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Poznámky k druhu Scabiosa lucida s. l. v Karpatech 

Notes on the species Scabiosa lucida s. I. in the Carpathians 

Jindfieb Chrtek 

( ' HH'l't;I' .J. ( JH~.í): l'oz11á111k .\· k druliu /-:c11bioso lul'ir/11 s. I., . Karpatťd1. j:\ote::; on tlre 
s1wc·i<'s ,'-...'mbios" luC'id11 s. I. in tllť C'1upatl1ians.J - Pn'slia. l'nd1a, 51 : 199 - 20:!. 

,\'1'rtl1iosr1 l11cir/11 \ ' 1LL. s. I. c·on1pri;;;es Sc11bio.-;11 lucirlu suhsp. luC'idrt und subsp . c11lcicolu 
HLo:"sKr in tlie \\' est l'arpc1tliians. and ,\'rnbiosr1 psewloba1111tic r1 (SC'HlI H.) C11KTlcK 

s uhsp . 11se111/obr111rtt ica and suhsp. burb11tr1 (NY.ÁR . .\ l>Y) CH RTE.K in tli<' East Carpathians. 
Srnbiosr1 11seudobr111r1tica difff'rs frorn S. l11 cid11 in Ira \·ing long r·iliaf' on tli f' rna rgins of 
i11, ·olw·r1tl hrad s. 

líot1111ickr or/1/ěle 11 í .\'riror!11ílw 111.11-:m. ;!.);! .J.)' Pr/'ilto11ice . Českoslo1:P11sl.:o. 

Pi"i zpracování rodu Scabiosa L. prn „Flóru Slovenska" jsem se seznámil 
se zajímavými problémy, týkající se některých druhů rodu. Jedním z nich 
byly taxonomické, nomenklatorické a fytogeografické otázky druhu Scabiosa 
lucida VrLL. s. I. v Karpatech, především slovenských. 

l\a Yápencich středních a vyšších poloh Slovenska rostou (ze skupiny 
Scabiosa lucida) rostliny označované jako Scabiosa lucida VrLL„ S. colum
baria L . subsp. pseudobanatiw (ScHuR) JÁV. in JÁV. et CsAPODY, S. lucida 
VrLL. subsp. pseudobanatica (SCHUR) HOLUB nebo jen S. columbaria L . Rost
liny se vyznačují vyšším vzrůstem, větvenou lodyhou , lysými listy, přízem
ními listy na svrchní straně ± lesklými , zák:ro\"ními listeny poněkud delšími 
než květy, kališními osinami dlouhými , černohnědými až černými apod. Ve 
vysokohorských polohách západních Karpat najdeme potom S. lucida subsp. 
lucida, Jišící se od předcházejícího taxonu jen kvantitativními znaky. Rost 
liny jsou nižšího vzrůstu, zpravidla nevětvené nebo chudě větvené , lnrěty 
a květenství mají větší a listy na svrchní straně zpravidla nápadně lesklé. 

Větší pozornost si vyžádala. prvá subspecie, označov·aná , jak jsem se již 
zmínil, nejčastěji epitetem „pseudobanatica". Poprvé byl tento taxon popsán 
z Transylvánie pod jménem Asterocephalits I'seudo -hana.ticits Sc:auR (Scmm 
1866 : 300) a byl charakterizován především těmito znaky: „Foliis radica
libus ... , caulinis ... ; omnibus glabris. - Ca pi tu lis fiorentibus semiglobosis, 
JO - 12 lin. diam., fructiferis globosis. Floribus speciosis purpureis radiantibus 
suaveolentibus. Involucri foliolis lanceolato-subulatis, uninerviis, margine 
longe ciliatis capitulum fiorentem aequantibus denique reversis. Setis calycis 
interioris 5 subulatis glabriusculis atro-fuscis; coronam quinquiis excen
dentibus. Caulis 2 - 3 ped. erectus, virgato-ramosus glaber, internodia 3-5 
longissima, nodi prominentes". 

Z popisu jasně vyplývá, že se jedná o rostliny vyššího vzrůstu, větvené, 
lysé, se zákrovními listeny dlouze brvitými, ± tak dlouhými jako květy. 

