
Frrslio. Fmhlf , 48 : J .'3J - J .)(j. IU7fJ 

Několik poznámek k novým nálezům kříženců u vstavačovitých 

Einige Bernerkungen zu neuen Funden von Bastarden bei Orchideen 

l'cyrt"·čEK ().1) d F. KHY '5KA~) (l!) 'io): :Xrklllik p oznánwk k 11<1Y.\·m nál 0znm ki"ífrncú 
n vstavač·m· it.\· ch. [Einigc Benwrkung1·n zn TH'll <' ll Fnndt>n , ·o n Ba,.,tardt>n bPi den 
Orchid<'C'n. J -- Pr0,.;lin , l'raha, 48 : 1:11 UG. 

ln cliesem B('itrag \n•nlL' Il Pinig(' ErgelJni,.;~(' d0s Studium,.; Yon Orchidc'L'll-Baslarden 
publiziert. Orchis -' lorPziann BRťE<:n. nm. k issli.ngii (BECK) PoT{('EK \\·unle als 
Jl('ll<'f Bastard fi.ir che ČSSR g0funden. E,.; \\ ('!'dPn llf'Ue L o kalitiiten \·on r:,1;1n11wlenia ,.< 

intermPdú1 PETER!IL, Ductylorhi:::n · r111i1iertii (:\1. SC'HCLZE) Soc'> unci Dactylo
rlti:::a / /Jr111111ii (HAL . ) Bonsos et So<'> Y<'róffrntlicht, bei der krzterf'n :::n1eh ('ine nf'uc 
:N'othomorpha - nm. 111ontirol11 PoTL"č·E K lw:-:chrielwn. \\"e itc•r wird '· P seudm·h izn 
m'eschalkii (S1:: :-;0H .) P. F. H ť:\T nm. m in.or PoTl-Č'EK ab neue r Bastard for cliP Č'SR R 
a ngegc· lwn. 

1) 925 :21 ,\' láilkol"ičorn .\'orfÍ lJl'or JOG.J , Českoslorcitsko. 2) Pado1:om 71, 70-J 00 
Oslmrn .J, Čes/.:os[o„r11„~ko. 

Pracovní skup ina pro st ud ium n ochranu vstaYa f.rl\ · it~·c h při \· )·c lwd oč:f',.; k {> pobni'·ce 0SBi-; 
sp za bý,·á m ez i jiným i t 0rénním ,.; t udi pm láížf'nci:1. 1 kdy ž nťj,.;ou tit o \' naší kYěten ě pi'íliš vzácní, 
nejsou takt" \' Č ti;;inou nild Prak hojní. zdášt ě pak khžPnci nwzirodod. J e jich terénní -.;tudium je 
ztíženo tím, že jl'jich pol:et n o;:;t na jc'dnotlivých lokalit ách je zpravidla nízká - ob\' ~·lde jeden 
až dYa cx emplái'e, jen úídka YÍcP. Xc•praYirle ln é ln·etení rok od rok u podle pi"ízně klimatických 
podmínek i jiných YliYú u VČ'tšiny d.l'llhu ;:;it u aci l'O\'něž k omplikujl'. Pi'e,.;to přinúi;;í terénní 
st nclium ki·ížencú a j<'jich roc li U1 mn oh o pozit i\·ních poznatkú. kt eré lze jen tč,žko získat na h erbá
fovém mate riálu . . Je to jednak zji;',tění iw pat rných detailních znakú, kten·, na }wrbái"o \'ých po
ložkách Č'a,.; to zanikají, jednak poznávání \'Ztahú m ez i jP<ln otli".\·mi znaky a och ·ozo \•á ní zákoni
tl)stí jejich d<°'\ di čno:st i nepi'ímou cc:-;to u , prntožc j<' jich pi"ímé pro\'ěření je· zal ím t éměř- nemožné 
pro clos n<L rwc loi·pšené o tázky j <' jieh p(•sto \·ání zp ,.;f'm en jak,- pi'irozených, tak umělých podmín
kách (jak je to běžn{• u mn oha, drnhú t ropiek)'ch) - d o,.;avad.ní '~·~ledky ,· ~·zkurnu v tomto 
::;rnč ru jsou s tále j eš tč" pi"íliš nahoc lil é' a ěasová nároč no,.;t j<' zna(·ná (5- 10 let na jednu gc• neraci). 
X epi"ímo oc lvoz.cné zákonit o;:;ti ch'"dičnosti někt erých znakú umož lmjí dokoncP předpovídat, jak 
bude zhruba v ypad at oč·f'ká\'aný ki'íž0n0c. Shoda m ezi pi'·c•clpo,-(,clí a skutečno:stí je zpravidla 
, ·,vnikající, jak tomn bylo napi-. př·i nál<'zn Dactylorh i::11 v templinensis PoTiTČ'EK [ = Dactylo
rhiza i ncarno/11 (L.) ~oó s ubsp. O<' hrole11ra (BOLL.) H l'~T C't ~D1MERH. X n. mujal is (H eim.) Hl.-~ T 
f' t t; u :1rMEH11 .J P0Tť· č·E 1~ (197i5). 

