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Abstract
An overview of recent localities (usually less than 10 years old) of 73 taxa in the Beskydy Protected Landscape Area and its surroundings (Western Carpathians, NE Czech Republic) is given, based on field grid
mapping and revision of herbarium material in public herbaria. The list of taxa includes mainly threatened
and phytogeographically important taxa of which new localities were discovered in recent years. A few cases of regionally rare taxa and taxa from taxonomically critical groups not previously recognised in the area
are also included. For each taxon, brief comments on past and present distribution, ecological demands and
management of the localities are added.
K e y w o r d s : Beskydy, distribution, floristics, grid mapping, north Moravia, Silesia, threatened taxa,
West Carpathians
N o m e n k l a t u r a : Moravec (1995); Kubát et al. (2002); Chytrý (2007)
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Úvod
Karpatská èást severovýchodní Moravy a Slezska patøí k ménì probádaným, pøitom však
floristicky bohatým územím Èeské republiky. Oblast je význaèná pøedevším výskytem
øady východních fytogeografických prvkù (v rámci Èeské republiky), zejména taxonù vázaných na karpatskou (nebo karpatsko-alpskou) kvìtennou oblast. Pouze v Moravskoslezských Beskydech (a lokálnì na hlavním høebeni Javorníkù) pøesahují Karpaty v rámci
Èeské republiky nadmoøskou výšku 1000 m a je zde typicky vyvinutý montánní stupeò.
Vlivem karpatského pastevectví a malorolnického hospodaøení vznikala v Beskydech od
17. století mozaikovitá krajina se støídáním rùzných typù stanoviš, která se v jisté míøe zachovala dosud, zejména v oblastech Javorníkù a Vsetínských vrchù. Trvající extenzivní
zpùsob hospodaøení a minerálnì bohatší geologické podloí, pøedevším v jiní èásti Beskyd, podmiòují pomìrnì velkou druhovou bohatost zejména pastvinných, luèních a mokøadních spoleèenstev. Na druhou stranu je struktura geologického podloí v celých
Beskydech pomìrnì monotónní. Takøka 70 % území je také více ménì souvisle zalesnìno,
vèetnì nejvyšších poloh. V Beskydech rovnì témìø schází botanicky i krajináøsky atraktivní prvky bezlesí jako jsou velké skalní útvary, rozsáhlejší rašeliništì a vìtší bezlesé plochy v nejvyšších polohách (ve srovnání s blízkými sudetskými pohoøími na západì i
centrálními Západními Karpaty na východì).
Tato smìs pøíznivých i nepøíznivých vlastností se odráí i ve stavu botanického zkoumání. Floristický prùzkum zaèal v oblasti Beskyd u ve druhé polovinì 19. století (viz následující oddíl) a s promìnlivou intenzitou pokraèuje a do souèasnosti. Všechny botanické
práce se však vìnují pouze dílèím èástem Beskyd nebo zahrnují území jen jako souèást vìtšího celku (napø. souborné kvìteny Moravy a Slezska). ádná studie, která by charakterizovala kvìtenu Beskyd komplexnì, dosud nevyšla. Region rovnì unikal pozornosti pøedních
èeských a moravských floristù, nebo pokud jde o herbáøové doklady, pøedstavuje severovýchodní Morava a Slezsko pravdìpodobnì nejménì zastoupenou oblast v „centrálních“ herbáøích (zejména praské herbáøe PR a PRC, ale do znaèné míry to platí i pro velké moravské
herbáøe jako jsou BRNM, BRNU a OLM). To se negativnì promítá pøi zpracování øady druhù v Kvìtenì Èeské republiky, pro které jsou tyto herbáøové sbírky jedním z hlavních informaèních zdrojù. Pro nìkteré v regionu èasté druhy údaje v Kvìtenì ÈR tudí zcela scházejí
(exemplárními pøíklady jsou Hypochaeris maculata, Melilotus altissimus, Rosa sherardii).
Chybìjící souborný pøehled druhù se stal podnìtem pro pomìrnì rozsáhlé floristické
mapování v Chránìné krajinné oblasti Beskydy, které spoleènì s intenzivnìjším botanickým výzkumem regionu v posledním desetiletí vyplòuje mezeru ve floristickém poznání území. Cílem tohoto èlánku je významnìjší nálezy shrnout a podrobnìji
komentovat.
Jádrem zájmového území je Chránìná krajinná oblast Beskydy (obr. 1). Vyšší pozornost je však vìnována i støední èásti fytochorionu Vsetínská kotlina, který sice ji leí
mimo CHKO, avšak z botanického hlediska tvoøí se západním okrajem CHKO jeden
nedílný celek.
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Obr. 1. – Zájmové území se zobrazením fytochorionù a významnìjších sídel. Území CHKO Beskydy je
znázornìno šedivým podkladem stínovaným podle reliéfu.
Fig. 1. – Study area including borders, numbers and names of phytogeographical districts and position of
larger towns. The Beskydy Protected Landscape Area is visualised by a grey background; shading indicates
the relief.

Historie botanického výzkumu
Severní èást Beskyd do svých floristických prací zahrnuli ji Josef Sapetza (1865, 1868),
Karl Kolbenheyer (1862) a Emil Fiek (1881). V 80. letech 19. století vychází souborné
dílo Flora von Mähren und österr. Schlesien Adolfa Obornyho (Oborny 1883–1886), zahrnující i soudobé floristické poznatky z území Beskyd. Mezery ve floristickém poznání
v této oblasti vyplòují pøedevším èetné floristické pøíspìvky Františka Gogely (napø. Gogela 1890–1899, 1903–1906, 1904a, b) a Gustava Weebera (Weeber 1901–1903, 1936).
Z jiní èásti Beskyd, ze Vsetínska, publikuje koncem 19. století pøedevším Jan Bubela
(1884, 1886, 1888). Èást dnešního Vsetínska prozkoumal také Eduard Formánek, který
svá pozorování zahrnul do nìkolika floristických èlánkù (Formánek 1884a, b, 1886–1887)
a èesky psané Kvìteny Moravy a rakouského Slezska (Formánek 1887–1897). V systematickém prùzkumu regionální flóry Vsetínska pokraèoval ve 20. a 30. letech minulého století Gustav Adolf Øíèan (1927, 1928, 1932, 1933, 1936). Øíèanova stìejní práce,
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rukopisná Kvìtena okresu vsetínského a valašsko-meziøíèského (1936), dodnes zùstává
hlavním regionálním floristickým pramenem. Území Beskyd popisuje ve své práci Úvod
ke kvìtenì èeskosl. Slezska i Josef Otruba (1925, 1926).
K dalšímu poznání flóry Beskyd pøispìli od 30. let minulého století zejména Vladimír
Krist (1934), Josef Duda (napø. 1949, 1950), Jindøich Vodièka (napø. 1954, 1957), Valentin Pospíšil (napø. 1957, 1962, 1964), Zdenìk Kilián (napø. 1955, 1960a), Jaroslav Tomášek (1979), Marie Sedláèková (napø. 1978, 1988, 2000, Sedláèková & Plášek 2005) a
mnozí další. Floristické a fytocenologické práce publikují také pracovníci regionálních
muzeí a státní ochrany pøírody: Josef Duda, Marie Elsnerová, Alena Hájková, Milena
Kašparová, Vìra Koutecká, Šárka Neuschlová, Jan Pavelka, Zdenka Prymusová, Marie
Sedláèková, Kateøina Švendová a další. Na tyto botanické prùzkumy navazuje dnes další
generace botanikù. Území Beskyd bylo zahrnuto i v rámci floristických kurzù Èeskoslovenské / Èeské botanické spoleènosti ve Frýdku-Místku (Skalický et al. 1978), v Novém
Jièínì (Grulich 2003) a ve Vsetínì (Koutecký et al. 2009).

Pøírodní pomìry
Zájmové území náleí orograficky do Moravskoslezských Beskyd, Veøovických vrchù,
Ronovské brázdy, Vsetínských vrchù, Javorníkù a Vsetínské kotliny. Pro zjednodušení v celém èlánku zájmové území nazýváme „Beskydy“ (ve smyslu území CHKO Beskydy). Region
náleí k flyšovému pásmu Vnìjších Západních Karpat. Flyš se vyznaèuje mnohonásobným
rytmickým støídáním vrstev jílovcù, pískovcù a slepencù. V jiní èásti CHKO (na sever po
údolí Ronovské Beèvy) a dále východnì od toku Bílé Ostravice je zastoupena magurská flyšová skupina s pøítomností zèásti vápnitých jílovcù a pískovcù. Severní èást Beskyd je naopak
tvoøena nevápnitými odolnými vrstvami godulského flyše (Janoška 2000). Pro Beskydy jsou
typické èetné, rozsáhlé i drobnìjší sesuvy na svazích, iniciující napøíklad vznik svahových prameniš. Dominantním pùdním typem jsou kambizemì, ve vyšších polohách podzoly, jen ojedinìle se objevují pseudogleje. Nejniším bodem studovaného území je tok øeky Beèvy u
Vsetína (asi 340 m), nejvyšším vrchol Lysé hory (1323 m). Centrální èást zájmového území
leí v chladné klimatické oblasti (podoblasti CH4, CH6, CH7), pouze úzký lem na severovýchodním okraji a údolí Senice, Ronovské a Vsetínské Beèvy, spadají do mírnì teplé klimatické oblasti (podoblasti MT2, MT5 – Quitt 1971). Prùmìrné roèní teploty vzduchu i úhrny
sráek se silnì mìní s nadmoøskou výškou. Nejteplejší èástí území je oblast kolem Vsetína
(7 °C), nejchladnìjší vrchol Lysé hory (2,6 °C). Prùmìrný roèní úhrn sráek se pohybuje od
750 mm v údolích po 1390 mm ve vrcholových partiích Lysé hory. Území patøí k oblastem
s bohatou snìhovou pokrývkou, která v nejvyšších polohách vytrvává 150 a 180 dnù.
Území Beskyd náleí do dvou fytogeografických obvodù a tøí okresù (Skalický in Hejný
& Slavík 1988). V rámci Karpatského mezofytika jsou v západní èásti rozlišeny podokresy
80a. Vsetínská kotlina a 80b. Veøovické vrchy, od jihu a k høebenu Vsetínských vrchù patøí
území k fytogeografickému okresu 82. Javorníky. Okrajové èásti Beskyd na severu a severovýchodì zasahují do 84a. Beskydského podhùøí, jen malá èást u Mostù u Jablunkova
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náleí do 84b. Jablunkovského mezihoøí. Vìtšina zájmového území je zahrnuta do Karpatského oreofytika, podokresu 99a. Radhošské Beskydy. Nutno však upozornit, e vymezení
hranic oreofytika je zde ponìkud problematické. Severní hranice je vedena po vnìjším obvodu pohoøí tvoøeném strmìjšími svahy, nìkdy však sestupuje i níe do rovinatìjšího podhùøí (zde èasto sleduje hranici souvisle zalesnìného území nebo vrstevnice odpovídající
úpatí výraznìjších vrcholù). Takto vymezené oreofytikum ovšem zahrnuje i dosti nízké nadmoøské výšky (pod 500 m n. m.) a široká údolí nìkterých tokù (zejména Ostravice, Morávky
a Lomné), kde sestupuje i do 400 m n. m. Podobnì jako údolí Ronovské Beèvy na západní
hranici fytochorionu, odpovídají tato území svým charakterem jednoznaènì mezofytiku.
Specifickým problémem je vedení hranice oreofytika na jiním úboèí Vsetínských vrchù,
které svým charakterem leí na rozhraní mezi podhorským a horským stupnìm a kde tato
hranice nesleduje ádný zjevný krajinný prvek (urèitá vrstevnice, výraznìjší vrcholy, typ
osídlení nebo pomìr les / bezlesí). Naopak flóra a vegetace vrcholových partií Javorníkù
(formálnì v mezofytiku) je u spíše oreofytního charakteru.
Podrobnìjší údaje o klimatických, geologických, geomorfologických a vegetaèních
pomìrech území jsou uvedeny napø. v pracích Mackovèin et al. (2002), Weissmannová et
al. (2004) a Koutecký et al. (2009).

Metodika mapování
Floristické mapování, které se stalo základem pro výbìr taxonù publikovaných v tomto
èlánku, probíhalo na území CHKO Beskydy v letech 2006 a 2009 podle upravené metodiky pøevzaté z obdobného mapování v CHKO Bílé Karpaty (Jongepier 2003). Mapovací
jednotkou byla 1/16 základního pole støedoevropského síového mapování (Slavík 1986).
Území CHKO tak bylo rozdìleno do 189 mapovaných šestnáctinových „ètvercù“, pøièem
okrajové „ètverce“ (asi 1/3 všech) nezasahují do území celé. Pøi mapování byl kladen dùraz na bezlesou krajinu a výskyt chránìných, ohroených a invazních druhù rostlin, které
byly v mapách lokalizovány co nejpøesnìji (obvykle bodovì). Samostatnì byly mapovány
také „segmenty“ zahrnující bezlesé 1. zóny CHKO a vybrané botanicky cenné lokality.
Naopak nebyla mapována maloplošná zvláštì chránìná území, kde podrobné seznamy taxonù poskytují inventarizaèní prùzkumy. Data zaznamenaná v terénu do mapy a škrtacího
seznamu byla pøepsána do programu Janitor (SurveyPro), výsledkem je databáze s více
ne 107 000 údaji o zhruba 1300 taxonech (Anonymus 2010). Všechny údaje byly ve snaze odstranit moné omyly a pøeklepy podrobovány kritické revizi. U vybraných taxonù
byly zároveò provedeny terénní revize a pro kritické skupiny rostlin revize herbáøových
poloek. Sporné nálezy byly konzultovány s jednotlivými autory a specialisty.

Výbìr a publikování taxonù
V rámci floristického mapování bylo nalezeno vìtší mnoství taxonù, které by si zaslouily zveøejnìní. Pro výbìr k publikování v rámci tohoto èlánku byla zvolena kritéria

282

Popeláøová et al.: Beskydy

zahrnující taxony zpravidla významovì pøesahující území Beskyd. Prezentovány jsou
proto zejména: a) nové èi aktualizované lokality kriticky ohroených taxonù (ve smyslu
Èerveného seznamu flóry Èeské republiky, Procházka 2001), b) významnìjší taxony z kategorií silnì ohroených a ohroených taxonù, zejména dosud nepublikované z nìkterého
ze zahrnutých fytochorionù nebo po delší dobì znovunalezené, c) v území novì rozpoznané taxony z taxonomicky sloitých skupin, d) nové lokality v regionu velmi vzácných taxonù nebo fytogeograficky zajímavých taxonù.
Popsány jsou nálezy dosud nepublikované, jen v menší míøe jsou zahrnuty i nálezy
ji publikované a zde doplnìné o významné informace (napø. pøesnìjší lokalizace, poèetnost populací), pøípadnì publikované pouze v podobì manuskriptù. Zpravidla nejsou
publikována data starší 10 let, výjimku tvoøí novì revidované starší herbáøové sbìry,
které nebyly zahrnuty v døívìjších zpracováních (napø. u rodù Euphrasia a Viola). Protoe je snahou zahrnout pokud mono všechny aktuálnì známé lokality výskytu taxonu
ze studovaného území, jsou databázové údaje z mapování doplnìny i terénními daty autorù a dalších spolupracovníkù. Výjimeènì jsou publikována data z fytocenologických
snímkù z Èeské národní fytocenologické databáze (v textu uvedena zkratka „ÈNFD“),
která byla vyhledána s vyuitím Databanky flóry Èeské republiky (Danihelka et al.
2011). Ve snaze o co nejobjektivnìjší popis rozšíøení taxonu jsou v nìkterých pøípadech
publikovány i lokality mimo území CHKO Beskydy (napø. nejbliší výskyty nebo lokality naznaèující moné migraèní cesty). Tyto lokality jsou oznaèeny hvìzdièkou (*) pøed
èíslem fytochorionu. Rozšíøení vybraných taxonù je znázornìno v mapkách. Jako podklad jsou pouita data ÈÚZK 2007 a AOPK ÈR 2011.
Stupeò ohroení taxonù odpovídá Èervenému seznamu cévnatých rostlin Èeské republiky (Procházka 2001). Výskyt taxonu ve fytochorionu byl posuzován zejména
podle Kvìteny Èeské republiky (Hejný & Slavík 1988, 1990, 1992; Slavík 1995, 1997,
2000; Slavík & Štìpánková 2004; Štìpánková et al. 2010). Nomenklatura, vymezení
jednotlivých taxonù, vèetnì agregátù, odpovídá zpracování v Klíèi ke kvìtenì Èeské
republiky (Kubát et al. 2002). Pokud je výjimeènì pouito odlišné pojetí, jsou jména
uvedena i s autorskými zkratkami. Fytocenologické snímky jsou zapsány podle standardní metody curyšsko-montpellierské školy (napø. Moravec et al. 1994). Syntaxonomické èlenìní travinných spoleèenstev respektuje Vegetaci Èeské republiky (Chytrý
2007, Chytrý 2011), u dalších typù vegetace práci Rostlinná spoleèenstva Èeské republiky (Moravec et al. 1995). U lokalit byly doplnìny fytochoriony podle fytogeografického èlenìní Èeské republiky (Skalický in Hejný & Slavík 1988) a kód ètvrtiny
kvadrantu støedoevropské mapovací sítì (Slavík 1986). Pro pøehlednost jsou dále
v textu vynechávána èísla èastìji jmenovaných fytochorionù, tj.: 80. Støední Pobeèví,
80a. Vsetínská kotlina, 80b. Veøovické vrchy, 82. Javorníky, 84. Podbeskydská pahorkatina, 84a. Beskydské podhùøí, 84b. Jablunkovské mezihoøí, 99. Moravskoslezské
Beskydy, 99a. Radhošské Beskydy a 99b. Slezské Beskydy. Je-li urèitý pojem (napø.
Moravskoslezské Beskydy) pouit v jiném smyslu ne jako název fytochorionu (napø.
geomorfologickém), je toto v textu jasnì vyjádøeno.
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Lokality a komentáøe k vybraným taxonùm
Andromeda polifolia

C2

9a. Radhošské Beskydy, 6477d, Horní Lomná (distr. Frýdek-Místek): fertilní porost 45 × 10 cm na okraji rašelinné louky, 1,4 km JJZ od kostela v obci, 615 m n. m. (6. 5. 2006 not. D. Køenek; 20. 7. 2006
not. D. Hlisnikovský & Z. Vrubel; 11. 10. 2010 leg. D. Hlisnikovský, FMM).

Koncem šedesátých let 20. století zanikla výstavbou vodního díla Šance v té dobì poslední známá lokalita kyhanky sivolisté v moravských Karpatech v PR Hutì-Kravenec.
Jistì však zdaleka nebyla jedinou. O sto let døíve ji zaznamenal u Bašky v Beskydském
podhùøí K. Kolbenheyer (1862), pozdìji zmiòuje její výskyt u obce Paskov na rozhraní
Beskydského podhùøí a Ostravské pánve A. Oborny (1883–1886), a to právì s odkazem
na Kolbenheyera, v jeho (co se Slezska týèe) stìejním pojednání se však o Paskovì nehovoøí. Na to uvádí E. Formánek (1887–1897) mj. výskyt na vrchu Klùzovì (490 m) u
Ronova pod Radhoštìm (Vsetínská kotlina). Dnes se v okolí ádné ze jmenovaných
obcí pøíhodný biotop pro kyhanku nezachoval a lze tak s jistotou øíci, e zde ji neroste.
ádný z výše uvedených výskytù patrnì nezùstal herbáøovì doloen a pøi zpracovávání
taxonu v Kvìtenì ÈR (Køísa in Hejný & Slavík 1990: 495–508) nebyly proto pøíslušné
fytochoriony ani zohlednìny. Pøinejmenším stanovištì u Paskova a Bašky mohla pøirozenì navazovat na nedaleké výskyty v sousední polské níinì (kupø. rašeliništì Rotuz u
obce Chybie, kde druh roste dodnes).
Novodobé výskyty v PP Obidová (Lustyk in Hadinec et al. 2004: 67) a zde prezentovaný nález z Horní Lomné jsou v biotopech rašelinných luk, tedy ponìkud odlišné od dobøe
zdokumentovaných nìkdejších starohamerských vrchoviš v údolí øeky Ostravice (napø.
Duda 1950). To, spolu s absencí jakýchkoliv starších údajù, vzbuzuje pochybnosti o pùvodnosti výskytu na obou lokalitách.
D. Hlisnikovský
Batrachium trichophyllum

C3

99a. Radhošské Beskydy, 6576b, Staré Hamry (distr. Frýdek-Místek): v rozsáhlých pøíbøeních porostech pøi ústí Velkého potoka do pøehrady Šance, 49°28'31" N, 18°25'45" E, asi 500 m n. m. (17. 9.
2003 not. P. Hájková; 12. 7. 2006 foto D. Hlisnikovský; 23. 9. 2008 leg. D. Hlisnikovský, FMM).
99a. Radhošské Beskydy, 6576b, Staré Hamry (distr. Frýdek-Místek): hojnì v tùni na Velkém potoce
1,25 km Z od ústí do pøehrady Šance, 49°28'22" N, 18°24'45" E, 525 m n. m. (12. 7. 2006 foto D. Hlisnikovský; 2007 leg. J. Janeèek, herb. Janeèek, rev. Z. Kaplan).

Batrachium trichophyllum se na severovýchodní Moravì vyskytuje roztroušenì a zøídka
v Ostravské pánvi a v pøilehlých oblastech Podbeskydské pahorkatiny, Slezské pahorkatiny a Moravské brány. Patrnì jeho prvním zjištìním v oreofytiku Beskyd a zøejmì v oreofytiku vùbec (cf. Husák in Hejný & Slavík 1988: 446–456) je nález P. Hájkové na první
z lokalit z roku 2003 (ÈNFD, Danihelka et al. 2011). Druh zde kadoroènì utváøí nìkolik
set metrù dlouhé souvislé fertilní porosty pospolu s Potamogeton berchtoldii (rev.
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Z. Kaplan). Druhá z lokalit v øeèišti Velkého potoka byla povodní roku 2010 natolik pozmìnìna, e výskyt druhu na ní je patrnì ji minulostí.
D. Hlisnikovský
Betula pendula var. obscura (Fiek) Olšavská

C2

82. Javorníky, 6774b, Huslenky (distr. Vsetín): osada u Martincù, høeben mezi Huslenským údolím a
údolím Hrachoveèek (okolí kóty 570), asi 1,4 km JJV od kostela v obci, 560 m n. m., 15 stromù (2003
not. V. Bajer; Bajer 2003; 2010 not. V. Bajer). Lokalitu tvoøí smíšené lesíky (èasto s pøevahou B. pendula) vzniklé na pùvodních pastvinách.
99a. Radhošské Beskydy, 6377c, Morávka (distr. Frýdek-Místek): východní svah údolí Malý Lipový, asi
0,8 km JJV od kóty Na oøe (707 m), 500 m n. m., 14 stromù (2008 not. P. Chytil; 20. 9. 2010 not.
V. Bajer).
99a. Radhošské Beskydy, 6478a, Košaøiska (distr. Frýdek-Místek): zarùstající pastviny na høebeni Louka
v okolí kóty 580, 9 stromù (30. 6. 2007 leg. D. Hlisnikovský, FMM; 21. 9. 2010 not. V. Bajer).
99a. Radhošské Beskydy, 6675b, Velké Karlovice (distr. Vsetín): bøezový remíz v závìru údolí Bzové
(nad domem è. p. 13), asi 0,5 km JV od vrcholu Solánì (860 m), 720 m n. m., 13 stromù a 4 jedinci intermediárního charakteru (2001 not. M. Koèí; 2003 not. V. Bajer; 17. 7. 2010 leg. V. Bajer &
R. J. Vašut, OL).

Okruh Betula pendula agg. patøí k taxonomicky problematickým skupinám kvìteny Èeské
republiky. Z území severovýchodní Moravy je z tohoto okruhu opakovanì uvádìn taxon Betula obscura (Kovanda in Hejný & Slavík 1990: 36; novìji ze širšího regionu severní Moravy a Slezska Duda et al. 1995 a Peèinka & Doèkalová 2003, 2004). Rozšíøení taxonu na
severní Moravì a ve Slezsku navazuje na výskyty v polských a slovenských Karpatech a
karpatském podhùøí (Zaj¹c & Zaj¹c 2001; Olšavská in Goliašová & Michalková 2006:
144–167). Tento morfotyp se vyznaèuje tím, e nerozpukaná borka má tmavé, èerno-hnìdé
zbarvení, které se barvou i strukturou podobá borce tøešnì. Statistické vyhodnocení morfologických znakù ovšem ukázalo, e nelze morfologicky odlišit B. obscura od bìné B. pendula ani na základì tvaru listové èepele, ani na základì morfologie plodních šupin ve zralých
jehnìdách. Jako jediný spolehlivý determinaèní znak tak zùstává zbarvení borky. Revize
herbáøových dokladù je kvùli tomu v pøípadì nedoloení èásti borky zcela nemoná.
Výskyt taxonu B. obscura je v Beskydech nahodilý (obr. 2) a témìø vdy je spojen
s výskytem B. pendula. V populacích se vyskytují oba extrémní morfotypy (B. pendula,
B. obscura) èasto spoleènì s pøechodnými morfotypy, které mají borku svìtle a tmavì
hnìdou, ale ne zcela tmavou (formálnì popsáno jako B. × brunnescens Wo³.). Také pilotní
studie genetické variability B. pendula agg. v Beskydech naznaèuje, e oba taxony nejsou
geneticky dobøe oddìlené (Vašut & Brandová et al., nepublikovaná data). Proto se hodnocení taxonu pouze na úrovni variety navrené Olšavskou (Olšavská l. c.) jeví jako racionální øešení. Prezentovány jsou zde pouze pøíklady významnìjších populací.
R. J. Vašut
Blysmus compressus

C2

80a. Vsetínská kotlina, 6674a, Malá Bystøice (distr. Vsetín): svahové prameništì v místní èásti Malenov,
asi 1 km SV od soutoku potoka Bystøièka a jeho pravostranného pøítoku pøed zatáèkou na Dušnou a
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Obr. 2. – Rozšíøení Betula pendula var. obscura v zájmovém území.
Znázornìn je výskyt v mapovacích polích odpovídajících 1/16 základního pole støedoevropské mapovací
sítì. Zobrazeny jsou 1/4 základních polí støedoevropské mapovací sítì a hranice a èísla fytochorionù (76a.
Moravská brána vlastní, 78. Bílé Karpaty lesní, 79. Zlínské vrchy, 80a. Vsetínská kotlina, 80b. Veøovické
vrchy, 81. Hostýnské vrchy, 82. Javorníky, 84a. Beskydské podhùøí, 84b. Jablunkovské mezihoøí, 99a.
Radhošské Beskydy a 99b. Slezské Beskydy). Území CHKO Beskydy je znázornìno šedivým podkladem
stínovaným podle reliéfu.
Fig. 2. – Distribution of Betula pendula var. obscura in the study area. Occurrence in a grid cells, corresponding to 1/16 of the standard Central European mapping grid, is indicated. Borders of the 1/4 fields of
the Central European mapping grid and borders and numbers of phytogeographical districts are included
(76a. Moravská brána vlastní, 78. Bílé Karpaty lesní, 79. Zlínské vrchy, 80a. Vsetínská kotlina, 80b. Veøovické vrchy, 81. Hostýnské vrchy, 82. Javorníky, 84a. Beskydské podhùøí, 84b. Jablunkovské mezihoøí,
99a. Radhošské Beskydy, 99b. Slezské Beskydy). The Beskydy Protected Landscape Area is visualised by
a grey background; shading indicates the relief.
asi 1,5 km SZ od kóty Prostøedný vrch (743,6), jihozápadní svah, 570 m n. m., na ploše asi 5 × 5 m
(Derková 2001; 16. 9. 2010 leg. M. Popeláøová, herb. Popeláøová).
*80a. Vsetínská kotlina, 6674c, Vsetín (distr. Vsetín): Jasenice, boèní údolí Dlúhé, osada Rubisko, slatinný
mokøad v údolí asi 0,7 km JJV od soutoku potoka Jasenice a jeho pøítoku z údolí Dlúhé a asi 1,3 km
S od kóty Lysný (654), západní svah, asi 430 m n. m. (Derková 2001).
82. Javorníky, 6674d, Halenkov (distr. Vsetín): svahové prameništì v závìru údolí Dinotice, v místní èásti V Koùšku, asi 0,6 km SZ od rozcestí Svrèín (kaplièka a rozcestí turist. znaèek) a asi 0,9 km V od
kóty 668 (sedlo), 500 m n. m., nìkolik rostlin (1997 not. M. Hájek; Derková 2001).
82. Javorníky, 6675a, Nový Hrozenkov (distr. Vsetín): poslední luèní enkláva v závìru údolí Hrubé
Brodské, bazické luèní prameništì asi 0,8 km SV od kóty Køiný (719,2) a asi 2,3 km SSZ od rozcestí
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Hrubé a Malé Brodské, 550 m n. m., na ploše asi 2 × 2 m (Derková 2001; 18. 6. 2010 leg. M. Popeláøová, herb. Popeláøová).
Javorníky, 6675a, Nový Hrozenkov (distr. Vsetín): lesní cesta v boèním údolí Hrubé Brodské, asi 0,7
km JV od kóty Køiný (719,2) a asi 2,1 km SZ od rozcestí Hrubé a Malé Brodské, 560 m n. m., na ploše
asi 3 × 1 m (2001 not. M. Derková; 12. 9. 2005 not. M. Derková; 18. 6. 2010 leg. M. Popeláøová, herb.
Popeláøová). V r. 2001 rostla skøípinka i v pøilehlém fragmentu luèního mokøadu, který je dnes silnì
zarostlý náletem smrku a druh se zde v roce 2010 ji nepodaøilo dohledat.
Javorníky, 6774b, Zdìchov (distr. Vsetín): sešlapávaný prostor kolem studánky a okraje bazického
luèního prameništì v místní èásti Hajdovy paseky, asi 0,5 km SSZ od kóty Šerklava (798,4) a asi 2 km
JV od kostela v obci, 660 m n. m., na ploše asi 5 × 2 m (30. 6. 2005 not. M. Derková; 2007 not. D. Køenek; Koutecký et al. 2009; 10. 7. 2008 leg. J. Tkáèiková, VM).
Javorníky, 6774c, Pulèín (distr. Vsetín): trvale podmáèený okraj polní cesty u jiní hranice NPR
Pulèín-Hradisko, asi 0,4 km J od vrcholu Hradisko (773) a asi 1 km S od kaple v obci, 680 m n. m., porost asi 20 × 50 cm (7. 7. 2011 leg. M. Popeláøová, herb. Popeláøová).
Radhošské Beskydy, 6477d, Horní Lomná (distr. Frýdek-Místek): sešlapávaná vlhká luèní cesta nad
osadou Stoligy, 0,9 km SSZ od kostela v obci, 49°32'17" N, 18°38'05" E, 590 m n. m., porost na ploše
40 × 0,5 m (25. 7. 2006 leg. D. Hlisnikovský & Z. Vrubel, FMM).
Radhošské Beskydy, 6477d, Horní Lomná (distr. Frýdek-Místek): hustý zápoj prorùstající okrajem
asfaltové silnice nad potokem Pøelaè, asi 0,5 km JJV od kóty Pøelaè (851) a asi 2,3 km JV od kostela
v obci, 49°30'39" N, 18°39'02" E, 750 m n. m., na ploše asi 3 × 0,5 m (19. 8. 2006 leg. D. Hlisnikovský
& Z. Vrubel, FMM).
Radhošské Beskydy, 6575c, Hutisko-Solanec (distr. Vsetín): sešlapávaný okraj luèního svahového
prameništì v místní èásti Pod Kání, asi 0,5 km SSZ od kóty Kání (666,1) a asi 1 km JV od kostela
v obci, 520 m n. m. (Vašátová 2007; 24. 6. 2009 not. M. Popeláøová, ojedinìle).
Radhošské Beskydy, 6575d, Horní Beèva (distr. Vsetín): v místní èásti Na Jurajdìnì, asi 0,3 km
JV od soutoku potoka Prostá a Ronovské Beèvy a asi 0,9 km JV od hráze pøehrady, 600 m n. m.
(30. 7. 2001 leg. R. J. Vašut & M. Vašutová, OL; 2006 foto R. J. Vašut).
Radhošské Beskydy, 6576c, Bílá (distr. Frýdek-Místek): ústí levostranného pøítoku Bílé Ostravice
za místní èástí Hlavatá, asi 0,9 km V od køiovatky Bílá – Bumbálka, 690 m n. m. (27. 7. 2002 leg.
R. J. Vašut & M. Vašutová, OL; 2009 foto R. J. Vašut).
Radhošské Beskydy, 6576c, Bílá (distr. Frýdek-Místek): louka mezi silnicí a tokem Bílé Ostravice
v místní èásti Hlavatá, asi 0,5 km V od køiovatky Bílá – Bumbálka, 700 m n. m. (27. 7. 2002 leg.
R. J. Vašut & M. Vašutová, OL; 2009 foto R. J. Vašut).
Radhošské Beskydy, 6577a, Staré Hamry (distr. Frýdek-Místek): Bílý Køí, pøíkop s tekoucí vodou
naproti horské chaty Sulov, asi 0,3 km JJZ od vrcholu Sulov (942,8) a asi 7 km V od kostela v obci,
910 m n. m., nìkolik rostlin (21. 7. 2011 leg. M. Popeláøová, herb. Popeláøová).
Radhošské Beskydy, 6676a, Velké Karlovice (distr. Vsetín): luèní prameništì na svahu pod silnicí
v Makovském prùsmyku na lokalitì „U tabulí“, asi 0,5 km SV od státní hranice a asi 0,6 km SSZ od
kóty Dupaèka (928,2), 780 m n. m., nìkolik rostlin (Derková 2001).

Skøípinka smáèknutá patøí ke skupinì konkurenènì slabých mokøadních druhù, které rychle
ustupují z flóry Beskyd. Pøeváná èást historických údajù pochází z Javorníkù a Vsetínské
kotliny (napø. Formánek 1887–1897, Øíèan 1936; 1961 J. Vicherek BRNU, 1963 B. Raynoch OLM, 1980 J. Saul BRNM). V Radhošských Beskydech zcela chybí záznamy z centrální èásti pohoøí, výskyt skøípinky je vázán pouze na lokální pøítomnost magurského flyše
(severní úboèí Vsetínských vrchù a oblast na východ od toku Bílé Ostravice) a vápnitých jílovcù v godulských vrstvách v obvodu Radhošských Beskyd (napø. 1957 B. Raynoch
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Obr. 3. – Rozšíøení Blysmus compressus ve studovaném území (podrobnosti viz obr. 2)
Fig. 3. – Distribution of Blysmus compressus in the study area (see Fig. 2 for details).

OLM, 1960 J. Vicherek BRNU, 1961 M. Tetter BRNU, 1975 È. Deyl OLM; Skalický et al.
1978). Také relativnì vyšší poèet lokalit na Jablunkovsku (napø. 1959, 1970, 1971 Z. Kilián
OSM; Skalický et al. 1978, Hrabovský 1999, Hlisnikovský in Hadinec & Lustyk 2011: 58)
je pravdìpodobnì podmínìn vìtší pestrostí geologických vrstev s pøítomností vápnitých
vloek. Rovnì recentní rozšíøení druhu odpovídá jmenovaným oblastem (viz obr. 3).
Skøípinka smáèknutá vyhledává stanovištì s blokovanou sukcesí – kromì trvalého
zvodnìní hraje dùleitou roli pravidelný odbìr biomasy a/nebo disturbance stanovištì.
Protoe seèení luèních mokøadù je v beskydské krajinì stále vzácnìjší, nachází skøípinka
náhradní stanovištì mimo zahušující se vegetaci – asi polovina všech nálezù je situována
na polní cesty navazující na mokøad nebo na sešlapávaný okraj mokøadu. Na luèních mokøadech a prameništích roste skøípinka nejèastìji na stanovištích sycených vodou obohacenou bázemi, zejména ve vegetaci subas. Cirsietum rivularis eriophoretosum latifoliae a na
luèních pìnovcových prameništích as. Carici flavae-Cratoneuretum filicini a as. Valeriano simplicifoliae-Caricetum flavae (cf. Derková 2001).
M. Popeláøová
Botrychium lunaria

C2

82. Javorníky, 6674b, Nový Hrozenkov (distr. Vsetín): høebenová jalovcová pastvina na lokalitì
Køiný, asi 0,4 km Z od kóty Køiný (719,2) a asi 0,7 km SV od toèny autobusù v závìru údolí
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Lušová, severozápadní svah, 660 m n. m., 1 rostlina (13. 6. 1999 not. Jan Pavelka), 1 rostlina
(Hajduchová 2009).
Javorníky, 6674b, Nový Hrozenkov (distr. Vsetín): Lušová, na louce asi 0,5 km JVV od toèny autobusù v závìru údolí a asi 1 km JJZ od kóty Køiný (719,2), západní svah, 640 m n. m., 3 rostliny (1. 6.
2002 not. Jan Pavelka).
Javorníky, 6774b, Huslenky (distr. Vsetín): PP Uherská ve stejnojmenném údolí, asi 0,6 km V od kóty
ár (688,8) a asi 3,5 km J od kostela v obci, východní svah, 550 m n. m., 1 rostlina (3. 6. 2010 not.
M. Popeláøová).
Javorníky, 6774b, Huslenky (distr. Vsetín): PR Galovské lúky, louka asi 0,5 km JZ od kóty Hrachovec
(776,7) a asi 3,4 km JV od kostela v obci, severní svah, 730 m n. m., 30 rostlin (21. 5. 1990 not. M. Škrott
& Jan Pavelka), 20 rostlin (1991 not. V. Štromajer & Jan Pavelka), 24. 5. 1992 nenalezeno, 64 rostlin
(29. 5. 1993 not. M. Škrott), 1 rostlina (2006, 2007 not. V. Štromajer & M. Popeláøová). Tuté lokalitu
zaznamenává v roce 1974 i Neuschlová (1980). Od roku 2007 není na lokalitì výskyt vratièky potvrzen.
Javorníky, 6774c, Luná (distr. Vsetín): høebenová pastvina mezi enklávami Štìdroòov a Skøítkov asi
0,7 km S od kóty 692,7 a asi 2,2 km V od ústí Luenky do Senice, 595 m n. m., 8 rostlin (3. 6. 2010 not.
M. Popeláøová).

