavé, že stejná situace je i na Slovensku, odkud je uváděn v litera
tuře také druh O. falcata. V herbářovém materiálu ze Slovenska jsme však 
také našli vždy jen O. testiculata. Při tom je však nutno př'ipustit, že nález O. 
falcata na již. Moravě a na již. Slovensku by nebyl nijak překvapující, protože 

sousedním Rakousku a Maďarsku rostl nebo ještě roste. 
Souhrnně je možno říci, že na Moravě, podobně jako v Čechách, byl Y her

bářových materiálech nalezen pouze druh O. testiculata, zatímco O. falcata 
byla uváděna omylem jako záměna s druhem O. testiculata. Z těchto dťrrndú 
bude nutno druh O. falcata vyškrtnout ze seznamu rostlinných druhú ěes
kých zemí. 

TAXOi\O:'lfICKÉ POZKÁMKY K DR"GHŮM RODu CERATOCEPH ALA 

X a závěr se j eš t ě zmíníme stručně o prnměnlivosti obou druhů. Touto otázkou se zabýval 
především 8TEVEX (1848, 1849), který rozdělil celý rod do ;;edmi druhú a to C. orthoceras DC., 
O. reflexus STEV., O. ja.lcatus PEH.S., C. syrú1c1is STEV., O. leiocarpus STEv. a C'. platycrtrpus STEV. 

První dva druhy patří clo okruhu druhu O. test iculata, ostatní do okruhu C'. falcata . Při č:k·ně ttí 
vychází STEVEX 1frcclc\·š ím z charaktern ploclú (velikost, zpúsob zakřivení), Yclik o~ti kvčtú, d é lky 
stoplz.v květní a oclění rostlin. STEVENOVO členění v podstatě pi-ij ímá na pí-. FuEY> ( Hlfl3 ). kte rý 
j eště rozlišuje některé další vnitrodruhové taxóuy. Většinou však byl)· STE'' EKOVY drnh~- ruzno 
hodnocen~- . nejč-a::;t ěji jako variety. Tak na.př'. Borssrnn, (1867) uzná\·á pouze ch·a clruh.\· a to 
O. orthoceras a O. falcatus, z nichž poslední člení na řadu variet. Přes názory STEVEX:\ ~(' č l enění 
rodu Ceratocephala ustálilo na dvou druzích - O. testiculata a O. falrat r1 . J en ojediněle je člen~' n 
druh C. folcata clále na subspecie (napi'. l\IAIRE 1964, QuEZEL et SAXTA lDG~) n ebo variety (nap(·. 
PosT ct DINSlllORE 1932, HEYWOOD 1961, ZOHARY 1966). 

Sami jsme na základě studia herbářoYého materiálu a literatury dospěli 
k tornu členění rodu Oeretocephala. 

1. Oeratocephala testiculata (CRANTZ) BEss. Enum. pl. Yolh.: 70, 1822 

Syn.: Ranunculns testicttlatus CRANTZ Stirp. austr. 0cl. 1,2: 97, 1793. - Ceratocephalus ortho
ceras DC. Syst. nat .. l : 231, 1817. 
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Obr. :?. - a Cerr1tor:ephrtl11 .frdrn/11 (L.) l'ER~. :-:ub:-:p. liis1H111icu C'HHTEK 0t C'HWl.'KO\-_.\.; b O. fal
crttr1 (L.) PERS. :-:nbsp. inc110·11 (.'°' Tt: \ ·.) l'HHTEK ct C'11 HTKO\"Á. 
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Poměrně jednotný taxón jehož proměnlivost se pL'ojevuje hlavně v odění 
rostlin a množství plodů v souplodí. Nejčastěji jsou rostliny bělavě plstnaté 
(zejména plody) a mají poměrně velký počet plodů v souplodí. Takovéto 
rostliny rostJy nebo rostou na našem území. Ve východních oblastech areálu 
(především Irán) se vyskytují rostliny zcela lysé a malým počtem plodl°1 v 
souplodí. Lysé rostliny však rostou na některých lokalitách společ·ně s rostli
nami bělavě plstnatými. Zatím tyto lysé, chudoploclé rostliny taxonomicky 
nehodnotíme. 