LT kl-ížc nc u j0 také dulf' ž it é s lf'd.<wat fPrtilitu. Její stup<'li jf' z.á\'i,.;l~· na \'Z {1 jemn{' pi'íbuzno:sti 
rodii"o",.;kých dnihú , od ,.;p0cifických Ylastností jednotll\·ých druhú, od. st upn ě ki'·íž0ní apod. 
:\IPzirod11\·í kř·íženci j so u zpra\·idla -.;t<>rilní. nwzidruhod ki'ížPnc i primá rní (F 1 )č·á,.;tcčn{' už úplně 
fr rtil11í , ,.;d;:und.ární (F2 a d.alší gf'rn•1-.1cP. zpc">r 11 á kHžcní) pt'ť \·ážně fertilní a kříženc i \'nit roclruho
Yých tuxonú fo rt ilní. Ph č·á,.;t <·<· né f'c' rt ilit {• j:-:ou normálně ,. y,·i nut~1 jf'n :-am i č í pohla n1í orizá ny 
a samčí j,.;ou ± deg0n erovan<'>. ,.;(<• rilní. což ,.;c• m ezi jiným na pr\'nÍ pohlf'd proj<'Yuje mPnŘí, až 
pol ovič: n í vcliko,.;t í brykk oproti ro di c"cJ\·:-: k~· rn druhúm. 

8tuuiem rod i čO\· ,.; kých drnhú a jf'jiPh kříž<'ncú vnitro- i rne ziclrnhových z okruhu druhú 
Dactylorhi::.n mnjalis (RCHB.) H l'~T d :-iL ' '.\D1EHH„ Doctylorhiza incarnata (L .) Soú a Ductylorhiza 
sambucina (L.) ::::ioó na jedné straně a charakteristických vlastností clrnhu, které sP , ·yskytují v e 
dvo u barevných \'ariant ách [k romě ch-ou posledně m·c(l.ťn~·ch také Dactylorhizu muculata (L.) 
~oó, Drictylorhi::u romanr1 (REB. d :\f..\rH .) Roó, Orrhis /)(tllens L. J. na. ,.;t rnně druh<' byly nalf'zeny 
ul'ě it é zá konit osti v dědi l'· n o,.; t i 11ěkter~·ch znakú, ktf'ré v dal::iím uvádíme: 

a) kápovitá i'.!p i č-ka li:stú 1Jnctylorhi:::11 i11.<'r1nw t11 (L. ) Soó j<' dominantní znak, u kř· ížencú , ·ždy 
phtomn.\', i když s rúzn ou expn•,.;i , ·itou; 

131 



b) široký vchod clu ostruhy Dactytorhiza sctmbucina (L.) Soó je rovně dominantní znak, 
u křížencú ,-žel_,. př-ítomný, zatím co délka a šířka ostruhy i její celkový h·ar se dědí spíše inte r
medierně; 

c) posta,·ení listů u kříženců druhů s listy rozloženě odstálými a s listy ,-z pi-ímenými je intcr
medierního charakteru - polovzpřírnené; intermedierně se dědí i délka a šířka li stů. zpravidla 
i výška rost liny, tyto znaky však mohou jevit i h etorózní efekt, 

d) růžicovité postaYe ní li,.;tú pi·c, ·láclá nad clvoufaclým, 

e ) je- li jeden z rodičů ž. Iutok\-ě tý, nese kř-íženec , -ždy žlutou sknnu na bázi pysku a okolo ústí 
ostruhy, 