SrMONKAI ( 1886 : 296) přiřadil Schurův taxon k druhu Scabiosa banatica 
WALDST. et KrT . Později pak JÁVORKA (1925: 1064) k druhu S . columbaria 
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L., avšak bez bljžšího taxonomického ol10clno('cJtí. Tepn·e ,. díle .JÁvORKA et 
USAPODY (1933 : 496) jej hodnotí jako subspecii. Toto pojetí bylo Yclmi často 
uznáváno, např. DoSTr\L l 958 : () 12, I 98~ : 202. Noó l f)()(; : .-5-±3. I 080 : 34 7; 
JASlEWIUZ l 976 : 73 apod. l\Iéně t-a,sto je SC'liurn\· l<txon µon;,Žm'án zn. Ya
rietu - S. tolumbaria L. Yar. psnulolmnufi('(t (fkHťR) :XY .~R.\1>v (cf. napl- . 
PRODAN J 961 : 683). :JH.JOVSKÝ rt al. (I ~no : ;)7) ponLŽují za Yhodně.iší pře
fadit ~rnbsp. psenilobanatica k dn1hu ,'i'. l7irirlrt. HOLťB (I os:3 : 20."5) Z<Lf--táYá 
podobný názor a pronícli i plat.nou kombirnwi S. llltirla \ • 1 LL . stt bsp. 
psemlobanatica (S('BUR) HoLrB. 

Poron1áme-]i l'Ostliny zc> SloYC'nska RP SC'h uro\·ým popis('m. zji~tínw 11r{·ité 
rozpory, které jsou nejnápadnější Y odění zákroYních listenu. SloYen~ké rnst
liny, označoYané jako subsp. p8eudobanatiC'a,, ale i j<tko su bsp. lm·icla. Jwnrnjí 
zákrovní listeny na okraji odstále brvité. ale rn-i.ncjYýšr pi'·iti~klr ('h1upc1.té. 
Při studiu he1·bářoYého materiálu (PR, PRC, BP) b~'lo zjištěno. že rnstliny 
yzhledoYě podobné rostlinám s]oyenským. twša.k s<' zákrnvnfmj listeny na 
ckraji oclf;tále brYitýrni , 8e objevují až w Y)',chodní poJoYině Zakarp<itské 
oblasti Ukrajinské SSR (okolí Tn~bušan .. J<.tf.lill)' apod.) <-1. \'Rumunsku. V zá
padní {~{-i.sti Zakarpatské oblasti Ukrajinské SSR (uavi'" ,. okolí ncbu Pikuj) 
1 ostou ještě J'Ostliny zcela shodné Ye YŠech zrrncírh se sloYenskýrni. ,fr zají 
maYé, že i Yysokohorské, východokarpat~ké populare (označoYané někdy 
jako 8 . lurfrla subsp. barbrtla Nv .-\R.„\DY , S. o po ca KLOKO\- ) mají též zákrovní 
]i,.;;;teny dlouze brvité. 

Z tohoto stručného přehledu yjdíme, že sloYcn::::ké J'Ostliny nejsou totožné 
st> Sclnirovým druhem popsaným z Transy-lYánie, a že je proto nutné prn 
slovemké rostliny , doposud označoyané jako „pse1trlobrmatira·· m-i.lézti jiné 
:-;práYné pojmenování. 

Slo\·enské l'Ostliny upoutaly již pozornost K . Toda , t ehdejšího a~istt~nta 
Národního muzea, který Y J'OC'e 1898 podnikl c>:xkurzi na Slovensko a Y okolí 
Dobšiné (in margine sjJyarnm prnpe Pusté Pole acl oppidum Dobšina co
piosissima) nalezl rozsáhlé po1rnlace rnstlin, které n emohl pfrfadit ani k S. lu
cida ani S. colwnbaría a pl'oto se rnzho<ll po zhodnocení jednotlivých morfo
logických znaků popsat tyto l'Ostliny jako no''Ý chuh S. rnltarea TocL, Typus 
je uložen Y he1 ·bái"ích bota.nirkého ocldčlPní :N"úrndního muzea (PR). Zá,rěre~n 
v l'Ozsáhlé poznámce ke svému novému dJ"uhu pra,·í (To<·L 190L : 10): „ Hic> -
1·aus folgt, class diese Rasse rnit keiner de1· genannten A:rten identificiert 
werden kann ; hochsten.· konnte man si<' neben Sr. lucidn Vn.L. als Sub
i-;pecies hinstellen' ' . 

