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Ú VOD 

HOLUB J.1), F. PROCHÁZKA2) et J. ČEŘOVSKÝ3) (1979): Seznam vyhynulých, endemic
kých a ohrožených taxonů vyšších rostlin květeny ČSR (I. verze). [List of extinct, 
endem ie and threatcned taxa of vaseular plants of the flora of the Czech Socialist 
Republic (first draft)]. - Preslia, Praha, 51 : 213-237. 

A first draft of the "Red Li st" of vascular plants of tho flora of the Czech ~ocialist 
Republic (Czech Lancls, ·west Czech oslovakia) is submitted for cliscussion. The list 
consists of three sections: oxt inct, endemie, and threatened taxa. Each section is 
subdivided into several groups. The first section includes extinct taxa, missing taxa 
ancl doubtful cases. Endemie taxa aro spec ifi ed according to the relation ·af their 
clistribution areas to the territory of the country studied. Threatened species are 
classifred into three groups in accordance with the degree of their threat, and into 
an additional one (indeterminate taxa) . Characteristics of different threat-degrees are 
given, ancl problems connected with classification by the right threat-degree are 
discussed. 

1) Poštovní přihrádka 25, 111 21 Praha 1, Československo. 2) Východočeské muzeum, 
Zámek 1, 530 00 Pardubfre, Československo. 3) S tátní ú stav památkové péče a ochrany 
přírody, Valdštejnsk é nám. 4, 100 00 Praha 1, Československo. 

H.ozvíjející se lidská civilizace mění zvláště v poslední době velmi pod
statně krajinu a stále intenzivněji ovlivňuje přírodní prostředí. V současné 
době dochází k e změnám, které by dříve sotva bylo možno předpokládat. 
Tyto velké změny v krajině se odrážejí v rychlém ochuzování biologické 
diverzity pí-írodního prostfoclí a z hlediska botanického se projevují jako 
nápadné, negativní, kvantitativní i kvalitativní změny květeny a vegetace. 
Mnohé druhy rostlin ustupují , některé dokonce úplně nebo téměř úplně vy
mizely . Pl'itom tyto negativní změny nejsou v první řadě způsobeny něj akým 
přímým využíváním jednotlivých druhů (např . jejich sběrem jako rostlin 
užitkových - léčivých, aromatických, dekorativních atd.), ale jedná se tu 
o následky pi'ímých i nepřímých vlivů civilizačních zásahú jako jsou od
lesúování, oclvoclúování, inten zifikace a technizace zemědělské a lesní vý
rnby, urbanizace, zábor půdy pro těžbu, stavbu měst, přehrady, dopravní 
linie, znečišťování prostředí odpady nejrůznějšího druhu atd. To vede často 
ke k atastrofickým destrukcím stanovišť, roztrhání areálu, zmenšení hustoty 
a snížení velikosti populací , snížení počtu j edinců v populacích a posléze až 
k vyhynutí t axonu v části jeho areálu nebo někdy i v celém jeho rozsahu.· 

Z hlediska vědeckého, ekonomického i morálního je povinností lidstva 
zachránit fytogenofond ve stavu, do něhož v průběhu dlouhého období své 
evolu ce dospěl. Tento důležitý genetický potenciál je významný pro vý-
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zkumnou práci a praxi v zemědělství, šlechtitelství atd. Využití celkového 
genofondu je zatím nepatrné, jeho ztráty jsou však nenahra ditelné. Situace 
genofondových zásob v rúzných průmyslově boh_atých státech je vzhledem 
k jejich stálému snižováni obecně negatiivní. I Ceskoslovensko patří k ze
mím, kde přes veškeré dřívější i so uča,sné ochranáfaké snahy dochází k pod
statnému ochuzovúní p11vodně boha -~é květeny a vegetace . Stav by l detailn ě 
proj ednán na pracovní k onferenci CSBS konané v prosinci J 970 Y Praz1'. 
Jedním z hlavních úkolů vypl.Ývajících ze závěrů této konference byl9 sef';ta
vení seznamu ohrožených druhú naší květeny, na nějž má navázat ,.CerYcrní 
kniha". 

Aby záchrana fytogenofonclu byla úspěfoá, je třeba vědět, které taxony 
si zasluhují zvýšenou pozornost; to znamená stanovit kva11tjtativní stránku 
jejich ústupu. Takové inforn_~rn,ce púnášejí v úplné form ě „Cervené knihy" , 
jež mají své předchůdce v „Cervených seznamech", k n imž patří i tento se
znam. Příkladem pro tyto publikace byly "Recl data books'' Mezinárodní 
unie ochrany přírody IUCN (pro vy~ší rostliny - l\1E~nLLE 1970), které 
d a ly po8átek snahá~ po vytvoření Cervených knih a Cervcných seznamu 
je.dnotlivých států. Cervené knihy byly vyclán~T pro území SSSR (TACH
TADŽJAN et a l. 1975), Velké Británie (PERRING et FARREL 1977); větší počet 
Červených seznamú byl vydán v obou německých státech (NDR: napi'. 
RAUSCHERT et a l. 1978; NSR: např. KoRNECK et a l. l 977), dále v USA a no
věji pro jednotlivá území Kanady. Pokus o přehled v ccloevropskérn měřítku 
je sezn a,m ohrožených a endemických rostlin v Evropě (LucAs et ' VALTERS 
1976), výběr celosvětově ohrožených taxonů zpracovali L ucAs et SYNGE 
(1978). - -

Kolektiv a utorú určený hlavním výborem CSBS pro sestavení Cervené 
knihy př'ipravil sezn a m vyhynulých, endemických a ohrožených druhú k„Tě
teny čSR; předpokládá se, že obdobný seznam bude vypracován i pro 
území Slovenska a že na základě obou těchto seznamů bude vypracována 
jednotná Červená k n iha pro celý stát. Seznam je zde pi"edložen v první verzi, 
jež by měla projít odbornou diskusí, resp. připomínkovým řízením. Úkol se
znamu je zachytit stav ohrožení naši flóry, dát k dispozici ochranáfaké praxi 
tento materiál jako odborný podklad pro její plánované práce, vyvolat 
ochranu území s výskytem většího počtu hlavně kriticky ohrožených taxonů , 
poskytnout materiál k případné úpravě , resp. přepracování seznamu chrá
něných rostlin , vést k fošení ochrany určitých taxonů pomocí záchranné 
kultury v botanických zahradách a poukázat na nutnost intenzivněj šího 
studia ekobiologie ohrožených druhů. Zároveň je t ento seznam naším pří
spěvkem k seznamu ohrožené flóry v Evropě či na celém světě. 

Seznam se skládá ze 3 základních oddílů (označených velkými písmeny 
abecedy) - taxony vyhynulé, taxony endemické a taxony ohrožené . Každý 
z těchto oddílů se pak skládá z několika skupin (označených římskými číslicemi). 

PŘEHLED ČLEN:E:Nf SEZNAMU 

A. Vyhynulé a n e zvěstné taxony : 

Sem patří ty taxony, které na území ČSR nebyly již po dlouhou dobu sbí
rány, takže je nutno předpokládat, že vyhynuly, a taxony, jejichž dřívější 
dobře známá jednotlivá naleziště se natolik změnila , že jejich výskyt zde již 
není možný. Taxony sem patřící dělíme do 3 skupin: 
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.:-\.I. Vyhynulé taxony: 

Do Mto skupiny patl-í ty taxony, které nebyly na území . tátu sbíránr po 
\·elmi dlouhou tlobu (v některých případech i více než 100 let), dále ty, které 
rn·b.°\'1.\' 8bírány na je>jich dobř'e známých lokalitách, pl-ičernž pÍ'Írodní pod
mínky stanoviště se ptíliš nezměnily, v pn\běhu alespoú posledních 50 let, 
a po1->lézc i.y druhy s Yyhnmělloll <:t úzkou ekologickou amplitudou, které na 
:-;y~· rh zprnviclla neC':etn.)·ch lokalitách vyhynuly vzhledem k úplné změně 
pl-frodních Rtanovištních podmínek (t.řeba i ve velmi nedá.Yné době) . 

.:\ . U . .Nezvěstné taxony (pnwclěpoclobně vyhynulé): 

~cin pa.tt-i pi'·ípatl~-. kcly výRkyt na clobí·e známých lokalitách nebyl po YÍce 
než. 25 let (nčkd~' u:ž.ito kratší období) potvrzen, ale nález na si.arýc11 zná
m.'·eh lokalitách (vzhledem k jejich zachovalému stavu) nebo na jin.)·ch loka
li.i.úc·h není je8i.,ě zcela vyloučen; pak jsou sem zafazeny též. dlouho nesbírané 
11enápaclné taxony, kteTé nejsou sběrateli clostatcC':ně rozlišovány a proto 
ne:-i1 )írány nebo jsou snadno pfohléclnutelné či jejichž výskyt na lokalitác11 
je ob(·asný: konečně jRou sem připojeny taxony, jejichž lokality nebyly pú
Yoclně nijak přesněji lokalizovú.ny (pokud je ovšem jejich výskyt u nás 
pravděpodobný) a výskyt nemohl být prot.o revidován. Není vyloučeno, že 
některé taxony sem zařazené bude nutno p.i"eí·adit (po dostatečně důvěry
hodných inform acích) do skupiny kriticky ohrožených taxonů. 

A . Ul. Ne j a s n é p Í'Í p a d y : 

Sem zafazujemc taxony, o jejichž dHvějšírn výskytu schází přesnější údaje 
(topografické, časové), není znám charakter jej ich výskytu (náhodný, adven
tivní, či autochtonní, dlouhodobější), jsou pochyby o správném určení, exis
t ují domněnky o pfohození herbářových sched, není vyloučena možnost pod
vrhu atd .; dále sem přii"azujeme též některé taxony s nejasnou taxonomic
kou hodnotou. 

Tuto skupinu pokládáme za zvláště důležitou pro další studium, které 
může některé zařazené taxony pfořadit mezi prokazatelně vyhynulé, či jiné 
znovu objevit jako ještě existující členy naší květeny, nebo další s úplnou 
jistoto u vyloučit. 

B. Endemity (a suben cl emity): 

Označení endemit se někdy užívá ve smyslu vazby určitého t.axonu na 
státní území; toto pojetí nepokládáme za správné . Endemity jsou produkty 
urč·itých přirozených území a Lsou proto v této studii užity ve smyslu vazby 
k těmto přirozeným územím. CSR patří z největší části k území středoevrop
ské květenné oblasti, rozkládající se od Porýní do západní Ukrajiny, od 
jižní Skandinávie po Alpy; část území (jižní Morava) je pod vlivem sousední 
pannonské oblasti; vyšší polohy pak patří středoevropské horské květenné 
oblasti. Vedle toho se u nás vyskytují endemíty se širším rozšířením (např. 
evropské), jež však pro účely ochrany endemického fytogenofondu z hlediska 
pmktického nemají význam. V seznamu jsou respektovány jen endemické 
taxony, vázané na užší území středoevropské květenné oblasti, čistě pan
nonské endemity a horské endemické typy vázané na středoevropská pohoří. 
Protože všechny tři zmíněné fytogeografické oblasti zaujímají daleko větší 
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plochu než je území ČSR (i ČSSR), je zde proveden výběr z endemitů těchto 
přirozených území, kteří se vyskytují zpravidla hlavně na našem státním 
území. Vzhledem k stupni vázanosti výskytu na toto území se rozlišují ná
sledující tři skupiny endemitů zastoupených v květeně ČSR , k nimž je při
řazena čtvrtá skupina tzv. „kritických endemitů". 

B. I. Endemické taxony plně nebo téměř plně vázané na úz emí 
ČSR: 

Sem jsou zařazeny případy vázané pnsně na naše státní území; výskyt 
může přesahovat jen velmi těsně za státní hranice (např. v Krkon~ších) nebo 
na ojedinělé lokality v nevelké vzdálenosti od státního území CSR. Tato 
skupina má z hlediska záchrany fytogenofondu pro nás největší v)·znarn, 
protože za ochranu těchto taxonů jsme před světem plně odpovědni pouze 
my sami. 

B. II. Endemické taxony s výskytem výrazně přesahují cím 
území ČSR: 

Sem jsou zařazeny endemity, jejichž výskyt je u nás roztroušený až po
měrně hojný a jejichž celkové rozšíření podstatně pfosahuje naše státní 
území buď souvisle nebo přeskokem (sem patří např. 111 elampyrum bohe
micum s rozsáhlejším a oddáleným výskytem na slovenském Záhorie). 

~· III. Endemické taxony s převážným výskytem mimo úz emí 
CSR: 

Sem patří endemické taxony, jejichž c~ntrum výskytu je v okolních za
hraničních územích, které však na území CSR přesahují buď okrajem <::i vý
běžkem svého souvislého rozšíření nebo disjunktivním přeskokem na jed
notlivé lokality či do izolované arely. Sem patří např. endemity panonské 
nížiny, přesahy alpských migrantů atd. 

B. IV. „Kritické endemity": 

Sem jsou zahrnuty taxony známé jen z našeho st~ttního území, nejasné 
z hlediska taxonomického (tj. zda jsou taxonomicky vúbec oprávněné) nebo 
chorologického (chybí dostatečné údaje o výskytu č í o rozšífoní, resp. do
savadní údaje vyžadují potvrzení). Zároyeň jsou sem zařazeny taxony z kri
tických skupin popsané v nedávné době (např. z rodu Crataegus), známé 
zatím jen z lokalit uvedených v púvodních popisech, jejichž rozšíření není 
ještě natolik známo, aby mohly být prohlášeny za endemity s užším geo
grafickým areálem; rovněž jejich taxonomická oprávněnost není v nčktr
rých případech ještě zcela nesporná. V každém případě tato skupina vyža
duje další podrobný výzkum, a to nejen na našem státním území. 

Většinu endemitů vázaných na území ČSR tvoÍ'Í zástupci rodu Hieracium; 
všechny naše endemické taxony pat:H ke skupině neoendemitů. Endemity 
obsažené v seznamech B. I.-B. III. jsou všechny uvedeny v seznamech 
série C. I.-C. III. podle stupně jejich ohrožení; pokud jsou hojnější a málo 
ohrožené, nebo pokud neexistují dostatečné informace o stupni jejich ohro
žení, jsou zařazeny do skupiny C. IV. 
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K endemickým taxonům mohou mít určitý vztah některé druhy, jejichž populace jsou po 
dlouhou dobu izolované a mají pravděpodobně samostatný vývoj, avšak zatím nejsou morfo
~ogicky diferencované nebo taxonomicky rozlišené; i tyto taxony (resp. tento typ variability) 
zaslouží ochranu z hlediska záchrany genofondu. Pokud takový druh s izolovaným výskytem 
·J nás n ení zai'azen přímo do některé ze skupin C. I. - C. III., pak patří clo skupiny C. IV. 

C. Ohrožené taxony: 

Tento oddíl seznamu zahrnuje taxony, jejichž výskyt v ČSR je nějakým 
způsobem ohrožen, a to v po:faclí od kriticky ohrožených (C. I.) přes silně 
ohrožené (C. Jl.) po ohrožené (C. JII.); v doplňkové skupině C. lV. jsou pak 
ještě uvedeny taxony, jimž musí být věnována další pozornost. Stanovit 
~tupeú ohrožení není v mnoha případech jednoduché. Mnohdy scházejí do
statečné podklady o rozšíření určitých taxonů naší květeny; hlavně však 
chybí zachycení celkového souhrnného stavu rozšíření, proti němuž by bylo 
možno postavit současný (a rychle se měnící) stav výskytu. Nemáme dosud 
pro naše území fytogeografický atlas, jako např. Belgie, Holandsko či Velká 
Británie, jenž takové vyhodnocení podstatně ulehčuje. Nedostatečnou zna
lost naší květeny podtrhují ostatně i různé nové objevy floristické i taxono
mické. Určit stupeú ohrožení nějakým zcela objektivním způsobem není 
tedy ve všech případech zatím možné. Při stanovení tohot,o stupně byly 
využity dlouhodobé zkušenosti a znalosti jak autorů , tak i naší botanické 
veřejnosti. Při kategorizaci taxonů do jednotlivých stupúů ohrožení byly 
vzaty v úvahu následující rizikové faktory: absolutní velikost takové popu
lace (hlavně nízký po6et lokálních populací a nízký počet jedinců v nich) ; 
kvantitativní charakter ústupu (přitom byla uvažována okolnost, zda se 
jedná o ústup v celém areálu druhu nebo dokonce o vymizení v sousedních 
územích); úzká vazba na typy stanovišť, jež jsou v současnosti silně ohro
žené civilizačními zásahy a nízký stupeú phzpů. obivosti taxonu k jiným 
podmínkám prostředí; snadná přístupnost nalezišť; atraktivnost rostliny 
(vedoucí k trhání a vyrýpávání); současný stav ochrany (zejména v chráně
ných územích); speciální biologické vlastnosti taxonu (nízká vitalita, slabé 
rozmnožování, nízký stupeú tvorby semen, nedostatek opylovačů , ohrožení 
škůdci). Za zvláště důležité pokládáme přihlédnout k ohroženosti biotopů. 
Dále byly při kategorizaci vzaty v úvahu v určitých pHpadech ještě některé 
další faktory: dosažení celkové hranice areálu; izolovaný reliktní výskyt (jenž 
může být zajímavý z hlediska taxonomického nebo evolučního); popsání 
taxonu z našeho státního území (locus classicus). 