f) u kHžencú m ezi druhy rodu Ductylorhiza K°ECKER ex XEvs1;-lJ s listy neskvrnitými a druhy 
s listy skvrnitými mají kříženci zpravidla list ~- sknn ité jen v h orní polovině, četnost skvrn 
a intenzita jejich zbarTení je často ;.;nížena; jen \'}·jimečně - zpravidla u sekundárních Hí
žencú - j,.;ou celé listy skHnité (ovšem řidčeji) arwbo nesk\Tnité, v tom pi·ípaclě je vždy ncjvy~ší 
lis t - fa,.;to už Jis t enovitéh o charaktern - pocl k\·čtenstdrn na okrajích a podle stí-eclní žilky 
červenohnědě zbarven. 

V d.alším uvádírne noYé nálezy křížencú pro území ČSSR, noYé lokality 
a popisy nových notomorf. 

1. Orchis x lore::iana BRc EGG. nm. ki.sslirioii (BECK) POTŮČEK , 
comb. nova hoc loco 

[Orchis mascula L. s nbsp. sionifera (VEST.) Soó X O. pallens L.] 

Bas. : Orchis X kisslingii BECK, Verh. zool. -bot. Ge.-;. \Yien, 38 : 768, 1888. 

Tento ki'íženec, známý dosud jen_ z Rakouska, byl nalezen F. Kryškou 
19. 5. 1973 na Súfově jako nový pro Ct:;RR; v následujících letech byl oběma 
autory i dalšími členy pracovní skupin:· nalezen na více mfatech této oblasti 
všude tam, kde rodičonké druhy rostou pospolu. 

Habitem i dobou kvetení stojí ± uprostřed mezi oběrna rodiči. V listech se 
téměř' shoduje s prvním z nich , jen červenohnědé tečkování ph bázi listú 
bývá někdy slabší, jakoby smyté, lodyha je i v květenství čistě zelená, světle 
růžovofia.lové květ)" jsou malé, velikostí se rovnají zhruba květúm druhého 
rodiče, okvětní lístky jsou však o něco užší a špičatější, tedy asi poloviční 
velikosti oproti prvémn z rodičů, pysk však se stfednírn lalokem značně 
užším a úetelněji , -ykrojen)Tn , velikostí tedy druhém u a, tvarem spfr:íe p1Térnu 
podobný, jen s náznaky tmavší kresby a se zřetelnou světležlutou skvrnou 
na bazi a, v ústí o:-;truhy. Brylky degenerované, oproti rodičovským druhům 
asi poloviční velikosti, gyneccum normálně vyvinuto a schopné oplození ; 
občas se na.jdou plodné semeníky a některé rostlin)· nesou zfotelné stopy 
toho, že jsou produktem zpětného ki'-ížení s prvním z rodičů. Rostliny jsou 
v plném květu, když první z rodičú rozkvétá a druhý odkvétá, květy vy
dávají charakteristickou vl'mi jako Orchis pallens L., i když o něco slabší. 
Počet chromozómi'.i nebyl zatím zjišťován , u Orchia pallens L. je udáváno 
2n = 40 (\·)·jímka v subsekci, vyžaduj e proto přezkoušení) , u Orchis mas
cula L. je 2n = 42. 

Tento kříženec bude ,.; ncj větší pranlěpoclobno,.;t í nalPz<'n ,·šudP tam, kde rostou rodičovské 
druhy pospolu, očekáváme i nález zpětného ldížení ~ Orchis pallens L. I když tento kříženec 
patří k relativně h ojnějším, je \ "C své existenci ve státní pHrodni r ezervaci Súfovské skály a jejím 
okolí značně ohrožen, protože jeho lokality na rozvolněných lesních okrajích trpí zahušťováním 
lesních porostů přísadbou dalších cH·cvin, nčkcl.y i cizích ( např. Quercus rubra L .), což by se v rf'
zervaci dělat nemělo. 
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2. Gymnadrnia X intnrnrdia PETER:'.\!. 

[Gymnadeniri conopsea (L.) R. BR. >/ G. odoratissima (NATHH.) HICH.] 