Na Todův drnh n~agoYa l Yelmi rychle BLONSKI ( 1905 : 38) když pise : 
„Scabiosa calcurea TocL . .. quae ex ipso invcntore 8. lucida e \'JLL. proxima 
est, ut pro illius subsperies haberi potest. longe differt a Scabíosa calrnrea 
ALBOvv (Prodrornt1rs Florae Colchjcae 189.5 p. 127) , quae nisi specit>m distinc 
tam FJorae Caucasi propriam sj::;tit, intc>r nuietatrs 8. ochroleurne L. sccun
dum beatum Albow poncncla est. Quan' honnn homonymonun recenti UH , 

i. e. nomen Toe;lianum in alliud non minus apte stationem pJantaC' significe:w1 
mutanclum: nomen tale erit: Srnbio8rt rr1ltimlu ~libi ,·el 8. 7 urfrht V IJ.,L . su bsp. 
(var. ?) calcicola Mihi. 

Scabiosa calcaren (ALB.) SDLAK. Yšak byla \" drnhoYé hodnotě pu blikovú,n <t 
až v roce 1927 (do té doby byla považována za oclrúclu druhu S. ochroleuca L. 
V současné době je hodnocena jako synonymum druhu Scabio8a imeretfrri 
(SOl\l!M. et LEV.) SuLAK. (cf. BoBROV 19.57 : 78). 
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To('luv (·l[mek upadl záhy Y zaponH' nutí <:t <tni 1')1LLJ:'.\UER (lD:W). který 
podl'oLně :-;tuclon1l vztahy nwzi \")'::·wkoliorskými popuJaccmi S. lucida <:t po
pulacemi z nižŘíeh poloh, khcl.v oz1rnfontnýrh \' ětšinou jako S. rnl1unboriu L. 
~f' o To<-10\·ě práC'i nezmitwjc . 1-)i I lingPr rrn zákl<tclě studia herbáfovélw nrnte
ri<'d u <t p(\zo1·0,·ú.ní ,. pl·írndč clocliú.zí k zú., · ěn1. ŽC' rnC'zi oběnrn c_huh.\' ex istuje 
pl,,·1rnl<'t škúht př·cehoclu . Zú.,·ě l'C'm ř'íká ( IB26 : 5U - 6U): „Scobiosa col1unbrtrin 
'·.drnzuj<' ve1,1·i<tc·c (•c-tsto YC'lmi n[tpa,dně S(' niznící. Spojením cln1 hú S. tolwn! 
buri(( L. a O. 111tidr1 VJLL . klPslct Ly 8. lw·ida \ 'ILL. nn, pouhou i:;u bHperii: 
S. col1unbaria L. by :-;e p<tk dalct rnzdčlit na několik :·rn hHpeC'ií, které by se 
rnohly poshtYit \'(' <l lP s11b:-;p. S. lucirto·· . 

SillingcrnY názor jP v pod~tatě spnín1ý. ,Jak jsme Hl' již zmínili. jscrn 
11\'niti" druhu S. lu('idrt v západních Ka1·patcch rozdíly mezi subspeeiemi 
pouze kvantii.cttiYního nízu. Ani znaku Y kýJnatosti nebo nPkýlnatosti kc.t
Jišnfrh o:-;in. l><:ti:;to \. liknitufo uníděnýrh. nťlZC' bezpe{>ně použít. 

