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Předmluva k prvnímu vydání.
Pohnutkou k vydání tohoto Klíče byly mi hlavně stále

se opakující výzvy a žádosti učitelů škol obecných, měšťan
ských a středních, jakož i jiných osob, které se o květenu
našich zemí zajímají, abych na základě své »Názorné
květeny zemí korunv české«") pořídilspolehlivou
pomucku k určování rostlin, jíž bv se mohlo používati 1 na
vvcházkách,a zároveň bylo vyslovovánopřání,abych se
přidržel téže methody, kterou jsem zvolil při sestavovánísKlíče k určování rostlin v naší květeně nel
Častějisev ySkytujícíc he““);osvědčilaťse methoda
tato tak dobře, že uvedený Klíč, ač jest jím možno určiti
pouze asi 800 rostlin, vyšel již v 7. vydání. V četných dopi
sech učitelů a milovníků naší květeny, jež mne v té příčině
docházely, poukazovalo se zejména k tomu, že »Názorná
květena« pro svůj veliký objem na vycházky a ke studiu
rostlin v přírodě samé se nehodí a že si jí mimo to mnohý
pro vysokou cenu ani opatřiti nemůže. Dále bylo poukazo
váno.že Čelakovského »Analvtická květena
Čech, Morav y ara kouského Slezska«, která vy
šla naposledy ve 3. vydání před 15 lety (r. 1897), jest už dnes
se zřetelem k novějším objevům floristickým a k novějším
názorům v svstematice i nomenklatuře poněkud zastaralá. A
totéž možno říci 1 o mé »Názorné květeněčě«, která 0
statně počavší vycházeti r. 1899, jest dnes již téměř úplně
vozebrána.

Uvázav sc z příčin nahoře uvedených vyhověti přání uči
telstva a milovníků květeny, snažil jsem se poříditi pomůcku
co nejprak tičtější. aby ji bylo možno dobře užívati k určování rostlin v přírodě samé. Kromě toho přihlížel jsem
pečlivě k tomu, aby Klíč vyčerpával květenu našich zemí
úplně a aby se jím určovalyrostliny i začátečníkům
pokuďmožnosnadně a spolehlivě. rpíť většinapo
dobných pomůcek zejména tou vadou, že jimi dovede určo
vati jen ten. kdo již jest ve floristice zběhlojší; Začátečník
s nimi obyčejně mnoho nesvede.

Veliká péče byla věnovánavyobrazením, ktorá bu
dou vhod zvláště začátečníkům. Vyobrazení znázorňují nej

*) Byla vydánanákladem Romualda Prom bergra knihkupcev Olomouci
v letech 1899—1909 ve 4 svazcích. Rozebráno. — **) Byl vydán dodatkem k Rost

s. " w,linopisu pro nižší školy střední rovnéžu Rom Prombergra v Olo
motei Cena NIT vydání 960 Kč. menšího 3— kč.
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častěji habitus celé rostliny, ale kromě toho obsa
hují také detaily, týkající se květů a plodů. Pro úsporu
místa jsou detaily zpravidla označovány určitými, v celé kni
ze stejnými písmeny: F znamená květ, F; řez květem, k ka
lich, c korunu, o okvětí, a tyčinky, p pestík, | čnělku, n bliz
nu. £plod, s nebo z semeno. Jen zřídka vyskytují se v obraz
cích pro označení svrchu uvedených detailů písmena jiná a
pak Jest to vysvětleno i v textu.

Celkem obsahuje Klíč 81 + 1485— 1566vvobrazení, vza
tých většinou vc zmenšeném měřítku z »Názorné kvě
teny«; kde se obrazce v »>Názorné květeně nezdály
býti dosti zdařilými, byly ovšem nahrazeny novými.

Aby i při tak velikém počtu vvobrazení objem Klíče
příliš nevzrostl,bylo třeba voliti jemný, pevný papír,
věnovatizvláštní péčiúpravě typografické a pomá
hati si tu a tam zkracováním slov. Pokud se úpravy
typografické týče, budiž především uvedeno, že kriteria jsou
tištěna písmem ležatým, aby se tím. napomáhalo
rvchlejšímu určování, že latinská jména rostlin jsou tištěna
písmem tučným, aby sc udržoval stálý přehled, že obrazce a
detaily obrazců jsou v textu nebo za latinskými jmény rost
lin označovány pouhými číslicemi nebo písmeny v hrana
tých závorkách [ | a že jména autorů, po případě zkratky
těchto jmen, jsou tištěna písmemzcela drobným. Pokud
se týká zkratek vyskytujících se v textu, jsou vysvětleny
na str. 104.) Ze synonym uvádějí se jen ta, na která jsou
naši botanikové dosud zvyklí, a to vždy pod čarou, aby se
ušetřilo místa a netrpěl přehled.

Ačkoli jest Klíč zpracován na základě mé »Názorné
květeny«, přece použito bylo při zpracování jeho všech
význačnějších prací, které byly o naší květeně v posledních
12letech vydány. Jsou to zejména práce univ. prof. dra Jos.
Velenovského, univ.prof.dra Karla Domina, prof.
dra Jos. Podpěry, Ť prof. Karla Tocla a odb. učitele
Jos. Rohleny, uveřejněné ve vědeckých sbornících (Věst
ník král. české společnosti nauk, Bot. Zeitschrift, Bot. Zentral
blatt atd.). Kromě toho použito spisů: J. Lause »Schul
flora der Sudetenlándere (Brno1908),dra K.Frit
sche >Exkursionsflora fiir Oesterreich« (Wien
1909)a dra Jos. Podpěry »>Vývoja zeměpisné roz
šíření květenv v zemích českých« (Mor.Ostrava
1906). Ze spisu posledního pojaty do Klíče všecky údaje
týkající se zeměpisného rozšíření rostlin, které bylv ještě 0
bohacenv údaji novějšími laskavostí prof. dra Jos. Pod
pěry samého,jenž si neobtěžovalkorrekturu celého Klíče
revidovati. Nové obrázky kreslili pp. Theodor Pchá
lek, adjunkt státní dráhy v Plzni.a štěpán Barbořík,.
profesor učitelského ústavu v Příbrami. Štočky zhotovoval
c a k.dvorní umělecký ústav »Rafacl« v Brně.

Všem jmenovaným pánům, kteří mne ve snaze, podati
dílo pokud možno dokonalé, tak vydatně podporovali. jakož
i p. nakladateli Rom. Prombergrovi. jenž nešetřilná

*) V 2 vydání na str. 171.
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kladu a obětí, aby dílo i po stránce technické bylo vypra
veno co nejmoderněji, a jenž přes veliké oběti cenu jeho
stanovil tak nízkou, že si je může i nemajetný opatřiti,
vzdávám své nejvřelejší díky. ''ěm pak, kteří budou Klíče
mého užívati, přeji, aby jim ve všech případech dobře po
sloužil, a zároveň jich prosím, aby, postřehnou-li někde ně
jaké nedostatky nebo omyly, jimž u práce tak rozsáhlé a to
lik duševního napětí vyžadující nelze se často ani při nej
lepší vůli a největší pečlivosti vyhnouti, laskavě mne na ně
upozornili, abych mohl v případném druhém vydání nedo
statky odstraniti a omyly opraviti. Za laskavou tuto ochotu
vzdávám všem svým milým příznivcům a přátelům upřímné
díky již předem.