Fytocenologický snímek 1. – exp. Z, sklon 5°, plocha 16 m2, 595 m n. m., Ecelkové=80 %, E1=70 %,
E0=30 %, 3. 6. 2010, M. Popeláøová; vegetace blízká as. Anthoxantho odorati-Agrostietum tenuis.
E1: Festuca rubra 2b, Briza media 2a, Hypericum maculatum 2a, Nardus stricta 2a, Rhinanthus
minor 2a, Agrostis canina 1, Ajuga reptans 1, Alchemilla sp. 1, Anthoxanthum odoratum 1, Centaurea
jacea +, Danthonia decumbens 1, Lotus corniculatus 1, Luzula campestris 1, Plantago lanceolata 1,
Trifolium repens 1, Achillea millefolium agg. +, Anemone nemorosa +, Botrychium lunaria +, Carex
pilulifera +, Carlina acaulis +, Cruciata glabra +, Dactylis glomerata +, Filipendula vulgaris +, Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum +, Hieracium pilosella +, Hypochaeris maculata +, Leontodon autumnalis +, Leontodon hispidus +, Leucanthemum ircutianum +, Pimpinella saxifraga +,
Plantago media +, Polygala vulgaris +, Potentilla erecta +, Primula veris +, Ranunculus acris +, Rumex acetosa +, Sanguisorba officinalis +, Trifolium pratense +, Veronica chamaedrys +, Vicia hirsuta
+, Viola canina +,
E0: Rhytidiadelphus squarrosus 2b, Plagiomnium affine 1.
82. Javorníky, 6775a, Nový Hrozenkov (distr. Vsetín): louka na enklávì Kobyláøky, asi 0,8 km JV od
kóty Kotlina (805) a asi 1,4 km JJZ od toèny autobusù v závìru údolí Velká Vranèa, západní svah, 750
m n. m., 1 rostlina (Hajduchová 2009).
82. Javorníky, 6775a, Nový Hrozenkov (distr. Vsetín): høebenová louka v zimì uívaná jako sjezdovka
„Spartak“, východnì nad parkovištìm v sedle Kohútka, asi 1,5 km J od toèny autobusù v závìru údolí
Velká Vranèa, západní svah, 890 m n. m., 3 rostliny (24. 6. 2009 not. M. Popeláøová).
82. Javorníky, 6775a, Nový Hrozenkov (distr. Vsetín): høebenová louka v zimì uívaná jako sjezdovka
„Portáš“, asi 0,9 km V od parkovištì v sedle Kohútka a asi 1,7 km JJV od toèny autobusù v závìru
údolí Velká Vranèa, západní svah, 910 m n. m., 1 rostlina (30. 6. 2010 not. M. Popeláøová).
99a. Radhošské Beskydy, 6575b, Prostøedí Beèva (distr. Vsetín): Pustevny, rozvolnìná smilková stráò
východní expozice, asi 200 m JV od rozhledny Cyrilka, 1010 m n. m., asi 80 rostlin (20. 6. 2011 leg.
D. Hlisnikovský, FMM).
99a. Radhošské Beskydy, 6577a, Bílá (distr. Frýdek-Místek): okraj høebenové lesní cesty na státní hranici
(èervená turistická znaèka) nad osadou Koneèná, asi 0,2 km SSV od parkovištì v osadì (rozcestí turist.
znaèek) a asi 0,9 km S od kóty Koneèná (865,3), 930 m n. m., 2 rostliny (21. 5. 2009 not. M. Škrott).
99a. Radhošské Beskydy, 6675a, Hutisko-Solanec (distr. Vsetín): høebenová louka uívaná v zimì jako
sjezdovka „Soláò-sedlo“, asi 0,4 km Z od autobusové zastávky „Sedlo Èarták“ a asi 1,1 km JZ od kóty
Soláò (860,9), severní svah, 800 m n. m., 1 rostlina (24. 6. 2009 not. M. Popeláøová).

Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 46: 277–358, 2011

289

Z celých Beskyd, zejména však z Javorníkù, pocházejí prakticky kontinuální historické
doklady o roztroušeném výskytu této kapradiny (napø. Øíèan 1928; 1955, 1960, 1961
J. Vicherek BRNU; 1957, 1960 Z. Kilián OSM; Válek 1960; Neuschlová 1980). Trend posledních desetiletí zaznamenávající dramatický ústup druhu v celé Èeské republice se však
projevil i zde. V souèasné dobì je v Beskydech známo jen nìkolik lokalit vratièky, pøevánou vìtšinou z Javorníkù. Ojedinìlé jsou údaje z Radhošských Beskyd z Dolní Lomné (Czerneková & Køenek 2004), od obce Bílá a z Prostøední Beèvy. Vìtšina nálezù èítá
pouze nìkolik rostlin, èasto i rostlinu jedinou. Vratièky se pak na lokalitì nemusí v následujícím roce vùbec objevit, jejich výskyt pravdìpodobnì mùe mít znaènì periodický charakter (Grulich in Hadinec & Lustyk 2009: 200). Biotopem vratièky jsou pøedevším
podhorské a horské pastviny svazù Violion caninae, Nardo-Agrostion tenuis a Cynosurion
a krátkostébelné horské typy luk svazu Arrhenatherion.
Za hlavní pøíèinu rychlého úbytku druhu lze zøejmì oznaèit zánik vhodných biotopù
zpùsobený zmìnami v hospodaøení, zejména ústupem od pastvy (vèetnì pastvy otav), zarùstáním a zalesòováním svaitých luk vyšších poloh (a to postupnì ji od 30. let minulého
století). Dùsledkem toho je i v posledních dvaceti letech pozorovatelný radikální pøechod
od rozvolnìné krátkostébelné vegetace k hustì zapojeným luèním porostùm s dominancí
výbìkatých trav (Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius, Brachypodium pinnatum,
Festuca rubra aj.).
M. Popeláøová
Calamagrostis pseudophragmites

C1

*84a. Beskydské podhùøí, 6376b, Vyšní Lhoty (distr. Frýdek-Místek): NPP Skalická Morávka, levobøení
štìrková lavice toku Morávky, asi 1 km ZJZ od kóty Kotly (414), 49°37'58" N, 18°27'04" E, 375 m n.
m. (13. 7. 2009 foto L. Šigutová; Šigutová 2009).
*84a. Beskydské podhùøí, 6378c, Bystøice nad Olší (distr. Frýdek-Místek): øíèka Kopytná, štìrkový náplav
na toku asi 0,2 km pøed soutokem s øekou Olší, 49°37'50" N, 18°42'50" E, 330 m n. m. (11. 7. 2008 leg.
L. Šigutová, FMM; Šigutová 2009).
*84a. Beskydské podhùøí, 6378c, Bystøice nad Olší (distr. Frýdek-Místek): EVL Niva Olše, levobøení
štìrková lavice toku Olše, asi 0,25 km od soutoku Kopytné s Olší, 49°37'58" N, 18°42'41" E, 320 m n.
m. (11. 7. 2008 leg. L. Šigutová, FMM; Šigutová 2009; 4. 8. 2011 leg. D. Hlisnikovský, FMM).
99a. Radhošské Beskydy / 84b Jablunkovské mezihoøí, 6478a, Dolní Lomná (distr. Frýdek-Místek): štìrkový náplav øíèky Lomné pod eleznièním viaduktem, asi 3,6 km JZ od soutoku s øekou Olší,
49°33'16" N, 18°43'51" E, 415 m n. m. (3. 7. 2008 leg. L. Šigutová, FMM; Šigutová 2009).
99a. Radhošské Beskydy, 6576b, Bílá (distr. Frýdek-Místek): štìrkový náplav na pravém bøehu toku Bílé
Ostravice, asi 0,3 km JZ od soutoku Bílé a Èerné Ostravice, 49°27'10" N, 18°27'53" E, 520 m n. m.,
porost na ploše asi 20 × 3 m (24. 7. 2008 leg. D. Hlisnikovský & M. Popeláøová, FMM; 19. 8. 2010 leg.
M. Popeláøová, herb. Popeláøová); hlinito-štìrkový náplav na levém bøehu toku Bílé Ostravice, asi 1
km JJZ od soutoku Bílé a Èerné Ostravice, 49°26'48" N, 18°27'41" E, 530 m n. m., porost vytrvávající
minimálnì od roku 2001, aktuálnì na ploše asi 15 × 2 m (21. 7. 2011 not. M. Popeláøová).

Omezený výskyt tøtiny pobøení v Èeské republice je dán vazbou na specifický ekosystém
štìrkonosných øek, významnými v tomto ohledu jsou øeky v Beskydech a Podbeskydí.
Spoleèenstvo s tøtinou pobøení (as. Calamagrostietum pseudophragmitis) vzniká jako
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primární vegetace štìrkových a písèitých náplavù. Vedle samotné tøtiny jsou v nezapojené
vegetaci èasté i další výbìkaté druhy jako Agrostis stolonifera, Phalaris arundinacea,
Glyceria fluitans, Mentha longifolia, Petasites spp. a Poa palustris. Tøtina pobøení se
v Beskydech a jejich podhùøí jeví jako relativnì hojná, a to zejména na tocích Morávky,
Ostravice a Olše. Tyto øeky mají na nìkolika místech pomìrnì zachovalé pøirozené koryto
a dochází zde k intenzivním eroznì-akumulaèním procesùm.
Porosty tøtiny pobøení na øece Ostravici jsou vìtšinou malé (kolem 2 m2, jen místy dosahují více ne 20 m2, K. Filipová in verb.). Pøíèinou je regulace koryta, ale i silná unášivá
schopnost proudící vody v horních èástech toku, co podmiòuje vznik pouze menších, nestabilních náplavù. Ojedinìle byl druh zaznamenán i na pøítoku Ostravice – na potoce Smradlavá (Konupková-Kalousová 2011), kde dosahuje výškového maxima v oblasti (650 m n. m.).
Na øece Morávce roste tøtina pobøení roztroušenì pøedevším v úseku pod vodní nádrí
Morávka, silná populace je zachována v NPP Skalická Morávka. Naopak v horních èástech
toku nad pøehradou se druh vyskytuje jen vzácnì. Na øece Olši je tøtina pobøení pomìrnì
hojná pøedevším na rozsáhlých náplavech, napø. mezi Bystøicí nad Olší a Hrádkem (Z. Prymusová in verb.), ale byla zaznamenána na celém toku a po Vendryni u Tøince (Hustáková
2004). Na Kopytné, pøítoku Olše, byly zjištìny nevelké polykormony v dolních èástech
toku. Na øece Lomné se druh vyskytuje roztroušenì po témìø celé její délce, ale porosty jsou
plošnì velmi malé, pøedevším kvùli regulaci toku (Šigutová 2009). Velmi dynamický charakter štìrkových náplavù, které tøtina osídluje, odráí velké kolísání èetnosti a plochy populací. Pravidelnì po výraznìjší povodni bývá znaèná èást porostù odplavena.
Prezentovány jsou zde pouze vybrané lokality (vìtší populace) jako pøíklady výskytu
Calamagrostis pseudophragmites na jednotlivých tocích v zájmovém území.
L. Ohryzková & M. Popeláøová
Cardamine dentata

C2

82. Javorníky, 6774b, Huslenky (distr. Vsetín): údolí Kýchová, okraj vodní strouhy u cesty, asi 1,3 km
JJV od vlakové zastávky Huslenky-zastávka, 430 m n. m., roztroušenì (14. 5. 2010 leg. M. Dvorský
ml., herb. Dvorský ml., rev. P. Koutecký).
82. Javorníky, 6674d, Halenkov (distr. Vsetín): údolí Lušová, louky a pastviny v JZ èásti údolí, asi 1 km
SSZ od soutoku Lušovky s Beèvou, asi 410 m n. m. (9. 5. 1999 leg. M. Danèák, OL).
82. Javorníky, 6675b, Velké Karlovice (distr. Vsetín): údolí Miloòov, pøíkop polní cesty v èásti Pod Polanou, asi 3,2 km SV od rozcestí Miloòov, 49°23'18" N, 18°20'05" E, 690 m n. m. (28. 5. 2009 leg.
M. Popeláøová, herb. Popeláøová, rev. P. Koutecký).

Výraznì vlhkomilný taxon z okruhu Cardamine pratensis agg., který je vázaný na okraje
stojatých a mírnì tekoucích vod, pøípadnì na velmi zamokøená prameništì, mokøadní olšiny a olšové luhy, na rozdíl od C. pratensis s. str., která je ve studovaném území hojná
v rùzných typech vlhkých luk a luèních mokøadù. Z popisovaného území byl druh na základì revize herbáøových dokladù dosud uvádìn pouze ze Vsetínské kotliny z dolních èástí údolí Ronovské a Vsetínské Beèvy a pøítokù (Zubøí, Hovìzí a Huslenky – Kýchová;
Tomšovic in Hejný & Slavík 1992: 93–99, Bureš 1996). Údaje z údolí Kýchová jsou
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pøitom v obou citovaných pracích zaøazeny do nesprávného fytochorionu, lokalita patøí do
fytogeografického okresu Javorníky.
Kromì nových lokalit uvedených v tomto pøíspìvku existují z posledních let z oblasti
Beskyd i další záznamy ze Vsetínské kotliny od obce Vidèe u Ronova pod Radhoštìm
(Derková 2001) a Javorníkù od Velkých Karlovic (Dvorský in Anonymus 2010) a Horní
Lidèe (Mládek in Anonymus 2010). Tyto údaje ale nejsou doloené a vyadují ovìøení.
P. Koutecký
Cardamine matthioli

C3

*79. Zlínské vrchy, 6773d, Pozdìchov (distr. Vsetín): údolí Trubiska, vlhká kulturní louka v S èásti údolí,
V od obce, 49°14'11" N, 17°59'05" E, 445 m n. m., hojnì (10. 5. 1997 leg. M. Danèák, OL).
80a. Vsetínská kotlina, 6774a, Valašská Polanka (distr. Vsetín): vlhká louka V od osady „U Mikulášù“, asi
2,5 km VSV od obce, 49°16'18'' N, 18°02'07'' E, 540 m n. m., vìtší poèet rostlin (6. 5. 2006 not.
P. Kusák).
82. Javorníky, 6675d, Nový Hrozenkov (distr. Vsetín): údolí Hrubá Stanovnica [Velká Stanovnice], nad
vodní nádrí (14. 5. 1994 leg. B. Trávníèek, OL).

Cardamine matthioli je jihoevropský druh z okruhu C. pratensis agg., který se v Èeské republice vyskytuje na své severní areálové hranici, a to jen na jiní a støední Moravì, pøedevším v úvalech vìtších øek (Tomšovic in Hejný & Slavík 1992: 93–98). Mimo úvaly je
vìtší poèet lokalit znám v jiní èásti Bílých Karpat, zatímco v jejich severní èásti u je druh
velmi vzácný (Jongepier & Pechanec 2006). Výše citované nálezy tak významnì rozšiøují
dosavadní znalosti o rozšíøení tohoto taxonu – ve všech pøípadech se jedná o nové nálezy
pro fytochorion. Vzhledem k velké podobnosti a èastým zámìnám s C. pratensis s. str. je
potøeba nedoloený výskyt od Valašské Polanky povaovat za nejistý, nikoli však
nepravdìpodobný.
M. Danèák
Cardamine trifolia

C3

99a. Radhošské Beskydy, 6477c, Morávka (distr. Frýdek-Místek): levostranný pøítok potoka Skalka, 0,5
km J od rozcestníku Úspolka-Horák, smrèina na pravém bøehu, 49°32'40" N, 18°34'40" E, 640 m n.
m., 8 rostlin (23. 6. 2008 not. M. Vymazalová).
99a. Radhošské Beskydy, 6576b, Bílá (distr. Frýdek-Místek): osada Èerná, 1 km Z od kóty Stupný (600),
levý bøeh Èerné Ostravice v podrostu smrèiny, 49°27'26" N, 18°29'02" E, 560 m n. m., 9 rostlin (11. 7.
2008 leg. P. Lustyk, herb. Lustyk).

Alpsko-karpatský migrant, který se v Èeské republice vyskytuje pouze ostrùvkovitì (Hrouda in Hejný & Slavík 1992: 92–110). Lokality v Hostýnských vrších a Moravskoslezských
Beskydech patøí do karpatské arely druhu. Zatímco v Hostýnských vrších je výskyt na vìtším území v centrální èásti pohoøí víceménì souvislý, v Moravskoslezských Beskydech se
objevuje na nìkolika navzájem izolovaných lokalitách. Roste zde v buèinách, jedlobuèinách
i smrèinách (i kulturních), na prameništích a podmáèených místech. Údolí Èerné Ostravice
bylo po mnoho let jediným známým místem výskytu øeøišnice trojlisté ve fytochorionu
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Radhošské Beskydy. Populace byly odsud dokladovány z nìkolika lokalit v podrostu podmáèených smrèin (napø. 1955 J. Šmarda BRNU, 1955 J. Vicherek BRNU, 1956 J. Duda OP,
1956 Z. Kilián OP, 1956 J. Vodièka OSM). Pozdìji byla objevena populace øeøišnice trojlisté také v buèinì na prameništi v povodí Bílé Ostravice. Nalezištì bylo vyhlášeno jako PP
Lišková (Vrána 1982). K recentním záznamùm o výskytu druhu z údolí Èerné Ostravice patøí napø. fytocenologický snímek z roku 1982 (Sedláèková 2000), záznamy z floristického
výzkumu (Filipová 2002) a nejnovìji nález P. Lustyka.
V roce 2008 byla nalezena nová lokalita této øeøišnice v povodí øíèky Skalky (osm
rostlin na strmém vlhkém bøehu drobného pøítoku Skalky v prudkém svahu ve smrkové
monokultuøe). Není však vylouèeno, e druh roste v Beskydech i na dalších lokalitách.
Tuto monost podporuje ne pøíliš nápadný habitus rostlin, schopnost pøeívat ve velmi
chudoèetných populacích a dále také schopnost osídlovat stanovištì na první pohled botanicky neatraktivní (v prùzkumech èasto opomíjená stanovištì umìlých výsadeb – kulturní smrèiny).
M. Vymazalová
Carex distans

C2

82. Javorníky, 6674d, Huslenky (distr. Vsetín): písèito-štìrkový náplav potoka v navrhované PP Losový
ve stejnojmenném údolí, asi 1,7 km J od kóty Ochmelov (733,9) a asi 1,6 km SSV od kostela
v obci, 540 m n. m., porost asi 1 × 1 m (28. 5. 2009 leg. M. Popeláøová, herb. Popeláøová, rev.
D. Hlisnikovský).

Vzhledem k tomu, e na celém území CHKO Beskydy prakticky chybí vhodná (silnì bazická èi zasolená) stanovištì, byl zde výskyt ostøice oddálené vdy vzácný. Dostupné herbáøové doklady a literární prameny ji zaznamenávají pouze ze ètyø lokalit. Nejstarší údaje
pocházejí z jiních svahù Veøovických vrchù ze Zubøí (1927 V. Krist BRNU) a Krhové
(1934, 1936 G. Øíèan BRNU). V oblasti Radhošských Beskyd byla opakovanì Carex
distans zaznamenána v údolí Satiny u Frýdlantu nad Ostravicí (1948 J. Duda OSM, OP;
Vodièka 1954; 1971 Z. Kilián OSM) a jednou v Dolní Lomné (1976 E. Burša FMM).
V sousední Podbeskydské pahorkatinì a Moravské bránì vlastní se vyskytovala Carex
distans relativnì roztroušenì, zejména na Novojièínsku (napø. Vicherek 1957b) a Frýdecku (napø. Gogela 1890–1899, 1903–106; 1925 G. Weeber BRNU), vzácnì na Valašskomeziøíèsku (napø. Pospíšil 1964, Danèák in Pavelka & Trezner 2001). V souèasné dobì je
v celé oblasti ostøice oddálená nalézána ji jen velmi ojedinìle (Hlisnikovský in Plášek &
Cimalová 2010: 274). Nìkolik lokalit Carex distans je známo z navazujícího území Hostýnských vrchù (napø. Formánek 1887–1897; 1905 F. Gogela BRNU), a to i ze souèasnosti (napø. Hájková 2000).
Nález ostøice oddálené na lokalitì Losový u Huslenek je tak jediným soudobým výskytem druhu na území CHKO Beskydy, resp. ve fytochorionu Javorníky. Ostøice roste na
malém náplavu v korytì potoka. Výše na prameništi jsou souèástí vegetace také další druhy preferující vyšší obsah bází ve vodì, jako jsou Carex flava, Juncus inflexus a Triglochin
palustris. Výskyt Carex distans na lokalitì bude zøejmì jen doèasný – po prosvìtlení
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bøehového porostu zaèíná náplav zarùstat statnìjšími druhy jako Carex sylvatica, Juncus
inflexus, Mentha longifolia a Scirpus sylvaticus.
M. Popeláøová
Carex hartmanii

C3

80b. Veøovické vrchy, 6575a, Ronov pod Radhoštìm (distr. Vsetín): luèní svahové prameništì a vlhká
louka v místní èásti Horní Paseky na JV úboèí Baèova vrchu (724,9), asi 1 km od vrcholu a asi 3 km
SSV od katolického kostela, 500 m n. m. (21. 5. 2007 leg. M. Popeláøová, herb. Popeláøová, rev.
M. Danèák).
82. Javorníky / 99a. Radhošské Beskydy, 6676a, Velké Karlovice (distr. Vsetín): luèní svahové prameništì v místní èásti Uzgrúò, asi 0,7 km J od kóty Kováøky (804,5) a asi 7,5 km V od kostela v obci, 650
m n. m. (3. 6. 2011 leg. M. Popeláøová, herb. Popeláøová).
99a. Radhošské Beskydy, 6575c, Hutisko-Solanec (distr. Vsetín): luèní svahové prameništì v místní èásti
Pod Kání, asi 0,5 km SSZ od kóty Kání (666,1) a asi 1 km JV od kostela v obci, 520 m n. m. (2003 not.
M. Hájek & P. Hájková; 24. 6. 2009 leg. M. Popeláøová, herb. Popeláøová; Koutecký et al. 2009).

Ostøice Hartmanova je v sousedství zájmového území relativnì èastá na baziètìjších luèních mokøadech v Hostýnských vrších (napø. Hájková 2000, Grulich 2003). Smìrem na
východ od Vsetínské Beèvy však její výskyt nebyl znám. Ojedinìlý záznam pochází a ze
slovenské strany høebene Beskyd z rašelinné louky v osadì Biely Krí (Skalický et al.
1978). Recentní výskyt Carex hartmanii však z oblasti Kysuc znám není (M. Hájek,
E. Pietorová, Z. Rozbrojová in verb.). V Radhošských Beskydech byla ostøice Hartmanova poprvé zaznamenána v roce 2003 na lokalitì Pod Kání u obce Hutisko-Solanec, kde je
také její existence opakovanì ovìøována.
Novì nalezená lokalita v Ronovì pod Radhoštìm se nachází asi 7 km severozápadním smìrem od pøedchozí. V souèasné dobì se v oblasti moravských a slezských Karpat
jedná o pravdìpodobnì nejsevernìjší výskyt této ostøice. Tøetí známou lokalitou v oblasti
Beskyd je mokøad ve Velkých Karlovicích, poblí státní hranice se Slovenskou republikou. Ve všech pøípadech jsou stanovištìm svahová prameništì as. Cirsietum rivularis.
M. Popeláøová
Cerastium brachypetalum

C3

80a. Vsetínská kotlina, 6774a, Valašská Polanka (distr. Vsetín): nezapojená vegetace v kolejišti eleznièní
trati Vsetín – Horní Lideè v eleznièní stanici Valašská Polanka, 49°15'33" N, 17°59'58" E, 410 m
n. m. (3. 5. 2006 not. P. Kusák; 29. 5. 2010 leg. M. Danèák, OL).

Teplomilný jednoletý druh roce, v souborných èeských a moravských flórách z oblasti
Beskyd ani sousedních území neuvádìný. Existuje pouze historický literární údaj od
Zubøí (Formánek 1884b). Na jediné v souèasnosti známé lokalitì ve Valašské Polance je
druh velmi hojný. Vzhledem k tomu, e druh patøí do determinaènì pomìrnì obtíné
skupiny jednoletých rocù, je moné, e je ménì zkušenými botaniky pøehlíen, ale
pøesto lze jeho èastìjší výskyt v karpatské èásti severovýchodní Moravy a Slezska oèekávat jen stìí. Z pøíbuzných jednoletých rocù se v regionu hojnìji vyskytuje zejména
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druh C. glomeratum, který roste nejèastìji na okrajích lesních cest, na okrajích polí èi jiných relativnì vlhèích narušovaných stanovištích. Vzácnìjší jsou druhy C. glutinosum a
C. semidecandrum, které se ve studovaném území vyskytují pøedevším v eleznièních
stanicích. Druh C. pumilum na severní Moravì a ve Slezsku s nejvìtší pravdìpodobností
vùbec neroste (Letz et al., in press).
M. Danèák
Coeloglossum viride

C2

82. Javorníky, 6774a, Hovìzí (distr. Vsetín): mezofilní louka v PP Støíbrník asi 1,3 km S od kóty Filka
(769) a asi 1,4 km JJV od rozcestí údolí Støíbrník a Veøeèný, východní svah, 530 m n. m., 10 kvetoucích rostlin (1994 not. V. Velísek & Jan Pavelka), 2 kvetoucí rostliny (14. 7. 1995 not. Jan Pavelka,
M. Škrott & M. Danèák), 6 kvetoucích rostlin (2. 6. 1996 not. Jan Pavelka & M. Dvorský st.), 2 plodné
rostliny (16. 7. 1996 not. M. Sedláèková). Druh na lokalitì v následujících letech opakovanì potvrzuje
Jan Pavelka; vlhèí èást mezofilní louky v PP Støíbrník poblí høebenové polní cesty asi 1,3 km J od
rozcestí údolí Støíbrník a Veøeèný a asi 1,4 km S od kóty Filka (769), západní svah, 540 m n. m., 1 rostlina (20. 7. 2009 not. J. Pniok). Z PP Støíbrník uvádí vemeníèek také Neuschlová (1980).
82. Javorníky, 6774a, Hovìzí (distr. Vsetín): okraj mezofilní louky asi 0,1 km J od jiní hranice PP Støíbrník, asi 1,1 km S od kóty Filka (769) a asi 1,6 km JJV od rozcestí údolí Støíbrník a Veøeèný, východní
svah, 560 m n. m., 5 rostlin (èerven 2009 not. R. Potoèný).
99a. Radhošské Beskydy, 6477c, Horní Lomná (distr. Frýdek-Místek): louka v závìru údolí Úplaz, asi
0,6 km SSV od kóty 833 na høebeni Jelitova a asi 1,6 km JV od ústí potoka Úplaz do øíèky Lomné, 670
m n. m., severovýchodní svah, 1 rostlina (Køenková 2006).
99a. Radhošské Beskydy, 6576d, Bílá (distr. Frýdek-Místek): Bumbálka, høebenová louka 1,7 km SV od
vrchu Beskyd (900 m), 845 m n. m., 1 kvetoucí rostlina na ji poseèené louce (26. 6. 2011 foto
D. Hlisnikovský).
99a. Radhošské Beskydy, 6675a, Hutisko-Solanec (distr. Vsetín): podhøebenová louka uívaná v zimì
jako sjezdovka „Soláò-sedlo“, asi 0,5 km Z od sedla Èarták, severní svah, 800 m n. m., 2 rostliny
(24. 6. 2009 not. M. Popeláøová); louka západnì od sjezdovky „Soláò-sedlo“, asi 0,6 km Z od sedla
Èarták, severní svah, 800 m n. m., 3–32 kvetoucích rostlin (1999–2010 not. Jiøí Pavelka), 17 kvetoucích rostlin (16. 6. 2002 not. Jan Pavelka & M. Dvorský st.), 4 kvetoucí rostliny (22. 6. 2003 not. Jan
Pavelka), 2 rostliny (15. 6. 2010 not. M. Popeláøová).
99a. Radhošské Beskydy, 6675a, Hutisko-Solanec (distr. Vsetín): louka pod vrcholem Soláò uívaná
v zimì jako sjezdovka „Soláò-høeben“, asi 0,2 km SSV od kóty Soláò (860) a asi 1 km SSV od sedla
Èarták, severní svah, 770 m n. m., 1 rostlina (èerven 2010 not. M. Popeláøová).
99a. Radhošské Beskydy, 6676a, Bílá (distr. Frýdek-Místek): Bumbálka, høebenová louka uívaná
v zimì jako sjezdovka asi 0,1 km S od chaty Bumbálka a asi 1,3 km SZ od kóty Beskyd (900), severní
svah, 850 m, 13 rostlin (15. 6. 2010 not. M. Popeláøová; 30. 6. 2010 foto D. Hlisnikovský).
99a. Radhošské Beskydy, 6676a, Velké Karlovice (distr. Vsetín): enkláva Polana na høebeni mezi pramennou oblastí Velké Hanzlùvky a Miloòovského potoka, asi 0,8 km JJV od kóty Polana (937,3) a asi
5,5 km od kostela v obci, JV svah, 840 m n. m., 1 rostlina (Hajduchová 2009).
99a. Radhošské Beskydy, 6676b, Bílá (distr. Frýdek-Místek): Bumbálka, høebenová louka u chaty Kmínek, asi 1,5 km V od kóty Beskyd (900), severozápadní svah, 830 m n. m., 1 rostlina (èerven 2001 not.
F. Jaskula & P. Chytil).

V herbáøích je vemeníèek zelený doloen z Beskyd desítkami poloek, zejména z fytochorionù Javorníky (napø. 1924, 1926 P. Švanda BRNM, 1941, 1942, 1956 V. Pospíšil
BRNM, 1967 M. Vondráèková GM) a Radhošské Beskydy (napø. 1920, 1952, 1955
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J. Vodièka OSM, 1948 J. Duda BRNU, 1961 M. Tetter BRNU, 1962 Z. Kilián OSM, 1970
A. Hájková FMM). Další rozšíøení vemeníèku v tìchto oblastech Beskyd popisují také
Formánek (1887–1897), Øíèan (1932, 1936), Vodièka (1954) a Neuschlová (1980). Druh
je v rámci jmenovaných fytochorionù zaznamenáván pøedevším na podhorských a horských loukách a pastvinách v nadmoøské výšce nad 600 m. Ménì èetné jsou doklady o výskytu druhu z niších poloh z fytochorionù Veøovické vrchy (napø. 1928 V. Krist BRNU),
Vsetínská kotlina (napø. 1944 V. Pospíšil BRNM) a Beskydské podhùøí (napø. 1906
G. Weeber BRNU, 1949 V. Kajdoš NJM, 1911 J. Piskoø BRNU).
Stejnì jako v jiných èástech republiky dochází i v Beskydech k obecnému ústupu konkurenènì slabých luèních druhù (podobnì Botrychium lunaria, Gentianella spp., Orchidaceae). V souèasné dobì nacházíme jen málo poèetné populace vemeníèku, a to nejèastìji
v krátkostébelných luèních porostech svazù Violion caninae, Nardo-Agrostion tenuis a
Arrhenatherion. Na druhou stranu lze však pøedpokládat, e recentní rozšíøení této nenápadné orchideje není dokonale známé, pøeívající populace jsou v dnešních hustých a vysokých luèních porostech snadno pøehlédnutelné. Dùkazem toho je nulový záznam druhu
jak z mapování biotopù soustavy Natura 2000 (v letech 2000–2004), tak i z plošného mapování flóry Beskyd (2006–2009).
M. Popeláøová
Corallorhiza trifida

C2

82. Javorníky, 6675b, Velké Karlovice (distr. Vsetín): údolí Pluskovec, smrková mlazina s vtroušeným
bukem asi 50 m nad potokem, asi 0,6 km JZ od kóty Kyèera (742,5) a asi 1,7 km JV od kostela v obci,
jihozápadní svah, 49°21'01" N, 18°18'18" E, 630 m n. m., 5 kvetoucích rostlin (èerven 1996 not.
J. Ohryzek).
82. Javorníky, 6675b, Velké Karlovice (distr. Vsetín): údolí Pluskovec, smrková mlazina s pøímìsí buku
v údolí potoka pod Strèkovou, asi 0,6 km JV od kóty Kantorka (716) a asi 1,8 km JJV od kostela
v obci, východní svah, 49°20'37" N, 18°17'27" E, 670 m n. m., 3 kvetoucí rostliny (èervenec 1997 not.
J. Ohryzek).
82. Javorníky, 6675b, Velké Karlovice (distr. Vsetín): èást Malé Karlovice, údolí Tisòavy, smrkový les
asi 0,3 km SZ od budov bývalého zemìdìlského drustva a asi 1,6 km JJZ od rozcestí údolí Tisòavy a
Podaté, asi 720 m n. m. (26. 6. 2006 not. M. Dvorský ml.).
99a. Radhošské Beskydy, 6576c, Bílá (distr. Frýdek-Místek): okraj smrkového lesa asi 50 m SSV od odboèky z hlavní cesty na Mezivodí a asi 1 km JJV od kóty Luèkov (792,8), asi 600 m n. m., v prùbìhu
let bylo autory na lokalitì zaznamenáno od 50 rostlin v r. 2004 po 17 rostlin v r. 2010 (2003 not. M. Šerek; 13. 6. 2005 leg. D. Hlisnikovský, FMM; 2004–2010 not. P. Chytil; 14. 6. 2010 not.
M. Popeláøová).

Malý vzrùst, nenápadné zbarvení a výskyt v botanicky nepøíliš atraktivních smrèinách jsou
jistì jedny z pøíèin nízkého poètu recentnì zaznamenaných lokalit druhu. Pomìrnì sporé
jsou však i historické záznamy. Ve Vsetínské kotlinì zmiòuje nìkolik lokalit v okolí Vsetína
a Valašského Meziøíèí pouze Formánek (1887–1897), z Javorníkù pochází více záznamù ze
(sub)montánních poloh v okolí Velkých Karlovic (Švanda 1926; 1941, 1950 V. Pospíšil
BRNM; Neuschlová 1980). V Radhošských Beskydech byla korálice sbírána napøíklad pøi
pramenech Smradlavé pod Beskydem (1948 J. Duda BRNU), opakovanì byla zaznamenána
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na Malém Polomu (1948 J. Duda OSM; Gibl 1949, Vodièka 1954), další údaje pocházejí
z Pusteven a Knìhynì (Procházka in Štìpánková et al. 2010: 549–551).
Na všech uvedených recentních lokalitách roste tato orchidej v podrostu vlhèích kulturních smrèin. Ve fytochorionu Radhošských Beskyd byla korálice nalezena po témìø
50 letech.
M. Popeláøová
Corydalis intermedia

C4a

82. Javorníky, 6675d, Nový Hrozenkov (distr. Vsetín): Stoleèný vrch, les na S svahu kopce, asi 0,5 km
SV od vrcholu, asi 870 m n. m. (17. 5. 2006 not. M. Koèí).
82. Javorníky, 6774b, Huslenky (distr. Vsetín): Makyta, jedlobukový les asi 50 m JV od vrcholu (923,3
m), 870 m n. m., tøi porosty s asi 80 kvetoucími rostlinami (15. 4. 2009 leg. M. Popeláøová, herb.
Popeláøová).
99a. Radhošské Beskydy, 6575c, Dolní Beèva (distr. Vsetín): Radhoš (1129 m), pøi okraji bukového lesa
na J svahu kopce, nedaleko zelenì znaèené turistické stezky, asi 1 km JV od vrcholu, asi 1020 m n. m.
(14. 4. 2007 leg. R. J. Vašut & D. Skálová, OL).