_Tento ki"ížc:nec byl z nnšrho území (losucl uYáděn (DosT_{L et al, 1950) 
z CAR u Všetat (kchrsi), ze SSR ocl Kra,l'ovan , z Choče a YeTké Fatry od Rtra
tern~ 11 Dobšiné a z 'Belanskýrh Tater. B. Yeselsk\r ho nalezl l 7. 7: '197.J i na 
Súl'ově. . v 

Tafo rostlina je zřetelně bližší druhému z roclič:ú, liší se listy o něco širšími , 
avšak ne dvouřadými , ale téměř růžicovitě rozestavenými, květní klas je 
úzký a, hustý, avšak květ:r jsou větší, celkovým vzhledem a zvláště tvarem 
pysku prvého z rodičů pfipomínající, s ostruhou sotva zdéli semeníku až 
eca 1,5 X delší než semeník, tato proměnlivost délky ostruhy u jednotlivých 
květů je zvlášť nápadná. IGíženec rostl mezi rodiči na lokalitě, kde se vy
skytují všechny tři druhy našich pětiprstek, kvetl v červenci , tedy v době, 
kdy první z rodičů už odkTétaJ , ale kvetl.v oba ostatní druhy. Možnost, že by 
jedním z rodičů mohl být ti"'etí druh - Gymnadenia densiflora (WAHLENB.) 
DIETR. - , je vyloučena z těchto důvodů: listy poměrně úzké, nikoliv clvou
fadé, poměrně úzký květní klas, příliš krátké ostruhy, světlé květy, rostliny 
relativně nízké. Také počtem chromozómů se liší - tento druh je tetraploidní 
(2n = 80) a kříženec by pak musel být triploidní 2n = 60, což ovšem zjištěno 
nebylo. 

Kříženec jistě hojnější, ale přehlížený. 

3. Dactylorhiza X ruppertii (M. SCHULZE) Soó 
íDactylorhiza majalis (RcHB.) !JUNT et SuJVIMERH. X D. sarnbucina (L.) Soó 
nir. sambuc1:na] 

Dosti variabilní kl"íženec, rostliny zpravidla nižší , okolo 20 cm vysoké, listy 
podlouhlé, jen v horní polovině slabě skvrnité, květenství krátce až po
dlouhle vejčité , zpravidla chudokvěté, spodní listeny delší než květy, tyto 
větší, sytě růžově purpurové až sametově červené, okvětní lístky tvarem 
značně proměnlivé, vnější postranní zpravidla s tmavšími tečkami, pysk 
široký, trojlaločný, střední lalok malý, postranní velké, v jedné rovině roz
ložené anebo dozadu ohnuté, po celém pysku ± zřetelná kresba z hustých 
tmavých teček nebo čar, ústí ostruhy široké, pysk okolo něho se žlutou 
skvrnou , ostruha široce válcovitá, zcléli semeníku, brylky degenerované , polo
viční velikosti oproti rodičovským druhům, gyneceum fertilní. 

Z ČSSH byl tento kř'íženec znám od K11ndratic v Českém stteclohoří (sběr 
Dorninl'.nr), clále z Bílých Karpat na Lesné a z Bošácké doliny. Ceská lokalita 
pravděpodobně už neexistuje, rovněž lokalita na Lesné byla v posledních 
letech zničena intenzivním hnojením a pastvou hovězí~o dobytka. V Bošácké 
dolině byl potvrzen v r. 1973 nálezem blízko sedla Skrálová, t edy na Slo
vensku. V témže roce nalezl B. Veselský novou lokalitu ve Vsetínských 
vr~ich u KJ1VIU:\,celz. Rxistu)l tecly u nás v současnosti dvě ověřené lokality 
to1rnto velmi pěkného khžence. Obě rostliny jsou dost odlišné, rostlina ze 
Ysetínských vrchů je bližší druhému z rodičů, rostlina z Bošácké doliny je 
opět bližší prvému z nich a podobá se (až na značně menší rozměry, široké 
ústí ostruhy a některé další drobnější znaky) nedávno v :NDR, objevenému 
kř'íženci Dactylorhiza X tPmplinensis POTŮČEK. Podobnost obou kHženců je 
dána jedním společným rodičem, jímž je Dactylorhiza majalis (RcHB.) HuNT 
et Sl7}L'\1ERH. 
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4. Dactylorhiza x braimii (HAL.) BoRsos et Soó 
[Dactylorhiza fuchsii (DRUCE) Soó x D. maJ·azis (RcHB.) HuNT 
et SUMl\lERH.] 

