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Úvod 

Pospíšil V. ( 1994) : Bryophyles of lhe Protecled Landscape Area Bíl é Karpaty (Czech Republic ). 
- Pres lia. Praha, 66: 163- 189 fin Czech]. 

Ke y w o r d s : Bryophytes, <li slribution , Protec te<l Landscape Area Bíl é Karpaly , Czech 
Republic 

The author has gathercd available data on th e di stributi o n o ť bryophytes in tbc Prolected 
Landscape Area Bílé Karpaty and co mpleted them with the results of hi s own long-Lerm research. 
Based on this , he provi<les a complcte survey of bryophytes of Lhe area and a brief characteristic 
of ils bryoílora. 

Nejstarší, vesměs ojedinělé nálezy mec hů na území CHKO Bílé Karpaty pocházejí 
z šedesátých let 19. století od Veselského a Kalmuse, publikoval je však teprve Niessl 
(Kalmus et Niessl 1871 ). 

Soustavný sběr - bryotloristický pn"tzkum - spadá až do konce minulého a hlavně do 
prvních desetiletí tohoto století. Zahájil jej v prostoru Strání a Velké nad Veličkou Beňa 
( 1990), několika nálezy přispěli i Čoka a Nábělek. v širším okolí Uherského Brodu sbíral 
Sedláček a na Strážnicko průzkum rozšířil Podpěra, který pak zveřejnil i všechny nálezy 
svých předchůdců. V dalších létech v území sbírali a publikovali bryofloristické příspěvky: 
Šmarda, Tomášek. Pospíšil. Tlusták , Pospíšil a Pospíšilová. V poslední době sbírali mecliy 
ve stepní části CHKO Jongepierová a Novotný, Soldán ( 1991. 1992) zveřejnil dva příspěvky 
dotýkající se území. Sám jsem tu prováděl sondační bryotloristický průzkum v létech 
1951 -91. 

Pokud jde o játrovky, publikují Duda, Váňa a Hubáčková et Váňa v sérii článků o jejich 
rozšíření v Československu u jednotlivých druhů všechny lokality i z území CHKO Bílé 
Karpaty. 

Cílem této práce pak je shrnout všechny roztříštěné publikované i dosud nezveřejněné 
údaje o mechorostech CHKO Bílé Karpaty, doplnit je vlastními nálezy a podat tak nejen 
jejich úplný přehled, ale i stručnou charakteristiku bryoflóry tohoto území. 
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Přehled druhů 

Přehled mechorostů je uspořádán abecedně, játrovky a mechy odděleně. U jednotlivých 
druhů j sou naleziště řazena chronologicky, a to nejprve publikované lokality, kde je údaj 
zakončen jménem autora v závorce. Dále následují dosud nezveřejněná naleziště , kde je 
sběratel uveden bez závorky. Chybí-li jméno autora i sběratele, jde o mé vlastní dosud 
nepublikované nálezy. 

V pojetí jednotlivých druhů mechů jsem se přidržel kolektivní práce evropských bryologů 
Corley et al. ( 1981) a Corley et Crundwell ( 1991 ). Cizojazyčné (německé nebo latinské) 
texty převzaté z publikací nebo z etiket jsem přeložil do češtiny, jinak jsem je neměnil. 
Topografické názvy uváděné v několika podobách, např. Javořina - Velká Javořina , 

Horněmčí - Horní Němčí, louky Mezinové - louky Mezi Nové apod. j sem nejednotil. 
U mechorostů v území zvlášť hojných jsem uvedl z nově zjištěných nalezi š ť jen 

representativní výběr (do I O) a připojil jsem zevšeobecňující charakteristiku jejich výskytů . 

Nadmořské výšky jsou uvedeny v metrech , vzdálenosti v kilometrech. 
Použité zkratky: det. = determinavit, c. fr. = cum fructu, c. sp. = cum sporogoniis, pi. = 

= plodný, ibid. = ibidem, l. d. = loco dieto, ster. =sterilní; S. J, V, Z a jejich kombinace 
udávají směr podle světových stran. 
Herbářové doklady k mým sběrům jsou uloženy ve sbírkách botanického oddělení 

Moravského zemského musea (BRNM). 

Játrovky 

Barbilophozia barbata (Schmid . ex Schreb.) Loeske Návojná. Hluboký les. 600 m, 11 .6.1961; Bohuslavi ce 
nad Vláří, 330 m, 5.3 . 1961 , leg. Tomášek (Duda 1962. 1985). Petrůvka. smrč ina 1.5 km S, 360 m, 1969 
(Tomášek I 975a) . Bazzan ia trilobata (L.) S.F. Gray Gáborka v Luhačovicích (Matouschek 190 I. Tomášek 
1975a). Údolí potoka Gáborka, 11 .7 .1869, leg . Kalmus (Duda 1990); ť. minor Nees Luhačovice, lázeňský 
les, 4.6.1935, leg. Šmarda (Šmarda 1937, Duda 1990) . Blasia pusilla L. Korytná, údolí Baninský žleb (Šmarda 
1944, Váňa 1984) . Brumov, lesní cesta SZ hradu , 450 m, I 5.5.1984. Blepharostuma trichophyllum (L.) Dum . 
Luhačovická Gáborka, na ces tách (Matouschek 190 I, Tomášek I 975a) . Brumov-Bylnice, osada Sidonie, 
smíšený les SV od osady, 480 m, u potoka, 7 .9.1981. Štítná nad Vláří. Žírce. 2 km JJY. smrková kultura, 
400 m. 14.5.1984. 

Calypogeia azure a Stotler et Crotz Gáborka v Luhačovicích , na pískovci (Matouschek 190 I, Tomášek I 975a). 
Luhačovice, lázeňský les (Šmarda 1937). Valašské Klobouky, Hluboký les, 500 m, 26.7. 1961 , leg. Tomášek 
(Duda 1962, 1986). Haluzice, na lesní cestě v háji , 8.8. 1958. Štítná nad Vl áří, Žírce, 2 km JJV, smrková 
kultura, 400 m, 14.5.1984. Calypogeiapssa (L.) Raddi Luhačovice , lázeň ský les (Šmarda 1937, Duda 1987) . 
Cephalozia bicuspidata (L.) Dum . Lu hačovice , v Gáborce u potoka ve formě, která představuje přechod 
k var. setu/osa Spruce (Matouschek 1901 ). Slavičín, Lochovec. 1.5 km SZ, 400 m, 1961; Haluzice, li stnatý 
les I km S, pařez , 480 m, 1968 (Tomášek I 975a). Rokytni ce, smíšený les při křižovatce silnic 2 km JZ obce, 
450 m, 7 .9 . 1981. Štítná nad Vláří, 2 km JJV, Ž írce, 400 m. smrková kultura, 14.5.1984. Bylnice, Lázy, 
Carpinetum 1,2 km JJZ od že l ezn i č ní stani ce, 500 m, svah k SV, 2.5 .1986. Cephaloziella divaricata (Srn .) 
Schiffn. Popov, stráň „Lysá" nad severním okrajem obce, 380 m, pastvina, 1.7.1971 . Cltiloscyphus pallescens 
(Ehrh .) Dum. Luhačovice . v l ázeňském lese (Šmarda 1937) . Bylnice, Hluboče, kmen habru u potoka, 550 m, 
30.4. 1961 (Tomáše k 1963). Luhačovice, u potoka nad Horním dvorem Z obec 350 m, 18 .5 . 1982, leg . 
Pospíšilová. Chiloscyphu.1· polya111ho.1· (L.) Carda Slavičín. břeh Lipovského potoka 2 km SV obce, 380 m, 
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1962 (Tomášek 1975a). Nevšová, břeh lesního potoka 2 km JJZ obce, 420 m, 2 1.5 . 1982. Luhačovice, les 
Dubová, 2,3 km JV od koste la, 380 m, břeh potoka a na dřevě v potoku, 23 .5 .1982, leg . Pospíšilová. 
Conoceplwlum conicum (L.) Underw. Bylnice, Hluboče 550 m. 30.4.1961, leg. Tomášek (Ouda 1962) . 
U Bystřice pod Lopeníkem, 25.3.1912, leg . Sedláček (Duda 1973) . Lopeník, u studánky na svahu Velkého 
Lopeníka. 24 .9.1959. Štítná nad Vláří, 2 km JJV. Žírce , břeh potoka v li stnatém lese, 400 m, 14.5 .1984. 

Diplophyllum alhicans (L.) Dum. Štítná nad Vláří, 2 km JJV, Žírce , 400 m. smrková kultura, 14.5.1984. 

Fos.rnmhronia wondraczekii (Corda) Dum . Rokytnice, na lesní cestě 2 km JZ obce. 450 m. 7.9.1981 . Brumov
-Bylnice, Sidonie, smíšený les SV osady, 480 m, u potoka , 7.9.1981 . Frullania dilatata (L.) Dum. Luhačovice, 
6.1863, leg. Veselský, sub F. tamarisci, <let. Podpěra; Luhačov ice , vrch Malá Kamenná hora, 11 .7.1869, leg. 
Kalmus, <let. Podpěra ; Strání, 21.7 . 1905 a 2.7.1907; Kněždub, I. I 0.1912, leg. Beňa. del. Duda; Brumov
-Bylnice, Sidonie, 30.7.1925, leg. Vlach; Bojkovice , les Háj, 430 m, 25. 10.1967, leg. Tomášek (Duda 1977). 
Brumov, vrch „Na Tatrách", 2,5 km JV od kostela, 600 m, na kmeni hrušně, 14.6.1971. Popov, na kmeni vrby 
a olše na pravé m břehu Vláry I km JZ od obce , 330 m, 1.7 .1971 . Rokytnice, kmen babyky v lese nad severním 
okrajem obce, 400 m, 2.7 .1971. Luhačovice : les Dubová, 2,3 km JV od kostela, 380 m, kmen buku , 23 .5.1982; 
lípa nad pramenem Amandka, 310 m, 23.5.1982, leg . Pospíšilová. 

Jw1germannia gracillima Srn. Brumov-Bylnice. Svatý Štěpán , 350 m. 27.7.1961, leg. Tomášek, del. Duda 
(Duda 1962, Váňa 1971 b). Luhačovice, vrch Obětov:.í. cesta ve smíšeném lese na vrcholu. 51 O m (Pospíšil et 
Pospíšilová 1991 ). Lopeník, u studánky na V svahu Velkého Lopeníku a na cestě Malý Lopeník - Mikulčin 

vrch, 24 .9 . 1959. Hostětín, smíšený les I km SV obce, 450 m, 10.8.1970. Jungermannia hyalina Lyell Brumov
-Bylnice, Svatý Štěpán, 350 m (400 m), 27.7 . 1961, leg. Tomášek, sub .!. sphaerornrpa, <let. Duda (Duda 
1962, Tomášek 1963, Váňa 1971 a). Jungermannia atrovirens Dum. V potůčku mezi vrchy Kolo a Lipinka 
u Boršic (Šmarda 1944, Váňa 1969). 

Lepidozia reptan.1· (L.) Dum. Nevšová, bř~h lesního potoka 2 km JJZ obce, 420 m. 21 .5. 1982, leg. Pospíšilová. 
Loplwcolea hidentata (L.) Dum. Slavičín, Starý háj, kóta 431. 2 km SSV, 1961 ; Luhačovice, dubová smrčina 
1,5 km JV. 400 m, 1966 (Tomášek I 975a). Květná-Strání, „Mechnáčky", prameni ště na svahovém sesuvu, 
450 m, 4 .7 .1984, Hlobilová-Jongepierová. Bylnice, Lizy, prameniště 1,3 km JJZ od že l ezniční stanice, 5 IO m, 
2.5.1986. Nevšová, monitorovaná lesní plocha Bukové, 1,2 km VSV obce, smíšený porost, 460 m, v dolince, 
11 .6. 1991, leg. Pospíšilov:.\ . Lophocolea heterophylla (Schrad .) Dum . Rudimov, Za vrchy, smíšený les I km V, 
400 m, 1967 (Tomášek 1975a). Strání, pral es na Velké Javořin ě, 960 m, kmen buku , 25 .9.1959. Hos tětín , 

smíšený les I km SV obce, 450 m, 10.8.1970. Pitín, pravý břeh Vl čího potoka nad soutokem s Olšavou 
3,3 km JV od kostela, 430 m. olšina, na dřevě, 18.5.1981 . Slavkov. vrch Kolo, 3,2 km JJZ obce. 480 m, pařez 
ve smíšeném lese, 15 .7.1981. Nedašova Lhota. Fagetum 4,5 km SV obce, 580 m, břeh potoka, 8.9 .1981. 
Hrádek na Vlúrské dráze. smíšený les 1.2 km J od železniční stanice Slavičín, 420 m, na dřevě na zemi , 
14.4. 1982. Luhačovice : pařez při cestě na Solné. 420 m, 13 .5. 1982; les Dubová. 2,3 km JV od kostela, 
380 m, na kmeni buku , 23 .5.1982. Bylnice, Lázy, kmen olše u lesní chaty, 1,2 km JJZ od že l ezniční stanicť, 

500 m, 2 .5. 1986. Nedašov, monitorovaná lesní plocha Cigáň, 3 km JJV obce, 720 m, mladá buči na , pařez, 

11.6.1991. Nevšová. monitorovaná lesní plocha Bukové, 1.2 km VSV obce, pařez ve smíšeném porostu , 
11 .6 .1991. leg. Pospíšilová. V lesích všeho druhu na kmenech listnatých stromů , na pařezech, na dřevě i na 
zemi. V území nejhojnější játrovka. Loplwzia ba11trie11sis (Hook.) Steph. Strání, 6.8 . 1907, leg . Be11a, sub 
Lophozia hicrenata; Náplav, 9.8 .1907, leg . Be11a, sub Lophozia ventricosa (Hubáčková et Váňa 1991 ). Lophozia 
ventricosa (Dicks.) Dum. Luhačovice , u potoka Gáborka ( Matouschek 190 I) . 

Marchantia polymorpha L. Hos tětín, smíšený les I km SV obce. 450 m, I 0 .8. 1970. Metzgeria conjugata 
Lindb. Luhačovice, údolí Gáborka, 11.7. 1869, leg . Kalmus, det . Podpěra; Strání, 14.7. 1907, leg. Beňa; vrch 
Velká Javořina, 14.8. 1908, leg. Beňa, sub M. cm~/lue11s ; Nedašova Lhota, SV od obce, 580 m, 8.9.1981, leg. 
Pospíšil , <let. Duda (Duda I 989a) . MefzKeria .fúrcota (L.) Dum . Petrůvka, údolí potoka 1,5 km SV obce, 
380 m, báze babyky, 1969 (Tomášek I 975a) . Návojná, údolí Hluboké , 500 m, I I .6. 1961 , leg. Tomášek; 
Brumov-Bylnice, Sidonie, 480 m, 7.8.1981, leg. Pospíši l, del. Ouda; Nedašova Lhota, Fagetum 5 km SV 
obce, 580 m, 8.9.1981, leg. Pospíšil , det . Duda (Duda I 989b). Luhačovice: smíšený les nad pramenem Ottovka, 
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300 m, kmen javoru; skalnatý svah u kaple, 255 m (Pospíšil et Pospíšilová 1991) . Nevšová, břeh potoka 
v lese 2 km JJZ obce, 420 m. 21.5.1982 . Luhačovice : les Duhovú, 2.3 km JV od kostela , 380 m, na dřevě 
v potoku, 23.5 .1982; na kmeni lípy nad pramenem Amandka, 31 O m, 28 .5. 1982. Brumov-Bylnice, Sidonie, 
monitorovaná lesní plocha Lesková, 6 km J od Brumova. Fagetum, 655 m, na borce buku, 11 .6 .1991 , leg . 
Pospíšilová. 

Nardia scalaris S.F. Gray corr. Trev. U potoka Gáborky u Luhačovic, c. fr. (Matouschek 190 I , Tomášek 
I 975a. Váňa 1972). 

Pellia endiviiťolia (Dicks . ) Dum . Brumov-Bylnice. Sidonie, smíšený les SV od osady, 480 m, u potoka. 
7.9 .1981. Plagiochila asplenioides (L.) Dum. Luhačovice, Velká Kamenná hora. kóta 384, I km SV. 1966 
(Tomášek I 975a). Brumov-Bylnice, Sidonie, smíšený les SV od osady, 480 m, u potoka, 7 .9.1981. Hrádek 
na Vlárské dráze, smíšený les 1,2 km J od železniční stanice Slavičín. 420 m, na jílu, 14.4.1982. Bylnice, 
Lázy, Carpinetum 1.2 km JJZ od železniční stanice. 500 m. SV svah, 2 .5.1986. Plagiocl1ila porelloides 
(Torrey ex Nees) Lindenb. Rokytnice, smíšený les při křižovatce silnic 2 km JZ obce , 450 m, 7 .9 .1981 . 
Brumov-Bylnice, Sidonie, smíšený les SV od osady, 480 m, u potoka, 7 .9 . 1981 . Nedašova Lhota, Fage/1.1111. 

se smrkem 4,4 km SV od obce, 580 m, břeh potoka, 8.9.1981. Nevšová, břeh les ního potoka 2 km JJZ obce, 
420 m, 2 1.5.1982 , leg . Pospíšilová. Štítnc.1 nad Vláří, Žírec, bh~h potoka v listnatém lese 2 km JJV obce, 
400 m, 14.5 .1984. Bylnice, Lázy, Carpinetwn 1,2 km JJZ od že lezniční stanice, 500 m, SV svah, 2.5 .1986. 
V území častější než předchozí druh . Porella arbori.\·-vitae (With .) Grolle Sidonie u Vláry, Beňa (Podpěra 
1923, Duda 1978). Bylnice, svah u Vlárského průsmyku, 700 m, leg. J\. Vězda , det. J . Duda (Duda 1958 , 
1978). Porella platyphylla (L.) Pfeiff. Strání. 17.7 . 1905 a 20.7 . 1908 . leg . Belia. <let. Duda; vrch Velký Lopeník . 
920 m, 6 .1928. leg. Doležal. det . Duda (Duda 1979). Vlachovice. na lípě u kostela. 358 m, 11 .9 .1975 . Pitín . 
kmen babyky u silnice k Podlesí na pravém břehu Olšavy 1,2 km JV od kostela, 350 m. 18 .5.1981. Rezervace 
Jazevč í, 2 km V od obce Javorník. 370 m. pískovcový kámen na pastvině, 16 .7 . 1987. Novotný. Pre issia 
quadrata (Scop .) Nees Velká nad Veli čkou , Vápeničný potok , 500 m , 22.5.1915. leg . Bet1a, sub Marc/wntia 
polymorpha (Duda 1992) . Ptilidium pulcherri111um (Web.) Vainio Poteč , monitorovaná lesní plocha Ploščiny, 
2,5 km JJV od obce, 739 m, smíše ný les. na pařezu, I 0.6 . 1991. 

Radu/a complanata (L.) Dum . Gáborka u Luhačovic. na bucíc h obecná (Matouschek I 901 ). Luhačovice, 
7 .6 . 1897 (B e11a 1901) . Slavičín . u potoka I km SSV obce. km en kl enu , 400 m. 1962. del. Duda; Vlachovice, 
údolí Sviborky I km SZ obce. 380 m, kmen dubu letního , 1968 (Tomášek I 975a, Duda 1978) . Luhačovice, 

6 .1863, leg. Veselský ; Strání, 10.7 . 1905 a 18 .7 .1908 , leg . Beiía; Brumov. zřícenina hradu , 350 m, 19.3. 1961, 
leg. Tomáše k (Ouda 1978) . Vlárský průsmyk, Cakanov, kmen olše na levém břehu Vláry, 270 m, 17 . I O. I 967. 
Popov, km en vrby na pravém břehu Vláry I km JZ obce. 330 m. 1.7 . 1971 . Nedašov, monitorovaná lesní 
plocha Cigáň, 3 km JJV obce, 720 m, mladá bučina, 11.6.1991. Riccardia 111ultifhla (L.) S .F. Gray Svatý 
Š těpán . břeh lesní ces ty, 400 m. 27 .7 . 1961 . leg . Tomášek . del. Duda (Duda 1962, Tomášek I 963, Váňa 1981 ). 
Riccardia pinE:ui.1· (L.) S.F. Gray Nevšová. bí·ch les ního potoka 2 km JJ Z obce, 420 m. 21.5 .1982. leg . 
Pospíšilová. Bylnice, Lázy, prameni š tě 1.3 km JJZ železniční stanice, 5 10 m, 2.5 .1986. 

Scapania nemorea (L.) Grolle Luhačovice, u potoka v Gáborce (Matouschek 190 I , Duda 1970, Tomášek 
I 975a) . Strání, 10.8.1907, leg. Beňa, sub S. curta; pod vrchem Javořina , 17.8 .1908 , leg . Beňa , sub S. aequiloba 
(Duda 1970) . 

Tritomaria exsecta (Schrad .) Loeske Luhačovice, údolí Gáborka. 11 .7 . 1869, leg. Kalmus, del. Podpěra (Duda 

1982) . 