Úplně objektivní stanovení stupně ohrožení si vyžádá nutně ještě další 
podrobnější informace i hlouběji a speciálně zaměi'ené studium. Vzhledem 
k tomu> že celkem byly stanoveny 3 skupiny ohrožení, zař·adi.t taxony do 
nich nepůsobilo - přes výše uvedené problémy - ve většině př-ípadů velké 
obtíže; v hraničních pÍ'Ípadech je však rozhodnutí vždy v určité mífo sub
jektivní. Již vzhledem k typizaci ne úplně stejných konkrétních případů je 
nutno přijmout skutečnost , že některý taxon může b)·t zařazen do jedné 
nebo druhé sousední skupiny; v tomto rozsahu (tj. rozdíl jednoho stupně 
v ocenění) je možno akceptovat zařazení jako objektivně o<lpovídající; a.ž 
rozdíl v ocenění o dva stupně (tedy C. I. X C. III.) možno pokládat za chybu. 

Př-i stanovení stupně ohrožení (C. I.-C. III.) bylo v každém pÍ'Ípadě 
v první řadě přihlédnuto ke kombinaci známého ohrožení taxonu (přímého 
ěi nepřímého v souvislosti se stupněm jeho ústupu) s jeho vzácností. V ně-
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kterých pÍ'Ípaclech bylo možno vzít v úvahu i speciální ekologii (vazbu na 
ohrožené a mizející typy stanoviště) a biologii př·íslušného taxonu. Silnému 
trendu ústupu jo dávána př'i kategorizaci priorita před pouhou vzácnosti, 
pÍ'Í níž taxon není nijak podstatně ohrožen. To znamená, že i (dHve) hojněji 
zastoupený druh se silným ohrožením svého výskytu se múže dostat do sku
piny, kde jinak jsou zastoupeny hlavně vzácnější druhy (tfoba i s výskytem 
na jedné nebo několika málo makrolokalitách), avša,k ne tal~ silně ohrožené. 
Stupeú ohrožení může být u téhož druhu v různých oblastech jeho výskytu 
různý vzhledem k různému stupni vlivu lidské činnosti na rúzné typy kra
jin , různé ekosystémy, různá území. Proto při klasifikaci ohrožení je rutno 
celkový stupe11 ohrož "'nÍ získat jako průměrný stav mezi stupni ohrožení 
v různých oblastech výskytu příslušného taxonu. Seznam ohrožen)·ch druhu 
je tvořen z hlediska celého státního území, zaujímajícího vzhledem ke své 
biogeografické diferenciaci různé přirozené územní celky s různým zastou
pením příslušných taxonú, různým stupněm ovlivnění pÍ'Írodního prostfodí 
a též s tozdílnou reakcí taxonů na negativní vlivy v různých oblastech. 
V rámci celého státu mohou být poměry jiné než v rámci jednotlivých díl
čích území; lokální nebo regionální pohled může být mnohdy dosti odlišný 
od celostátního. Tato fakta mohou být však zachycena v regionálních Re
znamech, jež je vhodné vytvoht pro místní potfobu ochrany fytogcnofondu 
a které mohou přinést cenný materiál i pro seznam celostátní. Při ochrane 
fytogenofondu není vhodné nějak př'íliš zdůrazňovat „nacionální" hlerlisko: 
druh zastoupený v určitém státě pouze na jediné lokalitě, ale mající jinak 
rozsáhlý a ± neohrožený výskyt má při ochraně fytogenofondu podstatně 
menší význam než druh s malým počtem lokalit na podstatně menším území 
a v určité míře ohrožený. V těchto případech je při hodnocení vhodné pÍ'Í
hlédnout ke stavu ohrožení příslušného taxonu v evropském nebo nejméně 
sti"ecloevropském měhtku. 

V jednotlivých skupinách C. I.-C. III. nemohou tedy být všechny druhy 
stejně hojné; vycházíme ze srovnání souhrnných poměrů hojnosti se sou
časným zastoupením (aby mohl být zachycen trend ústupu), ale ani sou
časné kvantitativní zastoupení druhů uvnitř jedné skupiny nemusí (a ne
může) být totožné. Jen stupeň celkového trendu ústupu kombinovaný s obec
ným stupněm hojnosti by měl být spoj ujícim momentem druhů zařazených 
do jednotlivých stupňů ohrožení. Jínak by bylo nutno vytvořit velký počet 
stupňů (mnohdy monospecifických) a tím by toto členění (jež je nutno chá
pat jako předběžné) ztratilo praktický význam. 

Kategorizace stupňl1 ohrožení rostlin byla autory vypmcována samostatně 
na základě našeho materiálu a našich zkušeností. Dva první stupně jsou 
téměř totožné s příslušnými stupni stupnice mezinárodní organizace IUCN 
(viz např. LucAS et "\VALTERS 1976): endangered, vulnerable; další 2 stupně 
- C. III. a C. IV. - jsou podstatně odlišné. 

C. I. Kriticky ohrožené taxony: 

Sem spadají předně velmi vzácné a zároveú podstatně ohrožené druhy, 
s výskytem omezeným na jednu nebo několik málo lokálních populací 
(zpravidla 1-5), vázaných většinou na ohrožené typy stanovišť, jež mizí 
převážně lidskou činností (jako např. slaniska, slatiny, rašeliny) , ale někdy 
i přirozenými zásahy (svalení skalních bloků, laviny, změny stanovišť v prú-
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běhu snkce.·ní séri e atcl.). Popub.cc tčc:hto druln\ j :-;ou l-ast o c:huclé na, jeLlince 
(ně kdy po(;et r o8tlin dostoupi l ji ž kritické hranice) , mnohdy jsou fragmen
iúrn í, navzújem vzdá lené, tvoÍ'ené l'OSt linnrni jen nčkcl,v kvetoucím i a vzácně 
pi·inú;c,jíc:ími k lí <" ivá semena nebo rostlinami zac ho-v{wnjícími 8e na dané loka
litě jen n'gctahn1ím Z]JW·,obem at d. Taxony s těmito vlastnostmi v.\'skytu 
sem hHlí nw i tehcl.\-, kclyž pofrt jejich lokal it je vys8í nd 5 (př'i ochrnně f.\ ·to
genofond u ne lze ,. i ornt.o př·ípnclč 11ž.íva t 11č j akého :-;t.riktního od po<"íi úxání 
lokalit) . 

Dúle se111 paHí taxon>- hojnl'•jší nž , -elrni hojné . u nichž de šlo k poc.lstat
Hém u snížení poč-tu , rnzsahu a hustoty lokúlních populací , tak že n >·ní jsou 
již vzú.cné n Yt> lrni ohrnž t> nr . . Dosavadní trend ústupu closp('l mn ohdy na 
pou h_\·ch 1 O 0 

0 jPj ich cUiYěj8íl10 za:-;toupení nebo i ještě cl o nižškh l1odnot 
(pl·i C· c>mŽ p opulace jsou ('huclé ll<l indiv iclw1) a tc-nt.o trend lze H ' stejné nebo 
d()ko11cc· Y jcštl' zvý~cné rnít\' pi"Pclpoklúclnt i nadúl(', tnk jak je tornu napi". 
tL m ~wh)·ch :::;eget;í.lních <.lru lrn (zvl ú ;t ě pak sp<'('iálních typu jako j:-;ou liui 
kolrí nmt lin~' ). 

Pokucl nebudou pro taxony této skup iny phjata některú, opat.ř·l'nÍ Yi"as, 
pak :-; velkou pranlěpoclobno8tÍ pocl ,-lin:' m ohrožujícíc:h faktortl jejirlt nej
vět~í C-ást z naši k•.rěten \' vy111 izí. Obn·ldť tento stav se t \·kú, i sousedních 
území nel>0 dokonce celého. nrcá lL1 pt-í~luf:mého taxonu. ~~ vžcl .\· jsou tyto 
taxon>- do · tatečně zastoupc·ny v rezervacích, a p oku d jsou, pak se nmohcly 
vy:-;kytují na míst.ech poclléhajídch s ukcesním změnám. 

C. 11. Siln ě o hrož ené taxony: 

Sem se foclí taxon >- s prokazatelným a trvalým ústupem proj en tjícím se 
zdúště v pos lední době zřetelným snÍŽ L'nÍrn po č-tu , v elikost i a hu stoty jeji ch 
dílč-í ch populč1cí na větší části státního územ í n ebo na území celém; múže 
dokonce dojít až k vymizení taxonu v části jeho areál n ve státě. Zastoupení 
rnúžc kle ·nout i na 50 % púvodního stavu a v některých pHpaclech i ještě 
více; zpravidla se však ústup n et ý kú, všech popu lací jako jo tomu u před
chozí kategorie ohrožení. Dále sem patři některé vzácné druhy s poměrně 
mal)rm po6tem lokalit (5 -20) , jejichž výskyt je sice tímto faktem ohrožen, 
alt> ne rnúže zatím b}·t označen za kritický. Vymizení clruhúm tét,o 8k11pin.'· 
Y iwj bližší době nehl'Ozí; rnohou se Yšak dostat do stavu kritického ohrožení , 
pok ud n eb udou provedena účinná ochnmná, opatř-ení. 

C. 111. Ohrožené ta,x:ony: 

ri'axony sem zařazené vykazují sice s labš í, aJe prokazatelný <t trvalý 
ústup projevující se na celém území státu nebo alespolí v jeho čáist i hlavně 
j ako zmenšení rozsa,lrn dílč-ích populací na jednot livých loka litách a vymi
zení taxonu z loka lit s chudšími populacemi, což ve svém souhrnu v ed e 
k celkovému snížení hustoty výskyt u . Historické studium prokazuje, že 
taxony se v území vyskytovaly di"íve hojněji než v současnost i. 8nížení 
v.\·skytu je z hru ba ocl 20 % clo 50 % pl'lvoclního zc.isto upení. Rem jsou zařa
uny též některé ta,xony, kter é nejsou ::;ice ještě vzácné, ale jejichž ústup lze 
očekávat -vzh led em k e zvyšujícím se nepř'írným (Abi es alba) nebo pl'írným 
faktorům ohrožení (Centaiuiimi erythra ea ). Casto jsou taxony této skupiny 
v ázány na stanoviště , která mizí. 
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C. IV. Vzácně j š í tax ony vyžaduj í c í d a 1 š í pozornost : 

Sem jsou zařazeny taxony, pro něž se ohrožení spíše předpokládá vzhle
dem k určitým rizikovým faktorům, jimž je celá květena vystavena, pÍ'i
čemž se přihlíží k jejich relativně vzácnějšímu výskytu a vazbě na stanoviště 
ohrožená různým způsobem; stupeň jejich ohrožení nemůže zatím být nijak 
přesněji stanoven. Patří sem druhy, jež se vyskytují vzácně roztroušeně po 
± celém území státu, jakož i druhy, jejichž výskyt je omezen jen na určitou 
část státního území (kde se mohou vyskytovat i častěji). Zahrnuty jsou zde 
i taxony, pro něž máme nedostatečné informace o výskytu a taxony (inkl. 
endemity), jejichž hodnota a oprávněnost ne~1í jasná. Do této skupiny jsou 
zařazeny i taxony s velmi různým stupněm ohrožení v různých územích 
(pokud nebyly zařazeny podle průměrného či vyššího stupně svého ohrožení 
do kategorií C. I.-C. III.). Dále sem též ještě patří taxony, jejichž výskyt 
u nás je pfodstavován izolovanými populacemi, jež nemají nějaké zfotelné 
morfologické vyhranění (nebo nebyly dosud taxonomicky rozlišeny). Skupinu 
C. IV. je možno charakterizovat jako určitou zásobní skupinu pro všechny 
tři skupiny oddílu C. (I. - III. ), kam někte~é taxony po jejich lepším poznání 
bude možno pí·eřadit; u některých není vyloučeno ani pfořazení do oddílu A. 
V každém případě si tyto taxony zaslouží hlubší pozornost a studium. 

Seznam obsahuje jako základní taxonomickou jednotku druhy; kde se t.o 
ukázalo jako vhodné, jsou uvedeny i poddruhy (subspecie). Pokud se v Ú8R 
vyskytuje více subspecií jednoho druhu a ty nejsou v seznamu zvláště (jme
novitě) uvedeny, vztahuje se ~ařazení druhu do určité skupiny i na všechny 
jeho subspecie, zastoupené v CSR. Hybridi byli zařazeni jen ojediněle v těch 
případech, kdy tvoří samostatné populace na populacích rodičovských 
mnohdy zcela nezávislé. 

U některých taxonů jsou za jej ich jmény uvedeny zkratky, vysvětlené v náslc•dujícím pfo
hledu: 
„excl. pl. adv." - adventivní, sekundární výskyt není brán v úvahu, 
„i.nd." - jen původní, přirozený výskyt je brán v úvahu (pokud existuje). 
„incl. ?" - není jasné, zda tento taxon je u nás původní, 
,.tax.? " - taxonomická problematika je nejasná, 
„s. 1. " - taxon uvažován v širším poje tí, 
„s . s ." - taxon uvažován v užším pojetí (drobný druh, resp. typová subspec ie). 

Z daleko největší části jsou na seznamu zástupci původní, přirozené flóry, 
kteH mají pro záchranu fytogenofondu největší význam. Určitým problémem 
bylo zařazení synantropních ta,xonů typu xenofyt. Obecně byla uplatněna 
zásada, že do seznamu budou zafazeny archeofyty a staré ruderální druh;T, 
které nyní svým ustáleným a charnkteristickým výskytem představují fyto
geograficky významné členy naší květeny. Jen v ojedinělých případech 
(a to do skupiny C. IV.) , byly uvedeny i některé taxony, jejichž indigenát 
v ČSR je poměrně mladý (100 -200 let) a které po určitém období naturali
zace buď opět ustupují nebo se jako vzácné druhy zachovávají na ojediw'
lých lokalitách . 

Dosud nebylo úplně vyřešeno zařazení zástupců některých rozsáhlejších kritických rodů do 
tohoto seznamu. Vzhledem k 1wdostatečné znalosti některých rodů (např. Alchemilla, Rub1,s, 
Taraxacum, Hieracium z nižších poloh) nemohly být tyto skupiny v seznamu dostatečně po!
chyceny; proto bude nutno věnovat jim v budoucnosti odpovídající pozornost. 

V seznamu byly uplatněny výsledky nového taxonomického· a nomenklatorického výzkumu. 
Pokud byla změněna jen druhová epiteta, je příslušné synonymum připojeno pfímo k užitému 
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jménu. Pokud bylo změněno rodové jméno, je uveden oclkaz na nové rodové jméno na mÍ::;t ě 
dHve užívaného rodového jména. U Zlatníkových druhů rodu H ieracium (endemiti) n ení zcela. 
vyloučeno, že by některý z nich mohl být totožný s druhem dřívějších autorů; jejich vzájemné 
srovnání totiž zatím schází. Taxony rodu Pilosella, jež jsou hybridního nebo hybridogenního 
púvo<lu, jso u vzh ledem k tomuto svému charakteru zař'azeny do skupiny C. IV., zatím bez určení 
stupně ohrožení . Autorské zkratky vědeckých jmen byly pro stručnost těchto jmen uYecl eny 
v e zkrácené formě , tj. jen s autory validní kombinace n ebo autory pi'ís lušn ó publikace, i když 
Y některých případ ech vynechání jména autora invalidní publikace jména rostliny nemusí být 
vždy zcela oprávněné, a to hlavně vzhledem k rúznému chápání „ ex" a „in" v současné n omen
klatorickó litNatui"e, z niž jména byla přebírána. 