'Tento kříženec je značně proměnlivý, \re výšce je intermedicrní mezi oběma 
rodiči , listy jsou o něco užší a vzpÍ'Ímenější než u druhého rodiče, světlejším 
zbarvením květů se spíše blíží prvému z nich, tvar pysku je značně proměn
livý, často intermedierního charakteru, kresba na pysku spíše podobná kresbě 
prvé~o z rodičů, často v podobě nesouvislých teček a čárek. 

V CSR byl udáván z Klínovce v Krušný0h horách a ze Slavkovského (dfíve 
Císařského) lesa; v SSR byl nalezen pod Vápennou (dř. Roštún, také Roštýn) 
v Malých Karpatech (BoRsos 1961). V roce 1968 ho nalezl O. Potůček pod 
Veikým Rozsutcem ve Vrátné dolině v Malé Fati"e, F. Procházka ho nalezl 
(ústní sděleni 1972) Y Orlických horách, N. \Yi8niewski a L. Knížetová ho 
našli v r. 1973 pod Špičákem v Krušných horách a F. Kryška téhož roku 
v Jesenících u Suché Rudné. V Jesenících a v Krušných horách se vyskytuj e 
také drobnější typ nchovišť: 

Dactylorh1'za X úrrťunii (HAL.) BoRsos ct Soó nm. monticola PoTtč EK, 

nm. nova hoc loco 

[Dactylorhiza fuchsii (DRCCE) Soó subsp. psychrophila (ScHLECHT.) HOLUB X 
x D. majalis (RcHB.) Hu~T et Sul\Il\IERH.] 

Rostliny celkově menší, 20-25 cm vysoké, s 3, nejvýše 4 listy, nejdolejší 
je široce podlouhlý, ostatní kopinaté, všechny červenohnědě skvrnité, malé 
květenství s nečetnými malými růžově purpurovými květy, pysk nezi"etelně 
trojlaločný, střední lalok nepatrný, nevyčnívající, postranní velké, jen málo 
dozadu ohnuté, s tmavší čárkovitou kresbou, ostruha zdéli semeníku. Ocl 
nominátní Dactylorhiza X braimii (HAL.) BoRsos et Soó nm. braunii liší se 
celkově menší velikostí, menším počtem listů, malým květenstvím z menších 
tmavších květů a výskytem na vrchovištích. V Krušných horách b?l nalezen 
i v bělokvěté formě. 

Plantae ::?0- 25 cm altac, 3-4-foliatae, folio infimo lat e oblongo, foliis ceteris lanceolatis, 
ad 12 cm longis, omnibm; rubrofusce maculati,,;; inflorescentia pa1Ta, 4- 5 cm longa, pauciflora, 
flores minores roscopurpurei, labello subtrilobo. lobo meclio exiguo. non emergente, lobis latcra
libus magnis, paulum rctroflexis, obscurc lineatis, calcare mecliocri , longitudine gcrmini aequantc . 

Typus: Čechoslovacia, l\Ioravia borealis, montes Hrubý J('scník prope Suchá Rudná: inkr 
parentes in sphagneto, alt. cca 750 m s. m„ l0g. F. Kryška '.n. 6. 1973. Holotypus: herbarium 
auctoris No. 1212. 

Habitat: rnontes Hrubý Jeseník (typus), montcs Krušné- 11 ory (Špičák, huc ciiam luoms 
allnjlorus, leg. \\-isniewski). 

AD. x braunii (HAL.) BoRsos et. Soó nm. braunii differt. habitu minorf', foliis floribusque non 
multis, floribus minoribus obscurioribus, habitatione in sphagnotis. A D. majoli (RcHB.) RUNT 
et SuMMERTI. habitu minore, foliis non mul tis angustioribus, infl01•0scentia pauciflora diffnt. 
AD.fuchsii (DRUCE) Soó subsp. psychrophila (ScHLECHT.) HOLUB folii s paulum latioribus, (prac
cipuo folio infimo), labello subtrilobo , lobo meclio exiguo, non mergenfr . pollinariis sterilibu::; 
di-,tat. 