Mechy 

Acaulon muticwn (Hedw.) C. Miill . Velká, na mraveništích na louce Voj š ice, 8.10 .1912, Béiía ; Velká, I 0 .1912, 
herbář Nábělek (Podpěra I 908) . Ambly.1·tegium confervoide.1· (Brid.) B.S .G . Javořina u Strání, na pískovcových 
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balvanech se Seli!!,eria recurvata v květnu 1913 s mladými sporogony (Podpěra 1923). Amblysle!!,it.1111 lnmzile 
(P. Beauv.) Crundw. Sem patří mech. který popsal Podpěra ( 1923) ze stromů blíže Vápenek u Velké jako 
Leptodictyum tridwpodium Warnst: var. lille1111a1t.1m Podp. v. n.A111hly.1·teRiwn riparium (Hedw.) B.S .G . Louky 
Mezi nové u Korytné (Šmarda 1946) . Bylnice. CHPV Lazy, břeh tí'tné 1.2 km JJZ od že l ezni č ní stanice, 500 m, 
2.5 . 1986. Amblys1cgiu111 serpe11s (Hedw.) B.S.G. Luhačovice. na vrbách (Matouschek 1901 , Tomášek 1975b. 
Pospíšil et Pos píši lov<\ 1991 ). Slavičín, Rybníky. báze javoru ml éče. 380 m. 1967; Krhov. kmen topolu černého 
u potoka 0,5 km SZ od obce. 300 m, 1969 (Tomášek I 975b). Luhačovice : skalnatý svah u kaple, 255 m; 
údolí Gáborka, na kame nech v potoku; 280 m. smíše ný les nad pramenem Ottovka, 300 m, kmen javoru 
s Metzgeriafim:ata (L.) Dum .: Solné , břeh potoka. 400 m: kamenná zeď u dětského l éčebného domu, 280 m; 
vrch Obětová. smíšený les na vrcholu . 51 O m, pařez (Pus píši I et Pospíšilová 1991 ). Lopeník. trávník u silnice, 
17 .7.1964. Bojkovice, stráil JZ od železniční stanice , 290 m, na borce vrby, 17 . 10. 1967. Brumov. ve zřícenině 
hradu, 400 m. 15 . 10. 1970. Rokytnice, les nad severním okrajem obce, 400 m. na les ní půdč, 2.7. 1971 . Popov, 
kmen vrby na pravém břehu Vláry I km JV od obce, 330 m a háj „Hůrka", na pravém břehu Vláry 0,2 km 
Jod železniční zastávky, 340 m , 21 .7 .1971 . Divnice, les 2 km JJV od obce. 350 m. 18 . 10. 1974. Na dřevě, na 
kamení i na zemi v území hojný a často plodný, subsp. juratzkanum (Schimp.) Ren . e t Card. Práchno na 
Javořině a pod Javořinou na buku, leg. Beila (Podpěra 1908). Amhly.1·1e;.:iu111 suhtile (Hedw.) B.S .G . Na buku 
u Strání. leg . Ber)a (Podpěra 1908) . A111h/y.1·1egiw11 tenax (Hedw.) C. Jens . Na š indelové střeše ve Strání, 
plodný, leg . Beiía (Podpěra 1908) . J\mhly.1·1egiu111 varium (Hedw.) Linc.lb. Na spodině starého buku na Javořině 
u Strání. leg . Beiía (Podpěra 1908). A1w111odon a/le111wtus (Hedw.) Hub. Brumov, pod hrade m, báze buku. 
360 m, 19.3 . 196 I; Bylnice, Hlubočc. báze lípy. 500 m, 30.11.1961 (Tomášek 1962). Haluzi ce. báze jabloně 
lesní, I km SZ, 400 m, 1962; listnatý les . I km SV. 420 m, pařez, 1968 (Tomášek 1975b). Luhačovice : vrch 
Jestřabí hora, 260 m, báze dubu ; údolí Gáborka, na kamenech v lesním potoku. 280 m ; lesní žleb mezi 
Solným a Dubovou , 31 O m, ležící kmen stromu (Pospíšil et Pospíš ilová 1991 ). Radějov , Lučina, nad potokem 
v lese u hájovny. 400 m, 31.5.1967 . Popov. háj „Hůrka", na pravém břehu Vláry 0.2 km Jod železniční 
zastávky, 340 m, 2.7 . 1971. Divnice. smíšený les 2 km JJV obce, 350 m. 18 . 10. 1974. Pitín, pravý břeh Vlčího 
potoka nad soutokem s Olšavou, 3,3 km JV od kostela, 430 m, olšina, 18 .5 . 1981 . Brumov-Bylnice. Sidonie. 
smíšený les SV od osady, 480 m, břeh potoka, 7.9 . 1981. Šanov. břeh potoka 1.5 km JJV obce , 510 m, 
14.4.1982. Bylnice, Lizy, pískovcovú skalka v háji 1,2 km JJZ od že l ezniční stanice, 500 m. 2.5 . 1986. Přírodní 
rezervace Jazevčí, 2 km V od obce Javorník , 370 m, pískovcový kámen na pastvině , 16.7.1987, Novotný. Na 
kmenech listnatých stromů. na kamenech i na lesní pC1dě dosti hojný. /\nomodon viticulo.\'lts (Hedw.) Hook . 
et Tayl. Na Malé Kamenné u Luhačovic (Kalmus et Niess l 1871. Tomášek I 975b, Pospíšil et Pospíšilová 
1991 ). Bojkovice. listnatý les u Kladcnky 2.5 km SZ obce, 280 m. pařez. 1969 (Tomášek I 975b). Anlitrichia 
curtipendula (Hedw.) Brid . Na doškových s třechách ve Strání. leg. Bei'ía (Podpěra 1908). Atric/111111 undulatum 
(Hedw.) P. Beauv. Luhačovice . vrch Jestřabí, 280 m, na hol é zemi, c. sp.: údolí Gáborka, břeh les ního potoka, 
280 m, c. sp .; Jezírko lásky, 300 m, na břehu ; vrch Velká Kamenná, lesní půda . 300 m: vrch Obětová, na lesní 
cestě, 480 m (Pospíšil et Pospíš ilová 1991 ) . Hostětín , smíšený les I km SV obce, 450 m, I 0.8 . 1970. Divnice, 
les 2 km JJV obce, 350 m, 18 . 10.1974. Javorník. les nad Zajíčkovým mlýnem 5 km JJZ kostela na moravsko
-slovenské hranici. 350 m. 19.5.1977 . Pitín. Querco-Carpinetum 1,2 km JV od kostela, k Podlesí, 360 m. 
18 .5. 1981. Slavkov. vrch Kolo. 3,2 km JJZ obce. 480 m. smíše ný les. 15 .7 .1981. Hrádek na Vlárské dráze , 
smíšený les 1.2 km J železniční stanice Slavičín. 420 m. na jílu. 14.4. 1982. Štítná nad Vláří, lesní úvoz 
2 ,5 km JJV obce ·nad samotou Žírce. 420 m, 14.5.1984. Bylnice , Lázy, Carpinetum 1,2 km JJZ železniční 
stanice. 500 rn. 2 .5.1986. Pote č. monitorovaná lesní plocha Ploščiny. 2,5 km JJV obce, 739 m, smíšený les, 
10.6. 1991. Nedašov, monitorovaná lesní plocha Cigáil, 3 km JJV obce, 720 m, mladá buč ina , 11 6.1991. 
Zejména na čerstvé lesní půdě v cekm území hojná; var. lwusk11echtii (Jur. et Milde) Frey Naplavený štěrk 
Svinského potoka u Strání, leg. Beila (Podpěra 1908) . 

Barhula convoluta Hedw. Brumov-Bylnice. Svatý Štěpán. levý břeh Vláry 0,5 km S osady, 300 m, chodník 
na pastvině , 23. I 0 . 1969. Vrbovce, louka u železniční zastávky 4.5 km VSV obce, 460 m, 20 .5 .1977 . Nedašova 
Lhota, lesní cesta 4 ,5 km SV obce, 580 m, 8.9.1981 . Barhula u11guiculata Hedw. Luhačovice, vrch Jestřabí, 
na holé půdě, 270 m, c . sp. (Pospíšil et Pospíšilová 1991 ). Lopeník, u studánky na svahu Velkého Lopeníka, 
24 .9.1959. Radějov, mez na JV úpatí vrchu Žerotín. 29.4. 1965 . Rudimov, fotbalové hřišt ě „Za vrchy", 400 m, 
sterilní, 25.10. 1967. Tomúšek. Louka. údolí Veli čky I km S obce, 290 m, c . sp„ 21.4 . 1968 , Tomášek. Bylnice, 
Lázy, hlinitá mez 0,8 km JJZ železniční stanice, 450 m, svah k S, 2 .5.1986. Bartramia pomifármis Hedw. 
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U Luhačovic (Kalmus et Ni ess l 187 L Tomášek l 975b) . Luhačov i ce , údolí Gáborka, smíšený les, 280 m, 
kamenitý břeh potoka (Pospíšil et Pospíšilová 1991 ). Brw:liytli ecium albicans (Hedw.) B.S .G . Strání, leg . 
Beňa (Podpěra 1908) . Luhačov ice, u silnice do Zlína proti vrchu J estřabí li garáže, 260 m; Solné, pastvina 
pod lese m, 320 m (Pospíšil et Pospíšilová 1991 ). Radějov, mez na JV úpatí Žerotína, 270 m, 29.4. 1965. 
Šanov, borový les 1,5 km JJV obce. 520 m, 14.4. 1982. Javorník, na vyprahlé louce u " Petruchova mlýna". 
330 m, 16 .7.1987, Novotný. Luhačovice, na cementovém poklopu nad l éčebným dome m Fu čík, 285 m, 
28. 10.1988. Brachytheciwn curtum (Lindb.) J . Lange et C. Jens. Louky Mezinové u Korytné (Šmarda 1954) . 
Brachythec:ium glareosum (Spruce) B.S.G. Luhačovi ce. kamenný můstek li silnice do Zlína proti vrchu J estřabí. 
260 m (Pospíšil et Pospíšilová I 99 I) . Brachythecium populeum (Hedw.) B.S.G . Slavičín, smíše ný les 0.5 km S, 
báze buku lesního. 400 m, 1962 (Tomášek I 975b). Luhačovice : skalnatý svah u kaple, 255 m. s Metzgeria 
fi.ircata (L.) Dum. : Solné , lesní úvoz, 300 m: kamenná zeď u děts kého l éčebného domu. 280 m: smíšený les 
nad pramenem Ottovka, 300 m; Velká Kamenná, 300 m, písčitý okraj lesní ces ty (Pospíšil et Pospíšilová 
1991 ). Bylnice, pastvina nad levým břehem Vláry 1,5 km JV od železni ční stanice. 31 O m, 6 .5.1971. Popov, 
háj „Hůrka", na pravém břehu Vláry 0,2 km J že l ezni č ní zast;.lvky, 340 m, na pískovcovém balvanu, 2 .7 . 1971 . 
Divnice, les 2 km JJV obce, 350 m, 18 .10.1974. Slavkov, Slavkovský háj , 2 km JZ obce, Querco-Carpinetum, 
400 m. pískovcový kámen, 15 .7 .1981. Brumov-Bylnice, Sidonie, smíšený les SV osady, 480 m. u potoka, 
7 .9 .1981 . Nedašova Lhota, okraj lesa 4 ,5 km SV obce, 570 m. báze buku , 8.9 . 1981 . Návojná, pastvina „Druhy" 
SZ obce, 400 m, 15 .5 . 1984. Na kam enec h. na borce listnatých stromť1 i na ze mi do sti hojný; s ubsp. 
angust!fálium Kindb. Javořina u Strání, na plotnách pískovcových , plodný (Podpěra 1923): Podpěra tu uvádí 
tento mech nesprávně jako vari etu . později ( 1954) jako f. angust(frons Podp; var. atte11uatus B.S.G. Před 
Bys tři cí p. Lop. v lese na spodu kmenů dubových, plodn ý. leg. Sedláček (Podpěra 1923) : také tento mech 
přehodnotil Podpěra ( 1954) jen na f. aue111wtum Podp. Bracliythecium rivulare B.S.G. Strání, leg. Beňa 
(Podpěra 1908) . Javořina u Strání, na potočních kamenech . leg. Beňa ( Podpěra 1923) . Ve zvláštní formě 
v lese Kadlečková u Rokytné (recte Korytné) v Bílých Karpatec h (Šmarda 1954). Štítná nad Vláří. na kameni 
v potoce, 350 m, 16.4. 1961 (Tomášek 1962) . Lipová, kámen v Lipovském potoku, 400 m, 1962: Slavičín, 
1 km SSV, Rybníky, 290 m, 1964 (Tomášek I 975b) . Luhačovice : údolí potoka Gáborka, na kamen ech v potoku. 
280 m; koryto lesního potoka nad pramenem Ottovka, 280 m; břeh Jezírka lásky, 300 m (Pospíšil et Pospíšilová 
1991 ). Pitín , pravý břeh Vlčího potoka nad soutokem s Olšavou. 3.3 km JV od kostela. 430 m. ol šina. 18 .5 .1981 . 
Luhačovice. pram eni š tě při cestě na Solné. 430 m. 13 .5 . 1982. leg . Pospíšilová. Štítná nad Vláří. Žírce, 2 km 
JJV obce, břeh potoka Stránský v li stnatém lese. 400 m, 14 .5.1984. Nedašov. smíšený les I km JV od obce, 
520 m, ve vodě na kameni v korytě potoka. 30.4 .1986. V potocích v celém území dosti čas t ý . Brachythedum 
rutahulum (Hedw.) B.S.G. Luhačovice : skalnatý svah u kapl e, 255 m ; smíšený les nad pramenem Ottovka, 
270 m. na dřevě; vrch Velká Kam enná, písč itý okraj les ní cesty, 300 m; Solné. na dřevě v bažin ě. 300 m : vrch 
Obětová, smíšený les, 480 m, na kameni (Pospíšil et Pospíšilová 1991) . Velká Javořina , pral es, SPR , 950 m, 
kmen buku, 23.8 . I 962. Radějov, mez na JV úpatí vrchu Žerotín. 270 m. 29.4 . 1965. Popov, Mj „ Hůrka", na 
pravém břehu Vláry 0,2 km J že l ezn i č ní zas távky, 340 m, 2 1.7 .1971 . Vlachovice. báze lípy u kostela, 358 m, 
11 .9 . 1975. Pitín, pastvina nad pravým bře h e m Olšavy 2,8 km JV kos te la , 420 m, 18.5. 1981 . Slavkov, 
Slavkovský háj , Querco-Carpinetum 2 km JZ obce. 400 m, pařez dubu. 15 .7 .1981. Luhačovi ce, les Dubová. 
2,3 km JV od kostela, 380 m. na dřevě v potoku . 23 .5.1982. Javorník. na vyprahlé louce u " Petruchova 
mlýna", 330 m, 16.7 .1987 , Novotný. Nevšová, monitorovaná lesní plocha Bukové. 1.2 km VSV od obce, 
460 m, smíšený porost, 11.6. 1991, c. sp. Na dřevě, na kamenech, na ze mi v les ích i mimo les v celém území 
hojně; var. eurhynchioide.1· Limpr. Strání. na lesní půdě, plodný, leg. Beňa (Podpěra 1923). Brachytheciwn 
salebrosum (Web. et Mohr) B.S.G. Luhačovice : vrch J es třabí. 280 m. na dřevě; les ní žleb mezi Solným 
a Dubovou. 31 O m. ležící kmen stromu ; Solné, břeh lesního potoka. 400 m, pařez : vrch Obětavá. smíšený les. 
480 m, pařez (Pospíšil et Pospíšilová 1991) . Strání, prales na Velké Javořin ě. 960 m. 25 .9.1959. Štítnú nad 
Vláří. travnatý svah SV obce. 330 m, 17 .10. 1967. Poteč. monitorovanú les ní plocha Ploščiny. 2,5 km JJV 
obce. smíšený les, 739 m, pařez. 10.6.1991. Brnchytheciwn velutinum (H ed w.) B.S.G . Okolo Luhačov ic 

(Kalmus et Niessl 1871 ). Luhačovice (Veselský 1863 apud Matouschek 190 I, Tomúšck I 975b). Luhačovice, 
skalnatý svah u kapl e, 255 m; Malá Kamenná, smíše ný les nad pramenem Ottovky, 270 m, pařezy; Solné, 
břeh lesního potoka . 300 m, na dřevě v bažin ě; údolí Gáborka, 31 O m, pískovcové balvany ; vrch Obětová , 

smíšený les na vrcholu. 5 10 m. pařez (Pospíšil et Pospíšilová 1991). Radějov, Koutky, 11.7 .1957. Lopeník, 
les při ces tě z Velkého Lopeníku na Malý Lopeník , 24.9 .1959. Strání, pral es na Velké Javořině , 960 m, 
25 .9 . 1959. Brumov. zřícenina hradu, 400 m, na kameni, 15 .10. 1970. Popov. háj „Hůrka", na pravém břehu 
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Vláry 0,2 km J od že l ezni ční zastávky, 340 m, 2.7 . 1971 . Pitín , Querco-Carpinetum 1.2 km JV od kostela nad 
si lnicí k Podlesí, 360 m, 18.5. 198 1. Brumov-Bylnice, Sidonie, smíšený les SV osady, 480 m, bi·eh potoka, 
7 .9. 1981 . Hrádek na Vlárské dráze. smíšený les 1.2 km Jod železniční stanice Slavičín, 420 m, jílovitá půda, 
14.4.1982. Poteč, monitorovaná lesní plocha Plnšč in y, 2.5 km JJV obce. 739 m. smíšený les, I 0 .6.199 1, na 
zemi. Na lesní půdě, na dřevě i na kamenech v celém území velmi hojn ě. Bryoerythmphyllum recurvirostrum 
(Hedw.) Chen Luhačovice : vrch Jestfabí. břeh potoka. 260 111 , na kameni; kamenný můstek u si lnice do Zlína 
proti vrchu Jestřabí. 270 m; betonový poklop u l éčebného domu Lázeňský l éčebný ústav J . Fučíka, 
290 111 (Pospíšil e t Pospíšilová 199 1 ). Brumov, Hodi\ovská dolina, Fa1-:etu111, 450 m, báze buku, 25.7 .1949. 
Brumov-Bylnice, Svatý Štěpán, levý břeh Vláry 0,5 km S od osady, 300 m, pískovcová skalka na pastvin ě, 
23 .9. 1969. Popov, pravý břeh Vláry I km JJZ od obce. 330 111. kmen Salix alba L.. 1.7. 1971 . Pitín. Querco 
-C<11pi11etu111 1.2 km JV kostela nad si lnicí k Pod lesí. 360 m, 18.5.1981 . Brumov-Bylnice, Sidonie, smíšený 
les SV osady. 480 m , na pískovcové m kam eni. 7 .9.198 1. Hrádek na Vlárské dráze. smíšený les 1,2 km od 
že l ezniční stani ce Slavičín. 41 O m. zcd studnč. 14.4.1982 . Brumov, násep trati JZ od železni ční stanice. 
360 m, na kameni , 14.5. 1984. Bryum al1-:ovicwn Sendr. ex C. MUll. Barvínkový žleb u Korytné (Šmarda 
1946), Podpěra, c. fr. (Podpěra I 973b). Bry11111 arf.:e11te11111 Hedw. Luhačovice : kamenná zeď a betonové 
schodiště u l éčebného domu Palace, 270 m; hromada písku u cesty k prameni Aloiska, 275 m; kamenná zeď 
pod dětským l éčebným ústavem. 280 m; vrch Jestřabí, 280 m, písčitá ze m (Pospí:il et Pospíšilová 1991 ). 
Pitín, kamenná s těna u JV okraje obce, 350 m a keřnatá strái1 pod lesem při si lni ci k Podlesí I km JV od 
kostela, 350 m. 18.5 . 198 1. Brvu111 caes1Jitici11111 Hcdw. Vlachovice. úhor 0,5 km V. 350 m. 1960; Bojkovice. 
u polní cesty 0,5 km J 300 m, 1962. sub B. „ u1e.1·1,ito.1·11111 " Hedw. (Tomášek I 975a). Luhačovice . kamenná 
zed· pod dětským léčebným domem nedaleko pramene Aloiska. 280 m (Pospíšil et Pospíšilová 1991 ). Pitín, 
pastvina v Podlesí nad pravým břehem O lšavy 2 ,8 km JV od kostela na pískovcové m kameni. 18.5 . 1981 ; var. 
transien.1· (Podp.) Podp. Výslunné svahy u Horněmčí (Šmarda 1946. Podpěra 1957) . Brywn wpillare Hedw. 
Barvínkový žleb u Korytné: v údolí mezi vrchem Kolo (484 m) a lesem Lipinka (500 m) u Blatničky, c. fr„ 
Šmarda (Podpěra 1950b) . Luhačovice . kamenná zeď ve mčstč , 250 m. 1962 (Tomášek 1975a) . Luhačovice, 
vrch Jestfahí , 280 m. na dřevě: Soln é. břeh na okraji lesa, 300 m: báze olše na břehu Jezírka lásky , 
300 m (Pospíšil et Pospíšilová 1991 ). Velká Javořina. pral es. 950 m. háze buku , 23.8. 1962 . Vlachovice, kmen 
lípy u kostela, 358 m , 11 .9 . 1975; f. ac11tif'or111is Podp. Velká , Filipovské údolí, na buku; v lese Panský háj nad 

obcí Suchá Loz, na bázi starého buku , c. fr. (Podpěra I 950h); ť. mitogewmťPodp . Strání. v údolí Li eskovská 
dolina, c. fr„ leg. Beria (Podpěra I 950b): f.1mlvi11at11111 Warnsl. Na vrchu Malý Lope ník, na kmeni smrk u, cca 
880 m , ster., Podpěra (Podpěra I 950b). Bry11111 cre/Jerri111u111 Tayl. Luhačovice. ster„ Šmarda (Podpěra I 950b). 
Bry11111 atmvirens Brid . fid . Schwaegr. Znamenitě plodný v Lieskovské dolině u Strání, leg . Beňa (Podpěra 
1908). Bry11111.flaccidu111 Brid. V bučině Porážky nad V:lpcnkami (Šmarda 1946) . Luhačovice : kmen jasanu 
u pramene O ttovka. 260 m: javor v parku naproti lékárně . 250 m: olše na břehu potoka v Jurkovičově aleji, 
260 m ; kmen vrhy nad cestou k prameni Aloiska. 275 m ; lesní žleb mezi Solným a Dubovou, 300 m. ležící 
km en (Pospíš il et Pospíšilová 199 1) . Radějov , Lučina, v lese u hájovny nad potokem, 400 m, 3 1.5 . 1967. 
Popov, kmen vrby na pravém břehu Vláry I km JZ obce. 330 m. 1.7 . 197 1. Rokytnice, les nad severním 
okrajem obce. 400 m , kmen babyky, 2 .7. 197 1. Pitín . babyka u si lni ce k Podlesí na pravém břehu Olšavy 
1,2 km JV od kostela, 350 m, 18.5. 198 1. Štítn:l nad Vláří, lesní úvoz nad samotou Žírce 2,5 km JJV obce, 420 
m , 14.5 .1984. Brumov : háze lípy v obci. 341 m, 14.5 . 1984; „Nad Kouty". u silnice k Návojné, 360 m, lípy, 
15.5 . 1984. Bylnice. Lízy, lípa na pastvině 1.4 km JJZ od železnič ní stanice, 500 m. 2 .5 . 1986. Rezervace 
Jazevčí, 2 km V od obce Javorník, na pastvin ě na okraji lesa . 16 .7. 1987. Novotný. Brumov-Bylnice. Sidonie, 
monitorovaná lesní plocha Lesková. 6 km J od Brumova. Faget11111 . 655 m, na borce buku , 11 .6 . 1991 . Bryum 
inclinatu111 (Brid .) Bland . Na mokrém mís tě mezi Boršicemi a Leopoldovem. c . fr., Podpěra ; Strání, Lieskovská 
dolina, c . fr„ Be1ia (Podpěra I 973b); var. i11t11111esce11s Podp. Na vrcholku Javořiny. cca 850 m, c. fr. (Podpěra 
1932, 1973b) Brywnpalle.1·c:ens Schleich . ex Schwaegr. V údolí mezi vrchy Kolo (484 m) a Lipinkou (503 m) 
JV od Boršic (Šmarda 1946, Podpěra I 962). Bry11111 pseudotriquetrwn (Hedw.) Gaertn ., Meyer et Schreb. 
Pramenisko na Studeném vrchu u Březové. c . fr .. sub B. bi111u111 Schreb.; Strání. Lesná, v příkopu u cesty, 
ster„ leg. Sedláček (Podpěra 1932). Strání. tuťoviska. ster.. Beiía (Podpěra I 973a) . Ž itková. prameniště J pod 
„Ochozou". 570 m, 17 .7 . 1984. Hlobilová-Jongepierová. Bylnice. Lázy, prameniště 1.3 km JJ Z od že l ezniční 

stanice. 510 m. 2 .5 . 1986. Strání, Žabka. 2 km SZ obce nad potokem Klanečnice. travertinové prameniště, 
30.6 . 1992: Březovú. travertinové prameniště na svazích Studeného vrchu (Kalábová), 29 .7 . 1992, Jongepierová; 
f. tax.um Podp. Lesná pod Javořinou , v příkopu , s ter., Sed l áček (Podpěra I 973a); f. mucronatum Podp. 
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V Lufovi skách na lukách na svazích Studeného vrchu n<.id obcí Suchá Loz. Podpěra (Podpěra I 973a); 
f. ovoideum Podp. Velk<.1, v potůčku při výstupu na Šibeni cký vrc h nad obcí Nová Lhota, c . fr„ Podpěra 
(Podpěra 1932. I 973a). var. compactum Podp. V travertinových prameništích nad Stráním . ster.. Beňa (Podpěra 

I 973a); var. ew y dictyon (Latzel) Podp: f. ei11ydictyo11 Podp. Lcsnú, ster. , Sedláček (Podpěra I 973a); var. 
gracilescens Schimp: f. xeroti c:um Podp. HoloLypus . Czechoslovakia: Strážnice, Radějov, Moravia: Strážnice 
(Bflé Karpaty), Raděj ov. v bažin ě v lesostepi na výstupu od Jiříkovic k Olšicím, c. fr., Podpěra (Podpěra 
I 973a). Bryum ruhens Mill. Strúní. na jílovité půdě poblíž obce, Beňa (Podpěra 1955). Bryum turbina/um 
(Hedw.) Turn . Příkop nad tovúrnou v Strání. Beňa (Podpěra 1908). Lopeník, Pavlovo sed lo. ster., V. Nábě lek ; 

Uh. Brod. na výstupu na Vysoký vrch nad statkem Nový dvůr. c. fr. . Podpěra (Podpěra I 973a) . Buxlwumia 
aphylla Hedw. Haluzice, háj , lokalita Epipogium apliyl/1.1111 (F. W.Schmidt) Sw., 8.8. 1958. 811xbw1111ia viridis 
(Moug. ex Lam . et DC.) Brid . ex Moug. et Nestl. Vrch Lopeník. s. ti .. Nábělek (Soldún 1992). 