Vzhledem k tomu , že území ČSR (a ČSSR) n<:má zatím žádný úplný se
znam květeny na, taxonomické úrovni tohoto seznamu, nelze pfosně vy
UsJit. ztráty, resp. stupcií. ohrožení květeny českých ~emí; tyto ztráty lze jen 
stanovit na poz~idí odhadu , že původní květena CSR obsahuje asi 1900 
clru Itových taxonů (bez adventivních a, taxonomick.v nejasných taxonů). 
Pi'·eclložený seznam obsahuje 3i vyhynulých (c . 2 ~ 0 ) a 39 nezvěst.ných 
(c. 2 ~ 0 ) taxonů. K nim přistupuje ještě 38 taxonú nejasných z nejrůznějších 
hlec1i::;ek. Endemitů vázaných na území ČSR je 43 (z toho 25 horských zá
st.upcú rodu Hieracium) - což odpovídá c. 2 %; skupina endemitů přesahu
jících ocl nás do okolních státú zahrnuje 16 druhů, skupina endemitú přesa
lrnjících z o~olí k nám 32 druhů. Do skupiny ,,krit.ických endemitů" patří 
34 t axonú. Kriticky ohrožen)'ch drnhú je 267 (c. 14 %), silně ohrožených 
240 (c. 13 %) a ohrožených 239 (c. 13 % ). Další pozornost musí být věnována 
:330 taxonům (c. 17 %). Celkem tedy naše květena má asi 4 - 5 % vyhynu-
1.)·ch taxonů a c. 40 % ohrožených t.axonú s urč:enírn konkrétního stupně 
jejich ohrožení; spolu s dalšími taxony, pro něž stupel\ ohrožení nebyl speci
tikován , tvuř'í ohrožená čá. t naší květeny c. 57 %. 

Tento seznam může b)·t podkladem pro budoucí zaměření fioriE?tického 
y_\rzkumu na revizi starých lokalit. a na ,~ ,\ ·hledávání nových lokalit ohrože
nS·ch taxonů a jistě podnítí snahu po revokaci údajů, že mčité taxony z naší 
květeny vymizely. Doufáme, že některé druhy uvedené v tomto seznamu 
jako nezvěstné ( č i dokonce jako v)·hynulé) se prokáží jako mylně zařazené 
a že budou nově nalezeny; jak ze zahraničních zkušeností v těchto přípa
dech vyplývá, publikace úclajú o vyh~Tnntl je nejlepší cesto u k „oživení': 
existence druhl'1 v určitém státě. 

Pl·edložený seznam pfedstavuje první verz i. Jeho zvel'·ejněnírn v Č'1J, sopise 
J:>reslia jej předáváme naší botanické veř-c'jnosti k posouzení, diskusi <:t opravě. 
V diskusi je nutno hlavně opravit ch:vbné zafazení taxonů a zhodnotit. správ
no::;t. kategorizace taxonú do skupin (zvláště clo skupin ohrožení <.;. I. až 
C. III.) a dále pak uvážit možnosti pfovodu části taxonú ze skupiny C. lV. 
do jiných skupin. Jistě je nutno očeká,~at určité rozdíly v hodnocení , které 
ostatně existovaly i mezi autory tohoto autorského kolektivu. Upravený 
seznam (druhá verze) na základě připomínkového řízení , oprav a výsledků 
dalšího vědeckého zkoumání, jakož i př'i uvážení změn probíhajících stále 
v přírodě bude sloužit ke zpracování „Červené knihy" pro území ČSSR 
I tento seznam nebude možno pokládat za neměnný. Vzhledem k rychlé 
p.i'-eměně přírodního prosti'edí lze pfodvídat nutnost jeho revize pravdě
podobně každých 10 let.. 

Připomínky ke koncepci seznamu a zařazení jednotlivých taxonů do skupin zasílejte na adresu 
<lr .. Josef Holub, CSc., Botanický ústav ČSA V, 252 43 Prúhonice. Budou zveřejněny ve Zprá
vách ČSBS. 
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Za prohlédnutí původních pracovních materiálů µi-iprav 011ýcli pro tento seznam }'. Procliáz
J;:ou d čknjE>mc doc. dr. l\L SmPjkalovi. CSc. (Brno) a dr. V. Skalickému . CSc. (Praha), za rnpl'ljt:·em 
rnatNiálu z clHvější akce k úpra,·č seznamu chrá11ěných clruh11 dr. A. KučProvi (Č'PskP Budějo
vice), za dúlcžité informacP týkající ::;e rodu Rosa dr. I. l\.lúštC'rském n a prom. biol. Y. \ -ét víč 
koví a za pi'-ipomínky k rodu Rubus ing. L. Palko\'Í. 

A. VY HY~ UL l~ A X 8?;\" J':::-lTXl~ T _-\XONY 

l. Vyhynulé taxony: 

Alllwea hirsu.ta L. 
A nrlrosrtcc mr1ximn L. 
_-I 1tlhemis 11wntana L. 
Asperulrt arl'rnsis L. 
Aster - viclf' Oalfltellr 1 

Astmgrilus asper JACQ. 

Astrrigalus sulcalilb L. 
Betulrt humilis 1-iCHRANK 

Botrychium simplex E. HrTctrc. 

Ceratoúles latens (J. a. a~rnL.) HEVE.\.L ct 
HOL:l1GRE)I 

Cuscutu e1)ilinum \YEIHE 

Dactylorhizo russowii (KLINCE) HOLťB 

Euphrosin srtlisburgensis HOPPE 

Eurotia. - vide Ceratoides 
Oalatellr1 crmrt. (vYALDST. et Kl'T'.) NEES 

Gymnadenia orioratissi1rw (L.) L. C. Ricu. 

Hieracium purkynei ČELAK. 
Linurn perenne L. 
Ludwigia palustris (L.) ELLWT 

Luronium natans (L.) RAFIN. 

Nartheáum o.ssijragum (L.) Huns. 

Nasturtimn microphyllum (BOEKX.) H,E1-

CHENB. 

II. Nezvěstné taxony: 

Adonis flamm ea J ACQ. 

Apera interr1.1pta (L.) P. BEAUV. 

Astr(l,galu.:> cwenarius L. 
Conrúigict austrfricci (JACQ.) SWEE'r 

Cystopteris sudetica A. BR. et l\frLDE 

Eragrostis pilosa (L.) P. BEAUV. (excl. pi. 
adv.) 

Filago i;ulgaris LA~L 
Geranium bohemicum L. 
Hieracium charnr1eadenium 0BORNY et ZAH~ 
Hieracium r iphaeoides BoRNM . et, ZAHX 

Hieracium roh([,csense Krr. 
Hieraciurn - vide etiam Piloselfo 
H ima.ntoglossum hircinum (L.) Kocu 
Iris spuriri L. 
Isoěles lacustris L. 
Kochici prostrata (L.) ScHRA.:"K 
Lnthyrus pisif orm ú; L. 
Linnaea borealis L. 
.Moenchia erecta (L.) G .illTx., liIEY. et 

ScHERB. 
Oenanthe fistulosct L. 
Oenanthe silaifolia M. Brnn. 
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()phior;lossum r1zoricum c. PRESL ( n. fJ?ly-
plu;llum a11ct.) 

Orchis coriophorr1 L. 
Orchi.s - \ -i de ct iam ])r1ctylorhi:u 
Osmunrlrt rer1ulis L. 
P eclic idari, sceptrum-cr1roli11u11b L. 
Primulrt frtrinosn L. 
I'seudolysirn([.chion s/rnr iwn (L.) R .\ L' SCHBHT 

snbsp. spuriimi 
Rosrt r1rvensis H u ns. 

,<...,'rtlix myrtilloides L. 
Sr1xifruga hirculus L. 
,<,'choenoplectus supimis (L.) PALLA 

Senecio - vide T ephroseris 
.'úlene buple11roidcs L. 
Silene crrtic([ L. 
8 pergida li ni.co la BoREA u 
11ephroseris palitstris ( L.) Fcn·itn. 
Typha. minima HOPI'E 

Typlw shuttlewortlúi Kocn ct. OND. 

F erom·ca. pumila ALL. 

l'cro n ica - vide etiam Psewlolysimachion 

Orobanche - vide Phehpanche 
Ostericum palustre (BEss.) BESS. 

I'eucedanum arenarimn \YALDST. et KrT. 

Peucedrmum officinale L. 
Phelipanche caesia (RE1cugNB.) SoJ,tK 
Pilosellr1 macrantha (TEN. ) F. -,v. SCHULTZ 

ct C. H. Scnuvrz ( = Hierucium hoppea
num auct.) 

Pilulariri gloúul1Jera L. 
Poa riµ lwea, (AscHEH.s. ct GRAEB~.) FRITSCH 

Potarnogeto:i coloratus HoRXEJ\I. 
Potamogeton compressus L. 
Rhinanthus glacialis J>EH.SONN. 

8agina apetala Arm. 
Sctgina micropetula RA USCHERT 

Salicornia prostratn P ALL. 

Scleranthus collinus 0Prz 
Spergulci pent(/,ndra L. 
Trifolium difjusum EHRH. 

Trinia iicrainica ŠrŠKIN 

Wolffia arrhiza (L.) WIJ\nr. 
Woodsi<i alpina (BOL'l'ON) S. F. GRA y 



Ill . ...... ejasné pi'·ípady: 

A l1lronmd11 rcsitulosr1 L. 
..i lyssutn cfosertoru ni NTAl'P 

( '11psrf/11 /i P('.[JCri ~OL:IJS 
I 11rc.ť lire1•itollis J )(' . 
r 'rirc.„ liru11.icsce11s Po11c 
( 11rc.r· /11"1/N'O .I' ~CHREB. ::; uJ ,,.;1). 1•cle1101·skyi 

(llo.111:-;) JíL1cl\: 
( 111u·l//i.~ 11 /o/y ('(ir;1cs L. ,.; ubsp . 11111rlc11/11 

(ČEL\ K.) llrnxB 
(l'r11sl iwn sylu11 tic1111 i 'X.\Ll> ST. <·t l\1T. 

( 'f'm/ocrpluil11 Jr1lcr1/ r1 (L.) P8!{S. 

( l'C/!l8 llWlf is (.J.\( 'Q.) . \S( ' lfEHS. "ubsp. Nlc-
1/0l'Skifi ( 1)0 :111' ) J )0:111 :-; 

1~·11i /ol1i11111 h ,1n1cricUoliu111 TAl.-sc11 

Fril illl/ri11 m1 /r>r1;1ri8 L. 
Uoli11111 11ris/11/a111 L. 
(,'1<11/ÚmP/{o (/11/Jre/lor. ~l:..\LI(l;:;'· 

(/ 1i1tti11 11"lln oht11.sljoli11 ( F. \\'. 
J-I OL l R sub:-;p. noric11 (. \ . d .). 
1-l<•L ~B 

Sc1n1111T) 

f\:EW\ l~ H) 

Or11tiru 1°1/11 cr1111;irstris (L.) 136n:-.;ER subsp. 
sw·cicu ( FHOEL.) 

Ucnliancllrt uligi11osr1 (\'.'JLLD.) B6RXER 

B. E ); D E ~H TY A S U B EX DE l\ II TY 

H crniori11 inc11nr1 LA:1r. 
llicrririum \ ·i d c· Pilosl'll11 
Jlierothlor· hir/11 ( ScJI H.\ '\.r;) Borrn. :-; . I. 
Hy11 1enophyll11m /1111/ir irtrn~r, (L.) S:1r. 
llyoscyrmw ~ /;o/i ť1 .1ir·11s F. \\ .. !-il'IDUDT 

Leontor/011 i11r·r111us ( L.) S< H IL·\ h 

JlillOrrt mi11i1lll/ (L.) J)E 'ff. 

Jlorhr i11.1i11 11111scoso L. 
Jlus('(ir i l;o/ryoirlcs ( L. ) :\l1LL. 
Jh1sc11ri rU L'P llWsum (L.) :\lrLL . 
I'ilose llu ceruuu F. \\ '. S('JlťLTZ <'1 C. H . 

Sc11 ťLTZ 
I'ol.1mow1/111.1 lotifJli11111 (.J..\ni.) DEsF. 
Potrl'll lO(/P/011 1iolyyo111j.J!i11 s P<il ' l{!l. 

R cse•lo p h!Jleu111 0 L. 
,'J'choc 11 oplect11s lr iqucter ( L.) PALL\ 

,','plogincll" hr l l'el icu (I,.) :-\ P m '\ <: 

'l'hlr1sjJi olliuceum L. 
Trom1~ racrmosus (L.) .ALL. (0xcl. pi. adv.} 
Trif.Jliwn pwononic1mi JA CQ . 

I 'olerir111a montanri L. 
1 'erbasc"um speciosum Sc1mA.v. 
1 'i o lo epi psi la LED. 

I. Endemické t a xony úplně nebo téměř úplně vizuné na, území 
CSR: 

Aconilum rnllibotryon HE!CHEXB. 

Carnprmi1lri bohemicri H1-t GBY 

Camprmulo gelido ro\'A'.'\i)A 

Cr1rnpanula rotwuhjoliu L. :·mbRp. su.delica, 
(Htwnv) Soó 

Curex oederi RETZ. subRp. pseudoscrmdinavicn 
HOLlJB ined. 

Cerast i um al.sinifolium TAl.·scH 

Epipartis albensi:s Nov.(KOVÁ ct RYDLO 

(/(llium sudet icum TA USCH 

(/e.nti,nw llri bohernicu ~KALLCKÝ 
H icracium allúm'm FRIES 

lheracium asperulwm. FHEYN 

Hierociwn clumnotr iclmm (BoRxM. ot ZAux) 

HoLrB 
Hieraciurn chlorocephalurn UECUTR. s . s. 

H ieracium corconticum Č'ELAK. 
Hieracimn kablikianwn ZLATNÍK 

H ieraci'um kavinrie ZLATNÍK 

H ieracium krnjinne ZLATNÍK 

H ierciciiun litteistylum ZLATNÍK 

Hierncium nigro.slylum ZLAT:-<ÍK 

H ieracium peclunculare TAUSCH 

Hieracium polycephalum VELEN. 

Hieracium pseudalbinum UECHTR. 

J-1 ieracium p.seitdeximiitm G. ScHXEID. 

Hiernciitm riphneum UECHTn. 

Hieracium rohlenae ZLATNÍK 

H ieracium rupigenu-n. ČELAK. 
H ierncium .schneicleranurn ZLATXÍK 

H'ierariwni sclmstleri ZLATNÍK 

H ierncium slernbergii ZLATNÍK 

H ieracium sitbortum G. f;cHNErn. 

1-Iier(lcium torluositm ZLATNÍK 

1-Iierriánm uechtritzinnum G. Scn:-rnrn. 

Hiernciu.m velenovskyanum ZLAT::-<ÍK 

llieracium zlatnikii Hou1B ( = H. tausch'-
anum auct.) 

I'edicularis sudrl.icrt \V1LLD. subsp. sucletica 
P ingu icula bohemicn KRAJIX A 

I'lantago atraln HOPPE subsp. sudetica (PrL-
GER) HOLUB 

Poa riphaea (AsCHERS. ot GrtAEB::-< . ) FRITSCH 

Potentilln lindackeri TA USCH 

Senecio - vide Tephroseris 
Sorbus bohemicci KOVANDA 

8orbus sudetica (TAUSCH) FRITSCH 

Tephroseris long1fol ia (JACQ. ) GR1SEB. et 
SCHENK subsp. morav'ica HOLUB 

Trichera arvensis ( L.) S CHRAD . su bsp. p.seudo „ 
longifolia (SZABO) HOLU B 
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II. Endemické taxony s výskytem podstatně přesahujícím 
území ČSR: 

Armeria vulgaris " -ILLD. subsp . serpentini 
(GAUCKLER) Hou; B 

Avenochlon - vide Avenula 
Avenula pratensis (L.) Dnu. ·ubsp. hirtifolia 

(PODP.) HOLUB 

Gampaniilli gentihs KOVANDA 

Festucn pscimmoph'ila (ČELAK.) FRITSCH 

Gctlium valdepilosum H. BR. 

