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Distribution of Corydalis cheilanthifolia in the Czech Republic
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Map produced on: 18-01-2022

Database records used for producing the distribution map of Corydalis cheilanthifolia 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

Source data
All

P

native (at least one record)

×

alien

P

a revised herbarium specimen (at least one record)

G

all other

?

only record(s) uncertain regarding identification and/or locality
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Abbreviations of projects (data sources):
Excerpce Atlas: Taxonomic Experts’ Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)
Florlit: Floristic literature excerptions (managed by Zdeněk Kaplan)

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.
5349a
původní jméno: Corydalis cheilanthifolia
lokalita: Krupka, 50°41'05"N, 13°51'27"E
souřadnice: 50°41'8.10''N, 13°51'21.90''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2021-07-15
nálezce: Eva Požárová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: souřadnice udávané autorkou fotografie jsou patrně nepřesné a lokalita je pravděpodobně totožná s lokalitou L. Lippla;
doloženo fotografií: https://www.inaturalist.org/observations/87159257
ID: 14103937
původní jméno: Corydalis cheilanthifolia
lokalita: Krupka: Husitská ulice, opěrná zeď pod hradem severně od domu č.p. 27 naproti Hasičskému muzeu, 330 m n. m.,
50°41'8.150"N, 13°51'21.930"E
souřadnice: 50°41'8.15''N, 13°51'21.93''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2021-07-15
nálezce: Leoš Lippl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14104541
6565b
původní jméno: V. Řehořek & J. Danihelka: Corydalis cheilanthifolia;
lokalita: Boskovice: ul. Velenova, u domu č. 13; pata kamenné zídky u silnice, 2 trsy
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'9.00''N, 16°39'28.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-06-19
nálezce: D. Láníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 14046546
původní jméno: Corydalis cheilanthifolia Hemsl.
lokalita: 68. Moravské podhůří Vysočiny, 6565b, Boskovice (distr. Blansko): ulice Velenova, u domu č. 13, při patě kamenné zídky,
49°29'09,2"N, 16°39'28,3"E, 380 m n. m.
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'9.20''N, 16°39'28.30''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-06-19
nálezce: Deana Láníková
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2018): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 53:
31–112.
projekt: Florlit
poznámka: str. 34; det. V. Řehořek & J. Danihelka; herbářová položka se nezachovala; uživatel Jiří Danihelka: Doklad BRNU 625472 se
zachoval a je vřazen v herbáři. Nevím, jak na to kolegové přišli, že se to ztratilo.
ID: 13715928
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7267a
původní jméno: Corydalis cheilanthifolia
lokalita: 18a. Dyjsko-svratecký úval, 7366a [sic!], Břeclav, Kančí obora: v lužním lese mezi břeclavským pivovarem a odlehčovacím
ramenem Dyje: Navážka při můstku přes rameno náhonu, asi 50 m jižně od zástavby (Fibichova) na protilehlém břehu Mlýnského
náhonu, osm rostlin (z toho šest kvetoucích) v nasypaném kamení po obou březích ramene, 48°45'49,8"N, 16°52'35,2"E
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'49.80''N, 16°52'35.20''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2015-04-12
nálezce: Jiří Uher
pramen: Uher J. (2016): Dymnivka podmrvkolistá (Corydalis cheilanthifolia) – nově zplaňující druh v květeně České republiky a
historie jeho šíření v Evropě. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 51: 13–19.
herbář: BRNL;MMI
projekt: Florlit
poznámka: det. J. Uher; originální kvadrant chybný
ID: 13856624
původní jméno: Corydalis cheilanthifolia
lokalita: 18a. Dyjsko-svratecký úval, 7366a [sic!], Břeclav, Kančí obora: v lužním lese mezi břeclavským pivovarem a odlehčovacím
ramenem Dyje: Pravý břeh propojovacího ramene při patě vzrostlého dubu, dvě malé rostliny (obě kvetoucí), 48°45'47,1"N,
16°52'32,0"E
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'47.10''N, 16°52'32.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2015-04-12
nálezce: Jiří Uher
pramen: Uher J. (2016): Dymnivka podmrvkolistá (Corydalis cheilanthifolia) – nově zplaňující druh v květeně České republiky a
historie jeho šíření v Evropě. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 51: 13–19.
projekt: Florlit
poznámka: originální kvadrant chybný
ID: 13856625
původní jméno: Corydalis cheilanthifolia
lokalita: 18a. Dyjsko-svratecký úval, 7366a [sic!], Břeclav, Kančí obora: v lužním lese mezi břeclavským pivovarem a odlehčovacím
ramenem Dyje: Za stadiónem na levém břehu Mlýnského náhonu, jediná rostlina ve spleti vodou podmílaných kořenů jasanu,
48°45'45,8"N, 16°52'39,8"E
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'45.80''N, 16°52'39.80''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2015-04-30
nálezce: Jiří Uher
pramen: Uher J. (2016): Dymnivka podmrvkolistá (Corydalis cheilanthifolia) – nově zplaňující druh v květeně České republiky a
historie jeho šíření v Evropě. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 51: 13–19.
projekt: Florlit
poznámka: originální kvadrant chybný
ID: 13856623
původní jméno: Corydalis cheilanthifolia
lokalita: 18a. Dyjsko-svratecký úval, 7366a [sic!], Břeclav, Kančí obora: v lužním lese mezi břeclavským pivovarem a odlehčovacím
ramenem Dyje: Asi 80 m jižně od předešlé lokality při rameni náhonu, dvě kvetoucí rostliny při pařezu staletého dubu, 48°45'40,6"N,
16°52'18,9"E
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'40.60''N, 16°52'18.90''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2015-04-12
nálezce: Jiří Uher
pramen: Uher J. (2016): Dymnivka podmrvkolistá (Corydalis cheilanthifolia) – nově zplaňující druh v květeně České republiky a
historie jeho šíření v Evropě. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 51: 13–19.
projekt: Florlit
poznámka: originální kvadrant chybný
ID: 13856627
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původní jméno: Corydalis cheilanthifolia
lokalita: 18a. Dyjsko-svratecký úval, 7366a [sic!], Břeclav, Kančí obora: v lužním lese mezi břeclavským pivovarem a odlehčovacím
ramenem Dyje: Za hrází levého břehu odlehčovacího ramene Dyje na navážce kamení u můstku přes rameno náhonu na lednické
panské cestě, tři rostliny, jediná kvetoucí, 48°45'45,3"N, 16°52'18,2"E
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'45.30''N, 16°52'18.20''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-05-26
nálezce: Jiří Uher
pramen: Uher J. (2016): Dymnivka podmrvkolistá (Corydalis cheilanthifolia) – nově zplaňující druh v květeně České republiky a
historie jeho šíření v Evropě. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 51: 13–19.
projekt: Florlit
poznámka: originální kvadrant chybný
ID: 13856626

4