V Olomouci, dne 1. června 1912.

FR. POLÍVKA.

K druhému vydání.
Rádi vyhověli jsme žádosti pana nakladatele R. PROM

BERGRA v Olomouci, abychom přepracovali tento Klíč,
který tolik přispěl k rozšíření floristických znalostí v ze
mích českých, a rozšířili jej na celou oblast naší republiky.
Již zesnulý ředitel FR. POLÍVKA měl v úmyslu vydati nové
vydání svého Klíče, neboť první vydání bylo již dlouho
rozebráno a zrození Československého státu bylo samozřej
mým příkazem přizpůsobiti tuto příruční Květenu nově na
stálým poměrům. Než řed. POLÍVKA nepřekročil ani počát
ky přípravných prací, když neúprosná Morana zkosila dne
2./VIT. roku 1925 jeho život, zasvěcený pilné a nenáročné
práci. Vážíce si památky svého nezapomenutelného přítele
a vyciťujíce, jak nezbytné je takové dílo, rádi jsme se pod
jali nesnadného úkolu provésti to, co osud nedopřál spiso
vateli prvního vydání.

Vzhledem k novým poměrům politickým rozšířili jsmeKlíč na celou oblast republiky Českosloven
ské. Snažili jsme se, aby ráz POLÍVKOVA Klíče byl co
nejméně setřen, v tom však, myslíme, je do jisté míry slabá
stránka nového vydání. Mnohé partie jsou ovšem zcela pře
pracovány a doufáme, že se tak stalo jen ku prospěchu věci.
Všude bylo nutno mimo revisi a doplnění materiálu již zpra
covaného vsunouti nové druhy z oblasti Slovenska a Podkar
patské Rusi, což bylo nesnadným úkolem jak po stránce tech
nické, tak po věcné. Kdežto floristický výzkum historických
zemí se blíží postupně svému vrcholu, není tomu tak v naší
oblasti Karpatské, kde je ještě práce na mnoho let. Mnohou
obtíž působila těžko srozumitelná a v nepřístupných prame
nech roztroušená literatura maďarská. Než právě v tom mo
hou místní pracovníci vykonati práci podstatnou a záslužnou.
Autoři jsou si vědomi. že jen společnou prací lze docíliti to
ho. aby příští — třetí — vydání Klíče bylo úplné a co nej
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lépe. propracované. Prosí proto, aby jim byly sdělovány
všechny dodatky, opravy i návrhy na zlepšení tohoto díla.

Odkládati jeho vydání na dobu pozdější bylo by bývalo
neúčelné, poněvadž není ani jediné knihy, české neb CiZ0
jazyčné, která by mohla býti klíčem pro určení rostlin naší
domoviny. Vzhledem k tomu rozhodli jsme se vydati již nyní
toto druhé vydání, na němž budeme dále pilovati a je dopl
ňovati. Ponechali jsme zatím nyní již zastaralou soustavu
z prvního vvdání, než v příštím vydání hodláme ji nahraditi
novou, vyhovující modernímu fylogenetickému svstému. Věc
ta nemá ovšem pro tv, kdož užívají Klíče, valného význa
mu, a jen proto rozhodli jsme se zachovati zatím kostru
POLÍVKOVA Klíče v podstatě nezměněnou.

Vykonali jsme tedv, co bylo v našich silách a přejeme
si, aby toto nové vvdání, byť by nebylo dokonalé, bylo přece
přijato našimi floristy a přátelipřírody s týmž nadšením jako
vydání prvé. Panu nakladateli R. PROMBERGROVIÍsrdečně
děkujeme za účast, kterou knize věnoval a právě tak panu
Dru AL. ZLATNÍKOVÍza zpracování rodu Hieceracium,
Dru J. HRUBYMU za zpracování rodu Rubus a Dru VL.
KRAJINOVÍ za pomoc při provádění korektur a za revisiroduFestuca.

Poznámka. Druhé vydání obsahuje 81 + 1564= 1645vyobrazení. Kriteria,
která v prvém vydání byla tištěna písmem ležatým jsou v novémvydání vy
značena proloženě. Jména autorů, po případě zkratky těchto jmen jsou tištěna

velkými písmeny (kapitálkami).
V Praze a v Brně, dne 15. května 1928.

Dr. KAREL DOMIN, Dr. JOSEF PODPĚRA,
prof. Karlovy university v Praze I[., prof. Masarykovy university v Brně.

Botanický ústav, Botanický ústav,
Benátecká ul. Kounicova 65.
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Návod k určování.

Majíce rostlinu před očima, rozhodneme nejprve, je-li
rostlinoujevnosnubnou nebotajnosnubnou;v pr
vém případě počneme číslem 2., v druhém až číslem 475., je-li
jevnosnubná rostlina strom nebo keř, určujeme dále počí
najíce číslem 53.,je-li to bylina nebo polokeř, postoupíme až
k číslu 105. A tak pokračujeme, rozhodujíce při každém čís
le, které z obou, po případě z několika hesel při něm uvede
ných na naši rostlinu se hodí, až dospějeme k rostlině hle
dané. Číslice za touto rostlinou uvedená odkazuje na onu
stránku druhého oddílu knihy, kde jest rostlina popsána a po
případě i zobrazena, anebo kde začíná čeleď, po případě rod,
k němuž rostlina náleží a kde tudíž třeba v určování dále
pokračovati.

Určujícena př. trnovník bílý neboli akát (Robi
nia pseudacacia L.), projdeme čísly: 1.a), 2.a) 3.b) 17.c), 28.a)
29.b), 52.a), 35.a), 34.a), 35.a); poslední číslo nám praví, že rost
lina náleží k motýlokvětým (Papilionaceae),které za
čínají v druhém oddíle knihy na str. 175. Pokračujíce
v určování na této stránce, projdeme čísly: 1.a), 2.a) a 53.a);
tím se dovíme, že rostlina náleží do 17. rodu motýlokvětých,
totiž do rodu trnovníku (Robinia). Vyhledáme-li si tento
rod na str. 207.,dovíme se záhy, že jest to druh trnovník
bílý (Robinia pseudacacia L.), který jest zárďkeň zobrazen
na obrazci 346.