Dymnivka bobovitá roste v hájích a smíšených lesích, èasto suového charakteru. V Èeské
republice má druh pomìrnì mezerovité rozšíøení a z regionu východní Moravy nebyl dosud uvádìn (Smejkal in Hejný & Slavík 1988: 494). Pøesto zde byl v poslední dobì opakovanì nalezen a údaje tak pøedstavují nová zjištìní pro uvedené fytochoriony. Rovnì byl
druh nalezen v pomìrnì vysokých nadmoøských výškách, které ovšem odpovídají podobným výskytùm v jiných oblastech oreofytika (Smejkal l. c.). Novì zjištìné lokality mohou
pøedstavovat èást jv. areálové hranice druhu (Smejkal l. c.).
R. J. Vašut
Crepis praemorsa

C2

*79. Zlínské vrchy, 6773d, Prlov (distr. Vsetín): východní svahy vrchu Hrabník, 49°14'51" N, 17°57'28"
E, 490 m n. m., asi 50 kvetoucích rostlin (7. 5. 2000 leg. A. Èernotík, OL).
*79. Zlínské vrchy, 6773d, Pozdìchov (distr. Vsetín): PP Pozdìchov, 49°13'23" N, 17°57'52" E, 525 m n.
m., asi 50 kvetoucích rostlin (15. 5. 1999 leg. A. Èernotík, OL).
*79. Zlínské vrchy, 6773d, Pozdìchov (distr. Vsetín): louky na jiním konci obce asi 0,2 km od toèny,
49°13'26" N, 17°57'44" E, 535 m n. m., asi 50 kvetoucích rostlin (20. 5. 1999 leg. A. Èernotík, OL).
*80a. Vsetínská kotlina, Jablùnka (distr. Vsetín): mokrá louka V od obce, 370 m n. m. (20. 6. 1999 leg.
M. Konvièná, BRNU).
*80a. Vsetínská kotlina, 6673d, Semetín (distr. Vsetín): pastvina pod høbetem k údolí Potùèky (okolí samoty U Sládkù), asi 1 km J od obce, 49°20'19" N, 17°56'50" E, 450 m n. m. (7. 6. 1997 leg. M. Danèák, OL).
*80a. Vsetínská kotlina, 6674c, Vsetín (distr. Vsetín): suché, místy zarùstající, louky v závìru údolí Zádilský, asi 1,5 km SV od vsetínského zámku, 49°20'59" N, 18°00'55" E, 570 m n. m. (25. 5. 2003 leg.
M. Danèák, OL).
*80a. Vsetínská kotlina, 6674c, Vsetín (distr. Vsetín): místní èást Ohrada, kosené a pasené louky na bývalé
sjezdovce „Na trojúhelníku“, asi 0,2 km S od kóty Lysá hora (577), 49°19'35" N, 18°01'07" E, 530 m n.
m., desítky rostlin na dvou mikrolokalitách v horní a støední èásti luk (6. 7. 2010 leg. J. Tkáèiková, VM).
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Obr. 4. – Rozšíøení Crepis praemorsa ve studovaném území (podrobnosti viz obr. 2)
Fig. 4. – Distribution of Crepis praemorsa in the study area (see Fig. 2 for details).
*80a. Vsetínská kotlina, 6674c, Vsetín (distr. Vsetín): místní èást Jasenice, údolí Dlúhé, kosené kvìtnaté
louky asi 3 km VJV od zámku, 49°20'08" N, 18°02'23" E, 440 m n. m., 3 mikropopulace èítající od 3
do 25 kvetoucích rostlin (25. 6. 2006 leg. J. Tkáèiková, VM; 5. 7. 2008 not. J. Tkáèiková; Koutecký et
al. 2009).
80a. Vsetínská kotlina, 6674c, Hovìzí (distr. Vsetín): osada Køenov, suchá kosená louka u luté turistické
znaèky, asi 0,7 km SSV od kóty Lysný (654) a 2,7 km SSZ od kostela v obci, 49°19'31" N, 18°02'50"
E, 610 m n. m., 20 kvetoucích rostlin (13. 6. 2006 leg. J. Tkáèiková, VM).
82. Javorníky, 6774a, Hovìzí (distr. Vsetín): PP Støíbrník, výslunná stráò asi 1,4 km SSV od kóty Filka
(759,2) a asi 1,4 km J od rozcestí údolí Veøeèný a Støíbrník, 550 m n. m., na ploše asi 3 × 3 m (Neuschlová 1980; èerven 2007 not. L. Ambrozek & P. Chytil; 10. 7. 2008 foto M. Popeláøová; 7. 6. 2009
leg. D. Hlisnikovský, FMM).
82. Javorníky, 6774b, Huslenky (distr. Vsetín): PR Galovské lúky, okraj mezofilní louky asi 0,3 km JZ od
kóty Hrachovec (776,7) a asi 1 km S od toèny autobusù v závìru údolí Uherská, 740 m n. m., nìkolik
rostlin na dvou mikrolokalitách (Neuschlová 1982; 7. 8. 2008, 19. 5. 2011 not. M. Popeláøová).
*82. Javorníky, 6874b, Študlov (distr. Vsetín): jalovcová pastvina v PP Hrádek na JV okraji obce,
49°09'30" N, 18°05'17" E, 550 m n. m., 50 kvetoucích rostlin na jediném místì zhruba uprostøed pastviny (Danèák in Pavelka & Trezner 2001; 17. 6. 2005 leg. J. Tkáèiková, VM; 2008, 2009 not.
J. Tkáèiková).

Teplomilná škarda ukousnutá roste v Èeské republice pøevánì v termofytiku a teplejších
územích mezofytika, zvláštì v územích s bazickými horninami, jinde je tento druh vzácný
nebo zcela chybí. Druh byl døíve v teplých územích pomìrnì hojný, ale v prùbìhu 20.
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století silnì ustoupil (Kaplan & Kirschner in Slavík & Štìpánková 2004: 522–524). V oblasti severovýchodní Moravy je tato škarda vzácná a stejnì tomu bylo i v minulosti.
V CHKO Beskydy se vyskytuje v jiní a jihozápadní èásti území, hlavnì ve fytochorionu
Vsetínská kotlina, ménì v Javorníkách. Do oreofytika Radhošských Beskyd neproniká.
Výèet zde uvedených lokalit spolu s publikovanými údaji (Koutecký et al. 2009) je obrazem recentního rozšíøení na severovýchodní Moravì, které sahá údolím Vsetínské Beèvy
od Vsetína pøes Hovìzí a Huslenky po Nový Hrozenkov (obr. 4). Lokalita ve Študlovì a
nálezy v okolí Prlova a Pozdìchova navazují na mnohem hojnìjší výskyt druhu ve Zlínských vrších a v Bílých Karpatech (Jongepier & Pechanec 2006). Zajímavý je údaj
z Jablùnky, který rozšiøuje oblast výskytu smìrem na sever údolím Vsetínské Beèvy. Na
Vsetínsku se vyskytuje v oblastech budovaných vsetínskými vrstvami magurského flyše,
který obsahuje jílovce se zásaditou reakcí. Další lokalita severním smìrem je uvádìna a
v Moravské bránì v PP Choryòská strá (Kašparová 1991). Tento údaj však není doloen,
a pøestoe lokalita je dlouhodobì a intenzivnì navštìvována regionálními floristy, neexistuje pøekvapivì ádný jiný údaj, který by výskyt potvrzoval. Podobnì údaj ze severního
okraje Beskyd z Kamenné u Staøíèe je pouze literární (Vicherek 1957a) a pozdìji nebyl
potvrzen (napø. Mièková 2007).
Škarda ukousnutá roste v kosených a pøepásaných loukách svazu Cynosurion a Arrhenatherion a v mezofilních lemech listnatých lesù sv. Trifolion medii.
J. Tkáèiková
Crocus heuffelianus

C1

80b. Veøovické vrchy, 6574b, Zubøí (distr. Vsetín): Pod Obecníkem, bøehový porost na pravém bøehu Zuberského (Hodorfského) potoka a navazující mezofilní louka, asi 1,5 km SV od soutoku s Èertoryjským potokem, 430 m n. m., v prùbìhu let zaznamenáno 220–420 kvetoucích rostlin (duben
2008–2011 foto M. Popeláøová); bøezový háj a fragment olšiny na podmáèené louce v nivì levostranného pøítoku Zuberského (Hodorfského) potoka, asi 50 m V od pøedchozí lokality, 435 m n. m., v prùbìhu let zaznamenáno 60–80 kvetoucích rostlin (duben 2008–2011 foto M. Popeláøová).
80b. Veøovické vrchy, 6574b, Zubøí (distr. Vsetín): èást Èertoryje, zelený dvorek vyuívaný pro pastvu slepic, asi 0,5 km SZ od soutoku Èertoryjského a Zuberského (Hodorfského) potoka, 420 m n. m.,
80 kvetoucích rostlin (duben 2010 foto M. Krupa).
80b. Veøovické vrchy, 6574b, Zubøí (distr. Vsetín): travnatá zahrada a sad u domu, vedle PP Zubøí, asi 0,2
km J od soutoku Èertoryjského a Zuberského (Hodorfského) potoka, 395 m n. m., 65 kvetoucích rostlin (duben 2010 not. M. Krupa). Rostliny jsou ohroeny skládkováním stavebního materiálu a dalšími
aktivitami na zahradì.

Lokality šafránu karpatského na severovýchodní Moravì leí na západním okraji jeho areálu (Chrtek in Štìpánková et al. 2010). Vyjma PP Hoøina u Brumovic na Opavsku roste
tento šafrán recentnì ji jen v CHKO Beskydy, a to na katastrech obcí Zubøí, Nový Hrozenkov (napø. Øíèan 1936) a Horní Lomná (Hlisnikovský in Hadinec & Lustyk 2007:
272). Starší výskyty u Hranic na Moravì (Schlosser in Oborny 1883–1886), na hoøe Gírová u Mostù u Jablunkova (Šusta in Krist 1934) a u Èeského Tìšína v lese Hrabina (Gill
1967) nebyly ji dlouho ovìøeny.

Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 46: 277–358, 2011

299

Výskyt šafránu v Zubøí popisuje jako první Krist (1934), pozdìji jej Veselý (1949) zaznamenává: „… ve velkém mnoství a pospolitì podél horního toku Zuberského potoka.
... Tato pùvodnì souvislá lokalita je nìkolikrát pøerušena domky nebo poli“. Pokraèující
zástavba a zmìny vyuití pozemkù zredukovaly bìhem následujících 60 let pùvodní populaci na 14 recentních mikrolokalit. Dílèí populace tvoøí vdy pouze nìkolik a desítky kvetoucích rostlin, pouze výjimeènì nìkolik set rostlin. Šafrán zde roste pøedevším ve
zbytkových bøehových porostech a navazujících mezofilních loukách, které jsou dnes vìtšinou souèástí travnatých zahrad. V roce 1948 byla jedna z nejbohatších ploch vyhlášena
pøírodní památkou Zubøí. Zatímco ještì v 70. letech zde bylo odhadováno na 2500–5000
kvetoucích rostlin (Krupa 2010), v posledních letech je to ji jen 200–500 rostlin. Všechny
lokality jsou silnì ohroeny antropickým tlakem, zejména zástavbou, skládkováním materiálù, èastou seèí trávníkù a pravdìpodobnì i pøímou likvidací. Uvedeny jsou zde pouze
vybrané lokality s vyšším poètem zaznamenaných rostlin šafránu. Detailnìjší popis dílèích lokalit bude publikován na jiném místì (Popeláøová et al. 2011).
Vzhledem k urèitým pochybám o pùvodu i taxonomické identitì beskydských populací byly tyto prostudovány metodou prùtokové cytometrie. Výsledky ukazují, e všechny
severomoravské populace jsou ve velikosti genomu identické s populacemi z centrálních
Západních Karpat na Slovensku (tetraploidi, velikost genomu odpovídající chromozómovému poètu 2n = 18). S jistotou lze tedy vylouèit, e jde o v souèasnosti èasto pìstované taxony s vyššími chromozomovými poèty z okruhu C. vernus (L.) Hill.
M. Popeláøová & P. Koutecký
Cyanus montanus subsp. mollis (Waldst. & Kit.) Soják

C1

80a. Vsetínská kotlina / 82. Javorníky, 6674d, Huslenky (distr. Vsetín): údolí Hrachoveèek, bøehový porost malého potoka u osady Dolní Hrachoveèek, asi 0,7 km VJV od kostela v obci, 49°18'01" N,
18°06'02" E, 415 m n. m. (10. 5. 2006 leg. P. Koutecký, CBFS).
82. Javorníky, 6675c, Nový Hrozenkov (distr. Vsetín): Kobylárky, asi 0,8 km SSZ od kóty Kohútka
(912,9) a asi 4,5 km JJV od eleznièní zastávky, okraj polní cesty u chalupy, 690 m n. m. (10. 6. 2009
leg. M. Popeláøová, herb. Popeláøová, rev. P. Koutecký).
82. Javorníky, 6676a, Velké Karlovice (distr. Vsetín): náplav v ústí potoka Dynèák do Vsetínské Beèvy,
asi 6,5 km VSV od eleznièní stanice v obci, 640 m n. m. (10. 6. 2009 leg. M. Popeláøová, herb. Popeláøová, rev. P. Koutecký).
82. Javorníky, 6775a, Nový Hrozenkov (distr. Vsetín): lyaøská sjezdovka tìsnì pod vrcholem Kohútka,
asi 5,3 km JJV od kostela v obci, 890 m n. m. (29. 6. 2002 leg. M. Danèák, OL; èervenec 2008 leg.
M. Popeláøová, herb. Popeláøová, rev. P. Koutecký).

Karpatský taxon z okruhu Cyanus montanus agg., který má hlavní rozšíøení ve vyšších
pohoøích centrálních Západních Karpat. Do Èeské republiky zasahuje pouze okrajovì
v Javorníkách, údaje z Bílých Karpat a od Tøince (Dostál 1989; druhá lokalita uvedena
jako „Koòská u Tìšína“, tj. asi Konská) jsou mylné. V Javorníkách byla tato chrpa objevena na konci 19. století na loukách na hlavním høebenu v sedle Bukovina (Formánek
1887a) a dokonce odtud byla popsána jako nový druh pod jmény Centaurea carpatica
Formánek a Centaurea javornikiensis Formánek (Formánek 1887a, b). Postupnì bylo na
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severních svazích hlavního høebene Javorníkù nalezeno asi šest lokalit od vrchu Stratenec (1055 m) smìrem na západ pøes sedlo Bukovina (k této lokalitì patøí vìtšina údajù
z první poloviny 20. století, lokalizovaných èasto jako „Javornické louky“ nebo „kóta
1019“), Malý Javorník (1019 m), Stoleèný vrch (961 m), sedlo Kohútka – Portáš a po
Makytu (923 m) (Øíèan 1925, Tomášek 1979). První tøi z tìchto lokalit ale leí ji na
území Slovenska, protoe státní hranice v tomto úseku vede po spodním obvodu luk na
severním svahu a ne po høebeni. Odlehlá lokalita leela na severním svahu vrchu Hrachovec (777 m) u pramenù Zbelièného potoka asi 3 km jinì od obce Huslenky v dnešní
PR Galovské lúky (Øíèan 1925). Dále je uvádìn výskyt u obce Hovìzí (1919 Japp
BRNM; viz té Hendrych 1986), ale lokalizace údaje není pøesná a je pravdìpodobné, e
se vztahuje na nìkterou z výše uvedených lokalit.
Vìtšina lokalit zanikla ji asi okolo poloviny 20. století v dùsledku ukonèení pastvy a
zalesòování luk v høebenových polohách (zmiòuje ji Øíèan 1936!). Do souèasnosti se zachovaly dvì lokality na hlavním høebeni (napø. viz Koutecký et al. 2009): v sedle Kohútka
– Portáš a historicky první objevená populace mezi Stratencem a Malým Javorníkem ji na
území Slovenska, která byla vdy nejbohatší javornickou populací taxonu a k ní se vztahuje vìtšina historických literárních údajù i herbáøových sbìrù, vèetnì exsikátu Flora Exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae no. 382. Kromì toho jsou v poslední dobì
nalézány jednotlivé rostliny nebo velmi malé populace na dalších místech na moravské
stranì Javorníkù (Koutecký et al. 2009 a lokality uvedené v tomto pøíspìvku). Je moné,
e jde o krátkodobé a pøechodné výskyty vzniklé spontánní šíøením z høebene Javorníkù.
V pøípadì nìkolika lokalit v bezprostøedním okolí sídel ale nelze vylouèit ani kultivaci
(resp. úniky z kultivace) rostlin místního pùvodu.
P. Koutecký
Eleocharis mamillata subsp. austriaca

C3

80a. Vsetínská kotlina, 6674c, Janová (distr. Vsetín): litorál revitalizaèní nádre na V okraji obce, asi 1,1
km JJV od obecního úøadu a asi 1,5 km J od kóty Lysný (653,8), 49°18'37" N, 18°02'09" E, 360 m n.
m. (10. 9. 2008 leg. M. Popeláøová, herb. Popeláøová, rev. P. Koutecký).
82. Javorníky, 6774b, Huslenky (distr. Vsetín): údolí Kýchová, zvodnìlý pøíkop u silnice asi 1 km SSV od
kóty Hrachovec (776,7) a asi 2,6 km JJV od eleznièní zastávky Huslenky-zastávka, 49°17'15" N,
18°07'58" E, 470 m n. m. (10. 9. 2008 leg. M. Popeláøová, herb. Popeláøová, rev. P. Koutecký).
82. Javorníky, 6674c, Halenkov (distr. Vsetín): údolí Provazného potoka, litorál rybníèku u silnice v údolí asi 0,8 km JV od kostela v obci, 49°18'49" N, 18°09'23" E, 460 m n. m. (10. 9. 2008 leg. M. Popeláøová, herb. Popeláøová, rev. P. Koutecký).
82. Javorníky, 6675b, Velké Karlovice (distr. Vsetín): údolí Jezerné, mokrá louka asi 50 m S od pohostinství a asi 0,4 km SSV od rozcestí hlavní silnice Velké Karlovice – Ronov pod Radhoštìm a údolí Jezerné (rozcestí luté a zelené turistické znaèky), 49°22'42" N, 18°16'45" E, 560 m n. m. (10. 7. 2008
leg. M. Popeláøová, FMM, herb. Popeláøová, rev. P. Koutecký).
82. Javorníky, 6675b, Velké Karlovice (distr. Vsetín): údolí Jezerné, litorál Jezera asi 1,8 km S od rozcestí
hlavní silnice Velké Karlovice – Ronov pod Radhoštìm a údolí Jezerné (rozcestí luté a zelené turistické znaèky), 49°23'30" N, 18°16'31" E, 630 m n. m., bohatá populace (10. 7. 2008 leg. M. Popeláøová, FMM, herb. Popeláøová, rev. P. Koutecký).
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82. Javorníky, 6675c, Karolinka (distr. Vsetín): zvodnìlá manipulaèní plocha pod hrází vodní nádre Stanovnice (Karolinka) na J okraji obce, asi 0,2 km JJV od kostela v obci, 49°20'59" N, 18°14'00" E, 500
m n. m. (9. 6. 2009 leg. M. Popeláøová, herb. Popeláøová, rev. P. Koutecký).
82. Javorníky / 99a. Radhošské Beskydy, 6676a, Velké Karlovice (distr. Vsetín): údolí Babská, pøíkop
na okraji mokøadní louky asi 1 km S od ústí potoka Babská do Vsetínské Beèvy, 49°23'10" N,
18°22'39" E, 650 m n. m. (10. 9. 2008 leg. M. Popeláøová, herb. Popeláøová, rev. P. Koutecký).
82. Javorníky / 99a. Radhošské Beskydy, 6676a, Velké Karlovice (distr. Vsetín): údolí Malé Hanzlùvky,
litorál tùnì u silnice v údolí asi 0,5 km JV od soutoku Malé Hanzlùvky se Vsetínskou Beèvou, 49°22'04"
N, 18°21'41" E, 600 m n. m. (10. 9. 2008 leg. M. Popeláøová, herb. Popeláøová, rev. P. Koutecký).
99a. Radhošské Beskydy, 6575c, Hutisko-Solanec (distr. Vsetín): litorál tùnì 20 m JJV od odboèky do
údolí Zákopèí a asi 1 km J od kostela v obci, 49°25'19" N, 18°13'19" E, 490 m n. m. (13. 8. 2008 leg.
M. Popeláøová, herb. Popeláøová, rev. P. Koutecký, pøechodný morfotyp mezi E. m. subsp. mamillata
a E. m. subsp. austriaca).
99a. Radhošské Beskydy, 6576b, Staré Hamry (distr. Frýdek-Místek): vodní nádr Šance, na bahnitých
náplavech na pravém bøehu, asi 4 km J od hráze, 49°28'34" N, 18°25'43" E, asi 500 m n. m. (19. 9.
2006 leg. D. Hlisnikovský, FMM, rev. P. Koutecký, pøimíšeno v poloce E. palustris).
99a. Radhošské Beskydy, 6576b, Staré Hamry (distr. Frýdek-Místek): Velký potok, asi 1,3 km od ústí do
vodní nádre Šance, 49°28'22" N, 18°24'45" E, asi 530 m n. m. (23. 9. 2008 leg. D. Hlisnikovský,
FMM, rev. P. Koutecký).

Zástupce taxonomicky sloitého komplexu E. palustris agg., který nebyl donedávna vìtšinou botanikù u nás rozlišován. Kromì víceménì typických rostlin se ve studované oblasti
vyskytují pøechodné morfotypy, nesoucí i znaky druhého poddruhu, E. m. subsp. mamillata, který se roztroušenì vyskytuje v okolních niších územích (Moravská brána, Podbeskydská pahorkatina, Ostravská pánev). Aèkoliv je výskyt E. mamillata subsp. austriaca
v Javorníkách znám ji delší dobu (uvádí napø. Dostál 1989), konkrétní lokality asi nebyly
nikdy publikovány. Zde uvedený pøehled shrnuje nálezy z poslední doby. Z Javorníkù taxon zasahuje i do pøilehlé èásti Vsetínské kotliny a vzácnìji i do Moravskoslezských Beskyd, vèetnì jejich severní èásti.
P. Koutecký
Eleocharis quinqueflora

C1

80a. Vsetínská kotlina, 6674a, Malá Bystøice (distr. Vsetín): svahové prameništì v místní èásti Malenov,
asi 1 km SV od soutoku potoka Bystøièka a jeho pravostranného pøítoku pøed zatáèkou na Dušnou a
asi 1,5 km SZ od kóty Prostøedný vrch (743,6), jihozápadní svah, 590 m n. m., na ploše asi 5 × 5 m (19.
7. 2006, 27. 8. 2008 not. M. Popeláøová; 15. 9. 2009 leg. M. Popeláøová, herb. Popeláøová).
82. Javorníky, 6774b, Zdìchov (distr. Vsetín): sešlapávaný prostor kolem studánky a okraje bazického
luèního prameništì v místní èásti Hajdovy paseky, asi 0,5 km SSZ od kóty Šerklava (798,4) a asi 2 km
JV od kostela v obci, 660 m n. m., dvì mikropopulace vzdálené asi 20 m, celková plocha asi 2 × 2 m
(30. 6. 2005 leg. M. Popeláøová, herb. Popeláøová; 2007 leg. D. Køenek, OL, rev. M. Danèák; Koutecký et al. 2009; 10. 7. 2008 leg. J. Tkáèiková, VM).
Fytocenologický snímek 2. – exp. SZ, sklon 5°, plocha 1,5 m2, 660 m n. m., Ecelkové=60 %, E1=50 %,
E0=50 %, 10. 7. 2008, J. Tkáèiková; okrajová èást spoleèenstva as. Junco inflexi-Menthetum
longifoliae.
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E1: Eleocharis quinqueflora 3, Trifolium repens 2m, Blysmus compressus 1, Agrostis stolonifera
+, Anthoxanthum odoratum +, Carex demissa +, Carex pallescens +, Cynosurus cristatus +, Equisetum arvense +, Juncus articulatus +, Juncus bufonius +, Juncus tenuis +, Linum catharticum +, Lotus
corniculatus +, Lysimachia nummularia +, Mentha longifolia +, Plantago lanceolata +, Plantago major +, Poa pratensis +, Potentilla anserina +, Ranunculus repens +, Sagina procumbens +, Trifolium
pratense +, Carex hirta r,
E0: Bryum pseudotriquetrum 3, Calliergonella cuspidata 1, Plagiomnium affine +, Cratoneuron
commutatum +.

99a. Radhošské Beskydy, 6477d, Horní Lomná (distr. Frýdek-Místek): sešlapávané prameništì vedle dobytèího napajedla pøi osadì Stoligy, 0,9 km SSZ od kostela v obci, 590 m n. m., øídký porost na ploše
nìkolika málo desítek centimetrù (25. 7. 2006 not. D. Hlisnikovský & Z. Vrubel).

Bahnièka chudokvìtá nebyla v širší oblasti Beskyd nikdy hojná, i kdy malý poèet zaznamenaných lokalit je jistì zpùsoben také nenápadností druhu. Z Javorníkù existují údaje
z Uherské u Huslenek (1883 J. Bubela PRC) a z údolí Malé Brodské v Novém Hrozenkovì
(1949 V. Pospíšil OP). Ve Vsetínské kotlinì byla Eleocharis quinqueflora doloena od
Vsetína (Formánek 1887–1897; 1948 V. Pospíšil BRNM). Z rozhraní oreofytika Radhošských Beskyd a mezofytika Podbeskydské pahorkatiny jsou údaje z prostoru mezi
Dolní Lomnou, Jablunkovem a Mosty u Jablunkova (Formánek 1887–1897). Na pøelomu
19. a 20. století a na poèátku 20. století byla bahnièka chudokvìtá zjištìna také u Prna
v Podbeskydské pahorkatinì (Weeber 1901–1903, 1936). Pravdìpodobnì poslední historické záznamy z širšího území Beskyd jsou datovány do 70. let minulého století z Jablunkovska (1971 Z. Kilián OSM, 1975 J. Tomášek GM, 1975 È. Deyl OLM). Více dokladù
pochází pak a z navazujících Hostýnských vrchù (napø. 1902, 1911 J. Macháèek BRNU,
s. d. F. Gogela BRNU, 1907 F. Gogela VM, 1922 V. Pospíšil BRNM).
Po 35, resp. 40 letech byl znovu potvrzen výskyt Eleocharis quinqueflora v Jablunkovském mezihoøí na dvou lokalitách na Zelené hoøe u Jablunkova (Hlisnikovský in Hadinec &
Lustyk 2007: 283–284 & 2011: 88.). Jedná se však pouze o zbytkové populace na neperspektivních stanovištích (okraj zalesnìné slatinné louky, lesní cesta). V Radhošských Beskydech je recentní lokalitou PP Obidová, kde druh v roce 1992 objevil P. Lustyk.
Ve Vsetínské kotlinì byla bahnièka chudokvìtá znovunalezena v roce 2000 na luèním
pìnovcovém prameništi na lokalitì Jasénka u Vsetína (Hájek & Hájková 2000). Druhá recentní lokalita v rámci fytochorionu se nachází v obci Malá Bystøice na luèním svahovém
pìnovcovém prameništi ve spoleèenstvu s dalšími druhy vyhledávajícími bazická a minerálnì bohatá prameništì (napø. Blysmus compressus, Carex flava, Epipactis palustris,
Eriophorum latifolium, Parnassia palustris a Triglochin palustris).
Pro fytochorion Javorníky je Eleocharis quinqueflora doloena po více ne 50 letech
v roce 2005 z okraje bazického luèního prameništì ve Zdìchovì. Bìhem floristického kurzu
v roce 2008 byla tato lokalita ovìøena a nalezena další mikrolokalita (Koutecký et al. 2009).
Spoleènou charakteristikou všech recentních lokalit bahnièky chudokvìté je trvalé
zvodnìní stanovištì. Rozvoj bylinného patra kromì vysoké hladiny podzemní vody (Obidová, Malá Bystøice) èi velkého mnoství prosakující vody (Zdìchov, Lomná) limitují
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také disturbance (cf. Hájek & Hájková 2000). Na lokalitách Obidová a Zdìchov je to sešlap lidí, v Horní Lomné sešlap dobytka a v Malé Bystøici rytí zvìøe. Na stanovištích je
zpravidla velmi bohatì vyvinuto mechové patro.
M. Popeláøová
Epipactis albensis

C2

80a. Vsetínská kotlina, 6774a, Leskovec (distr. Vsetín): západní svah vrchu Jahodný, 1,5 km SV od obce,
okraj lesíka, 440 m n. m., jediná dobøe vyvinutá rostlina (31. 8. 2006 not. P. Kusák).
80a. Vsetínská kotlina, 6674c, Janová (distr. Vsetín): lesní cesta v habøinì asi 0,15 km JV od eleznièní stanice Janová, 49°18'26" N, 18°01'18" E, 365 m n. m., jeden jedinec (6. 8. 2006 not. M. Danèák).

Epipactis albensis je autogamický druh z okruhu E. helleborine, popsaný z území Èeské
republiky. Z karpatské èásti severní Moravy a Slezska mimo Poodøí (Rydlo 1989) byl
dlouho neznámý (viz Jatiová & Šmiták 1996, kde není uvádìna ádná lokalita z regionu).
V souèasnosti je známo nìkolik lokalit pøedevším v povodí Beèvy od Hranic na Moravì
nejdále k Ronovu pod Radhoštìm a Vsetínu (Danèák in Hadinec et al. 2003: 249). Zde
uvedené nové nálezy tak posouvají známé rozšíøení druhu dále proti proudu Beèvy, resp.
Senice. Kromì E. albensis se v karpatské èásti severní Moravy a Slezska vyskytují také
další autogamické druhy z okruhu E. helleborine – E. greuteri, E. muelleri, E. neglecta a
E. leutei (Batoušek in Štìpánková et al. 2010: 439–464).
M. Danèák
Epipactis atrorubens

C3

80a. Vsetínská kotlina, 6574b, Ronov pod Radhoštìm (distr. Vsetín): Hradisko, asi 150 m SSZ od vrcholu, 520 m n. m. (5. 7. 2007 not. J. Wolfová, 8 kvetoucích a 2 sterilní ex.).
82. Javorníky, 6676a, Velké Karlovice (distr. Vsetín): místní èást Malé Karlovice, SZ úboèí Lopušné, na
sesunutém svahu na pravém bøehu pravostranného pøítoku Tísòavského potoka, asi 1 km JJZ od rozcestí Podaté, 620 m n. m. (21. 6. 2006 foto M. Dvorský ml., 1 kvetoucí a 1 sterilní ex.; 12. 7. 2010 foto
M. Dvorský ml., 1 kvetoucí ex.).
99a. Radhošské Beskydy, 6477b, Morávka (distr. Frýdek-Místek): Slavíè, v pøíkopì u cesty asi 300 m
Z od Koláøovy chaty na Slavíèi, 900 m n. m. (15. 7. 2005 not. D. Køenek, 2 kvetoucí a 2 sterilní ex.).

Kruštík tmavoèervený nemá jako výraznì bazifilní druh na území CHKO Beskydy pøíliš
vhodné podmínky; jeho výskyt je na základì poètu recentních i historických lokalit nutné
hodnotit jako vzácný. Historicky byl druh sbírán v masívu Lysé hory (1938 R. Leidolf
NJM). Dvì lokality v katastru obce Bílá (Mezivodí, údolí Smutné) jsou známy od 90. let
20. století (Danèák in Hadinec et al. 2003: 249). Druh byl navíc po více ne 80 letech nalezen v oblasti Velkých Karlovic – Lopušné (1925 P. Švanda BRNM), i kdy konkrétní lokalita nejspíše není totoná. Druh je zjevnì vázán na plošnì malé lokality s baziètìjším
substrátem, jako jsou svahové sesuvy, nebo antropicky podmínìná místa (okraje komunikací). Výskyty kruštíku tmavoèerveného jsou zde tedy spíše náhodné, doèasné èi opakovanì vznikající.
M. Dvorský
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Eriophorum vaginatum
99a. Radhošské Beskydy, 6477d, Horní Lomná (distr. Frýdek-Místek): okraj rašelinné louky 1,4 km
JJZ od kostela, 615 m n. m., jeden fertilní a jeden sterilní trs (20. 7. 2006 not. D. Hlisnikovský &
Z. Vrubel; 21. 5. 2009 foto D. Hlisnikovský).

Na rozdíl od roztroušenì se vyskytujících druhù rašelinných luk a luèních prameniš Eriophorum angustifolium a E. latifolium byl vrchovištní suchopýr pochvatý pro nízký poèet
vhodných stanoviš v Beskydech vdy vzácný, zaznamenaný pouze na osmi a devíti lokalitách. Nedoloený (èi bez dochovaného dokladu), avšak hojnì citovaný a èasto pøejímaný, je údaj z vrcholu Lysé hory (napø. Kolbenheyer 1862, Fiek 1881, Oborny
1883–1886, Gogela 1903–1906, Otruba 1925). Dalšími historickými údaji z Radhošských Beskyd jsou: „rašelinná louka na severním úpatí Smrèku“ (1953 J. Vodièka
OSM; Vodièka 1954); „rašelinné louky na východních svazích pod høebenem Velkého
Polomu“ (1953 J. Vodièka OSM; Vodièka 1954); „mokré louky v Dolní Lomné“ (1955
R. Míèková CESK); „na baøinaté louce u Bílého Køíe“ (1960 R. Míèková CESK, pravdìpodobnìji se týká slovenské strany) a komplex vrchoviš v bývalé PR Hutì-Kravenec
v údolí øeky Ostravice ve Starých Hamrech (naposledy 1964 Z. Kilián OSM), dnes zatopený vodním dílem Šance. Ve Slezských Beskydech byl druh nalezen pouze na rašeliništi
v údolí potoka Kotelnice (naposledy 1989 K. Sutorý BRNM). Všechny tyto výskyty jsou
povaovány za zaniklé, aèkoliv biotopy v údolí Kotelnice a na Velkém Polomu dosud jeví
jistou vhodnost druh hostit. Recentní výskyty pøedstavují drobné rašeliništì s populací o
asi jednom stu jedincích v údolí Èerné Ostravice (Hájek & Malina 1998) a zde prezentovaný nový nález v Horní Lomné, kde byly na rašelinné louce pohlcované vzrùstající olšinou
v roce 2006 nalezeny pouhé dva trsy. Výše jmenovaná nalezištì zøejmì pøedstavují zároveò výèet veškerých zaznamenaných lokalit z území Karpat Èeské republiky.
D. Hlisnikovský
Euphrasia
Rod Euphrasia patøí k taxonomicky nejobtínìjším rodùm èeské flóry, co je zpùsobeno
kombinací nìkolika faktorù. Pøedevším jsou si jednotlivé taxony morfologicky velmi blízké, nìkteré jejich znaky jsou patrné a za pouití kvalitní lupy, èasto jsou kvantitativní povahy a nezøídka jsou i znaènì variabilní. Tato variabilita je nìkdy zpùsobena také èásteènì
autogamickým zpùsobem rozmnoování, které je bìné zejména u taxonù s menšími kvìty
(French et al. 2005). Vìtšina druhù tvoøí rovnì více èi ménì vyhranìné sezónní typy, které se habituelnì navzájem podobají, ale dosti se liší od rostlin jiného sezónního typu tého
druhu. Dalším faktorem ztìujícím urèování je relativnì èastá hybridizace.
Mnohé druhy svìtlíkù také vyadují znaènou pozornost ze strany ochrany pøírody,
protoe jsou buï pøirozenì vzácné, nebo jsou citlivé ke zmìnám prostøedí (a tedy ustupující), popø. se tyto jevy kombinují. Mohou také slouit jako modelový pøíklad toho, e úèinná ochrana taxonomicky obtíných skupin rostlin je jen stìí realizovatelná bez kritické
taxonomické revize. Ta zároveò objasòuje i biologické pøíèiny taxonomických obtíí a zohledòuje je pøi klasifikaci.
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Karpatská oblast severní Moravy a Slezska patøí mezi území s vyšší druhovou diverzitou svìtlíkù. Celkem se zde vyskytuje šest taxonù rodu. Jsou to Euphrasia rostkoviana
subsp. rostkoviana, E. rostkoviana subsp. montana, E. slovaca, E. coerulea, E. stricta a
E. curta subsp. glabrescens. Kromì E. rostkoviana subsp. rostkoviana a E. stricta patøí
všechny ostatní mezi vzácné a ustupující taxony, v èerveném seznamu ÈR (Procházka
2001) jsou hodnocené v kategoriích C1 nebo C2. Zatímco E. curta subsp. glabrescens a
E. rostkoviana subsp. montana jsou v ÈR rozšíøeny roztroušenì zejména v severních pohranièních pohoøích, zbývající dva druhy jsou zcela (E. slovaca) èi pøevánì (E. coerulea)
vázány na severovýchodní karpatskou èást Èeské republiky. Beskydská oblast je proto
z hlediska ochrany svìtlíkù velmi významná. Vzhledem k obtínému urèování svìtlíkù je
ale jejich rozšíøení ve studovaném území známé jen nedokonale a dostupná data jsou neúmìrnì zatíena mylnými údaji. O jakýchkoli trendech, skuteèných stavech populací èi poètech lokalit je tak moné v pøípadì vzácných druhù spíše jen spekulovat. Dle souèasného
stavu znalostí a s pøihlédnutím k vìrohodnosti údajù lze v hrubých rysech shrnout rozšíøení jednotlivých taxonù rodu v karpatské èásti severní Moravy a Slezska takto:
Euphrasia coerulea

C2

99a. Radhošské Beskydy, 6675b, Velké Karlovice (distr. Vsetín): údolí Jezerné, travnatý okraj lesní cesty
k enklávì Pálenice, asi 1 km SSZ od kóty Pálenice (848,6) a 0,8 km V od Jezera, 49°23'20" N,
18°17'05" E, 755 m n. m., jen nìkolik rostlin (26. 6. 2009 leg. M. Popeláøová, herb. Popeláøová, rev.
M. Danèák).

Velmi vzácný druh (letní typ). Smejkal & Dvoøáková (in Slavík 2000: 430–449) k rozšíøení E. coerulea v zájmové oblasti píší: „ještì v 50. a 60. letech 20. století známý a více doklady potvrzený ze sv. moravských Karpat; dnes v tomto území vzácný druh“. Po roce
2000 byl s jistotou doloen pouze na jediné (výše uvedené) lokalitì. V regionálních herbáøových sbírkách existují také starší (z 60. a 70. let 20. století) doklady, které s nejvìtší
pravdìpodobností patøí k tomuto druhu:
*99a. Radhošské Beskydy, 6478b, Bystøice nad Olší (distr. Frýdek-Místek): Kozubová (976 m), vrcholové a podvrcholové louky na Kozubové (6. 7. 1975 leg. È. Deyl, OLM, rev. M. Danèák).
99a. Radhošské Beskydy, Beèvy [pravdìpodobnì okolí Horní Beèvy] (12. 6. 1964 leg. Kajdoš, NJM, rev.
M. Danèák).