Callier;.:on cord~ťolium (Hedw.) Kindb. Slavičín. lesní bažina 1.5 km ZJZ obce, 400 m. 1961 (Tomášek I 975b) . 
Callier;.:one/la cuspidata (Hedw.) Loeske U Luhačovic (Kalmus et Niessl 1871 , Tomášek I 975b) . Luhačov ice : 

lesní úvoz nad Lázeňským léčebným ústavem Julia Fuč íka . 290 m; Solné. bře h na okraji lesa, 300 m (Pospíšil 
et Pospíšilová 1991 ). Radějov, Luč ina. horní louka. 400 m. 3 1.5.1967. Brumov, pastvina u cesty ke zřícenině 
hradu , 400 m, 15 .10.1970. Popov, stráň „Lysá" nad severním okrajem obce, 380 m, pastvina. 1.7 . 1971. 
Rokytnice, prameni š tě v lese, 400 m. 2.7.1971. Tvarožná Lhota. louky Čerto ryj e. 250 m. bažina. 19 .6.1980. 
Nedašova Lhota, Eriopltoretum 3,8 km VSV od obce, 540 m. 8.9. 198 1. Bylnice. Lázy, prame ni š tě 1,3 km JJZ 
od že lezn i ční stanice, 51 O m. 2.5. 1986. Rezervace Machov<\, 4,5 km SV od obec Vrbovce , 450 m, 24.4. 1987, 
Novotný a 6.8 . 1992 Jongepierová. Strání, Žabka, 2 km SZ obce nad potokem Klanečni ce. travertinové 
prameni š tě, 30.6.1992, Jongepierová. V prameništích , v bažinách a vlhkých pastvinách velmi hojná v celém 
úze mí: var. mollis (Klinggr.) Ri ehm . Luhačovice . břeh Jezírka l:ísky, 300 m (Pospíšil et Pospíšilová 199 1 ). 
Campylium ch1) '.rnphyllwn (Brid .) J. Lange Strážnice. Žerotín . k Radějo v u. stcr. (Podpěra 1923) . Strážnice. 
louka na JV svahu vrchu Žerotín , 270 m. 29.4 . 1965 . Starý Hroze nkov. svah nad silnicí SSZ obce 550 m. 
sklon k Z, 23.8.1965. Brumov-Bylnice, Svatý Šlěpún, levý břeh Vlúry 0,5 km S osady, 300 m, pískovcovú 
skalka na pastvin ě, 23.10.1969. Popov, stráň „Lysá" nad severním okrajem obce. 380 m, pastvina. 1.7 . 1971. 
Vrbovce, louka u žel ezni ční stani ce 4,5 km VSV od obce, 460 m, 20 .5. 1977. Horní Němč í. „Draby", I km Jod 
obce. 370 m, 21.7 .1984. Novotný: f. attenua/11111 Podp. U Strúní. ster. (Podpěra 1923) ; var. te11ellwn Schimp. 
Javoři na u Strání, ster. (Podpěra 1923). Campyli11111 so111111e1feltii (Myr.l J. Lange Valašské Klobouky, mez 
I km V od nádraží. 460 m. 13. 10.1970. Bylnice. pastvina nad levým břehem Vl<.iry 1,5 km JV od že l ezni č ní 

stani ce. 3 10 m, 6.5 . 1971 . Brumov. vrch „Na Tatrách". 2.5 km JV od kostela. 600 m. kmen hrušně . 14.6.1971 . 
Pilín , pastvina 2.8 km JV kostela nad pravým břehem Olšavy. 420 m, 18 .5 .198 1; f. inregrum Podp. subf. 
maius Podp. Strážnice. k Javořině (Podpěra 1923): ť. .rnbserrat11lu111 Podp. s ubť. longiťolium Podp. Na Javořin ě, 

plod né, leg. Bei"1a (Podpěra 1923). Campylium stellatw11 (Hedw.) J. Lange et C. Jens. V bažin ě na vrchu 
Mandlovém a v pramenech potočních na Javoři ně , leg . B e ňa (Podpěra 1908) . Horní louky u Korytné (Šmarda 
1946) . Luhačovice, Solné, příkop na okraji lesa, 300 m (Pospíšil cl Pospíšil ová 199 1 ). Brumov, vrch „Na 
Tatrách" , 2 km JV od kostela, 600 m. vlhčina, 600 m. 14.6 .197 1. Tvarožná Lhota, louky Čertoryje, 250 m. 
bažina, 19.6.1980. Valašské Kl obouky. „Javorůvky ", louka 0.5 km od „Královce''. 600 m. 8.7. 1984. Žítkovú. 
prameni š tě J pod „Ochozou'', 570 m, 17.7.1984, Hlobilová- Jongepierová . Horní Nčmčí, na bažinatých loukúch 
„Porážky", 1,5 km od kóty Lesná. 550 m. 19.7.1984; přírodní rezervace Machová. 4,5 km SV od obec Vrbovce. 
450 m, prameni š t ě, 24.4 .1987, Novotn ý. Březová , travertinové prame ni š tě na svazích Studeného vrchu 
(Kal ábová), 9 .7. 1992, Jongepierová. V prameništích a bažinúch v úze mí častý: subsp. protensum (Brid.) 
C. Jens. Na les ní půdě na Javořin ě, leg. Beňa : na zaplavovaných skalách v poLC1 čku Hranečném u Strání, leg . 
Beňa; na lesní půdě v "Mandlovém" u Strúní sbíral Beňa hohalě plodnou. velmi jemnou formu, kterou nikoli 
s velkou chybou klade k C. .rn111111e1feltii (Podpěra 1908). Na východním skl onu Javořiny na tufové bažin ě, 
ster., leg . B eňa (Podpěra 1923) . Popov, Lravnalá s tráň „Lysá" nad S okrajem obce, 380 m, baži na , 1.7 .1971 . 
Rokytnice, prameni š t ě v lese S obce, 400 m, 2.7. 1971 . Vlachovice, bažina u polní cesty I km SSZ od kostela, 
380 m, 11.9.1975 . Horní Němč í, na bažinatých loukách „Porážky'' V od kóty Lesná, 550 m, 19.7.1984, 
Novotný. Bylnice, Lázy, prameni š tě 1,3 km JJ Z od že l ezn i č ní stani ce, 51 O m, 2.5.1986 . Campylostelium 
.rnxicola (Web. el Mohr) B.S.G. Na pískovcovém kameni na Javořině u Strání, plodný (Podpěra 1923, Soldún 
1991 ). Ceratodon purpureus( Hedw.) Brid . U Luhačov i c (Kalmus et Ni essl 1871 , Tomášek I 975a) . Luhačov i ce : 

u silnice do Zlína naproti vrchu J estřabí. 260 m; kamenn á zeď pod dě t s kým l éčebným domem nedal eko 
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pramene Aloi ska, 280 m; Solné, příkop na okraji lesa, 300 m; vrch Velká Kamenn á, 300 m, písč itý okraj lesní 
ces ty ; vrch Obětová, 5 1 O m, lesní půda (Pos píši l e t Pospíšilová 199 1 ). Pitín , podezdívka pl otu u domu na 
jihovýchodním okraji obce, 350 m a křovinatá strái1 pod lese m při silni ci k Podlesí 1,2 km JV od kostela , 
350 m, I 8.5.1981. Štítná nad Vl áří , les ní úvoz nad samotou Žírce 2,5 km JJV obce, 420 rn , 14.5. 1984. 
Brumov, pastvina SZ od zříceniny hradu , 400 m. báze jabloně. 15.5. 1984. Wpenky, Porážky, 550 rn , 15.7. 1989, 
Novotný. Na n ejnhnčj ších substr;.ltech v území čas tý . Cirripliylh1111 11ili/erum (Hedw.) Gro ut Popov, háj 
„ Hůrka", na pravé m břehu Vláry 0.2 km Jod že l ezn i č ní zas távky. 340 m, 2.7 . 197 1. Rokytnice: les nad severním 
okrajem obce 400 m. na ze mi. 2.7. 197 1; smíše ný les př"i kři žovatce silni c 2 km JZ obce, 450 m. 7.9. 198 1. 
Divnice, les 2 km JJV obce. 350 m. 17 . 10. 1974 . .Javorník. les nad „Zajíč kovým ml ýne m" 5 km JJZ od kostela 
na moravsko-slovenské hrani ci, 350 m. 19 .5. 1977 . Bylnice, Lázy. Cwpinetum 1.2 km JJ Z od že l ezni č ní 

stani ce, 51 O m, 2.5. 1986. C/imaciwn de11droides (Hedw.) Web. ct Mohr Vlachovice. vlhká louka u Sviborky 
1,5 km SZ obce, 400 m, 1960 (Tomášek l 975b). Luhačovice. vrch Ohčtová. s míšený les na vrcholu , 5 1 O rn , 

lesní půda (Pospíšil et Pospíšilová 1991 ) . Valašské Klobouky. „Na Tatnich", 2,5 km JV obce. 600 m. pastvina, 
14.6.1971 . Nedašova Lhota, baž ina (Eriopliore/11111) 3,8 km VSV od obce. 540 m, 8 .9 . 198 1. Brumov, násep 
že l e zni ční trati JZ nádraží, 360 m, 14.5 . 1984. Bylni ce. Lázy, prameni š tě 1,3 km JJ Z od že l ezni č ní stanice, 

510 m, 2.5 . 1986 . Vápe nky, Porúžky, 550 m, 15.7. 1989, Novotný. Cratone11ro11 Jllici11u111 (Hedw.) Spruce 
Haluzice, prame ni š t ě I km SV obce, 480 m, 1968 (Tomášek I 975b) . Luhačov i ce: opěrn :.\ zeď u kolonády, 
260 m; na kamenech pod odtokem vody z Jezírka lásky, 300 m; vrch Obětová, SV svah, 400 m, prame ni š tě 

(Pospíši l e t Pospíš ilová 1991 ); koryto potoka nad pramene m Ottovka. 280 m, pískovec (Pospíšil 1991. Pospíšil 
cl Pospíš il ová 1991 ). Bylnice , studánka na levé m břehu Vláry 0.5 km S od osady Svatý Š těpán , 300 m, 
23 . 10. 1969. Valašs ké Klobouky, vlhký úvoz 1.2 km V od města . 460 m. I 3. I0 . 1970. Rokytni ce. prameniš tě 

v lese S od obce, 400 m, 2.7 .1971 . Nedašova Lhota. Erioplioretu111 3.8 km VSV od obce, 540 m, 8.9. 1981. 
Nevšová. břeh lesního potoka 2 km JJ Z od obce. 420 m, 2 1.5. 1982. Bylnice, Lázy, prameni š tě 1,3 km JJ Z od 
že l ezn i č ní stanice, 5 1 O m. 2.5. 1986. Štítná nad Vláří. 2 km JJV. Ž írce, 400 m, břeh potoka v li stnaté m lese, 
14.5. 1984. Radějov, „Ktítky", prameni š tě na svahových ses uvech, 450 m, 3 1.7 . 1984, Hl obilová-Jongepierová. 
Přírodní rezervace Machov<\. 4 ,5 km SV od obce Vrbovce, 450 m, prameni š tě, 24.4. 1987, Novotný. Strání, 
Žabka , 2 km SZ od obec nad potoke m Klan ečni ce. trave rtinové prameni š t ě, 30.6 . 1992, Jongepi erová. Na 
březích potoků , v prameništích a v baž inách v ce lé m úze mí hojný. Ctenidium molluscum (Hedw.) Milt. 
Slavičín, Rybníky, I km SSV obce, 390 m. 1964 (Tomášek I 975b) . Luhačov i ce: Mal á Kamcnmi, smíše ný les 
nad pramene m Ottovka, 270 m, les ní pC1da : údolí Gáborka, břeh lesního potoka, 280 m a s uť v prameništi , 
300 m. c. sp.; lesní úvoz nad Láze fisk ým léčebn ým ústavem Juli a Fučíka, 290 m (Pospíš il et Pospíšilová 
1991 ). Mikul č in vrch , na pískovcové m kameni u studánky v lese při silnici. 5.8. 1969. Brumov- Bylnice. levý 
břeh Vláry 0 .5 km S od osady Svatý Š těpán , 3(X) m, pískovcová skalka na pas tvin ě, 23. 10. 1969. Rokytni ce, 
les nad severním okrajem obce, 400 m. na ze mi. 2.7. 1971 . Vlachovi ce, pastvina I km SSZ od kostela, 380 m. 
11 .9 . 1975. Velká nad Ve li č kou . svahová louka nad východním okrajem obce. 300 m. 19.5. 1977 . Nedašova 
Lhota. smíše ný les 4.5 km SV obce. 580 111 . břeh potoka, 8.9.1981 . Hrádek na Vl árské dráze. smíšený les 
1,2 km J od že l ezniční stanice Slavičín . 420 m, najílu . 14.4. 1982. Štítná nad Vl áří, lesní úvoz nad samotou 
Žírce 2,5 km JJV obce. 420 m, 14.5 . 1984. Brumov, núsep trati JZ od že l ezni č ní stani ce. 360 m, 14.5 . 1984. 
Bylnice, Lázy, Carpinetum 1,2 km JJZ od železni ční stani ce, 500 rn , svah k SV, 2.5. 1986. Na pískovcové'm 
kam eni . na pastvinách i ve smíše ných les ích častý ; var.fal/ax (Brid .) Roth Luhačov i ce: vrch Jes třabí, 260 m, 
koryto potoka ; na kamenec h v potoku pod Jezírkem lásky, 300 m; Solné, břeh lesního potoka, 400 m, na 
kamenech (Pospíš il e t Pospíšilová 1991 ). 

Diclwdo11tium pellucidum (Hedw.) Schimp. Luhačov i ce: úd olí Gáborka, pískovcové kame ny v lesním potoku , 
280 m a kamenná suť v prame ništi, 300 m: pískovcové kameny v potoku pod Jezírke m lásky, 300 m; vrch 
Občtová. SV svah, příkop u silni ce. 41 O rn , na kameni (Pospíšil et Pospíš ilová 1991 ). Brumov-Bylnice, Sidonie. 
břeh potoka ve smíšeném lese SV od osady, 480 m, na kameni , 7 .9. 1981. Dicra11 ella li eteromalla (Hedw.) 
Schimp. Luhačovice: koryto potoka nad pramene m Ottovka, 280 m. pískovec: údolí Gáborka, břeh lesního 
potoka, 280 m, c. sp .: vrch J estřabí, 280 m. na dřevě, c . sp .; Solné, jílovitá lesní cesta, 430 m, c . sp.; vrch 
Obětová, SV svah, smíšený les, 480 m, na kameni, c. sp . (Pospíšil e t Pospíšilová 1991 ) . Javorník , na moravsko

-s love nské hranici nad Zajíčkovým mlýn e m 5 km JJZ od kostela . Pitín , Querco-Carpinetum nad s ilni cí 
k Podles í 1,2 km JV od kostela , 360 m a ol šina na pravém břehu Vlčího potoka nad so utokem s Ol šavou , 
3,3 km JV kostela, 18.5 . 1981. Slavkov, Slavkovský háj , Querco-Carpinetum 2 km JZ od obce, 400 m, lesní 
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cesta, 15 .7 . 1981. Horní Němčí, smrkový les 1.2 km JZ obce, 400 m. 15 .7 .1981. Hrádek na Vl árs ké dráze, 
smíšený les 1.2 km J od že l ezni č ní stanice Slavičín. 420 m, jíl. 14.4.1982 . Štítná nad Vláří , Žírce, 2 km JJV 
obce, 400 m, s mrková kultura. 14 .5 .1984. Bylnice. Lázy, Carpinetum 1,2 km JJZ od že l ezni ční stanice, 
500 m, 2 .5. 1986. Poteč , monitorovaná lesní plocha Ploščiny, 2.5 km JJV. 739 m, smíšený les, I 0 .6.1991. 
Nevšová, monitorovaná lesní plocha Bukové, 1,2 km VSV od ohce, 460 m, pařez, 11 .6. 1991 . Na lesní půdě, 

na kamenech i na pařezech v celém území často, ne však v množství, téměř vždy se sporogony. Dicranella 

schreheriana (Hedw.) Dix. U Strání v Karpatech, leg. Beňa (Podpěra 1908). Dicran ella varia (Hedw.) Schimp. 
Bylnice. Lázy, hlinitá mez 0 ,8 km JJZ od že l ezni ční slaní ce. 450 m a hl"eh tl'111 ě 1,2 km JJZ od nádraží. 500 m, 
2 .5 . 1986: var. hohemica Podp . Na potočním n<1plavu u Strání u Uh . Brodu, leg . Be ňa (Podpěra 1908) . 
Dicranodontium den11datum (Brid .) Mitt. U Luhačov ic na ces tě ke Gáborce a na Mal é Kamenn é (Kalmus et 
Niessl 1871 , Tomášek l 975 a, Pospíš il et Pospíšilová 1991 ). Dicranum fi.tl vwn Hook . Na Mal é Kam enn é 
u Luhačov i c (Kalmus et Ni ess l 1871 , Tomášek I 975a) . Luhačovi ce: Mal <1 Kamenná, pískovcové balvany ve 
s míše né m lese nad prame ne m Ottovka. 270 m ; údolí Gáhorka, pís kovcov é balvany v prame ni š ti, 
300 m (Pospíš il e t Pospíšilová 1991 ). Dicranum 111011/anum Hedw. Gáborka u Luhačov i c, c. fr. (Matouschek 
1901, To1rnlšek 1975a, Pospíš il e t Pospíšilovú 1991). Valašské Klobouky, Jelenovská. 500 m. hnijící pai·ez. 
29 .5.1960; Brumov, bučina , 350 m, trouchnivý pařez, 11.1 2. 1960 (Tomášek 1962). Luhačovice : les ní úvoz 
nad Lúzeňským l éčebným ústavem Julia Fučíka, 290 m; údolí Gáborka, prameni š tě, 300 m; smrkový les pod 
Červeným křížem. 350 m; vrch Obětavá, JV svah 480 m, les ní půda (Pospíšil et Pospíšilová 1991 ). Hos tětín , 
Querco -Carpin etum I km SV od obce, na dubu , I 0 .8. 1970. Rokytnice , smíšený les při křižovatce silni c 2 km 
JZ ohce, 450 m, kmen buku, 7 .9 .1981. Luhačovice. les Dubová, 2,3 km JV kostela. 380 m. na buku , 23 .5.1982. 
Nevšová, les 2 km JJ Z od obce. 420 m, pařez. I 0 .6.1982. Poteč. monitorovaná lesní plocha Ploščiny , 2,5 km 
JJV od obce. 739 m, pařez ve smíše ném lese. I 0 .6.1991 . Brumov-Bylnice, Sidonie, monitorovaná lesní 
plocha Lesková (FaJ.;etum), 6 km J od Brumova. 655 m. kmen buku. 11.6.1991. Dicranum mue/i/enheckii 
B.S .G. Na mokré ze mi u Strání, krásně plodný, leg . Be11a (Podpěra 1908. 191 3). Strážnice, na planině Zalostiny, 
v obsáhlých pol štáříc h . ster. (Podpěra 1923) . 13i1 é Karpaty : význačný průvodce luk vyšších poloh , j eš tč na 
vrcholu Javořin y, s tcr.. tvoří zde dosti rozsáhlé a kompaktní polštáře; j eš tě na Hájové nad Velkou (Podpěra 
1932). Louky Mezi nové u Korytné (Šmarda 1946) . Strážnice, Žalostiná, BERČ (Bryophyta exsiccata republiace 
čechoslovacae) 22. (Šmarda 1954) . Vlárský prů s myk , na lesostepních svazích nad Bylnicí; za stejných poměrů 
jsem jej sb íral i na jiných místech v Bíl ýc h Karpat ec h (Šmarda 1958). Louka, stepní louka nad Háj em. 
15.4. 1954. Vrbovce. s latinná louka pod nádražím. I 1.7 . 1957 . Radějov .. ,Koutky". 11 .7 . 1957 . Dicranum 
polysetum Sw. Nevšová, Lochovec, boří. I km V. 400 111 . I %7; Vlachovice. li stnatý les I km SV, 420 m , 1968 
(Tomášek I 975a). Hos tětín , Querco-Cwpinetu111 1 km SV obce, 450 m. I 0 .8.1970. Dicranum scoparium 

Hedw. Gáborka u Luhačovic, c. fr. (Matouschek 1901 . Tomášek I 975a. Pospíši l et Pospíšilová 1991 ) . Slavičín, 
Lochovec, 2 km SV, 420 m, 1962 (Tomášek I 975a) . Luhačovice : úvoz nad Lázeř1 s ký m l éčebným ústavem 
Juli a Fučíka , 290 m; údolí Gáhorka. lesní prameni š t ě. 300 m: smrkový les pod Červen ým křížem , 350 m: 
vrch Obětavá. JV svah. 480 m, na ze mi ve smíšené m lese (Pospíšil et Pospíšilová 199 1 ). Lopeník. na cestě 