Z m ·edcné lio \' .\' pl.)1yá. že pro Htudované západoka1·patské popula<'f'. ozna
<v·onmé cloposucl ne .F"astěji jako „psemlobanatirn·' mámP k di:-;1ioziti d'Tě 
jména - a to 8culJioso rnlcrtl'f(( TO<'L a Smbioso zu„ida Vili. ~rnbsp. rnltitolo 
RLO?\SKI. kkré bylo publikováno jako jPdno z alt.c1·nati \' ních jnwn cln1hu 
8. rnlti('()/rt J31.oxsK1 (alkrnativní jména jsou neplatně pub lik oYú,na, až od 
rnku I !).):3) .• J mt-na 8. rnlticola BLO.N"SKI iwlze p011žít. protože je neopr[tn1ěné. 
illegit. inmí <t to jako nadbytečné 'r době publikace. Vzhledem k tomu, že 
zú, paduk<tq ,at:-;ké rn:-.tJin_v j:·.;ou považov<.íny za s11 b:-;pPtii dni lrn 8. lucida, je 
nutné použít k .i(•jic·h ozna(·ení 8r·({hio..:;a lutido \ TJLL. subH]>. rnlticol((. BLO"N"SKL 

Poněkud ockh.dná je Hitu are Ye výC'hodníeh K<:trpateeh. VysokohorHké, 
\'ýehodokarp<:tt:-ké popul<H:e jsou ocldě l o ,·ú,ny od S. lucidrt jako :-;amm;tatný 
dn1h (8. oprtm KLOKOY) nebo ;-;ubspeciP (8. l1u·irlu :-;ubsp. !m rhala N'Y r\R.~l>Y) 
n<'bo jsou poYaŽOY<Íll,\' za S. lucidu \'n,L. (BOBR'ff I 078). Oddělení , -ýehodo
karpat:-4k;Ýrh popuJaeí je z(·ela oprán1ěn(·. prntože Sl' ()(l zápe:tdokaqrntskýeh 
liší oděním (jsou zpra,·idht celé bíle pi'·it.i:-:;kle d1lupaté) <t hlaYně nrnjí zákmn1í 
listeny dlouz(' odstcí l(' bn' jté. Bíle pi"iti:-.:k!e (' hlupMé rostliny rnllžcme ojc>cli
ně'.le pozonn·at i Y západních Karpe:ttel'h , nikd)· ,.8ct'.~ nenrnjí t~·to rn:-;tliny 
cllo uze bnTité zú.k1·oyní listeny. Na yysokohun.;ké popul<tl'e ,. nižširh polo
hú,C' h nantz11jí po1nilare dn1hn Srnbioso p;.;Purlohanrt fi('(f (S('Hl'R) CHRT f<jK 
<·omb. no nt (Be:t8 .: AsteroCPphulw; PsPwlo-hu not irns ( S{'}ffR, Enum. Pl. 
Trnnssil. 18()(} : :300). rostoucí od Y)choclní poJ oYiny Zakarpatsk é ob lasti 
Ukraj insk é SSR do Rumunska. ~Jczi S. psPm7o7)(( nrttirn a vysokohorskými 
popul&cE'mi existují plynulé pforbody; proto se také domnívám , že se jedná 
o jeden chu h - Scabios(l, pseudoborwticn, který je možno rozdě lit rn clYě 
~11 h:-ipecie. \ ' niiších polohách rn:-;te su hsp. pse11dobrnwticrt (mst liny ' Tyššího 
vzrústu. větYC'né, s květy a květen:-itYím menším než u vysokohorských po
pulad). Ve vysokohon:;kých polohách pak roste S. pseudobannticu subsp . 
f)((rbatu (NY,\R...\DY) CHRTgK comb. nont (Bas . : Smbiosa lucida VILL. subsp. 
/)((rbala NY 1\R\DY Enum. Pl. Cheii Tmzii, 281, l 9:i9) , vyzna(·ující se nižším 
nrústnn a většími květy a k\Tětcnstvim a fasto též bělavými pl-itisklými 
chlupy llčt lodyhá.rh a listech. 

\ 'l' itJ1 1 zují1n<1\'(• rn:-;t l in.\· ro:-;(011 , .<, Slo,·<'11:-;k elll krn,.;1 11 w .i'" SJo,·<•n:-;ku .. J ,.;0 1111úpad11r• ,-,,·:..:ok.\·m 
\' Zl'll"t"lll. hol111t(• v(·t\-<'nou lo1h·iio11 i-t t„1:-;(o i ,.;,·(. til' z, IJ;-1n·1·11.\·rni k,·{·t.\'. Z /1kro\'J1Í Ji , tl'n\· rn'j..;011 
1illl11Z1' od"titlr• l1n ·1rr'·. ,Ji<· 1111wl11l.\· jso1 1 11<Ípnii11{• 1ll1111li {• n z1·j111<~nn v 111lail.\·1 ·l1 1;:,·(·tl'11:-;t , · í1·l1 ,·S·
rnz.11{ pi·,". :..:,\11uj1 l"·(·t.\·. :\'(·kt <'řÍ :-;tnr;';í ;111tni'i ztotozl10\·;1li t.' to ..;rn:..:tlin,\ ,.; dr11l1l'1n ,....,._ /J11nulicu 
\\' .\Ll>ST . ťl l\.1'1'. To11n1t() dn1h11 jso11 "kut<·t·n(' pudoh111: . pi·l':-;to .i<' , ·;';ak 1wl1,ť,.; ní111 j r•dtJoz1111h1ě 