2. Cera.toaphala falcata (L.) PERS. s~'Il. pl. 1 : 34-1 , 1805 

~yn.: Rrmunculus fu lcutus L. ~pec. pi. l : 556. 175:3. - Cemtoceplwlus S/!ic11t11s :\loE.:\TIL 

Meth.: :?08. 1794, nom. illeg. 

Velmi proměnlivý taxón a to jak ve vzrůstu, oděni, velikosti květů, délce 
květní stopky, tak v délce ploclú a jejich zakřivení. Na základě kombinace 
jednotlivých znakú a jejich rozšíření rozlišujeme tři subspecie. 

C. falcata ~u bsp. falcata 

R ost liny zpravidla mohutrn\ jšího yzn1stu. :-; květními ;;topkami za plodu --; tak dlonh)·mi jako 
listy nebo o málo d elšírni 1wž li,:;ty. :-<onplodí zpravidla vejčitá. 1,5- 2 x delší než širší. lístk.v 
korunní \'elké. 6- 9 mm dl ouhé, plod.v 8- l:? mm dlouhé, nápadně srpovitě zahnuté , slabč" 

běla\'ě pl:-;tnaté nebo lysé. 

Subsp. falcata je nejhojnější a je rozšířena v jižní části Evropy, odkud 
zasahuje i do Střední Evropy (Rakousko, Maďarsko), dále roste v Rumunsku, 
Bulharsku, na Krymu, :Yla.Jé Asii a jz. Asii. Mimo Evropu má rúst i v sz. 
Africe. 

Často se vyskytují rostliny s květy téměř přisedlými, jejichž stopka se ani 
za plodů neprodlužuje. BorssrnR (1867) označil takovéto rostliny jako var. 
exscapu,s Bmss. Tato varieta je hojná především ve východní části areálu 
druhu.DAns in RECHINGER fil. (1959: 138) se však domnívá, že var.exscapus 
"„. \Yahrscheinlich nichts anderes als eine Form trockener Standorte der 
typische Pflanze ist. " . 

C. falcata subsp. incurva (STEY.) CHRTEK et CHRTKOVÁ, cornb. nova 

Ba:;.: Ceratoceplwlus incurz:us STEVE.N", Bul!. Soc. Xat. Mosc. :?l : :2ú0, 1848. 
f::lyn.: Rr111w1culus .falcr1t11s L. subsp. incnrvus (f.iTEV.) NIALRE ct \VEJLLER, .FI. Afr. i\onl 

l 1 : 203. 196-L 0xcl. plant. - Ceratoceplwlus falcutus var. incurvus (STK\'". ) Bmss., Fl. Ori0nt. 
1 : 58. 1867. 

Ro,:;tlin.\·" h·\'( ní ,.;topkou za plodu cl Plší 1w7. listy, květy menšími 1wž 11 :-;ubsp. fulrntus, lístky 
korunní -1- - 1 mm dlouhť-. ,.;ouplodí \·/llcovitá. 2- :3.5 X delší nf'Ž širší, plody {)- 7 mm dl011hé, 
zahnuté přecll'\·ším v horní polo\'ině, zpra.viclla hustě bíle pbtnaté, yzácně lysé. 

Subsp. incnrva se vyskytuje především ve východní části areálu a to 
ve střecloa~ijských republikách SSSR a v oblastech Kavkazu a Krymu. 
STEYEN (1849 : 369) uvádí u druhu C. inciLrvus: „Crescit in Tauria campestri, 
Iberia, Armenia, rossica" a dále "differt a C. falcato gallico corolla duplo 
minore et rostro breviore non a basi sed supra medium incurvo". Tato 
charakteristika odpovídá rostlinám z východní části areálu a nikoliv rost
linám ze zR,padní části, které jsou sice habjtuelně vPlmi podobné, liší se 
však většími květy (Rtejně Yelkými jako u subsp. falrnta). 