Malý Lopeník - Mikulčin vrch, 24 .9 . 1959. Divnice . les 2 km .IJV obce. 350 m. 18.10. 1974. Javorník. les na 
moravsko-slove nské hrani ci nad Zajíč kovým ml ýnem 5 km JJV od kostela. 350 m. 19 .5 .1977 . Nedašova 
Lhota, smíše ný les 4,5 km S V od obce, 580 m, břeh potoka, 8 .9 . 198 1. Nevšová. les 2 km JJZ obce, 420 m. 
10.6. 1982. Štítná nad Vláří , lesní úvoz nad samotou Žírce 2,5 km JJV obce, 420 m. 14.5 . 1984. Poteč, 
monitorovaná lesní plocha Plošči ny, 2.5 km JJV ohce, smíše ný les, 739 m, na pařezu, I 0 .6 .1991 . Dic ran um 

viride (Sull. e t Lesq .) Lindh. Na buku na Javoř ině u Strúní na vrchu při ces tě, 900 m, ster„ leg. B eňa ; mech na 
Moravě velmi vzácný (Podpěra 1908) . Didymodon fa/lax (Hedw.) Z and e r Luhačovice : kam e nná zeď 
u kolonády, 260 m; vrch Velká Kamenná. 300 m. okraj lesní cesty (Pospíš il et Pospíšilová 1991). Valašské 
Klobouky, 1,2 km V města . 460 111. 13.10. 1970. Brumov, pastvina u cesty ke zřícenině hradu a ve zřícenin ě , 

400 m, 15 .10.1970. Didy1110do11ferruJ:i11eus (Schimp. ex Bcsch.) M. Hill Na výslunném svahu u Horněmč í 

(Š marda 1946). Starý Hrozenkov, k J exponovaný svah nad si lnicí SZ od obce, 550 m. 23 .8.1965 . Didymodon 

rig idulu.1· Hedw. Borš ice, v údolí mezi vrc hy Kolo a Lipinkou (Šmarda 1946) . Valašské Klobouky. na kmenu 
lípy u kapličky 2 km JJV od měs ta . 400 m, 13 . 10.1970. Brumov, zřícenina hradu , 400 m , 15 . 10. 1970. 
Didymodon spadiceus (Milt.) Limpr. Luhačov ice. údolí Gáborka, 280 m. pískovcové kameny v korytě potoka, 
c . sp . (Pospíšil et Pospíšil ová 1991 ). Didymodo11 toph<1ceus (Brid .) Lisa Karpaty, studánka u Hrani čního 
potoka, leg . Beňa a Javořina . leg . Beťía (Podpěra 1908) . Studánka u Hrani čního potoka nedal eko Strání 
s Eucladium. ster., leg . Beňa (Podpčra 1923) . Didy11wdo11 vinealis (Rrid .) Zander Strání v Karpatech, leg . 
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Beňa (Podpěra 1908) . Uherský Brod , balvany na Mandlovém, leg. Beňa (Podpěra 1923). Diphysciumfolio.1w11 
(Hcdw.) Mohr Bylnice, smíšený les . 350 m, 23 .8.1960; Návojná. Hluboký les, 600 m, na pařezu. 11.6. 1961 ; 
Štítná, lesní cesta. 340 m. 27.7 .1961 (Tomášek 1962) . Luhačovice : údolí Gúborka. smíšený les, 280 m, břeh 
potoka. na lesní půdě, c. sp. (Pospíš il et Pospíš ilov<í. 199 1 ). Brumov. Hod11ovsk<Í dolina. 450 m, bučina , 

25 .7 . 1949 . Haluzice. háj , 8.8 .1958 . Ditriclwm fl exicaule (Schwaegr.) Hampe Bojkov ice. na pískovcových 
skalkách nad silnicí k Žilkové nad Bzovou, ster. (Podpěra 1932). Drepwwcladus wlimrn.1· (Hedw.) Warnst. 
Luhačovice : u silnice do Zlína naproti vrchu J estřabí , 260 m: Mal á Kamenná, koryto lesního potoka nad 
pramenem Ottovka, 280 m, pískovec (Pospíšil et Pospíšilová 1991 ). Bylnice, Lázy, břeh t i'mě 1.2 km JJ Z 
že l ez ni ční stanice, 500 m, 2 .5.1968 , dct. Hubáč ková. Drepa11ocladu.1· cos.rnnii (Schimp.) Loeske Březová, 
travertinové prameni š tě na svazích Studeného vrchu (Kalábová), 29 .7 . 1992, Jongepierová. 

Encalypta streptocarpa Hedw. Valašské Klobouky. cesta na Krá lovec, kámen, 550 m, 18.4.1960 (Tomášek 
1962). Brumov-Bylnice , Svatý Štěpán. levý břeh Vláry 0,5 km S osady, JOO m, pískovcová skalka na pastvin ě, 
23 .10. 1969. Brumov, násep trati JZ od že l ezni č ní" stanice. 360 m, 14.5 . 1984. Enrndon concinnus (De Not.) 
Par. Brumov-Bylnice: pastvina u cesty ke zřícenině hradu. 400 m, 15 . 10.1970; tráv ník nad lese m na pravém 
břehu Vláry 1,5 km JV od že lezni č ní stanice Bylnice, 310 m, 6.5. 1971; pastvina (N({rdetum) na vrchu „Na 
Tatrách" (Z svah Holého vrchu), 2.5 km JV od kostela , 600 m, 14.6 .1971 ; násep trati JZ od že l ezni č ní stani ce 
Brumov, 360 m, 14.5 .1984. Ephemert1111 sermtum (Hedw.) Hampe přírodní reze rvace Jazevč í, 2 km V od 
obce Javorník, 370 m, na loukách. 16 .7. 1987, Novotn ý. Eudadium verticill({/Unt (Brid .) B.S.G . Studúnka 
u Hraničního potoka u Stní.ní. tu i plodný!. leg. B eň a (Podpěra 1908). Eurliynchium llll f: USlirete (Broth .) 
T. Kop. Valašské Klobouky. Jelenovská. 650 m, kořen stromu. 11 . 12. 1960 (Tomášek 1962) . Lipová, Starý 
háj, kóta 431 , s mrčina, I ,5 km JJV. I 967; Slavičín , Obora, li stnatý les 2 km SV, 400 m, 1967 ; Petrůvka , 

bučina 1,5 km S, 360 m, pařez, 1969 (Tomášek I 975b). Velká, „Potoky ", na ze mi, 1.4. 1894; Strání, les ní 
půda, 10.7. 1905. leg . Beňa; Blatnička (sic!. správně Boršice), údolí mezi vrchy Kolo (484 m) a Lipinka (503 
m), 7.1942. Šmarda; Suchov. v listnatém lese Špičák, 14.5.1957; hora Mikul čin vrch, v lese u cesty, 5.8 .1969; 
Bylnice, pastvina na levém hře bu Vláry 1.5 km JV. 31 O m. 6 .5. 1971 (Pospíš il 1980) . Luhačov i ce, údolí 
G:iborka, smíšený les. 280 m, bře h potoka (Pospíš il et Pospíšilová 1991 ). Hos tětín , Querco-Cw7Ji11etum I km 
SV obce, 450 m. 10.8.1970. Pitín , olšina na pravém břehu Vl čího potoka nad so utokem s Olšavou, 3,3 km JV 
od kostela, 430 m. 18 .5. 1981 . Brumov-Bylnice , Sidonie, smíšený les SV od osady, 480 m, břeh potoka, 
7.9.1981. Nevšová, les 2 km JJZ od obce, 420 m, 21.5 . a I 0 .6.1982. Eurhynchium lzians (Hedw.) Sande Lac . 
Strání, leg. B eňa (Podpěra 1908). Louky Mez i nové u Korytné (Šmarda 1954) . Slavičín, údolí potoka 0,5 km S, 
400 m. 1961 (Tomášek I 975b) . Luhačov i ce : skalnatý svah u kapl e, 260 m; trávník nad ces tou k prameni 
Aloi ska, 275 m; vrch Velká Kamenná. pís č itý okraj lesní cesty. 300 m; Solné, bře h potoka, 400 m; vrch 
Obětová , JV svah, 480 m, lesní půda (Pospíšil ct Pospíšilová 1991 ). Strážnice, vrch Žerotín , JJV od města , 
250 m, u potoka na jihovýchodním úpatí. 29.4 . 1965 . Bojkovice. s trá ň JZ od že l ezni č ní stani ce , 290 m, 
17 . 10.1967 . Hostětín, Querco-Carpi11etu111 I km SV od obce, 450 m, 10.8.1970. Bylnice: kmen vrby na 
pravém břehu Vláry proti nádraží 1.4 km JZ obce, 303 m, 13 .10.1970; pravý břeh Vláry 1,8 km od že l ezni č ní 

stanice, 300 m, 6.5 . 1971 . Valašské Klobouky, okraj lesa u autobusové zas távky 3 km JJV od města , 380 m, na 
ze mi i na pařezech. 13 . 10. 1970. Brumov, ve zřícenině hradu. 400 m, 15. 10.1970. Slavkov, svahová louka 
1,4 km JZ od obce, 380 m, 15.7 . 1981. Nevšová. bažinatá louka 2 km JJZ od obce, 420 m, 10.6 .1982. Na 
loukách i v les ích na celém území hojný; var. rigidu111 (Boul.) DUll Strážnice. svahová louka na JV svahu 
Žerotína, 270 m, a Radějov. mez na úpatí vrchu Žerotín. 29.4 .1965. Vápenky, I. d . Porážky, 550 m, 15 .7 .1989, 
Novotný. E11rhynclúu111 pmclo11g11111 (H edw.) B.S .G. Luhačov i ce: So lné, paseka na vrcholu , 451 m (Pospíšil 
e t Pospíšilová 1991 ); f. reptans Roth Str<í.ní. na náplavu potoč ním na k ůře stromů , B eňa (Podpěra 1923) . 
E11r'1y11 chi11111 schleicheri (Hedw.) Jur. Luhačov ice. Solné. břeh potoka. 300 m a 400 m (Pospíš il et Pos píšilová 
1991 ). Javorník , na vyprahl é louce u " Petruchova ml ýna", 330 m, 16.7. 1987, Novotný. Eurhynchium speciosum 
(Brid.) Jur. Lipov<í.. Starý h~í.j , kóta 431, 1.5 km JJV. 1967. det. Pilous (Tomášek 1975b). Luhačovi ce, Malá 
Kamenná, koryto les ního potoka nad pramenem Ottovka. 280 m (Pospíš il e t Pospíšilová 1991 ). 

Fissidens adia11tlwides Hedw. Korytná. Horní lo uky, lokalita Her111i11ium nwnorchis (L.) R. Br„ 16.6 .1955. 
Přírodní rezervace Machová, 4,5 km SV od obce Vrbovce, 450 m, prame ni š tě, 24.4.1987, Novotný. Fissidens 
hryoides Hedw. Luhačovice : vrch J estřabí. 270 m, na holé zemi , c . sp. (Pospíšil e t Pospíšilová 1991 ). Valašské 
Klobouky, mez I km V od že lezni č ní stanice. 460 m, 13 .10.1970. Divnice , les 2 km JJV od obce, 350 m, 
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18. I O. I 974. Pitín , F<1Rel11m nad pravým břehem Vlčího potoka 3.5 km JV od kostela. 460 rn, Caricetum 
pilosae, 18.5.198 1. Fissidens cristatu.1· Wils ; var. 11111 cro11t1111.1· (Limpr.) Waldh . Starý Hrozenkov, 2,3 km SZ, 
travnatý jižní svah nad silnicí. 550 m. Pospíšil 1965: Strání. Lozky, Podpěra 19 I 3; Popov, S, pastvina Lysá. 
380 m. Bylnice, past vina I .5 km JV od že l ezniční stanice. 3 1 O m. Pospíšil 197 1 (Pospíši l 1972) . Luhačovice : 

vrch Malá Kamenná, smíšený les nad pramenem Ottovka. 270 m: tívoz nad Lázcfiským l éčebným ústavem 
Juli a Fučíka. 280 m (Pospíšil et Pospíšilová 199 1 ). Brumov-Bylnice. Sidon ie. výs lunná pastvina na východním 
okraji osady, 450 m, 7.9. 198 1. Brumov, tra vnat ý svah u si lni ce k Návojné. nad Kouty, 360 m a Návojná. 
pastvina „Drahy" SZ od obce, 400 m, 15.5.1984. Fisside11.1· exilis Hedw. Kněždub, v borovém lese . 28 .7.19 12 
a v lese H~íj, 18.8.19 12, leg . ct <let. Bet'ía (Pospíši l 1963 ). Luhačovice: lesní úvoz nad Lázefiským l éčebným 

ústavem Julia Fučíka, 290 m, c. sp .; Solné, břeh lesního potoka. 300 m. c. sp.: Malá Kamenná, lesní prameniště 

nad pramenem Ollovka, 300 m, c. sp.: les ní pěšina k Jezírku lásky, 350 m. c. sp. (Pospíšil et Pospíšilová 
199 1 ). Hostětín , Querco-Carpi11etu111 I km SV obce. 450 m. c. sp .. I 0.8. 1970. Divnice, les 2 km JJV obce. 
350 m, c. sp .. 18. 1O. I974. Javorník , les nad Zajíčkovým mlýnem na moravsko-slovcnské hrani ci 5 km JJZ od 
kostela, 350 m, c. sp., 19.5.1977 . Pitín . Fa[:etum nad pravým břehem Vlčího potoka 3.5 km JV od kostela. 
460 m. Carice11.1111 pilosae, c. sp .. 18.5.1981 . Brumov-Bylnice, Sidonie. smíšený les SV osady. 480 m, u potoka, 
c. sp., 7.9.198 1. Fisside11.1· p11sillu.1· (Wils.) Milde Na mokrém kamení na Javoř·in ě u Stníní nasbírán M. Bei1ou 
jako F. RJmnandrus; častým průvodcem jeho je Seli>:eria recurvata (Podpčra 1907). Na vlhkých skalkách na 
Javořině u Strání při 500 m. leg . Bcr'1a (Podpěra 1908. suh 111in11t11/u.1· Sull.) . Javořina u Strání, na pískovci , pi. 
(Podpěra 1923) . Luhačovice : kory to potoka nad pramenem Ollovka. 280 m, pískovec. 9. 10.1988 (Pospíšil 
199 1 ); údolí Gáhorka, smíšený les. na kamenech v korytě potoka. 280 m a v prameništi. 300 m, c. sp .; Solné. 
pískovcové kameny na břehu lesního potoka 300 m. c. sp. : pískovcové kameny v potoku pod Jezírkem lásky, 
300 m, c. sp. (Pospíšil et Pospíšilová 199 1 ). Fisside11 .1· taxiťoli11 .1· Hedw. Luhačovice, Gáborka (Matouschek 
1901 , Tomášek 1975a) . Stníní. leg . Befia (Podpěra 1908) . Lozky u Strání, ster., Sed l áček (Podpěra 1923) . 
Korytná, Barvínkový žleb. Šmarda 1943; Strážnice, vrch Žerotín . louka, 270 m, c. fr., Pospíšil 1965; Bojkovice, 
JZ, keřnatý svah, 290 m, Alhrechtová 1967; Radějov. V, Lučina . lesní pí'1da, 450 m, Pospíšil 1967 ; Sidonie 
(Svatá Sidonie}, kameny u potoka, c. fr. a Vhírský pnhmyk, les ní půda. c. fr., Vlach 1926; Brumov, SV. 
smrkový les. 400 m. Tomášek 1960 a 2.5 km JY. pastvina „Na Tatrách", 600 m, Pospíšil 197 1; Štítná. SV, 
travnatý svah. 330 m, J\lbrechtová 1967: Valašské Klohouky : 1.2 km V. j eteliniště , 460 m. 1.4 km JV. břeh 
potí'1čku, 470 m a 1.6 km JV, lesní žleb. 430 111 , Pitín - Hos tětín . I km SV. les. 450 m. Pospíšil 1970; Bylnice. 
1,5 km JY. louka na levém břehu Vlúry. 3 1 O m a 1.6 km JJY. vrch Hrú11. lesní cesta. 360 m, Popov. J. háj 
Hůrka, 340 m, S l avičín- Rokytnice. S. lesní půda. 400 m. Pospíšil 197 1 (Pospíšil 1973). Luhačovice : údolí 
Gáborka, smíšený les. na kam enech v potoku. 280 m a v prameništi. 300 m, c. sp.; Solné. příkop na okraji 
lesa, 300 m a břeh potoka. 300 m. c. sp.: břeh Jezírka lásky. 300 m. c. sp. (Pospíšil et Pospíšilová 199 1 ). Divnice, 
les 2 km JJV od obce, 350 m. 18. 10.1974. Pitín , pravý břeh Vlčího potoka nad soutokem s Olšavou, 3,3 km 
JV od kostela, 430 m. olšina. 18 .5 .1981 . Slavkov, Slavkovský háj, Querco-C<1rpinetwn 2 km JZ od obce, 
400 m. Caricet11111 pilos<1e. 15 .7.198 1. Brumov-Bylnice. Sidonie. smíše ný les SV od osady, 480 m. u potoka, 
7.9.1981. Nedašova Lhota , smíšený les (buk se smrkem) 4.5 km SV od obce. 580 m, břeh potoka, 8.9.1981. 
Hrádek na Vlárské dráze, smíšený les 1.2 km J od že l ezniční stan ice S la vičín. 420 m, na jílu, 14.4.1982. 
Nevšová, břeh lesního potoka 2 km JJZ od obce. 420 m, 21.5 .1982. Brumov. les SZ od zřícen iny hradu , 
450 m, 15.5.1984. Bylnice, Lázy, hlinitá mez, 450 m. 0.8 km JJZ od že l ezn i č ní stanice a Carpi11etw11 , 500 m, 
1,2 km JJZ od že l ezniční stani ce. 2.5 .1986. V lesích všeho druhu , zejména na březích potoků , na loukách 
i na pastvinách v ce lém území hoj n ě . Funaria liy>:rome1rica Hcdw. Luhačovice, vrch Velká Kamenná, lesní 
pí'1da, 300 m. c. sp . (Pospíš il et Pospíšilovú 1991 ). Hostčtín . smíšený les I km SV obce. 450 m. c. sp., 
I 0 .8.1970. Nedašova Lhota, lesní cesta 4.5 km SV od obce. 580 m. c. sp„ 8.9.198 1. 

Grimmia lwrtmannii Schimp. U Luhačovic na Malé Kamenné (Kalmus et Nicssl 187 1, Tomášek 1975a). 
Luhačovice : vrch Jestřabí, 270 m, pískovcová skála ; Solné, pískovcový kámen u lesního potoka, 300 
m (Pospíši l et Pospíšilová 1991 ). Grimmia pulvinata (Hcdw.) Sm . Na karpatském pískovci u Luhačovic 
(Kalmus et Niessl 187 1, Tomášek I 975a) . Luhačovice: hctonové.l. zeď u l éčebného domu Palace, 270 m, c. sp .; 
kamen ná zeď pod dětským léčebným domem nedaleko pramene Aloiska, 280 m, c. sp . (Pospíšil et Pospíšilová 
1991 ). Gymnostomum calcareu111 Nees et Horn sch. Brumov, zříceni n a hradu, 400 m, 15. 10.1970. Gyroweisia 
tenui.1· (Hedw.) Schimp. Brumov, zříce nin a hradu, 400 m. 15 . 10.1970 (Pospíš il 1983). 
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Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv. Luhačovice: na karpatském pískovci na Mal é Kamenné a jiných místech 
hojný (Kalmus et Niessl I 871, Tomášek I 975b, Pospíšil et Pospíšilová 1991 ). Herzog iella seligeri (Brid.) 
Iwats . U Luhačovic v les ích (Kalmus et Niessl 1871 ). Strúní. leg. Ber1a (Podpěra 1908). Halu zice, kóta 520, 
0 ,5 km JV obce, listnatý les, pařez. 1966. del. Pilous (Tomášek I 975b). Luhačovice : Malá Kamenná, smíšený 
les nad pramenem Oltovka, 270 m. pařezy, c. sp. ; údolí Gáhorka. břeh lesního potoka, 280 m, pařez. c. sp.; 
břeh Jezírka lásky, 300 m. báze olše, c . sp.; Solné, les na vrcholu, 45 I 111, pařez. c. sp.: vrch Obětavá, smíšený 
les na vrcholu. 51O111, pařezy, c. sp. (Pospíšil et Pospíši lová 1991 ) . Valašské Klobouky, okraj lesa u autobusové 
zastávky 3 km JJV od města. 380 111, na pařezu. 13 .10.1970. Slavkov. Slavkovský háj, Querceto-C017Ji11 et11111 
2 km JZ od obce. 400 m. pařez dubu a vrch Kolo. 3,2 km JJZ od obce. smíšený les, 480 m. pařez , 15 .7 . 1981 . 
Brumov-Bylnice. Sidonie. smíše ný les SV od osady, 480 111 , břeh potoka. 7 .9 . 1981 . Nedašova Lhota, smíšený 
les 4,5 km SV od obce. 580 m. 8.9 . 1981 . Hddek na Vhírské dráze. smíšený les 1,2 km J od že l ezniční stanice 
Slavičín. 420 m. pařez . 14.4. 1982 . Nevšová: les 2 km JJZ od obce. 420 m, pařez. I 0 .6 . 1982; monitorovanú 
lesní plocha Bukové, 1,2 km VSV od obce, smíšený porost. 460 m, pařez. c. sp .. 11 .6 . 1991 . Poteč, monitorovaná 
lesní plocha Ploščiny, 2,5 km JJV od obce, smíšený les. 739 m, pařez, c . sp .. I 0 .6.1991 . Nedašov, monitorovaná 
lesní plocha Cigáň , 3 km JJV od obce , mladá bučina , 720 m, pařez. c. sp., 11 .6. 1991 . Hlavně na trouchnivých 
pařezech v lesích v nadmořských výšk<\ch nad 400 m hojný a čas to plodný. Homalia hexxeri Lob. Velká, 
balvany v povodí potoka „ Vápcničný" , 20.4.1915. Bcr'ía <Pospíšil 1983) . flomalia triclwmmwide.1· (Hedw.) 
B.S.G . Bílé Karpaty : rezervace Kadlečková u Korytn é (Šmarda 1946). Luhačovice. Solné, smíšený les. 310 111, 

pařez (Pospíšil el Pospíšilová 1991 ). Popov. háj „Hi'hka". na pravém břehu Vláry 0.2 km Jod žel ezniční 