5. X Pseuclod1iza 11iesclwlkii (8EXGH.) P. F. Hl;:KT nm. minor P0Tl0

-Č'EK, 
nm. noYa. hoc loco 

[DactylorMza fuchsii (DRGCE) Soó subsp. psychrophila (RcHLt:CHT.) HoL-c-B x 
X Pseru doťchis albida (L.) A. LOYE ct D. LoYE] 
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Tf'nto nedávno popsaný (~E~UHAS, 1968) mezirodový ki'-ížencc byl ,-1~ 1973 
nalezen X. \Yišniewskim na, Spič-áku v Kru~nýrh horách jako noY_\· pro CkSR, 
a to Y nové notornorfě. 

Ro:->tlin_\· clrobnější, :2:2 - :2.) vm vysoké. lod.d1a hladká. Yzpřfo1ená. se 3 až 
.+ j<k·mě zelen.)1 rni liHt.\·. z toho :2 - 3 n'lké. rozložené a k zt>mi pi·itiHknuté, 

pošn1t6. 7 cm cllol1hé a :2 C'm široké, podlouhle kopinaté, !Hl špici přítupé, 
lH'.ihoř·ejší list listenovitý , zašpifatěl~·. cca :2 cm dlouhý. dcclmy list)· ne
:-;k\Tnité. květenství krútcc y[deovité. :3 - .+ cm clloulié·. ch uclokYěté, listeny 
Z<'lené, nejdolejší zcléli květu. ostatní krat;í, b-ěty bílé 8 ob-ětím téměř 
pi'ilboYitým. pm•tnmní vnt'.i~í ob-ětní lí:-;tk)- o<lestálé, pocllouhlé, ostatní 
ob-ětní lístk.\- téměř Ycjč·ité. do pi'·ilby skloněné. pysk z}·ptelnč trojlaloč·ný, 
J l(·:-;knn it.\·. s hllok.\- stt•j nč· širok~·mi i cllou h.\· mi. Yeliko:-;ti <·C<t 1 :2 p_\·sku 
/J . Jwhsii ( DR~CE ) koó. Hostlin_\- sterilní. Ocl >C P.·ff11dorhi:rt núsclzrtlkii 
c·..; E~GH.) p . F. H C~T nm. li it8thnlki i lii'.ií Sť nefrtn.\·mi li:)ty i kYěty, bílým i 
kT{·t.\' lwz krcsb_\·. 

l'lantaC' minor(':-;, :U -~5 C'm altal'; cauli,.; glalwr ťl'l'Cht". foli1s laťt<' viridihu,..; :3 4 in,.,tructu::;; 
-> :~ folia frondo::;a, patcntia,, ad tl'tTam iacC'ntia. = vaginatll, ad 7 cm Jonga l't ~cm lata, apico 
uht u..;o. ()blongo-lanccolata. folium unmn ::;up<.'rior braclPifornw, acuminat um, ad ~ cm longurn, 
folin omnia immaculata; inflorC':-;cC'ntia br0vitcr cylindrica, ad :3 - -! cm Jonga. pauciAura; bractl'ae 
,-1ritlť:-;, infimac Aoribu::; acquilongat', ,..;uperior0,..; brC'Yiorť:-;; flor(',.; alhi. 1wriu:onio ,.,u!Jgakifonni, 
1 ťpalis L'xlerioribu,..; la,teralibu,.; l'xtrur:-;um clirccti:-;, f'longati'-'. tPpalo l'xrniort' n1l'dio tl'pali,..;que 
intťrioribu,..; s ubovatis , galeam fonnantihus, labcllo di,.:tincll' trilobo. irnnHlCLtlato. l•>bi-.. ~wquilati::! 
w·qui longi,..;cpw. latcralibus numqunm cr011ulati:;, lalwllum mag:nitucli1w I ~ lalwlli D. fuchsii 
(I )1n·cE) Soú aequans. Plantac ;.;t0rilť:;. 

Typu,.;: Č'cchoslovacia, Boh0mia boreali::;. rnontc-: Kru;'.;nt! hory: inkr JHlrl'Htl':-< in ,.,phagneto 
,..;uh montc Spil-ák. alt. cca !)00 m "'· m., leg. X. \Yi.'.;ni cw,.;k1 l. 7. 19/:L Hnlot.\·pu-..: H erharium 
\\'1..'.;n ip,1·:-; ki No 7:371. 