Subsp. incnrva se liší od subsp. fnlcata clelšimi stopkami květů, menšími 

120 



plody a kYěty. Od n{u;lecl ující su b:->p. hispanica se liší , jak jsme se již zmínili, 
menší mi kYěty. Rost]iny su bsp. incurva jsou většinou bíle plstnaté, přeclc
v8ím hustě bíle plstnaté jsou plody. Y oblast ech Kavkazu rostou vša,k rost
lin.\', které odpovídají :-;u h:-;p. i nru ,-va, ~n-šak jsou zcela lysé (včetně plod ú); 
tyto rostliny oclpoYíclají nej:-;pí;e ~tcn'novn druhu C. leiocnrpus 8TEY. 

Subsp. i11rzu-vu :-;v~'m celkoY.~·m ch;:nakterem v mnoha rysech upomíná 
na druh C. te.sticulata. Podohno:-;t je t1ána hlavně malými plody a způsobem 
jejich zaki"ivení. Tato skutetnost vedla nsi TACHTADŽ,JA~A (1954) k ojedině
lému pojetí, kclyž ke (lruhu C. falcnta pl·ifaclil i clrnh C. testirulata. 

C. falcata subsp. hispanica CHRTEK et CHRTKOY .,\, subsp. nova, 

:-\capu,.; folii-: J,m,L'ior. pl'tnln (i ] Cl mm !onu::1. npocarpium <'~ · lindricurn, carpe ll a () S n1111 
lunµ-n. <kn:-:ť alho t onwnt<>-;a. cn rp01li r o,.;trum rc·ct in:-:cnlum apicl' incurvo-hamatum. 

T .v p11,.;: E. H .EYERC'Ho-:-. . l'ln ntc':-: d'E..;pngne. pro\· . Tvnwl. ,.;uh. llCJ. 845 Cerotocephul11sf11lc11l!rs 
1'1rns. Yar. i 11cr111us B o i"" ·· \ "a laf'l11chP. ,..„](I C'alca rC'o . 800 m. l8~l:L !Pg. l<'REYX . in lwrb. 1'1{(' 

a,:,.;er\·a t n r . 

Sp <'c imina Yi:-; a : :;pnn i:• l-.:k (): BA E "ITZ , H erli. Europ .. no. 81-L pnw. TC'ru<'I, SiC'rTa del Pi11,1r 
11'.\lbanacin, 18\'4. 1:30() m. E. i{ E\TR('l!OX PH< '. SLO; . .\lbanacin 1882. GA:-<DOOER PH.C: T<Tt w l 
I Sin. n .. \ '\DOl;EH PRC: ( 'on lrnw I S~2. UA '\DOG ER t>RC : }Jn,drid, FORESTLEH PRC'; Cat)·la.n1d. 
Aragonia Jfl08. \ " 100:-;o PH.C: C'harnp:-: a O cani a . :\lanclw. 1854. Bm.~ RGEA1 · PHC'. Plant<'" d ' E"pag
.iw no . 840. U-re nada. Bar-ranc.i d<'l Ri o S('\!Urn. 1500 rn. lf)()(), E. REYERC!!O:'\ PH,(' . - \l arnk1>: 
I\arlor- ciť .\in-Zora , 1250 m (.\l<·tn lza). rn:H SE:'\:'\E.:\ Pt .:'IL\l.; JUcro BR.:\Li . - ..\lžír,.;ko: H<tut ,; 
pl a t0n11x. BR.:\~. 

Subsp. hispanica je význnC·nýrn taxónem rozšíi"enýrn ve Španělsku, Maroku 
a Alžírsku. Od subsp. falcata se liší dlouhými květními stopkami a menšími 
plody , zahnutými až v horní polovině plodú, a souplodím, které je válcovité, 
2,5-3.5 X delší než ;:;ir;:;í. Květ,\' jsou velké asi jako u subsp . falcata. Habi
tuelně se nejvíce podobá subsp. incurva, která má však menší květy. 