Jiný příklad:Určujícepryskyřník prudký (Ra
nunculus acer L.), projdeme čisly: 1.a), 2.b), 105.c), 106.b),
109.b), 111.b), 198.a), 199.a), 200.a), 201.c), 286.b), 296.a), 297.c),
298.a): poslední číslo praví, že rostlina naše náleží k čeledi
pryskyřníkovitých (Ranunculaceae),které začínají
v druhém oddíle knihy na stránce 1. Pokračujíce na této
stránce v určování, projdeme čísly: 1.b), 3.b), 5.b), 6.b), 7.b),
10.a), 11.b), 12.a) a dojdeme k poznání, že rostlina naše patří
do 1. rodu pryskyřníkovitých,totiž do rodu Ranunculus.
Vyhledáme-li si tento rod na str. 3., dovíme se, projdeme-li
čísly: 1.b), 5.b), 9.b), 12.b), 15.b), 14.b), 16.c), 18.b), 21.a), 25.a),že jest to pryskyřník prudký (Ranunculusacer L.),
jenž jest zobrazen na obrazci 9.

Rozumí se samo, že v takových případech, kdy na první
pohled možno určiti, do které čeledi rostlina náleží, jak tomu
jest na př.u rostlinkř ížatých, okoličnatých, slož
nokvětých. trav a pod., nebudeme. rostlinu. určovati
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dlouhou cestou v oddíle prvním, nýbrž vvhledámo si v ref
stříku příslušnou čAleď a budeme určovati hned dle oddílu
druhého.

Vyskytne-li se v některém hesle botanický pojem začá
tečníku dosud neznámý, snadno se o něm poučí v slovníč
ku terminologickém, str. — 724.

Bylinv s kvítky velice drobnými a při tom často hustě
směstnanými, jest nejlépe ohledávati lu pou: nicméně jest
i o to postaráno, aby začátečník lupy užívati nemusil. jak
patrno z čís. I11.a), až po čís. 197.b).

Na konec doporučuje se začátečníkům, nežli se pustí do
určování rostlin neznámých. aby si určili pro výcvik několik
rostlin známých. Vím. se obeznámí se zařízením Klíče a
půjde Jim pak určování velice rychle.



Klíč k určování čeledí, po případě
rodů a druhů.

Číslice za latinskými jmény čeledí, rodů a druhů označují
stránky v oddíle druhém. Číslice v závorkách | | vztahují se

na obrazce.

1.a) Rostliny jevnosnubné, vytvářející květy a z nich
plody se semeny — 2.

b) Rostliny tajnosnubné, nikdy nekvetoucí. rozmno
žující se výtrusy — 4753.

2.a) Stromy, po případě kře a kříčky — 3.
b) Byliny, po případě polokře — 105.

3.a) Květy objevují se na jaře dříve nežli počnou rašiti
listy — 4.*)

b) Květy rozvíjejí se buď současně s listv nebo po
zději než listy — 17.

4.a) Drobounké kvítky buď všecky nebo alespoň prašníkové
v jehnědách —5.

b) Květy nejsou v jehnědách — 8.
Rostliny dvoudomé: některé pouze s květy praš
níkovými, jiné pouze s kv. postíkovými:; 0
boje květy jsou směstnány do jehněd: jen zřídka jsou
pestíkové kv. v krátkých hroznech — 06.
Rostl.jednodomé: vedle kvítků prašníkových,které
jsou vždy směstnány do jehněd, vyskytujíse
na téže rostlině také kvítky pestikové, směstnané do
jehněd n. do květenství podobných malým šišticím, pu
pencům a pod. . 222 Betulacene,762.

6. a) KcŤ,„jehož postranní větév ky zakončují se většinou sil
nými, trny. Kvítky prašníkové přisedlé, v postranních,
kratičkých (klubkovitých) jehnědách, kvítky postíkové

„stapkaté,v krátkýchhroznech... Hippophaé,746.
Stromy n. kře. jejichž postranní větve nezakončují
PO ČY RY—7.

raný bylo možno rostliny do této skupiny určiti 1 v tom.případě, kdyby
byly již odk vetlé, opakují se opět ve skupině následující a možno je určiti po
čínajíc číslem 17.

JW m S

mě V
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7.a) Pupeny jsou kryty pouze jedinou šupinou. Pra š
níkové kvítky [1A| jsou zastoupeny obyčejně jen 2,
zřídka 3-5 tvčinkami, které vyrůstají na ose jehnědy
z paždí nedělených, šupinovitých listenů a nemají nija
kého okvětí. Pestíkové kv. |t BJ,vyrůstající taktéž
na ose jehnědy z paždí šupinovitých, nedělených listenů,
jsou zastoupeny pouhými pestíky a jsou rovněž bez
okvětí < < 2 2 2 2 4 424 Salix, 748.

b) Pupeny jsou kryty několika šupinami.Kvítkypra š
níkové Jlal, zastoupenévětším počtem tyčinek,
i kv. pestíkové [1b|, zastoupené pouhými pestíky,
jsou na spoduobjatypohárkovitým okvětím a
vyrůstají na ose jehnědy z paždí šupinovitých listenů
namnozedřípatě rozeklaných . Populus,759.

8.a) Kvítky drobounké, nahé (bez všelikého okvětí), v hu
stých,namnozevstřícných,svazečkovitých kvě
tenstvích [2]. Větvekvětonosné poměrnětlusté, oby
čejně hrbolaté, pupeny veliké, černé. . Fraxinus, 550.

b) Květybuď s jednoduchým okvětím n. s kali
chema korunou —9.

9.a) Okvětí zpravidla 5cípé n. 5zubé, po případě vedle
kalichu koruna 5plátečná — 10.

b) Okv. 4cípé, po případěkoruna 4plátečná — 15.
c) Prašníkové kvítky s 2listý m, žlutým okvětím sedí v

aždí žlutavých listenů kratičkých jehněd; kv. pestí
tové jsou v chudých, listnatých hroznech. Trnitý keř

2domý — 6a.
10.4)Drobounké, obyčejnědo bohatých svazků sesta

vené květy mají jen 1 obal, t. j. jednoduché o
květí, barvy temně nachové, zelenavě žluté n. zele
navé — l.

b) Květy ať drobounké n. větší, mají 2 obaly: kalich a
korunu — 12.

11.a)Plodvnažky kolkolem křídlatě obroubené
BCI... „ UÚlmus,744.

b) Plody k řídlaté dvounažky —42b..



14

25.a) Jehlice jsou sestaveny na větvích většinou hřebenitě dodvouřad —2.