Euphrasia coerulea lze nejsnáze zamìnit s druhem E. slovaca, od nìho se liší pøedevším
absencí láznatého odìní listenù a kalichù. V populacích E. slovaca se však dosti èasto vyskytují jedinci s velmi øídkým a zcela chybìjícím láznatým odìním. Takové jedince je nìkdy velmi obtíné odlišit od E. coerulea. Je proto moné, e nìkteré rostliny zde urèené jako
(neláznaté morfotypy) E. slovaca mohou ve skuteènosti patøit k E. coerulea a naopak!
Euphrasia curta subsp. glabrescens

C2

80a. Vsetínská kotlina, 6774c, Luná (distr. Vsetín): násep eleznièní trati k Lideèku pøi JV okraji obce,
49°14'28" N, 18°01'27" E, 420 m n. m., nìkolik jedincù (23. 8. 2000 leg. M. Danèák, OL).
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84a. Beskydské podhùøí, 6476c, Èeladná (distr. Frýdek-Místek): na suché louce na pravém bøehu Èeladenky (29. 7. 1977 leg. Z. Kilián, FMM, rev. M. Danèák).
99a. Radhošské Beskydy, 6476a / c, Ostravice (distr. Frýdek-Místek): na suché louce na JZ svahu Ostré
hory [S od obce] (6. 9. 1978 leg. Z. Kilián, FMM, rev. M. Danèák).
99a. Radhošské Beskydy, 6477a, Morávka (distr. Frýdek-Místek): údolí Skalky, za Horákem, bøeh potoka (11. 7. 1975 leg. A. Hájková, FMM, rev. M. Danèák).
99a. Radhošské Beskydy, 6477b, 6478a, Horní a Dolní Lomná (distr. Frýdek-Místek): Lysohorská hornatina – Zadní hory, høebenovka Kamenitý – Kozubová, 870–900 m n. m. (13. 7. 1990 leg. A. Hájková,
FMM, rev. M. Danèák).

Taxon (podzimní typ), který je blízký k E. stricta a ve studovaném území je také s tímto
nejsnáze zamìnitelný. Jeho urèování komplikuje pøedevším znaèná variabilita druhu
E. stricta. Dùleitým znakem diferencujícím oba taxony je pøedevším délka koruny
(E. curta má koruny kratší), ale i hodnoty tohoto znaku se u tìchto druhù èásteènì pøekrývají. Spoleènì s E. coerulea patøí k nejvzácnìjším taxonùm území. Smejkal & Dvoøáková
(in Slavík 2000: 430–449) uvádìjí v regionu E. curta z fytochorionù Vsetínská kotlina
(Zubøí, Semetín, Hovìzí), Javorníky (Zdìchov) a Radhošské Beskydy (Radhoš, Staré
Hamry). Revizí regionálních herbáøových sbírek (NJM, FMM, OLM, OL) nebyl nalezen
ádný doklad z posledního desetiletí, jen by s jistotou náleel k tomuto taxonu. Existují
pouze starší doklady, nejmladší z nich, zde prezentovaný, pochází z roku 2000.
Euphrasia rostkoviana subsp. rostkoviana
Nejhojnìjší taxon rodu v Beskydech. Podzimní typ druhu E. rostkoviana, rozšíøený po celém území, zejména v oblastech s èlenitìjším reliéfem a pøevaující mozaikovitou (lesní /
nelesní) krajinou. Roste pøevánì na pastvinách a sušších loukách, v menší míøe také na
okrajích lesních cest. Má nejvìtší kvìty ze všech druhù rostoucích v regionu, co v kombinaci s charakteristickým odìním (dlouhé láznaté chlupy) a znaky typickými pro pozdní ekotypy (kvetení v druhé polovinì léta, bohatì vìtvená lodyha aj.) usnadòuje jeho urèování.
Euphrasia rostkoviana subsp. montana

C2

80a. Vsetínská kotlina, 6674c, Hovìzí (distr. Vsetín): Hovízky, pastvina v údolí Potoky, asi 0,3 km SZ od
toèny autobusù v závìru údolí a asi 2 km S od kostela v obci, 460 m n. m., roztroušenì (10. 7. 2009 leg.
M. Popeláøová, herb. Popeláøová, rev. M. Danèák).
82. Javorníky, 6674d, Huslenky (distr. Vsetín): suchá výslunná stráò (pastvina) nad samotou U Sivkù nad
údolím Losový, asi 2 km SSV od kostela v obci, 49°19'17" N, 18°05'39" E, 680 m n. m., desítky jedincù (17. 5. 2002 leg. M. Danèák, OL).
82. Javorníky, 6674d, Huslenky (distr. Vsetín): louka na Z svahu kóty 701,4, SZ od samoty U Sivkù, asi
2,1 km SSV od kostela v obci, 49°19'18" N, 18°05'45" E, 670 m n. m., stovky jedincù (4. 6. 2007 leg.
P. Koutecký, CBFS, rev. M. Danèák).
82. Javorníky, 6674d, Huslenky (distr. Vsetín): údolí Losový, navrhovaná PP Losový, výslunná pastvina na
prudkém svahu asi 0,9 km JJV od kóty Ochmelov (733,9) a asi 1,7 km SSV od kostela v obci, jihozápadní exp., 500 m n. m., ojedinìle (2. 7. 2009 leg. M. Popeláøová, herb. Popeláøová, rev. M. Danèák).
99a. Radhošské Beskydy, 6477c., Krásná (distr. Frýdek-Místek): Visalaje, roztroušenì v horní èásti sjezdovky, 350 m JJV od hotelu Visalaje, 49°30'58" N, 18°31'42" E, asi 780 m n. m. (16. 7. 2006 leg.
D. Hlisnikovský, FMM, rev. M. Danèák).
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Ve studovaném území je tento taxon (letní typ druhu E. rostkoviana) velmi vzácný, ale
mezi èasnými taxony svìtlíkù je nejsnadnìji urèitelný. Má nejvìtší kvìty a charakteristické odìní (dlouhé láznaté chlupy). Historicky se vyskytoval ve fytochorionech
Vsetínská kotlina (Huslenky, Zašová), Javorníky (více lokalit), Beskydské podhùøí
(Frenštát pod Radhoštìm, Frýdlant nad Ostravicí) a Radhošské Beskydy (Smejkal &
Dvoøáková in Slavík 2000: 430–449). V posledních deseti letech byl s jistotou doloen
z uvedených lokalit.
Euphrasia slovaca

C1

82. Javorníky, 6675c, Nový Hrozenkov (distr. Vsetín): údolí Malá Vranèa, bývalá pastvina na SZ svahu
vrchu Kotlina, asi 4 km J od kostela v obci, 650–700 m n. m. (9. 8. 1996 leg. M. Danèák, OL).
82. Javorníky, 6675c, Nový Hrozenkov (distr. Vsetín): údolí Bøeitá, asi 0,7 km JV od autobusové toèny,
550 m n. m. (2. 6. 2002 leg. J. Pavelka, OL, rev. M. Danèák).
82. Javorníky, 6774b, Huslenky (distr. Vsetín): údolí Uherská, PR Galovské lúky, mezofilní kvìtnaté louky
asi 0,2 km J od kóty Hrachovec (776,7) a asi 1,2 km SV od toèny autobusù v závìru údolí, jiní svah, 760
m n. m., poèetná populace (3. 7. 2009 leg. M. Popeláøová, herb. Popeláøová, rev. M. Danèák).
82. Javorníky, 6774b, Huslenky (distr. Vsetín): údolí Uherská, luèní enkláva JV od PR Galovské lúky, asi
1 km JV od kóty Hrachovec (776,7) a asi 1 km SV od toèny autobusù v závìru údolí, jiní svah, 700 m
n. m., nepoèetná populace (3. 7. 2009 leg. M. Popeláøová, herb. Popeláøová, rev. M. Danèák).
82. Javorníky, 6774b, Huslenky (distr. Vsetín): údolí Kýchová, izolovaná luèní enkláva v lese asi 0,2 km
JV od kóty 718 a asi 1,5 km SSZ od toèny autobusù v závìru údolí, západní svah, 670 m n. m., roztroušenì (3. 7. 2009 leg. M. Popeláøová, herb. Popeláøová, rev. M. Danèák).
82. Javorníky, 6774c, Luná (distr. Vsetín): mokøad u samoty U Kuèkù nad údolím Skøítkov, asi 2,1 km
V od eleznièní stanice Luná, 49°14'20" N, 18°02'55" E, 640 m n. m., poèetná populace (30. 6. 2009
leg. M. Popeláøová, herb. Popeláøová, rev. M. Danèák; 3. 7. 2009 leg. M. Danèák, OL).
99a. Radhošské Beskydy, 6476b, Krásná (distr. Frýdek-Místek): vrch Obora (709 m) SSV od obce,
49°35'15" N, 18°29'29" E, asi 690 m n. m. (èervenec 2008 leg. P. Koutecký, CBFS, rev. M. Danèák).
99a. Radhošské Beskydy, 6477a, Morávka (distr. Frýdek-Místek): okraj lesní cesty J od obce, 49°34'53"
N, 18°31'00" E, asi 700 m n. m. (5. 7. 2008 leg. P. Koutecký, CBFS, rev. M. Danèák).
99a. Radhošské Beskydy, 6477b, Horní Lomná (distr. Frýdek-Místek): Pod Kamenitým, 900 m J od chaty
Kamenitý, na modré turistické stezce, 49°33'15" N, 18°38'53" E, 670 m n. m., rozsáhlá populace
(24. 6. 2006 leg. D. Hlisnikovský & Z. Vrubel, FMM, rev. M. Danèák).
99a. Radhošské Beskydy, 6477d, Horní Lomná (distr. Frýdek-Místek): Pøelaè, travnatá cesta 50 m V od
vysílaèe, 49°31'01" N, 18°38'31" E, 780 m n. m., hustý porost na ploše 40 × 1,5 m (20. 6. 2006 leg.
D. Hlisnikovský & Z. Vrubel, FMM, rev. M. Danèák).
99a. Radhošské Beskydy, 6477d, Horní Lomná (distr. Frýdek-Místek): øídce na travnatém okraji mostku
v místì soutoku potoka Upaloný s øíèkou Lomnou, 49°31'18" N, 18°37'56" E, 600 m n. m. (20. 6. 2006
leg. D. Hlisnikovský & Z. Vrubel, herb. Hlisnikovský, rev. M. Danèák).
99a. Radhošské Beskydy, 6576a, Staré Hamry (distr. Frýdek-Místek): masív Smrku, støelnice 250 m
SV od soutoku potoka Kyèerov a Velkého potoka u Hutí, na lesní cestì a palouku bohatì, 49°28'33"
N, 18°24'44" E, 540 m n. m. (11. 7. 2006 leg. D. Hlisnikovský, FMM, rev. M. Danèák).
99a. Radhošské Beskydy, 6577a, Bílá / Staré Hamry (distr. Frýdek-Místek): 500 m V od myslivny Hartisov, bohatá populace na travnaté lesní cestì, 680 m n. m. (10. 7. 2004 leg. Z. Vrubel, FMM, rev.
M. Danèák).
99a. Radhošské Beskydy, 6577a, Bílá (distr. Frýdek-Místek): údolí Èerné, 200 m V od ústí potoka Baraní, na zarùstající slepé lesní cestì k lesní školce v levé èásti údolí, 580 m n. m., dosti hojnì (10. 7. 2004
leg. Z. Vrubel, FMM, rev. M. Danèák).
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Karpatský endemit (aestivální typ), v rámci Èeské republiky rostoucí pouze v karpatské
èásti severní Moravy a Slezska (Smejkal & Dvoøáková in Slavík 2000: 430–449). V regionu vzácný druh, ale z trojice èasných taxonù je nejhojnìjší. V souèasnosti známý výskyt je
soustøedìn do tøí oblastí: okolí Huslenek v Javorníkách, okolí Starých Hamrù a Bílé v centrální èásti Radhošských Beskyd a okolí Horní Lomné v severní èásti Beskyd. Druh byl
v posledních 15 letech dokladován z výše jmenovaných lokalit.
Euphrasia stricta
Podzimní typ. Ve studované oblasti se vyskytuje hojnì. Po E. rostkoviana subsp. rostkoviana je zde nejhojnìjším taxonem rodu, rozšíøeným po celém území. Je zároveò také taxonem nejvíce variabilním a mùe být zamìnìn se všemi ostatními taxony s malými kvìty
(tj. všemi s výjimkou E. rostkoviana).
M. Danèák
Gentianella lutescens
Hoøeèek lutavý je rozšíøený v pohoøí Karpat a Balkánu, v rámci Èeské republiky se historicky vyskytoval pouze na východní Moravì. Recentnì pøeívá ji jen v CHKO Beskydy a
CHKO Bílé Karpaty (Kirschner & Kirschnerová in Slavík 2000: 92–94, Kirschnerová &
Kirschner 2003). V obou CHKO je dosud evidován výskyt jak letního nominátního poddruhu G. l. subsp. lutescens, tak podzimního G. l. subsp. carpatica.
Drastický úbytek populací obou poddruhù je spojen zejména s poklesem pastvy a zánikem vhodných biotopù. Kompetiènì slabé rostliny jsou nároèné na dostatek svìtla a pùdy
chudé na dusík (Brabec 2003), a ze zahušující se nespásané vegetace jsou proto vytlaèovány. Fragmentace dnešní krajiny také zcela znemoòuje výmìnu genetické informace
mezi recentními populacemi. Izolace lokalit je spojená i s problémem nedostatku vhodných opylovaèù (Jùzová & Krupa 2008). Kriticky nízký poèet lokalit s nepoèetnými populacemi zejména u poddruhu G. l. subsp. carpatica (cf. Popeláøová et al. in Piro & Wolfová
2008) bohuel ukazuje na jasný ústup taxonu z flóry Èeské republiky. Podrobnìjší popis
lokalit bude publikován v samostatném pojednání (Popeláøová & Krupa in prep.).
Gentianella lutescens subsp. lutescens

C1

82. Javorníky, 6774b, Huslenky (distr. Vsetín): údolí Kýchová, mezofilní louka nad Korábeènými asi 1,5
km SZ od kóty 786 a asi 5 km JV od kostela v obci, 650 m n. m., v posledních letech jen nìkolik, maximálnì desítky rostlin (1990–2011 not. V. Štromajer, 30. 7. 2009 leg. M. Popeláøová, herb. Popeláøová, 30. 6. 2010 foto M. Popeláøová).
82. Javorníky, 6774b, Huslenky (distr. Vsetín): PR Galovské lúky, mezofilní louky asi 0,3 km JZ od kóty
Hrachovec (776,7) a asi 1 km S od toèny autobusù v závìru údolí Uherská, 740 m n. m., v posledních
letech jen nìkolik, maximálnì desítky rostlin (1988–2011 not. V. Štromajer, 5. 6. 2011 foto
M. Popeláøová).

Z pùvodních více jak 40 historicky zaznamenaných lokalit ve fytochorionech Vsetínská
kotlina, Javorníky a Radhošské Beskydy jsou v souèasné dobì známy pouze tøi lokality
v Javorníkách v obci Huslenky. V 90. letech relativnì bohatá populace Gentianella
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lutescens subsp. lutescens v údolí Kýchová U Korábeèných (Kirschnerová & Kirschner
2003), èítá v posledních letech sotva nìkolik rostlin. Relativnì poèetnìjší populace (nìkolik desítek rostlin) se vyskytují v Huslenkách na dvou popsaných lokalitách. Populace nominátního poddruhu jsou soudobì zmiòovány také asi na desítce lokalit v Bílých
Karpatech (Kirschnerová & Kirschner 2003).
Gentianella lutescens subsp. carpatica

C1

82. Javorníky, 6774b, Huslenky (distr. Vsetín): údolí Uherská, travnatý okraj louky nad kamenolomem,
asi 0,6 km JJZ od kóty 569,7 a asi 2,3 km JJV od kostela v obci, 480 m n. m., 1 kvetoucí rostlina (10. 9.
2007 not. M. Popeláøová, J. Tkáèiková & Jan Pavelka).

Z více ne 30 historicky zaznamenaných lokalit zùstaly v Beskydech pouze tøi, a to v katastru obce Huslenky (cf. Lustyk in Hadinec et al. 2002, Hadinec et al. 2003), poèetnìji však hoøeèek roste pouze na jediné z nich (cf. Krupa 2011). Hoøeèek lutavý karpatský pøeívá také
na dvou lokalitách v Bílých Karpatech, a to u ítkové, a také u Nedašova, kde je však silnì
ohroen zarùstáním, vinou absence obhospodaøování (Hadinec & Lustyk 2009: 256).
V Beskydech se v posledních letech podaøilo nalézt jedinou novou lokalitu, èítající však
pouze jednu rostlinu. Aèkoliv zde nebyl v následujících letech potvrzen, je vzhledem k výrazné populaèní dynamice hoøeèkù pøesto moné jeho pøeívání i ve vìtším mnoství.
M. Popeláøová
Gymnadenia densiflora

C1

82. Javorníky, 6676a, Velké Karlovice (distr. Vsetín): místní èást Malé Karlovice, SZ úboèí Lopušné,
luèní prameništì na kraji lesa, asi 1 km J od rozcestí Podaté, 650 m n. m., bohatá populace (21. 6.
2006 not. M. Dvorský ml., 12. 7. 2010 foto M. Dvorský ml.).

V poøadí druhá zaznamenaná lokalita pro fytochorion Javorníky. Tento bazifilní druh je
zde vázán na svahové prameništì spolu s Carex flava s. str., Epipactis palustris, Eriophorum latifolium apod. Populace je dosti vitální, v roce 2010 bylo potvrzeno pøes 100 kvetoucích jedincù. V souèasnosti se jedná zøejmì o jedinou lokalitu na území CHKO
Beskydy, jeliko další výskyt pìtiprstky hustokvìté na lokalitì v Huslenkách-Kychové
(Pavelka & Trezner 2001) nebyl ji nìkolik let potvrzen a pravdìpodobnì zanikl (Štromajer in verb.). Historický výskyt je dále znám z Tøince-Horní Líštné (1975 K. Švendová
CESK, rev. F. Procházka). Ve Vsetínské kotlinì se mimo CHKO nacházejí další dvì lokality: stabilní populace v PP Lúèky-Roveòky a od 90. let nepotvrzený výskyt v JasénceKotrlém (Pavelka & Trezner 2001). Všechny uvedené lokality velmi pravdìpodobnì
pøedstavují veškeré nálezy druhu na severovýchodní Moravì.
M. Dvorský
Hypochaeris maculata

C3

*80a. Vsetínská kotlina, 6574c, Rùïka (distr. Vsetín): suchý travnatý lem bukového lesa asi 0,3 km J od
kóty Na kovadlinì (655) a asi 0,2 km Z od hranice PP Louky pod Štípou, 49°24'09" N, 18°01'09" E,
600 m n. m., na ploše 3 × 1 m (22. 7. 2006 leg. J. Tkáèiková, VM).
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Obr. 5. – Rozšíøení Hypochaeris maculata ve studovaném území (podrobnosti viz obr. 2).
Fig. 5. – Distribution of Hypochaeris maculata in the study area (see Fig. 2 for details).
80a. Vsetínská kotlina, 6574c, Malá Bystøice (distr. Vsetín): enkláva Santov, høebenové louky asi 0,5 km
J od kóty Kyèera, 600 m n. m. (22. 7. 2006 not. J. Tkáèiková).
82. Javorníky, 6774b, Huslenky (distr. Vsetín): údolí Kýchová, luèní enkláva U Korábeèných asi 1,7 km
SZ od kóty 718 a asi 3,3 km JV od kostela v obci, západní svahy, asi 500 m n. m. (2007 not.
M. Popeláøová).
82. Javorníky, 6775a, Nový Hrozenkov (distr. Vsetín): podhøebenová louka v zimì uívaná jako sjezdovka „Seník“, východnì nad parkovištìm v sedle Kohútka, asi 1,5 km J od toèny autobusù v závìru údolí
Velká Vranèa, severní svah, 890 m n. m. (2007 not. M. Koèí).
99a. Radhošské Beskydy, 6575d, Horní Beèva (distr. Vsetín): západní èást luèní enklávy u potoka Prostá
asi 0,7 km SSV od kóty Solisko (833) a asi 0,8 km JJZ od ústí Ronovské Beèvy do pøehrady, severovýchodní svah, 625 m n. m. (2007 not. R. J. Vašut).
99a. Radhošské Beskydy, 6675a, Hutisko-Solanec (distr. Vsetín): podhøebenová louka v protisvahu ke
sjezdovce „Soláò-sedlo“, asi 0,8 km SZ od sedla Èarták, jihovýchodní svah, 780 m n. m. (2007 not.
M. Koèí).

Aèkoliv výskyt není uveden v Kvìtenì ÈR, druh se bìnì vyskytuje ve fytochorionu
Vsetínská kotlina, kde navazuje na souvislé rozšíøení v Bílých Karpatech a Hostýnských
vrších (Jongepier & Pechanec 2006, Štìpánková in Slavík & Štìpánková 2004: 711–712).
Smìrem na severovýchod výskyt prasetníku plamatého v Beskydech vyznívá pøes fytochorion Javorníky a do oreofytika Radhošských Beskyd (odkud rovnì není v Kvìtenì
ÈR zmiòován), viz obr. 5.
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Stanovištìm prasetníku plamatého v Beskydech jsou vdy výslunné krátkostébelné
louky, pastviny a meze. Rozpìtí vegetaèních typù, ve kterých druh roste, je pomìrnì široké – od teplomilných trávníkù inklinujících k vegetaci svazu Bromion, pøes rozvolnìné
mezofilní louky svazu Arrhenatherion, podhorské krátkostébelné pastviny svazu Cynosurion a po horské louky svazù Nardo-Agrostion tenuis a Violion caninae. V oblasti Javorníkù roste Hypochaeris maculata roztroušenì, místy dokonce a hojnì (napø. Huslenky,
høeben Javorníkù). Zaznamenané výškové maximum je v 900 metrech v Novém Hrozenkovì, na høebeni Javorníkù. Prezentovány jsou zde pouze pøíklady lokalit ze jmenovaných
fytochorionù.
M. Popeláøová
Jasione montana
*80a. Vsetínská kotlina, 6574c, Malá Lhota u Valašského Meziøíèí (distr. Vsetín): zbytky jalovcových pasínkù a kosených luk v osadì Páleniska asi 1 km SZ od hráze pøehrady Bystøièka, 550 m n. m. (29. 6.
2004 leg. J. Tkáèiková, VM).
80a. Vsetínská kotlina, 6575a, Ronov pod Radhoštìm (distr. Vsetín): Háovice, okraj louky (køovinný
lem) na jiním svahu kopce Vysoká (546 m), asi 0,25 km J od vrcholu kopce, 49°27'00" N, 18°10'59"
E, 480 m n. m. (2001 leg. R. J. Vašut & M. Vašutová, OL).
80a. Vsetínská kotlina, 6575a, Ronov pod Radhoštìm (distr. Vsetín): Háovice, kamenolom 0,5 km Z od
kóty Vysoká (546) a asi 2,5 km V od katolického kostela v obci, 49°27'08" N, 18°10'28" E, 480 m n.
m. (2. 7. 2007 foto M. Vymazalová, 25. 6. 2009 leg. M. Popeláøová, herb. Popeláøová).

Jednoletá a krátce vytrvalá bylina vyhledávající výslunná písèitá nebo kamenitá místa na
nevápnitých podkladech. Roste èasto na vysýchavých stanovištích s nezapojenou vegetací, kde nemusí èelit konkurenènímu tlaku rostlin produkujících vìtší mnoství biomasy
(Hepburn 1943, Parnell 1985). Pavinec horský osídluje také sekundární stanovištì, napø.
kamenolomy. Roste roztroušenì na vìtšinì území Èeské republiky, místy hojnì (Kovanda
in Slavík 2000: 719–720), v karpatské oblasti je ale vzácný. Z území CHKO Beskydy nebyl recentnì znám. Druhu zde zøejmì nevyhovuje snadno zvìtrávající flyšové podloí,
které se mísí s jílem. V oblasti je proto také málo vhodných biotopù – pøirozených skal a
skalnatých strání. Historicky je pavinec dokladován z Èertových skal u Lideèka (1926,
1927 G. Øíèan GM) z fytochorionu Zlínské vrchy. Jedná se o pískovcový skalní masiv, na
jeho erodovaném úpatí byly døíve pastviny, které byly ponechány ladem a v souèasnosti
zarùstají døevinami. V Beskydském podhùøí rostl pavinec vzácnì na nìkolika lokalitách,
zejména v oblasti Metylovických a Palkovických hùrek (Formánek 1887–1897, Gogela
1890–1899, Weeber 1901–1903, 1936, Skalický 1978).
Všechny novì nalezené lokality náleí k fytochorionu Vsetínská kotlina. Lokalita u
Ronova pod Radhoštìm se nachází v kamenolomu, kde druh roste na písèité pùdì v místech,
která nejsou aktuálnì narušovaná tìkou technikou. Toto stanovištì pøedstavuje sukcesní fázi,
která se vzhledem k probíhající tìbì v lomu cyklicky pøesouvá. Dále zde pavinec roste na
výše poloených skalních teráskách s edaficky blokovanou sukcesí. Lokalita u Malé Lhoty je
mozaikou zbytkù chudých jalovcových pasínkù na mìlkých pùdách a kosených luk.
M. Vymazalová
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80a. Vsetínská kotlina, 6674d, Huslenky (distr. Vsetín): protáhlý odlesnìný høbet Buchlov, na okraji pole
tìsnì nad polní cestou ve vrcholové èásti høbetu asi 1,2 km SZ od eleznièní stanice Huslenky-zastávka, 49°18'52" N, 18°06'17" E, 530 m n. m. (26. 7. 2005 leg. J. Tkáèiková, VM, asi 20 rostlin na okraji
pole s obilím a 2 rostliny na obnaené pùdì mezi polem a cestou; 2008 not. J. Tkáèiková, jen 3 rostliny, pole bylo silnì zapleveleno druhem Cirsium arvense).
80a. Vsetínská kotlina, 6774a, Hovìzí (distr. Vsetín): na okraji pole 0,9 km J od kostela v obci, 49°17'39"
N, 18°03'34" E, 440 m n. m., nìkolik jedincù (3. 9. 2006 not. M. Danèák).
82. Javorníky, 6774b, Huslenky (distr. Vsetín): údolí Kýchová, hromada navezené zeminy na okraji louky asi 0,2 km JV od kóty 718 a asi 1,5 km SSZ od toèny autobusù v závìru údolí, jiní svah, 670 m n.
m., jediná rostlina (11. 8. 2010 foto M. Popeláøová).
84a. Beskydské podhùøí, 6475c, Frenštát pod Radhoštìm (distr. Nový Jièín): èást Papratná, malé bramborové pole asi 0,95 km ZJZ od odboèky silnice do Papratné z hlavní silnice Frenštát – Ronov, asi 2,3
km JZ od námìstí, 49°31'53" N, 18°11'30" E, 450 m n. m., jedna kvetoucí rostlina (20. 6. 2011 foto
M. Popeláøová).

Kickxia elatine je velmi vzácný jednoletý plevel, na území Èeské republiky s tìištìm rozšíøení ve východní èásti støedních Èech a na jihovýchodní Moravì (Slavík in Slavík 2000:
348–349). Výskyt v karpatské oblasti Èeské republiky je soustøedìn pøedevším na území
Bílých Karpat, ale s niší frekvencí se vyskytuje èi vyskytoval i ve všech ostatních fytochorionech karpatského mezofytika s výjimkou Støedomoravských Karpat (Slavík in Slavík l. c., Otýpková 2001, Otýpková & Danèák 2003, Cimalová 2006). V karpatské èásti
severní Moravy a Slezska pochází nejvíce údajù z Beskydského podhùøí a Vsetínské kotliny (Cimalová l. c.), kde je také nejvíce lokalit soustøedìno i v souèasnosti. Pøestoe jde o
druh pomìrnì nápadný, je díky vazbì na neatraktivní biotop (pole, øidèeji suchá ruderální
místa, vlhké obnaené pùdy èi letnìná dna rybníkù) pravdìpodobnì èásteènì pøehlíen.
Urèitý vliv zde mùe mít také skuteènost, e nejlépe vyvinuté a také nejnápadnìjší bývají
rostliny tohoto druhu a na konci léta èi v podzimních mìsících.
M. Danèák
Knautia arvensis subsp. pannonica
*76a. Moravská brána vlastní, 6473c, Hustopeèe nad Beèvou (distr. Pøerov): travnatý okraj silnice, asi 0,2
km ZSZ od eleznièní stanice, 49°31'28,3" N, 17°51'44,4" E, 265 m n. m. (4. 6. 2010 leg. P. Koutecký,
CBFS).
80a. Vsetínská kotlina, 6574b, Ronov pod Radhoštìm-Tylovice (distr. Vsetín): trávník asi 150 m J od
høbitova, 49°27'14" N, 18°09'15" E, 380 m n. m. (15. 6. 2010 not. M. Popeláøová).
*80a. Vsetínská kotlina, 6674c, Vsetín (distr. Vsetín): sad 1 km SZ od vrcholu Lysé hory (577 m), asi 1,5
km JV od námìstí, 49°19'50" N, 18°00'26" E, 400 m n. m. (1. 7. 2008 leg. F. Koláø, CBFS; Koláø et
al. 2009).
80a. Vsetínská kotlina, 6774b, Huslenky (distr. Vsetín): louka na úpatí vrchu Hrabùvka (568 m), asi 0,65
km ZJZ od kostela v obci, 49°18'04" N, 18°04'58" E, 420 m n. m. (4. 6. 2010 leg. P. Koutecký, CBFS).
82. Javorníky, 6676a, Velké Karlovice (distr. Vsetín): Uzgrúò, louka asi 0,2 km SZ od soutoku potoka
Dynèák a Vsetínské Beèvy, 49°22'39" N, 18°23'09'' E, 650 m n. m. (15. 6. 2010 not. M. Popeláøová).
84a. Beskydské podhùøí, 6475c, Frenštát pod Radhoštìm (distr. Nový Jièín): Horeèky, u odboèení silnièky
k chatì Horeèky, asi 2 km JZ od støedu mìsta, 49°32'08" N, 18°11'22" E, 450 m n. m. (9. 6. 2007 leg.
P. Koutecký, CBFS; Koláø et al. 2009).
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84a. Beskydské podhùøí, 6475c, Trojanovice (distr. Nový Jièín): louky v okolí toèny autobusù asi 1,8 km
JJZ od hlavní silnièní køiovatky (která leí v S èásti obce), 49°30'18" N, 18°13'54" E, 570 m n. m.
(14. 8. 2007 leg. P. Koutecký, CBFS; Koláø et al. 2009).
*84a. Beskydské podhùøí, 6476a, Frýdlant nad Ostravicí (distr. Frýdek-Místek): travnatý okraj silnice do
Èeladné, asi 0,6 km JZ od eleznièní zastávky Frýdlant nad Ostravicí-Nová Dìdina, 49°34'00" N,
18°21'18" E, 385 m n. m. (4. 6. 2010 leg. P. Koutecký, CBFS).
84a. Beskydské podhùøí / 99a. Radhošské Beskydy, 6377c, Morávka (distr. Frýdek-Místek): louky podél
silnièky v údolí Morávky, asi 0,5 km S od ústí údolí Malý Lipový, 49°36'19" N, 18°31'01'' E, 445 m n.
m. (17. 5. 2008, 9. 6. 2008 leg. P. Koutecký, CBFS; Koláø et al. 2009).
*84b. Jablunkovské mezihoøí / 99a. Radhošské Beskydy, 6478a, Jablunkov-Mìstská Lomná (distr. Frýdek-Místek): louka na jiním okraji obce, 49°23'28" N, 18°44'22" E, 425 m n. m. (17. 6. 2010 not.
M. Popeláøová).
99a. Radhošské Beskydy, 6476b, Krásná (distr. Frýdek-Místek): louka za restaurací „Rekreant“, asi 0,9
km JZ od vrcholu Obora (709 m), 49°34'57" N, 18°28'49'' E, 495 m n. m. (7. 6. 2008 leg. P. Koutecký,
CBFS).
99a. Radhošské Beskydy, 6575c, Hutisko-Solanec (distr. Vsetín): malá louka na jiním úpatí vrchu Poskla, asi 100 m S od kostela v obci, 49°25'58" N, 18°13'18'' E, 530 m n. m. (15. 6. 2010 not.
M. Popeláøová).

Na všech uvedených lokalitách byl potvrzen výskyt diploidních rostlin metodou prùtokové cytometrie. Èást lokalit byla zahrnuta v publikované širší studii K. arvensis agg. ve
støední Evropì, kde je uvedena i metodika cytometrických mìøení (Koláø et al. 2009),
ostatní lokality byly analyzovány stejnou metodou pozdìji (P. Koutecký, nepubl. data).
Taxon z okruhu Knautia arvensis agg. s centrem rozšíøení v jihovýchodní Evropì, u
kterého bylo donedávna v rámci Èeské republiky pøedpokládáno rozšíøení pouze v termofytiku a teplém mezofytiku jihovýchodní Moravy (Štìpánek in Slavík 1997: 543–554).
Podrobnìjší studium skupiny v posledních letech však ukázalo, e tento taxon zasahuje
podél západního úpatí Karpat mnohem severnìji, ne se pøedpokládalo (Koláø et al. 2009).
Zároveò existují údaje z níin severnì od Karpat v Polsku (Koláø et al. 2009) naznaèující,
e by mohlo existovat souvislejší rozšíøení východnì a severnì od Karpat, pøièem v oblasti severovýchodní Moravy by se pak obì arely (èi migraèní cesty) stýkaly. Zde uvedený
soupis zahrnuje nìkteré publikované lokality (Koláø et al. 2009) i lokality nové, dokumentující rozšíøení tohoto taxonu podél celého obvodu Moravskoslezských Beskyd a Javorníkù prakticky ve všech vìtších údolích (viz obr. 6). Lze pøedpokládat, e je v území
pomìrnì hojný a podél nìkterých tokù proniká pøekvapivì hluboko do hor (zejména lokality Uzgrúò a Krásná). Analogicky lze pøedpokládat výskyt v sousedních územích, napø.
v okrajových èástech Hostýnských vrchù nebo v Ostravské pánvi.
Skupina Knautia arvensis agg. je taxonomicky a determinaènì problematická. Na severní Moravì zahrnuje kromì diploidního taxonu K. arvensis subsp. pannonica také tetraploidní populace kombinující znaky K. arvensis subsp. arvensis a K. kitaibelii, hodnocené
obvykle jako K. × posoniensis. Jednoznaèné odlišení diploidù od tetraploidù v terénu je
nemoné, protoe se liší jen kvantitativními znaky, jejich rozmezí variability se výraznì
pøekrývají. Èásteèné rozlišení umoòuje pouze barva kvìtu, která je u diploidù vdy fialová, zatímco u tetraploidù se v dùsledku introgrese K. kitaibelii èasto vyskytuje celá škála
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Obr. 6. – Rozšíøení Knautia arvensis subsp. pannonica ve studovaném území (podrobnosti viz obr. 2).
Fig. 6. – Distribution of Knautia arvensis subsp. pannonica in the study area (see Fig. 2 for details).

barev od fialové po lutobílou. Urèitým vodítkem mùe být i doba kvetení, kdy diploidní
populace vykvétají ji zaèátkem èervna, asi o 2 týdny døíve ne tetraploidní rostliny. Pro
potvrzení výskytu diploidního taxonu K. arvensis subsp. pannonica je ale vdy nutné ovìøení poètu chromozomù, resp. ploidního stupnì.
P. Koutecký
Laserpitium latifolium
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82. Javorníky, 6675b, Velké Karlovice (distr. Vsetín): údolí Jezerné, u kaple sv. Jana (Nejsv. Trojice) nad
hlavní silnicí, asi 1,2 km SV od kostela v obci, asi 550 m n. m. (9. 8. 1994 not. M. Sedláèková).
82. Javorníky, 6675b / d, Velké Karlovice (distr. Vsetín): údolí Pluskovec, mez na okraji polní cesty, asi
0,7 km V od vrcholu Kantorka (716,1 m), 620 m n. m. (9. 8. 1994 leg. M. Sedláèková, NJ; 26. 8. 2011
leg. M. Popeláøová, herb. Popeláøová, desítky rostlin).
99a. Radhošské Beskydy, 6576c, Horní Beèva (distr. Vsetín): osada Vašútky, okraj louky na malém kopci
nad levým bøehem Ronovské Beèvy se sklonem k jihu, asi 1,5 km SSZ od vrcholu Vysoká (1024 m),
690 m n. m. (25. 7. 1996 leg. R. J. Vašut, OL; 3. 7. 2010 foto R. J. Vašut).

Druh je pøedstavitelem teplomilné flóry, vázán je na sušší køovinaté lemy, obvykle v území s vyšším obsahem bazických hornin. Na Moravì má centrum rozšíøení pøedevším v Bílých Karpatech a v okolí Brna, v ostatní èástech Moravy se vyskytuje roztroušenì a
ojedinìle (Grulich in Slavík 1997: 376). V regionu Beskyd se hladýš širolistý vyskytuje
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pouze ojedinìle. V literatuøe jsou známé dva údaje z okolí Velkých Karlovic: Miloòová
(Formánek sec. Øíèan 1936) a Dynèák (Øíèan 1936), k obìma lokalitám existují i herbáøové doklady (1926 G. Øíèan BRNU).
Recentní výskyt druhu v Beskydech je znám na Horní Beèvì, kde byl nalezen v osadì
Vašútky, a na dvou lokalitách ve Velkých Karlovicích (údolí Pluskovec a Jezerné). Nepoèetná populace na Horní Beèvì roste pøi okraji pastviny nedaleko stavení, do jeho zahrady
prorùstá. Tato populace je v posledních letech poznamenána vysekáváním køovin pøi této zahradì. Tento nález cituje bez lokalizace Danèák (2002). Druh nebyl dosud z oreofytika uvádìn (Grulich in Slavík 1997: 376–381). Populace v údolí Pluskovec je tvoøena desítkami
rostlin rostoucími na mezi polní cesty v mezofilním byliném lemu (sv. Trifolion medii).
Øíèan (1936) uvauje o nepùvodnosti výskytu v regionu a moném zavleèení jako pìstované léèivé rostliny. Výskyt populací v tomto regionu je vázán na výslunné svahy se
spoleèným výskytem jiných teplomilných druhù a ekologicky se podobající biotopu v jiných èástech Karpat. Nelze proto vylouèit spontánní výskyt, který by navazoval na rozšíøení druhu ve slovenské èásti Javorníkù resp. v Pováí (Hlavaèek et al. in Bertová 1984).
R. J. Vašut
Malva pusilla
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84a. Beskydské podhùøí, 6377d, Karpentná (distr. Frýdek-Místek): u východního okraje chléva zemìdìlského drustva na hranici CHKO Beskydy, pøi zelené turistické znaèce, 1,2 km JZ od kostela v obci,
49°37'50" N, 18°40'51" E, 420 m n. m. (26. 7. 2007 leg. D. Hlisnikovský, FMM, OSM, rev.
M. Danèák).