Španělské rostliny byly nejč-astěji označovány jako var. incurva (STEV.) 
Borss. nebo jako var. incana Bo1ss. Bylo to dáno tím, že rostliny z východní 
části areálu byly ztotožúovány s rostlinami ze západní části areálu . Ty jsou 
však odděleny navzájem prakticky celou jižní Evropou, kde roste subsp. 
falcata. 

Stevenovy taxóny C. syriacnm a C. platycarpns pro nedostatek materiálu 
nehodnotíme .. Je vša.k jasné, že pati'í do clrnhu C. falcata a že jejich taxono
mická hodnota nebmle vysoká .. 

\ ' prúci jr na:-' t ín č nn. hi:-'t()l'Í• ' \·~·:-'k\· tn dr11hu Ccrr1tore1;h1tlu tcsticulotn v Č'rchách a na \l ora\·ě. 
Y ('('cl1úch byl rnz;íi·~n p1>l17.P ~- i>razt> a j<> j ím o k o lí (Zbn1:-:la\·). Xejhojnější j e j í vý,;k,d b,d 
v kt<·ch 1880 - 18\JO; p oz<l<·ji ll<Íl<'Zll nb.\Tá a Y roc<' l\l-!-! j e zazniuncnán poslední vý:-;kyt \ ' \li
chcl:-;ki'>Jn Je,.;0 v l'rnzc . .:\ n >Tnnt\ 't' rCJstP i\. -.:o u t n:-;m' době a lo p .frdevšírn v pro':>ton1 mezi Brn em. 
Židloch<l \ ' ÍCl' ll1i, H11-.:t o p c<"·•·mi a \ '< ·lk_\·111i l'udoYice mi. dál e j e rozšífena v okolí Znojma. c~clnj <' 
od Ti šn ll \ ·a j,.;m<' 1wmčli možu,i:-;t o\·N it \' herbM·ovS·ch "bírkúch. Ceratoceplwln f11lertto u\ · úclčná 

kd y:-; i i z l 'rah.v zde 11('!'<>.-.:tla, .ic'dnal11 -.e o zámč·ny :-; clrnhcm pfodešlým. Poclobn č tomu je· i na 
J\lon1\'Č. ž ,iclný dokl ad toh11 dnillll z _\l „m\·y j..;nw nc\· idčli a položky urC:ené jako O. j11lcr1trt 
p ath l,\- dl'llhll C'. tPs/i1·11l11t I. z,1\·(·1·1 ·111 p i'ipojujrnw l- l enční rodu Cerutocephulo, který d ělím <' \"(' 
d va drnhy C. tcst ic11 lrt t11 (C'H . .\.Vrz) BEs:-;_ a C.frtlmlrt (L.) J>ERs .. po:-;leclní druh členíme dále Yl' tí· i 
:,; u Ji:-;pc·cic, cha r<iklnizonrn<'· 11h·d„\·:'.;ím z1mky ' p lodech . d é lce b·čtní :-;top k y, velikostí kxětn 
a rnz:'.::íí·(•nírn . !-iub .... p. jnlc11t 1 rnú r1iz:.ín'11í 11('jn'·t:'; í a to prnktick,v po CC'ló jižní 1-:vl'Opě, Kr.nm1, 
J\laiL: • .\:-:ii a jz . .-\,ji; -;ub,.;p. ;,11·11„,·.1 je n1úíi·e1ia \'f' \ ')·ch odn ích ob lastech areálu, zatímco suh:-;p. 
hisp1111ica v západních (Šp, 11 •·,1 ... J,:,, a ..,z. _\fr ika). 
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zus_\ :\I:\IEX l"ASS UXG 