zas távky, 350 m. 18 . 10. 1974. Pitín, pravý břeh Vlčího potoka nad soutokem s Olšavou . 3,4 km JV od kostela. 
430 m , olšina. 18 .5 . 1981 . Luhačovice. les Dubová. 2.3 km JV od kostela. 380 m. na dřevě v potoku, 23.5 . 1982, 
leg. Pospíšilová Homaloth ecium lutescens (Hedw.) Robins. Strání, Beňa (Podpěra 1923, Pospíšil 1968). 
Strážnice : hojně na Žerotínech. ster. (Podpěra 1923) . Petrov. J. Na šancích, 196 m, Pospíš il 1965; Radějov, V, 
Lučina. 400 m. Pospíšil 1967 : Strážnice. JJV. Žerotín, pastvina. 270 m. Pospíšil 1965 : Tvarožná Lhota, 
Fojtovské lúky, 250 m, Pospíšil 1955 ; Javorník. Příčiny. okraj lesa. Čoka 1906; Hor. Němčí, Les ná, trig . 696 
m, horská louka , Šmarda 1942 a Pospíšil 1955 : Korytnú , Barvínkový žleb. pastvina a louky Mezi Nové, 
Šmarda 1942; Starý Hrozenkov, SZ. svah silnice , 550 m. Pospíšil 1965 ; Brumov, V, Holý vrch, pastvina, 
500 m, Pos píšil 1949 (Pospíšil 1968). Horní Němčí, Les ná , vrcholová louka, ex p. SZ, sklon 3°, 675 m, 
16.6. I 971 (Tlusták 1975). Luhačovice, úvoz nad Lázeiíským l éčebn ý m ústavem Julia Fučíka. 290 m (Pospíšil 
e l Pospíšilová I 991 ). Bojkovice, stníií JZ od železniční stanice, 290 m. 17. 10. 1967 . Štítná nad Vláří, travnatý 
svah SV obce. 330 m, 17 . 10. 1967 . Brumov-Bylnice. Svatý Štěpán. levý břeh Vláry 0,5 km S od osady, 
300 m, pískovcová skalka na pastvině. 23 . 10. 1969. Brumov : zřícenina hradu , 400 m a pastvina nad tune le m 
u JV okraje obce, 15 . 10. 1970: vrch „Na Tatrách". 2.5 km JV od kostela. 600 m, 14.6 . 1971: násep že l ezni č ní 

trati JZ od nádraží, 360 m. 14.5 . 1984. Popov. s tráň „Lysá" nad S okrajem obce. 380 m. pastvina, 1.7.1971. 
Velká nad Veličkou , svahová louka nad V okrajem obce, 300 m. 19.5 . 1977. Pitín, pastvina 2.8 km JV od 
kostela nad pravým břehem Olšavy. 420 m. 18 .5 . 1981. Vápenky, I. d. Ponižky. 550 m. I 5 .7.1989, Novotný. 
Na výslunných pastvinách zejména v nižších poloh<1ch hojný. Ho111aloth ecium 11itens (Hedw.) Robins . Strání, 
leg . Be11a (Podpěra 1908). Vrbovce. Machová, prameniště na levé s traně Rybnického potoka, 450 m, 4.7 . 1984, 
Hlobilová-Jongcpierov;1. Ho111<1/otheci11111 pltilippean11111 (Spruce) 13 .S.G. Na skalách Dubníku u Strání, bohatě 
plodný, Ber1a (Podpěra 1908) . Ho11wlotlteci11111 serice11111 (Hedw.) B.S.G . Velká Javořina. SPR, 950 m, kmen 
buku, 23.8 . 1962. Brumov, zřícenina hradu . 400 m, I 5 . 10. 1970. Popov. háj „Hůrka", na pravém břehu Vláry 
0,2 km od železniční zastávky, 340 m. pískovec . 2.7. 1971 . Vlachovice. kmen lípy u kostela, 358 m. 11 .9 . 1975 . 
Hmno111alliu111 incurvatum (Brid.) Loeske Strání. v potoce na kamení hojn ě, leg. Beňa (Podpěra 1908) . Strání 
u Velké, pi.. Ber1a (Podpěra 1923). Barvínkový žleb u Korytné (Šmarda 1946). Brumov, vrch „Na Tatrách", 
2,5 km JV od kostela , 600 m, kmen hru šn ě, 14.6.1971. Popov, háj „Hl1rka", na pravém břehu Vláry 0,2 km 
Jod železniční zastávky, 340 m. pískovcový kámen. 2 .7.1971 . Brumov-Bylnice, Sidonie, smíšený les SV od 
osady. 480 m, na pískovcovém kameni , 7 .9 . 1981 . Zítková, „Rokytná" . okraj lesa svažuj ící se k potoku, 500 m, 
18 .7 .1984, Hlobilová-Jongepierová. Přírodní reze rvace Jazevč í 2 km Z od obce Javorník , 370 m, pískovcový 
kámen na pastvině. 16.7 . 1987, Novotný. Hygroltypnum luridttm (H edw.) Jenn . Strání. leg . Beňa ; Javořina, 

leg. Beria (Podpě ra 1908) . Barvínkový žleb u Korytnt:, bukov<í rezervace Kadlečková (Šmarda 1946) . 
Luhačovice : Malá Kamenmí, koryto lesního potoka nad pramenem Ottovka, 280 m, pískovec; údolí Gáborka, 
pískovcové kameny v lesním potoku , 280 m a pískovcová suť v prameništi, 300 m (Pospíšil et Pospíšilová 

1991 ). Nedašova Lhota. smíšený les 4.5 km SV od obce. 580 m, břeh potoka, 8.9 . 1981 . Hylocomium sp/endens 
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(Hedw.) B.S.G . Luhačov i ce. c. fr„ leg. Veselský (Matouschek 1901) . Rudimov. Za vrchy, smíšený les I km V, 
400 m. kmen dubu le tního, 1967 (Tomášek I 975b) . Luhačovice : mez nad Lázet1ským l éčebným ústavem 
Julia Fučíka, 280 m ; Solné, okraj lesa. 300 m, (Pospíšil e t Pospíšilov:.\ 1991 ). Hostětín , Querceto-Cmpinetum 
I km SV od obce, 450 m. I 0 .8. 1970. Pitín , past vina nad pravým břehem Olšavy 2,8 km JV od kostela , 420 m, 
18 .5 . 198 1. Rokytnice, smíše ný les při křižovatce silnic 2 km JZ od obce, 450 m, 7 .9 . 1981 . Šanov, borový les 
I ,5 km JJV od obce, 520 m, 14.4. 1982. Štítná nad Vláří , lesní úvoz 2,5 km JJV obce nad samotou Ž írce, 420 
m. 14.5.1984. Hyp11um cupressi(onne Hedw. Nevšová. kóta 535, 1.5 km SSV, 1961 (Tomášek 1975b) . 
Luhačovice : skalnatý svah u kaple, 260 m, c . sp.; javor v parku naproti lé kárny. 260 m: úvoz nad Lázeňským 
l éčebným ústave m Julia Fučíka, 290 m: Solné, smíšený les, 430 m. kmen buku; vrch Obětavá, smíšený les na 
vrcholu. 510 m, pařez (Pospíšil et Pospíšilová 1991). Pitín, na hřebeni Jod obce, 650 m, 17.4.1953 . Horní 
Němčí. kóta 696, Lesná, 20.5. 1955. Ve lká Javořina , SPR, 950 m. na kme ni kl e nu , 23.8 . 1962. Strážnice, 
kmen jabloně na JV svahu Žerotína. 270 m. 29.5.1965. Starý Hroze nkov, k J exponovaný svah nad silnicí SZ 
obce. 550 m. 23.8.1965 . Popov. km en olše na pravém břehu Vláry I km JZ od obce. 330 m, 1.7 . 1971 . 
Bylni ce, Lázy, Carpinetum 1.2 km JJZ od že l ezni č ní stanice. 500 m. 2.5 . 1986. Poteč. monitorovaná lesn í 
pl ocha Ploščiny, 2,5 km JJV od obce. 739 m. pařez ve smíšeném lese. I0.6 . 1991 . Na lesní půdě, na pastvinách. 
na kam enech i na horce stromů, v celém úze mí velmi hojn ě: var. lac1111os11111 Brid: f. tectorwn Moe nkm . 
Březová u Uherského Brodu na doškov ých s třechách , ster. ( Podpě ra 1923. sub Stereodon lacu110.1w11 Loeske 
var. tecton1111 B.S .G.) . Hyp111.1111 li11dhe1Rii Milt . Mandlový u Strání, v lesích na Javořině roztroušený, ster., 
leg . Beňa (Podpěra 1908). Lipová, li stnatý les 0,5 km S, 450 m. 1962 (Tomášek I 975b) . Louka, v háji na 
svahu k železniční trati, 15.4. 1954. Brumov. vrch „Na Tatrúch", 2.5 km JV od kostela. 600 m. 14.6 . 1971 . 
Popov. st rái'I „Lys<1" nad severním okrajem obce. 380 m. past vina. I. 7 . 1971 . R o kyt nice. pram eni š tě v lese 
S od ohce , 400 m. 2.7 . 1971 . Javorník. les nad Zajíčkovým mlýn e m na moravs ko-s lovcnské hranici 5 km JJZ 
od kostela, 350 m a Velká nad Veličkou. svahová lo uka nad východním okrajem obce, 300 111 , 19.5 . 1977 . 
Vrhovce. zděný splav potoka u že l ezni č ní stani ce, 4.5 km VSV od obec, 460 m, 20.5 . 1977 . Pitín , kcřnatá 
strúň pod lese m u s ilni ce k Podl es í 1.2 km JV od kostela , 350 m a pastvina 2.8 km JV od kostela na pravé m 
břehu Olšavy, 420 m , 18 .5 . 1981 . Štítná nad Vláří. les ní úvoz nad samotou Ž írce. 2,5 km JJV od obce, 420 m, 
14.5.1984. Hyp11u111 palle.1'Ce11s !H edw.) P. Beauv. Nevšová. monitorovaná les ní plocha Bukové. 1.2 km VSV 
od obce. smíšený porost, 460 m. báze buku , 11 .6 . 1991 . 

l.1·01Jte1ygi11111 elega11.1· (Brid .) Lindh : var. terrestre (Lindb.) Wijk et Marg. U Luhačovic na ces t ě ke Gáborcc 
( Kalmus et Ni ess l 1871 , sub Plagiot!teci1.1111 sc/1i111peri Jur. e t Milde). Luhačovice. údolí Gáborka, lesní půda , 

280 m a pískovcové hal vany v les ním prameništi, 31 O m (Pospíšil e t Pospíšilová 1991 ). lsopt eryg i11111 
/)Ll/c/1 ellu111 (Hedw.) Jaeg. Na vlhkých skalách na Javořině u Strání s Fissidens 111i11utul11s . leg. 13clia (Podpěra 
1908). l .rntlteciu111 alopec11roides (Dubois) I sov. Luhačovice. Gáhorka. ster. (Matouschek 190 I , Tomášek 
I 975b , Pospíšil et Pospíšilová 1991 ) . Strání. velmi obecný. leg. Bet1a (Podpěra 1908) . Uher. Brod , „Lukov" 
u Žitkové. ve smrkové m lese. s ter„ Sedláček ( Podpčra 1932 ). Rezervace Kadlečková u Korytné (Šmarda 
1946). Vlachovice. li stn atý les. 2 km SZ. 400 rn. kmen dubu letního . 1960 (To1míšck I 975b) . Luhačovice : 

J estřahí, pískovcová skála, 270 m; údolí Gáborka, břeh les ního potoka. 280 m a pískovcové balvany, 3 10 m : 
Solné. smíšený les. 320 m. pařez a 430 m, báze buku ; lesní žleh mezi Solným a Dubovou , 31 O m, ležící kme n 
stromu (Pospíši l et Pospíšilová 1991 ). Haluzi ce, háj, 8.8. 1958 . Hos tětín. Querco-Carpi11et11m I km SV od 
obce, 450 m. I 0 .8.1970. Divnice, les 2 km JJV od obce, 350 m, 18 . 10. 1974. Pitín, pravý břeh Vlčího potoka 
nad soutoke m s Olšavou, 3,3 km JV od kostela, 430 m. olšina, 18.5 . 1981 . Slavkov, vrch Kolo , 3,2 km JJZ 
od obce. smíše ný les, 480 m. pařez. 15 .7 . 1981 . Brumov-Bylnice . Sidonie. smíšený les podél potoka SV od 
osady. 480 m, 7 .9. 198 1. Nedašova Lhota, smíše ný les 4,5 km SV od obec, 8.9.1981. Štítná nad Vláří, lesní 
úvoz nad samotou Ž írce, 2,5 km JJV od obce, 420 m, 14.5 . 1984. Bylnice , Lázy, Carpi11etu111 1.2 km JJZ od 
že l ezniční s tani ce. 500 m. 2.5. 1986. Nevšová. monitorovaná les ní plocha Bukové. 1,2 km VSV od obec, 

smíšený porost. 460 m, báze buku, I 1.6.1991 . 

Leskea polycarpa Hedw. Na Malé Kame nné u Luhačovic (Kalmus cl Ni ess l 1871 , Tomúšek I 975b , Pospíš il 
e t Posp íš ilová 1991 ) . Kn ěždub, km e n topolu černého u Ve ličky I km SV, 200 m , 1969 (Tomášek 
I 975b) . Luhačovice : kamenná zeď pod dě ts kým l éčebným dome m nedaleko prame ne Aloiska, 280 m: Malá 
Kamenná, smíšený les nad prame ne m Ottovka. 300 m, kmeny javorů. c . sp. (Pospíšil e t Pospíšilová 1991 ). 
Valašské Kl obo uky, kmen lípy u kapli čky 2 km JJV od města , 400 m, 13 . 10. 1970. Pitín, kmen babyky na 
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pravém břehu Olšavy u s ilnice k Podles í 1,2 km JV od kostela. 350 m, 18 .5 .1981 . Leucobryum glaucum 
(Hcdw.) Angstr. U Luhačovic (Kalmus et Ni ess l 1871. Tomášek I 975a) . Luhačovice, údolí Gáborka. smíšený 
les. 280 m, lesní půda (Pospíš il et Pospíšilová 1991 ). Strání. zřídka a jen sterilní, leg. Beňa (Podpěra 1908). 
Haluzice, háj, 8.8 .1958 . Hostětín , Querco-Cmpi11erw11 I km SV od obce, 450 m, I 0 .8. J 970. Rokytnice. 
smíšený les při křižovatce silnic 2 km JZ obce, 450 m, 7.9. J 981 . Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr. Na 
Mal é Kamenné u Luhačovic (Kalmus et Niessl 1871, Tomášek 1975b). Luhačovice, kmen jasanu v parku 
naproti lékárně, 250 m (Pospíšil ct Pospíš ilová 1991 ). Slavičín. Rybníky, 0,5 km SV, 390 m, báze jabloně, 
1965 (Tom~lšek 1975b) . Rokytnice , km en hrušně u lesa nad severním okrajem obce, 400 m, 2 .7.1971 . 
Vlachovice. na lípě u kostela, 358 m, 11 .9. 1975 . Luhačovice , les Dubová, 2,3 km JV od kostela , 380 m, na 
dřevě v potoku , 23 .5 .1982, Pospíšilová. Brumov, pastvina SZ od zříceniny hradu , 400 m, na kmeni jabloně. 
15 .5.1984. 

Mnium hornum Hedw. Luhačovice , Malá Kam enná, smíšený les nad pramenem OLtovka. 270 m, pískovcové 
balvany (Pospíšil et Pospíšilová 1991 ). Slavkov. vrch Kolo , 3,2 km JJZ o<l obce, smíšený les, 480 m, na 
trouchnivém pařezu, 15 .7. 1981 . M11iu111 111argina1w11 (With.) P. Beauv. Javořina , leg. Beňa (Podpěra 1908). 
Na Javořině na lesní pů<lě, plodný, Beňa (Podpěra 1923). Luhačovice: skalnatý svah u kaple, 260 m; vrch 
Jestřabí, břeh potoka, 260 m a pískovcová skála, 270 m: nakloněný kmen vrby na<l cestou k prameni Aloiska, 
275 m (Pospíšil et Pospíš ilová 1991 l. Mnium .1·pi11osu111 (Voit) Schwaegr. Valašské Klobouky, smrko-jedlina, 
500 m, 11.6. 1961 (Tomášek I 962) . Valašské Klohouky, smrkový les, 1.5 km JV od mčsta, 475 m, c. sp„ 
I 3.10.1970. Mnium spinulo.1·1.1111 B.S.G . Haluzice, smrčina, kóta 520. 0.5 km JV, 1966 (Tomášek I 975a). Háj 
u obce Kněždub. 29.8.1912, Bciía (Pospíšil 1981 ). Valašské Klobouky, smrkový les 1,5 km JV od města , 

475 m, c. sp., 13 .10. 1970. Rokytnice. smíšený les nad severním okrajem obce, 400 m, 2.7 .1971. Mnium 
stel/are Hedw. Na lesní zemi u Strání, leg. Beňa (Podpěra 1908) . Barvínkový žleb a rezervace Kadlečková 
u Korytn é (Šmarda 1946) . Luhačovice: vrch J es třabí. kamenitý břeh potoka, 260 m; údolí Gáhorka , na 
kamenech v korytě lesního potoka. 400 m. na kořenech buku; lesní žleb mezi Solným a Dubovou. 310 m. 
lesní půda (Pospíšil et Pospíšilová 1991). Štítná nad Vláří. 2 km JJV. Žírce. listnatý les, 400 m. bí·eh potoka, 
14.5. 1984. Bylnice, Lázy, Carpinetu111 1.2 km JJZ od železn iční stanice. 500 m. 2.5.1986. 

Neckem complwwta (Hedw.) HUb. Luhačovice, Veselský (Matouschek 190 I . Tomášek I 975b. Pospíšil el 
Pospíš ilová 1991 ). Popov, háj „Hůrka" , na pravém břehu Vláry 0 .2 km J od žel ezn i č ní zastávky, 340 m, 
pískovcový kámen. 2.7 . 1971 . 

Ortlwthecium intricat111n (Hartm .) B.S G. V Lieskovské dolině u Strání, leg . B eňa (Podpěra 1908) . 
Orthotriclium afflne Schrad . ex Brid . Okolí obce Strání, dub. 23.8. 1905. leg . Beiía: hloh, 6 .8.1907, leg. Beňa, 
<let. Vondráček; ořešák, 18 .7.1908. leg . Beiía. sub O. stmmineum (Vondráček 1993) . Ortlwtrichum anomalum 
Hedw. Bojkovice, regulace Olšavy, 300 m. 1968, <let. Pilous (Tomášek I 975b). Luhačov ice, betonová zeď 
u léčebného domu Palacc, 270 m. c. sp . (Pospíšil et Pospíšilová 1991). Ortlwtricl1um cupulatum Brid . 
Luhačovice, betonová zeď u léčebného <lomu Palace , 270 m, c. sp. (Pospíšil et Pospíši lová I 991 ). Velká, na 
kamenech „na Mezi" u Horákova mlýna. 6.3.1916, leg. Beňa (Vondráček 1993). Orthotrichum diaplwnunz 
Brid . Luhačovice , kmen vrby nad ces tou k prameni Aloiska. 275 m, c. sp. (Pospíšil et Pospíšilová 1991 ). Strání, 
vrha, 20.7.1908. leg. Ber'la: Velká nad Ve li č kou . ořešák. 8.4. 1913, leg. Beňa (Vondráček 1993). Rokytnice, 
kmen babyky v lese nad severním okrajem obce. 400. 2.7 . 1971 . Štítná nad Vláří. 2.5 km JJV, Žírce, 400 m, 
kmen poražené lípy na břehu Vápenského potoka, 14.5.1984. Ortliotricl11.1111fa.1· ti~iatu111 Bruch ex Brid ., sensu 
M. Vondráček (1993) Strání, ořešák. habr,jabloií, topol, 8. 1905 a 10.7 .1908 . leg. B eňa , suh O. affine: Velká. 
5.1916 a 5.1933, leg. V. Nábělek. sub O. affine (Vondráček 1993). Ortlwtriclwm lyellii Hook et Tayl. Velká 
nad Veličkou, Vápenky (Podpěra 1923 , Vondráček 1993). Brumov, kmen dubu, 400 m, 11.12.1960 (Tomášek 
1962, Vondráček 1993) . Luhačovice, kmen jasanu v lázeiíském parku naproti l ékárně, 250 m (Pospíšil et 
Pospíšilová 1991 ) . Starý Hrozenkov, 16.6 . 1922, leg . Beňa (Vondráček 1993). Orthotrichum ohtusifolium 
Brid . Luhačovice: kmen javoru v lázeňském parku, 260 m: lesní žleb mezi Solným a Dubovou, 31 O m, ležící 
kmen stromu (Pospíšil et Pospíšilová 1991 ). Strání. ořešák, I 3.7 . 1905 a 27.7 .1908, leg . Beňa ; Kněždub, 

hrušer1, 12 .9 .1915. leg . Berfa ; Vlárský průsmyk, ořešák. s .d„ leg. Vlach ; Popov, kmen vrby na pravém břehu 
Vláry I km JZ od obce, 330 m, 1.7 .1971; Rokytnice, kmen hrušně u lesa nad severním okrajem obce, 400 m, 
2 .7 . 1971, leg . Pospíšil (Vondráček 1993) . Brumov, „Na<l kouty", na dubu u silnice k Návojné, 360 m, 
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15 .5 .1984. Orthotrichum pallens Bruch ex Brid . Strání, na buku na Javořině , I 0 .7 . 1905, leg . Beňa, sub 
O. stramineum; Velká nad Veličkou , jasan. 8 .1906, leg . Čoka (Podpěra 1907, Tomášek I 975b) . Na Crataegus 
při pohraničním potoce u Strání, leg . Beňa (Podpěra 1908). Velká nad Veličkou, „Svatá studňa", 10.3.1916, 
leg. Beňa, sub O. strwnineum; Vlárský průsmyk, javor, 300 m, 1.6.1962, leg. Tomášek; Popov, kmen vrby na 
pravém břehu Vláry I km JZ od obce, 330 m, 1.7 . 1971, leg. Pospíšil, det. Vondráček; Rokytnice , kmen 
babyky v lese nad severním okrajem obce, 400 m , 2 .7 . 1971, leg . Pospíšil, det. Vondráček (Vondráček 1993). 
Orthotrichum patens Bruch ex Brid . Strání. ořešák, 17.7 .1908, leg. Beňa (Vondráček 1993). Orthotrichum 
pumilum Sw. Slavičín . kmen javoru mléče u potoka I km S. 380 m. 1962. det. Pilous (Tomášek 1975b). 
Rokytnice, kmen hrušně u lesa nad severním okrajem obce, 400 m, 2 .7 . 1971 . Brumov. „Nad kouty", u silnice 
k Návojné, 360 m. na dubu, 15.5 .1984. Orthotrichum speciosum Nees Strání, 8. 1902. leg. Beňa; Kněždub, 
Vojšické louky, buk. 8 .8. 191 2. leg. Beňa a dub. 2.6. 1922. leg. Beňa; Velká nad Veličkou. topol, 28.9.1912, 
leg. Beňa, det. Vondráček. 5.1916, leg. V. Nábělek. sub O. qfflne, vrba, 1.3.1918. leg . Beňa (Vondráček 
1993). Orthotrichum stramineum Hornsch. ex Brid . Strání. Velká Javořina , buk, I 0 .7 .1905 , leg. Beňa, sub 
O. braunii a 13.7 .1908, leg . Beňa (Podpěra 1908). Bohuslavice , kmen lípy u nádraží, 380 m, 28.7 . 1960 
(Tomášek 1962). Velká nad Veličkou, pod Novou horou . 700 m, buk, 28 .3.1916. leg. Beňa a topol, 29.4. 1933, 
leg. Befia (Vondráček 1993) . Orthmrichwn striatwn Hedw. Na.luglan .1· u Strání. 13.7 . 1905, leg . Beňa (Podpěra 
1908) . Strání, hloh, 7 . 1908. leg . Beňa a pod vrcholem Lesné. 690 m, duh, 7 . 1942, leg. Šmarda, del. Vondráček ; 
Kněždub. Šum;irník. topol. 28.9.19 12. leg. Beňa (Vondráček 1993). Orthotric!tum tenellum Bruch ex Brid.? 
Na buku na Javořině, leg. Be11a (Podpěra 1908) . - Na můj dotaz na věrohodnost tohoto publikovaného údaje 
mi laskavě M. Vondráček, který doklad revidoval, písemně sdě lil : „Doklad je uložen v herbáři Národního 
muzea v Průhonicích s textem na schedě: Strání, na buku na Javořině . 16.7 . 1905 M. Beňa . Cehí položka je 
asi 5 lístků vložených do kousku rozštípnuté slídy, bez tobolky. Podle toho nelze stanov it. o jaký druh se 
vůbec jedná. ale O. pwnilwn to není , to lze dobře poznat i sterilní". 