.\ < F scwlorhiza 1iieschalkii (SE>:<;H.) P. F. Hc~T nm. nie.~cholf..:ii diffrrt f1ilii-: floribu::<que non 
rn1tlti:-:, floribu,.; albis immaculati,;: . ..\. Dactylorhizrt fuchsii (Drrť''E) Soú -.:uh:-:p. psychrophila 
(~• HLE.CHT.) HOLUB diffrrt folii:-; immaculatis, patt>ntibu;:;, flnribus albi,.;, imu iaculati :::, duplo 
mmoribus. A l'seiidorchide albid11 (L.) A. LóvE et D. Lun: difff'rt fol ii>; floribu.-;que non nmltis, 
florihus maioribus, non campanulatis, calcare longiore . 

\' ph,dlofrnérn pi' Í:::p ě\'l.;. u zvC'I'l'j !111jí l:lutoi·i m:·kt ťré v.\·sJ,,dky ".\ · -~l'tnatiC'kl~lw ,.,( udia y,.,( a\·a
č- 11\· 11.\·ch rn:-;tlin, zvlá;tě pak ki'í ž.l'llC'lt. \'y:-;větlují \ ·ýhud.'· tPrcnníhu :--lud1a, ktl'ré mezi jin~·m 
11111 ,, ;Uiujc s l0donit vztahy nč'kt<'r,\·ch znaku a nepí·ímým zpú:-olwm obja,..;lw \ ·at zc'tkonilosti jejich 
d\'tl1 i· 11osti . . ]('j ich (lobrá zna]o:-;t pak ~mrnžúuje pí·edpr)\ ídat vh1::<tno:-ti llfrkiinrnS·c h kř'ížencú. 

\" t1111ito (·lánku byl jako no\·.\· prn CNSl{ publikm·ún kí·íže1H'C Orchis -' lorc:i111u1 BtrťEGG. 

nm. /,·isslingii (BECK) PoTťT(•E i;:, i>.'·l~- zvci·cjněn~- nov{· J,d;:ality dalších kÍ"ÍŽ"ncu U1{1n11arlcnia x 
;nler111cdir1 PETE1or., Dnclylorhi::.u r11ppPrtii (:.\!. S( lll'LZE) Soó a. J)r1ctylorhi:u v brmmii 

(ff\ r..) Bonc;os ct :-)oó, u této byla u~kť· pop<u1a nov:t lll11. m0nticol'l POTl' Č'F.K z J1':':(' l1Íkú a Kruš. 
n~rh hor (tu i v bělokvčté formě). i>Ml~·z<" b.\'la pop<ma z Krn::'.;n_\-ch hor Y i''et111orhizn ;•ieschalkii 
(:-IE:--mr.) P. F'. H u:sT nrn. minor l'oT1 ·h:K. Tento 1rn·zirnd1 1yS· ].;[·.ífrnPc je no\·ý pl'ú (·~sH. \' ,..tudiu 
daE'.:íeh kř·ífrncu sr pokrn,čujc. 

fm \·orliq:0ncl('Jl Bcitraµ \·f'r1>fl,·ntlic h <'11 tli·· ,\ut"rPn Pinigl' Ergd)ni-.,.,P cle:- s~·:::-tc·mati,..chcn 

Stwliums der heimischen Orchidc'r·n. Jw,;<mrlcr,; \·1 111 f3a„tarckn. :::iie erhiut0rn dif' \·ort ci le clL'S 
Tf·rrn in-Rtmlinms, \1·clchl'::' \ ·o r all1'1n dir• Bczichun~ťll P1niger .:\Ierkrnak nachzupriifen unci auf 
irnlir1'ldP \\Toisl' dio G0setzmii,.;sigkcitPn rhrf'r YcrC'rliun~ zn l'rklúrén crrnóglicht. D e r0n Kf'nntnis 
1•r] ,•if'hi<'rl clann. cliP Eigen~chaf"t<'n der 0n,·artcten Ba:-;tarde vorau-.:zu,..;agc'n. In cliesem Artikel 
11 nnlv <ti,.; n0uer Bastard fúr die Č'f;SH. Orchis X lor."zimia Bm:EGG. nm. kisslingii (BECK) Po
Tth:K publizif'r1" uncl es "·urdl'n n0u0 Lokalihii('n Yon w0itcren Bastardcn \ L'roffentlicht: (,'ymnrt
rlrn.in v intermedia PETEW.r.. /J11ctylorh i:a ~< ruppertii pr. ScHt:LZE) Soó und Dactylorhizrt X 
>„ brr11rnii (HAL.) BoHsos , t Srn'i. })ťi dic:-;cr wnnk nuC'h ci11l' nene nm. 111oriticola PoT(-čEK nus 
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den Gebirgen Jeseníky und Krušné hory (Gesenkc und Erzgebirge, hie r auch in einer w eis;-;
b lútigen Forin) beschrieben. Zum Schlus::; wur<le aus clem Gebirge Krušné h ory (Erzgebiqre ) 
X Pseudorhiza nieschalki i (SENGH.) p_ F_ HPNT nm. minor POTŮČEK beschrieben. Dieser in te'r