Údajù ke slézu nizounkému se ze severovýchodu ÈR podaøilo nashromádit pouze
nìkolik:
(1) nekonkrétní záznam od Tìšína (Kolbenheyer 1862), zøejmì jen pøejímaný J. Otrubou (Otruba 1926) a jinými (ten se však mùe týkat i území dnešního Polska); (2) patrnì
nedoloené údaje z „polí pod vrchem Štandl“ (kóta 350) a „pøíkopu barvírny Skøídlo
v Místku“ (Weeber 1901–1903, 1936; jako nálezce je citován F. Gogela, pøièem tento autor sám ji výskyty nepotvrzuje); (3) Místek-Bahna (1946 F. Talpa BRNM); (4) Jeseník u
Nového Jièína (1961 V. Pospíšil BRNM). Kvìtena ÈR (Slavík in Hejný & Slavík 1992:
282–316) pak dále zmiòuje Ostravu, Opavu a Vsetín. V posledních letech byl druh nalezen
pouze K. Prachem v Kunínì roku 1999 (Grulich 2003).
Výskyt Malva pusilla v Karpentné mírnì pøekonává maximální výškovou hranici rozšíøení (Slavík l. c.). V dobì nálezu èítala populace odhadem 10 fertilních rozprostøených
rostlin mezi betonovými deskami poloenými na holé pùdì. Podle informací od místního
zemìdìlce jsou plochy okolo chléva kadoroènì „ošetøovány“ herbicidy. Aèkoliv lze brát
v úvahu pøehlíení slézu nizounkého èi spíše zamìòování s habituelnì podobným slézem
pøehlíeným (M. neglecta), jeho zøídkavost na severovýchodì Èeské republiky potvrzuje i
revize herbáøové dokumentace, kdy se nezanedbatelné mnoství domnìlých dokladù
M. pusilla vztahuje k M. neglecta.
D. Hlisnikovský
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80b. Veøovické vrchy, 6574a, Zašová (distr. Vsetín): údolí levostranného pøítoku Zašovského potoka mezi
vrchy Pohoø a Ostrý vrch, asi 1,7 km SSV od kostela v obci, 49°29'27" N, 18°3'27" E, 400 m. n. m., do
20 trsù (20. 7. 2008 leg. M. Danèák, OL).
82. Javorníky, 6874a, Francova Lhota (distr. Vsetín): olšina na pravém bøehu Senice, asi 600 m SV od
eleznièního nadjezdu pøes silnici Horní Lideè – Støelná, 49°11'14" N, 18°04'40" E, 480 m n. m.,
10 jedincù (9. 5. 2006 not. J. Mládek).
99a. Radhošské Beskydy, 6576b, Staré Hamry (distr. Frýdek-Místek): podél øíèky Ostravice, 49°27'49" N
18°26'49" E, 510 m n. m., do 50 trsù (26. 5. 2008 not. J. Janeèek).

Matteuccia struthiopteris patøí ke skupinì druhù, jejich pùvodnost na území Èeské republiky je pøedmìtem sporù. Hendrych (1984) argumentuje v neprospìch pùvodního výskytu, v jiných pracích je však spíše podporována domnìnka o jeho pùvodním výskytu
(Smejkal 1950, Sedláèková 1982, Slavík in Hejný & Slavík 1988: 261–262). Druh je také
zaøazen v Èerveném seznamu flóry ÈR (Procházka 2001). Z území severovýchodní Moravy a pøiléhajícího Slezska je v literatuøe uvádìn a v herbáøových sbírkách doloen výskyt
z celé øady lokalit. Zøejmì nejvìtší koncentrace lokalit v tomto regionu je na Jablunkovsku
a v údolí øeky Ostravice v Moravskoslezských Beskydech (napø. Vicherek 1955, Vodièka
1959, Kilián 1960a, Vicherek 1961, Sedláèková l. c., Hájková 1995), jednotlivé roztroušené lokality leí také jinde v Podbeskydské pahorkatinì, Ostravské pánvi, Vsetínské kotlinì
a Hostýnských vrších (Sedláèková l. c.). Z výše uvedených novì nalezených lokalit pouze
jedna (Staré Hamry) leí v území døívìjšího známého výskytu, zbývající dvì pøedstavují
dosti izolované výskyty bez vazby na starší známé lokality. Lokalita u Zašové ve Veøovických vrších leí nejblíe lokalitám u Ronova pod Radhoštìm a u Rajnochovic v Hostýnských vrších (viz Sedláèková l. c.). Lokalita v jiní èásti Javorníkù leí zcela izolovanì
v území, kde ani v širším okolí nebyl výskyt druhu nikdy uvádìn. Posoudit pùvod novì nalezených populací je obtíné a moné jen na úrovni spekulací. Hendrych (l. c.) jako dùvody pøedpokládané nepùvodnosti druhu na našem území uvádí zejména výskyt v blízkosti
zahrad, parkù èi lidských sídel. Novì nalezené lokality sice leí v blízkosti lidských sídel,
ale nikoli v blízkosti vìtších okrasných zahrad èi parkù. Skuteènost, e vìtšina lokalit pérovníku u nás leí v tìsné blízkosti lidských sídel, je pøinejmenším zèásti zpùsobena vazbou druhu na biotop (luní lesy), který se zpravidla vyskytuje v blízkosti lidských sídel
(nejhustìji osídlená jsou alespoò v karpatském typu georeliéfu zpravidla údolí). Prostou
blízkost výskytu k lidským sídlùm proto nelze povaovat za dùkaz o druhotném výskytu
druhu na dané lokalitì.
M. Danèák
Melilotus altissimus

C3

82. Javorníky, 6674a, Hovìzí (distr. Vsetín): okraj lesní cesty na S svahu vrchu Taneènice (734 m), asi 3 km
J od kostela v obci, 49°16'35" N, 18°03'48" E, asi 600 m n. m. (5. 8. 2007 not. M. Danèák).
82. Javorníky, 6674d, Halenkov (distr. Vsetín): spodní èást údolí Dinotice, pøíkop podél silnice, asi 1,4
km SZ od kostela v obci, 49°19'31" N, 18°7'56" E, 400 m n. m., asi 30 fertilních rostlin (2006 not.
M. Vymazalová).
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82. Javorníky, 6674d, Halenkov (distr. Vsetín): údolí Hluboké, asi 1,5 km S od kostela v obci, asi 470 m n.
m. (21. 6. 2006 not. M. Vymazalová).
82. Javorníky, 6675a, Karolinka (distr. Vsetín): horní èást údolí Rakov, asi 2,5–3 km SSZ od eleznièní
stanice v obci, okraj cesty, 570–600 m n. m. (2. 7. 2008 leg. P. Koutecký, CBFS, publikováno s nepøesnou lokalizací – Koutecký et al. 2009).
82. Javorníky, 6675a, Karolinka (distr. Vsetín): severní okraj údolí Rakov (osada V Rakovì), asi 1,5
km SSZ od eleznièní stanice v obci, okraj cesty, 530 m n. m. (2. 7. 2008 leg. P. Koutecký, CBFS).
82. Javorníky, 6675c, Nový Hrozenkov (distr. Vsetín): v pøíkopu na okraji silnice pøi koneèné autobusu
v údolí Vranèa, asi 4 km JV od obce, 585 m n. m. (13. 9. 1999 leg. M. Danèák, OL).
82. Javorníky, 6675d, Karolinka (distr. Vsetín): údolí Velká Stanovnice, okraj cesty v závìru údolí na
S úpatí Malého Javorníku, asi 6 km JV od kostela v obci, asi 640 m n. m. (10. 8. 2000 leg.
M. Danèák, OL).
82. Javorníky, 6774d, Valašská Senice (distr. Vsetín): údolí pravostranného pøítoku Senice S od obce, asi
0,7 km V od vrcholu Františkova vrchu (718 m), 49°14'00" N, 18°07'22" E, asi 470 m n. m. (5. 9. 2006
not. J. Mládek).
82. Javorníky, 6775a, Huslenky (distr. Vsetín): okraje silnice v závìru údolí Kýchová pod Papajským
sedlem, asi 6 km VJV obce, asi 590 m n. m. (19. 7. 1999 leg. M. Danèák, OL).
*84a. Beskydské podhùøí, 6475d, Kunèice pod Ondøejníkem (distr. Frýdek-Místek): u vodní nádre na
jiním okraji obce, 49°32'18" N, 18°17'12" E, asi 450 m n. m. (28. 6. 2001 leg. M. Danèák & L. Køiváková, OL).
99a. Radhošské Beskydy, 6475d, Trojanovice (distr. Nový Jièín): severozápadní svahy hory Noøièí, pøi
lesní silnièce nad úpatím, 600 m n. m. (26. 7. 1995 leg. M. Sedláèková, NJM).
99a. Radhošské Beskydy, 6477a, Morávka (distr. Frýdek-Místek): levý bøeh øeky asi 0,25 km od silnièního mostu na hlavní silnici k pøehradì, 49°35'49" N, 18°31'20" E, 450 m n. m. (5. 7. 2008 leg. P. Koutecký, CBFS).
99a. Radhošské Beskydy, 6477c, Morávka (distr. Frýdek-Místek): Skalka, obèasné skladištì døeva pøi silnici v údolí potoka Skalka, asi 1,4 km JJV od turistického rozcestí „Úspolka, Horák“, 49°32'17" N,
18°34'57" E, 630 m n. m., asi 20 fertilních rostlin (2008 not. M. Vymazalová).

Pøehlíený druh, který je ve sledované oblasti asi hojnìjší, ale není vdy odlišován od
bìnìjší M. officinalis a vzhledem k neatraktitì rodu je málo i herbáøových dokladù. Historické údaje existují ze Vsetínské kotliny (pøehled viz Hašková et al. 1988), kde byl druh
potvrzen i v poslední dobì, napø. bìhem floristického kurzu v r. 2008 (Koutecký et al.
2009). Z fytochorionù Javorníky a Radhošské Beskydy nebyl druh dosud uvádìn (Hašková et al. 1988, Hašková et al. in Slavík 1995: 444–449), aèkoliv zejména v Javorníkách
je pomìrnì hojný. Je to asi dùsledkem relativnì malé prozkoumanosti území a obecného
nedostatku herbáøových dokladù z této oblasti mimo regionální herbáøe. Údaje z fytochorionu Radhošské Beskydy pøedstavují zøejmì první lokality v oreofytiku Èeské republiky
vùbec. V tomto pøípadì je ale nutno vzít v úvahu, e lokalita u Trojanovic leí u hranice fytochorionu a také údolí Morávky odpovídá svým charakterem více mezofytiku Beskydského podhùøí.
P. Koutecký
Misopates orontium

C1

84a. Beskydské podhùøí, 6475c, Frenštát pod Radhoštìm (distr. Nový Jièín): èást Papratná, malé bramborové pole asi 0,95 km ZJZ od odboèky silnice do Papratné z hlavní silnice Frenštát – Ronov, asi 2,3
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km JZ od námìstí, 49°31'53" N, 18°11'30" E, 450 m n. m., asi 30 kvetoucích rostlin (13. 8. 2007 leg.
P. Koutecký, CBFS).

Polní plevel, který se v minulosti roztroušenì vyskytoval na vìtšinì území Èeské republiky, kromì horských oblastí. V prùbìhu 2. poloviny 20. století ale znaènì ustoupil a v souèasnosti je velmi vzácný. Ve sledované oblasti byl v poslední dobì nalezen pouze na dvou
lokalitách: Vsetín-Vesník (2007 M. Danèák OL; Koutecký et al. 2009) a u Frenštátu pod
Radhoštìm v místní èásti Papratná. Na jihozápadním okraji Frenštátu je druh nalézán opakovanì na blízkých, ale ne zcela totoných mikrolokalitách (napø. 1955 V. Kajdoš OP;
Kajdoš 1957; 1997, 2003 M. Sedláèková NJM; Sedláèková 2009 a výše uvedený nový nález, poslední dvì mikrolokality jsou asi totoné). V posledních letech zde ale dochází
k nové výstavbì a vhodná stanovištì pro šklebivec (malá soukromá pole a úhory) témìø
zmizela, take výskyt na této lokalitì je v souèasnosti velmi ohroený.
P. Koutecký
Moneses uniflora

C1

82. Javorníky, 6675b, Velké Karlovice (distr. Vsetín): èást Malé Karlovice, údolí Tisòavy, smrkový les
asi 0,3 km SZ od budov bývalého zemìdìlského drustva a asi 1,6 km JJZ od rozcestí údolí Tisòavy a
Podaté, 700 m n. m., asi 300 rostlin (18. 6. 2009 not. M. Popeláøová).
82. Javorníky, 6774b, Huslenky (distr. Vsetín): údolí Uherská, borový les pod osadou U Krétù, asi 1,2 km
JV od soutoku potokù Uherský a Zdìchovka, asi 500 m n. m., 2 kvetoucí rostliny (26. 5. 1996 not. Jan
Pavelka).
99a. Radhošské Beskydy, 6477d, Horní Lomná (distr. Frýdek-Místek): osada Pøelaè, ve smrkovém lemu
pøítoku Pøelaèského potoka, 1,5 km JV od kostela v obci, 680 m n. m. (Šigutová 2006, 50 exempláøù;
16. 11. 2009 leg. D. Hlisnikovský, FMM).
99a. Radhošské Beskydy, 6576c, Bílá (distr. Frýdek-Místek): poblí osady Mezivodí, v oblasti nazývané
Luèovec, smrèina na bøehu Luèoveckého potoka, 1,3 km J od vrcholu Luèovec (908 m), 660 m n. m.
(4. 8. 2000 leg. R. J. Vašut & M. Vašutová, OL; 2002 foto R. J. Vašut).
99a. Radhošské Beskydy, 6576c, Bílá, osada Mezivodí; 610 m n. m. (2007 not. J. Janeèek).
99a. Radhošské Beskydy, 6576c, Bílá (distr. Frýdek-Místek): údolí Èerné Ostravice – více mikrolokalit
v lesích podél toku (1995, 1997 leg. A. Hájková, FMM; 1995 leg. M. Sedláèková, NJM; 2000 not.
V. Plášek & K. Filipová; 22. 6. 2005 leg. D. Hlisnikovský, FMM; 12. 7. 2008 not. P. Lustyk).
99a. Radhošské Beskydy, 6576d, Bílá (distr. Frýdek-Místek): údolí potoka Smradlavá, smrèina na levém
bøehu potoka, asi 1 km JJV od soutoku potokù Smradlavá a Bílá; 520 m n. m., asi 20 rostlin (6. 6. 2011
not. M. Popeláøová).

V dnešní dobì ji dosti vzácný druh, který je ale pravdìpodobnì rovnì pøehlíený.
Z oblasti Beskyd je jednokvítek uvádìn opakovanì. V minulosti je zmiòován i z niších
poloh, tj. z okolí Ronova, Valašského Meziøíèí, Køivého, Vsetína nebo Staøíèe èi Skalice u Frýdku-Místku (Bubela 1879, Formánek 1884a, Gogela 1904a, Øíèan 1936). Ve
vyšších nadmoøských výškách je zmiòován buï bez pøesnìjší lokalizace, nebo jako roztroušený a hojný (Kolbenheyer 1862, Oborny 1883–1886, Formánek 1884a, Weeber
1901–1903, 1936, Gogela 1904a, Otruba 1926, Vodièka 1954). Øíèan (1936) dokonce
v lokalitì Nad Pøíslopem ve Velkých Karlovicích uvádí druh jako „rozšíøený ve
spoustách“. V této lokalitì se jednokvítek lokálnì vyskytuje hojnìji do souèasnosti
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(Neuschlová 1980). Z centrálních Beskyd jsou publikovány konkrétnìjší výskyty napø.
na Lysé hoøe, v Bílé (údolí øíèky Smradlavá), Starých Hamrech (Hutì), Knìhyni (Bubela
1879, Vodièka 1954), z Mionší je doloen herbáøovým dokladem (1958 R. Míèková
CESK). Ze severního podhùøí Beskyd a Veøovických vrchù (Velký Javorník, Ondøejník)
zmiòuje druh Bubela (1874).
Recentní nálezy jednokvítku jsou ojedinìlé a víceménì náhodné. Nejvýznamnìjší
makrolokalitu pøedstavuje údolí Èerné Ostravice, kde je druh opakovanì nalézán na více
místech a odkud byly nálezy ji døíve publikovány (napø. Filipová 2002). Minimálnì tøi
mikrolokality jsou pomìrnì bohaté s èetností nìkolika a mnoha desítek jedincù. Z nedalekého okolí je druh rovnì doloen herbáøovými doklady, napø. z høebenu Beskyd – Bobek (1961 M. Tetter BRNU) nebo Bílého Køíe (1941 J. Podpìra BRNU). Vhodných
biotopù pro výskyt druhu v Moravskoslezských Beskydech a Javorníkách je hodnì. Je
proto moné, e jednokvítek bude novì nalézán na dalších lokalitách.
R. J. Vašut
Montia fontana

C1

99a. Radhošské Beskydy, 6476b, Krásná (distr. Frýdek-Místek): osada Borové, luèní prameništì 4,2 km S od
vrcholu Lysé hory (1323 m), 49°35'00" N, 18°27'10" E, 680 m n. m. (4. 8. 2008 not. M. Koèí; na ploše asi 2
× 3 m, 7. 8. 2008 leg. D. Hlisnikovský & P. Chytil, FMM, rev. P. Lustyk; 13. 7. 2011 leg. M. Popeláøová,
herb. Popeláøová, vitální porosty na 2 mikrolokalitách, na plochách asi 2 × 3 m a 2 × 7 m).
Fytocenologický snímek 3 (ÈNFD: 466492). – exp. S, sklon 10°, plocha 4 m2, 685 m n. m., Ecelkové=
95 %, E1=95 %, E0=3 %, výška E1=7 cm, 4. 8. 2008, M. Koèí, syntaxon: Cardamino-Montion, rozlité
luèní prameništì, silnì zvodnìlé, pùda štìrkovitá.
E1: Montia fontana 4, Stellaria alsine 2b, Chaerophyllum hirsutum 2a, Epilobium obscurum 2a,
Deschampsia cespitosa 1, Holcus mollis 1, Veronica beccabunga 1, Agrostis capillaris +, Galium album s. str. +, Chrysosplenium alternifolium +, Juncus effusus +, Myosotis nemorosa +, Poa trivialis +,
Rumex acetosa +, Rumex obtusifolius +,
E0: Brachythecium rivulare 1, Calliergonella cuspidata +.
99a. Radhošské Beskydy, 6477d, Horní Lomná (distr. Frýdek-Místek): prùsaky na krajích nezpevnìné
cesty skrze osadu Stoligy, 1 km SSZ od kostela v obci, 49°32'20" N, 18°37'54" E, 600 m n. m., na ploše asi 60 m2 (25. 6. 2006 leg. D. Hlisnikovský & Z. Vrubel, FMM, rev. P. Lustyk).

Ve floristické literatuøe zaobírající se studovaným regionem existují pøevánì široce lokalizované zmínky o výskytu rodu Montia (nejèastìji pod jménem M. rivularis, výjimeènì i
M. hallii èi M. minor) lokalizovatelné do fytochorionù Beskydské podhùøí a Radhošské
Beskydy a snad té Vsetínská kotlina („kalue pøi Beèvì u Ronova“, Formánek
1887–1897). Floristický kurz konaný roku 1975 ve Frýdku-Místku zachytil výskyt Montia
fontana s. str. v Beskydech u samoty Muroòka v Krásné a v Horní Lomné, a také v Podbeskydí pod Ondøejníkem u Frýdlantu nad Ostravicí (Skalický et al. 1978). Na tøi desítky let
byly tyto údaje posledními z celého území moravských a slezských Karpat, aèkoliv na slovenské stranì (CHKO Kysuce) je známa tato zdrojovka doposud (E. Pietorová in verb.).
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Nález z roku 2006 v Horní Lomné je vzdálený sotva kilometr od zaniklé lokality z roku
1975. Na souèasné lokalitì zdrojovka porùstá zamokøené okraje a støedovou linii nezpevnìné øídce uívané cesty skrze zanedbané pastviny, ve spoleèenstvu svazu CardaminoMontion s dominantní Stellaria alsine. Ve vlhèích letech se zde ztrácí v bujné vegetaci,
v suchých letech trpí vysýcháním. Daleko více ji však ohrouje upouštìní od hospodaøení
na zdejších pastvinách a následné zarùstání smrkovým náletem.
Na lokalitì u Krásné roste zdrojovka v prameništi ve støední èásti delší dobu neobhospodaøované mezofilní louky, døíve patrnì seèené i pasené. Dùsledkem absence hospodaøení je expanze trav, zejména Holcus mollis a Agrostis capillaris a šíøení nitrofilních druhù
bylin, pøedevším Chaerophyllum aromaticum a Senecio ovatus. Expanze statnìjších druhù v okolí i vlastním prameništi jsou pro drobnou a svìtlomilnou zdrojovku váným nebezpeèím. Tento konkurenènì slabý druh není v zapojených porostech schopen rùst a
hrozí jeho postupné vymizení.
V regionálních herbáøích bylo, mimo zde prezentované lokality, nalezeno pouze 17
poloek rodu Montia z Karpat Moravy a Slezska (asi ze 12 lokalit). Dva ze sbìrù spadají
do fytochorionu Podbeskydská pahorkatina (Ondøejník, 1925 G. Weeber BRNU; Skalice
u Frýdku-Místku, 1926 G. Weeber BRNU), ostatní do fytochorionu Radhošské Beskydy.
Všechny poloky náleí výhradnì k hladkosemennému taxonu M. fontana s. str.
D. Hlisnikovský
Myricaria germanica

C1

99a. Radhošské Beskydy, 6475b, Trojanovice (distr. Nový Jièín): západní úboèí masívu Noøièí, skalnatý
sesuv na prameni potoka Malá Ráztoka (pøítok Lomné), asi 0,4 km SSZ od vrcholu Taneènice (1084
m) a asi 1,2 km JJZ od vrcholu Noøièí (1047 m), 910 m n. m., 1 malý keø (èervenec 2010 foto J. Štefek);
okraj skalnatého sesuvu na prameni potoka Malá Ráztoka (pøítok Lomné) asi 200 m jinì od pøedchozí lokality, 900 m n. m., 1 malý keø (16. 3. 2011 not. M. Popeláøová).
99a. Radhošské Beskydy, 6575b, Prostøední Beèva (distr. Vsetín): štìrkový náplav na Knìhyòském potoku, asi 350 m Z od hostince „U skokana“ a asi 1,9 km SSV od soutoku potoka s øekou Beèvou, 500 m
n. m. (2001 not. P. Chytil, 31. 3. 2011 foto M. Popeláøová & L. Šigutová, 5 keøù; záøí 2011 not. P. Chytil, 5 vzrostlých keøù a asi dvì desítky semenáèkù). Dnes vzrostlé keøe idoviníku zde byly v roce
2001 vysazeny.

idoviník nìmecký je keø s vazbou na ekosystémy horských a podhorských tokù s aktivní
tvorbou rozsáhlých štìrkových náplavù. Z pøirozených stanoviš v Èeské republice je dnes
znám ji jen z øek Morávky (pouze NPP Skalická Morávka) a Beèvy (Kleèka 2001). Populace v dnešní NPP Skalická Morávka byla sice vysazena, veškerý sadbový materiál však pochází z pùvodních keøù, které rostly jen pár kilometrù ní po proudu. Dùvodem pìstování
druhu ex situ bylo pøímé ohroení rostlin úpravami toku poèátkem 90. let (Velièka 1989).
V prùbìhu následujících let bylo na náplavy vysazeno více ne tisíc pøedpìstovaných semenáèkù (Machalová 2005). Vìtšina rostlin postupnì uhynula, èást keøù je vdy odplavena povodnìmi. Pøed povodní v roce 2010 populace Myricaria germanica na øece Morávce èítala
asi 70 adultních jedincù a desítky semenáèkù vzniklých spontánní reprodukcí. Neúspìšný
pokus o reintrodukci Myricaria germanica probìhl i na øece Olši a jejím pøítoku Kopytné.
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V roce 2001 bylo také vysazeno asi 50 semenáèkù idoviníku na náplav vytvoøený
v rámci revitalizace øeèištì a nivy horského štìrkonosného toku Knìhynì nad obcí Prostøední Beèva (Radhošské Beskydy). Hrazení bystøiny v horní èásti toku nad revitalizací
však omezuje pøevrstvování štìrkù a obnovu iniciálních stádií náplavù, co mùe být pro
další existenci idoviníku limitující. Z pùvodního poètu dodnes pøeívá asi 5 keøù. Genofond vysazených rostlin pochází z pùvodní populace na øece Morávce.
V posledních letech byl idoviník relativnì hojnìji nalézán i na antropogenních stanovištích – na kalištích v Havíøovì a Karviné (Ostravská pánev) a v Paskovì (Beskydské
podhùøí) a ve vápencových lomech ve Štramberku a okolí (Moravská brána), co dokumentuje více autorù (napø. 1999 K. Švendová CESK, 2001 P. Lustyk OLM; Pavlík in Hadinec et al. 2003: 268–270; 2008 Z. Prymusová OSM).
idoviník nìmecký v minulosti rostl na náplavech dalších øek a potokù v Radhošských Beskydech, Støedním Pobeèví, Beskydském podhùøí a Ostravské pánvi. Opakovanì byly mnoha autory dokládány populace Myricaria germanica zejména z øek
Morávky, Ostravice, Lomné a jejich pøítokù. Pravdìpodobnì poslední herbáøový doklad
výskytu druhu na území CHKO Beskydy pochází z øíèky Lomné (1976 E. Burša FMM).
Z ostatních øek a potokù jsou poslední záznamy datovány k pøelomu 19. a 20. století. Postupné zmìny v geomorfologii tokù vyvolané úpravami koryt neumoòují v souèasné
dobì dostateèný vznik iniciálních stádií štìrkových náplavù, které jsou nezbytné pro poèáteèní vývin druhu. Je zøejmé, e v Èeské republice vlivem rozsáhlých úprav došlo k likvidaci vhodných stanoviš v celém jeho areálu.
Dva malé keøe idoviníku byly nalezeny na skalnatých sesuvech na pramenech potoka
Malá Ráztoka na severním úboèí Radhošských Beskyd. Diaspory se sem pravdìpodobnì
dostaly anemochorní cestou, nelze však ani vylouèit, e jejich zdrojem se stal vápencový
štìrk, kterým byla bodovì zpevnìna tìsnì se pøimykající lesní cesta (štìrk pochází s velkou pravdìpodobností z nìkterého lomu v okolí Štramberka).
M. Popeláøová & L. Ohryzková
Odontites vernus subsp. vernus

C2

80a. Vsetínská kotlina, 6574a, Zubøí (distr. Vsetín): okraj pole mezi osadami Porubky a Randùsky, asi 2,4
km SZ od kostela v obci, 49°29'03" N, 18°04'17" E, 440 m n. m., nìkolik exempláøù (20. 7. 2008 leg.
M. Danèák, OL).
*80a. Vsetínská kotlina, 6674c, Vsetín (distr. Vsetín): údolí Velký Skalník, pole v jiní èásti údolí, asi 2,5
km V od centra mìsta, 49°20'32" N, 18°01'47" E, 410 m n. m. (26. 6. 2000 leg. M. Danèák, OL).

Èasný typ druhu O. vernus není v Kvìtenì ÈR (Kubát in Slavík 2000: 449–452) z karpatské èásti severní Moravy a Slezska vùbec uvádìn. Výskyt v této oblasti je pøesto doloen
pøinejmenším nìkolika staršími herbáøovými sbìry a je také zmiòován v regionální floristické literatuøe. Literární údaje existují z fytochorionù Vsetínská kotlina (Otýpková &
Danèák 2003), Hostýnské vrchy (Lososová & Otýpková 2001, Otýpková & Danèák 2003)
a Beskydské podhùøí (Kühn 1955, Kilián & Krkavec 1962). Kromì výše uvedených nových lokalit je O. vernus subsp. vernus také doloen staršími sbìry z okolí Tøince
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(Oldøichovice, 8. & 22. 7. 1992 K. Walachová OL), Frýdku-Místku (Skalice u Frýdku, 13.
6. 1972 Z. Kilián FMM), Valašského Meziøíèí (Malá Lhota, 6. 7. 1967 Demlová OL) a
Vsetína (Vsetín, 15. 7. 1959 V. Velísek OL). Další ètyøi recentní nálezy z regionu
(Vsetín-Jasenice, Ratiboø, Sobìšovice a Fryèovice) byly publikovány ve výsledcích floristického kurzu ve Vsetínì (Koutecký et al. 2009) a v cyklu Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska (Hlisnikovský in Plášek & Cimalová 2008a: 47, 2010:
278). Èasný typ druhu O. vernus je tedy pravdìpodobnì stálou, i kdy ne bìnou souèástí
flóry okrajových oblastí beskydského regionu. Poèet jeho známých lokalit je (ve vìtší
míøe ne u jiných druhù) pøesto zøejmì niší ne skuteèný poèet lokalit. K tomu pøispívá
zejména vazba na pøehlíená stanovištì (témìø výhradnì obilná pole) a zámìny èi nerozlišování dvou u nás rostoucích poddruhù. Pozdní typ (Odontites vernus subsp. serotinus) se
však kromì morfologických znakù a fenologie liší také výraznì ekologicky (roste nejèastìji v nejrùznìjších narušovaných trávnících).
M. Danèák
Ononis arvensis

C2

99a. Radhošské Beskydy, 6475c, Trojanovice (distr. Nový Jièín): travnatý okraj lesní cesty na pasece osázené smrky JV od areálu penzionu „Na Dolinì“, asi 1,9 km JZ od køiovatky hlavních silnic (která leí
v S èásti obce), 49°30'40" N, 18°13'08" E, 515 m n. m. (14. 8. 2007 leg. P. Koutecký, CBFS).
99a. Radhošské Beskydy, 6478a, Košaøiska (distr. Frýdek-Místek): údolí Kopytné mezi osadami Banát a
Hrádková [asi 1 km J od vrcholu Velká Kykula (812 m), Z od obce] (7. 8. 1997 leg. M. Sedláèková,
NJM, rev. P. Koutecký).
99a. Radhošské Beskydy, 6478a, Košaøiska (distr. Frýdek-Místek): ÈSAD Košaøiska – koneèná stanice,
údolí Kopytné u cesty (7. 8. 1997 leg. A. Hájková, FMM, rev. P. Koutecký); témìø jistì stejná lokalita
jako pøedešlá.
99a. Radhošské Beskydy, 6478a, Košaøiska (distr. Frýdek-Místek): ojedinìlý kvetoucí exempláø v úvozu
cesty asi 400 m SZ od høbitova v obci, 49°35'36" N, 18°41'24" E, 560 m n. m. (30. 6. 2007 not.
D. Hlisnikovský).

Druh s roztroušeným výskytem na severní Moravì – severnì od Radhošských Beskyd a
Veøovických vrchù, zejména ve fytochorionech Moravská brána a Podbeskydská pahorkatina, na západní hranici svého areálu (Kirschner & Štìpánek in Slavík 1995:
438–444). Výskyt v oreofytiku nebyl dosud udáván; zde uvedené lokality demonstrují
pronikání do okrajových èástí oreofytika Radhošských Beskyd. Charakter území u Trojanovic ale odpovídá spíše mezofytiku; podobnì to platí i pro historický údaj ze svahu
Ostré hory mezi Ostravicí a Malenovicemi, asi 3 km jinì od kostela v Malenovicích
(1881 A. Oborny BRNU).
P. Koutecký
Ophioglossum vulgatum

C2

*80a. Vsetínská kotlina, 6574b, Zubøí / Vidèe (distr. Vsetín): køoviny na okraji louky asi 0,7 km J od eleznièní stanice Zubøí a asi 0,7 km SSV od kóty Úlehle (466), severozápadní svah, 380 m n. m., bohatá
populace promìnlivého poètu v jednotlivých letech na ploše asi 20 × 5 m (21. 5. 2000 leg. B. Jùzová &
M. Krupa, VM; 3. 6. 2007, 15. 6. 2009, 12. 6. 2010 not. M. Popeláøová).
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80a. Vsetínská kotlina, 6674c, Janová (distr. Vsetín): Kadìjov, okraj louky asi 1,2 km JJV od kóty Lysný
(653,8) a asi 1,7 km V od kostela v obci, východní svah, 415 m n. m., nìkolik rostlin na ploše asi 2 × 2
m (12. 5. 2011 not. M. Popeláøová & D. Hlisnikovský).
82. Javorníky, 6674b, Nový Hrozenkov (distr. Vsetín): podhøebenová svahová louka v závìru údolí Lušová, asi 0,7 km SZ od kóty Køiný (719,3) a asi 1,4 km SSV od toèny autobusù na konci údolí, západní svah, 640 m n. m., desítky rostlin na ploše 3 × 3 m (1. 6. 2010 not. M. Popeláøová).
82. Javorníky, 6676a, Velké Karlovice (distr. Vsetín): místní èást Malé Karlovice, SZ úboèí Lopušné,
luèní prameništì na kraji lesa, asi 1 km J od rozcestí Podaté, 650 m n. m., desítky rostlin na ploše asi
3 × 2 m (9. 7. 2011 not. M. Popeláøová).
82. Javorníky, 6774a, Hovìzí (distr. Vsetín): vlhèí èást mezofilní louky v PP Støíbrník, poblí høebenové
polní cesty, asi 1,3 km J od rozcestí údolí Støíbrník a Veøeèný a asi 1,4 km S od kóty Filka (769), východní svah, 540 m n. m., desítky rostlin na ploše asi 3 × 3 m (10. 7. 2008, 11. 6. 2010 not. M. Popeláøová); vlhèí èásti mezofilních luk v PP Støíbrník – dvì mikrolokality poblí høebenové polní cesty,
západní svah, desítky rostlin na plochách asi 3 × 3 m (8. 9. 2011 not. M. Popeláøová); vlhèí èást mezofilních luk tìsnì navazujících na PP Støíbrník, 2 mikrolokality, východní svah, stovky rostlin na plochách asi 1 × 1 a 4 × 6 m (8. 9. 2011 leg. M. Popeláøová, herb. Popeláøová).
82. Javorníky, 6774a, Valašská Polanka (distr. Vsetín): vlhèí èást mezofilní louky v závìru údolí Veøeèný, východnì od osady U Mikulášù asi 0,6 km J od kóty Snoz (618,2) a asi 3,3 km SV od kostela
v obci, jiní svah, 540 m n. m., desítky rostlin na ploše asi 20 × 10 m (2006 not. P. Kusák; 14. 5. 2008,
8. 6. 2009 not. M. Popeláøová).
82. Javorníky, 6774b, Huslenky (distr. Vsetín): PR Galovské lúky, luèní prameništì, asi 0,5 km JZ od
kóty Hrachovec (776,7), jiní svah, 720 m n. m., nìkolik rostlin na ploše asi 1 × 1 m (19. 5. 2011 leg.
M. Popeláøová, herb. Popeláøová).
82. Javorníky, 6775a, Nový Hrozenkov (distr. Vsetín): okraj drobného prameništì na sjezdovce „Kohútka“, asi 0,4 km SSV od chaty Kohútka a asi 1,3 km JJZ od toèny autobusù v závìru údolí Velká Vranèa, severní svah, 745 m n. m., plocha asi 1 × 1 m (19. 6. 2008 not. M. Popeláøová). V r. 2009 lokalita
pøi úpravì sjezdové trati pravdìpodobnì zanikla.
82. Javorníky, 6775d, Karolinka (distr. Vsetín): podhøebenová zarùstající pastvina na enklávì Strèková
asi 1 km JV od kóty Kání (744,2) a asi 3,7 km JV od kostela v obci, severovýchodní svah, 700 m n. m.,
3 rostliny (1. 7. 2002 not. M. Koèí).
99a. Radhošské Beskydy, 6575c, Hutisko-Solanec (distr. Vsetín): údolí zvané Zákopèí (Za Kopcem), luèní mokøad, asi 0,5 km V od kóty 743,5 (rozcestí luté a modré turistické znaèky) a asi 1,8 km Z od soutoku potoka Mísná a Léští, východní svah, 650 m n. m., desítky rostlin na ploše asi 5 × 5 m (23. 6. 2011
not. M. Popeláøová).
99a. Radhošské Beskydy, 6575d, Bílá (distr. Frýdek-Místek): údolí potoka Smradlavá, podmáèený bøeh
nad lesní cestou asi 1 km V od rozcestí údolí Smutné a Smradlavé a asi 3 km J od kostela sv. Bedøicha
v obci, 650 m n. m. (4. 8. 2000 leg. R. J. Vašut, OL; 27. 6. 2009 leg. D. Hlisnikovský, FMM, asi 50 rostlin na ploše 10 × 5 metrù).
99a. Radhošské Beskydy, 6576c, Bílá (distr. Frýdek-Místek): Hlavatá, vlhèí èást pastviny na východním
okraji enklávy, asi 0,7 km SV od kaple sv. Cyrila a Metodìje a asi 1 km SV od rozcestí silnice Bílá –
Bumbálka, 750 m n. m., 15–20 rostlin (12. 6. 2002 not. R. J. Vašut).
99a. Radhošské Beskydy, 6675a, Hutisko-Solanec (distr. Vsetín): høebenová louka uívaná v zimì jako
sjezdovka „Soláò-sedlo“, asi 0,4 km Z od sedla Èarták (autobusová zastávka) a asi 1,1 km JZ od kóty
Soláò (860,9), severní svah, 800 m n. m., stovky rostlin na ploše asi 20 × 10 m (18. 6. 2009, 15. 6. 2010
not. M. Popeláøová).