1:totl);:í.11it. llo ti'• doby ll •'Ž l1wlr• <i<'Íl11iti,·11t• r11zl1odnuto u j ť ji<"ii lit:\<lllOllli<"k<'' lioilnot(-. phř·azuji 
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je· k s. lucida subsp. C((lcicol(/ BLO:NSKI. v li e ťbářic lt katedry uotimiky ' ·.dší<..:11 rostlin Univer::;it.v 
E .arlo,·y je jediná položka (in rupibus calcar. Hawaní skály diet., in valle Zadielská dolina, alt. 
400 rn, 21. VII. 19 27, J. DosTÁL, PRC), kde je jedna celá rostlina (na první pohled dělá doj e m, 
že je \' irozní) s chlupatými li::;ty i lodyhami. Také zákrovni list eny j,::ou dlouze odstále brvit é. 
V tomto pfípadě není však vyloučeno, že se jed ná o záměnu schéd a proto, dokud nebude k di,- . 
posici \ 'ě tší rnnožstd materiálu z této lokality, tuto rostlinu zatím 11Pliodnotím. 

l'.lOUHRX 

Ph stud iu drn Itu ,-.,·cuuio.sa lu cidrt V1LL . s. I. , . Karpat t~c· h b.\·I,\· zjištěn.\ ' n ě ldPrt' zajíwa vé sku
tečnosti: 

l. V západních Karpatech ro::;t e , .ť ,„, ·sokolton.;kýcl1 polohát:l1 S . fucú/a ::;nbsp. lucida, , . 11iž
šíc-h potom li. lucidu subsp. calcicol11 BLOJ'\SKI , která se od ,.;ubsp. lucidu odlišuje , ·yššírn , ·zrústern , 
bohatěji Yětn•nou lod,vhou, menšími kvě t.\ ' a k\ · ětenst\'Ím a č·asto 111f>11 ?> le,.; klými liHt.v . Scabio.su 
pseudobr11wticu (Se He R) CH R'l'~:K , . západních Karp <:1 tecli n eroste . 

2. Ve , ·ysokohorských pololtáelt východních Karpat roste ,')'w bio~;n µs e11do/)((11ulicr1 s1tl>sp . 
barbuta (NYÁRÁDY) CHR'rl':K (::;.u1.: ,<...,'. O]JllCa KLoKo\·) a , . nižšídi 8. pseudobr11iatirn ,.;ul.Jsp. fJ8 i' 1Ul_n

ba11atica, li š íc-í ::;o od subsp. hm·buta , -yššírn , ·zrťistPm, bohatěji \'ěh ·enou lod.vhou , 111enší111i k\·ě t.\ · 

a k\·ě ten,.;t\'Írn a zpraY idl a lysou až ol)'Sa lou locl.vhou a li,.;ty. •'-'- pseur/ohr11wticr1 se liší od S. l11cidu 
p!·ede ,·šírn dlouze bl'\·itými zákl'On1ími Ji„ ten.\·. 

N U:\ l :\L\ l{ Y 

Th c exarnination of .<..;m/Jiosa lucir/(( :,;. l. ha,.; brouglit t o li g h t ll1 l' following focts: l. Scr1b ios(/ 
lucid(/ V1LL. subsp. lucidu is confinccl to liiglt 111ountains in the \i\"e,.;t C11rpathia11,.;, \\·ltile. in lowe r 
altitude, :..,·wbio~m lucidu subsp. calcicolrt c-an he fonnd. This lattcr taxo n cliffť rs from tlte t:vpc 
hy high e r growth, more branc l1 cd sterns, smaller flowc.rs and inftore,.;<·enecH. ,'-.'cab1.osu pseudo
br11wticu (~C.HUH} CHRTEK docs not ocC'ur in the 'vYes t CarpRthíans. 