Hieracium arnav.rocranum (ZAHX) HoLVB 

Hieracium engleri UECHTR. 

Hieracium glandulosodentatum UECHTR. 

Hieracium nigritum UECHTR. 

Hieracium silesiacum KRAUSE 

Hieracium tubulosum (TAUSCH) TAUSCH 

111elampyrum bohemicum KER:S-ER 

Primula veris L. ~nbsp. canescens (OPiz) 
HAYEK 

Saxifraga rosacea MOENCH subsp. steinmannii 
(TAUSCH) HOLUB 

Spergularia echinosperma (ČELAK.) AscHERS. 

et GRAEBX. 

Fiola sudetica \YrLLD . 

III. Endemické taxony s převážnou částí areál u mimo ČS R: 

Achillea millejoliurn L. subsp. sndetim (OPiz) 
\VEISS 

Aconitumfirmmn (RE1CHENB.) GÁYER s ubsp . 
morm:icum SKALICKÝ 

Artemisiri pancicii RoxN. 

Ai·e11ochloa - vide Auenvla 
A.ťenula plrrniculmis (SCHRAD.) SAT:ER et 

CIIMELITSCHEK subsp. planiculmis 
Centa·urea - vide Cyanus, Jacea 
Cerastium lucorurn (ScHt R) MóscHL 
Girsium brachyceplwlum JURATZKA 

Oyanus mollis (WALDST. et KIT.) J. PRESL 

ct C. PRESL 

Dia.nthus hung((.ricus PERS. subsp . lumnitzeri 
(W1ESB.) HoLL"B 

Dianthus pontederae KERXER 

Dianthus sylvaticus \YILLD. 

Erigeron macrophyllu.s HERB. 

Euphrasia coeru.leci HOPPE et FuR.::-rn. 

B:uphrasia. slovaca (YEo) HOLUB 

1iJuphrasin tatrae Vi'ET'l'ST. 

F'raxinus nngust1jolia VAHL subsp. danubialis 
POUZAR 

Gentiana pannonica 8coP. 

Hieracium liptoviense Bmrn. s. l. 
Iris arenaria WALDST. et K1T. 

Jacen oxylepis (WrMM . ) SOJÁK 

Knautin kitaibelii (SCHULT.) Bon.s. 

Linum hirsutum L. subsp. glabrescens (Ro

CHEL) • OÓ 
Lotus borbnsii UJJL 

Otites bo17;sthenica (GRGXER) KLOKO\- ~ubsp. 
parvijlora (HORNEM.) HOLUB 

Phyteuma nigrum F. vV. SCHMIDT 

, axijragci rosacea :'.\IoENCR subsp. sponhemica 
(C. c. GMEL .) D. A. WEBB 

Sedimi hillebrandtii FEKZL 

Senecio - vide Tephroseris 
Seseli osseum CR. 
Silene - vide Otites 
Suaeda pannonica BECK 

Tephroseris crispa (JACQ.) Scmm 
Thymus ccirpaticus ČELAK. 
T' rilerinna simplicifol1·a (REICHE=-B.) KABATH 

Xanthium albinum (\VrDDEJt) H. SCHOLZ s.~. 

IV. Endemické rostliny, kritické z hl'ed i sk a taxonomické ho 
nebo chorologického 

Carex praeco:v ScIIBEB. sub ·p. velenovskyi 
(DOMIN) JÍLEK 

Cotoneaster niger FRIES subsp. morri.vicus 
HRABĚTOVÁ-u Hl:WVÁ 

Crataegus austromoravica HRABĚTOVÁ-U HRO

v Á 
Crn.tciegus bohemica HRAB:Ě;TOVÁ-UJIBOVÁ 
Grataegus curvisepala LINDM. subsp. colorata 

HRABĚTOVÁ-u HROV Á 

Cmtaegus lepida HRABĚTOVÁ-UHROVÁ 
Crataegus macrocarpa HEGETSCHW. subsp . 

sudetica HRABĚTOVÁ-UHROVÁ 
Crataegus mikulcicensis HRABĚTOVÁ-UHROVÁ 
Cratnegus o:'Cyacnntha L. subsp. ccirnoviensis 

HRABĚTOVÁ-UHROVÁ 
Crataegus oxyacantha L. subsp. nemorensis 

HRABĚTOVÁ-UHROVÁ 
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Crataegus silesiaca HRABĚTOVÁ-U HRov_,\. 

Crepis mollis (JACQ.) AscHERS. ~nbsp. vele
novskyi (DOMIN) DOMIN 

Dianthus cirenarius L. subsp. bolwmicus (F. 
A. NovÁK) 

Gentianella gavrettae SKALICKÝ 

Hieracium apiculatu.m TAUSCH 

Hieracium - vide etiam Pilosella 
Iris a.phylln L. subsp. bohemica (.F. W. 

SCHMIDT) DosT. 

Iris aphylla L. subsp. fieberi (SErnL) HEGI 

Iris ciphylla L. subsp. nova l.: ii 8oó 

Larix sudeticci DOMIN 

Myosotis podperae DoMI.)I" 

Padus avium lVIILL. subsp. petrnea (TAUSCH) 

HOLUB 

Pilosella' pseudocalodon (PETER) SOJÁK 



Pilosdlrt rubm (PETER) SoJÁK 

Pilosclla le]Jhrophyton (OBORNY et ZAHN) 

SoJ .Á.l~ 

Pote 11t illll hedr ich ii (Do:mN) Do'.\nN 
Pru n 11 8 spinos1t L . ,.,;uhsp. cerr1sinn HRABĚTO

Y.\-L~llROVÁ 
I'nuws spino:w L. subsp. f echtn e.ri DOMIN 

I'r1rnus .'l/)inosfl L. subsp. m eycilowrpn Do:\IIN 

l. Kriticky ohrožené taxony: 

_-l1h1w11Jion1 liliifolir1 (L.) :-\.. DC. 
A11rusf1•111//MI r1ithr1qo L. 
Ayrostis r1lpinfl ScoP. 
Afrlu•millfl fissu C.: l ;.XTH. et Scuusrl\1. 
_-lm,11yd1d11 s nruw L. 
.-lp h1111P8 microcrtrprt (BOISS. Pt [{EUT. ) 

f{uTIL\1. 

A11rw'ri'? Joetid11 ( L.) LEss . 
Ara/Jis 1H'111'J rensis (\YOLF) REICHE.'\B. ( = A. 

1•/1111islfiqu.r1 auct.) 
Arul1is s11 rletic11 Txcscn 
Artc1nisir1 alb11 Tntn.A (incl. ?) 
. -1 rtc111 isirt rmslrir1cu J ACQ. 

r l rtrmis irt }Htncicii RONN. 

.-!s11lcniwn nrlinntum-nigrwn L. 
.-1 splcni11m arlullerinum ){JLDE 

. -1 ster lfl;1inus L. 
Aster - vidť l'tiam 'l 'ripoliwn 
Bl/tr11cliium brtwlotii (GooR.) F. \V. S CHULTZ 

Batrachi11m rionii ( L.\.GGEH.) ~Y~IA.N 

B ecbnrmnia ernc1formis (L.) FiosT. (ind. ?) 
Botrychimn mutricuriifolium (H.ETZ.) Kocrr 
Botrychiwn - vide etiam Sceptriclium 
Bromvs ser·11.l inus L. 
B1111htlirtlmum snlic1folium L. (incl.) 
B11plrurwn affine L. 
B111Jlrur11m rotund(folium L. 
Oa.lu11wyrostis phragmitoi1lPs HARTl\'L 

('({lr111111yrostis stricta (Trnor) KoEr. . 
Oal11thiunr1 verna ( L.) Hourn 

C'r1llitriche herma11hroditica L. 
Oamelino. macrocarpa H.ErCHE~B. 
O(ť}npa1111l(( gelida KovA~DA 
Orm1p(( nula rapunculus L. 
C(lrdamine parviflora L. 
Cardamine reserlijolia L. 
Ofl.rr:v atrata L. s. R. 

Care.-c bitxbriumii \V AHLENB. 

Care.--c capillaris L. 
C11re..r chordorrhiza L. fil. 
Crtrl'.< dioica L. 
Cnre.r macroura ::\1EINSH. (tax. ?) 
('n.rex mela.nostachya "'VVILLD. 

C'rtre:r; oerleri H.ETZ. subsp. psewloscandinavica 
HOLUB ined. 

CrtrCJ."' rupestris ALL. 

Prunus sp inosa L. subsp. moravica DOMIN 

Prunus spinosct L. subsp. ovoideo-globosa Do-
1\IIX 

Prunus - vide etiam Padus 
Rosa dagmarae KLÁŠT. ined. 
Ritbus wirnmeranus SPRIB. 

Sali:.t· daphneola TA uscH 
Salix rnarrubiifolia N . .J. ~\..:.'\DERssox 

C((rr:r; stenophylln \VAHLE~B. 
C11rlina. cciu.lescens L.ur. ( = O. ctcaulis subsp. 

simplex ) 
Cmtlinia minor (ALL.) Coss. ot GER:II. 

Oenlauren - vide Cyani1s. Jacea 
Centaurium uliginosum (\\' ALDST. e t KrT.) 

Ro:s-s. 

Cerr1stium alsinifol1'um TAFSCH 

Cerustiurn tenorermum SEn. . 

Oemtocephrila testiculata (CR.) BEss. 
Ceterach ofjicinarum DC. ( ind.) 
Chamaecytisus albus (HACQ.) RoTHl\I. 

Ohamaecytisits ciliatits (WAHLE~B.) RoTHM . 

Chenopodium botryodes SM. 

Ohimaphila umbellatn (L.) BARTO:.'\ 

Chrysaspis badict (ScHREB.) GREEC\E (incl. ?) 
01'minalis acaulis (L.) BmtKH . 
Cirsium brachycepha.lwn JuRATZKA 

Olacliurn mariscus (L.) POHL 

Olematis integrifolia L. 
Oonioselinum tataricum HoFFilL 

Oorrigiola litoralis L. 
Corthusct matthioli L. 
Orarnbe tatarfo SEBEOK 

Orepis pannonica (J ACQ.) C. KocH 
Ore pis sibirica L. 
Orocus albiflorus Sc11ULT. (incl.) 
Crocus heuffelianus HERBERT 

Oruciata. pedemontana (BELL.) EHREXD. 
Crypsis aculeata (L.) AIT. 

Oyanus mollis (\YALDST. ot KrT.) J. PRESL 
et C. PRESL 

Oytisus - vide Chamaecytisus 
Dactylorhizn inca.rnata (L.) :::ioó subsp. 

serotúw (HAUSSKN.) PROCHÁZKA 

Dactylorhiza mcoculata (L.) Soó s. s. 
Dcictylorhiza traunsteineri (REICHENB.) Soó 

Danthonict alpina VEST ( = D. cctlycina) 
Dianthus arenarius L . 
Dracocephalum uustriacum L. 
Drosera anglica Huns. 
Drosera intermedia HA YNE 

Dryopteris cristata (L.) A. GRAY 

Echiwm russicwrn J. F. GMEL. ( = .E. rubrum) 
Elatine alsinastrum L. 
Empetriim nigrum L. s. s. 
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Epilobium lcmceolntum SEB. et MAURI (ind.) 
Epipactis nlbensis NOVÁKOVÁ et RYDLO 

Epipactis muclleri GoDF. 

Epipogium aphyllum (F. W. SCHMIDT) Sw. 

Equisetum - vide Hippochaete 
Erythronium dens-cam·s L. (ind. ?) 
Euphorb ia - vide Tithymalus 
Euphrasia tatrae YVETTST. 

Festuw clrymeju l\IER'l'. et KocH 

Festucn trichophylla (GAUD.) K. RICHTER 

Filipendi1la stepposa Juz. 
Fumana prom1mbens GHE:N". et GoDR. 

Gagw bohemicn (ZAUSCR-'\C.) ScHULT. et, 

SCHULT.fil. 

Galú.1.m lucidwn ALL. 

Galium siideticu.m TA"eSCH 

Galium - vide etiam Oruciatci 
Gentiana punctata, L. 
Gentianci - vide etiam Oalathinna, Ciminalis, 

Gentianella. 
Genticinellu, baltica. (~1URB.) BORNER 

Gentianella cnmpestris (L.) BORNER 

Gentianella germanica C\V1LLD.) BóRNER 

Geraniu.m lu.cidum L. 
Geum allepicU'm JACQ. 

Gladiolu.s polustris GAUD. 

Gratiola, ojjicinalis L. 
Groenla.ndia densr1 (L.) Fo-en.R. 
Gymnadenia, densiflora (\.Y AHLENB.) A. DIETR. 

Hammarúya paluclosa (L.) O. KUNTZE 

H edysarum hedysaroides ( L.) Se HINZ et 
THELL. . 

Heleochloa alopecuroides (PILL. et ::VlrTT.) 

RoEM. 

Heleochloa schoenoides (L.) RoEJ\I . 

Helianlhemum grandiflorum (ScoP . ) DC. s. s. 

Helianthemum - vide etiam Rhodax 
Heliotropiwrn europaeum L. 
Herminium monorchis (L.) R. BR. 

Hieracium cimaurocranum (ZAHK) HOLUB 

Hieracium chaimotrichiim (BORNM. et ZAH=-<) 

HOLUB 

Hieracium grabowslcianum NAEGELI et PETEB. 

Hieracú1m silesincum KRAUSE 

Hieracium villosum J ACQ. 

Hieracium spec. div. - vide etiam B I., II. 
Hierochloě odorata (L.) vVAHLEXB. 

Hierochloě repens (HosT) BESS. 

Hippochaete meridioncilis (MILDE) HOLUB 

Hippochaete vwriegata (SCHLEICH.) BRUHI:N" 

Hippuris viilgaris L . 
Hordeum secalinum ScHREB. 

Hylotelephium argutum (HAWORTH) HOLUB 

Hypericum pulchrum L. 
I nula a s pera POIR. 

Iris arenaria \\'ALDST. et KIT. 

lsatis praecox TRATT. (tax. ?) 
I soětes echinospora DuRIEU 

Jacea stenolepis (KERNER) SOJÁK 

Juncus sphaerocarpus NEES 

Jurinea cyanoides (L.) REICHENB . 

Klasea lycopifolia (VILL.) Á. LovE ot D. 
LOVE 
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Laser trilobum (L.) BoRKH. 

Laserpitium archangelica \\'ur,F. (ind.) 
T.,athyrus pnlustris L. 
Lathyrus pannonicus (JACQ.) GA1~CKE subc:;p. 

pannonicus 
Leucojum aesti?•um L. 
Ligularin sihirica (L.) CAss. 
Limodorimn (/.bortivum (L.) Sw. 
Linaria arvensis (L.) DESF. 

Lindernia procumbens (KtWC'K.) PHTLCOX: 

Lúi11m hirsutum L. subsp. glnbrescens ( H.oc11.) 
Soó 

Lipriris loeselii (L.) L. C. RicH. 

Loli1im re.motum Se mu. 'K 

Lolium temulentmn L. 
Loncomelos sphrwrocarpus (KER::-;Er{) H1w 1-nA 

ined. 
Lonicera cuerulea L. 
Luzula spicatci (L.) DC. 
l\ialaxis monophyllos (L.) Sw. 
J\iinuartia gera.rdii (\VrLLD.) H ·\ YEK 

J\1inuartia verna (L.) HIERX 

J\fontiafonlana. L. s. s. 
l\iyosotis ulpest.ris F. \\'. Sc101rn-r (tax . ?) 
Jfyosotis kerneri D.\LLA Tomm ol SAR.'IT IL 

(tax. ?) 
l\fyricaria gemwnica (L.) DEsv. 

Xajas - vide Caulinia 
::Votholaena marantae (L.) DEsv. 

Niiphar pumila (Trnnvr) DC. 
Ononis joetens ALL. 

Onosma rirenariwrn vVALDST. et KIT. 

Ophrys Juciflora (F. W. ScmuDT) .:\IoE:\CH 

O phrys insectij era L. 
Orch1's palustris J ACQ. 