In cler vorliegenclcn Al'beit befa;-;sen sien cli<' Autoren mit der Ge:-;chichtc d e:-; Vorkomrnens 
von Oerntocephala testiculatr1 (CRAXTZ) BE""· auf dem Gebiet Bi:ihmcn" und l\liihrens. In Bohmcn 
"·ar die,.,e Art cinst in Prag uml ::;eim'r nach::;ton Umgebung (Zbraslav) verbreitet. Die erste 
Ern·áhnung uber das Vorkomm('ll YO!l c. testiculuta in Prag stamrnt aus dem .J. 18:?\). am húnfig
sten tritt diese Art jedoch in den .Jahr<'n 1880 - 1890 auf. dann nirnrnt ihr Vorkommen schtwll ab. 
in un:-iorem J ahrhundcrt gibt es nur 11och Yercinzelte Funde in langon Intervallon ( 1900, 190 I. 
HllO. 19:.?G): dN lctzt<' Fund stammt au" dem J. 1944. Seither ist clie Art auf dem Gebiet Prag,., 
nicht rnehr gefnnclen \1·onl<'n. In l\fahren wachst C' . testic1llato a uch in der Gcgcm1·art. Das Vo~·
komnwn ist vor allem auf clen Raum YOII Brno, l-~ajhrad, Židlochovice, Hu,.,topeče, Yelké Pavlo
\·ic<' 1111<1 \1eitC'r auf dic l.7mg<'bung \·on Znojmo beschr~inkt. \Yir hattcn nicht clie }fi:iglichkeit.. 
<lic _.\ngabcn von Tišnov in Herbarsammlungen nachzuprúfcn. 

~lus Bi:ihme11 und l\HiJHcn wurdc anch clic Art O. falcota (L.) PERS. angefohrt. In beiclen Fallen 
handC'ltc es sich um. e ine Vc1·wcchslung mit C. te.stic11lut11, die zur Zeit der noch nicht 011!\YickeltPn 
Frúchtc an O. falcotri in ge\\·iss<'m :\Jass erinrn'rt. \Ycitf'r \l'el'clen clic Untcr:-ichcidung,.;mcrkmall' 
beider .-\rt cn nnd ei n e Liste der in cll'n Grundsarnmlungcn der Tschechoslo1Yak<'i d epon ie rten 
HC'l'bar·belege von O. testicul(/f(/ l:lngcgcbcn. 

Zurn :-ichluss ist c ine kurze f'bersicht der Gatt.ungsgli cdcrn ng beigefohrt. Die :.\u toren tcil,'n 
clie Gattung in zwei Artcn. O. testic1.1lato uncl O.falcata, wobei s ie die letzte re \\·c ite r in droi Untcr
arten g licclcrn (subsp. folcata, subsp. incurva und subsp. hispm1ico). Subsp. jalcatu ist die ver
breitctste; s ie \1·ach:,;t im gesamten Si.iclt>uropa. von wo s ic auch nach }litteleuropa vordringt. 
11·C'iter kommt sic auch in Kl C'in- unci Súd\1·estasien vor. Sie ist durch langc , sich elformig gcbogern' 
Fri.ichte uncl durch vnhaltnissmassig grosse Bluten gekonnzeichnet. Subsp. incurva (STEv.) 
CHHTEK ct C'HRTKO\·.-\ ist auf den Ostteil des Gosamtarcals, cl. h. auf clas sowjetische }fittelasien. 
clen Kaukasus uml clie anlicgendcn Gebietc, beschrankt. Charakteristisch fi.ir sie ;o;ind kleinNe 
Fri.ichte unci Blliten al;; bci subsp. fulcrrta sowio lange Bli.itenstiele, clie zur Fruchtzeit auffallig 
langer s ind als di<' Bli.ittcr. l:Iabitudl er innert an cliese Subspezies auch subsp. hispanico C'HRTEK 

et C'HRTKo\·.\. die sich jecloch von ihr vor allem durch grossc Blútcn unterscheidet. Siť ist irn 
" 'estteil de,:; Gesamtarcals \·erbreitet. vor allem in Spanien, }[arokko mul Algerien. 
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