Palustriella commutata (H edw.) Ochyra Sviň arský potok na Javořině u Strání, plodný, leg. Beňa; pramen 
Klabovského pod Javořinou, leg. Beňa (Podpěra 1908, suh Cratoneuron commutatum). Bojkovice: u pramene 
na Žitkové nad Starým Hrozenkovem, c. fr.. (Podpěra 1932, suh Cratone11ron commu.tatu.m). Pitín, „pod 
Skalkou" na pastvisku na pramenitém místě , ster., Sedláček (Podpěra 1932, sub Cratoneu.ron commutatum 
var . .falcatum (Brid.) Roth) . V močíři na Mezinových lukách u Korytn é , Barvínkový žleb, Horní louky 
a Kadl ečková u Korytné (Šmarda 1946, sub Cra1oneuro11 com111uw1um var. falcatum). Březová, prameniště 
na svahu Studeného vrchu (Kalábová), lokalita Uparis loeselii (L.) L.C.Rich „ 11 .7 .1951 Pospíš il a 29 .7 . 1992, 
Jongepierová. Brumov-Bylnice . Sidonie, prameniště u potoka I km SV od osady, 460 m, 7.9.1981. Žítková, 
I km JV pod „Lokovem", mokřina podél potoka, 550 m a prameniště , 600 m, 18 .7 .1984, Hlobilová
-Jongepierová . Bylnice, Lázy, prameniště 1,3 km JJZ od že l ezn iční stanice, 510 m, 2 .5 .1986. Vápenky. Porážky. 
550 m. 15.7.1989, Novotný. Strání, Žabka. 2 km SZ obce nad potokem Klanečnice, travertinové prameni š tě, 
30.6 . 1992, Jongepierová. Paraleucobryum lo11g(ťolium (Hedw.) Loeske Na pískovcové skále Malé Kamenné 
u Luhačovic (Kalmus et Niess l 1871 , Tomášek I 975a); Luhačovice : vrch Jestřabí, pískovcová skála. 270 m; 
údolí Gáborka, pískovcové bal vany nad lesním prameništěm . 3 1 O m (Pospíšil et Pospíšilová 1991 ). Phascum 
cuspidatum Hedw. Radějov, mez na jihovýchodním úpatí vrchu Žerotín. 29.4. 1965. Philonotis calca rea 
(B. et S.) Schimp. Javořina u Strání, leg . Čoka . Močál na Mechnáčkách , leg . Bdía (Podpěra 1908). Horní 
louky u Korytné (Šmarda 1946) . Močíř u Korytné (Šmarda 1954). Philonotisfontana (Hedw.) Brid. Brumov
-Bylnice, Sidonie, prameniště u potoka I km SV osady, 460 m, 7 .9 .1981 . Strání, CHPV Mcchnáčky, svahové 
deprese, 450 m, 4 .7 .1984, Hlobilová-Jongepi erová. Physcomitrium pyr!fárme (Hedw.) Brid. Štítná nad Vl<iří, 
mokrá louka. 300 m. 16.4.1961 (Tomášek 1962). Plagio11111ium qffine (Bland.) T. Kop. S l avičín. Lochovec. 
1,5 km SZ. 450 m, 1965 (Tomášek I 975a). Luhačovice : úvoz nad Lázeňským l éčebným ústavem Julia Fučíka, 
290 m; Solné, s míšený les, 300 m , les ní pť1da ; bře h Jezírka lásky. 300 m (Pospíšil et Pospíšilovú 1991 ) . 
Radějov, Lučina. horní louka, 400 m, 31 .5.1967 . Bojkovice. stráií JZ od železniční stanice, 290 m. 17. 10.1967 . 
Javorník, les nad Zajíčkovým mlýnem na moravsko-slovcnské hranici 5 km JJZ od kostela, 350 m, 19.5. 1977 . 
Květná- Strání, „Mechnáčky", prameni š tě na svahovém sesuvu, 450 m, 4 .7 . 1984, Hlobilová-Jongepierová . 
Bylnice, Lázy, břeh potoka 1,3 km JJZ od že l ezniční stanice, 3 10 m, 2.5. 1986. Vápenky, Porážky, 550 m, 
15 .7.1989. Poteč, monitorovaná lesní plocha „Ploščiny", 2,5 km JJV od obce, 739 m, smíšený les, I 0 .6 .1991. 
Březová, travertinové prameniště na svazích Studeného vrchu (Kaláhová), 29.7 .1992, Jongepierová . Na vlhčích 
míslech v lesích i na loukách, v bažinách i v prameništích hojný. Pla~io1111úu111 cuspidatum (Hedw.) T. Kop. 
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Luhačovice, Gáborka, na písku a v obci samé na vrbách, c . fr. (Matouschek 190 I, To mášek I 975a). Luhačovice : 

vrch J estřabí , břeh potoka. 260 m ; údolí Gáborka. smíše ný les. 280 m , na kamenech v korytě potoka (Pospíš il 
e t Pos píš ilová 1991) . Brumov. Ho lý vrch. 830 m , pastv ina , 25 .7 . 1949 . Stnížnice, svahová lo uka na 
jihovýchodním svahu vrchu Žerotín, 270 m , 29.4. 1965 . Javorník, les nad Zajíčkovým ml ýnem na moravsko
-s lovenské hranici 5 km JJZ od kostela, 350 m. 19.5 . 1977 . Slavkov, S lavkovs ký háj , Querco-Carpinetum 
2 km JZ od obce, 400 m , pískovcový ká me n, 15 .7 . 198 1. Plagio11111iu111 elatum (B . ct S .) T. Kop . Strání, 
v močál ech na Javořině, leg . Be iía (Podpěra 1908) . Nedašova Lhota, bažina (Eriophoretum ) 3,8 km VSV od 
obce, 540 m, 8 .9.1981. Bylnice. Lázy, prame ni š t ě 1,3 km JJZ od že l ezn i č ní stani ce, 51 O m, 2 .5 . 1986. 
Plcigiomnium medium (B. et S .) T. Kop. Jižní svah Javořiny u Strání na prameni štích, Be r1a (Podpěra 1908) . 
Plagiomnium rostratunt (Schrad.) T. Kop. Les Kadlečková u Ko rytn é (Šmarda 1946) . Plagiomnium undulatum 
(Hedw.) T. Kop . Vlachovice. údo lí Sviborky, 1.5 km SSY. 400 m, 1960 (Tomášek I 975a) . Luhačovice: skalnatý 
svah u kapl e, 260 m ; vrch J estřabí. 280 m. lesní pi'rda; Mal á Kamenná, pram eni ště ve smíše ném lese nad 
pramene m Ottovka, 270 m; údolí Gáborka. lesní prameniště, 300 m; břeh Jezírka lásk y, 300 m (Pospíšil et 
Pospíšilová 1991 ). Strážnice, u potoka na jihovýchodním úpatí vrchu Žerotín , JJV od města , 250 m, 29.4 . 1965 . 
Bojkovice, s tráň JZ od že lezn iční stani ce, 290 m. 17 . 10. 1967 . Brumov. ve zřícenině hradu, 400 m, 15 . 10. 1970. 
Popov, stráň „Lysá", nad severním okrajem obce. 380 rn , pastvina, 1.7 . 1971 . Divnice. les 2 km JJV obce, 
350 m. 18 . 10. 1974. Slavkov. Slavkovský háj , Q11erco-Cwpi11etu111 2 km JZ od obce. 400 m, les ní cesta . 
15 .7 . 1981. Brumov-Bylnice, Sidonie. smíše ný les SV od osady, 480 m , břeh po toka, 7.9 . 198 1. Hrádek na 
Vhírské dráze. s míše ný les 1,2 km Jod železni č ní stani ce Slavičín. na jílu . 14.4 . 1982. Nevšovú, břeh lesního 
potoka 2 km JJZ od obce, 420 rn, 2 1.5 . 1982 . Štítná nad Vláří, 2 km JJV, Ž írec , břeh potoka v li s tnaté m lese, 

400 m , \4 .5 . \ 984 . Na vlhkých místech v lese i n1imo les v celt~m úze mí hojn ě . Plagiotltecium cav!fólium 
(Brid.) \wats. Starý Hrozenkov, \eg. Zlatník et J edli čka; Strání, c . fr., leg . Beňa , sterilní , leg. Podpěra (Jedlička 
\ 96 \ ) . Luhačovice·. vrch Jesťí"abí, pískovcová skála. 270 m: údolí Gáborka, smíšený les, 280 m, břeh potoka ; 
lesní žleb mezi Solným a Dubovou, 31 O m: Solné, břeh potoka, 400 m. pískovcový kámen; vrch Obětavá . 

smíšený les na JV svahu , 480 m. na kameni (Pospíšil et Pospíšilová 199 1 ). Hostčtín , Querco-Carpinetum 
I km SV od obce, 450 m. I 0 .8.1970. Valašs ké Kl ohouky, břeh stružky 1.4 km JV města, 470 m a lesní žleb 
u viaduktu 1,6 km JV od mčsta. 430 m. 13 . 10. 1970. Bylnice : Fagetum na JV svahu kopce Hrúií 1.8 km Jod 
nádraží , 430 m , kamenitý svah, 6 .5.1971; Lázy, Carpi11etu111 1,2 km JJ Z od železn i č ní stani ce, 500 m, 2 .5.1986. 
Po pov, háj „Hůrka", na pravé m břehu Vl áry 0,2 km Jod žele zni č ní zastávky, 340 m, 2.7 . 197 1. Javorník, les 
nad Zajíčkovým ml ýne m na moravs ko-slovenské hrani ci 5 km JJZ od kostela. 350 m, 19 .5 . 1977 . Slavkov, 
Slavkovský húj , Querco-Caq1i11et111n 2 km JZ od obce. 400 m, 15.7. 198 1. Šanov, břeh potoka 1,5 km JJV od 
obce, 5 10 m, 14.4. 1982. Štítn á nad Vl áří. 2 km JJV, Žírce. listnatý les. 400 m , břeh potoka, 14.5. 1984. 
V li s tnatých lesích na hol é půdě hojný. Plagiot!tec i1.1111 c1.1rvifáli11111 Schli eph. ex Limpr. Vrcho l M. Lopeníka, 
c. fr.. leg. Podpčra s P. laet11111 (folii s incurvatis) ; Vel. Lopeník , c . fr. . leg. Doležal; Strání, c . fr .. leg . Beňa , sub 
P. dentic11latu111 (J edli čka 196 1 ). Luhačov i ce : Malá Kamenn á, smíše ný les nad prame nem Ottovka, pískovcové 
bal vany; údolí Gáborka, smíšený les. 280 m. břeh potoka ; smrko vý les pod Červeným křížem , 350 m ; Solné, 
400 m , lesní půda ; vrch Obětová, smíše ný les na vrcholu, 5 1 O m, les ní půda (Pospíšil et Pospíš ilová 1991 ). 
Hostětín , smíšený les I km SV od obce. 450 m. I 0 .8. 1970. Slavkov. vrch Kolo . 3,2 km JJ Z od obce. smíšený 
les , 480 m, pařez, 15 .7 . 1981 . Brumov-Bylnice , Sidonie, smíšený les SV od osady, u potoka, 7 .9 . 198 1. Nedašo\'a 
Lhota, smíšený les 4.5 km SV od obce. 580 m, břeh poLOka, 8.9. 198 1. Štítn ú nad Vl áří , 2 km JJV, Ž írce, 
smrková kultura . 400 m , 14.4. 1984. Poteč, monitorovaná les ní plocha Ploščiny, 2,5 km JJV od obce, 739 m, 
smíše ný les. c. sp ., I 0 .6 . 1991 . Nevšová, monit orovaná lesní plocha Bukové, 1,2 km V SV obce, smíšený 
porost, 460 m, c. sp ., 11.6. 1991. f. lat!fálium Jed . Vel. a M. Lopeník , c. fr., leg . Doležal (J e dli čka 1961); 
f. subu11dulat1.1m (Warnst.) Podp. Vel. Lopeník. c. fr. , leg. Dol ežal (Jedlička 1961 ) . Plagiothecium denticulatum 
(Hedw.) B.S .G . Luhačov i ce, písčité lesní cesty v Gáborce (Matouschek 190 I , Tomášek I 975b, Pospíšil et 
Pospíšilová 1991 ). Strání, leg. Be11a (Podpěra 1908). Javořina u Strání, hojně a pi. (Podpěra 1923) . V bukovém 
lese Kadl ečková u Korytné (Šmarda 1954). Vel. Lope ník , c . fr., leg. Doležal (J edli čka 1961 ). Velká J avořina, 
SPR, 950 m. báze jasanu, 23 .8. 1962. Valašské Kl obo uky, okraj lesa u autobusové zas távky 3 km JJV od 
města, 380 m, pařez, 13 . 10. 1970. Popov, háj „Hi'rrka". na pravé m břehu Vláry 0,2 km J od že l ez ni ční zastávky, 
340 m. 2.7 . 1971 . Slavkov, vrch Kolo. 3.2 km JJ Z od obce, smíše ný les, 480 m, pařez, 15 .7.1981. Poteč, 

monitorovaná lesní plocha Ploščiny 2.5 km JJV od obce, smíšený les, 739 m, pařez, I 0 .6 . 199 I. Nedašov, 
monitorovaná lesní plocha Cigáň, 3 km JJV od obce, 720 m, mladá bučina, 11.6. 1991. Brumov-Bylnice, 
Sidonie, monitorovaná les ní plocha Lesková, 6 km J od Brumova, 655 m. Fagetum, 11 .6 . 1991 ; var. maju.1· 
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(Boulay) Limpr. Vel. Lopeník, c . fr„ leg. Doležal ; Korytná , c . fr., leg . Šmarda; Strání, Javořina . c. fr.. leg . 
Podpěra (Jedlička 1961 ). Pl<1giothecium laet11111 B.S.G . Rudimov, Za vrchy, smíšený les I km V, 400 rn , báze 
buku lesního, 1967 (Tomášek 1975b). Luhačovice : Malc.1 Kamenná, smíše ný les nad pramene m Ottovka, 
pískovcové kame ny v koryt ě potoka, 280 rn a báze javoru. 300 rn : břeh Jezírka lásky, 300 rn, pařez; vrch 
Obětová, smíšený les na vrcholu, 510 rn, pařez (Pospíšil ct Pospíš ilová 1991). Valašské Klobouky, lesní žleb 
u viaduktu 1,6 km JV od města. 430 m. 13 . 10. 1970. Bylnice. bučina na JV svahu kopce Grú11, 1.8 km J od 
že l ezn i ční stanice, 430 m. kamenitý svah. 6 .5.1971 . Popov. háj „Hůrka", na pravé m břehu Vláry 0 .2 km J od 
železni ční zastávky, 340 m, 2.7. 1971 . Javorník . les nad Zajíčkovým ml ýne m na moravsko-slovenské hrani ci 
5 km JJZ od koste la, 350 m. 19.5 . 1977 . Slavkov. Slavkovský háj, Querco-Cwpi11etw11 2 km JZ od obce, 400 
m, pařez dubu a vrch Kolo , 3,2 km JJ Z od obce, smíšený les. 480 m, pařez, 15 .7.1981 . Brumov-Bylnice, 
Sidonie. s míšený les SV od osady, 480 rn, 7 .9.1981. Poteč, monitorovan~i lesní plocha Plošč iny, 2,5 km JJV 
od obce, smíše ný porost, 739 rn, pařez. I 0 .6 . 1991 . Nevšová. monitorovaná les ní plocha Bukové, 1.2 km VSV 
od obce, smíšený porost, 460 rn , setl elý pařez. 11 .6 .1991. Na bázích s trorn í'1 a setlelých pařezech v úze mích 
hojn ě. Plagiotlteciu111 nenwrale (Mitt.) Jaeg. Starý Hrozenkov. c . fr„ leg . Zlatník e t J edli čka (J edli čka 1961 ). 
Luhačovice: vrch J es třabí, břeh potoka, 260 rn. báze olše; údolí Gáborka, les ní prameni š tě . 300 rn, pískovcová 
kamenná s uť (Pospíšil et Pospíš ilová 1991 ). Pitín , pravý břeh Vl čího potoka nad soutokem s Olšavou, 3,3 km 
JV od kostela , 430 rn , olšina. 18 .5. 1981. Brumov-Bylnice. Sidonie, smíšený les SV od osady, 480 m , břeh 
potoka, c. sp., 7 .9.1981. Nedašova Lhota. smíšený les 4.5 km SV od obce. 580 m. břeh potoka. 8 .9 .1981. 
Štítná nad Vláří. 2 km JJV, Žírce. břeh potoka v li stnaté m lese. 400 m . 14.5 . 1984. Nedašov, monitorovan á 
lesní plocha C igáií , 3 km JJV od obce, 720 rn. mladá buč ina. 11.6. 1991 . Plagiothecium platypltyllu111 Moe nk . 
Luhačovice : údolí Gáborka, smíšený les, břeh potoka. 280 rn a prameni š t ě, 300 rn , pískovcová kamenná sui 
(Pospíšil et Pospíšilová 1991 ) . Pla,;iothecium succulent11m(Wils .) Lindb. Luhačovice : Malá Kamenná, smíšený 
les nad pramenem Ottovka, 280 m, koryto potoka, pískovcové kameny: Solné. příkop na okraji lesa, 
300 rn (Pospíšil et Pospíšilová 1991 ). Štítná nad Vláří , 2 km JJV. Ž írec, li stnatý les. 400 rn, břeh potoka, 
14.5.1984. Platygyrium repem· B.S .G . Popov, I km JZ, pravý břeh Vláry. 330 m , na vrbě, 1971: Slavkov, 
2 km JZ, Slavkovský háj, 400 m, na dubu , 1981 : Štítná nad Vláří , 2 km JJV. Žírce, 400 m, lípa na břehu 
potoka, 1984: Brumov, Nad kouty. dub u silnice na Návojné, 360 m. 1984 (Pospíšil 1985). Luhačov i ce : les ní 
žleb mezi Solným a Dubovou. 31 O rn . ležící kme n stromu. c . sp.: kmen duhu u značkované ces ty k Jezírku 
lásky, 360 rn a báze olše na břehu Jez írka lásky, 300 m (Pospíšil c t Pospíšilová 1991 ). Bojkovice. stráií JZ od 
že l ezni ční stanice, 290 rn. na kmeni dubu, vrby a jablon ě. 17. I 0.1967 . Popov. kmen olše na pravé m břehu 
Vl áry I km JZ od obce, 330 m, 1.7 . 1971. Rokytnice , kmen hru š ně u lesa nad severním okrajem obce, 400 m, 
2.7.1971. Divnice. les 2 km JJV od obce. 350 rn, na kůře, 18 . 10. 1974. Luhačovice , les Dubová, 2,3 km JV od 
kostela, 380 m, na buku , 23.5 . 1982. Pospíšilová. Štítná nad Vláří . les ní úvoz 2.5 km JJV od obce nad samotou 
Žírce, 420 rn, na pařezu a na břehu Vápenského potoka 400 rn . na kmeni poražené lípy, 14.5 . 1984. Brumov
-Bylnice, Sidonie. monitorovaná les ní plocha Lesková. 6 km J od Brumova, F<1:.:et11111. 655 m, na horce huku , 
11 .6 . 1991 . Pleuridium acu111i11atw11 Lindh. Radějov, Starý háj , najižním svahu Travičné. 19.5 . 1955. Pleuridi11m 
s11bulatum (Hcdw.) Rabcnh . Machová : lesostepní louky s Dantltonia provincialis. 2 1.6 . 1964, Pokluda; přírodní 
rezervace. 4,5 km SV od obce Vrbovce, 450 rn , na vyprahlé louce , 24.4 . 1987. Novotný. Popov, stráií „Lysá", 
nad severním okrajem obce. 380 rn , pastvina. 1.7 . 1971. Bylnice, Lázy, břeh tí'1n ě 1.2 km JJZ od želez ni č ní 
stani ce, 500 rn , 2.5 . 1986. Pleurozium scltreheri (Bri<l .) Milt. Občina u Luhačovic, sterilní (Matouschek 190 I . 
Tomášek I 975b, Pospíšil el Pospíšilová 1991 ). Vlachovice, Hradi sko. kóta 456. 2 km ZSZ, 1960: Nevšová, 
li stnatý les 2 km SZ. 450 rn, 1962 (Tomášek I 975b) . Luhačovice : mez nad Láze ií ským l éčebn ým ústave m 
Julia Fučíka, 280 rn ; vrch Obětová, smíše ný les na vrcholu, 51 O rn . lesní pt1da (Pospíšil ct Pospíšilová 1991 ) . 
Horní Němčí, Lesná, kóta 696, 20 .5 . 1955 . Hostětín, smíše ný les I km SV od obce. 450 rn . I 0.8.1970. Javorník , 
les nad Zajíčkovým mlýn em na rnoravsko-s lovenské hranici 5 km JJ Z od kostela , 350 m, 19.5 . 1977 . Květn á