Orchis tridentat(l ScoP. 

Orchis - vide etiam Dactylorhizn 
Ornúhogalurn - vide Loncomelos 
Orobanche alscitica KrnscHL. 

Orobanche bartlingh GRrSEIL 

Orobrmche coerulescens STEPH. 

Orobanche loricatn REICHENB . 

Orobrinche picridis F. W. SCHULTZ 

Orobanche reticulnta \V ALLR. 

Orobanche - vide etiam I'helipanche 
Otites borysthenica (GRUNER) KLOKOV 

P edicularis exaltata (BENTH.) BuNGE 

Pedicularis sudetica \.VJLLD. 

Peuceclcmum carvifolia V1LL. 

Phelipanche bohemicci (ČELAK.) HOLU B c t 

ZÁZVORKA 

Phyllitis scolopendriiim (L.) NE\.nr. 
Pinguicula bohemica KRAJJXA 

Plcintu.go altissima L. 
Planta.go atrata HOPPE 

Poa alpina L. 
Poa laxa HAENKE 

Polycnemum heuffelii A. F. LÁNG 

Polycnemum verrucosum A. F. LÁNG 

Polygala serpyllif olia HosE 

Polypodium interjectum Smv As 

Polystichum lonchitis (L.) ROTH 

Potamogeton friesii RuPR. 



I'otrnnor;cton prrtl'lonqns \Yr rr,v. 
Potmnoueton - vide etiam ('/roenlanrlirr 
I'otcntillrt rl'llstralis KRAŠA'-' (tax. '!) 
Pote.11tillrt micra11thr1 DC. 
I'oflrntillrt /l!/tir.lrt \\'ALDST. 0t l\:JT. 
I'ot r. ntil/11 sterilis ( L. ) G.\RC KE 

Pseudolysimochion spw·ium (L.) RAťSCHERT 
subsp. folioswn (Scrrn„\o.) HoLUB 

Pulsatillo pr1fe11~ (L.) :\IrLL. 

Pulsritillrt ?'e.r11.lflis (L.) .:\IrLL. 

Hr11u111.r11lns \·ick Rr1trrwhium 

Rhi}lrtntlius /Jorl1r1sii (DónFL.) ~nó 
R!ior/(1..1· ruptfrugus (l\E1i~E1t) HoLUB 

Rlwdiola rosr.r1 L. 
Rhynclwspora jusra (L.) .\n. fil. 
,....,'ollr /Jicolor ,\. 1LLD. 

,\'ali:r her/Jm:en L. 
Su.Zi:x: daphn1'.olrl TAi.;scH (tax. ?) 
Sr1li.r rnyrsinijolirt SAUSl3. 

S!il1•ir1 aetliiopis L. 
Sr11nol11s ?•rtlrn111rli L. 
, 'crmrli.r prclc11-1•cneris L. 
Sce.1Jtridium mult1fidum (~ . G. G:IIEL.) TA-

<;"\\\.A 

,''J'cheuchzeria pulustris L. 
Schoenus f err11r;i11cus L. 
,C,'choenus nigricans L. 
Scor:;onera JHtrv1flora JACQ. 

,'kroplrnlariet vern!/.lis L. (ind. '!) 
Sedumi hillebrunrltii FExzL 
,'3edum 1·11losum L. 
,')'r.<lum -· vicle et iam ll .'Jlotelephinm 
1'3enecio paludosus L. 
8 e11ecio rupestris 'YALDST. ot Krr. 
Senecio - vide et iam 'l'ephroseris 
8errr1lula, - Yide Klclsert 
>"J'eseli aitstriacum (BECK) \VoHLI•' . 
, 'i lene galticn. L. 
Silene - vide e tiam Otiles 
Sorbus sudetiw (TAUSCH) Fi:tlTSCH 

8j)(trgrmium angust1foliwn ::\11 CHX. 

8pergulrtrict rnarinn (L.) GmsEB. 

II. Taxony silně ohrožené: 

Al'hi/lea aspleni1folirt VES'!'. 

Aconit um rmthora L. 
Aconiturn callibotryon RE1CHEXB. 

Aconiturnfirmum (REICHENB.) GÁYER subsp. 
moretvicum ~KAUCKÝ 

Adonanthe vernnlis (L.) SPACH 

Aclonis - vide Adonanlhe 
Aira praeco;r; L. 
Alcea /Jiennis WINTERL ( = A. petllida) 
Alliurn angulosum L. 
Allium carinaturn L. 
.Althctea - vide Alce((, 
Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. Rmu. 

Arctostaphyllos uva-ursi (L.) SPRENG. 

Arenaria grcindiflora L. 
Armeria vulgaris ·w1LLD. subsp. serpentini 

(GAUCKLER) HOLUB 

,C,'perguforia rnedin (L.) C. PRE;';L 

Spiranthes spiralis (L.) CnEY.\LL. 

811ricda pnnnonica BECK 

Tr1rm:rwurn bessarobicum (HOR'\E:\L) 1-f .\ _- n.
.1\fAzz . 

Taraxacwn serotinum (\Y . .\LD~T. et KIT.) 

Porn. 
'l'cphroseris aurrmtiacn (\V1LLD.) GRISEB. ct 

SCHENK 

'l'epliroseris long1folin (.JACQ .) Gn.JSEB. ct 
SCHENK ( = Senecio ovirensis) 

Thesiurn dollineri Mn~B. s. s. 
Thesiwrn ebractenlum HAYXE 

'1'1/(sivm rostratum l\TEWl'. ct KocH 
Thyrwus rnrpot ic11s ČELA!\. 
Tilloea r1quatirn L. 
Tithymalus lucidus (\YALl>ST. et K1T.~ 

KLOTZSCH C't GAltCli:E 

Tithymalus salic1folius (HO."T') KLOTZSCH 

et G.A.RCKE 

Tofieldicl calyculatet (L.) 'YARLEl\B. 

Tordylium maxfrnum L. 
Trapa nalans L. (ind.) 
Trichera arvensis (L.) Scl!RAD. subsp. pseudo-

longifoli'a (SZABO) HOLUB 

Tnjolium - vide Chrysaspis 
Triglochin mariti'mum L. 
Trigonella monspeliaca L. 
Tripolium pannonicum (JACQ.) DoBRoč·. 

['tricularirt uremii KOELLlK. 

[;lriculariet intermedia HAYXE 

[; tricularia ochroleuca R. HAJn:.:11. 

Utriwlariet vulgaris L. 
Vaccaria hispanica (M1LL.) H.Al,'.SCHERT 

( ~ l ' . pyramidatCl) 
r eratritm nigrmn J..1. 
T'eronica /J ellichoides L. 
Veronicu scardicct GR1SEB. 

Veronica - vicl e etiam I'seudolysimachion 
l 'iciet oreophila ŽERTov . .\ 

l 'iofo elatior FRIES 

X eranthemurn annuum L. 

A.rnicet mont(l,nn L. 
Arnoseris minimri (L.) f:lcuwErGG. et KoERTE 

Aspleniurn cuneijolium Vrv. 
Astra.galus austriacus J ACQ. 

Astragcllus exscapus L. 
Betulet nanet L. 
Buplerum tenuissimum L. 
Calamagrostis pseudophragmiles (HALL. f.) 

KoEL. 
Galla palustris L. 
Calycocorsus stipitatus (JACQ.) RAUSCRERT 

Camelinct alyssum (MILL.) THELL . 

Campanula barbata L. 
Carda.mine rivularis ScHUR 

Cardaminopsis petraea (L.) HnT. 

Carex appropinqua,ta Scuul\1. 

Carex aterrima HOPPE 
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Garex hostfona DC. 

Oarex lasiocarpci EHRH. 

Garex lepidocarpa TAUSCH 

Oarex paupercula MICH.X. 

Oarex secalina vVARLENB. 

Oare:1; vaginat.n TAUSCH 

Gatabrosa aquatica (L.) P. BEAUV . 

Caucalis platycarpos L. 
Gephalanthera rubra (L.) L. C. RIOH. 

Gentaiireci - vide Oyanus 
Cerastiiim - vide Dichodon 
Geratophyllum submersum L. 
Ghenopodium murale L. 
Ohenopodium urbicum L. 
Oimicifugci europaea ŠIPČ. 
Oleistogenes serotina (L.) KENG 

Onidii1m dubiwm (SCHKUHR) TrrELL. 

Ooleanthus subtilis (TRATT.) SErDL 

Oolobium tnraxacoirles (VrLL . ) HOLU B 

Oonringin orientcilis (L .) DuJVr. 
Oornllorhiza trifida CFIATEL. 

Coronilla vaginalis LAM. 

Coronopus squmnntus (FORSK.) r\. CHERS . 

Orepis mollis (JACQ . ) AscHERS. s . s. 

Orepis praemorsri (L.) TAUSCH 

Oryptogrammn crispa (L.) HooK. 

Ouscuta - vide _,11 onogynella 
Oyanus montanus (L.) HILL 

Gyclamen purpurascens :'.\-hLL. 

Gyperns - vide Pycreus 
Gypripedium ca lceolus L. 
Dcictylorhiza fuchsii (DRUCE) Soó subsp. 

psychrophila (SCHLECHTER) HOLUB 

Dnctylorhizci inwrnata (L.) Soó subsp. úicar-
nata 

Dactylorhiza sambucinn (L.) Soó 

Daphne cne01·urn L. 
D elphinium elatum L . 
Dinnthus gratirinopolitrin;us VILL. 

Dicinthus huri,gnricus PERS. sub::;p. lumnitzeri 
( \Y IESB.) HOL TJB 

Dirinthiis superbus J usL. 

Dichodon viscidwn (?11. BmB.) HOLUB 

Dichostylis michelianci (L.) NEES 

Diphasictstrum tristachywm (PuRsrr) HOLUB 

Diplochne - vide Oleistogenes 
Draba muralis L. 
Drosera rohmrlifolin L. 
Eleochnris quinqueflora (F. X. HARTi\L) 

o. SCHWARZ 

Epipactis rnicrophylln (EHRH.) Sw. 
Epipoctis palustris (L .) CR. 

Equisetum - vide Hippocha.ete 
Eriophorum gracile Ko c H 

Eryngiiim planum L. 
Erysimwn repandum L. 
Euclidium syriacum (L.) R. Brt. 
E ·upho1·bia - vide Tithymalus 
Eiiph?-asin rnicrcintha REICHENB. 

Festuca versicolor TAUSCH 

Filago lu.tescens JoRD. 

Gagea transversalis (P ALL.) S TE v. ( = G. po
meranica auct.) (tax. ?) 
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Ga.gw villosa (l\I. Brna.) DUBY 

Galanthus nivalis L. 
Genista tinctorin L. subsp. elatior (Kocrr) 

SnfONK. 

Gentirma pannonica ScoP. 

Gentiana - vide etiam Gentianella, Pnemno
nanthe 

Gentianella bohemica SKALICKÝ 

Genticinelln obtus1jolia (F. \V. f)cHl\ITDT) Ho-

LUB 

Geurn - vide Parageum 
Gladiolus imbricatus L. 
Olaux mnritima L. 
Gnnphalium luleo-nlbum L. 
Goodyera repens (L .) R. Brt. 
Gyrnnaclenici conopseci (L.) R. BR. snbsp. 

montana BISsE 

Oypsophila fastigiata L. :-; . 1. 
Uypsophiln paniculata L. 
Jleleocharis - vide Eleocharis 
H elichrysum nrencirium (L.) l\IoExcu 
Hel ictotrichon desertorum ( LEss.) N?:vSKIJ 

H erniaria hirsutci L. 
Hibiscus trionum L. (excl. pl. adv.) 
Hieracium bificlum HoRNEl\L 

Hieracium wesii1m (FRrns) FRrns 
Hiera ciurn spec. div. - vide BI. , II. 
H ippochnete hyemalis (L.) BRUHIX 

H ippochaete rnoorei (NEw.:vr.) H. P. Fucus 

Illecebrum verticillatum L. 
Iris aphylfo L. 
Iris graminea L. 
Iris p umila L. 
Iris sibirica L. 
Iris variegata L. 
Juncus atrntu.s KROCK. 

Juncus capitatus vVEIGEL 

Juncus gerardii LOISEL. 

J uncus subnodiilosus SCHRANK 

Jnniperus sibiricus BuRGSD. (tax. ?) 
Ju.ri1 iea mollis (L.) REICHENB. 

Kochia laniflora (S . G. GMEL.) BoRB. 

Luserpitium prutenicum L. 
Luthyrus aphciw L. 
Lathyrus heterophyllus L. 
Lnthyrus hirsutu.j L. 
L eontodon - vide Oolobium 
L eopolclia como. n (L.) PARL. 

Leiicojum vernum L. 
Lilium bulbiferum L. 
Linnm hirsutum L. subsp. hirsutum 
Lislera. cordata (L.) R. BR. 

Litorella. uniflora ( L.) AscHERS. 

Lycopodiella inund1J,let (L.) HOLUB 

Lycopodium - vide Diphasiastrum, Lyco-
podielln 

Ly1i1·machia - vide Xaumburgia 
l\1arrubiwm peregrinum L . 
l\1elrtmpyrurn arvense L. 
Melandrium - vide Silene 
.Melilotus dentata (\ VALDST. et KIT.) PERS. 

M entha - vide Pulegium 
l\1ercurialis ovata STER : B. ot HOPPE 



Jlisopatcs orontium (L.) RxFI~. 
Jlonogynella lupuliformis ([(ROCK.) HAn . .\(· 

et CHRTEK 

JI ontúi arl'e11sis \ \ ' ALLR. 
Jlontici hallii (A. GRAY) C:1tEE);"E 

JI11sc11ri - vide Leopoldiri 
Jlyuyrum perjoliatum L. 
Xasturtium ofjicinale R. BR. 

Saslurtinm sterile (Arn.Y 8HAW) ŮEFELEJ~ 
X11umburgici thyrslflora (L.) REICTTE~B. 
Xigelln arvensis L. 
Xym11lwe([ candida C. PRESL 

Xyrnphoides pelf((/11 (S. G. Gl\IEL.) O. KUC\'l'ZE 

Orchis mascula L. 
Orl'his milit11ris L. 
Urcliis morio L. 
Orchis pallens L . 
Orchis pi1rpurr'11 Huns. 
Orchis 1rnt1ilut11 L. 
Orchis - vido ctiam Dactylorhizn, '11ru11nstei

ucra 
Orobwiclw - vide Phelipanche 
Purl11s avimn :.\1ILL. subsp . petrae'l.l'm (TAu:-;cn) 

llULCB 

P11pavl'r albijlorwn (BEss.) PAt-. 
Pumgeum montunum (L.) H „ut.·\. 
Pe1/iculmis j)((l11stris L. 
Pheliprinclie ([renoria. ( Bon.E 1 r.) Po~rnL 
Phcliprmche pi1rpurer1 (JACQ.) SoJ . .\.K 
Ph11tn111w orbiculure L. 
Pinq11ic11lr1 v11lgarú1 L. 
Pl1111/r1go m11jor L. subsp. ll'interi (\\'ntTG.) 

\\'. Ll"Jl\\'IG 

I'lunt11go mr1ritirna L. 
P11eumonrrntlw vu!garis F. \\'. :-lcH:--unT 

Poclospermmn conum C. A. }fEY. 

Podos11ermum luriniatnm (L.) DC. 
P olyg11la austriurn Cn. 
I'ot11111ogeton ({[pinus BALB. 

I'ot1111wr1e.ton angust1jolius J. PJtESL 

Primulo minirna. L. 
I'runus - vide Parfus 
P11/r.gi1im vulu11re l\IrLL. 
I'ulirnri(/ dysentericrt ( L.) BEJl'-,"Jf. 
J>ulsutillli grrtnrlis \\' I~'-'DE IL 

I'1tl.s((fillr1 prutensis (L . ) .'\fJLL. s ubsp. 11igri-
l'ltn8 (!"-lTi'mcK) Í:,Ul. 

Pycreus jl<n•rscens (L .) HElCHEXB. 

Pyrolr1 chlorrrntha f)w. 

Pyrola ·111.l't!ir1 Sw. 
Rl/nw1c11lus illyricus L. 
Rhynchospor11 alba ( L.) \ TAHL 

Ribc.s 11etrueum \\"l'LF. 
Ros(/ rnrtjalis ,J. B1rn.Rl\I. 