Hadilka obecná je dnes v Beskydech vzácná, v mezofytiku Javorníkù a Vsetínské kotliny
byla však hojnì zaznamenávána zejména Øíèanem ve 20. a 30. letech 20. století (Øíèan
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1936, øada jeho herbáøových dokladù). Naopak z oreofytika Radhošských Beskyd existují jen ojedinìlé historické sbìry (napø. 1906 J. Podpìra BRNU, 1922 s. coll. OSM, 1922
G. Øíèan GM), dokládající výskyt hadilky na høebeni Radhoštì a ve Velkých Karlovicích
pod kótou Vysoká (1024).
Recentní výskyty této kapradiny jsou vázané na podloí magurského flyše, tj. pískovce, jílovce a slepence, z èásti vápnité. Stanovištìm druhu jsou zejména vlhèí louky svazù
Arrhenatherion a Violion caninae a luèní prameništì svazu Calthion v submontánním
stupni. Pouze na lokalitách ve Vsetínské kotlinì sestupuje druh do niších poloh a roste
zde v podrostu mezofilních køovin.
M. Popeláøová
Orchis militaris

C2

84b. Jablunkovské mezihoøí, 6478c, Mosty u Jablunkova (distr. Frýdek-Místek): 0,4 km severnì od PP
Motyèanka, pøíkop podél lesní cesty, 630 m n. m., 1 kvetoucí rostlina (29. 6. 2008 foto M. Vymazalová, rev. V. Grulich).

Druh suchých strání a svìtlých lesù, který nìkdy roste i na synantropnì ovlivnìných stanovištích. V zájmovém území se v souèasnosti vyskytuje slabá populace pouze na jediné lokalitì na hranici fytochorionù Vsetínská kotlina a Javorníky u Huslenek (Koèí 2003).
Nìkolik málo rostlin je také v posledních letech pozorováno v PP Jeùvka u Vsetína
(Vsetínská kotlina) a PP Hrádek u Študlova (Javorníky, Jan Pavelka in verb.). Historické
údaje však pocházejí ze Vsetínské kotliny, Javorníkù (Jatiová & Šmiták 1996) i Beskydského podhùøí (Podpìra 1949, Weeber 1901–1903, 1936). Výskyt v oreofytiku Radhošských Beskyd (Gibl 1949) není, vzhledem k chladnému klimatu a kyselému podloí,
pøíliš pravdìpodobný. Nález druhu nedaleko Mostù u Jablunkova je zøejmì jediným recentním záznamem z Jablunkovského mezihoøí a jde také o znovuobjevení druhu v Moravskoslezském kraji, kde byl pokládán za vyhynulý (Sedláèková & Plášek 2005). Byla
zde nalezena jediná kvetoucí rostlina na svahu pøíkopu pøi lesní cestì. Pøíkop byl zøejmì
v dobì nálezu relativnì nedávno prohlouben, štìrkovitá pùda byla obnaena a témìø bez
vegetace. Pøi revizi v roce 2010 ji rostlina potvrzena nebyla a je pravdìpodobné, e vzhledem k rychle se zapojujícímu bylinnému pokryvu pøíkopu výskyt v budoucnu brzy zanikne. Podobný charakter mají nejbliší souèasné lokality na Slovensku (P. Lustyk in verb.) a
jedna lokalita nedaleko Rajnochovic v Hostýnských vrších (M. Danèák in verb.), kde druh
rovnì osídluje narušené pøíkopy.
M. Vymazalová
Oxycoccus palustris

C3

99a. Radhošské Beskydy, 6477c, Krásná (distr. Frýdek-Místek): PP Obidová, rašelinná louka 1,5 km
JV od vrchu Obidová (832 m), 720 m n. m., 2 trsy (13. 7. 2000 not. P. Chytil) pùvodem z PP Podgrúò,
vysazeno v roce 2000.
99a. Radhošské Beskydy, 6477c, Morávka (distr. Frýdek-Místek): PP Byèinec, rašelinná louka, sušší místo
mezi borùvèím asi 800 m JV od soutoku potoka Byèinec s øekou Morávkou, 690 m n. m., na ploše 1 × 1
m (2004 not. P. Chytil, 4. 8. 2010 not. P. Chytil) pùvodem z PP Podgrúò, vysazeno v roce 2000.
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99a. Radhošské Beskydy, 6477d, Horní Lomná (distr. Frýdek-Místek): nìkolik exempláøù v jiní èásti
bezlesé rašelinné enklávy 1,4 km JJZ od kostela, 615 m n. m. (20. 7. 2006 not. D. Hlisnikovský &
Z. Vrubel, 25. 4. 2011 foto D. Hlisnikovský).
99a. Radhošské Beskydy, 6576a, Èeladná (distr. Frýdek-Místek): PR V Podolánkách, dva malé porosty
na ploše nìkolika desítek cm pøi kraji rašelinné smrèiny, asi 5 km JJZ od vrcholu Smrku (1276), 640 m
n. m. (2001, 25. 7. 2009 not. M. Koèí, 6. 8. 2009 not. D. Hlisnikovský, P. Chytil & M. Popeláøová).
Rostliny byly zjevnì na lokalitì vysazeny.

O pøítomnosti klikvy v Moravskoslezských Beskydech se dozvídáme z mnoha literárních
zdrojù od poèátkù botanického výzkumu (napø. Kolbenheyer 1862, Sapetza 1868, Oborny
1883–1886, Gogela 1904b aj.). Všechny konkrétní údaje se vztahují výhradnì k vrchovištím v údolí øeky Ostravice na Starých Hamrech (PR Hutì-Kravenec), kde bývala svého
èasu hojná (napø. Weeber 1901–1903, 1936). Tato lokalita zanikla výstavbou pøehradní
nádre Šance v 60. letech 20. století. Bezmála tøicet let po jejím zániku objevil J. Duda pod
høebenem Grunì nové stanovištì klikvy v Beskydech (A. Hájková in verb.; Hájková
2003), v dnešní PP Podgrúò (vyhlášeno a 1990), od pøedchozí lokality asi 3 km vzdálené.
Dnes zde klikva hustì porùstá pøiblinì 200 m2. Pozoruhodností je, e tato rašelinná louka
byla tým autorem zdokumentována ji døíve (Duda 1950), ani by zde tento druh tehdy
zaznamenal. Výskyt tak vzbuzuje spekulaci, zda by se nemohlo jednat o pøesazené rostliny
ze zaniklé lokality v Hutích, avšak jakékoliv takové záznamy scházejí.
V souèasnosti je Oxycoccus palustris v CHKO Beskydy znám z pìti lokalit, na vìtšinì
se však jedná o evidované èi zjevné výsadby. Roste zde v biotopech rašelinných luk a rašelinných smrèin, pøièem všechny lokality spadají do fytogeografického podokresu Radhošské Beskydy.
D. Hlisnikovský
Parnassia palustris

C2

*80a. Vsetínská kotlina, 6674a, Rùïka (distr. Vsetín): luèní svahové prameništì asi 3 km JV od katolického kostela v obci, asi 430 m n. m., nìkolik rostlin (Pavelka 1997, Derková 2001).
*80a. Vsetínská kotlina, 6674a, Vsetín (distr. Vsetín): Horní Jasénka, luèní svahové prameništì v enklávì
U Kováøù, asi 1 km SZ od kóty Sno (662,7) a asi 3 km SZ od katolického kostela v obci, asi 600 m n.
m., nìkolik rostlin (Derková 2001).
80a. Vsetínská kotlina, 6674a, Malá Bystøice (distr. Vsetín): svahové prameništì v místní èásti Malenov,
asi 1 km SV od soutoku potoka Bystøièka a jeho pravostranného pøítoku pøed zatáèkou na Dušnou a
asi 1,5 km SZ od kóty Prostøedný vrch (743,6), jihozápadní svah, 570 m n. m., na ploše asi 5 × 5 m
(Derková 2001; 16. 9. 2010 not. M. Popeláøová).
80a. Vsetínská kotlina / 99a. Radhošské Beskydy, 6674b, Valašská Bystøice (distr. Vsetín): údolí Tisòavy, mokøadní louka v údolní nivì asi 1 km JJZ od soutoku Tisòavského potoka a potoka Bystøice a asi
1 km VJV od kóty Hròová (740,5), 550 m n. m., minimálnì 30 kvetoucích rostlin (24. 5. 2010 not.
M. Popeláøová). Èást mokøadu byla v roce 2009 znièena vybudovanou cestou.
*80a. Vsetínská kotlina, 6674c, Vsetín (distr. Vsetín): Jasenice, boèní údolí Dlúhé, osada Rubisko, slatinný
mokøad v údolí asi 0,7 km JJV od soutoku potoka Jasenice a jeho pøítoku z údolí Dlúhé a asi 1,3 km
S od kóty Lysný (654), západní svah, asi 430 m n. m. (Derková 2001).
80a. Vsetínská kotlina, 6674d, Valašská Bystøice (distr. Vsetín): údolí potoka Kolibiska, pìnovcové prameništì na svahu asi 0,7 km J od kóty Kykula (679) a asi 1,4 km VJV od kostela v obci,
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Obr. 7. – Rozšíøení Parnassia palustris ve studovaném území (podrobnosti viz obr. 2).
Fig. 7. – Distribution of Parnassia palustris in the study area (see Fig. 2 for details).

82.
82.
82.

84a.

99a.
99a.

jihovýchodní svah, 540 m n. m., nìkolik kvetoucích rostlin (17. 9. 2003 not. Z. Kleèková, 15. 6.
2011 not. M. Popeláøová).
Javorníky, 6775a, Nový Hrozenkov (distr. Vsetín): poslední luèní enkláva v závìru údolí Hrubé Brodské,
bazické luèní prameništì asi 0,8 km SV od kóty Køiný (719,2) a asi 2,3 km SSZ od rozcestí Hrubé a Malé
Brodské, 550 m n. m., asi 20 rostlin na ploše 3 × 3 m (Derková 2001; 18. 6. 2010 not. M. Popeláøová).
Javorníky / 99a. Radhošské Beskydy, 6675b, Velké Karlovice (distr. Vsetín): závìr údolí Miloòov, enkláva Hanzlová, nevelké luèní prameništì na luté turistické znaèce, asi 1,1 km SZ od kóty Miloòová
(845,9) a asi 3,2 km SZ od eleznièní stanice v obci, 640 m n. m., vzácnì (30. 8. 2002 not. J. Ohryzek).
Javorníky / 99a. Radhošské Beskydy, 6675b, Velké Karlovice (distr. Vsetín): závìr údolí Miloòov,
enkláva Hanzlová, nevelké luèní prameništì u køíe na luté turistické znaèce, asi 0,8 km SSZ od kóty
Miloòová (845,9) a asi 3 km SZ od eleznièní stanice v obci, 630 m n. m., nìkolik rostlin (Derková
2001). Prameništì bylo pozdìji rozdupáno kravami.
Beskydské podhùøí / 99a. Radhošské Beskydy, 6475c, Trojanovice (distr. Nový Jièín): èást Buzkovice, bývalá ruská vojenská støelnice, prameništì v údolí Velkého Škaredého potoka asi 1 km SSZ od
kóty Kladnatá (715,4), 500 m n. m. (Sedláèková 1997), 500 rostlin (Spáèilová 1997), desítky fertilních rostlin (9. 10. 2007 not. P. Koutecký).
Radhošské Beskydy, 6477d, Horní Lomná (distr. Frýdek-Místek): støedová linie zvodnìlé luèní cesty nad osadou Stoligy v délce asi 20 m, 0,9 km SSZ od kostela v obci, 590 m n. m., 25 kvetoucích rostlin (12. 7. 2008 foto D. Hlisnikovský).
Radhošské Beskydy, 6575c, Valašská Bystøice (distr. Vsetín): závìr údolí Èinovského potoka, svahové prameništì asi 1,2 km SZ od vrchu Herálky (891,3 m) a asi 4,3 km JV od kostela v obci, západní
svah, 680 m n. m., nìkolik desítek rostlin (15. 6. 2011 foto M. Popeláøová).
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99a. Radhošské Beskydy, 6575c, Hutisko-Solanec (distr. Vsetín): Za Kopcem, údolí potoka Mísná, zarùstající prameništì asi 0,1 km JV od kóty 743,5 a asi 2,1 km Z od soutoku potokù Mísná a Léští, 720
m n. m., 3 kvetoucí rostliny (2006 not. J. Wolfová).
99a. Radhošské Beskydy, 6575c, Hutisko-Solanec (distr. Vsetín): èást Pod Káním, okraj svahového prameništì asi 0,5 km SSV od kóty Kání (666,1) a asi 1 km JV od kostela v obci, 49°25'27" N, 18°13'53" E, 520
m n. m., 6 kvetoucích a asi 10 sterilních rostlin (Vašátová 2002; 18. 8. 2007 not. P. Koutecký).
99a. Radhošské Beskydy, 6575c, Hutisko-Solanec (distr. Vsetín): èást Pod Káním, bahnité dno záøezu
potoka (charakteru prameništì), asi 0,9 km SV od kóty Kání (666,1) a asi 1,5 km JV od kostela v obci,
49°25'34" N, 18°14'21" E, 510 m n. m., 15 kvetoucích rostlin (3. 10. 2007 not. P. Koutecký).
99a. Radhošské Beskydy, 6575c, Hutisko-Solanec (distr. Vsetín): pøíkop u lesa na høbetì Z od potoka
Kyvòaèka, nedaleko zelené turistické stezky, 49°25'21" N, 18°15'34" E, asi 600 m n. m., nìkolik rostlin (17. 9. 2005 leg. M. Danèák, OL).
99a. Radhošské Beskydy, 6576c, Horní Beèva (distr. Vsetín): èást Podlízaná, luèní mokøad asi 150 m
SSV od zastávky a toèny autobusù „Horní Beèva, rest. Na Beèvici“ a asi 1 km JV od kóty Šorštýn
(780,9), 650 m n. m., asi 20 rostlin (15. 7. 1998, 12. 6. 2002 not. R. J. Vašut). Pozdìji výskyt nebyl potvrzen, lokalita pravdìpodobnì zanikla.
99a. Radhošské Beskydy, 6576d, Bílá (distr. Frýdek-Místek): údolí Smutné (pravostranný pøítok potoka
Smradlavá), zamokøený svah nad zpevnìnou lesní cestou asi 0,6 km JJZ od kóty Jeula (760) a asi 3
km J od kostela sv. Bedøicha v obci, 630 m n. m., 9 rostlin (31. 8. 2010 not. P. Chytil).

Tolije bahenní je jedním z druhù, které byly ještì do poloviny minulého století v niších
polohách Beskyd a jim pøiléhajícím Podbeskydí pomìrnì hojné (na rozdíl od samotných
Radhošských Beskyd, kde byla tolije vdy vzácností). Svìdèí o tom místní floristické
písemné prameny, je se pro její èetnost ani nesnaí vyjmenovávat její konkrétní lokality
(napø. Gogela 1903–1906, Weeber 1901–1903, 1936). Tolije tu rostla zejména na mezofilních a podmáèených pastvinách baziètìjších podkladù. Relativnì èetnìjší výskyt zaznamenal ještì Z. Kilián v 50.–70. letech z oblasti Jablunkovska (napø. v Bukovci, na
hoøe Gírové, v okolí Milíkova, na vrchu Zelená u Jablunkova, v údolí potokù Lísky, Kotelnice, Jestøábí, Horský a Vlasský – Kilián 1954–1971). Z tìchto lokalit v souèasnosti
pøeívá tolije ji pouze v PR Bukovec, kde její ivoøící populace jen stìí odolává nevhodnì èasované seèi pøi údrbì rezervace. Podobnì hovoøí ještì V. Velísek (1958), který oznaèuje toliji ve Vsetínských vrších jako „dosti obecnou“. Zde v souèasnosti roste ve
spoleèenstvech luèních pìnovcových prameniš (as. Carici flavae-Cratoneuretum filicini) a slatinných prameniš bez tvorby pìnovcù (subas. Cirsietum rivularis eriophoretosum latifoliae a as. Valeriano simplicifoliae-Caricetum flavae). Èasto se však jedná o
mokøady jen velmi malé rozlohy (nìkolik m2), a tudí mimoøádnì zranitelné (napø. jsou
rozdupány kravami, odvodnìny èi zavezeny). Mnohá luèní prameništì v posledních letech navíc silnì zarùstají v dùsledku neobhospodaøování. Recentní rozšíøení druhu
v Beskydech ukazuje obr. 7.
M. Popeláøová & D. Hlisnikovský
Platanthera chlorantha

C3

76a. Moravská brána vlastní / 80b.Veøovické vrchy, 6474c, Moøkov (distr. Nový Jièín): 0,3 km JV od
eleznièní stanice Moøkov, zarùstající lesní paseka u turistického rozcestí „Pod Huštýnem“,
49°31'36" N, 18°04'22" E, 430 m n. m., 15 kvetoucích rostlin (5. 6. 2007 not. P. Hanáková).
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80a. Vsetínská kotlina, 6674c, Hovìzí (distr. Vsetín): Hovízky-Potoky, asi 0,35 km Z od koneèné autobusové zastávky, 49°19'07'' N, 18°04'07'' E, 500 m n. m. (6. 6. 2002 not. I. Knollová-Kuelová,
ÈNFD).
84a. Beskydské podhùøí, 6475d, Trojanovice (distr. Frýdek-Místek): areál bývalé støelnice 2 km Z od kostela v obci, 49°30'45'' N, 18°12'57'' E, 450 m n. m. 1 kvetoucí rostlina (21. 6. 2011 foto
D. Hlisnikovský).
99a. Radhošské Beskydy, 6477c, Morávka (distr. Frýdek-Místek): vlhké louky 0,1 km J od ústí Travného
potoka do Morávky, 49°32'41" N, 18°32'52" E, 575 m n. m., 5 kvetoucích rostlin (23. 6. 2008 foto
M. Vymazalová, rev. V. Grulich).
99a. Radhošské Beskydy, 6477c, Morávka (distr. Frýdek-Místek): Bílý Køí, louky pøepásané ovcemi
1,1 km SSZ od Bílého Køíe, 0,25 km JJZ od turistického rozcestí „Morávka, U Surovce“,
49°30'26" N, 18°32'20" E, 750 m n. m., 12 kvetoucích rostlin (16. 6. 2010 foto M. Vymazalová, rev.
V. Grulich).
99a. Radhošské Beskydy, 6477d, Horní Lomná (distr. Frýdek-Místek): nejjinìjší cíp osady Kyèmol,
areál bývalého JZD, vlhèí louka, 49°30'47" N, 18°37'19" E, 680 m n. m., 1 kvetoucí rostlina (28. 6.
2008 foto M. Vymazalová, rev. V. Grulich).
99a. Radhošské Beskydy, 6477d, Horní Lomná (distr. Frýdek-Místek): osada Kyèmol, uprostøed luèního
komplexu, 49°30'50" N, 18°37'20" E, 680 m n. m., 18 kvetoucích rostlin (28. 6. 2008 foto M. Vymazalová, rev. V. Grulich).
99a. Radhošské Beskydy, 6576b, Staré Hamry (distr. Frýdek-Místek): Janikula, krátkodobì neobhospodaøovaná lada 0,4 km JZ po luté turistické znaèce od turistického rozcestí Janikula na køiovatce se
silnicí, 49°28'28" N, 18°27'43" E, 740 m n. m., 7 kvetoucích rostlin (12. 6. 2008 foto P. Lustyk).
99a. Radhošské Beskydy, 6576d, Bílá (distr. Frýdek-Místek): Bobek, krátkodobì neobhospodaøovaná
lada, tìsnì pøi státní hranici a modré turistické znaèce, 49°26'00" N, 18°29'22" E, 870 m n. m., 6 kvetoucích rostlin (12. 7. 2008 foto P. Lustyk).
99a. Radhošské Beskydy, 6577c, Bílá (distr. Frýdek-Místek): Koneèná, 0,35 km JZ od turistické chaty,
49°26'56" N, 18°31'13" E, 760 m n. m., 9 kvetoucích rostlin (11. 7. 2008 foto P. Lustyk).
99a. Radhošské Beskydy, 6577c, Bílá (distr. Frýdek-Místek): Koneèná, 0,75 km JZ od turistického støediska, 49°26'49" N, 18°30'53" E, 840 m n. m., 10 kvetoucích rostlin (11. 7. 2008 foto P. Lustyk).
99a. Radhošské Beskydy, 6676b, Bílá (distr. Frýdek-Místek): Smutníky, 0,47 km V od vrcholu Beskyd
(900 m), 49°23'34" N, 18°26'07" E, 850 m n. m., 1 kvetoucí rostlina (26. 6. 2011 foto D. Hlisikovský).

Je obecnì známo, e druh je morfologicky a do znaèné míry také ekologicky velmi
podobný vemeníku dvoulistému (Platanthera bifolia), který je ve studovaném území
bìnìjší. Správná determinace je moná pouze v dobì kvìtu, protoe nejdùleitìjším
urèovacím znakem je poloha brylek. Vzhledem k nesnadné determinaci je pravdìpodobné, e druh je èásteènì pøehlíen, co je umocnìno také malou poèetností populací (nezøídka jednotlivì rostoucí exempláøe). Historické údaje vypovídají o výskytu
druhu v zájmovém území ve všech fytochorionech mezofytika i v oreofytiku Radhošských Beskyd (napø. Formánek 1886–1887, Gogela 1904b, Weeber 1901–1903,
1936, Vodièka 1954, Kajdoš 1957, Zázvorka in Štìpánková et al. 2010: 486–492).
Postupným zánikem tradièního pastevního managementu nebo èasto také intenzifikací luk došlo pøedevším v mezofytiku k silnému ústupu druhu a záznamy z posledních let prakticky chybí.
V mezofytiku byly objeveny dvì nové lokality: paseka u Moøkova a areál støelnice
v Trojanovicích, dále byl potvrzen døívìjší výskyt v osadì Hovízky u Hovìzí. ádnou
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z historických lokalit oreofytika se nepodaøilo ovìøit (Noøièí, Herálky, Medvìdí atd.), bylo
však nalezeno celkem 9 nových lokalit.
M. Vymazalová
Poa remota

C3

99a. Radhošské Beskydy, 6576c, Horní Beèva (distr. Vsetín): Vysoká (1024 m), fragment olšiny na bøehu
horského potoka (Ronovská Beèva), asi 0,5 km SSV od vrcholu kopce, asi 860 m n. m. (11. 7. 1999
leg. R. J. Vašut, OL; 2002 not. R. J. Vašut).
99a. Radhošské Beskydy, 6576c, Horní Beèva (distr. Vsetín): Vysoká (1024 m), fragment olšiny na bøehu
horského potoka, asi 0,7 km Z od vrcholu kopce, asi 860 m n. m. (2001 leg. R. J. Vašut, OL).

Statný druh lipnice rostoucí pøedevším v olšinách, který se v regionu Beskyd vyskytuje
vzácnì. Rekonstruovat jeho rozšíøeni ve studované oblasti na základì literárních údajù je
nemoné, nebo taxon byl døíve spojován a zamìòován s P. chaixii. Z kontextu tìchto údajù vyplývá, e naprostá vìtšina lokalit se vztahuje k druhému druhu, který je ve vyšších polohách Radhošských Beskyd a Javorníkù pomìrnì hojný, s ojedinìlými výskyty i
v niších polohách (napø. Velký Javorník, Martiòák).
Revizí herbáøových dokladù bylo zjištìno, e druh P. remota se v Beskydech vyskytoval vdy velmi vzácnì. Byl doloen z Lysé hory (1864 A. Makowsky BRNU), Javorníkù
(1910 G. Øíèan BRNU) a okolí Ronova pod Radhoštìm (1983 J. Trávníèek BRNU).
Druh byl nalezen (ale nebyl dokladován) také z postranního høebene Velkého Polomu
(7. 9. 2008 not. M. Vymazalová) a ze svahu Portáše v Javorníkách (15. 4. 2002 not.
M. Danèák).
V Beskydech byly pozorovány (napø. Vysoká, pramen Ronovské Beèvy) a rovnì
doloeny rostliny, které nebylo moné jednoznaènì pøiøadit ani k jednomu z uvádìných
blízce pøíbuzných druhù. Rostliny vytváøely rozvolnìné, pøesto pomìrnì trsnaté porosty a
kvantitativní charakteristiky kvìtenství byly intermediární. Zdali se jedná pouze o extrémní projev plasticity zastínìných rostlin P. chaixii nebo o køíence obou druhù, mùe zodpovìdìt jen speciálnì zamìøená studie.
R. J. Vašut
Pyrola rotundifolia

C2

*80a. Vsetínská kotlina, 6674c, Vsetín (distr. Vsetín): pastvina na S svahu vrchu Lysá hora nad údolím
Hluboký pøi JV okraji mìsta, asi 500 m n. m. (19. 6. 1999 leg. M. Danèák, OL).
82. Javorníky, 6675b, Velké Karlovice (distr. Vsetín): údolí Tisòavy, enkláva Adamíky, okraj mezofilní
louky asi 0,4 km JZ od vrcholu Adamíky (742 m) a asi 1,1 km JZ od rozcestí údolí Podaté a Tisòavy,
jiní svah, 730 m n. m. (29. 9. 2006 not. M. Dvorský ml.).
99a. Radhošské Beskydy, 6477d, Horní Lomná (distr. Frýdek-Místek): køovinatý lem pastviny 0,37 km
S od kostela v obci, 49°32'00" N, 18°38'12" E, 610 m n. m., nìkolik desítek rostlin, z toho 25 fertilních
(17. 7. 2006 foto D. Hlisnikovský & Z. Vrubel).
99a. Radhošské Beskydy, 6477d, Horní Lomná (distr. Frýdek-Místek): pod solitérní jabloní nad soutokem potoka Úplaz s øíèkou Lomnou, 0,64 km SV od kostela v obci, 49°32'00" N, 18°38'28" E, 585 m
n. m., asi 30 fertilních rostlin na ploše asi 2 m2 (17. 7. 2006 not. D. Hlisnikovský & Z. Vrubel, 9. 6. 2007
leg. D. Hlisnikovský, FMM).
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Obr. 8. – Rozšíøení Pyrola rotundifolia ve studovaném území (podrobnosti viz obr. 2).
Fig. 8. – Distribution of Pyrola rotundifolia in the study area (see Fig. 2 for details).
99a. Radhošské Beskydy, 6575b, Prostøední Beèva (distr. Vsetín): osada Komárov, zarùstající mez pøi
okraji døívìjší pastviny asi 3,5 km JJZ od vrcholu Èertova Mlýna (1205 m), 665 m n. m. (2000 leg.
R. J. Vašut & M. Vašutová, OL).
99a. Radhošské Beskydy, 6575d, Bílá (distr. Frýdek-Místek): Mezivodí, na bøehu pøíkopu u hlavní silnice asi 1 km JJV od kóty Luèkov (792,8), 600 m n. m., asi 10 fertilních rostlin (9. 6. 2008 foto
M. Popeláøová).
99a. Radhošské Beskydy, 6675a, Hutisko-Solanec (distr. Vsetín): remíz na okraji høebenové louky uívané v zimì jako sjezdovka „Soláò-sedlo“ asi 0,5 km Z od sedla Èarták, severní svah, 800 m n. m., porost 3 m2 (14. 10. 2007 not. M. Koèí). Pyrola rotundifolia roste na okrajích remízkù a luk
v høebenových a podhøebenových partiích Vsetínských vrchù v širším okolí kóty Soláò (860) minimálnì na dvou desítkách dalších lokalit, viz napø. také Koutecký et al. 2009.

V Beskydech byly historicky zjištìny všechny naše druhy rodu Pyrola (Otruba 1925,
1926, Øíèan 1936, Køísa in Hejný & Slavík 1990: 510–514). Dnes lze v území za vyhynulé
povaovat P. chlorantha a P. media. Recentnì se vyskytující Pyrola minor a P. rotundifolia mají výraznì odlišné rozšíøení. Frekvence výskytu obecnì hojnìjší P. minor je rovnomìrná po celém území Beskyd. Naopak u vzácnìjší P. rotundifolia je výskyt soustøedìn
v oblasti høebene Vsetínských vrchù a východní èásti Javorníkù, zpravidla nad 600 m n.
m., jinde v Beskydech je ji vzácná (viz obr. 8). Zda je tato nerovnomìrnost pøirozeného
charakteru èi si lze vzácnost hruštièky okrouhlolisté vysvìtlovat jejím drastickým úbytkem, je dnes tìko zjistitelné. Historické rozšíøení druhù rodu Pyrola nelze toti opøít o
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obecná tvrzení autorù publikací starších poèátku minulého století ani o novìjší literární záznamy, z nich je patrné, e druhy Pyrola minor a P. rotundifolia nebyly èasto rozlišovány. Rovnì v herbáøích figuruje øada mylnì determinovaných sbìrù.
Prezentovány jsou zde pøíklady výskytu druhu z fytochorionù Vsetínská kotlina, Javorníky a Radhošské Beskydy a zcela izolované lokality v Bílé a Horní Lomné.
D. Hlisnikovský & M. Popeláøová
Ranunculus bulbosus
80a. Vsetínská kotlina / 82. Javorníky, 6674d, Huslenky (distr. Vsetín): suché trávníky na jinì orientovaném svahu údolí Vsetínské Beèvy, asi 0,25–0,4 km VJV od osady Losový, asi 1,4 km SV od kostela
v obci, asi 460–510 m n. m. (11. 5. 2006 not. P. Koutecký).
82. Javorníky, 6674b, Halenkov (distr. Vsetín): údolí Lušová u toèny autobusu, výslunná louka orientovaná k JJV, 49°21'25" N, 18°09'04" E, asi 500 m n. m., asi 15 jedincù (14. 5. 2006, 21. 6. 2006 not.
M. Vymazalová).
82. Javorníky, 6674b, Halenkov (distr. Vsetín): údolí Lušová, louka s jiní orientací, 49°21'35" N,
18°09'12" E, asi 550 m n. m., 9 jedincù (22. 6. 2006 not. M. Vymazalová).
82. Javorníky, 6674d, Huslenky (distr. Vsetín): jiní svahy kóty 701,4, asi 0,1–0,6 km Z od osady U Sivkù, asi 2 km S – 2,2 km SSZ od kostela v obci, 620–700 m n. m. (11. 5. 2006 not. P. Koutecký).
82. Javorníky, 6674d, Huslenky (distr. Vsetín): suché louky, pastviny a meze na západnì orientovaném
svahu nad osadou Bratøejùvka, asi 0,25 km SV – 0,6 km S od ústí potoka Bratøejùvka do Vsetínské
Beèvy, asi 2,4 km SV od kostela v obci, 420–470 m n. m. (10. 5. 2006 not. P. Koutecký).
82. Javorníky, 6674d, Halenkov (distr. Vsetín): údolí Dinotice, louky asi 0,5–1,2 km VJV od rozcestí
v osadì U Svrèínù, asi 3,5 km SSZ od kostela v obci, 570–700 m n. m. (12. 5. 2006 not. P. Koutecký).
82. Javorníky, 6675a, Nový Hrozenkov (distr. Vsetín): údolí Malé a Hrubé Brodské S od obce (16. 5.
2006 not. J. Janeèek).
82. Javorníky, 6675c, Nový Hrozenkov (distr. Vsetín): Velká Vranèa, luèní enkláva na kótì 693,4, asi
0,65–1,3 km S od kóty Váleèkova Kyèera (827,1), 660–693 m n. m. (6. 5. 2006 leg. P. Lustyk, herb.
Lustyk).
82. Javorníky, 6774a, Huslenky (distr. Vsetín): suchá výslunná pastvina v údolí Tisové, asi 2,3 km JJZ od
kostela v obci, 520 m n. m., 49°17'05" N, 18°04'24" E, nìkolik jedincù (20. 5. 2007 not. M. Danèák).
82. Javorníky, 6774a, Hovìzí (distr. Vsetín): suchá výslunná pastvina v údolí Hoøansko, asi 1,6 km JZ od
kostela, 49°17'30" N, 18°02'45" E, 460 m n. m. (20. 5. 2007 leg. M. Danèák, OL).
82. Javorníky, 6774b, Huslenky (distr. Vsetín): stránì západnì nad soutokem potoka Zdìchovka a Uherského potoka, 450 m n. m., 49°17'23" N, 18°05'05" E, nìkolik jedincù (18. 5. 2007 not. M. Danèák).

Teplomilný druh, který na vìtšinì území severní a severovýchodní Moravy zcela chybí
nebo je velmi vzácný (viz Danihelka et al. 2011). Ve studované oblasti se roztroušenì vyskytuje na øadì mikrolokalit v relativnì malém území v okolí obcí Hovìzí, Huslenky, Halenkov a Nový Hrozenkov, historické údaje existují také z okolí obce Zdìchov (Øíèan
1932). Zdejší, k severovýchodu nejdále vysunutá arela, je izolovaná od víceménì souvislého rozšíøení druhu v teplejším území jiní a støední Moravy (nejbliší skupiny lokalit se
nacházejí v okolí Vizovic a Brumova-Bylnice). Vìtšina výše uvedených nálezù pøedstavuje novì objevené mikrolokality. Významné jsou nálezy z okolí Nového Hrozenkova (údolí
Brodská, údolí Vranèa), odkud druh dosud nebyl v literatuøe uvádìn.
M. Danèák
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*76a. Moravská brána vlastní, 6473c, Nìmetice (distr. Vsetín): okraj nivy Beèvy v lese Doubrava, asi 2 km
SV od kaple v obci, 49°30'59" N, 17°51'26" E, 265 m n. m., desítky jedincù (24. 4. 2000 leg. M. Danèák, OL).
*80a. Vsetínská kotlina, 6673d, Vsetín (distr. Vsetín): mez na úpatí vrchu amboška pøi silnièním obchvatu
mìsta, asi 0,9 km Z od eleznièní stanice Vsetín, 49°20'09" N, 17°58'52" E, 360 m n. m., desítky jedincù (25. 4. 2004 leg. M. Danèák, OL).
80a. Vsetínská kotlina, 6774a, Valašská Polanka (distr. Vsetín): spodní okraj habrového lesa 1,5 km JV od
obce, 450 m n. m., nìkolik rostlin (24. 6. 2006 not. P. Kusák).
80a. Vsetínská kotlina, 6774a, Valašská Polanka (distr. Vsetín): kamenitý svah v habrovém lese pod velkou loukou 1 km JJV od obce, 520 m n. m., velká skupina rostlin (6. 5. 2006 not. P. Kusák).
80a. Vsetínská kotlina, 6774a, Valašská Polanka (distr. Vsetín): v listnatém lese 1 km JV od obce, 500 m n.
m., velká skupina rostlin (24. 6. 2006 not. P. Kusák).
82. Javorníky, 6774c, Luná (distr. Vsetín): olšina a dubohabøina na levém bøehu potoka Luenka asi 800
m SV od eleznièního mostu pøes potok Luenka, 49°14'45" N, 18°02'00" E, 440 m n. m., asi 100 jedincù (8. 5. 2006 leg. J. Mládek, OL).

Komplex pryskyøníku kašubského je podskupinou okruhu pryskyøníku zlatolutého (Ranunculus auricomus agg.), jedné z taxonomicky nejproblematiètìjších skupin støedoevropské flóry. Je tvoøen diploidními sexuálnì se rozmnoujícími a polyploidními èásteènì èi
zcela apomiktickými taxony, jejich taxonomie a rozšíøení na území ÈR jsou zcela neznámé.
Celý komplex je rozšíøen zejména ve støední a východní Evropì a charakter jeho rozšíøení
v ÈR (hlavnì východní Èechy a støední a jihovýchodní Morava) ukazuje na monou migraci
z Karpat. Ze Slovenska je uvádìn jeden diploidní sexuální druh (R. carpaticola Soó) a
nejménì dva polyploidní apomiktické typy hybridního pùvodu (Hörandl et al. 2009). Oba
apomiktické typy (R. hungaricus Soó a formálnì nepojmenovaný taxon vzniklý køíením
R. carpaticola a blízce pøíbuzného druhu R. cassubicifolius W. Koch) jsou známy ze støedního i severozápadního Slovenska a nelze proto vylouèit, e populace R. cassubicus agg. v ÈR
alespoò zèásti náleí k jednomu èi obìma tìmto apomiktickým taxonùm.
V karpatské èásti severní Moravy a Slezska je okruh pryskyøníku kašubského velmi
vzácný a vyskytuje se zejména v okrajových èástech oblasti, pøedevším v jiní èásti Javorníkù, kde navazuje na hojnìjší výskyt v severní èásti Bílých Karpat (Jongepier & Pechanec
2006). Recentní výskyt v tomto území dokládají zde publikované nové nálezy z okolí Valašské Polanky a Luné. Studovaného území se dotýká také souvislejší výskyt v èásti Moravské brány (území mezi Valašským Meziøíèím a Hranicemi na Moravì; Pospíšil 1964,
Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1972, Sedláèková 1988 a výše uvedená nová lokalita u
Nìmetic). Relativnì izolované skupiny lokalit leí v tìsném okolí Vsetína (Øíèan 1936 a
výše uvedená nová lokalita) a u Nového Jièína (1937 R. Leidolf NJM, 1995 O. Sobek
NJM). Ve starší literatuøe je také opakovanì zmiòován výskyt od Frýdku-Místku (napø.
Gogela 1890–1899). Kolbenheyer (1862) a pozdìji také Podpìra (1949) uvádìjí výskyt od
Tøince, který zøejmì souvisel s pravdìpodobnì hojnìjším výskytem v polském Tìšínsku
(Zaj¹c & Zaj¹c 2001).
M. Danèák
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99a. Radhošské Beskydy, 6476c, Ostravice (distr. Frýdek-Místek): Smrk (1276 m), bøeh horského potoka
na S exponovaném svahu, asi 0,3 km SV od vrcholu Smrku, asi 1120 m n. m. (1999 not. R. J. Vašut &
M. Vašutová; Velièka 2001; 25. 8. 2010 not. V. Bajer).
99a. Radhošské Beskydy, 6476d, Malenovice (distr. Frýdek-Místek): Lysá hora (1323 m), kamenná su
v pramenné oblasti potoka Satina (Malenovický kotel), asi 0,7 km SZ od vrcholu, asi 950 m n. m.
(2002 not. R. Albín, 25. 8. 2010 not. V. Bajer).
99a. Radhošské Beskydy, 6575b, Prostøední Beèva (distr. Vsetín): Èertùv Mlýn (1205 m), ve smíšeném
lese na prudkém kamenitém svahu na JZ úboèí vrchu, 1000–1150 m n. m. (Velièka 1996; 2002 not.
M. Koèí, 26. 8. 2010 not. V. Bajer).