gencri::;che Bastard ist n e u for clie Č'. SR. Das Studium ''"cite rcr Basta rd e " ·inl fortgt>~ctz t. 
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Prof. PhDr. Jan Vilhelm 

* 10. 5. 1876 -r 18 . 6. rn:n 

D ošlo 1 !> . února 1 n7:3 

Recenzent : .J. Hol1tú 

Profrsor :-:Lm,.,taxné botaniky na pHroduYt'dt>cké fak11lt č U K v Prn,ze , kde vy
budoval samostatné kryptoga.mologick é oddělení ; \ ·elk,: zásluhy 111á i na rozvoji 
české hydrobiologil'. Y b otanice s1 ' Yěnm·a l před0\·ším algologii a bryologii. Prn1í 
;:;vé věd ecké práce prováděl jako strcd oškolský profesor na mimopraž.::;k)·ch 
školách, č·asto s minimálním pi·ís trojovým vybavením. V a lgologii soustfrdi l 
"'· nj z<-í jem na p a r ož natk.v; , - tdn skupin{· i·a;-; se po,:;Jézc stal uznávaným odbor
níkem Y mťzinárocl ním n H".. f·ítku . Kromč prnrí o ěcskos l o \·e nsk)·ch druzích věno 

n1 l n ě k c ilik ;-;tudií prlrozuatkárn Ha lkúnu rr , . r. ] !)28 ''.vda l práci o parožn atkách 
y~·chodní EHupy a .·bie. z~HdfLdní prací,. t éto skup ině u n á,:; zůsi ává stále jdrn 
monografie frských parožnatek z r. 1914 . H luhším n studi11 p odm bil i t c r rnúlní 
vegetac i h orkých , ·J.'·íclel na Slov e nsk u. pr<'dl' \-š ím v Pid';ťancch . .Jeho shrnujícím 
dílem o fasách j::;ou posmrtně \-ydaná „Archainphyta. a Algophyt.a'' ( 1\) :i1 ). 

Druhým obor<'m, kte ré mu :-:e \~ i lh elm Yěnm·al. b.vla bryolog ie. J' o clro bnčji 
studoval Č:<' l eď Grimm fr1cer1r , "níž monograficky zpraco , ·a l českosl ovenské druh~1 

rodú Grimmirt, Schistidiwn a Rlwcomitr ium. T frtí zájmovou oh lastí Vilh e lmn\-~' 
\'ěclecké činno;:;t i byla t e ratologie. y radě prací analyzoval nejrúznčjší abnormity 
zvláště v květ ních orgán ech krytose m enných r o!';t lin. Také p1-Yní pfrhlecly 
l:eskosloven sk é botanické bibliografi <' ot iskonrné v -Prť' ,-lii poch ,1 zej í z p e ra 
J. \ -i llwlma. Y kií'Ch I !111 - 1 ~ll-1 h~· l pí·1 ' d"l'11011 l'í-írodm·ed cckf.i10 klubu 
v Pmz•' . Od založení Č'l':-knslon"n skt" h otanick(· sp1 1 1ť(· n o:-:t i Y r . Hll:? byl akti\·
ní111 č·h-n C'm \' )'boru a od r. l Dl 9 8i d o s,·(· smri i rnÍ-<t t1pi·;·d;-;l'dou. 


	ABA007003277861976000000148.tif
	ABA007003277861976000000149.tif
	ABA007003277861976000000150.tif
	ABA007003277861976000000151.tif
	ABA007003277861976000000152.tif
	ABA007003277861976000000153.tif