Rosa 111icronthr1 S-'r. 
Rosn pirn.pinellijolirt L . 
Rubus chr1maemorus L. 
Rumr.?; stenophyllus LED. (incl.) 
Sr1r1i11r1 norlosri (L.) FEKZL 

. '11/i.c rtppenrlic·ul((fn VrLL. 

Sali.i~ lrtpponum L. 
,'-.'n li.1· repens L. :-; .. ·. 
,'-,'ulrir1 m1strioc11 ,J AC'Q. 

,l..,'11lvi11i11 notrrns (L.) ALL. 

,'-.'r1.rlfrug11 O}JlJOsitijoliri L. 
,<..,'11.v1Jrar111 j)l(niculr1/a .'\lJLL. S. uizoo11) 
8rr1hiosr1 lucicln YrLL. 
Srillrt lnjolirt L. ::;, I. 
, 'clerochlort cl11rrt (L.) P. BEA1:\'. 

Srntell11rir1 lrnstlfolú1 L. 
8elr1yi11elfn seloginoide~C? (L.) :-lc1mA:-;K 0t 

}!ART. 

Sen('.cio dori(/ L. 
, 'enecio Pr11clf olius L. 
Senecio jluviotilis \VAI,LR. 
,\'r.nr.rio 1·ernalis \\'ALDST . d KJT . 
8cnecio - vide etiam Tephroseris 
ScsPli p11llnsii BESS. ( = S. varium) 
8eslcrirt uliginosn 0Prz 
Sim·Prsia - vid e P((rngeum 
Silcne viscos11 (L.) PERS. 

, 'olrtnum al11t7trn l.IOE)ICH 

Salo num luteum .'\IILL. 

Sonclnis plllustris L. 
S1;r1rqrllli1tm minimum \\.ALP . 
Stipo lwrystlie.nicrt I'JWKUDJ~ 
, liprt rlusyphyllrt ( L1::\'DE :H.) TR1\UTV. 

Stipri eriocaulis BoRB. 

Stipa glabrrttr1. S:nrnxov 
Stipa pulcherrirna C. KocH 

Stipa smirnowii l\fARTr. OYSK\· 

Sti7w tirsli STEV. 
Strr1tioles aloicles L. (incl.) 
, ymphytum bohemicum F. \\-. ScmmDT 
Taxus buccrtlrr L. 
'J' p phroscris integrijolirt ( L.) ff ou-n 
'l'eucriitm niontanum L. 
'l'e11crimn scorclium L. 
Thalictrum jlavum L. 
Thalictrwn gulioides "N°ESTLER 

Thalictn.lm simplex L. 
'I'hesiw1i arvense Ho1ivATOVSZKY 

'J'hps/um simplex VELEN. 

'l'hrinciu - viclC' Oolobiurn 
Tithym.alus palilSlris (L.) HILL 
'J'ithy111nlus se1ndatus (TIIl'TLL.) HoLrB-

( l':1.1phorbia stricta) 
'J.'ithynw/11s 1•illosus (\VrLLD.) PACHER 

1'raunsteincrn globosa (L.) HE1CHEC\B. 

Trichoplwrum alpínum (L.) PERS. 

Tr1f ol1'um retwmrn L. 
'l'rollh1s ťuropaeu.s L. (tax. ?) 
Urtica kioviensis Roa. 
reronicn 01111unlloidcs Grss. 
l'iolo umbiguct \YALDST. et E:rr. 
l 'iolo ]Jersicifolia ScnREB . 
l'ioln s·ucleticct \ iVrLLD . 
ruljJia bromoides (L.) s. F. GRAY 

lVillemetia - vido Calycocorsus 
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HI. Ohrožené taxony: 

Abies r1lb(/ :\IrLL. 
Achillea distruis \YrLLD. s. l. 
Achiller1 nobilis L. s. l. 
Achillea setace(/ "' ALDST. ct KrT. 

Áf'onil um vurie.galmn L. s. I. 
Adonis (lestiNtlis L. 
Agroslis rupeslris ALL. 
Aju.gr1 chum11epitys (L.) 8CUREB. ~. I. 
Ajuqa pyramidnlis L. 
Alchcmillu. glr1bra XEYGENF. 

Alismíl (/rrtmineum LEJ. 

Alli11m .flr1n11n L. 
Alyss!lm - vide A11riniri 
An(/q,1llis .foeminfl :\IJLL. 
Anrlrome.rll/. polijoliíl L. 
Anrlrosr1n~ elongr1/r1 L. 
Anemonoslri11n 1111rcisstflorum (L.) HOLUB 

Anemone sylveslris L. 
Anr.mone - vide etiam Anemonastrum 
Anthemis colula L. 
Anthemis rnthenicri :\I. BIEB. 
Anthemis - vide etiam Cotct 
Anthericwn liliago L. 
Aphrrnes arcensis L. 
Armerir1 Ntlgaris vVILLD. 

Anrnrus 1'ulgriris RAFIN. 

Aster (l)ncllus L. 
Aster - vide etiam Crinitaria 
Astragalus onobrychis L. 
Auriniri saxrtt.ilis (L.) DEsv. 
Bcttrachium rhipiphyllum (BOREAU) Dul\r. 
Batmchium pennicillatum DuM. 
Biforri r(/llians :\I. BrnB. 
Biswtellu laevigala L. 
Blysm11s compressus (L.) LINK 

Botrychium lunaria L. 
Brorn!ls orvensis L. 
Bromus rr1cemosus L. 
Campanulrt bohemica HRUBY 

Campr1 nnla bononiensis L. 
Campo nula cervicaria L. 
Cmn,nanulri. lat1folia L. (ind.) 
Camµanula sibirica L . 
Cnrdrnnine palustris (WrMM. et GRAB.) PE-

TERi\I. 

Ca.rdamine trifolia L. 
Care.r cespitosa L. 
Care.r drwallilfna SM. 
C(l.re:r, dicmdrrt SCHRANK 

Cctre."C distans L. 
Care.-c hartmanii CAJ. 

Care.i; hordeistichos VrLL. 

Care.i.; limosa L. 
Ca.re."C ornithopodn \"VrLLD. 

Care.i.; ped1formis C. A. MEY. 

Carex pulicaris L. 
Care.i:; strigos!I Huns. 

Care.i.; s u pinet \V AHLENB. 

Care.r; wnbrosa HosT 

Centaurea - vide Cyanus 
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Ci 1itaurium erylhracrt RAJ:':\ 

C'ent11itrium pitlchcllum (Sw.) JJRCCE 

Cenluncnlus minimus L. 
Ceph!llanthera aamcisonium (i\11LL.) DnGCE 
Ccpll(/lantlwru longifolia (L.) J<'mTsc1i 
Gcrr1stium .fonlanum BAt.:.\IG. s. s . 
Cerasus fruticosa (PALL.) \\'01w~O\\" 

Clwiturus 1n11rrubiastrwn (L.) REtCHE'-"B . 

Chr11naecytislls rwstriocus ( L.) Lt '\K 

Ch rnopodium. 1•ulvurir1 I,. 
Chrysr1spis spr1dicea (L.) i :1rnE'.\E 

Cirsiurn niophorum (L.) Scor. 

('l emalis rec/a L. 
Col'log lossum 1•irirle (í„) HAHT.\!. 

rom((rllm /)(Ilusi ťC L. 
Corn11s mas L. 
('orolhamnus procwmbens (\Y1LLl>.) C. PRESL 

Gorydrtlis - vide Pislolo!'Ji ;u 
G'ot!I 1111slri11crt (J.ACQ.) C. H. ~Clfl)LTZ 
Crinitririrt linosyris ( L.) Li::ss. 
C1;ruius segelumi H1LL 

c!frrnus trimnfettii (ALL.) A. Lčn-E ct D. 
Ló\"E s. l. 

Cvtisus - vicle Charnaecylisus. Corothamnus 
Dactylorhiw fuchsii (DRL'CE) ~oú ,;ubsp. 

fitchsii 
Daclylorhizu mujrilis (.REJcrrEXB.) H NT et 

RuMl\IErt i r. 

Daphne mezeremn L. 
Dictamnus albus L. 
Doronicum austriacum .JACQ. 

Dorycnium germanicurn (GRE.\TLI) Rn.:LL 
Dorycnium herbrtceum VILL. (ind.) 
Eleocharis austriaca HA YEK 

Eleocharis rn111nillata LINDB. fil. 
1Eleoch11ris imiglumis (Lii'l'K) ScnULT. 

TEpiloúiurn ulsini.folium VrLL. 

ltpilob1'um anagallidifol,ium LA:-.1. 

fiJpiloúium nutans F. \V. SCH;\IIDT 

Equisetum pralense EHRH. 

li)riw herbacea L. 
Euphorbfo - vide Tilhymalus 
Ji'e.sl1tca psammo ph ila ( ČELAK.) FRITSCJ L 

Ji'estuca pse11do11ina WrESB. 

Ji'icnri(l calthifolia REicnmrn . 

Ji'ilago - vide Logfia 
Gagen pusilla (F. W. SCH.\HDT) ScHULT. et 

~CHLTLT. fil. 
Galium tricornulum DANDY 

Gentirmu - vide Gentianellu, Gentiunopsis, 
Pneum01wnthe, Tretorhiza 

Gentianella umarella (L.) BóRNEH. 

Guitianellr1 lutescens (VELEN.) HOLUB 

Gentinnella - vide etiam Gentianopsis 
0Pnticmopsis ciliata (L.) :\TA 
Gymnadenia conopsea (L.) L. C. RrcH. subsp. 

conopsea 
H.elcocharis - vide Eleocharis 
Hesperis tristis L. 
Hieracimn alpi'nu m L. s. l. 



ílicmciwn - vide oliam I'ilosella 
Hicrochloě uustralis (Scmun.) ROEl\L ot 

~CHULT. 

lli;111ocrr:>pis conwsu. L. 
1 fulusrhoenus - vid<' ,C...'cirpoides 
Ho11ori11s l1ouche11nus ( l(FsT1r) HOLUB 

l1011oriu.s nutrins (L.) S. F. G 1-tAY 

liottrmia prtlustris L. 
1 íyrlrorntylt 1·ul:1({ris L. 
H11/Qfrlrphium purpu.reum ( L.) HOLUB 

ll y11cric11m ele.grms " .ILLD. 

Hy1Jfricwn huni.1jusum L. 
I1111lu oc1dus-cliristi L. 
lsolr1. is Sf'l((CNt (L.) H. BR. 
Jo 1·ib((r/m soholifcro (Snu;) ()prz 
Jw !c11s r1n1ttflorus HOFF:\!. 

J11nc11s u111l1ir11111s Uuss. s. l. ( - J. rannri·us) 
.J1111r 11s lc11r1r;ei11 L. fil. 
.J 111 i1J(·r 11s cornrn1111is L. 
X if'l<.l'ir1 l' lotine (L.) Dr::-r. 
Eic/.'.i· irt spuria (L.) Dc:.r. 
IAtcf w·11 p ere.nnis L. 
Latl111rus lut1folius L. 
Ledum pal'llstrP. L. 
Leo11ur11s - vid1' Olwitun1s 
Lcu1wldiu lcnwflora (TAUSCH) HELDR. 

Lc11corchis {(,lbida. ( L.) E. ~'1F.Y. 
l.ilium nuirtagon L. 
Li,wsyris - vide Crinit11rio 
Linum.f/avum L. 
Logfia un:ensis ( L.) HoLcn 
logjia minima (S::--r.) Dul\r. 
Lo11comelos pyramidalis (L.) HROUDA ined. 
Lot11s borbnsii UJH. 
Lycopus exallatus L. fil. 
Lythrum hyssoplfolia L. 
Lythrum virgntum L. 
Jlutlcuccict struthiopleris ( L.) TODAR.O 

111eclirngo prosl rata JACQ. 

Jlcl11mpyrum bohemicumi KER~ER 
Jlfclrmdrium noctiflorwn (L.) F1ims 
Jldi lotu s altissinw TtWILL. 

111 clittis melissophylltl'm L. s . l. 
JI enyruit.hes trifoliatn L. 
Jle11ni athamanticum JACQ. 

Jll imw.rf ia viscosa ( SCHREB.) ScHINZ et THELL. 

M.oneses u.mjlorn (L.) A. GRAY 

111,uswri - vide L eopoldia 
Jl.'losot is stenophylla KNAF 

JJyosHrus mininius L. 
,lt[ yrio phyllum ctlterniflorum DC. 
Nepeta pnnnonfra L. 
_Vymphaea alba L. 
Omphalodes scorpioides (HAENKE) ScHRA:-<K 
01wnis arvensis L. 
Orchis - vido Dcictylorhiza 
Urlaya grandlflora (L.) HOFFM. 
Ornithogalwm - vide Honorius, Loncomelos 
Orobunche elcitior SuTTON (= 0. major) 
Oro/Ja n he minor SM. 

Parnassia palustris L. 
Perliculctris sylvatica L. 
P etJ-cedanurn alsaticum L. 

Phlomis tuberosa L. 
Phyteuma nigrurn F. \\~. NCH!IHDT 

Piloselln aurantiara ( L.) F. IV. SCHULTZ et 
C. H. SCHULTZ (ind.) 

Pilosella echioides (Lu.>Ix.) F. \V. SCHULTZ 

et C. H. SCHULTZ 

Pinus rotuwlatri LT~K 
Pistolochia purniln. (HosT) SoJ • .\.R 
Pistolochiri solid11 (L.) BER:N"H. 

Platrmthem btfoli<i (L.) L. C. RrcH. 
Platrtnthera chloranthri (CusT.) RErcr-rn:-m. 
Pleurospermurn austrincum (L.) HoFFM. 
Pneumonanthe usclepiadea (L.) F. \Y. 

SCHMIDT 

Pon remotn FoRs. 
Polemoniurn cuerulcum L. (inu.) 
Polygofo rrmorell11 CR . 
Polygafo major JACQ . 

Polystfrhnm braunii (SPEC'X.) F1~E 
Potmnor;eton perjoliotus L. 
Potentilln crantzii (CR.) FmTsCH 

Potentilla rupestris L. 
Potentilln thuringiaw LINK 
Prirnula elcttior (L.) HILL 

Primula veris L. 
Prunus - vidu Cerasus 
Pseudolysimachion longifoliwm (L.) Qprz 
Pseudolysimachion orchideum (CR.) T. IYRA-

BER 

I'ul icaria vulgaris GAERTX. 

Pulmonarirt rmgust1f olia L. 
Pnlsatilla a.lbn REICIIEXB. 

Rr1diola linoides ROTI[ 

Ranunculus ciconitijolius L. i:;, ::;. 

Ram1 nculits arvensis L. 
Ranimcidus lingua L. 
Rcmunculus - vide etiam Batrachiwm, Fi-

cr1ria 
Rhinnnthus pulcher ScHUMl\I. 
Rosn gallicri L. 
Rosa sherardii DAVIES s. l. 
Sagina saginoides (L.) KAltST. 

Scigina subula.ta (Sw.) C. PRESL 

Sali.v h(/,stata L. 
Sa lix rosrnarinifolia L. 
Sa~mfrag(l. rosacea ~IOEXCH 
So:clfraga tridactylites L. 
8choenoplectus - vide Isolepis 
8cirpoides holoschoenus (L.) SoJ,\.K 
Scir pus radicans SCHKUJ-Ui 

Scorzonerci hispcmica L. 
Scorzonerci hum,ilis L. 
Scorzonera purpurea L. 
Seclum - vide Hylotelephium 
Sempervivum - vide J ovibarba 
Seseli annuum L. 
Silaum silaus (L.) Scm.:-<z et THELL. 

Soldnnella montann WrLLD. 

Stachys germanira L. 
Stellaria long1jolia WILLD. 

Stellarin paliistris RETZ. 

Stipa joannis ČELAK. 
Swertia perennis L. 
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Taraxcwum nigricans (SCHULT.) REICHENB. 

Taraxacum palustre (EHRH.) DAHLST. 

Teesdalea nudicctulis (L.) ROTH 

Tetmgonolobus maritimus (L.) ROTH 

Thalictrurn lucidum L. 
Thelypteris thelypteroides (M1cux.) HOLUB 

( = T. palustris) 
Thesium bavarum SCHRANK 

Thesium linophyllon L. 
Thesium pyrenaicum PoURR. 

