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Distribution of Dryopteris remota in the Czech Republic 

Author of the map: Libor Ekrt

Map produced on: 13-05-2016

Database records used for producing the distribution map of Dryopteris remota published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources): 

Excerpce Atlas:  Taxonomic Experts’ Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by
Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German
or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as);
lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude;
fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář –
herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu  – comments imported into the Pladias database;
komentář přidaný při tvorbě mapy  – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons;
původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

6665d

původní jméno: Dryopteris filix-mas x spinulosa (Dryopteris remota)
lokalita: Adamov, na stráni proti zámku k Vranovu v ostružinících v jedlovém lese, žulosyenit
nejbližší obec: Vranov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'9.96''N, 16°38'24.86''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1936-09-01
nálezce: František Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41599
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původní jméno: Dryopteris filix-mas x spinulosa (Dryopteris remota)
lokalita: Ve smíšeném lese v ostružinících na stráni k Vranovu proti zámku v Adamově, žulosyenit
nejbližší obec: Vranov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'9.96''N, 16°38'24.86''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1936-09-01
nálezce: František Bílý
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41603

původní jméno: Dryopteris filix-mas x spinulosa (Dryopteris remota)
lokalita: Žlíbek od Nového Hradu k Olomučanům, míšený les, jedle převládají, žulosyenit
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°19'41.36''N, 16°38'55.84''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-11-07
nálezce: František Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41600

6666c

původní jméno: Dryopteris filix-mas x spinulosa (Dryopteris remota)
lokalita: V jedlovém lese ve žlíbku u Suché louky mezi Habrůvkou a Olomučany
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°19'39.27''N, 16°41'38.09''E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1938-08-12
nálezce: František Bílý
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41602

původní jméno: Dryopteris filix-mas x spinulosa (Dryopteris remota)
lokalita: V Padouchu pod smrčky nad starou vápenkou mezi Habrůvkou a Olomučany, vápenec
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°18'45.08''N, 16°42'16.46''E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1937-08-06
nálezce: František Bílý
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41601

původní jméno: Dryopteris filix-mas x spinulosa (Dryopteris remota)
lokalita: V Košovém žlíbku v bukovém lese mezi Habrůvkou a Olomučany, vápenec
nejbližší obec: Josefov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'50.41''N, 16°41'57.62''E, ± 1500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1934-10-11
nálezce: František Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41598
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původní jméno: Dryopteris cf. remota
lokalita: Ktiš, na S svahu vrchu Malý Plešný
nejbližší obec: Ktiš, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'7.15''N, 14°7'48.38''E, ± 100m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2002-11-17
nálezce: Martin Lepší; Karel Boublík; Petr Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pozn. L. Ekrt: dle autorů nálezu byl na lokalitě přítomen 1 trs, který však již nebyl na dalších
návštěvách lokality ověřen
ID: 41597
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