) Jehlice nejsou ve 2 řadách, nýbrě spiralně kolkolemvétví-2 22. .. 322 Picea,986
24.) Plody šišky. Stromyjedno d omé. ... Abies,984.

b) Plody podobnéčerveným bobulím. Stromv 2domé... . . 2 Taxus,988.
J5.a) ře a kříčky mající kvčtv obojaké, s korunami nej

častěji nachovými n. růžovými, řidčeji bílými — 20.b)Křes kvítkyrůznopohlavnými, nahými —2
20.4) Kvítk v 4četné, s 8 tvčinkami -< -< ©.. Calluna, 387.

b) Kv.5četné, s5 n. 10 tyčinkami — 20a.
27.a)PlodvPlody podobné bobulím . . . Juniperus, 990.

b) Plody drobné šištice -< -< .< < < < < <. Thuja, 991.
28.a)Listv dlanitě n. zpeřeně složené n. L troj

četné —29.
b)L.jednoduché a při tom buď celé, nedělenén. dla

nitě, po příp. zpořeně mělčeji hlouběji rozeklané —-406.
29.4)Listv dlanitě složené — 50.

b)L. zpeřeně složenén. trojčetné — 32
30.a)Křes úponkami, s ncůhlednými, drobnými

kv. ve vidlanovitých Jatách a s plody bobulemi . ...
Ampelopsis, 1%70.

b)Kře n. stromy bcz úponek, s kv. namnoze úhled
nými — 3.

SÍ.a)Stromy s kv. souměrný mI, z nichž dospívají veliké,kulovaté, ostnité n. hladké tobolky.
Hippocastaneae, [65.

b)Kře s kv. pravidelnými, z nichž dospívají plody
složené z dužnatých peckoviček (maliny, ostružinv)

Rubus, 257.
32.4)Lístky,z nichžse lichozpeřené sudozpořené

n. trojčetné listv skládají.jsou celokrajné n.
skoro celokrajné; zřídka mají na spodu po každé
straně 1-3 malé lalůčky — 35.

b)Lístkylichozpeřených n. trojčetnýc h listů
jsoupokrajipilovité vroubkovanén. vykrajovaně zubaté — 58.

a) Listv Lich ozpeřené n. sudozpořeoné — 4.
b) Listytrojčetné — 56.

54.a)Plody lusky — 55.
b)Plody zelené peckovice (ořechy). Kv.

drobné, tdomé: prašníkové v jehnědách, pesti
kové po 1-5 na konci letošních výhonků . Juglans, 768.

c) Plody křídlaté nažky. Strom. Lístky lichozpeře
ných listů mají po každé straně na spodu 1-3 malé la
lůčky. Drobné, zelenavě žluté kv. v latách . ... .

Atlanthus. 168.d)Plodydrobnénažky spěérovitými ocásky. ©
plétavý keř. Kv. bílé. v latách — 44a.

53
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35.01)kvěly souměrné. s korunami motyýloviltými
Listv jednoduše zpeřené <.. Papilonaceae, 175.

b)kv. nemají korunymotýlovité.|. jednoduše, ale
také 2k rate zpeřené, Lusky až 2 dm dlouhé. Větve se
silnými. namnoze 3klanými trny.. <. Gleditschia, 224.

©)Kv. jako u-b), ale listy vesměs 2K rá Le zpeřené a lusky
krátké, široké. Větvekřivé, bez trnu

Gymnocladus, 224.

306.4)kvěly souměrn 6. s kor motýlovitými. Plodylusky „ Papilionaceae, 175.
b) Kvítky pravi deln é,„drobné, v latách. Plody nažky

n. peckovice — 57.
57.4)Plodv křídlaté nažky, podobnénažkám jilmovým.. 2... 4 Přelea,169,

b)Plodybezšťávné peckovice
Rhustoxicodend ron, 162.

38.4)Drobné 2domé kvítky jsou v koncčných latách, které
se v čas plodů podobají hustým, hnědonacho
výmlaločnatým klasů m.Plody peckovičky.Listy lichozpeřené . „0 Rhus typhina, 105.

b) Rostliny jiných vlastností nežli jak uvedeno pod a) —59.
59.4)Drobné, trnité kříčky (polokře) mající květy s koru

nami souměrnými, motýlovitýÝými. Ononis,214.
b)Kře majícíkvětv s kor. pravidelnými —4.
c)Stromy majícíkvětys kor.pravidelnýmin.bcz

korun, n. kv. nahé — dí.
40.a)Listy lichozpceřené — +44.

b)L. trojčetné — 57b.
[.a)Plody křídlaténažky n. křídlatédvounažky —4)
b)Plodv bobule (peckovičkv) n. malvice — 4.

42.a) Lichozpeřené I. skládají se z 5-12 lístků. Plodv křídlaté
nažky < 222 , „ Fraxinus, 550.

b) Lichozpeř. I. skládají se pouze ze -5 lístků. Plody kří
dlaté dvounažky . . ... 22 Negundo, 1065.

45.a)Drobné kvítky, v bohatých vrcholících n. latách, mají
pouze5ty činek a dospívajíve šťavnatébobule
(peckovičky) „© Sambucus, 545.

b) Květy, v chocholičnatých latách, obsahují větší po

čet tyčinek adospívají V jablíčkovité n. hruštičkovitémalvice.. -2 Sorbus, 312.
44.a)Květy 4čeotné. pJody nažky, Spérov tými ocásky. keř

oplétavý—. . Clematis vitalba, 95.
b) Kv. 5četné, 05 plátcích, po případě uštech korunních

— 45.
45.a)Plody nepravé, známé pod jménem »šípk'u« .

Rosa, 2S7.
b)Plody složené z drobných peckoviček (malinv)

Rubus idaeus, 259.
c)Plody drobné bobule (peckovičky), poslézečerné

n. červené — 45a.
d) Plodv tobolky. složené ze 2-3 pouzder. Bílé. vně na

růžovělé kv. v převislých hroznech.. Staphylea, 107.
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46.a) Listy vstřícné n. v přeslenech — 47.
b) Listy střídavé n. ve svazečkách — 65.

47.a)Drobný, horský, vždy zelený kříček, jehož větévky jsou
hustě porostlé s-4četnými přesleny čárkovitě po
dlouhlých listů. Kvítky 2domé, 3četné. Plody kulaté
peckovičky ... „-, Empetrum, 125.

b) Stromy n. kře jiných vlastností než jak uvedeno pod
a) — 48.

48.a)Kvítkyv jehnědách... Salix purpurea, 75).
b) Kv. nejsou v jehnědách — 49.

49.a)Kříčky cizopasné, rostoucí na různých stromech..
Loranthaceae, 707.

b)Rostliny necizopasící — 50.
50.a)Listy dlanito-laločnaté, až dlanito-dílné — 51.

b) L. celé, dlanitě nedělené — 52.
c) L. většinou celé, nedělené, ale mezi nimi bývají též

listy chobotnatě vykrajované až laločnatě dělené — 59a.
51.a)Plody peckovice, posléze červené.. . .