Thymelaea passerina (L.) Coss. et GEmr. 

Tithyma.lus polychromus (KERNER) P.ROCHA-

NOV 

Tretorhiza cruciata (L.) DEL.ABB. 

Trifolium fragiferum L. s. l. 
Trifolium - vide etiam Chrysaspis 
Triglochin palustre L. 
Trinici glauca (L.) DuM. 

Ulmus laevis P ALL. 

Ulmus minor }lILL. 

Utricularia minor L. 
Valeriann dioicn L. 
T'aleriana simplicifolia (REJCHEXB.) KABATH 

Valeriana tripteris L. 
Trentenata dubici (LEERS) Coss. 

V eratrum album L. s. s. 
F erbascum phoeniceum L. 
r eronica ca tenata PENNELL 

r eronica opacn FRIES 

l"eronica triloba Or1z 

l 'eronica - vide etiam Pseudolysimachion 
T'iola biflora L. 
riscitm abietis (WIESB.) FRITSCH 

Viscum laxum Bo1ss. et REuT. 

Woodsia ilvensis (L.) R. BR. 

IV. Vzácnější taxony vyžadující pozornost: 

Achillert millefolium L. subsp. sudetica 
(OPIZ) WEISS 

Achi llea pannonica SCHEELE 

Achyrophorus - vide Trommsdorf in 
Aconitum vulparia RECCHENB. 

Adenostyles alliariae (GouAN ) KER~ER 
Aegonychon purpurocaeruleum (L.) HoLUB 

Agrirnonia procera ·w ALLR. (ind.) ( = A. 
odorata auct.) 

Agropyron - vide Elytrigia 
Alchemilla cyma.tophylla

0

:Juz. (ind. ?) 
Alchernilla reniformis B usE1i 

Alchemilla suavis PLOCEK 

Alisnw lanceolatum "\YrTH. 

Allimn sphaerocephalon L. 
Allium strictum SCHRAD. 

Allium victoriale L. 
Alnus - vide Duschekia 
Althaen officinrtlis L. (ind.) 
Alyssum monlanum L. s. l. 
Angelica - vide Archmigelica 
Anthriscus wucalis M. BrEB. 

Anthyllis macrocephala \VEXDER. 

Arabis auriculata LAl\1. 

Arabis pauc1jlora (GRDDI) GARCRE 

A rabis turritci L. 
Archangelica officinalis HOFFllI. (ind. ?) 
Arctium nernorosum LEJ. 

Artemisia pontica L. 
Artemisia scopariu \VALDST. et KIT. 

A.rum maculatum L. 
A.rum orientrtle M. BrnB. 

Asplenium viride HuDs. 

Atriple:-c oblongifolin \VALDST. et KIT. 

A venochloa - vide A venula 
Avenula planiculmis (SCHRAD .) SAUER et 

CHMELITSCHEK 

Avenula pratensis (L.) DUl\'.I. subsp. hirtifolia 
. (Ponr.) HOLUB 

Bartsirt ctlpinci L. 
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Betul<t obswrn KOTULA (tax. ?) 
B etulo tortu.osa LED. (tax. ?) 
Bromopsis ramosa (Hcns.) HoLFB 

Bromus - vide Bromopsis 
Bupleu-rum longifol?'um L. 
Calamagrostis varia (NCHRAD.) HosT 

Calthn puliistris L. subsp. 1·1ulicrtns (BEtJK) 
XEU;'\IAYER 

Campanula gentilis KovA TDA 

Campanuln moravicci (SrrTZNER) Ko\"AXDA 

Campanula rotundifolia L. snbsp. sudeticrt 
(HRUBY) 8oó 

Card111nine 1natthioli ~IORETTI 
Care.1' 11lbrr Scor. 

Carex bigelowii ScnWEIN. 
Carcx úuekii vVIl\TM. 
Care.r cu rvatri K"N'AF 

Crirex cricetorum PoLLICH 

C'nrcx fritschii WAISB. 

Carex juncella auct. (tax. ?) 
Care.r michelii Hos-r 

Carex pauc1Jlora LICHTF. 

Carex pencluln H uns. 

C'arex pseudobrizoidcs CLAV. 

Carlina stricta (RouY) FRITSCH 

Centciurea - Yid e Cyrmus, Jacea 
Oerr1stium lucorum (.':>cHun) ::UosCHL 

Ccrasus mnha.leb (L.) l\frLL. (incl.) 
Cliamriehu:rus - vide Polyguloides 
Chamr1ecytisus ralisbonensis (ScHAEl?F.) 

ROTJl;'\L 

Chnmacspartiwn - vide Genistella 
Chenoporlium capitatum (L.) AsCHERS. 

C'henopodiwm fol iosum AsCHERS. 

C'hryscmlhemum - vide Leucanthemum 
C'hrysaspis patens (SCHREB.) HOLUB 

Cicuta virosci L. 
Circaea alpina L. 
Cirwea intermeclia EHRH . 
Cirsium pannonicum (L. fil.) Lnm 



('onws - Yidf' Swidu 
f 'oto11rr1ster ?1wtrensis Do~roKos 
('oto11 r({ster niger FRIES 

r 'rutarr111s heterodonta PoJARK. 
('rr1/11cr111s foio'/11.onogyna KLOJ\"OV 

( 'ri1t11ru11s li11rl>nanii HRABĚTOV . .\.-unnoY.\ 
( 'mt11Py11s polo11 iensis CrNo,-s" rs 
( 'mt11ey11s taxa cli\'. - YiciC' Ptiam B IY. 
( 're11is co11yz1jolir1 (< ~Ol"A '\") KERNEtt 
('reµis joetir/a L. ;;, L 
('rPpis sucrisrfolio (Au,.) T.\rSCJt 

C'11c1tl)(/ll/s /J(fcc1jer l,, 
C'ytisus - vic!0 ('h11maaytisus 
De11tr1rir1 cni1c1171hyllos L. 
Dr11t11ril/ (Jl11111l11losl1 \\"ALDST. el l ~lT. 

()i1111thus pontndrrrte E'ER);ER 
lJir1nth11s sy!l•!llicus \YtLLn. 

!Jiphnsium vide Di71hasi11str11m 
TJi1du1si11strun1 11l1ii11wm (L.) HOLUB 

I>i11h11siastrum complonotum (L.) Hou:.; B 

TJi11ha8iaslrwn issler-i ( ROLTY) HOLL' B 

IJiph11si11stn11n zrileri (HouY) Hou:B 
Di11srrr·118 - ...-idc T"irga 
IJm/Jf/ 11rmorosa L. (ind.) 
JJryo11lr ris r.r71nnsrt (C. PRESL) FR.\SER-.JE'\-

1\T'\"S ct J:i:;1u1Y ( = D. assimilis) 
Dryo11teris psewfomrts (\YOLLASTO);) HoLL"B 

d Pm -zA1i 
JJ11schekiu 1;iridis (C'tL\IX) 0Prz (ind .) 
Elytr iuir1 i11tenne<lict (HosT) :N'1~VSKIJ s. 1. 
Epipr1ctis lllroruúens (Hm'F:vr .) 8CHULT. 

E11i1111f"li8 p11rp11rntn S11r. 
Eriyeron m11crophyllus HERB. 

Erysiinu m crepid1foliwn REICHEXB. 

Erysi?1111111 dUfvsum EHRH. 

Erysi11111m orloratum EnRH. 

H11011ym11s verrucosrt :-;coP. 
Eu J1horúú1 - vide 'l1ithyrnctlus 
1')11phrr1sir1 coer11 le11 HorPE ct, Fu.a. R. 

E14Jihrrtsiu c1irtn (F1irns) \YETTST . 

Euphr11si11 kernr.ri \YETTS1'. 

Euphrusia pictct \Vll\Il\I. 

E1111hrasin slovaca (YEo) HOLUB 

Fest11cn amethystirvt L. 
Fes/11cr1 su1J11u1 ~CHUJt 
F eslucct vrtginata \ YALnST. eL KIT. 
Tmxinus angustifolilt YAHL 

F11nu1riri ojjicinolis su bsp. wirtgenii (KocH) 
.\RC' . 

(r'nlium oustrinnun JACQ. 

U11li11rn e.rolrtum KLOKOY (tax. ?) 
Guli1wi ulrmcmn L. subsp. hirsutmn (vVALLR.) 

HOLUB 

Uali1.1m valdepiloswn H. Bit. 
r/enista pilosa L. 
Grnistrlla sagittalis (L.) GAl\IS (ind.) 
Geraniwn clivaricatum EHRH. 

Oerriniwn molle L. 
Olobularia punctata LAPEYR. ( G. elongata) 
Č>'lyceria ncmoralis (UECJITlt.) t"ECITT.R. et 

KCrnx. 
U11n1Jlw liwn - vide Omalothecct 
H"ckelitt clejle.i::(t (vVAHLENB.) 0PIZ 

Hacquetia epipncl?'~ (~COP.) DC. 
Helžanthemum - vide Rhoda.v 
Helictotrichon - vide A1•enula 
Hesperis sylvestris CR. 
flicrr1cium a11iculatum 'l'Al' SCH 

Hierricium atrellwm (ZA H'>;) .J i· x:1r 
Hieracimn bifitlellum (ZA11x) :-3ELL et ·v\.EST 

Hierucium cnlcigeni1m RErnr. 

11 ierr1ci11m rlecipiens TA USC'lc 
Hicmciwn erylhropodum eEcRTR. 
Hieracium frilzci F. \V. :-3c1trLTZ 
Hiemcžwm inuloiclrs TA.rsc1t 
fli e.mcium lrmceolat111n YrLL. 
J-íiemciwn lipto1·ie11sc J301=tB. s. l. 

Hie.mcium mnrul11tum S:'lr. 
řlieraciurn 111elr1noce71h11lum TArsrn 
Jlžerncium mor11vicwn FJ!.EY" 

llierucium nigrescens \Y1LLIL 
Hieracium onosmm"des FRtE,., 

Hirraci1.1m praeco.i' C. H. Sc11 ťLTZ 
HiPr11ci11m 11renrmtlwides VILL. 
Hieracinm sr1.i.;1fragum FRTES 

Ilierncinm schmidtii TA.usctr 
Hieracium scitulum \Yor.oszczA.1-:: 

Hierrtci11111, stri11lum TAUSCH 

Hfrrncium styuium UECHTR. 

Ilirrr1ciwn 8ndeticolwn (ZA H~) ZLA.Tsí K 
Hier11ci:wm sudetžcum STEtt'\B. ( H. bohe-

micum) 
Hieraciiun 1l'irsbr111rinnu.ni Ll~CilTR. 
Ilieraciwn 11·immeri UECHTR. 
Hieraciwn spec. div. - vicle etiam B T„ II. 
Iliemciurn - Yidc C'tiam Pilosella 
Hu1Jerzi({ sclr1go (L.) SCHR~'K ct :\l.\ltT. 
llyperic!l'ln clubium LEEL~S (tax. ?) 
H.1JJiorhoeris - vide '1.'rommsdo1jirt 
Iniilrt enslfolia L. 

Isopyl'um thalictroiJ.es L. 
Jaccrt oxylepis (Wnnr. ťt GR.\..B.) SOJr\K 
Juncus squarrosus L. 
Juncus trzfidus L. 
K.11untir1. drymejn. HECFF. 
Kn(lll/in l.:itrtiúelii (Sc1rt' LT.) 130RB. 

l\.oelerút glrmca (Scmi.ui.) DC. 
Lactuco qucrcinci L. 
Lr.1,c/11cu viinincn L. 
Lr1mi1trn molu r:r lllfolium F1~rn-; 
Lupp11la - Yici<' Jfackelio 
Lmix s1uleticr1 Do.\LI:\" (tax. ?) 
Lathyrns li ntf ol ius (HE 1 CHAIW) IU.ssL. ( = L. 

montanus) 

Lathyrus nissolúi L. 
Leersict oryzoúles (L.) Sw. 
Leucanthemwn wl11sl111n (Kocll) GH.E)1LI s. l. 
Ligusticum - YiclP Jlulellina 
Lilwri(/ genist1jolir1 (L.) :\I1LL. 
Liniun tenwfolitim L. 
Lithospermum officinale L. 
Lithospcrmum - \'ide ct iam Aeuonychon 
Loranthiu; europaeus J ACQ . 

Lotits tenuis \VrLLD. 

Lunaria ťedivivrt L. 
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Lu:-ula l1iznli11(( (\'[LL.) D ,\LLA. ToRrtE et 
8ARNTH. 

Luzula swletica ( \Y1LLD.) SCHl"LT. 

Lycopodiwm annotiniun L. 
..úycopodi11.m - vidP ctiam Diphn.siastrum 
Lysi11/,(/chir1 11unctatn L. (incl.) 
Jielarnµyrwn cristolurn L. 
.LY.lelr1m11yrwn herbicliii \\'or,oscZ.\K (tax. ?) 
Jielicu ciliata L. s. s . 
Jfolica pieta C. Kocrr 
Jli11uarticifastir1iatn (SYI.) HErf'IrEN"B. 

Jlimwrtia setacea (TuurLL.) HAYEK 

~ll ntellinrc purpurcri (Pont.) TrrELL. 

J-lyoso/is podpcrue Dmrrx (tax. ?) 
Jlyosotis sparsijlorrc POHL 

Xoccaea montrrnrc ( L.) I(. F. ~IEYER 
Om11lotherr1 sup in(( ( L.) DC. 
Onobrychis arenariu ne. 
011onis proriirrens \YALLR. 

Ornithogrclmn mnbellatu m L. 
Orobanche albri \\.ILLD. 

Orobanchejlm'(t F. \V. Scrn: LTZ 

Oroba.nche grr1cilis ~ :u. 
Orobcmche lutea BAu>LG. 

Orobanche - vide ctiam Phcliwll/,che 
Otites cuneifolia RA FIX. ( = 8ilenr otites) 
O.rycoccus microcarpus RLJPR. 

Oxycocc11s palustris T>EJis. 

Oxytr:;pis pilosa (L.) DC. 
Parieturiri. off ici1ir1lis L. 
Pastinaw opaca HoR~E~1. 
Petasites kablikianus BERCHT. 

Peucednnurn cervaria (L.) LAPEYR. 

Pe11cedanum oreoselinum (L.) MoE~CH 
Pheliprmche romosa. (L.) POMEL 

Picris paleacea VEST 

Pilo<1ella anclmsoides (An.v .. To-uv.) .A.Rv .. 
Touv. 

Pilosr>lla nrvicoln (NAEGELI ot PETER) SOJÁK 

Pilosella atmmentorict (NAEGELI et PETER) 

80JÁK 

Piloselfo auric11loides (A. F. L..\.xo) F. \Y. 
SCHULTZ 

Piloselln b1fnrcu (:\L BrnB.) F. \Y. Scm; LTZ 

ct, C. H. Sc1rnL'rz 

I'ilosclla wlomastix (PETErt) SoJÁK 

Pilo.:;e.lla cernwi F. \\'. 8CHl~L'l'Z ct C. H. 
8CHULTZ 

Pilosella corymbul1jera ARv.-ToC"v. 
Pilosella cymosa (L.) F. \Y. SCHULTZ et C. H. 

SCRCLTZ 

Pilosella dubia (L.) F. W. ScHrLTZ ct C. H. 
SCHULTZ 

Pilosellci eu.clwetia (.N°AEGELI et PETER) So· 

JÁK 

Pilosella. fallacinn (F. \Y. ScncLTZ) C. H. 
SCHULTZ 

Pilosella falla:r (\Y1LLD.) ARv .. Touv. 

P iloselfo flagellariformis (G. ScHNE!D.) SoJÁK 

Pilosella fiisca. (VrLL.) ARv .. TouY. 

Pilosella heterodo:cci (TAUSCH) SoJÁh'. 