Výskyt rybízu skalního v Radhošských Beskydech je znám více ne století. Poprvé jej z Beskyd publikoval Gogela (1890–1899, 1904a) z hory Smrk a na této lokalitì byl recentnì potvrzen nezávisle více autory. V poslední dobì byl rybíz skalní novì zjištìn na dalších lokalitách.
Výskyt druhu R. petraeum v Beskydech však nebyl všeobecnì pøijímaný. Kirschner
(in Hejný & Slavík 1992: 358) spojoval rostliny ze Smrku s R. rubrum a výskyt
R. petraeum v regionu povaoval za nepravdìpodobný. Morfologie, ekologie a rovnì výsledky genetické analýzy ale naznaèují, e rostliny ze Smrku, Lysé hory a Èertova Mlýna
lze pøiøadit k druhu R. petraeum (M. Sochor, R. J. Vašut et al., nepublikovaná data). Rybíz
skalní se v Beskydech vyskytuje na silnì exponovaných severních svazích nejvyšších beskydských hor, v blízkosti prameniš nebo horských potokù. Tento biotop zcela neodpovídá výskytu druhu v jiných èástech Èeské republiky (subalpínské nivy v karech, Kirschner,
l. c.), ale velmi se podobá biotopu s bohatými populacemi na Pilsku a Babí hoøe v Oravských Beskydech. Rostliny ze Smrku, Lysé hory a Èertova Mlýna také morfologicky odpovídají rostlinám z vysokých Karpat na Slovensku (tvar listové èepele, pýøité kvìty).
R. J. Vašut
Rosa sherardii

C2

80a. Vsetínská kotlina, 6674a, Hovìzí (distr. Vsetín): údolí Hoøansko, meze u odboèky na Støíbrník, asi 1,9
km ZJZ od kostela v obci, 49°17'14" N, 18°02'59" E, 440 m n. m. (4. 5. 2006 leg. M. Danèák, OL).
80a. Vsetínská kotlina, 6674c, Hovìzí (distr. Vsetín): osada U Zajíèkù v závìru údolí Hovízky-Suška, asi
2,5 km S od kostela v obci, na ladem leící louce mezi okrajem lesa a høebenovou polní cestou, 650 m
n. m., 2 keøe (20. 7. 2004, 14. 8. 2004, 26. 7. 2005 leg. J. Tkáèiková, VM; 4. 7. 2005 leg. M. Danèák,
OL; Koutecký et al. 2009).
80a. Vsetínská kotlina, 6674d, Huslenky (distr. Vsetín): pastviny a kosené louky v navrhované PR Losový,
asi 1,5 km SV od kostela v obci, 49°19'01" N, 18°05'39" E, 500 m n. m., jediný keø v pøíkopu u silnice,
v roce 2009 zanikl pøi sesuvu silnice (16. 8. 2004 leg. J. Tkáèiková, VM).
80a. Vsetínská kotlina, 6774a, Leskovec (distr. Vsetín): pøi polní cestì u eleznièní trati poblí eleznièního nádraí Leskovec (u severní èásti obce), 390 m n. m., skupinka keøù v pruhu køovin (brslen, trnka,
hloh, rùe šípková, osika) (2006 not. P. Kusák).
80a. Vsetínská kotlina, 6774b, Zdìchov (distr. Vsetín): PP Uherská, jalovcový pasínek v osadì „U Hrbáèkù“, asi 2 km SV od kostela v obci, 600 m n. m., 3 keøe ve støední èásti jalovcové pastviny (18. 8. 2004
leg. J. Tkáèiková, VM; Tkáèiková 2004, Koutecký et al. 2009).
82. Javorníky, 6674b, Halenkov (distr. Vsetín): údolí Dinotice, zarùstající pastvina asi 0,7 km S od kaplièky na rozcestí v osadì Svrèín a 1,2 km JZ od kóty Okrúhla (701), 49°21'06" N, 18°06'44" E, 540 m
n. m., 1 plodný keø na okraji pastviny u smrkového lesa (4. 9. 2006 leg. J. Tkáèiková, VM).
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82. Javorníky, 6674d, Valašská Senice (distr. Vsetín): Šerklava, asi 2 km SSZ od koupalištì v obci,
49°14'38" N, 18°06'18" E, 750 m n. m., 3 keøe na neseèené mezi nad polní cestou (5. 9. 2006 leg.
J. Mládek, OL, rev. M. Danèák).
82. Javorníky, 6675b, Velké Karlovice (distr. Vsetín): údolí Pluskovec, mez na okraji luèní cesty, asi 0,7
km V od vrcholu Kantorka (716,1 m), 620 m n. m., 1 keø (26. 8. 2011 leg. M. Popeláøová, herb.
Popeláøová).
82. Javorníky, 6774a, Valašská Polanka (distr. Vsetín): násep nad eleznièní tratí asi 0,7 km S od eleznièního mostu v údolí Veøeèný a asi 2,5 km SSZ od kóty Padìlky (710), 400 m n. m., asi 20 keøù (2006
not. P. Kusák, 9. 7. 2010 leg. M. Popeláøová, herb. Popeláøová).
82. Javorníky, 6774a, Valašská Polanka (distr. Vsetín): 1,5 km SV od obce, horní èást louky pøi lesní cestì severnì nad údolím Veøeèného potoka, 49°16'19" N, 18°00'44" E, 500 m n. m., dvojice malých plodících keøù (2006 not. P. Kusák).
82. Javorníky, 6774a, Leskovec (distr. Vsetín): místo zvané „Pod Jahodným“, SV smìrem od vrcholu Jahodný (609 m), rovinná slunná køovinatá louka s bøízami a rùznými keøi, poblí modøe znaèené turistické cesty, asi 550 m n. m., nìkolik keøù (2006 not. P. Kusák).
82. Javorníky, 6774d, Francova Lhota (distr. Vsetín): Rutov, asi 2 km SV od kostela v obci, 49°13'05" N,
18°08'08" E, 560 m n. m., 3 ex. na okraji polní cesty (28. 8. 2006, leg. J. Mládek, OL, rev. M. Danèák).
84a. Beskydské podhùøí / 99a. Radhošské Beskydy, 6476a, Malenovice (distr. Frýdek-Místek): podél
modøe znaèené turistické stezky, odtud stoupá podél stezky a na vrchol Hradová (750 m), køoviny a
lesní pláš, 420–750 m n. m., asi 20 keøù (31. 7. 2004 leg. Z. Vrubel, FMM; 16. 1. 2008 foto D. Hlisnikovský & P. Chytil).

Rùe Sherardova roste velmi roztroušenì témìø po celém území ÈR od planárního po submontánní stupeò (Vìtvièka in Slavík 1995: 224–226), co platí i pro území severovýchodní Moravy. V CHKO Beskydy jsou recentní i historické lokality soustøedìny do jiní a
jihozápadní èásti území. Zde uvedené lokality potvrzují historické rozšíøení (napø. Formánek 1887–1897, Øíèan 1936) a rozšiøují jej o povodí øíèky Senice (obr. 9). Opakovanì byl
potvrzen také výskyt ve fytochorionu Vsetínská kotlina, odkud chybí údaje v Kvìtenì ÈR
(Vìtvièka l. c.), pøestoe existují historická data: Vsetín-Ústí, Vlèinec nad údolím Dlúhé
(1956 V. Pospíšil BRNM), Bobrky a Vesník u Vsetína (Formánek 1887–1897, Øíèan l. c.).
Novìjší údaj ze Vsetínské kotliny pochází z navrhované PR Losový (Koèí 2003a). V souèasnosti existuje více ne 10 lokalit a s nejvìtší pravdìpodobností je druh v území hojnìjší.
Nalezení nových lokalit je dílem náhody, protoe rùe Sherardova se nijak ekologicky neodlišuje od dalších zástupcù rodu – preferuje suchá oslunìná místa v lemech dubohabøin a
keøi zarùstající louky, pastviny a meze. Èasto bývá pøítomen pouze jediný keø této rùe
mezi èetnými keøi hojnì rostoucí rùe šípkové (Rosa canina).
Druh je uvádìn také z dalších okrajových èástí beskydského regionu (Podbeskydská
pahorkatina; Vìtvièka l. c.). Historicky je v tomto území zmiòován z úpatí Lysé hory u
Malenovic a Ostré hory u Ostravice u Frýdlantu (Oborny 1883–1886), dále v povodí øeky
Ostravice a z širšího okolí Frýdku-Místku (Gogela 1890–1899, 1903–1906; Weeber
1901–1903, 1936). Výskyt je doloen z Místku (1930 V. Spitzner BRNU) a z Malenovic
(„Malenowitz am Sibudowbach [Subidov] sehr selten“ 1925 G. Weeber BRNU). Zde uvedený nález tedy pøiblinì odpovídá lokalitì na úpatí Lysé hory (Oborny l. c.) a herbáøovému dokladu G. Weebera. V Malenovicích roste v souèasnosti asi 20 keøù (D. Hlisnikovský
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Obr. 9. – Rozšíøení Rosa sherardii ve studovaném území (podrobnosti viz obr. 2).
Fig. 9. – Distribution of Rosa sherardii in the study area (see Fig. 2 for details).

in verb.) roztroušenì v údolí potoka Sibudov v rozmezí nadmoøských výšek 420–750 m,
èást populace u v okrajové èásti beskydského oreofytika.
J. Tkáèiková
Salix daphnoides

C3

*76a. Moravská brána vlastní, 6475a, Frenštát pod Radhoštìm (distr. Nový Jièín): osada Valcha,
pravý bøeh øíèky Lubiny pøi severním okraji mìsta, 360 m n. m. (1. 9. 1996 leg. R. J. Vašut, OL,
BRNL, rev. J. Koblíek). Druh se zde vyskytuje kromì typické formy rovnì ve var. angustifolia Kerner.
82. Javorníky, 6674d, Halenkov (distr. Vsetín): na zahrádce podél potùèku, v západní èásti obce, asi 0,3
km od mostu pøes Vsetínskou Beèvu smìrem do osady Dinotice, 430 m n. m. (2010 E. Stanovská,
OL). Pravdìpodobnì vysazení jedinci.
82. Javorníky, 6676c, Velké Karlovice (distr. Vsetín): èást Malé Karlovice, bøehové porosty podél
Tísòavského potoka, 550–600 m n. m. (2009 leg. R. J. Vašut & E. Stanovská, OL; 2010 leg. E. Stanovská, OL). Roztroušený výskyt juvenilních a senescentních rostlin, pravdìpodobnì vysazeno.
*84a. Podbeskydská pahorkatina, 6376c, Baška (distr. Frýdek-Místek): štìrkový náplav na pravém bøehu øeky
Ostravice, pøiblinì 0,8 km jinì od silnièního mostu v Bašce, asi 310 m n. m. (2009 leg. R. J. Vašut, OL).
*84a. Podbeskydská pahorkatina, 6376d, Skalice (distr. Frýdek-Místek): Záhoøí, štìrkové náplavy øeky
Morávky, 350 m n. m., stovky jedincù (2010 not. E. Stanovská).
*84a. Podbeskydská pahorkatina, 6476c, Èeladná (distr. Frýdek-Místek): štìrkový náplav na pravém bøehu
Èeladenky, asi 3,5 km SZ od vrcholu Smrku (1276 m), 470 m n. m. (2010 not. L. Kleèková). Na lokalitì byl zaznamenán výskyt køíence se S. elaeagnos (2010 leg. L. Kleèková, OL).
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Obr. 10. – Rozšíøení Salix daphnoides ve studovaném území (podrobnosti viz obr. 2).
Fig. 10. – Distribution of Salix daphnoides in the study area (see Fig. 2 for details).
99a. Radhošské Beskydy, 6477d, Horní Lomná (distr. Frýdek-Místek): fragmenty štìrkových náplavù a
bøehové porosty podél toku Lomné, pøi osadì Stoligy, asi 1 km Z od vrcholu Mionší (883 m), 500 m n.
m. (2009 leg. R. J. Vašut, OL; 2010 leg. E. Stanovská, OL).
99a. Radhošské Beskydy, 6575c, Hutisko-Solanec (distr. Vsetín): levý bøeh Soláneckého potoka, po pravé
stranì silnice z Hutiska-Solance na Prostøední Beèvu, 500 m n. m. (1. 4. 1993 not. R. J. Vašut; 2001 not.
R. J. Vašut & M. Vašutová; 2009 leg. R. J. Vašut & E. Stanovská, OL; 2010 leg. E. Stanovská, OL).
99a. Radhošské Beskydy, 6575ab, Prostøední Beèva (distr. Vsetín): vlhká louka 250 m JZ od vrcholu Beèovská Kyèera (783 m), 750 m n. m. (2001 not. R. J. Vašut & M. Vašutová; 2010 leg. E. Stanovská,
OL). Pravdìpodobnì vysazeno.
99a. Radhošské Beskydy, 6576d, Bílá (distr. Frýdek-Místek): osada Kavalèanky, vlhká pcháèová louka
v Z èásti osady, asi 2 km JZ od vrcholu hory Bobek (871 m), 700 m n. m. (2003 leg. R. J. Vašut &
M. Vašutová, OL; 2009 leg. R. J. Vašut & E. Stanovská, OL; 2010 leg. E. Stanovská, OL). Pravdìpodobnì vysazeno.

Podhorský druh èasnì kvetoucí vrby, který má tìištì svého rozšíøení v podhùøí Alp a Karpat. V Èeské republice je za pùvodní rozšíøení povaován pouze výskyt na východní Moravì
a ve Slezsku. Zde vrba lýkovcová roste na více lokalitách, pøevánì ve tøech typech biotopù:
a) štìrkové náplavy podél støedních tokù podbeskydských øek, b) bøehové porosty horských
potokù (jasanové olšiny) a c) vlhké pcháèové louky (Stanovská 2011). Studium biologie
druhu, zastoupení pohlaví a genetické struktury populací ukazuje, e pùvodní populace se
vyskytují pouze na štìrkových náplavech podél øek, kde preferují ji stabilizovanìjší bøehy
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pøed novì vzniklými náplavy. Pouze populace na podbeskydských øekách jsou tvoøeny vìtším poètem genotypù. Naopak populace ve Vsetínských vrších, Javorníkách a centrálních
Beskydech vyskytující se podél potokù nebo na vlhkých loukách, jsou tvoøeny klony obvykle jednoho genotypu (M. Sochor, R. J. Vašut et al., nepubl. údaje).
Druh je z regionu znám pomìrnì dlouho. Bubela (1879) vrbu lýkovcovou zmiòuje z okolí
Ronova a Vsetína. Výskyt v Beskydech znal rovnì Formánek (1887–1897), ze Vsetínska dále
také Øíèan (1936). Relativnì èetné jsou herbáøové doklady z povodí Ostravice a Morávky.
Recentnì byla vrba lýkovcová zjištìna na nìkolika desítkách lokalit na území Radhošských Beskyd, Javorníkù a Beskydského podhùøí (obr. 10). Podrobné rozšíøení mapuje
Stanovská (2011), Bártová & Vašut (2011). Nejhojnìji se vyskytuje podél podbeskydských
øek, kde tvoøí podél Morávky, Ostravice, Lomné, Olše a Èeladenky více èi ménì vitální a
stabilní populace. Ve fytochorionu Javorníky je obvykle vázána na vyšší bøehy potokù, pøípadnì vlhké mokøadní louky. Tyto výskyty jsou nejpravdìpodobnìji sekundárního pùvodu,
nebo jsou tvoøeny pouze prašníkovými klony, které byly vysazovány jakoto významná
medonosná døevina (Bártová & Vašut 2011). Prezentovány jsou zde pouze pøíklady významnìjších populací, tj. pøirozené populace štìrkových náplavù na podbeskydských tocích
a pøíklady populací z dalších typù biotopù v centrální èásti Beskyd.
R. J. Vašut
Salix elaeagnos

C2

*84a. Podbeskydská pahorkatina, 6376c, Baška (distr. Frýdek-Místek): štìrkový náplav na pravém bøehu
øeky Ostravice, asi 800 m J od silnièního mostu v Bašce, asi 310 m n. m., pøes 200 jedincù (2009 not.
L. Kleèková, 2009 leg. R. J. Vašut & L. Kleèková, OL).
*84a. Podbeskydská pahorkatina, 6376d, Skalice (distr. Frýdek-Místek): Záhoøí, štìrkové náplavy øeky
Morávky, 350 m n. m., stovky jedincù (2009 not. L. Kleèková).
*84a. Podbeskydská pahorkatina, 6476c, Èeladná (distr. Frýdek-Místek): štìrkový náplav na pravém bøehu
Èeladenky, asi 3,5 km SZ od vrcholu Smrku (1276 m), 470 m n. m., na lokalitì se vyskytuje vìtší poèet juvenilních jedincù (2010 not. L. Kleèková). Byl zde rovnì zaznamenán výskyt køíence se S. daphnoides (2010 leg. L. Kleèková, OL).
99a. Radhošské Beskydy, 6477d, Horní Lomná (distr. Frýdek-Místek): roztroušenì ve fragmentech štìrkových náplavù a v bøehových porostech podél toku Lomné pøi osadì Stoligy, asi 1 km Z od vrcholu
Mionší (883 m), 500 m n. m. (2009 leg. R. J. Vašut, OL).

Podhorský druh vrby v Èeské republice osídlující výhradnì štìrkové náplavy a bøehy
støedních èástí tokù podbeskydských øek. Vyskytuje se pøedevším podél tokù Morávky a
Ostravice, ménì èetnì pøi Lomné, Olši a Èeladence (obr. 11). Na prvních dvou jmenovaných lokalitách S. elaeagnos dokonce hojnì zmlazuje a místy masovì osídluje mladé štìrkové lavice v korytech øek (spoleènì se S. purpurea a S. daphnoides, které zde tvoøí
vzácnìjší pøímìs). V tìchto oblastech je druh znám dlouhou dobu, je zmiòován u v nejstarších pracích (Bubela 1879, Gogela 1904a aj.). Kromì tìchto øek je historicky uvádìn i
z øeky Beèvy (Bubela 1879). Z Ronovska je výskyt doloen herbáøovým dokladem také
z Veømiøovského (Dolnopaseckého) potoka (1928 J. Schuster MP). Druh se pravdìpodobnì v minulosti na Ronovské Beèvì vyskytoval velmi hojnì. Na dobových mapách
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Obr. 11. – Rozšíøení Salix elaeagnos ve studovaném území (podrobnosti viz obr. 2)
Fig. 11. – Distribution of Salix elaeagnos in the study area (see Fig. 2 for details).

(císaøské otisky stabilního katastru, I., II. a III. Vojenské mapování) je patrné, e koryto
øeky vytváøelo rozsáhlé štìrkové lavice a poskytovalo tak ideální prostor pro jeho výskyt.
S regulací toku v minulém století tento biotop zanikl a v dnešní dobì je výskyt na Ronovské Beèvì velmi nepravdìpodobný. Zároveò není pøekvapivý recentní nález na novì
vzniklých štìrkových náplavech po katastrofální povodni z r. 1997 u Hustopeèí nad Beèvou (2002 M. Danèák OL; Koutecký et al. 2009). Souèasné i historické rozšíøení vrby šedé
v Západních Karpatech je dùkazem toho, e existence tohoto druhu v území je pøímo závislá na výskytu štìrkových náplavù. Prezentovány jsou zde pouze pøíklady významnìjších pøirozených populací na nejvìtších podbeskydských tocích. Podrobnìjší údaje o
historickém rozšíøení uvádí Kleèková (2010).
R. J. Vašut
Scorzonera humilis

C3

99a. Radhošské Beskydy, 6575c, Hutisko-Solanec (distr. Vsetín): PP Poskla I, severní úboèí vrchu
Poskla asi 0,4 km S od kóty Poskla (576) a asi 0,8 km S od kostela v obci, 500 m n. m. (31. 5. 1988 not.
J. Duda, M. Kašparová & M. Sedláèková; Koèí 2003b; Chytil 2006; 10. 5. 2010 not. M. Popeláøová,
asi 100 kvetoucích a desítky sterilních rostlin).

V Kvìtenì ÈR je z oblasti Beskyd zmínìn výskyt hadího mordu nízkého pouze z Beskydského podhùøí „v okolí Frenštátu pod Radhoštìm“ (Grulich in Slavík & Štìpánková 2004;
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cf. Weeber 1901–1903, 1936; 1955 V. Kajdoš OP, s. d. C. Hanáèek BRNU). V souèasnosti
z této oblasti hadí mord nízký znám pravdìpodobnì není. Historické, avšak nedoloené
údaje pocházejí ještì z Radhoštì v Radhošských Beskydech (Formánek 1887–1897,
Weeber 1901–1903, 1936).
Jediný známý recentní výskyt hadího mordu nízkého v Beskydech leí v niší poloze
oreofytika Radhošských Beskyd. Relativnì poèetná a vitální populace druhu roste na vlhké louce v Pøírodní památce Poskla I, v kontaktu se spoleèenstvy svazu Calthion. Nevelkou louku s bohatou populací Dactylorhiza fuchsii a Gladiolus imbricatus se podaøilo
v 70. letech minulého století uchránit pøed meliorací a eutrofizací díky intervenci ochrany
pøírody. Scorzonera humilis je zde však pravdìpodobnì poprvé zaznamenána a na konci
80. let minulého století. V posledních letech se populace druhu rozrùstá a nìkolik rostlin se
objevilo i na okraji nedaleké rašelinné louky v PP Poskla II.
M. Popeláøová
Taraxacum gelertii

C3

99a. Radhošské Beskydy, 6575c, Hutisko-Solanec (distr. Vsetín): zbytek prameništì v kosené louce na
S svahu vrchu Poskla (576 m), asi 0,6 km SSV od kostela v obci, 520 m n. m., 49°26'13" N, 18°13'24"
E, desítky jedincù (27. 4. 2007 leg. P. Koutecký, CBFS, PRA, rev. J. Štìpánek).

Druh je pøedstavitelem pampelišek ze sect. Celtica, která má silnou (sub)oceanickou vazbu.
Hojnìji se vyskytuje v severozápadní Evropì (Spojené Království, jiní Skandinávie, Nizozemsko, severní Nìmecko) a smìrem do støední Evropy frekvence jeho výskytu klesá. Pro
pampelišky, v obecné rovinì, je kvùli místy nedostateènì známému rozšíøení nesnadné stanovit míru ohroení a jejich vzácnost. To neplatí pro tento druh, u kterého je díky jeho silné suboceanické vazbì a pøesnìjším znalostem o jeho rozšíøení vzácnost zøejmá. Významným faktem
rovnì je, e lokality v Èeské republice pøedstavují (pravdìpodobnì) jihovýchodní okraj celosvìtového rozšíøení druhu. V Èeské republice je druh rozšíøen roztroušenì a vzácnì v západní
èásti státu, hojnìji je druh zastoupen v severozápadních Èechách, na Èeskomoravské vrchovinì vyznívá (Bureš 1993, Trávníèek & Lustyk 1996, Trávníèek et al. in Štìpánková et al. 2010).
V moravských Karpatech je velmi vzácný a dosud byl znám pouze ojedinìlý výskyt nìkolika
rostlin v travnatém okraji silnice a pøilehlé èásti louky v Horní Lomné, osadì Kyèmol (Trávníèek et al. in Štìpánková et al. 2010). Nová lokalita druhu na vrchu Poskla v Hutisku-Solanci
tak pøedstavuje významný nález, nebo potvrzuje, e východní hranice rozšíøení druhu je posunuta do Západních Karpat. Je pravdìpodobné, e druh se mùe vyskytovat i na dalších vhodných biotopech v Beskydech, pøípadnì Kysucích na Slovensku.
R. J. Vašut
Teucrium chamaedrys
80a. Vsetínská kotlina, 6674c, Hovìzí (distr. Vsetín): Hovízky, V svah, teplomilná pastvina, 450 m n. m.
(1. 8. 1989 leg. M. Kašparová, VM).
82. Javorníky, 6674b, Halenkov (distr. Vsetín): údolí Lušová, v horní èásti pasené louky výše pøecházející ve zbytek jalovcového pasínku, 4,2 km S od kostela v obci a 0,3 km J od toèny autobusu v závìru
údolí, 49°21'13" N, 18°09'02" E, 520 m n. m., asi 30 rostlin (21. 6. 2006 not. M. Vymazalová).
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82. Javorníky, 6674c, Hovìzí (distr. Vsetín): údolí Hovízky-Potoky, mez nad polní cestou asi 80 m Z od
toèny autobusù v závìru údolí a asi 1 km JJV od kóty 666,8 u osady U Zajíèkù, 480 m n. m., nìkolik
rostlin (èervenec 2007, 10. 7. 2009 not. M. Popeláøová).
82. Javorníky, 6774a, Valašská Polanka (distr. Vsetín): 3 km VSV obce, závìr údolí Veøeèného potoka,
osada „U Mikulášù“, úpatí svahu pod bukovým lesem, po levé stranì cesty smìrem od osady, 530 m n.
m., velmi øídký porost asi 1,5 m2 (2006, 9. 7. 2009 not. P. Kusák).
82. Javorníky, 6774b, Huslenky (distr. Vsetín): údolí Hrachoveèek, mez høebenové polní cesty východnì
nad údolím, asi 1,2 km SZ od vrcholu Hrachovec (776,7 m) a asi 2 km JV od kostela v obci, 540 m n.
m., nìkolik rostlin (5. 7. 2011 leg. M. Popeláøová, herb. Popeláøová).
82. Javorníky, 6874b, Støelná (distr. Vsetín): asi 0,4 km SSV od budovy bývalé celnice na èesko-slovenské hranici, 49°11'05" N, 18°07'25" E, 510 m n. m., 100 ex. na okraji borového lesa a na stráni nad polní cestou zarostlou køovinami (22. 7. 2006 not. J. Mládek).
*82. Javorníky, 6874b, Študlov (distr. Vsetín): jalovcová pastvina v PP Hrádek na JV okraji obce,
49°09'30" N, 18°05'17" E, 580 m n. m. (31. 7. 1992 leg. Jan Pavelka, VM, rev. M. Kašparová; Danèák
in Pavelka & Trezner 2001; 17. 6. 2005 leg. J. Tkáèiková, VM; 2008, 2009 not. J. Tkáèiková).

Oanka kalamandra má na území Èeské republiky tìištì rozšíøení v termofytiku, odkud
pøesahuje do teplejších území mezofytika (Mártonfi in Slavík 2000: 565–566). Pøestoe
v Kvìtenì ÈR je ze severovýchodní Moravy uvádìna pouze z Javorníkù (Mártonfi l. c.),
existuje mnoství historických údajù také ze Vsetínské kotliny (Hovìzí, Huslenky,
Luná, Prlov, Ústí a Vsetín; napø. Formánek 1887–1897, Øíèan 1926, 1936, Pospíšil
1962). Historické rozšíøení na Vsetínsku sahalo v povodí Vsetínské Beèvy od Vsetína po
Nový Hrozenkov a jiním smìrem druh rostl roztroušenì v celém povodí Senice. V posledním desetiletí byl druh na Vsetínsku znám a opakovanì potvrzen pouze od Študlova
(Danèák in Pavelka & Trezner 2001: 118), kde pøeívá nìkolik sterilních rostlin v nekoseném lemu lesa v severozápadní èásti PP Hrádek (Tkáèiková 2005). Z uvedeného výètu
lokalit je zøejmé, e teprve v posledních letech se podaøilo druh potvrdit i na dalších lokalitách. Pøesto je nutné povaovat oanku kalamandru na Vsetínsku za velmi vzácný
druh. Drastický úbytek lokalit souvisí se zmìnami v obhospodaøování pùdy, zejména
s absencí pastvy a následným zarùstáním a zalesòováním bývalých pastvin. V údolí Lušová roste oanka kalamandra na pøepásané louce východní orientace, která v horní èásti
pøechází ve zbytek jalovcového pasínku, který ji silnì zarùstá. Ve Valašské Polance
roste u nevyuívané cesty v proøídlém porostu spolu se suchomilnými druhy, napø. Brachypodium pinnatum, Clinopodium vulgare a Trifolium medium. Druh preferuje vysýchavá místa s obnaenou zeminou.
J. Tkáèiková
Teucrium scorodonia

C2

99a. Radhošské Beskydy, 6476c, Ostravice, Èeladná (distr. Frýdek-Místek): masív Smrku, okraj lesní
cesty na J svahu Smrèku (859 m), asi 0,4 km V od jeho vrcholu, 770 m n. m. (6. 9. 1999 leg. R. J. Vašut,
OL), mnoho set rostlin v souvislých porostech podél obou stran asfaltové svánice (2005–2008 not.
J. Janeèek); masív Smrku, okraj lesní cesty na S svahu Malého Smrku (1173 m), asi 0,5 km S od jeho
vrcholu, 1000 m n. m., asi 20 rostlin na okraji horské smrèiny s jeøábem a borùvkou na kamenité a vysýchavé pùdì (2005–2008 not. J. Janeèek); masív Smrku, Malý Smrèek (711,8 m), suový les pod vrcholem, JZ svah, asi 650–711 m n. m., desítky rostlin (2009 not. M. Popeláøová).
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99a. Radhošské Beskydy, 6575d, Horní Beèva (distr. Vsetín): osada Kobylská, v bøehovém porostu podél
Kobylského potoka, 0,8 km VJV od vrcholu Èervence (759 m), asi 480 m n. m., ojedinìlý nález jediné
skupinky rostlin na ploše asi 0,5 × 0,2 m, pravdìpodobnì zplanìlý z nìkteré z okolních rekreaèních
chalup (2001 leg. R. J. Vašut & M. Vašutová, OL).
99a. Radhošské Beskydy, 6577a, Bílá (distr. Frýdek-Místek): osada Øepová (Repové), suchý výslunný
okraj kosené louky na SZ okraji osady, asi 1,5 km JZ od kóty Sú¾ov (903 m), 49°29'12" N, 18°31'59"
E, 770 m n. m., populace na ploše asi 2 × 1 m (9. 6. 2008 leg. J. Tkáèiková, VM).
99a. Radhošské Beskydy, 6676b, Bílá (distr. Frýdek-Místek): lesní cesta na JZ svahu vrchu Korytové
(881 m), asi 1,1 km JJV od Maxovy vodní nádre, J od obce, 49°23'51" N, 18°26'47" E, 840 m n. m.,
bohatá populace (8. 8. 2009 leg. M. Danèák, OL).
99a. Radhošské Beskydy, 6676b, Bílá (distr. Frýdek-Místek): u státní hranice na vrchu Korytové (881 m),
asi 1,2 km JJV od Maxovy vodní nádre, J od obce, 49°23'50" N, 18°26'58" E, 880 m n. m., nìkolik
rostlin (10. 9. 2010 leg. M. Danèák, OL).

Oanka lesní je na území Èeské republiky rozšíøena ostrùvkovitì, co souvisí se zavlékáním
v minulosti, kdy byla pìstována jako léèivka a medonosná rostlina. Také v souèasnosti je
v prodejní nabídce øady zahradnictví. Nejvìtší populace na území Èeské republiky, pravdìpodobnì sekundárního pùvodu, je v oblasti Beskyd u obce Èeladná (Mártonfi in Slavík
2000: 566–568). Jde hlavnì o severní a severozápadní úpatí Smrku (1276 m), respektive dílèí høebeny v masívu Smrku – Malý Smrèek (711,8 m) a Smrèek (858,6 m). Z této oblasti je
druh dlouhodobì a opakovanì dokladován (poprvé 1910 E. Steidler BRNU, dále více dokladù napø. v BRNU, BRNM, GM, NJM, OP, OSM; z poslední doby napø. 2003 M. Sedláèková
NJM a 2005 Z. Vrubel FMM). Historicky je druh doloen také z povodí Ostravice (s. d.
J. Podpìra BRNU, 1906 J. Podpìra BRNM, 1968 E. Burša OP, 1973 E. Burša CESK) a
z úpatí Lysé hory (Reitmayerová 1944). Další oblastí, ze které je druh opakovanì dokládán,
je hranièní høeben mezi Èeskou republikou a Slovenskem v délce zhruba od kóty Beskyd
(900) u Bumbálky po osadu Hluchanka (poprvé asi 1930 H. Zavøel OP, další doklady
v BRNM, FMM, NJM, OP, OSM, VM, v poslední dobì napø. 1997 A. Hájková FMM).
Oanka lesní v Beskydech dlouhodobì pøeívá na vhodných stanovištích, a to zejména
v suových lesích, prosvìtlených smrèinách a na okrajích lesních cest. Jádrovou lokalitou
výskytu je masív hory Smrk (pøedevším vrch Smrèek), kde je druh místy tak èastý, e jej lze
oznaèit za expanzní (resp. invazní). Další zde zmínìné lokality pøedstavují maloplošné izolované výskyty rostlin buï zplanìlých ze zahrad, anebo sekundárnì zavleèených. Uvedená
lokalita u osady Kobylská je vzdálená asi 10 km JZ od masívu Smrku. Dvì další lokality
z katastru obce Bílá potvrzují známý výskyt v okolí Bumbálky. Lokalita v osadì Øepová
pøedstavuje izolovaný výskyt vzdálený asi 10 km od známých lokalit nacházejících se podél
hranièního høebene a je v regionu nejvýchodnìji leícím výskytem druhu.
J. Tkáèiková
Thlaspi perfoliatum
80a. Vsetínská kotlina / 82. Javorníky, 6674, Zdìchov (distr. Vsetín): „Veøeèné, polní mez 2 km JZ obce“
[text v uvozovkách je citací herbáøové schedy, ale takové toponymum není v uvedeném smìru a vzdálenosti známo, zøejmì je myšleno údolí Veøeèný leící asi 2 km SZ od obce Zdìchov v katastru obce
Hovìzí a smìr uvedený na schedì je chybný] (7. 5. 1979 leg. J. Tomášek, GM).
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*80a. Vsetínská kotlina, 6674c, Ústí u Vsetína (distr. Vsetín): na náspu v eleznièní stanici pøi J okraji obce,
49°18'05" N, 18°00'20" E, 380 m n. m., nìkolik jedincù (16. 4. 2006 leg. M. Danèák, OL).
80a. Vsetínská kotlina, 6674c, Hovìzí (distr. Vsetín): výslunná mez u asfaltové silnice vedoucí podél levého bøehu Beèvy, asi 0,2 km V od hlavního mostu pøes Beèvu, 49°18'22" N, 18°04'06" E, 390 m n. m.,
30 rostlin (6. 5. 2005 leg. J. Tkáèiková, VM).
80a. Vsetínská kotlina, 6774a, Leskovec (distr. Vsetín): okraj kolejištì v eleznièní stanici, 49°17'15" N,
18°00'05" E, 390 m n. m., nìkolik rostlin (29. 5. 2010 leg. M. Danèák, OL), nìkolik stovek rostlin (29.
4. 2011 leg. M. Popeláøová, herb. Popeláøová).
80a. Vsetínská kotlina, 6774a, Leskovec (distr. Vsetín): okraj pastviny asi 0,7 km JJV od soutoku Senice a
potoka Snozový a ca 2,3 km Z od kóty Snoz (618), 420 m n. m., asi 30 rostlin (29. 4. 2011 leg. M. Popeláøová, herb. Popeláøová).
84b. Jablunkovské mezihoøí / 99a. Radhošské Beskydy, 6478a, Bocanovice (distr. Frýdek-Místek): eleznice a násep v okolí eleznièní stanice, 49°33'51" N, 18°44'27" E, 400 m n. m., desítky rostlin (16. 5.
2006 not. P. Filippov).