Viburnum opulus, 546.
op křídlatédvounažky. . . . . . Acer,164.2.a)Listy po kraji pilovité n. vroubkované — 55.
SSK celokrajné, zřídkaslabounce piloviténeb

nezřetelně vroubkované— 57.
55.a)Koruny prostoplátečné, o plátcích úplně volných

54
b)Kor. srostloplátečné, o plátcích alespoň na spo

du spolu srostlých, se 4-5 tyčinkami Caprifoliaceae, 544.
c)Kor. srostloplátečné, hluboce dcípé, se 2 tyč.

Žluté kv. rozvíjejí se před listy — 16b.
54.a)Květy 4četné, o 4 plátcích kor. — 55.

b)Kv.5četné, 05plátcíchkor.Plodykřídlatédvounažky... . „. Acer tataricum, 164.
5.a)Plody tobolky —56.

2 Plody kulaté peckovičky, poslézečerné. Listy na
letošních větévkách skoro vstřícné, jinak ve svazečkách.
Kv. drobounké, zelenavé, v úžlabních svazcích — 100b.

56.a)Květy dosti drobné, se 4 tyčinkami, v úžlabních vidlanech „ „ Evonymus, 167.
b) Kv. větší,bílé, sče t nými tyč., v konečných hroznech

Philadelphus, 319.
57.a)Drobné, zelenavé žluté kvítky jsou směstnány do

úžlabních klubíček. Nizounkýkříčeks listv ko
žovitými, lesklými . ... „ ©. Buxus, 768.

b) Květy nejsou směstnánv do úžlabních klubíček — 58.
58.a)Květy souměrné. — Plody bobule, sedící v paždích

listů n. po 2 těsně vedle sebe na konci společné úžlabní
stopky —. 2222 Lonicera, 547.

b)Kv.prav idelné —59.
59.4)Zvonkovité, narůžovělé koruny dosti drobných, do ko

nečných hroznů směstnaných kvítků jsou uvnitř plst
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naté. Plody bílé, přezimující bobule. Vedle listů nedě
lených bývají někdy na témže keři také I. chobotnatě
vykrajované až laločnatě dělené Symphoricarpus, 549.

b) Rostliny jiných vlastností nežli jak uvedeno pod a)
0.

60.4)Květy s korunami prostoplátečnými — 61.
b)Kv.s kor. srostloplátečnými — 062.

6l.a)Květy 4četné, obsahující pouze 4 tyčinky. Plo
dy peckovice . ... „ Corneae, 355.

b)Kv.4četné, obsahujícívětší počet tyčinek—56 b.
c)Kv. 5četné, obsahující 5 n. 10 tyč. Listy drobounké

— 20a.
62.a)Koruny 4cípé; tyčinky dvě.. . . . Oleaceae, 529.

b) Kor. 5cípé, nejčastěji modré, zřídka bílé; tyčinek 5.

Drobný, vždy zelený polokříček S Kožovitýmí lesklými hsty .. .. „, Vinca,528.a)
).

a)Listy dlanmito-laločné ©až dlanito-dílné — 65.
>)L. peřeno-laločné až peřeno-dílné — 70.

a)
)

)

Kře s úponkami. Plody bobule. . ... Vitis, 109.
Stromy n. kře bez úponek — 66.

66.a)Drobné kvítky jsou směstnány do strboulů, klasů, n.
jehněd — 67.

b)Květy nejsou směstnány do květenství pod a)
uvedených — 68.

67.a)Kvítky jsou směstnánydo kulovatých strboulů
na tenkých, převislých, bezlistých větévkách. Plody
nažky ... 5, Platanus, 744.

b)Kvítky jsou směstnánydo krátkých, strboulovi
týchklasů (jehněd).Plodysložené zdrobných
bobulek — 71b.

c)Kvítky |jsou v jehnědách. Plody tobolky, obsahu
jící drobounká semena s chmýřím. Listy na rubu stří
břitě plstnaté . . ... „. Populus alba, 760.

68.a)Křeodlouhých, slabých pníčcích,kteréseplazí
po zemi nebo se přidržu jí na skalách a stromech.
Listy dlanitě laločné,na větévkáchkvětonosných
však nedělené, celokrajné .. „© Hedera, 356.

b)Kře n. stromky s pni neplazivými — 69.
69.a)Květy v hroznech n. po 1-2 v paždích listů. Plody

bobule ... -© Grossulariaceae, 316.

b)Kv. v chocholičnatých latách. Plody malvice „> Crataegus, 314.
70.a)Drobné kvítky různopohlavné, 1domé — 71.

b) Květy obojaké, v chocholičnatých latách. Plody mal
vice — 72.

Zla)Prašníkové kv.v tenkých, přetrhovaných
jehnědách. Plody žaludy. „ Auereus,7006.

Klíč k úplné květeně. l
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b)Květyprašníkové i pestíkové v krátkých,
strboulovitých klasech (jehnědách).Plody slo
žené z drobných »bobulek«. Vedlelistů zpeře
ně 5laločných bývají na téže rostlině často též |. 2-5 la
ločné i I. nedělené . ... 22 Morus, 745.

72.a)Kře, řidčeji stromy, s včtvemi zpravidla trnitými
Crataegus, 314.

b)Stromy s větvemibeztrnnými..... Sorbus,512.
73.a)Listy celokrajné — 74.

b) L. po kraji pilovité, vroubkované n. zubaté — 95.
74.a)Drobné, 2domé kvítky jsou směstnány do jehněd

buď delších n. kratičkých (klubkovitých)—75.
b) Drobné, 1domé kv. jsou dílem směstnány do strbou

lovitých jehněd na konci větviček (stopek) úžlabních,
převislých [4b| — kv. prašníkové, dílem sedí vět
šinou po dvou v šupinatém obalu na vrcholku větviček
víceméně vzpřímených, konečných |4b,| — kv. pesti
kové. Plody Sboké nažky (bukvice) v ostnitých
číškách [4bs| . . „ Fagus, 7067.

c) Květv. namnoze obojaké, buď jednotlivé n. v jinakých
květenstvích nežli jak uvedeno pod a, b) — 76.

75.a)Stromy n. kře beztrnné. Plody tobolky, obsahují
cí drobounká semena s chmýřím — Za.

b) Keř, jehož postranní větévky se zakončují trny. Plo
dy nepravé peckovice — 06a.

76.a)Strom n. keř, jehož listy i květy jsou pokrytystříbro
lesklými šupinkami. Kv. mají trubkovito-zvon
kovité okvětí 4-6 cípé a dospívají v oříšky

Elaeagnus, 746.
b) Drobounký horský kříček, jehož větévky jsou hustě

porostlé čárkovitě podlouhlými listy, které bývají se
staveny většinou po 3-4 do přeslínků. Květy. 2domé,
3četné. Plody kulaté peckovičky . . Empetrum, 125.

c)Drobnépolokře s kv. motýlovitými.....
Papilionaceae, 175.

d) Rostliny jiných vlastností nežli jak uvedeno pod a,
b, c) — 77.