2. 1n the Ea8t Carpathians, Srnbios11 ]Jseudobanutic(( subsp. barbr1lr1 (:'\L\1-d1>Y} CHRTEK gro"·s 
in liígli rnountains, and sub::;p. pseudobr11111tico oec·urs in lower altituclcs. 

Subspec-ies psewlobmwtica differ>< from suhsp. burbata b.v hig he r growtlt, mo1'P bra11ched storns 
and smaller flower s and infl.01·esceneťs, furth e r b,,. most!)' g labrou,.; or subglabrous stem,.; and 
leanis . Scubios(/ l'ucid11 ancl 8 . pseudobwwticu diffe r from eae h otller particulal'l.v in t.l1 e ha iri 
n ess of in, ·olucral brads. ln ,r...,·. lucid(/ th c m a rgins of tl1crn are glahrou,.; or apprcssed hairy. in S. 
pse1J.rlobr11wtirn longl.v C' ili ate. 
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ct ti. - Budapc:-;t . 
TocL K. (1901): L~in lkitrag Zlil' Florn Kordungarn:-; . - Vě:-;tn. Kd.I. ('p;.;_ 1-lpoleč" Kauk, ser . 

matlt. -natur·. HHl I /:.!7 : I - rn . 
Do.:í lo :!O. i'·<'n·na I !)8-1-

C . h:rť1,;:-;111nnn : 

Handbuch der Nadelgeholze 

:.! . 1w11IH'<1rh1·itl'te Auflage, V<'rlag Paul fJa1·ť.Y, Berlin unci Hamburg 198:L :rn6 :-;tr., :!:~I obr . 
(, ·(· c·tnč- 111apd•), 457 foto + 97 foto har., <·Pn11 ní.z D\I :.!!.)().(Kniha je,. knil10\·ně ČSB~.) 

Znám.\- zkuše n.\· dPndrniog Cnd h:r(i,;;.;111ann kráti·P p[·pd ,;\·ou smrtí t é rněř' dokončil toto clruhé 
pi'·epracontné , ._, ·dání ,..,,.{> pi·ír·u(·ky o naho:-;Prnennýc·h dř'e,·iná('IJ. Již prn1í , - ~·dání, kter<" '·.\""'do 
, . 1·. I Hl I, pt·C'clstaYo\·alo , ·ýznarnný ú:-;pěcl1 autorov.\· dC'ndrologiC'ké spisovatel,;ké činnoi:;t; nyní b~ · l 

! C' xt doplně n asi o :JOO nuv~' f'li taxonu (lilnn1ě no,·ých kulti,·aru z USA, Anglie a Holand;.;ka) 
a záro,·e1\ b.vlo nově sesta,·eno ilu,;trač·ní v.vhavení knih~· fotogn1fiemi. U jC'dnotliv:)rcli drnhú hyl,\
doplněny a upra,·eny údaje o jejich mrnznvzdomo:-;ti a k této pl'ol)lematicc b»I_,. k úvodnirnn toxtu 
110,· č pí·ipojen>' :! rnRpk,, · (l<:nopa a :-;tfrdní Enopa),.; ' '·'·nwzoním pi-íslušnýC'h stupr\ú klimati c ké
ho č·lPrn' ní území. 