Penízek prorostlý je jednoletý ozimý druh hojnì rostoucí na narušovaných suchých a výslunných místech (pole, meze, svìtlé lesní okraje, okraje cest, nádraí apod.) v teplejších
èástech Moravy, odkud zøídka proniká i do chladnìjších poloh. V Kvìtenì Èeské republiky není z oblasti Beskyd udáván (Dvoøáková in Hejný & Slavík 1992: 174). Nedávno byl
publikován výskyt v Huslenkách (Otýpková & Danèák 2003) a v intravilánu Vsetína
(Koutecký et al. 2009). Také zde uvedené lokality potvrzují výskyt ve Vsetínské kotlinì.
Novì je druh zaznamenán na severním úpatí Beskyd na hranicích Beskydského podhùøí a
Radhošských Beskyd. Druh je zøejmì do okrajových oblastí Beskyd opakovanì zavlékán
a na vhodných stanovištích poté dlouhodobì pøeívá. Pravdìpodobnì je také èasto pøehlíen z dùvodu èasného kvetení a výskytu na botanicky neatraktivních místech.
J. Tkáèiková
Trifolium alpestre

C4a

*80a. Vsetínská kotlina, 6673b, Ratiboø (distr. Vsetín): PP Zbrankova stráò pøi SV okraji obce, nìkolik
rostlin v centrální èásti území, 49°22'08" N, 17°55'04" E, 360 m n. m. (11. 7. 2009 not. M. Danèák).
*80a. Vsetínská kotlina, 6673c, Hošálková (distr. Vsetín): údolí Štìpková u znaèené cesty do Liptálu, na
údolní louce [dnešní PP Pivovaøiska], pískovec, 500 m n. m. (28. 6. 1944 leg. V. Pospíšil, BRNM;
1996 not. M. Danèák).
*80a. Vsetínská kotlina, 6674c, Vsetín (distr. Vsetín): údolí Velký Skalník, výslunná mez asi 0,5 km J od
kóty Sno (663) a 2,7 km VSV od katolického kostela, 49°20'50" N, 18°02'05" E, 520 m n. m., asi 20
ex. podél zarùstající polní cesty (26. 6. 2000 leg. M. Danèák, OL; 20. 6. 2006 leg. J. Tkáèiková, VM).
82. Javorníky, 6774c, Luná (distr. Vsetín): údolí potoka Luenka, osada Skøítkov, asi 2 km V od støedu
obce, 49°14'39" N, 18°02'43" E, 530 m n. m., lem polní cesty, porost asi 2 × 2 m (21. 6. 2006 not.
J. Mládek, 9. 7. 2010 leg. M. Popeláøová, herb. Popeláøová). V následujícím roce byl porost zasypán
stavební sutí.
82. Javorníky, 6774c, Luná (distr. Vsetín): Popelišovy paseky, osada U Sekule, asi 0,5 km SV od eleznièní zastávky Lideèko, 49°14'03" N, 18°03'23" E, 600 m n. m., 50 ex. na neseèené stráni zarùstající
køovinami (22. 8. 2006 not. J. Mládek).

Teplomilný jetel alpínský je na severovýchodní Moravì vzácný. Nejstarší údaj o výskytu
na Vsetínsku pochází od E. Formánka (Formánek 1884a), ale u o dva roky pozdìji je
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stejným autorem zpochybòován (Formánek 1886–1887). Jetel alpínský je morfologicky
podobný druhu Trifolium medium, se kterým je èasto zamìòován. Je proto potøeba kriticky
pøistupovat k údajùm o výskytu v regionálních botanických pracích, nejsou-li souèasnì
doloeny herbáøovou polokou. Tento problém se týká pøedevším údajù J. Tomáška, který
druh uvádí v celém údolí Vsetínské Beèvy od Huslenek a po Velké Karlovice (Tomášek
1979), co je znaènì nepravdìpodobné. Dlouhodobì a opakovanì byl druh nalézán pouze
v širším okolí Vsetína (Øíèan 1936, Pospíšil 1957, 1962), ale dnes zde témìø neroste. Jediný recentní údaj ze širšího okolí Vsetína je zde uvedená lokalita v údolí Velký Skalník.
Další dva uvedené výskyty z Luné v jihozápadní èásti CHKO Beskydy navazují na hojnìjší rozšíøení tohoto druhu v sousedních fytochorionech Bílé Karpaty lesní a Zlínské
vrchy (Jongepier & Pechanec 2006). Jsou to významné nálezy potvrzující pøítomnost ve
fytochorionu Javorníky, odkud druh dosud nebyl uvádìn (Kubát in Slavík 1995:
477–478). Dále severním smìrem, ji mimo území CHKO Beskydy, existují historické
údaje z východního okraje masívu Hostýnských vrchù z Ratiboøe (1943 V. Pospíšil
BRNM; Pospíšil 1962) a Hošálkové (1944 V. Pospíšil BRNM). Druh byl potvrzen jak
v Ratiboøi, kde roste v PP Zbrankova stráò v suchých bylinných lemech svazu Geranion
sanguinei, tak v Hošálkové v PP Pivovaøiska. Jetel alpínský je na Vsetínsku vázán na výslunná suchá místa, pøevánì na svazích s jiní a jihovýchodní expozicí, kde roste spolu
s dalšími teplomilnými druhy (napø. Brachypodium pinnatum, Carex montana, Geranium
sanguineum a Lathyrus niger). Upøednostòuje nekosené køovinaté stránì nebo jen zøídka
kosené okraje luk a lesní lemy.
J. Tkáèiková
Trifolium spadiceum

C3

82. Javorníky, 6675c, Nový Hrozenkov (distr. Vsetín): Malá Vranèa, prameništì na severozápadním svahu kóty Kotlina (805,1), 715 m n. m., poèetná populace (29. 6. 2006 not. P. Lustyk).
82. Javorníky, 6774c, Luná (distr. Vsetín): samota U Kuèkù nad údolím Skøítkov, asi 1,2 km SSV od
eleznièní stanice Lideèko, 49°14'20" N, 18°02'55" E, 640 m n. m., asi 500 jedincù na mokré louce
s dominantními nízkými ostøicemi Carex echinata, C. nigra, C. panicea (21. 6. 2006 leg. J. Mládek,
OL; 3. 7. 2009 leg. M. Danèák, OL).
82. Javorníky, 6775a, Nový Hrozenkov (distr. Vsetín): Vranèa, Pod Kohútkou, prameništì v dolní èásti
lyaøské sjezdovky, 725 m n. m. (30. 8. 2006 not. P. Lustyk).
99a. Radhošské Beskydy, 6477d, Horní Lomná (distr. Frýdek-Místek): osada Pøelaè ve stejnojmenném
údolí, na SV exponovaná mezofilní zanedbaná pastvina 1,6 km JV od kostela v obci, 49°30'60" N,
18°38'46" E, 720 m n. m., zhusta na ploše 7 m2 (25. 6. 2006 foto D. Hlisnikovský & Z. Vrubel).
99a. Radhošské Beskydy, 6477d, Horní Lomná (distr. Frýdek-Místek): údolí potoka Úplaz, na SV exponovaná mezofilní ruènì seèená louka 1,6 km VJV od kostela v obci, 49°31'31" N, 18°39'28" E, 680 m
n. m., asi 5 kvetoucích ex. (7. 7. 2006 foto D. Hlisnikovský).
99a. Radhošské Beskydy, 6576d, Bílá (distr. Frýdek-Místek): osada Kavalèanky, ve vlhké pcháèové louce u potùèku v jiní èásti osady a na mezi nad touto loukou ve støední èásti osady, 2 km JZ od vrcholu
hory Bobek (871 m), 695–700 m n. m. (2003 leg. R. J. Vašut & M. Vašutová, OL; 29. 6. 2008 not.
P. Lustyk; 2. 7. 2009 not. R. J. Vašut & E. Stanovská).
99a. Radhošské Beskydy, 6576d, Bílá (distr. Frýdek-Místek): údolí potoka Smutná, 3,0 km J od kostela
sv. Bedøicha, 49°24'52" N, 18°27'06" E, 630 m n. m., nìkolik málo desítek ex. na podmáèené louèce
(27. 6. 2009 leg. D. Hlisnikovský, FMM).
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Trifolium spadiceum je na východní Moravì a v pøilehlé èásti Slezska pomìrnì vzácným
druhem, vìtší poèet lokalit je znám jen z fytochorionù Radhošské Beskydy a Javorníky (viz
Danihelka et al. 2011). Zatímco v Radhošských Beskydech se druh vyskytuje èi vyskytoval
na øadì lokalit v jiní a východní èásti fytochorionu, v Javorníkách je soustøedìn pøedevším
do okolí Velkých Karlovic na severovýchodním okraji fytochorionu. Dále k jihozápadu
existují literární údaje i herbáøové doklady z okolí Karolinky a Huslenek (napø. Øíèan 1936)
a zcela izolovaná lokalita leela na Valašskokloboucku u obce Študlov (1924, 1943 S. Stanìk BRNM) pøi jiním okraji fytochorionu. S touto lokalitou je s nejvìtší pravdìpodobností
totoná v literatuøe zmiòovaná lokalita u blízké obce Poteè (Jongepier & Jongepierová
2006). Ojedinìlé údaje existují také z Jablunkovského mezihoøí (Bukovec, Komorovský
Grúò, 1976 K. Švendová CESK; PR Bukovec, 1980 A. Hájková FMM) Výše uvedené nálezy
shrnují jen novì nalezené (po roce 2005) èi ovìøené lokality. Mezi nimi je asi nejvýznamnìjší izolovaný nález od Luné, který pøedstavuje nejjinìjší souèasný výskyt druhu v území,
protoe historická lokalita na Valašskokloboucku nebyla novìji ovìøena (Jongepier & Jongepierová l. c.). Pozoruhodné jsou také dvì zcela nové lokality od Nového Hrozenkova, spojující izolovanou skupinu lokalit u Huslenek se souvislejším výskytem v okolí Velkých
Karlovic. Nálezy z Radhošských Beskyd se kryjí s ji døíve známými lokalitami (Pøelaè,
Kavalèanky) nebo leí v jejich blízkosti (údolí potokù Úplaz a Smutná).
M. Danèák
Triglochin palustris

C2

80a. Vsetínská kotlina, 6674a, Malá Bystøice (distr. Vsetín): svahové prameništì v místní èásti Malenov,
asi 1 km SV od soutoku potoka Bystøièka a jeho pravostranného pøítoku pøed zatáèkou na Dušnou a
asi 1,5 km SZ od kóty Prostøedný vrch (743,6), jihozápadní svah, 590 m n. m., na ploše asi 3 × 3 m
(Derková 2001; 19. 7. 2006, 27. 8. 2008, 26. 7. 2009 not. M. Popeláøová; 16. 9. 2010 leg. M. Popeláøová, herb. Popeláøová).
Fytocenologický snímek 4. – exp. JZ, sklon 5°, plocha 16 m2, 586 m n. m., Ecelkové=80 %, E1=40 %, E0=
70 %, 26. 7. 2009; vegetace blízká as. Carici flavae-Cratoneuretum filicini.
E1: Carex flacca 2b, Eriophorum latifolium 2b, Briza media 1, Carex panicea 1, Epipactis palustris 1, Equisetum palustre 1, Eriophorum angustifolium 1, Potentilla erecta 1, Triglochin palustris
1, Calamagrostis epigejos +, Cirsium palustre +, Dactylorhiza majalis +, Eupatorium cannabinum +,
Festuca rubra +, Fragaria vesca +, Fraxinus excelsior juv. +, Juncus articulatus +, Linum catharticum +, Parnassia palustris +, Picea abies juv. +, Polygala multicaulis +, Prunella vulgaris +, Prunus domestica juv. +, Senecio ovatus +, Valeriana simplicifolia +, Vicia sp. +,
E0: Bryum pseudotriquetrum 2a, Campylium stellatum 2a, Cratoneuron commutatum 2a, Dicranum bonjeani +, Fissidens adianthoides +.
*80a. Vsetínská kotlina, 6674a, Vsetín (distr. Vsetín): Jasénka, okraj polní cesty v osadì Kotrlé nad potokem Jasénka asi 0,3 km SSZ od rozcestí hlavní cesty procházející osadou a silnice Vsetín – Dušná a asi
1 km SSV od autobusové zastávky „U Zemánkù“, severní svah, 540 m n. m. (Derková 2001; Koutecký et al. 2009).
*80a. Vsetínská kotlina, 6674c, Vsetín (distr. Vsetín): PP Jeùvka v závìru údolí Zádilský, slatinné prameništì asi 0,4 km SSV od parkovištì v chatové osadì a 1,9 km SSV od soutoku Vsetínské Beèvy a potoka Jasenice, západní svah, 530 m n. m. (Derková 2001).
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*80a. Vsetínská kotlina, 6674c, Vsetín (distr. Vsetín): Jasenice, boèní údolí Dlúhé, osada Rubisko, slatinný
mokøad v údolí asi 0,7 km JJV od soutoku potoka Jasenice a jeho pøítoku z údolí Dlúhé a asi 1,3 km
S od kóty Lysný (654), západní svah, 430 m n. m. (Derková 2001; Koutecký et al. 2009).
82. Javorníky, 6674d, Huslenky (distr. Vsetín): prameništì potoka a pøiléhající polní cesta v navrhované
PP Losový ve stejnojmenném údolí, asi 1,6 km J od kóty Ochmelov (733,9) a asi 1,8 km SSV od kostela v obci, jiní svah, 580 m n. m., ojedinìlé rostliny (Koèí 2003a; 19. 6. 2007, 17. 7. 2009 not.
M. Popeláøová).
82. Javorníky, 6675a, Nový Hrozenkov (distr. Vsetín): poslední luèní enkláva v závìru údolí Hrubé
Brodské, bazické luèní prameništì, asi 0,8 km SV od kóty Køiný (719,2) a asi 2,3 km SSZ od rozcestí
Hrubé a Malé Brodské, 550 m n. m., nìkolik rostlin (Derková 2001; èerven 2007 not. M. Popeláøová);
výskyt od roku 2008 nebyl nepotvrzen.
99a. Radhošské Beskydy, 6476c, Staré Hamry, (distr. Frýdek-Místek): rašelinná louèka na okraji enklávy
Tìšíòoky asi 0,1 km SV od domu ve støedu enklávy a asi 0,9 km JV od soutoku potoka Øeèice a jeho
pøítoku Øíèky, 540 m n. m., nìkolik rostlin (2003 not. R. Albín).

Baøièka bahenní byla v minulosti relativnì roztroušenì zaznamenávána ve Vsetínské kotlinì,
Javorníkách (napø. Formánek 1887–1897, Øíèan 1932, 1936; 1922, 1932 G. Øíèan BRNU,
1954 V. Pospíšil OLM) a Jablunkovském mezihoøí (napø. 1959 Z. Kilián PR, 1960 BRNU,
1970, 1973 OSM) a jen ojedinìle v oreofytiku Radhošských Beskyd (z katastru obce Bílá –
1906 J. Podpìra BRNU a Staré Hamry – 1911 F. Petrak PR, 1927 s. coll. BRNU).
Recentnì je z Beskyd známa pouze z nìkolika málo lokalit. V Radhošských Beskydech na lokalitì Tìšíòoky byla nalezena na rašelinné louce, na ostatních lokalitách ve
Vsetínské kotlinì a Javorníkách vyhledává naopak bazická luèní prameništì. Zaznamenána je zejména ve vegetaci as. Carici flavae-Cratoneuretum filicini, subas. Cirsietum rivularis eriophoretosum latifoliae a as. Valeriano simplicifoliae-Caricetum flavae (cf.
Derková 2001). Konkurenènì slabá baøièka bahenní je nìkdy ze zarùstajících mokøadù
vytlaèena a pøetrvává na náhradních stanovištích podobného charakteru – napø. na zvodnìlém okraji pøilehlé polní cesty (lokalita Vsetín-Jasénka a Huslenky) nebo na okraji tùnì
(lokalita Nový Hrozenkov).
M. Popeláøová
Vaccinium uliginosum
99a. Radhošské Beskydy, 6477d, Horní Lomná (distr. Frýdek-Místek): na rašelinné louce, 1,4 km JJZ od
kostela, 615 m n. m., asi tøi sterilní keøíky (20. 7. 2006 not. D. Hlisnikovský & Z. Vrubel).

Aèkoliv na pøíhodných stanovištích vìtšiny našich pohranièních hor je vlochynì relativnì
bìná, v Moravskoslezských Beskydech je situace a pøekvapivì odlišná. Jedinou opakovanì dokládanou lokalitou byla nìkdejší vrchovištì v údolí øeky Ostravice (z podstatné
èásti chránìná jako PR Hutì-Kravenec), která hostila øadu dnes v Beskydech vyhynulých
druhù, kupøíkladu Carex dioica, C. pauciflora, Potentilla palustris nebo Scheuchzeria palustris. Avšak ani zde nebyla vlochynì nikterak bìná (Duda 1960). Ani Josef Duda, dùslednì popisující beskydská rašeliništì a vrchovištì, ji zde koncem ètyøicátých let nemohl
nalézt (Duda 1950). Nakonec to byl tentý Duda, kdo ji naposledy z Hutí pod Smrkem
doloil (1967 J. Duda OP), naèe byla rašeliništì odtìena, PR zrušena a údolí zatopeno
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pøehradní nádrí Šance. S touto lokalitou u bývalých Hutí pod Smrkem lze s velkou pravdìpodobností ztotonit i starší údaje lokalizované ku Frýdlantu nad Ostravicí (Fiek 1881,
Formánek 1887–1897). Dále se v historické literatuøe objevuje zmínka o výskytu V. uliginosum pøi kníecí boudì na Knìhyni (Oborny 1883–1886, pøejímáno Formánkem
1887–1897), odkud se patrnì ádný doklad nedochoval.
A do roku 2006 byla tudí vlochynì v CHKO Beskydy povaována za nezvìstnou.
Toho roku byly v Horní Lomné nalezeny asi tøi sterilní keøíky na vyvýšeném místì pod
vzrùstajícími keøi krušiny uprostøed zanedbané rašelinné louky. Bìhem pozdìjší údrby
lokality byly však setnuty nejen ony krušiny, ale zøejmì spolu s nimi i vlochynì, jeliko se
ji pozdìji dohledat ji nepodaøilo. Tímto se stala v Beskydech opìt nezvìstnou.
Rok na to (2007) objevila nevelkou populaci vlochynì na Bílém Køíi botanièka
CHKO Kysuce E. Pietorová (2008 leg. D. Hlisnikovský FMM). Lokalita se však nalézá ji
na slovenské stranì høebene.
D. Hlisnikovský
Valeriana dioica

C4a

*81. Hostýnské vrchy, 6672a, Chvalèov (distr. Kromìøí): porosty kolem potoka Bystøièka naproti osadì
Na Valaškách, drobný mokøad zastínìný lesem, 49°22'23" N, 17°43'50" E (8. 5. 2009 leg. M. Danèák,
OL; 8. 5. 2009 leg. J. Tkáèiková, VM).
*81. Hostýnské vrchy, 6673a, Kateøinice (distr. Vsetín): rákosina na jihozápadním svahu vrchu Chladná
(607,8 m), v lokalitì U Krajèù SSZ od obce, 49°23'48" N, 17°52'41" E, 525 m n. m. (4. 7. 1996 leg.
M. Danèák, OL; Danèák in Pavelka & Trezner 2001).
84a. Beskydské podhùøí, 6475c, Trojanovice (distr. Nový Jièín): asi 200 m nad vodárenskou nádrí, bohatá
populace na prameništi pod smrkovým mlázím, 480 m n. m. (30. 5. 2004 leg. Z. Vrubel, FMM).
84a. Beskydské podhùøí, 6476c, Ostravice (distr. Frýdek-Místek): Horeèky, prameništì u silnièky (modøe
znaèená turistická cesta a hranice CHKO Beskydy) 0,55 km SZ od kóty Skalka (613,2) a 1,7 km SV od
kóty Smrèek (848,6), 510 m n. m., asi 30 rostlin (2008 not. V. Koutecká).
99a. Radhošské Beskydy, 6575c, Hutisko-Solanec (distr. Vsetín): svahový mokøad, asi 0,5–0,6 km S od
kóty Kání (666,1), 510–525 m n. m. (23. 5. 2000 not. P. Lustyk, 26. 4. 2007 leg. P. Koutecký, CBFS; 2.
7. 2008 not. P. Lustyk; 30. 6. 2009 leg. P. Lustyk, herb. Lustyk).

Kozlík dvoudomý se na Vsetínsku vyskytuje jen velmi vzácnì a pravdìpodobnì vùbec neroste v Javorníkách a v centrální èásti Vsetínské kotliny mezi Valašským Meziøíèím,
Ronovem pod Radhoštìm a Vsetínem. Starší údaje (Oborny 1883–1886, Formánek
1887–1897) byly ji døíve zpochybnìny (napø. Øíèan 1936) èi dokonce zamítnuty s odùvodnìním, e se jedná o podobný a v území roztroušenì se vyskytující kozlík celolistý
(V. simplicifolia). Domnìnku, e v povodí Vsetínské Beèvy kozlík dvoudomý vùbec neroste, vyslovuje napø. i Velísek (1958).
V širším území Vsetínska druh známe jen z nìkolika mikrolokalit na mokøadu pod
Káním u Hutiska-Solance. Hojnìjší není ani v Hostýnských vrších, kde na výskyt u Kateøinic navazuje smìrem západním a novìji objevená lokalita u Chvalèova. Danèák (in
Pavelka & Trezner 2001: 116) jej bez bliší lokalizace uvádí také od Pozdìchova ve
Zlínských vrších.

Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 46: 277–358, 2011

347

Kromì lokality pod Káním chybí údaje z celých Radhošských Beskyd a vzácný je
druh i na jejich severním úpatí v Beskydském podhùøí. Zde byl v roce 1948 nalezen J. Dudou (rašelinná louka mezi Èeladnou a Ostravicí pod Smrèkem, 1948 J. Duda BRNU;
Duda 1950). Na této lokalitì jej v roce 1954 potvrdil J. Vodièka (OSM) a po 54 letech ovìøila V. Koutecká. Údaje M. Sedláèkové od Frenštátu pod Radhoštìm a Trojanovic (Sedláèková 1979) sama autorka pozdìji pøehodnotila na V. simplicifolia. Novìji byl kozlík
dvoudomý u Trojanovic nalezen Z. Vrublem. Ani v pøilehlé èásti Kysuc není druh pøíliš
èastý. Znám je napø. od Kelèova severnì od Makova a z údolí Markova potoka severozápadnì od obce Èierne (E. Hettenbergerová in litt.). Jurko (1964) jej uvádí také od obce Zákopèie jihozápadnì od Èadce.
Vedle malého poètu lokalit je tøeba zmínit i ponìkud odlišný vzhled rostlin tìchto „valašských“ populací. Ty se zdají být statnìjší a listové úkrojky mají širší ne napø. rostliny
z Bílých Karpat nebo z oblastí mimo Karpaty. S èím tato odlišnost souvisí by mohlo být
pøedmìtem dalšího studia.
P. Lustyk
Valerianella rimosa

C2

80a. Vsetínská kotlina, 6674c, Hovìzí (distr. Vsetín): pole s item na východním okraji obce, asi 400 m
V od kostela v obci, 49°18'18" N, 18°03'19" E, asi 400 m n. m. (23. 7. 2006 leg. J. Tkáèiková, VM, rev.
M. Danèák).
84a. Beskydské podhùøí, 6377d, Oldøichovice (distr. Frýdek-Místek): obilné pole na východní stranì silnice
z Oldøichovic do Tyry, za autobusovou zastávkou pøi rozcestí zelené a modré turistické znaèky, asi 0,1 km
J od kostela v Podgrúni, asi 410 m n. m. (25. 6. 2007 leg. D. Hlisnikovský, FMM, OSM, rev. P. Koutecký).
99a. Radhošské Beskydy, 6575c, Prostøední Beèva (distr. Vsetín): pole na horním okraji luèní enklávy
„U Skalických“, západnì od údolí Bácovského potoka, asi 2 km ZSZ od soutoku potoka Knìhynì a
Ronovské Beèvy, 49°26'49" N, 18°14'32" E, asi 580 m n. m. (8. 6. 2007 leg. P. Koutecký, CBFS).

Relativnì teplomilný druh kozlíèku, který je v oblasti severovýchodní Moravy dosti
vzácný. Z podhùøí je udáván jen z nìkolika málo lokalit. Ze Vsetínské kotliny existuje
velmi starý a asi nedoloený údaj od Ronova pod Radhoštìm (Formánek 1887–1897).
V Beskydském podhùøí byl druh dosud zaznamenán u Horní Líštné u Tøince (Skalický et
al. 1978) a u Smilovic (Hlisnikovský in Plášek & Cimalová 2008b: 274). Z fytochorionu
Radhošské Beskydy nebyl dosud uvádìn (Kirschner in Slavík 1997: 510–516) a jde
také asi o první nález na území oreofytika vùbec. V tomto pøípadì je ale tøeba podotknout, e území kolem Prostøední Beèvy a Hutiska-Solance svým charakterem spadá
spíše do mezofytika.
P. Koutecký
Veronica vindobonensis
*80a. Vsetínská kotlina, 6673b, Ratiboø (distr. Vsetín): výslunná køovinatá stráò pøi SV okraji obce,
49°22'08" N, 17°55'05" E, 350–360 m n. m., hojnì (17. 5. 1996 leg. M. Danèák, OL).
*80a. Vsetínská kotlina, 6774a, Vsetín-Jasenice, (distr. Vsetín): louky na J výbìku vrchu Sno v údolí
Velký Skalník asi 2,5 km VSV od vsetínského zámku, 49°20'46" N, 18°02'02" E, 510 m n. m., hojnì
(7. 5. 2001 leg. M. Danèák, OL).
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*81. Hostýnské vrchy, 6673c, Hošálková (distr. Vsetín): samota Pivovaøiska v závìru údolí Štìpková, suchá pastvina, asi 3,5 km J od obce, 49°19'30" N, 17°53'08" E, 460–470 m n. m., hojnì (1. 6. 1996 leg.
M. Danèák, OL).
82. Javorníky, 6774a, Hovìzí (distr. Vsetín): suchá výslunná pastvina v údolí Hoøansko, asi 1,6 km JZ od
kostela, 49°17'30" N, 18°02'45" E, 460 m n. m., hojnì (20. 5. 2007 leg. M. Danèák, OL).
99a. Radhošské Beskydy, 6575d, Horní Beèva (distr. Vsetín): Martiòák, pastviny JZ od turistické chaty
Na Martiòáku, asi 0,3 km S od vrcholu Kobylské (804 m), 49°26'33" N, 18°18'33" E, asi 750 m n. m.,
(èerven 2006 leg. R. J. Vašut, OL, rev. B. Trávníèek).

Komplex Veronica chamaedrys je na území Èeské republiky zastoupen dvìma taxony –
tetraploidním V. chamaedrys s. str. a diploidním V. vindobonensis, nìkdy hodnocenými také
na poddruhové úrovni. Komplexní studie celého agregátu V. chamaedrys z území støední a
jihovýchodní Evropy (Bardy et al. 2010) ale naznaèuje, e celá skupina V. chamaedrys agg.
vyaduje revizi, a proto je moné oèekávat zmìny v pojetí jednotlivých taxonù. Vzhledem
k nedostatku údajù pro území Èeské republiky a nedoøešenosti celé problematiky se ale zatím dríme tradièního pojetí (Hrouda in Slavík 2000: 358–389). Veronica vindobonensis se
od V. chamaedrys s. str. liší kališními cípy s hustším a kratším odìním, svìtlejší barvou koruny, hrubìji zubatými listy a lodyhami mimo dvou hustých øad chlupù zcela lysými. Veronica
vindobonensis se vyskytuje v teplejších oblastech na sušších stanovištích, zatímco V. chamaedrys s. str. preferuje mezofilní louky a lesy (Hrouda l. c.).
Z území severovýchodní Moravy a Slezska je druh V. vindobonensis zmiòován pouze
z fytochorionù Moravská brána (Veøovice, Štramberk) a Hostýnské vrchy (Rajnochovice;
Hrouda l. c.). Rostliny morfologicky odpovídající V. vindobonensis se však vyskytují i
v dalších územích regionu, napøíklad ve Vsetínské kotlinì èi v Javorníkách (viz výše uvedené nové nálezy). Velmi pøekvapivý je výskyt V. vindobonensis také v relativnì chladném a vlhkém prostøedí (formálnì u v oreofytiku) v okolí Horní Beèvy. V tomto území se
ale morfologicky typické rostliny vyskytují jen velmi vzácnì (Martiòák, viz výše uvedený
nález), mnohem èastìjší jsou tìko zaøaditelné morfotypy pøechodného charakteru mezi
V. vindobonensis a V. chamaedrys s. str. (napø. Horní Beèva, louka Z od osady Beèvice,
1997 R. J. Vašut OL; Benešky, 1997 R. J. Vašut OL; Horní Beèva-Beèvice, R. J. Vašut
1997 OL). Otázka pùvodu pøechodných forem vyaduje další studium. Jedním z moných
vysvìtlení je hybridizace mezi V. chamaedrys s. str. a V. vindobonensis, pøestoe u rozrazilù není hybridizace èastá (Hrouda l. c.) a u tìchto dvou druhù je navíc ztíená rozdílným
poètem chromozómù.
M. Danèák
Vicia pannonica subsp. pannonica

C2

84a. Beskydské podhùøí, 6477d, Tøinec-Karpentná (distr. Frýdek-Místek): obilné pole 1,6 km JJZ od kostela v obci, 49°37'31" N, 18°40'55" E, 470 m n. m. (26. 7. 2007 leg. D. Hlisnikovský, FMM, OSM).

Teplomilná vikev panonská pravá bývala ji døíve obèasnì zavlékána a na sever Moravy
a do Slezska. Její zdejší nárazovité výskyty souvisely (dle poznámek na schedách) s výsevem dováených pøevánì obilních osiv a v místech výskytu vyrùstala nezøídka i
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v masovém mnoství. Naposledy byla v rámci fytogeografického okresu Podbeskydská
pahorkatina tato vikev zaznamenána u Vyšních Lhot (Kühn 1955), a od tého roku 1955
pøi obcích Dolní Domaslavice, Prno, Støíte, Tøinec, Vìlopole (Kilián 1954–1971) a naposledy v roce 1974 u Janovic (Z. Kilián FMM, OP). Ze sousední Ostravské pánve s mírnìjším klimatem se ponìkud pøekvapivì podaøilo vyhledat pouze dva konkrétní údaje:
z pole od obce Horní Suchá z roku 1956 (Kilián 1954–1971) a ze eleznice v OstravìSvinovì z roku 1959 (Kilián 1960b). Následnì, pøedevším s vyspìlejším èištìním osiv,
vyuíváním selektivních herbicidù a snad i do jisté míry pro sobìstaènost regionu, se na
severovýchod Èeské republiky prakticky pøestala šíøit. V regionálním èerveném seznamu
proto dosud figurovala v kategorii nezvìstných taxonù (Sedláèková & Plášek 2005). I souèasný výskyt nìkolika exempláøù na okraji sklizeného obilného políèka na katastru Karpentné bude proto pravdìpodobnì jen pøechodný.
D. Hlisnikovský
Viola tricolor subsp. polychroma

C3

99a. Radhošské Beskydy, 6476b, Krásná (distr. Frýdek-Místek): rozhraní kosené louky a bøehového porostu na pravém bøehu Mohelnice, asi 0,25 km JJZ od restaurace „Rekreant“ ve støedu obce, 49°34'48"
N, 18°28'42" E, 500 m n. m. (18. 5. 2008 not. P. Koutecký).
99a. Radhošské Beskydy, 6477c, Morávka (distr. Frýdek-Místek): horská louka u horizontální hlavní lesní cesty nad údolím Malý Lipový, S od obce, asi 0,45 km ZJZ od vrcholu Lipí (902 m), J od chaty „Na
Kotaøi“, 49°37'08" N, 18°31'55" E, 710 m n. m. (16. 5. 2008 leg. P. Koutecký, CBFS).
99a. Radhošské Beskydy, 6478a, Dolní Lomná (distr. Frýdek-Místek): vrch Kozubová (982 m) [asi 3 km
SZ od obce] (25. 6. 1970 leg. A. Hájková, FMM, rev. P. Koutecký).
99a. Radhošské Beskydy, 6478c, Mosty u Jablunkova (distr. Frýdek-Místek): osada Bahno na jiním svahu vrchu Skalka (932 m), rašelinná louka [JZ od obce] (11. 6. 1979 leg. A. Hájková, FMM, rev.
P. Koutecký).
99a. Radhošské Beskydy, 6576d, Bílá (distr. Frýdek-Místek): na høebenu mezi Beskydem a Bobkem u
kóty 888 [J od obce] (5. 5. 1961 leg. M. Tetter, BRNU, rev. P. Koutecký).

Viola tricolor L. pøedstavuje taxonomicky sloitý komplex, jeho problematika není dosud uspokojivì vyøešena. U nás pouívané èlenìní oddìluje jednoleté rostliny z víceménì
ruderálních stanoviš oznaèované jako V. tricolor L. s. str., resp. V. tricolor subsp. tricolor, a krátce vytrvalé rostliny z rùzných (polo)pøirozených stanoviš oddìlované do druhu
Viola saxatilis F. W. Schmidt se tøemi poddruhy (Kirschner & Skalický in Hejný & Slavík
1990: 394–431) nebo povaované za samostatné poddruhy v rámci V. tricolor (Suda in
Kubát et al. 2002: 207–214): V. t. subsp. saxatilis, V. t. subsp. polychroma a V. t. subsp.
curtisii. Podobné èlenìní je pouito i na sousedním Slovensku (Mereïa et al. in Goliašová
& Šípošová 2008: 80–190), zatímco v nìmecké (napø. Jäger & Werner 2005, Haeupler &
Muer 2007) a rakouské literatuøe (napø. Fischer et al. 2008) není odlišován poddruh V. t.
subsp. polychroma (resp. je mu pøisuzována maximálnì hodnota variety) a nominátní poddruh pak zahrnuje jednoleté i krátce vytrvalé typy. Ji z tohoto jednoduchého srovnání je
zjevné, e celá skupina (vèetnì u nás rostoucích, ale nerozlišovaných, velkokvìtých
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morfotypù V. arvensis a údajných køíencù) vyaduje dùkladnou revizi, zahrnující pøehodnocení variability udávaných znakù a taxonomického významu délky ivotního cyklu
a zohledòující také poèty chromozomù, tvar pylových zrn (napø. Zvadová et al. 2004,
Fischer et al. 2008) nebo reprodukèní systémy (auto- vs. alogamie).
Z oblasti Moravskoslezských Beskyd nebyly krátce vytrvalé typy dosud udávány. Zde
zmínìné lokality jsou zaloeny pouze na vlastních nálezech nebo na mimoøádnì dobøe
preparovaných herbáøových polokách, u kterých lze hodnotit charakter rùstu. Z dostupného materiálu (napø. více dokladù ve FMM) se zdá, e stejný morfotyp violek pravdìpodobnì roste i na dalších lokalitách, zejména ve východní èásti pohoøí (okolí Krásné,
Morávky, Horní a Dolní Lomné, Jablunkova a Nýdku). Beskydské populace se vyznaèují
relativnì velkými svìtle a sytì lutými kvìty, nìkdy s fialovými skvrnami na horních korunních lístcích. Pøedbìnì je lze pøiøadit k taxonu V. tricolor subsp. polychroma, který by
mìl zahrnovat krátce vytrvalé typy z podhorských a horských luk. Jednotlivé lokální populace øazené k tomuto taxonu jsou ale nápadnì odlišné v barvì a velikosti kvìtù i ve tvaru
palistù (Kirschner & Skalický l. c.); beskydská populace je v rámci našeho území nejpodobnìjší rostlinám ze Šumavy.
P. Koutecký

Závìr
V èlánku jsou komentovány recentní výskyty (zpravidla ne starší 10 let) 73 taxonù na území CHKO Beskydy a v blízkém okolí (severovýchodní èást Èeské republiky, Západní
Karpaty). Vìtšina dat byla získána v rámci plošného mapování flóry v CHKO Beskydy
(2006–2009) a doplnìna terénními daty autorù a spolupracovníkù. K získání obrazu o rozšíøení druhù byly studovány také herbáøové doklady v regionálních herbáøích. Komentovaný seznam zahrnuje nejvíce ohroené a fytogeograficky významné druhy a jejich nové
recentní lokality. Popsány jsou také lokality v regionu velmi vzácných druhù a taxony z taxonomicky kritických skupin, které byly v území novì rozlišeny. U taxonù je struènì komentováno rozšíøení v minulosti a souèasnosti, ekologické podmínky a pøípadnì také
zpùsob hospodaøení na lokalitách.

Podìkování
Podìkování patøí pøedevším mapovatelùm, kteøí se na mapování flóry na území CHKO Beskydy podíleli,
jsou jimi: Martin Danèák, Miroslav Dvorský ml., Petr Filippov, Petra Hanáková, David Hlisnikovský, Josef Janeèek, Martin Koèí, Vìra Koutecká, Petr Koutecký, Pavel Kusák, Pavel Lustyk, Jan Mládek, Marie
Popeláøová, Jana Tkáèiková, Radim J. Vašut, Marie Vymazalová a Jitka Wolfová. Technické zázemí pøi
mapování a správì databáze poskytl Petr Wolf. Podìkování náleí také kustodùm herbáøových sbírek, kteøí
byli ochotni tyto zpøístupnit: Jiøí Danihelka (BRNU), Petra Foldynová (FMM), Petra Hanáková (GM),
Magda Bábková-Hrochová (OLM), Vítìzslav Plášek (OP), Zdenka Prymusová (OSM), Marie Sedláèková
(NJM), Miroslav Skarka (CESK), Karel Sutorý (BRNM), Jana Tkáèiková (VM). Cenné informace a data
poskytli kolegové Vojtìch Bajer (ke zpracování Betula pendula agg.), Eva Bártová (Salix daphnoides),
Petr Chytil (Myricaria germanica), Lucie Kleèková (Salix elaeagnos) a Martin Koèí (Montia fontana).
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Mapky k èlánku vyhotovil Petr Wolf. Za kritické pøipomínky k rukopisu vdìèíme Martinovi Koèímu a redakci èasopisu.
Mapování bylo souèástí projektu „Zachování biologické rozmanitosti trvalých travních porostù v pohoøí Karpat v Èeské republice prostøednictvím cíleného vyuití nových mechanismù financování Evropského spoleèenství“ poskytnutého Nadaènímu fondu pro ekologické zemìdìlství (FOA). Terénní prùzkum
byl zèásti financován také z prostøedkù Grantové Agentury ÈR (GA206/07/0706). Zpracování výsledkù
bylo podpoøeno projektem „Vytvoøení komplexního monitorovacího systému pøírodního prostøedí Moravskoslezského kraje (CZ0138)“ a výzkumným zámìrem MSM6007665801 a IGA PøF UP 2011/3.
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