77.a)Listy čárkovité až úzce kopinaté — 78.
b)L. jiného tvaru nežli jak uvedeno pod a) — 82.

78.a)Květy mají 2 obaly:kalich i korunu — 79.
b)Kv. mají jednoduché okvětí, a to trubkovité,ro

zeklané ve 4 cípy, barvy nachové. . . . Daphne, 747.
79.a)Korunysrostloplátečné —8.

b) Kor. prostoplátečné, složené z 5 zcela volných,
ani dole spolu nesrostlých plátků — 81.

80.a)Keřs prutovitými, trnitými větvemi. Kor. nálev
kovité, 5cípé. Plody podlouhlé, posléze červené bobule

Lycium, 511.
b) Drobné kříčkyvbez trnné. Kor. zvonkovité n. baňko

vité, 4-5zubé < 2 © + 4 4 4 4% Erlcaceae, 3988.
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St.a) Květy krátce stopkaté, v konečném, štíhlém hroznu. Li
sty malé, podlouhle čárkovité, šedozelené, přisedlé, stře
chovitě se kryjící. Semena věnčena chomáčem chmýří .

Myricaria, 98.
b) kv. dlouze stopkaté, v konečném chocholíku. Listy zře

telně řapíkaté. Semena bez chmýří . . . Ledum, 560.
82.a)Květy s korunami souměrnými — S85.

b) Kv. s korunami n. okvětími pravidelnými — 84.
S3.a)Nízký kříček s kv. žlutými. Plody tobolky 2.

Chamaebuxus, 125.
b) Strom s kv. nachovými, motýlovitými, rozvíjejícími se

před listy. Plody lusky . . . . . . .2. CČercis, 224.
S4.a)Květy v okolících. Plody bobule — 68a.

b)Kvy.v okolících. Plody tobolky. Nízký vvsokohor
ský keříček, u nás jen vzácně v Tatrách

Loiseleuria, 586.
c)Květyv úžlabních klubíčkách. Plody tobolky

— 57a.
d) Květy v jinakých květenstvích nežli v okolících a klu

bíčkách, anebo jednotlivě konečné, po případě úžlabní
— 85.

S5.a)Květy mají kalich i korunu — 686.
b) Kv. mají pouhé jednoduché okvětí — 94.

86.a)Koruna prostoplátečná, namnozez 5 volnýchplát
ků složená — 87.

b)Kor.srostloplátečná nebojen zdánlivě pro
stoplátečná, ale pak v tomto případě pouze ze 4, zcela
na spodu spolu srostlých plátků složená. Plody bobule
— 92.

S7.a)Květy nepatrné, pouze s 5 tyčinkami.Plody pecko
vice n. peckovičky — 88.

b)Kv. s větším počtem tyčinek — 89.
S.a)Plátky kor. zakrnělé, ze zvonkovité číšky nevyční

vající. Stopkaté kvjtky úžlabní. Plodykulovaté
peckovice, s počátku červené, posléze černé . .

Frangula, 171.
b) Plátky kor. větší nežli lístky kališní. Kvítky v boha

tých latách. Plodv drobné peckovičky. Jalové stopky
květní jsou později porostlé červenavými chlupy, takže
celé květenství vypadá jako chundel.

Rhus cotinus, 162.
89.a)Semeník jeden, spodní. Tyčinky nad plod ní.

Plody malvice — 90.
b) Semeníků 2-5,svrchních. Tyčinky obplodní. Plody 2-5

měchýřků. Okrasný keř, divoce pouze na Podk. Rusi.
někdy zplaňující . . . . . Spiraea media, 955.

90.a)Květyv 3-5květých.postranních chocholíčcích, po
měrně drobné, bledě růžové. Malvice zvíci brachu .

Cotoneaster, 310.
b)kv. jednotlivé, úhledné, podobnékvětůmja

bloňovým — 91.
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91.a)Plátky kor. jsou kratší nežli úzké, celokrajné, vytr
valé ušty kališní . . „-. Mespilus, 316.

b) Plátky kor. jsou de 1ší nežli pokraji žláznatě pilovité
uštykal. ... 222 Cydonia,316.

2.a)Keřs pr utovitými. namnozetrnitými větvemi.
Bobule elliptičné —80a.

b) Nízký keř s kožovitými 1., s nachovými kv., za plodu
s tobolkami; jen ve vys. horách Podk. Rusi ...

Rhododendron, 386.
c)Nízké kříčky beztrnné. Bobule kulovaté — 95.

d) Nízké, beztrnné polo
keře s leskle zelenými
listy a úhlednými, 5četný
mi, nejčastěji modrými

květy. Plody tobolky —62 b.

4. Květy a plody moruše (Morus), buku 3. Lemna A,
Fagus) a habru (Carpinus). Salicornia B.

95.a)Květy mají semeník spodní. . . Vacciniaceae, 588.
b) Kvítky mají semeník svrchní . -Arctostaphylos, 587.

94.a)Okvětí 4cípé, nachové.. . . . . . . Daphne, 747.
b) Okv. 5cípé, zelenavé — 88a.
c) Okv. 6cípé, zelenavé. Vždy zelený keřík domácí u nás

pouze v Mal. Karpatech. . . . . . . . Ruscus, 841.
95.a)Drobné kvítky různopohlavné a z nich alespoň

prašníkové v jehnědách, někdv strboulovitých, po
případě v krátkých, strboulovitých klasech — 96.

b) Kv. alespoň zdánlivě obojaké, nikdy v jehnědách
— 100.

96.a)Plody složené z malých »bobulek« [4a;]. Květy 0

boje (prašníkové i pestíkové) v krátkých, strboulovi-:tých klasech [4a| . . „ Morus, 745.
b)Plody nejsou složeny. z bobulek — 97.

97.a)Plody malé tobolky, obsahující drobounká semena
s chmýřím. Květy pestíkové jsou v podobných
jehnědách jako kv, prašníkové — 7,
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b)Plody jiného způsobu nežli jak uvedeno pod a).
Kv. pestíkové jsou směstnány do jehněd, od jehněd
prašníkových obyčejně značně rozdílných,anebo
jsou v jinakých květenstvích nežli v jehnědách — 98.

98.a)Listy kopinaté, po kraji ostnitě pilovité, až 15 cm
dlouhé. Plody veliké nažky (kaštany) v ostnitých číškách

Castanea, 767.
b) Listy jinaké nežli jak uvedeno pod a) — 99.