C'<'lkově kniha zpn.tt:O\'ání f>7 rodu,;('. ;)/() dl'uh.'· H :!100 kulti\"clr.\ ·. ~nrnotné zpracováni rndťi, 
druliCi <'I kulti,·arú jfl abe(·C'dní. :S,n;te11lr1tiC'ké rozč·l c nční do čeldí a rodli je provecteno ,. úvodní 
č·ásti knih.' -. U každ é jeclnotk~ · (rnd. druh. kultinil' i'·i i11fra:-;p0C'ifický taxon) jfl podán popi:-;, 
11 drnhli H knltinu·ú odkaz.\· na oh1·ázk.v , . literatu['e (po111od v elmi krátký<'h C'itací), u kultivarú 
j:-;ou un'dPn.'· údaje o plinidu, dohč zin·edení <I :-;brno,·ištním , ·yužití. Rpe(·iclní literatura, je ph
pojC'na 11a kon('i textu o rode('h. K detc-rminaé-ním úfrlúrn slouží zčásti klíč-P. tabulky význačnýC'h 
znakú a bohatá ilu:-;tra(·ní :-;tránka knih,,· (v tomto případě hlavně perokresb.v). Fotografie zach>' 
(' Ují (JI'('\ · ážně hahit,\ · rot-<tlin (cll'11hú_11 jcjiC'h kultivarů); jsou mezi nimi ojediněle zastoupe n.'' i foto 
grafa· z našif'h parkú ( Pri°d1oni('C', ZAltušiC'L', '.\11~·11an~ · ) i našic·h autorú (BPnč·ať, Hieková). O roz
šíí-ení dcívají určitou př·cdst·avu rnapk_v. z;-1cli.vc·ujíc:í však ,·ětšinou jen rozšíř'eni rodú. 

Z pojednántnýf'h rndú jtmu 11ejl'oz,;áhlejší Fndocar;m.s ( l02 drulil1) a I'i 1111s (lOl); z dalších pak 
.J1111/1;er118 (fí8), Ab-ies (i:i:l), Fice11 (44) a f'.)11hedm (26). Největší pofrt kulti,·arú je popsán v rodě 
Chrm1,r11'Cy/H1ris (:rnO), z t.oho jen u Ch. lmuso11ir11111 jC' 11vf'deno 240 kultivarú; další vyšší poět~' knl
t inuť1 j:-;011 u rodl'1 .funiperus (287), J>freu (:.!4:.!), Pi1111s (:.!:l4), Aúies (170), 7'rn:us (142) a 1'/m.ia s. 
I . ( l :38). I takO\·ý J'('I i ktní a málo ,·ariahil ní d rnil jnko Oi 11 kgo hi lob(/ rná , . té to k11 izc u \·cd ono I 2 
kultiYarú. (Jplno~t zpraco,·ání v t.ornto :-;my:-;lu je pří,;lo\ 'ečně němC'f'k.v rlúkladná; ph zběžném 
prolilPdnutí postrádám jc·n zmínku o (ta,onornil'k.v nejasném) Lari.r swletic11. 

\' zc-h·ěru díla j<' uveden t.ern1inologieký ,;lovuii'"ok (hlavně termín.'· z oblasti popisné morfo
logie·) , urC:o,·a('Í klíi'- na rody, pfrliled s»non~ · 1ll, pi'·eliled německých jmen a seznam hlavních ,;hírek 
jC'hlič-uanú (pro Č'SSI:{ jsou uvedPJ\\' LArlnic<', :\11,, · ňan.\', Pn°1honice a Žehušice). 

Autoron1 dendrologická zkušeno,;t (40 let práC'e), dlouhodobé studium jeliličnanú (2.5 let,). 
je ho nádítě, · y nejrúznějšíc·li míst ,. celém ,..,,·ětě. spoluprác·e,.., ,·ýznamnými dendrologickými pra
covník~ · i jPho úspěšno,.:;t , . p;.;aní. clendrologický('h pt'Írni'·0k mu poskytly možnost vyhoř'it, dílo, 
jol1ož sh:wdard burle těžko nějakému jeclnotlin·i pfokonat. Obrovské množství inforrnal'Í, jež dílo 
::d1rnujc, zpúsob jejich podání a bohaté i účelné v,,·havení ilustracemi stRvÍ tuto knihu na nej
pforlnější příč-ku s\ ·ětové donrlrologické literatury, na níž se• udrží jistě po delší dobu. Kniha. je 
teclmiC'k,,· ,·e lmi dob:fo " ·'·pravena a autorovi i nakladatelství je možno jon poděkovat za její. 
Yydání. Lze ji doporučit všem odhorným pracovníkům ,. oborech dendrologiP, zaliraclnict.ví, za
l1radní arl'ltit.ektur,\· i d em milo,·níki'm1 di'.'evin, najmě jehlii'·natýcli. 

J. Holub 
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