Strání, „Mechnáčky", prame ni š tě na svahu ses uvu , 450 rn , 4 .7 . 1984, Hlobilová- Jongepi erová. Powmatum 
aloides (Hedw.) P. Beauv. Gáborka u Luhačovic (Matouschek 190 I . Tomášek I 975a) . Javořina u Strání, leg . 
Beiía (Podpěra 1908) . Valašské Klobouky, okraj s mrčiny , 400 m. 8.1.1961 (Tomášek 1962) . Luhačovice: 

lesní úvoz pod Červeným křížem, 350 rn : Solné. břeh potoka. 300 rn a les ní úvoz, 400 m (Pospíšil et Pospíš ilová 
199 1 ). Pow matum im1i~e1w11 (Hedw.) P. Beauv. Na Javořině u Strání. obecný. leg . Befia (Podpěra 1908) . 
Pohlia nuta11.1· (Hedw.) Lindb. Bojkovice. Háj , kóta 430, s mrč ina 1,5 km S, 1967 (Tomášek I 975a) . Luhačovice: 
vrch J estřabí , pískovcová skála, 270 rn ; smíšený les nad Lázeiíským l éčebným ústave m Julia Fučíka, les ní 
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pů d a, 290 m; báze olše na břehu Jezírka lásky, 350 m; Soln é, paseka na hřebe ni , 45 1 m; vrch Obětová, 

smíšený les na JV svahu , 480 m (Pospíš il et Pos píš il ová 199 1 ). Popov, háj „H ů rk a", na pravém břehu Vl áry 
0 ,2 km J od že l ezni č ní zastávky, 340 m, 2 .7. 1971 . Slavkov. Slavkovský háj , J čás t 2,2 km JZ od obce, 450 m , 
pod smrky, 15.7 . 198 1. Nevšová: břeh les ního potoka 2 km JZ od obce, 420 m. 2 1.5. 1982: mon itorovaná les ní 
plocha Bukové, 1,2 km VSV od obce, smíše ný poros t, 460 m, 11 .6 .199 1. Štítná nad Vl ář í, les ní úvoz 2,5 km 
JJV obce nad samotou Žírce, 420 m. 14 .5. 1984. Bylni ce, Lázy, Carpinetum 1,2 km JJ Z od že lezn i čn í stani ce, 
500 m , 2 .5 .1986. Po teč. monitorovaná les ní plocha Pl ošč in y, 2,5 km JJV od obce, 739 m. s míše ný les, 
I 0.6 . 199 1. Nedašov. monitoro vaná les ní pl ocha C i gáň. 3 km JJ V od obce , 720 m, mladá buči n a, 11 .6 .199 1. 
Na holé lesní půdě, zv l ášť na pasekách. čas to, ale ne hojn č. Pohlia wahlenherRii (Web. et Mohr) And r. Plodn ý 
v studá nce H rani č ního potoka u Strání, leg. B eňa ; Pra mcni sko na Javořin ě, leg. Be r1a ( Pod pčra 1908) . 
Luhačov i ce : Solné, 300 m. mokrá lesní půda na břehu potoka; les ní úvoz pod Červeným křížem , 350 m (Pospíš il 
et Pospíš il ová 199 1 ). Polytridwm f or111oswn Hedw. Gáborka v Luhačov i cích (Matouschek 190 I , Tomášek 
1975a) . Luhačov i ce: Mal á Ka menn <1, smíšený les nad pramenem Ottovka, 270 m. lesní půda; údolí Gáborka, 
pískovcová s uť , 300 m; vrch Velká Ka menn á, 300 m, lesní půda : smrk ový les pod Červe n ým Hížem, 350 m. 
lesní půda ; vrch Obětow1 . s míšený les na vrcholu , 5 10 m (Pospíšil ct Pos píši lová 199 1). S lavkov. Slavkovský 
háj , J čás t 2,2 km JZ od obce, 450 m, pod smrky, 15.7. 198 1. Šanov, doubrava nad severním okraje m obce, 
420 m. 14.4. 1982. Štítná nad Vl ář í, 2 km JJV, Žírce, 400 m, smrková kultu ra. 14 .5 .1984. Po teč, monitorovaná 
les ní plocha Pl ošč iny, 2 ,5 km JJV od obce. 739 m, smíše ný poros t. I 0.6 .199 1. Nevšová. monitorovaná lesní 
plocha Bukové. 1,2 km VSV od obce, 460 m, smíšený poros t, c . sp., 11 .6.199 1. Polytrichum juniperinum 
Hedw. Luhačov i ce, Velká Kamenná hora, kó ta 384, I km SV, 1966 (Tomášek I 975a, Pospíš il e t Pospíšilová 
1991 ). Pottia lanceolata (Hedw.) C. Miill. Na korunách zdí ve Strážni ci, pi.: Velká, pi. (Podpčra 1923, Tomášek 
1975a). Radčj ov, mez na jihovýchodním úpatí vrchu Žerotín, 29.4. 1965 . Pottia truncato (Hedw.) B. et S . 
S lav i čín , Rybn íky, I km SS V, 390 m. 1962 (Tomášek I 975a) . Luhačov i ce: úvoz pod Červe ným křížem , 
350 m , c . sp .; j cte lini š tě u značkované ces ty k Jezírku lásky, 360 m, c . sp.; Solné, jílov itá lesní cesta, 430 m, 
c . sp. (Pospíš il et Pos píš il ová 199 1 ). Bylni ce, Lázy, břeh t í'rn ě 1,2 km JJZ od že l ezn i č ní stani ce. 500 m, 
2.5. 1986 . P.1·e1ulephemenm1 11itid11111 (Hedw.) Re im . Luhačov i ce : Solné, les ní úvoz, 430 m, jíl ov itá půda, 

c. sp.; bahnitý břeh Jezírka lás ky, 300 m (Pospíši l et Pos píš il ová 199 1 ). Brumov-Bylni ce, S idonie, smíšený 
les SV od osady, 480 m, břeh potoka. 7.9 .198 1. Pseudo leskeella nervosa (Brid .) Nyh. Na bucích na Javořině , 

leg . Be r1a ( Podpěra 1908) . Studený u B řezové. ster.; J avoři na u Stníní. na kraji bukového pás ma na pl anin ě 
veli ce hojn ě. ster. ( Pod pěra 1923) . Luhačov i ce : Malá Ka menm1, smíše ný les nad pra menem Ollovka. 300 m, 
báze j avon"r; báze olše na břehu Jezírka lásky, 300 m (Pospíš il e t Pos píši lová 199 1 ). Strání, prales na Velké 
Javořině : 960 m, 25 .9 .1959: 950 m. na kl enu a j asanu , 23.8. I 962 . Bojkovice, std t1 JZ od že l ezničn í stanice, 
290 m. na dubu . 17. 10.1967 . Valašs ké Kl obouky, na kmeni jab l o ně 1,4 km JV od města, 470 m, 17 .10.1970 . 
Popov, km en vrby na pravém břehu Vl áry I km JZ od obce, 330 m. 1.7.197 1. Vl achov ice, lípa u kos te la , 
358 m, 11.9.1975. Štítná nad Vláří. 2 km JJV. Ž írce . 400 m. 14.5. 1984. By lni ce, Lázy, pískovcová skalka 
v háji 1,2 km JJ Z od že l ezn i č n í stanice, 500 m. 2.5. 1986. Přírodní rezervace Jazevčí, 2 km Z od obce Javorník , 
370 m, pískovcový kámen na pas t v in ě. 16.7 .1987. Novotn ý. Na borce li stn atýc h stro mfr a na pískovcových 
kamenech ve lm i čas t á. Pteri>:y11 a11dn1111 .filifá r111e Hedw. Velká Javořin a. buk, c. sp„ 1905, c. sp., 1907, 19 ) 6, 
Bcr'ía, c . sp„ 19 13, Podpěra; SPR . FaRe t1.1111 . 1959. bu k, 900 m a jasan, 920 m, 1962 , Pos píš il ; Nová Lhota , 
Šance, buk , 19 16. Beiía; Malý Lopeník, 800 m a Velký Lopeník , 920 m, c . sp„ 1928. Doležal ; Brumov
-Byln ice, S idonie, buk , c . sp., 1925, Vlach, SV, smíšený les, 480 m, 198 1, Pospíš il : Bojkovice, s t ráň JZ od 
nádraží, 290 m. dub, 1967, Pospíš il (Pospíšil 1985). Nedašova Lhota, okraj lesa 4,4 km SV od obce, 570 m, 
buk , 8.9 . 198 1. Luhačov i ce, les Dubová, 2,3 km JV od kos tela, 380 m, na dřevě v potoku . 23 .5 . 1982, 
Pospíš il ová . Pterywmeun.1111 ovatum (Hedw.) Dix . Ni vni ce. u si ln ice do Korytné, Sedl áček 19 12: Velká, okraj e 
s ilni ce, Beňa 19 13 a Nábě l ek 19 19, písč it á pole. Bdia 19 19 (Pos píš il 1975) . Pitín, podezdívka pl otu u domu 
na jihovýchodním okraj i obce. 350 m. 18.5 . 198 1. Pti li 11111 i:rislll-1•astre11sis (Hedw.) De Not. Na doškové 
s t řeše ve Strání , leg . B e ň a (Podpěra 1908) . Pylaisia polyantlw (Hedw.) Schimp. Luhačov i ce, na li pách 
(Matouschek 190 I , Tormlšek I 975 b) . Luhačov i ce, l ázeň ský park , kmen javoru , 250 m, c. sp. (Pospíš il et 
Pospíš il ová 199 1 ). Přečkov i ce, smíše ný les I km JV, búze buku lesního, 400 m , 1966 (Tomášek l 975b). 
Bojkovi ce, stráň JZ od že l ezniční s tani ce, 290 m, na vrbě, 17. 10 . 1967 . Popov, kmen vrby na pravém břehu 
Vl áry I km JZ od obce, 330 m, 1.7 . 1971. Hrádek na Vl árské dráze, smíšený les J od že l ezni č ní stani ce 
Sl avi č ín , 4 1 O m, zeď studně, 14.4 .1982 . 
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Racomitrium canescens (Hedw.) Brid . Nevšová, bor, kóta 415, 0,5 km SZ, 1962 (Tomášek I 975a). Brumov: 
pastvina nad tunelem u jihovýchodního okraje obce, 400 m, 15 .10. 1970; násep železniční trati JZ nádraží, 
360 m. 14.5 . 1984. Brumov-Bylnice, Svatý Štěpán, levý břeh Vláry 0,5 km S od osady, 300 m, chodník na 
pastvině, 23.10.1969. Rhizomnium 111agn(/(1/ium (Horik.) T. Kop. Hluboká bažina na východním sklonu 
Javořiny, Beúa (Podpěra 1908, sub R. punctatum Hedw. var. elaturn Schimp.). Rhizomnium punctatum (Hedw.) 
T. Kop. Gáborka u Luhačovic (Matouschek 190 I, Tomášek I 975a) . Luhačovice: vrch Jestřabí , pískovcová 
skála, 270 m; Malá Kamenná, koryto les ního potoka nad pramenem Ottovka, 280 m; údolí Gáborka, lesní 
prameni ště, 300 m, c. sp.; Solné, břeh lesního potoka. 300 m, na dřevě v bažině, c. sp.; vrch Obětová, lesní 
ces ta ve smíšené m lese na vrcholu, 5 1 O m. s Jung emwnnia gracillima Sm. (Pospíšil et Pospíš ilová 1991 ). 
Pitín. na vlhké m okraji lesa na Skalce, c. ťr., Sedl<íček (Podpěra 1932) . Valašské Klobouky, u stružky 1,4 km 
JV od města, pod lese m, 470 m, 13 . 10. 1970. Popov. háj „Hl'1rka" . na pravém břehu Vláry 0,2 km J od železniční 
zastávky, 340 m, 21.7 .197 l. Pitín, pravý břeh Vlčího potoka nad soutokem s Olšavou, 3,3 km JV od kostela, 
430 m, olšina, 18 .5.1981. Rokytnice, smíšený les při křižovatce silnic 2 km JZ od obce, 450 m, 7 .9 . 1981. 
Brumov-By lnice, Sidonie, smíšený les SV od osady, 480 m, u potoka, 7 .9. 1981 . Nedašova Lhota, smíše ný 
les 4,5 km SV od obce, 580 m, břeh potoka, 8.9 . 1981 . Nevšová, břeh lesního potoka 2 km JJZ od obce, 
420 m, 2 1.5 . 1982. Luhačovice, les Dubová, 2,3 km JV od kostela, 380 m, na dřevě v potoku, 23.5. 1982, 
Pospíšilov<.1. Štítná nad Vláří, 2 km JJV, Žírce. listnatý les, 400 m, bt-eh potoka, 14.5. 1984. Poteč, monitorovaná 
lesní plocha Ploščiny, 2.5 km JJV od obce, 739 m , smíše ný porost, I 0 .6.1991 . Na vlhkých místech. zejména 
na březích potoků, na zem i, kamenech i na dřevě; var. nwcrophyllum Warn st. Bukový les, Porážky nad 
Vápenkami (Šmarda 1946). Rlwdohryum roseum (Hedw.) Limpr. Barvínkový žleb u Korytné (Šmarda 1946). 
Divnice, les 2 km JJV od obce, 350 m, 18. 10. 1974. Nevšová, bažinatá louka 2 km JJZ od obce, 420 m, 
10.6. 1982, Pospíšilovú . SPR Jazevčí, 2 km Zod obce Javorník , 370 m, na loukách , 16 .7. 1987, Novotný. 
Rhynchostegiella jacq11i11ii (Garov.) Limpr. Luhačovice, vrch Malá Kame nná. koryto lesního potoka nad 
pramenem Ottovka, 280 m, pískovce , s Fissiden.qmsi/111s (Wils .) Milde. Crn to11ei.mm./i li cinwn (Hedw.) Spruce 
a Rltynclwstegiu 111 murale (Hedw.) 13 .S .G„ c. sp„ 9 . 10. 1988 (Pospíši l 1991. Pospíšil et Pospíšilová 1991). 
Nedašova Lhota, smíše ný les (buk se smrkem) 4.5 km SV od obce , 580 m, kameny na břehu potoka, c . sp„ 
8.9 . 198 1. Rhynchostegium 111urale (Hedw.) 13 .S .G . Luhačovice, vrch Malá Kamenná, koryto lesního potoka 
nad pramene m Ottovka, 280 m, pískovec, 9.10. 1988 (Pospíšil 1991) . Luhačovice : opěrná zeď pod silnicí do 
Zlína naproti l ékárně, 260 m ; skalnatý svah u kaple. 260 m: opěrná zeď proti léčebnému domu Vltava, 265 m; 
kamenná zeď pod dětským léčebným domem nedale ko pramene Aloiska. 280 m (Pospíšil et Pospíš ilová 
1991 ). Brumov, zřícenina hradu. 400 m, 15 . 10. 1970. Popov. háj „Hí'irka". na pravém břehu Vláry 0 ,2 km J od 
že l ezniční zastávky, 340 m, pískovcový kám e n. 2.7 . 1971 . Pitín . pravý břeh Vlčího potoka nad soutokem 
s Ol šavou, 3,3 km JV od kostela. olšina. 430 m. na kameni. 18.5. 1981; var. julaceu111 B .S .G . Luhačovice, 
Malá Kamenná, betonová obruba studánky ve smíšeném lese nad pramenem Ottovka, 300 m (Pospíšil et 
Pospíšilová 1991 ). Rhynclwsteg111111 riparioides (Hedw.) Card . Na stejných místech u Luhačovic blízko Gáborky 
(Kalmus et Niessl 1871 , Tomášek I 975b). Luhačovice. Gáborka. na pfskovcovém kameni v potoku , c. fr. 
(Matouschck 190 1, Tomášek 1975b). Luhačovice : vrch Jcstfobí, břeh potoka. 260 m, c . sp .; Malá Kamenná, 
koryto lesního potoka nad pramenem Ottovka. 280 m, pískovce, c. sp .; údolí Gáborka, smíše ný les, koryto 
potoka, 280 m a prameniště, 300 m. pískovcové kameny. c . sp . (Pospíšil e t Pospíšilová 1991 ). Bojkovice, 
regulace u sp lavu ke Krhovu I km JV, 300 m. 1969 (Tomášek I 975b) . Brumov-Bylnice, Sidonie , prameniště 
u potoka I km SV od osady, 460 m. 7 .9 . 1981. Šanov. břeh potoka 1.5 km JJV od obce , 51 O m. 14.4. 1982 . 
Nevšová, břeh lesního potoka 2 km JJZ od ohcc , 420 m . 2 1.5 .1982. Bylnice, Lázy, břeh potůčku 1,3 km JJZ 
od železni ční stanice, 51 O m, 2.5 . 1986. Rhytidiadelpl111s squarrosu.1· (Hedw.) Warnst. Slavičín , Na plošč inách , 

okraj smrkového lesa 2 km JZJ, 400 m, 1967 (Tomášek I 975b) . Luhačovice: trávník nad ces tou k prameni 
Aloiska, 275 m; mez u Lázeiíského l éče bného ústavu Julia Fučíka , 280 m; Solné, příkop na okraji lesa, 
300 rn (Pospí.~i l et Pospíšilová 1991 ). Brumov-Bylnice, Svatý Štčp:.ín. levý břeh Vláry 0,5 km S od osady, 
300 m, travnatý svah pod silnicí, 23 . 10. 1969. Nevšovú : břeh lesního potoka, 2 1.5 . 1982; bažinatá louka 2 km 
JJ Z od obce. 420 m , 10 .6.1982 . Brumov. násep želez ni č ní trati JZ od nádraží, 360 m , 14 .5.1984. 
Rhytidiadelphus trique trus (Hedw.) Warn s t. U Luhačovic (Kalmus et Niessl 1871, Tomášek I 975b) . 
Luhačovice : vrch J estřabí, 280 m, trávník; mez u Lázeiíského l éčebného ústavu Julia Fučíka, 280 m ; Solné, 
příkop na okraji lesa, 300 m (Pospíšil et Pospíšilová 1991) . Pitín : na hřebeni Jod obce, 650 m, 17.4. 1953 ; 
pastvina 2,8 km od kostela nad pravým břehem Olšavy, 420 m, 18 .5.1981 . Strážnice, louka na JV svahu 
vrchu Žerotín, 270 m , 29 .4 . 1965 . Bojkovice , stráf1 JZ od železniční stanice, 290 m, 17 . 10. 1967 . Brumov-
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-Bylnice, Svalý Šlěpán, levý břeh Vláry 0 ,5 km S osady, 300 m, travnatý svah pod s ilni cí, 23 .10.1969. Brumov: 
ve zřícenině hradu, 400 m, 15 . I 0 .1970; náse p že l ezni č ní trati JZ od nádraží, 360 m, 14.5 . 1984 . Šanov, okraj 
lesa nad silnicí Hos tětín - Rokytnice, 430 m. 14.4. 1982 . Nevšová. břeh potoka 2 km JJZ od obce, 420 m, 
2 1.5 .1982 . Bylnice, Lázy, hlinitá mez 0 ,8 km JJZ od že l ezni ční stani ce, 450 rn. 2.5. 1986. Vápenky, I. d. 
Porážky, 550 m, I 5.7.1989, Novotný. Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. Strážnice, Žalostina (Podpěra 1923) . 
Strážnice, Žerotíny; Pitín , pastvisko pod Skalkou, Sedláček (Podpěra 1932, Pospíš il 1968) . Strážnice, JJV, 
Žerotín , 270 m, pastvina, Pospíšil 1965; Raděj ov, V, Lučina, horská louka, 400 m, Pospíš il 1967; Tvarožná 
Lhota, Fojtovské lúky, 350 m, Pospíšil 1955 ; Velká nad Ve li čkou , na suchých místech, Beňa 191 2 a 1935; 
Suchov, Mlýny, 400 m, Pospíšil 1957 . horská louka s Veratrum nigrum L., 500 m, Pospíši l 1957 . Hor. Němčí. 

Lesná, horská louka, nal ez i š tě Gentiana kochiana Perr. et Song„ 600 m, Pospíšil 1955; Korytn <1, Nové louky, 
Šmarda 1942 (Pospíšil 1968) . Suchov, Pod Háje m, ex p. V. sklon 8°, 490 m. 20.6 . 1971 (Tlusták 1975) . Louka, 
v háji na svahu k železni ční trati , 15.4. 1954. Raděj ov. Koutky, 11.7 . 1957 . Brumov, pastvina nad tunelem 
u jihovýchodního okraje obce, 400 m. 15 .10. 1970. Ve lká nad Veli čkou , svahov::í louka nad východním okrajem 
obce, 300 m, 19.5. 1977. SPR Jazevč í , 2 km Z od obce Javorník. 370 m. pískovcový kámen na pastvině , 
16 .7 . 1987, Novotný. 

Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske Nedašova Lhota , okraj lesa, 500 m, 4.9 .1960 (Tomášek 1962) . Poteč, 
monitorovaná lesní plocha Ploščiny, 2,5 km JJV od obce. smíšený les, 739 m, na dřevě. I 0.6 . 1991 . Schistidiwn 
apocarpum (Hedw.) B. et S . Slavičín. kámen u silnice. 380 m, 1962 (Tomášek I 975a) . Luhačovice : opěrná 

zeď naproti l éčebnému domu Vltava, 265 m. c. sp. ; betonová zeď u l éčebného domu Palace, 270 m, c. sp.; 
kamenná zeď pod dětským léčebným domem nedal eko pramene Aloiska, 280 m (Pospíšil et Pospíšilová 
1991 ). Brumov: vrch „Na Tatrách". 2.5 km JV od kostela , 600 m. na kameni , 14.6 .1971 ; násep že l ezni č ní 

trati JZ od nádraží, 360 m, 14.5 .1984. Popov, háj „ Hůrka", na pravém břehu Vl áry 0.2 km Jod železniční 
zastávky, 340 m, pískovec, 2.7.1971 . Pitín . křovinatá stráň pod lese m při silnici k Podlesí 1.2 km JV od 
kostel a. 350 m, na kameni a pravý břeh Vl č ího potoka nad soutokem s Olšavou , 3,3 km JV od kos tela, 430 m, 
olšina, 18.5 .1981. Brumov-Bylnice, Sidonie, smíšený les SV od osady, 480 m, kámen u potoka. 7 .9. 1981. 
Bylnice, Lázy, pískovcová skalka v háji 1,2 km JJ Z od že l ezni č ní stani ce. 500 m, 2.5. 1986. Schistidium 
rivulare (Brid .) Podp. V potoce u Strání v méně statné formě, leg . Beňa (Podpěra 1908) . Scleropodium purum 
(Hedw.) Limpr. Luhačovice : trávník nad ces tou k prameni Aloiska , 275 m; travn atý svah u Lázeňského 
l éčebného ústavu Julia Fučíka, 280 m; Solné : mez a příkop na okraji lesa. 300 m; břeh Jezírka lásky, 300 m; 
vrch Velká Kamenná, pastvina pod lesem, 31 O m, bažina (Pospíšil et Pospíšilová 1991 ). Bojkovice, stráň JZ 
od žel ezni ční stani ce. 290 rn , 17 . I 0 . 1967 . Brumov-Bylni ce. Svatý Š těpán , levý břeh Vláry 0.5 km S osady, 
300 rn. travnatý svah pod si lni cí, 23 .10. 1969; Sidoni e, výs lunn á pastvina na východním okraji osady, 450 m, 
7.9.1981. Brumov. ve zříce nin ě hradu, 400 m, 15. 10. 1970. Vlachov ice , pastvina I km SSZ od kos tela. 380 m, 
11 .9 .1975 . Pitín , pastvina 2,8 km JV od kos tela nad pravým břehem Ol šavy, 420 m, 18.5. 198 1. Slavkov, 
Slavkovský háj, J část 2. 2 km JZ od obce. 450 rn . pod smrky, 15.7. 198 1. Hrádek na Vl árské dráze, smíšený 
les J od že l ezni ční stanice Slavičín, 420 mm . na jílu , 14.4. 1982. Šanov, borový les 1,5 km JJV od obce, 
520 m, 14.4. 1982. Nevšová, monitorovaná les ní plocha Bukové. 1.2 km VSV od obce, smíšený porost, 460 m, 
v dolince, 11 .6.1991 . Na travnatých místech v celém úze mí čast ý. Seli[.:eria recurvata (Hedw.) B.S.G. Na 
mokrém kamení pískovcovém u Strání a na Javořině velmi hojně , leg. Beňa (Pod pěra 1908) . Boršice, při 
potoku mezi vrchy Kolo a Lipinkou; Korytná, v rezervaci Kadlečková (Š marda 1946) . Luhačovice, v lese na 
pískovcových balvanech (Š marda 1946. Pospíšil et Pospíšilová 199 1 ). Luhačovice. údolí Gáborka, pískovcová 
s uť v lesním prameni šti , 300 m (Pospíšil e t Pospíšilová 199 1). Vlhké skály na Hradi sk u a "V potokoch" za 
Javorníkem - Filipovské údolí, 23 .3. 191 3, Beiía . Mikul č in vrch, v lese u studánky při silni ci na pískovci, 
5 .8.1969. Brumov-Bylnice, Svatý Š těpán, levý břeh Vl áry S od osady, 300 m, pískovcová skalka na pastvině, 
23 .10. 1969. Buč ina na jihovýchodním svahu kopce Hrúň , 1,8 km Jod že l ezniční stanice Bylnice, 430 m, 
pískovec, 6.5. 1971. Brumov, vrch „Na Tatrách''. 2.5 km JV od kostela, 600 m, na kameni, 14.6.1971. Popov, 
háj „ Hůrka", na pravém břehu Vláry 0 .2 km J od že l ezni ční zas távky, 340 m, pískovec, 2 .7 .1971 . Pitín , 
pastvina 2,8 km JV od kostela nad pravým břehem Olšavy, 420 m, pískovec, 18.5 .198 1. Nedašova Lhota, 
smíšený les 4,5 km SV od obce, 580 m, pískovcový kámen na břehu potoka, 8.9 . 198 1. Štítná nad Vl áří, 2 km 
JJV, Ž írce, pískovcový kám en u potoka v li stnatém lese, 400 m, 14.5 . 1984. Návojná, pastviny „Draby", SZ 
od obce, 400 m, pískovcový kámen, 15.5 . 1984. Na pískovcíc h v celém území hojný a zpravidla plodný. 
Sphafinum girge11sol111ii Russ. Haluzice . háj , 8.8 . 1958. 
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Taxiphyllum wiss~rillii (Garov.) Wijk et Marg . Luhačovice. Solné, kamenitý břeh potoka, 400 m (Pospíšil et 
Pospíšilová 1991 ) . Tet raplti.1· p e /lu c ida Hed w. Luhačovice, Gáborka (Matouschek 190 I , Tomášek 
J 975a) . Luhačovice, údolí Gáborka, břeh lesního potoka, 280 m, s Lepidozia repta11.1· (Dum .) Dum . (Pospíšil 
et Pospíšilová 1991). Nevšová, břeh lesního potoka 2 km JJZ od ohce, 420 m, 2 1.5 . 1982. Štítná nad Vláří, 
2 km JJV, Žírce, břeh potoka v li stnatém lese , 400 m. 14.5 .1984. Poteč, monitorovaná lesní plocha Ploščiny, 
2,5 km JJV od obce, s míše ný les, 739 m. na pařezu. 10.6 . 1991 . Tltuidium abietin11111 (Hedw.) B .S .G . 
U Luhačovic a na Mal é Kamenné (Kalmus et Niess l 1871 . Tomášek I 975b, Pospíši l et Pospíšilová 1991 ). 
Strání - Vápenky, došková střecha, 1905 Beňa; Velká. na suchých , hlavn ě písčitých místech, 1914 Beňa; 
Strážnice, JJV. Žerotín. 270 m, pastvina. 1965 Pospíšil; Starý Hrozenkov. SZ. svah u s ilnice. 1965 Pospíšil 
(Pospíšil 1967). Haluzice. smíše ný les na kótě 520. 0.5 km JV. 1966 (Tomášek 1975b). Horní Němčí, Lesná, 
vrcholová louka. skl on 3°. exp. SZ, 675 m, 16.6.1971 (Tlust<ík 1975). Radějov, Lučina, Horní louka. 400 m, 
31.5 .1967 . Bojkovice, s tr<1ň JZ od železniční stanice, 290 m. 17 .10. 1967 . Brumov-Bylnice, Svatý Štěpán, 
levý břeh Vláry 0.5 km S od osady, 300 m. chodn ík na pastvinč . 23 . 10. 1969. Brumov : zříce nina hradu. 
pastvina u cesty ke zřícenině hradu a pastvina nad tune lem u jihovýchodního okraje obec, vesměs 400 m. 
15 .10. 1970; násep že l ezni ční trati JZ od nádraží. 360 m. 14.5.1984. Popov, st1«í 11 „Lysá", nad severním okrajem 
obce, 380 m, pastvina, 1.7 .197 1. Velká nad Veličkou, svahová louka nad východním okrajem obce, 300 m, 
19 .5 .1977 . Návojná, pastviny „Drahy", SZ od obce, 400 m, 15 .5 .1984. Na suchých , výslunných místech 
v území hojný. Thuidium delicatulum (Hedw.) Milt . Plodný u Strání v Mandlovém, leg. Beňa (Podpěra 1908). 
Luhačovice, lesní úvoz nad Láze11ským l éčebným ústavem Julia Fučíka, 280 m (Pospíšil et Pospíšilová 1991) . 
Brumov, Hol ý vrch. 830 m. pastvina. 25.7 . 1949 . Horní Němčí. Lesná. kóta 696. 20.5. 1955 . Brumov-Bylnice , 
Svatý Š těpán , svah mezi si lnicí a že leznicí. 11 .6. 1958 . Radějov. Lučina, Horní lo uka. 400 m. 3 1.5 . 1967 . 
Mikul č in vrch. na pískovcové m kameni u stud <ink y v lese při silnici. 5 .8.1969. Slavkov. Slavkovský háj , 
Querco-Carpinetum 2 km JZ od obec, 400 m, pařez dubu . 15.7 . 1981 . SPR Jazevčí. 2 km Z od obce Javorník, 
370 m, na loukách, 16.7 .1987, Novotný. Vápenky. I. d. Porážky. 550 m. 15 .7. 1989. Novotný. Na pastvinách, 
na loukách i v lesích častý , vzácně plodný. Tltuidi11111 philibertii Limpr. Břeh hrani čního potoka u Strání, 
plodný, Beňa (Podpěra 1908). Na břehu potoka u Strání. ster„ Beňa (Podpěra 1923) . Luhačovice, Solné. 
příkop na okraji lesa. 300 m (Pospíšil et Pospíšilov<í 1991 ). Bojkovice. stdt1 JZ od železn i č ní stani ce, 290 m, 
17 .10.1967 . Brumov: vrch „Na Tatrách", 2,5 km JV od kostela , 600 m. 14.6 . 1971 : mísep železn i č ní trati JZ 
od nádraží, 360 m, 14.5.1984. Pitín, pastvina 2.8 km JV od kostela nad pravým břehem Olšavy, 420 m, 
18.5 . 1981 . Nedašova Lhota, bažina (Eriophoretum) 3,8 km VSV od obce, 540 m , 8.9.1981 . Th11idi1tm 
reco~nitum (Hedw.) Lindb. Korytná (Šmarda 1946) . Tvarožná Lhota, Fojtovské louky, 19 .5 .1955 . Thuidium 
tanwriscinum (Hedw.) B.S .G . Luhačovice : Gáborka. ster. (Matouschek 1901 . Tomášek I 975b) . Luhačovice : 

údolí Gáborka, lesní prameniště, 300 m: Solné. smíše ný les, 3 10 m. vlhká les ní půda; vrch Obětová, SV svah , 
400 m, prameniště (Pospíšil et Pospíšilová 1991 ). Haluzice. Bukovina, kóta 385. 1,5 km S. 1966 (Tomášek 
1975b) . Haluzice. húj, 8 .8 .1958 . Hostětín. smíšený les 1 km SV od obce. 450 m, I 0.8 . 1970. Rokytni ce, 
smíšený les při křižovatce silnic 2 km JZ od obce. 450 m, 7 .9 .1981 . Brumov-By lni ce. Sidonie, smíše ný les 
podél potoka SV od osady, 480 m. 7.9. 198 1. Tortella torruosa (Hedw.) Limpr. U Strání. bohatě plodný, leg. 
Beňa (Podpěra 1908). Lozky u Strání, ster. (Podpěra 1923) . U Boršic na Jasenové na pastvině, ster. (Podpěra 
1932). Hroznová Lhota. regulace Veličky 0.5 km J , 220 m. 1969 (Tomášek I 975a) . Tvarožná Lhota, Fojtovské 
louky, 19.5 . 1955. Brumov-Bylnice. Svatý Štěpán , levý břeh Vláry 0,5 km S od osady, 300 m, pískovcová 
skalka na pastvině, 23 .10.1969. Divnice. les 2 km JJV od obce, 350 m, 18 .10. 1974. Bylnice, Lázy, pískovcové 
skalky v háji 1.2 km JJZ od že l ez ni č ní stani ce, 500 m. 2.5 .1986. Tort11la laevipila (Brid .) Schwaegr. Slavičín , 

kmen lípy srdčité v zámeckém parku . 1967 , del. Pilous (Tomtišek I 975a) . Tort1.ila lat(folia 13ruch ex Hartm . 
Vlachovice, lípy u kostela, 358 m, 1975 (Pospíšil 1987) . Tortu/a murali.1· Hedw. U Luhačovic (Kalmus et 
Niessl 1871 ). Luhačovice : opěrná zeď naproti l éčebnému domu Vltava, 265 m. c. sp.; vrch Jestřabí , pískovcová 
skála, 270 m, c. sp .; betonová zeď u l éčebného domu Palace, 270 m, c. sp .; kamenmí zeď pod dětským 
léčebným domem nedaleko pramene Aloiska, 280 m, c. sp. (Pospíšil et Pospíši lová 1991 ). Pitín , kamenná 
zeď na jihovýchodním okraji obce, 330 m. c. sp„ 18 .5.1981. Vápenky, Porážky, 550 m, c . sp„ 15.7 .1987 , 
Novotný. Tortula papillosa Wils . 13rumov-Bylnice. lípa u s ilnice. 300 m, 1962; Slavičín, lípa v obci, 385 m, 
1967, Tomášek. rev. Pilous ; Štítná nad Vláří- Popov. I km JZ . vrba na levém břehu Vláry, 330 m, 1971 ; 
Brumov-Bylnice. „Nad kouty", dub u si lni ce k Návojné, 360 m, 1984, Pospíšil (Pospíšil 1987) . Luhačovice : 

kmen jasanu v lázeňs kém parku naproti l ékárn ě. 250 m; kmen jasanu u pramene Ottovka, 255 m; betonová 
zeď u lázeňského domu Palace, 270 m (Pospíšil et Pospíšilov<í 1991 ). Tortula ruralis (Hedw.) Gaertn„ Meyer 
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et Scherb. Na doškových střechách a lesní půdě u Luhačovic (Kalmus et Ni ess l 1871 ). Luhačovice : opěrná 

zeď pod s ilnicí do Zlína u kol onády, 260 m a naproti l ékárn č. 260 m; koruna kamenné zdi pod dětským 

léčebným domem nedal eko pramene Aloiska. 280 m (Pospíšil et Pospíšilová 1991) . Tortula subulata Hedw. 
Rokytnice, les nad severním okrajem obce. 400 m. 2 .7 .197 1. Divnice. les 2 km JJV od obce, 350 m, 18 .10.1974. 
Pitín. Quercn-Carpinetum 1.2 km JV od kostela nad si lnicí k Podl esí. 360 rn. 18 .5.198 1. Tortula virescens 
(De Not.) De Not . Strání. vrba, 1908. Beňa; Slavičín, lípa v obci, 385 m, Tomášek, rev. Pilous; ibid„ jírovec 
u s ilni ce do Rokytni ce. 410 m, 1971, Pospíši l; Brumov, lípa u potoka v obci, 340 m. 1970, Pospíši l; Pitín , 
lípa u autobusové zastávky na západním okraji obce, 320 m, lípa nad s ilni cí do Podlesí. 330 m a babyka 1,2 
km SV na pravém břehu Olšavy, 350 m. 198 1. Pospíš il (Pospíšil 1987) . Luhačov i ce : kmen jasanu v láze i'l ském 
parku naproti l ékárn ě, 250 m; betonové schod i š tě u hizeňského <l omu Palace, 270 m (Pospíš il et Pospíšilová 
1991 ). Vlachov ice . v obci na lípách u kos tela, 358 m. 11 .9 .1985. Triclwstornum brachypodiunz Bruch . Strání, 
leg. Beňa (Podpěra 1908 , sub T cylindricwn C. M .) . 

Ulota crispa (Hedw.) Bri<l . Na buku na Javořině u Strání. leg. Beňa (Podpěra 1908). Slavičín, Na ploščinác h, 
s míšený les 2 km ZJZ. 400 rn, kmen dubu letního, 1967 (Tomášek I 975b ). Luhačov i ce: les ní žleb mezi 
Solným a Dubovou. 310 m, kmen stromu ležící přes potok (Pospíš il e t Pospíšil ová 199 1 ). Velká Javořina , 

SPR, 950 m, kmen jasanu, 23 .8.1962. 

Weissia hrachycwpa (Nees et Hornsch.) Jur. Luhačovice, c. fr. (Veselský 1863 apud Matouschek 190 I, Tomášek 
I 975a, Pospíš il et Pospíš ilová 1991 ). Popov, stráň „Lysá". nad severním okrajem obce, 380 m, pastvina, 
1.7 . 1971. Bylnice, Lázy, hlinitá mez 0 ,8 km JJZ od žel ez ni č ní stanice, 450 m, 2.5 . 1986. SPR Jazevčí, 2 km 
Zod obce Javorník , 370 m. na loukách , 16.7.1987, Novotný. Weissia con1rover.w Hcdw. Strání, leg . Beňa 

(Podpěra 1908). Na Mal é Kamenné u Luhačov i c (Kalmus et Niessl 1871 , Tomášek J 975a) . Luhačov i ce, vrch 
Jestřabí , 280 m, na holé zemi (Pospíš il et Pospíš ilová 1991 ). Radějov, Starý háj , na ji žním svahu Travičn é, 

19.5 . 1955. Horní Němčí, Lesná, kóta 696, 20 .9 . 1955 . Nedašov. na ležícím kmeni u lesního potoka I km JV 
od obce, 500 m, 30.4.1986. Weissia /0111.:if"olia Milt. Na výslunném svahu u Horněmč í (Šmarda 1946) . Javorník . 
na suché louce u " Petruchova mlýna", 330 m a SPR Jazevčí, 2 km Z od obce Javorník , 370 m , na loukách, 
16.7 . 1987, Novotný. Weissia squarro.rn (N ees et Horn sch.) C. Miill. V úvozech u Strání. hojně a bohatě plodný, 

leg. Beňa (Podpěra 1908). 

Charakteristika bryoflóry 

Na území CHKO Bílé Karpaty bylo dosud zaznamenáno 243 druhů mechorostů (38 játrovek 
a 205 mechů) a 34 infraspecifických taxonů. K velmi hojným patří Lophocolea 
heterophylla, Amblystegium serpens, Brachythecium rutabulum, B. velutinum, 
Calliergonella cuspidata. Cratoneuronfilicinum. Eurhynchium hians, Fissidens taxifolius, 
Homalothecium lutescens. Hypnum cupress(fonne, Plagiomnium affine, Plagiothecium 
cavifolium, Thuidium abietinum, tedy druhy vesměs indiferentní, bazifilní nebo i slabě 
kalcifilní. Naopak z druhů obvykle hojných jsou v území nápadně řídce zastoupeny 
acidifilní mechy Dicranum scoparium, Leucobryum glaucum, Pleurozium schreberi 
a Sphagnum sp.; jsou-li v území častější, jako např. Dicranella heteromalla nebo Pohlia 
nutans, pak zpravidla v malém množství. 

Za mechy v území vzácné lze považovat: Buxbaumia aphylla, Calliergon cordifolium, 
Calliergonella cuspidata var. mollis. Campylostelium saxicola, Ephemerum serratum, 
Homalothecium nitens. Pseudephemerum nitidum, Rhizomnium magnifolium a Tortula 
lat(folia, za nejvzácnější pak druhRhynchostegiellajacquinii, z jehož čtyř nalezišť známých 
v České republice jsou dvě v CHKO Bílé Karpaty. 
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Ke zvláštnostem bryoflóry území patří zejména poměrně hojný výskyt jinde vzácných 
druhů Dicranum muehlenbeckii. Fissidens exilis, F. pusillus a Seligeria recurvata, dále 
kalcifilní mechy Entodon concinnus, Gymnostomum calcareum, Gyroweisia tenuis 
a subatlantické druhy Mnium hornum a M. spinulosum, jejichž výskyty v území jsou 
krajními lokalitami v jejich souvislém rozšíření v České republice směrem na východ. 

Za nezvěstné je nutno pokládat některé mechy, jež sbíral Beiía na konci minulého, resp . 
na počátku tohoto století a které publikoval Podpěra ( 1908). Patří k nim Antitrichia 
curtipendula, Bryum turbinatum. Buxbaumia viridis, Dicranodontium denudatum, 
Dicranum viride, Eucladium verticillatum, Isopterygium pulchellum, Orthothecium 
intricatum, Orthotrichum patens, O. tenellum, Ptilium crista-castrensis, Schistidium 
rivulare, Trichostomum brachypodium a Weissia squarrosa. 

Za ohrožené je potřeba považovat všechny druhy, které rostou v území na jediné lokalitě, 
zv l ášť pak kortikolní mechy rodů Orthotrichum, Tortula a Ulota. 

DruhDicranumfulvum a /sopterygium elegans var. terrestre byly potvrzeny po 120 letech 
na svých původních nalezištích. 
Závěrem lze shrnout, že území CHKO Bílé Karpaty je málo geomorfologicky členité, 

má vcelku jednotvárný pískovcový geologický podklad, postrádá skály i rašeliniště . Jeho 
bryoflóraje tedy poměrně chudá, čítá 243 druhů. Mnohé z nich však nebyly téměř I 00 let 
potvrzeny, jiné jsou ohroženy. Zvlášť pozoruhodný je výskyt mechu Rhynchostegiella 
jacquinii, jenž zasluhuje zvláštní ochranu . 

Summary 

A brief hislory oťbryotlorislic research in lhc Prolected Landscape /\rea Bílé Karpaty is oullined. Thc objectives 
of the papcr were lo galher the scattered dala on bryophytcs in thc study area. both puhlished and unpubli shed. 
complete them with aulhor 's own find s and provide an cxhauslive survey of the bryotlora of the area. The 
basic characleri stic ofthe bryoflora is al so provided. Species are arranged in alphabetical order. with liverworts 
and mosses class ifi ed separately. 

To date . 243 spcc ics o ť bryophytes (38 liverworts and 205 mosscs) and 34 inťraspecific taxa have been 
recorded in the protectec.I area Bíl é Karpaty. lnc.liťťc rc nt , basiphilous and al so sli ghtly calciphilous species are 
very frequent : Loplwcolea lt ete ropltylla. A111h/y.1·tel{ i11111 se1pe11s. Brachytlteci11111 rutabulum, B. velutinum, 
Calliergo11 ellu cuspidaw. Crato11euron fili cinu111. E11rhy11dliw11 hill11s, Fisside11.1· taxiťolius. Homaloth ecium 
lutescens, Hypnu111 cupres.1·!fár111e. Plal{io11111iu111 afline. Plagiotlteciu111 ca vi(oliw11 and Tltuidium abiel i11um . 
On thc contrary, so me ge ncrall y widespread spccics are markedly rarc in tbc area studiec.I , such as acidophilous 
mosses Dicmnum scopariwn. Leucohryu111 glmu:11111 . Ple11mzium .w:ltreberi and Splwgnwn sp.; when these 
occ ur more frequcntl y, such as e .g. Dicmnella li eteronwlla or Pohlia 11ut<.111s, then only with a low abundance. 
The following mosses are considerec.I as rare: Buxha11111ia apltylla. Callie1go11 cordiťolium, Clllliergo11ella 
cusp idata var. molli s. Ca 111pylos te li11111 .rnxicola. Eph emer 11111 s e /'l'atu111. Ho111alotlt ec iu111 11it ens , 
Pseudephe111erum 11itidu111. Rhiw11111i11111 11wg11ifáliu111 and Tor111/a latifólia . Th e rares t s pec ies is 
Rhy11 cho.1·1e1; iella jacqui11ii , occurring onl y in four s ites 111 thc Czech Republi c, two of which are located in 
the Bílé Karpaty Prolectcd Arca . 

One of lhe most specific features of the area is a fairly frequ ent occurrencc of species which are rather rare 
in other parts of the co untry : Dic.Ta11w11 11111ehlenbeckii, Fisside11 .1· exilis. F pusillus and Seligeria recurvl/ta, 
and also thc calc iphilous mosses E11 1odo11 co11cin1111s. Gy11111osto11wm clllcare1.1111. Gyroweisia tenuis and the 
subatlantic species Mnium homum and M. spi11ulo.H1111: for the lattcr, the occurrence in the area represenls 
eastern most localitics in their conlinuous c.li s tribution range. 
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Some mosses collected by Be11a al the end of the last century and al the beginning of thi s century and 
publi shed by Podpěra ( 1908) should be considered as absent : Antirrichia curripendula, Bryum rurbinatwn, 
Buxbaumia viridis, Dicra11odontiw11 denunatum, Dicranum viride, Eucladium verticillatum, l .rnpterygium 
pulchellwn, Orthothecium intricatum, Ort/10trichum1wte11s, O. tenellwn, Ptilium crista -castrensis, Schistidium 

rivulare, Triclwstomum hrachypodiL1111 and Weissia squarrosa. 

Ali species occurring in only one locality should be considered as endangered in the area. This holds 
especially for corticolous mosses oť the genera Orthotrichum, Tortula and Ulota. The species Dicronum 

.fúlvum and l .wpreryg ium elega11s var. rerrestre were confirmed in their original si tes after 120 years . 
The Protected Landscape Arca Bíl é Karpaty has a small geomorphological variation, rather uniform 

sandston c geo logical basis and lacks rocks and peat-bogs. lls bryo flora is therefore rather poor, including 
only 243 species. Howevcr. man y of them havc not bee n co nfirmed for al most I 00 years, while others are 
endangered. The occurrcnce of the moss Rhy11c/1os1egiella jacqui11ii is most remarkable and deserves special 
protection . 
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