99.1)Květy prašníkové jsou směstnány na konci převis
lých stopek v jehnědy strboulovité |4b]; kv. pe
stíkové sedí na vrcholku stopek víceméně vzpříme
ných, obyčejně po 2 vedle sebe v šupinatém obalu [4 b;|.
Plody Shranné nažky (buk vice) v ostnitých číškách
[4bo|. Listy jen mělce vykrajované n. skoro celokrajné,
v mládí po kraji brvité . . . . . . ... Fagus, 7067.

b) Kv. prašníkové v jehnědách převislých [4c], v paž
dí poměrněširokých šupin; kv. pestíkové v jehně
dách štíhlejších, řidších, konečných [4c4]. Plody drobné
oříšky, na spodu objaté zveličelým, 5laločným li
stenem [4 cs] l. Carpinus, 7065.

c)Kv. prašníkové v jehnědách namnoze převislých;
kv. pestíkové buď též v jehnědách, ale obyčejně
mnohem menších, anebo ve květenstvích podobných
šišticím n. pupencům —5b.

100.a)Drobné kvítky, v bohatých svazečkách, rozvíjejí
cích se dříve než listy, mají okvětí jednoduché, 5cípé
a 3-8 tyčinek. Plody nažky, vroubené širokým, bla
nitým okrajem — 1a.

b)Drobné,zelenavékv. jsou sice vesvazečkách, ale
nerozvíjejí se dříve než listy a majízvon
kovitou číšku, 4 ušty kališní, 4 nepatrné plátky kor. a
4 tyč. Plody peckovice zvíci hrachu Rhamnus, 170.

c) Rostliny jiných vlastností nežli jak uvedeno pod a, b)
— 101.

101.a)Květys korunamizřetelně srostloplátečný
mi. Plody bobule. Nízké, drobné kříčky m

Vacciniaceae, 388.
b)Kv. s kor. prostoplátečnými n. s jednoduchými

okvětími hluboce 5-6dílnými. Stromyn. kře
— 102.

102.4)Květy 5četné, s četnými tyčinkami — 105.
b)Žluté květy 6četné, s tyčinkami,v převislých

hroznech. Plody podlouhlé bobule, posléze červené.
Listy ve svazečkách v úžlabích trnů. . Berberis, 35.

105.4)Tyčinky podplodní. Plody nažky (drobné oříš
ky), v chudých, vidlanovitých květenstvích, k jejichž
společnéosejest přirostlýveliký,kožovitýlisten.
Listy na spodu srdčité. . Tilia, 104.

b)Dyčinkynadplodní. Plodymalvice ..
Pomarieae, 5309.

c)Tyč. obplodní, upevněné na okraji číšky — 104.
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104.a)Pestík v každém květě jeden. Plody peckovice.
Amagdalaceae, 305,b) Pestíků ve květech po 2-5. Plody měchýřky. Okras

né kře, někdy zplaňující. . ... „© Spiraea, 254.

105.4)Rostliny vodní, podobné drobným lJupínkům,
které jsou namnoze spolu řetízkovitě spojeny (5A|.

Lemna, 978.
b)Bylina vstřícně větevnatá, zdánlivě bezlistá,

složenáz dužnatých, krátkých,ke spodu zúže
ných článků [5BJ; rostl. slanobytná . Salicornia, 736.

c) Kvetoucí rostliny ostatní — 106.

Ž

6. Květy biky (Luzula — 1) a sítin (Juncus — 2-4).

106.a)Rostliny mající lodvhy stébelnaté a střídavé listy— jsou-li vyvinuty— čárkovité, bezřapičné,
lodvhu (stéblo) pochvami víceméně objímající. — Drob
né kvítky mají okvětí buď ze 6 namnoze suchomá
zdřitých lístků složeno[6F], buď pouhýmištětin
kami zastoupeno [8, 6F], anebo jim okvětí vůbec
chybí [8F]; v prvém případě [6] jsou kvítky, mající
6 n.3 tyčinky a svrchní semeník s čnělkou rozeklanou
nahoře ve 3 ramena, směstnány do klubek a sestaveny
do květenství nejčastěji kruželovitých; v posledních
2 případech sedí kvítky v paždí pluch a plev. které
skládají vícekvěté n. tkvěté klásky a klásky pak sklá
dají různá květenství, jak jsou znázorněna na obr. 8
Zřídka jsou různopohlavné kvítky na vrcholku stébla
směstnánydo 2 válcovitých, nad sebou stojících
palic [7| — 107.

b)Rostlinynemajícístébelnatých lodyh; jsou
li lodvhy podobny stéblům, pak jsou květy jiné povahy
a v jiných květenstvích nežli jak uvedeno pod a) — 109.

107.a)Kvítky směstnané nejčastěji do klubek a sestavené do
kruželů |6|, mají vždy okvětí, a to vvtrvalé, na
mnoze suchomázdřité, 6četné:mimoto mají 3
n. 6 tvčinek a svrchní semeník, jehož čnělka jest roze
klána ve 3 bliznová ramena [6F|. Plody jsou tobol
ky |bf] — 108.
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b)kvítky nemají okvětí n. mají okvětízak rnělé.
— Obsahujíce po 3 (řidčeji po 1, 2, n. 6) tyčinkách a
svrchním semeníku, kvítky tyto sedí v paždí pluch [g,
g1| a plev [p], s nimiž skládají tkvěté n. vícekvěté klás
ky, jichž příklady jsou znázorněny na obr. 1323, str.
S55,Klásky jsou opět sestaveny do květenství klasovi
tých, hroznovitých n. latovitých, jak znázorněno na obr.
1321a 1322, str. 853 a 854. Plody jsou obilky. Stébla
jsou obvčejně kolénkatá a listy mají zpravidla

mezi pochvou a čepelí víceméně znatelný blanitý jazýček ... 2424 Gramineae, 852.
c) Kvítky [obr.8 F jsou buď

bez okvětí n. mají místo
okvětíněkolik štětinek;
sedíce v paždí pluch, sklá
dají taková a podobná kvě
tenství, jak znázorněno na
obr. 8.Plody jsou obilky.Stéblajsoučasto 5hranná,
bez kolének a listy nemají
mezi pochvou a čepelí blani
téhojazýčku Cyperaceae,927.

i 4
r

:
7. Květenství a věty 8. Květenství a květy rostslinorobince (Typha). šáchorovitých (Cyperaceae).

d) Kvítky s chlupovitým okvčlím jsou hustě směstnányna vrcholku stébla do 2 válcovitých, obyčejně
hnědých, nad seboustojících palic |Z|. Statné rost
liny vzhledu rákosovitého . . . . . . Typha, 975.

108.a)Listy ploché, s uzavřenými pochvami,porostlé

po kraji (alespoň v mládí) bělavými chloupky. Tobolkyipouzdré... .. .... 22 Luzula, 845.
b)Listy víceméněoblé, s rozčísnutými pochvami,

lysé. Tobolky buď úplně n. alespoň v dolejší své části
Gpouzdré... .... 22 Juncus,845.

