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Distribution of Hordeum secalinum in the Czech Republic 

Author of the map: Michal Ducháček

Map produced on: 26-10-2018

Database records used for producing the distribution map of Hordeum secalinum published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished Symbol Attribute state

None P all records

Time P recent occurrence (at least one record since 2000)

P old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities

after 2000, or all records undated)

Origin P native (at least one record)

× alien

Source data P a revised herbarium specimen (at least one record)

G all other

All ? only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

                                                               
                                                   Kaplan et al., Preslia 90: 425–531, 2018



2

Abbreviations of projects (data sources): 

Excerpce Atlas:  Taxonomic Experts’ Records (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; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost -
geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5852c

původní jméno: Hordeum secalinum
lokalita: In ruder. ad Dejvice (Pragae)
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'21.83''N, 14°22'57.65''E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1929-06
nálezce:  Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13634912

5952a

původní jméno: Hordeum secalinum
lokalita: [Praha-Smíchov:] na rumišti za smíchovským nádražím v několika trsech
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'40.50''N, 14°24'28.00''E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce:  Rohlena
pramen: Rohlena J. (1931): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. XI. (Trávy) – Čas. Nár. Mus., Praha, sect. natur., 105: 1–23.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ... Mimo to je rostlina pravidelně vytrvalá; naše činí dojem jednoleté, ale bude to asi forma prvním rokem kvetoucí,
neboť jsem ji sbíral až v září (orig. pozn.). – Doklady tohoto druhu ze Smíchova nebyly nalezeny. Možná mylná determinace (pozn. M.
Ducháček 2018.
ID: 13634913; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

6865b

původní jméno: Hordeum nodosum
lokalita: Morava: Brno-Radlas: zplanělé u tov. Mosilana.
nejbližší obec: Brno-Radlas, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'53.66''N, 16°37'26.22''E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1961-06-03
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 415293
ID: 13634902

7266b

původní jméno: Hordeum nodosum
lokalita: Jižní Morava: slané louky za Lednicí
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'25.10''N, 16°49'27.40''E, ± 1000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1964-05-27
nálezce: Josef Dvořák
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 918935
ID: 13634911
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původní jméno: Hordeum secalinum
lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav: in pratis subsalsis (Festucetum pratensis hungaricum) in propinquitate aggeris piscinae
Mlýnský dictae prope oppid. Lednice.
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'25.10''N, 16°49'27.40''E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-06-22
nálezce: Miroslav Smejkal; Jiří Vicherek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 466953
ID: 13634908

původní jméno: orig.: Hordeum secalinum; M. Ducháček 2017: !
lokalita: Moravia merid., Lednice: in pratis subsalsis (Festucetum pratensis hungaricum) in propinquitate aggeris piscinae Mlýnský
dictae prope pagum Lednice
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'25.10''N, 16°49'27.40''E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-06-22
nálezce: Miroslav Smejkal; Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 410510; 4 sheets (410510, 410518, 410519, 410521); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval
ID: 13634909

lokalita: Moravia australis: in pratis subsalsis inter oppidum Lednice et vicum Charvátská Nová Ves.
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'25.10''N, 16°49'27.40''E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-06-27
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 doklady; evidenční číslo: PR 567332, PR 567343
ID: 13634910

lokalita: Moravia australis: in pratis salsis prope vicum Lednice.
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'25.10''N, 16°49'27.40''E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1960-06-03
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 doklady; evidenční číslo: PR 533170, PR 533171
ID: 13634907

původní jméno: Hordeum secalinum
lokalita: Moravia centralis: ad aquae ductum in pratis salsis, humidis prope vicum Lednice.
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'25.10''N, 16°49'27.40''E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1959-06-20
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2 doklady; evidenční číslo: PR 918936, PR 918937
ID: 13634904
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původní jméno: orig.: Hordeum secalinum; M. Ducháček 2017: !
lokalita: Moravia meridionalis, distr. Břeclav: in pratis subsalsis ad puteos aquaeducti prope oppidum Lednice. S. m. c. 160 m
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'25.10''N, 16°49'27.40''E, ± 200m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1959-06-24
nálezce: M. Deyl
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 422302; Plantae Čechoslovacae Exsiccatae, Centuria II., No. 152; for further notes by J. Holub see the label; distr.
phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval
ID: 13634905

lokalita: Moravia australis: in pratis salsis prope vicum Lednice.
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'25.10''N, 16°49'27.40''E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1959-06-24
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 5 dokladů; evidenční číslo: PR 515189, PR 515193, PR 515188, PR 515211, PR 515187
ID: 13634906
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