Pilosella koernickiana (~ AEGELI et PETER) 

SoJ,\.K 
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I'ilosellr1 m eli11omelos (PETEI~) HOLL'B 

Pilosella parr1uor111 (XAEGELI ct PETER) So· 

J . .\.K 
Piloselfo polymr1sti:r: (PETER) HoLFB 

Pilosella pseiuloculorlon (PE'rEt't) RoJ . .\.K 
Pilosello rubrri ( Pr:TEH.) SoJ . .\.K 
Piloselln stenosomri (XAEGELI ct PETER) SO

JÁK 

Pilosellr1 sulJcorym&ijlorri (OBOHXY et ZAHX) 

f50J,\.K 

PilosPlla .sul;1hurru (DoELL) F. \\". Scm; LTZ 

ct C . .H. Sc1n:LTZ 

I'ilosella lephror1laurn (XAEGELT ťt PETER) 

80JÁK 

Pilosellr1 tcphrophylon (OBORXY et ZAH> ) 

SoJÁK 

Pilosella ziziana (TAťSCH) F. \\'. Sc11TLTZ et 
c. H. SCHL'LTZ 

Plecona:r conicn (L.) ŠouJtKOV.\ 

Port brtclensis \\'1LLD. 

Poa bulbosa. L. subsp. pseudoconci11na (SCHUR) 

JIRÁSEK 

Polycnemum maju "\. BR. 

Polygala - vide Polygaloides 
Polygliloides chamaebuxus (L.) O. SCHWARZ 

Potamogeton trichoides CHAl\I. ct ScHLECH· 

TEXD. 

Potentilla collinci \\'rnEL s. 1. (incl. P. hedri. 
chii ) 

Poterium polygmnum \V,\LDST. et KrT. 

Prunella grandif Zora (L.) SCHOLLER 

Prunella lacinia.ta (L.) L. 
Prunus spinosa subsp . div. - vide B IV. 

(tax. ?) 
Prunus - vide etiam Cerasus 
Pseudolysimachion spicatum (L.) 0Prz 
Pulmonoria. mollissima. KERNER 

Pyrus nivr1lis J ACQ. 

Quercus cerri.s L. (ind.) 
(}uercus piibescens \Y lLL u. 
Rrtnunculus ca.ssubicus L. 
Ranunculus platanifolius L. 
Rrmwiculus sordous CR. s. j. 

Rhocfox wnus (L.) Fus· 

Rosa rmdegavensis BAST. 

Rosa bloncleanri DÉSÉGL. 

Rosa dagmarae KLÁŠT. incd. 
Rosa deseglisei BoREA • 

Rosa intricata GRENIER 

Rosrc pendulina L. 
Rosa squarrosa (RAU) BoREA1' 

Rosa stephanocarpa DÉSÉCL. et RrP. 
Rubus bcnaricus (FOCKE) SuDRE 

Riibus granulcitiis P. J. MUELLER et LEFÉVRE 

Ri1.bus macrophyllus \VEIHE et NEES 

Rubus wimmeratius SPRIB. 

Rwmex palustris S11I. 

8alix marrubiijolia N. J. ANDERSSON (tax. ?) 
Sanguisorba - vide Poterium 
Sa.xijragri bulbifera L. 
Scabiosa canescens \V ALDST. ct KrT. 

Scabiosa columbaria L. 



/<!'/1or no11/cc/11s /r1/Jenwemo11f11ni (< '. C. U\l l ~L.) 

] 'ALLA 

,'.;1 or;:;oll( rrt 1111stri11cn \ \ 'rLLD. 

,'<1-r'Jj1hul11ri11 Sť1JJ1olii HOPl'E 

,\'1-ro11h11/flr/'I um1Jr08rt DL""'I T. 

/::) 1111·.< io suhnlpin11s Koc rr 
,c,·,.,,, l'ÍO umbrosus \\'ALli'-'T. ct K IT. 

,\'1 sr li hi11f!O'JY111r11/hrt1111 .J..\ CQ. 

Sisr/i osseutn C' rt . 
,\'durir1 1li:ci1ii111s C'. Se m :\11'.El t 

·" ·1/rrllis 1non/111111 L. 
,\1lr11r 11l'mor11lis \\ .\Ll>'-'T. ct I\ I T. 

Silr1 11 1•irirliflom f,. (inc l. '!) 
,\l/r111 \ ' tel<' 1•tta lll Otifr·s, Plr·cu 11 111· 
, '-, IJJ"Í)(( ~ '11J/l(!lli1·11 f\.OY.\'\Jl .\ 

;..; ;rh11s 1/rw11/ii11/is (.L\.Y.) I( \HP .\Tr 

S1111ryu11i11111 001·11r11l/ln (('i::LAK.) I Jo:\11 '\ 

(tnx. "!) 
S 1iu11 1{11rin ccliinos11cr11u1 (<"''r:L\K.) . \'-'l'llt::lt-;. 

c·1 ( }J~AEBX. 

s111 1/1.'/S ({/pi1u1 L. 
, tiv1 c11p illatr1 L . 
,\'/np to;1us rn11plc.l'ljoli1rn ( L.) DC'. 
,-.,·,l'Í1/11 1111slralis (C . <\ . :\I EY.) l'OJr\RK . 

Twrrium sf'ororlo11ia I „ (irnl.) 
'l'lwlictrwn foc ticlum L. 
'l 'h11liclri11n rnim.ts .L. s. I. 
'J'l11si11m ({[11i11111n L . 
'J 'hluspi - Yicfr Soccaea 
'! 1h.1111111s (! {(l/Jre.w·ens \\.ILL D. s. 1. 
'J 'hym11s punno11icns . \ LL. s. l. 
'L'hy11ws 11raeco.c Orrz s. l. 
T rth .111rwlus umyuduloirles (L.) HLLL 

8 c ..\[.\L\ H, y 

Tithymalus u11uul11l11s (.JAcQ.) l{AFJN . 

'l'ithymnl·us scuu ierr11rns (XECKErt) P ROCHA· 

"<OV 

Tithymulus riruulto.ws ( I\. Lo K o\·) HoLrB 
( F;1171 lt or1Ji11 1·i rgotu) 

'l'ruyopoyon m11jr;r ,J Ať'Q. 
'1 1

rrt(/OjJO(JOIL ·11Ú/IOl0 ..\lLLL. 

'l'rifoli111n r11lw 11s I,. 
Trifoli11111 stri11tum L. 
'l'njol i 11m Yid0 <'t iam. ( 'ltrys11.~pis 

Tron1111srlorfil/ 111 11c11{11/11 (L.) BEil '\ n . 
'I'ro 111m8rlo1ji11 11 ntjlom ( \ · 1LJ,.) ~o.r.\ K 

'L'11ruc11i11 l11tlfolin (!,.) J:-I OJ<T 'I L. 

Tyj!ltl/ {11.ť//ll// / 11ii LEPECH. 

1·11lcri1111.r1 }J/"(}('1/1'/"( //8 \Y ALLll. 

l 'erl111sl'11111 1111slri11n1m L{OE\I. l't Se 11 CLT. 

l'l'rimsc11111 li/rtf/l/ri11 f,. 
1·uul/.sc11m lyc /111.itis L. ,.,ub.-<p. 111oe11ch ii (C . H. 

SrHULTZ) lJ OJ,t u Pt ..\ILAo"· 
1 ·eronicu 11uslri11c11 L. 
1·r.ro11ica pr11 13c·u.c . \ J,L. 

1 · rro1111·11 p r ostr11t11 I, . 
l"ao11ic11 1•i1iclol1one1tsis (:\1. L' 1scrrE 1l) ..\f. F1 -

sc1 1E1't 

·1 ·eronicr1 Yidc' ct iam Psew/ol!Jsimachion 
T'iu l 11 11llm BEss. 

I "iolrt k itaih1li111111 Sc IJ L"LT. 

1·iol11 s11xntilis F . \\· . ScH~IIUT 
i · iula sepiw:o/11 JoRD. 
1·irr1({ pi l osu (L.) H1LL 

l" iscum olbum L . 
X 1111 ll1 i1 11 11 aluinum ( \\'1DDEH) LI. :-\( ' HOLZ 

Consc rva ti un of t lic plant gen0t ic potcntial ťxprťssPd b ~· as fl or i::; ti c r ichn c::;::; o [ a cer tain 
re!! ion is Lbe m ost import a nt prescn t t as k of botan ists a nd 11aturc conscrva tionist s. A. prcrcqui site 
o f an cffectivc prc:-;e rva t ion is Lo know whi ch t axa deservo pri ority a nd a more int ens iv e con
Rerva t.ion. ~uch inforrnaLion a re providecl to a consicl erable cx tc nt by " R ccl Books" , \Vhi ch have 
tl 1ť ir p rccursors in " R ccl Li st s" . H erc the first d ra ft of s uch a lis t for thc Czech Socialist R epublic 
(CtPP lt Lancl s, \ Vest Czechoslova kia) is snbmit tecl as a first s t e p l o \\·ard s compiling a R ed Book 
coYering t l1 e ,,·Ji ole t errito ry of Czcc hoslovakia. 

Tite lis t co ns is t s o f t hrcc m n. in sections - cxt inot tax a (.\ ),ende mi e t axa (B) and t hrcalcncd 
taxa (C) ; cach sec t ion is subdivid e cl in to scve ral g ronps (m arkcd by R oman nurnerals). 

A. Extinct and rnissing taxa : 

A. I. E x t in ct t axa (3 7, c . 2 % ): Tax a t he occurrc nce of ,,·hich in thc area stucli ecl has n ot been 
confir rned for a very long period of time (sometimcs for m oro than 100 years), further t hosc not 
fonncl in t hc ir well-known localiti es with unchangccJ bi oto pcs a t least for 50 past years, a nd 
tlrn'W \\·ith a narro,\· ecologica l ampl itude cx t in ct in t hc ir wcll-k.nown localitios due t o a to tal 
0nviro nrncn tal cha nge ov en recently (ne w recorcls of thc ir nati ve occurrcnco in thc area studied 
a re improbablc) . 
. \. II . :\I iss in g ta xa (39, c . 2 ~~) :Taxa probably extinct a s thoir occurron co in the arca sLudicd 
ha.; not bccn confirmecl during t he p ast 25 years (in ::;om c cases a sh orter p eri od has bcen con
i-;idc recl), a n cl l liose r ccorded b eforc a longer time , boing particula rly incon spicuou s and therefore 
ea„i ly n eglectcd (thoy might b e found n.ga in) . 
. \ .III . D o ubtful cases : Taxa for which insufficicnt clata are avail ablc; the c ircurnstanccs of 
t liri r carli c r occurrence a re n o t clear enoug h; d oubts a bout a correct d c t er rn ination may be 
rai3ctl , etc . 
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B. Endemics ( and subendemics): 

Tlto term "endemie" is uscd in this paper to indicate a eonfinement of a taxon to a natural 
area (not to a country!). Only endemie taxa eonfinecl to smaller territories of the Central European 
ftoristic rf'gion, Pannonian cndomies and endemie,; of Contral European mountain range,; aro 
enurncratecl in this scetion of the list. Three groups of endemics are distinguished "·ith regard 
to the clPgn'o of tho limitation of their oceurronce to Czech Lands; a group of critical or cloubtful 
"endemics" i:,; aclded. 
B. l. Endemie taxa completoly or almost complctely confinC'cl to CzC'ch Lands 
(43, e. 2 %) : Only eases with a slight transgression bchind the state frontier aro adrnitted. From 
tho viewpoint of presorvation of the floristic richne::;;; of Czech Lancl;;, this group is the most 
irnportant ono in a broacl international contcxt. 
B. 2. Endemie taxa with thcir distribuiion aroas clistinctly transgres,.;ing 
ovor tho frontiers of Czech Lands. 
B. 3. Endemie taxa transgrcssing into Czech Lands frorn neighbour arc<i.s: 
Their rnain occurrence lies outside Czech Lancls. Their distribution areas transgress into the area 
studiccl eitlwr continuous1y or disjunctively to isolated localities or to separate small clistribution 
areas ("arella"); examples : ondemics of the Pannonian lowlands; transgressiom; of Alpino 
migrant,;. 
B. 4. Doubtful "enclernics": Cases not cloar frorn the viC\\·point of taxonomy or chorulugy; 
reccntly closcribod taxa of critical groups are also inclucled hero. 

C. Threatened taxa: 

Taxa of this section are dividetl into three groups accorcling to their th.reat -clegrec. A folly 
objective method to deterrnine the threat-degree could not be appliecl in all ca::;es, hccau,,;e 
a phytogcogra.phic atlas and a rno<lern flora manual for the tcrritory of Czech Lancls are not 
available; liowever. the long-timc experioncc of both authors and our botanical public as well 
as the fact that only three threat-degreos have been used provcd to be helpful. FolJo,\·ing risk 
factors ha\·e been considcrcd in this context: absolutc size of the population; percentage or the 
decline; confinement to a coťtain special biotope cnlarging the threat resulting by human impact 
particu1arly \\·lten combinocl with a low tlogree of adaptibility to any other environmontal change; 
accessibility of localities to public; attractiveness of thc plant; the present state of conscrvation; 
special biological features of the taxon. Further facts have also been consiclered in sonw ca..;e . .::;: 
limit of the distribution area in the area studied; isolatcd occurrenco of a relic charactcr; de.;;crip
tion of the taxon from the aeea studied (locus classicus). ln arranging thc classification, priority 
is given to a strong decline before the more infreguoncy, at \\·h ich the taxon is not 0ncla ngerPtl. 
The threat-degrce may vary in the caso of the same taxon in diffcront regions of thc country; 
the total threat-degrce (from the viowpoint of the whole country) is thon the averag0 of a.11 
varieties as explained above (sometimes, ho\\'ever, it is more advantageom; to consid0r 11111re 
critical cases). Tho clcgree of the general trend of tho clecline combinecl with tl10 gencral dťgrl'1' 
of frequency shoulcl be the linking factor of taxa classified to a certain thrcat-clcgr0e. 

By its two first clegroe,,; the classifi.cation scalc of the threat elaborated by tl10 autlior.„ is 
almost iclontieal with that by IUC:N" (Endangered, Vulnerable); groups C. III. and C. I\~. diffi' r 
substantially from the international scale. 
C. l. Critically threatenecl taxa (267, c. 14 ?Gl: Vory rare ancl at tho samo time ontbngPrecl 
plants occurring in only vcry fow (1-5) localities in biotopcs cli::;appearing nnder tlie !rnman 
impact and, somotimes also by natural causes; furthcr taxa occurring in more titan fi.vc local itii'", 
but with populations poor in inclividuals with a rcduced vitality; finally taxa, the cleclir! t' nf 
which has rf'ached to 10 (or less) por cent of the original state of their earlier prPsonce, ospl'rittlly 
when the trend of their dechne rnay be assumcd to continue in tbc future. 
C. 2. Strongly tl1reatenecl taxa (240, c. 1:3 %) : Taxa with an apparent an<l contimP'rl 
dechne, domonstrating itself e,,;pccially in tJ10 reccnt time by a distinct clecrease in tho numfwr, 
extcnt ant l clc11sity of tho ir local populations. The cleclinc may rcach to 50 % of th0 original 
state of thC'ir earlier presence or sometimes even more, but not necessarily in all populat1011::;. 
Also rare taxa (with 5-20 locali ties in the country) belong here. 
C. 3. Threatenoc.l taxa (239, c . 13 ~ 0 ): Taxa with a some\\·hat weakor, but even demonstrnliln 
and continue<l <lecline in thc wholo country or at lcast in its part, appearing as decrease of t ltc 
extent of rich populations an<l extinction of poor on es. The clecline may reach to 20- 50 % of 
the original state of the carlior presence. 
C. 4. Taxa with a raro or <lispersed occurrence requiring furthor study and 
observation (330, c. 17 % ): Thc threat is assumed or its degree cannot be stated exactly at 
present; this eoncerns particularly to taxa more or less raro throughout the country, those 
occurring in a part of tho country only or confinecl to biotopes threatened in various ways. 

236 



The list includes m embers of nativc flora; from synanthropopliytcs only archaeophytes and 
some very long establishecl ruderal plants aro accepted, the latter espccially if thcy show somo 
characteri::;tic distribution pattern. Except for Rosa, critical groups (as Alchernillri, Riibus, 
Tara:wcum, Hicracium taxa from the lowlands) aro omittecl from this list for unsufficient 
knowledge. 

Altogether the extinct and missing taxa represent 4 - 5 % of the flora of the area studied; 
tlire11t1med portion of tilc flora (classified by tl10 threat-dcgrees) includes 40 % and togcther 
with not classified taxa oven c. 57 % of the flora of Czech Lands. 
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