109.4)Drobné, až velice drobounké, přisedlé kvítky o spodních semenícíchjsou těsně vedle sebe směst
nány na rozšířeném lůžku v úbory, které,
jsouce objaty společným zákrovem, podobají se
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zdánlivě velikým n. menším až drobným květům [obr.
9 na str. 24 a obr. 888 a 889 na stra. 571 a 572|. Plody
nažky“) — 110.

b) Květy, ať již drobounké n. větší, nejsou směstnány
do úborů — 111.

110.4)Tyčinky volné, ani nitkami, ani prašníky spolu ne
srostlé. Každý kvítek vězí svým semeníkem ještě ve
zvláštnímpohárkovitém zákrovečku [obr.9|

Dipsaceae, 564.
b)'lyčinky jsou svými prašníky spolu srostlé

(slepené)v tenkou trubičku, kterouž prochází
čnělka - .- -< -2 2 < 4 42 Compositae, 570
Tyčinky svými nit
kamispolusrost
lé. Kvítky různo
pohlavné, jednodo
mé:prašníkové
s okvětím, směst
nané do kulova
tých úborů (strbou
lů)pestíkovité
bez okvětí, vězící
po 1-2 ve vytr
valých zákrovech,
které později těsně
objímají i nažky
[10]Ambrosiaceae,

704.

——"

C

« 8 6
9. Úbory rostlin štětkovitých (Dipsaceae).

I11.a)Kvítky drobounké, tak že složení jejich nelze často
pouhým okem dobře rozpoznati**) — 112.

b) Květy větší, alespoň tak veliké, že složení jejich
možno pouhým okem dobře rozpoznati — 198.

112.a)Kvítky zpravidla bezstopečné, jsou těsně ve
dle sebe směstnány do hustých květen
ství. jak jsou znázorněna na obr. 11. — Jsou to: a)
Klubíčka a klubíčkaté svazky, které jsou
buď úžlabní [1,2] n. sedí na větévkách květenství na
mnoze latovitého [3,4,17,18|, b) Strbouly n. hláv

*) V rodě Echinops (str. 705)jsou jednotlivé kvítky objaty každý vlast
ním zákrovem.U rostlin ře pňovitých (str. 704)jsou květyrůznopohlavné:

estíkovité jsou vždy dva, prašníkovitých jest vždy větší počet ve společném zá
rovu. — **) Rostliny této skupiny možno určiti též jako rostliny skupiny b). po

čínajíc číslem 198, ale v tom případě bude namnoze třeba kvítky pozorovati lupou.
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ky [5-12].c) Klasy a jehnědy často přetrhované
[13-18].d) Klasovité palice [19-21]—114.

b)kvítky jsou sestavenydo jinakých květenství
nežli jak uvedeno pod a) a při tom jsou zpravidla
stopečkaté; anebo jsou kv. jednotlivě úÚ
Zlabní, ať již stopečkaté n. přisedlé — 115.

[15.1)kvítky skládají složené okolíky. Plody. jsou
dvounažky lobr. 499 na str. 357,. .

Umbelliferae, 356.
b)Kvítky sedí jednotlivěmezi dvěmallisteny zá

k rovními na konci větviček, ve které se vidlanovi
tě rozvětvují paprsky lichookolíku [12]. Byliny ronící
namnoze z čerstvých ran bílé mléko.. Euphorbia, 7069.

c) Kvítky buď jednotlivě (n. nanejvýš po 2-3) v ú
žlabích, po případěpo stranách listů, ať již
stopkaté n. přisedlé, anebo v takových a podobných
květenstvích, jak znázorněno na obr. 15. — Jsou to: a)
Irozny, někdy chocholičnatě stažené [2] n. klasům

podobné [5, 4] n. přetrhované [5], složené ze svazečků
(přeslínků) a sestavené do lat. b) Konečné, řidčeji
úžlabní [10]sv azečky a okolíčky [6-12|. c)Bohatá květenství latovitá [13-14]— 169.

114.a)Listyna lodyháchvstřícné n. po 2-5vedlesebe
— 115.

b)Listy na lodyhách střídavé n. žádné, někdy jen
nepatrnými šupinkami zastoupené — 126.

c)Listy na lodyhách v přeslenech —168.
115.a)Rostliny vodní — 116.

b) Rostl. pozemní, někdy ovšem na březích vod, ale ni
koli ve vodě rostoucí — 117.

116.a)Kvítky obojaké jsou směstnány do klasů namno
ze úžlabních n. do klubíček, která skládají klasy větši
nou přetrhované [11, 16, 17|. . . . Potamogeton, 81?.

b)Kvítkyrůznopohlavné, 1tdomé:prašníkový
zastoupen 1 tvčinkou, pestíkový čtyřmi (zřídka 2-8)
pestíky, oba vedle sebe v blánovité, prosvítavé pochvě
listů . . ... 22 Zannichellia, 818.

117.a)Listy vesměs je d no d uché, namnoze nedělené
— 118.

b)L.dlanitě5-9četné n.alespoňvětšinoudlanitě
rozeklané ve 3-5 laloků. Byliny 2domé —155.

c) I. 1-2kráte peřenodílné. Byl. 1do mé, jejichž pestíko
vé kvítky jsou směstnány v úžlabích listů, prašníkové
jsou v Kulovatých úborech, které skládají konečné a
úžlabní přetrhované klasy . . . ... Ambrosia, 706.

d)I. přízemní2kráte trojené, lodyžní (pouze 2)
jednoduše trojené. Kvítky zelenavé,v počtu
obyčejně 5, směstnané do konečného strboulku [obr.
11,91. Útlá bvlinka 1-2dm vys.. < 2. Adoxa, 550.
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11S.a)Listy čárkovité až čárkovito-šidlovité, celokrajné, zříd
ka trochu zoubkaté — 119.

b) L. jiného tvaru nežli čárkovitého — 120.
119.a)Tyčinky zelenavých, 5Sčetných kvítků z okvětí ne

vyčnívající. Byliny s lod. namnozevidličnatěvět
vitými kolénkatými, rostoucí obvčejně v malých trsech
jako plevel na polích a mezích . ©.. Scleranthus, 159.

b)'Uvčinky 4četných kvítků vyčnívají žlutými praš
níky na dlouhých, tenkých nitkách daleko z korun.
Květenství strboulovitě klasovitá, na Konci dlouhých,
úžlabní stopek.. . . . Plantago ramosa 514.

120.)Lodyhypřímé,pravidelně vidličnatě větvité.
Kvítky obyčejně namodrale bílé, směstnané do koneč
ných, strboulovitých svazečků [13,8] . Valerianella, 562.

b) Byl. jiných vlastností nežli jak uvedeno pod a) — 121.
121.a)Byliny drobné, s lod. položenými n. vystoupavými a

s drobnými, nanejvýš [| cm dlouhými listy při
sedlými n. zcela krátce řapíkatými,v jejichž
paždích sedí klubíčka drobounkých kvítků |11, 1| — 122.

b) Byl. namnoze větší, s lod. přímými a s listy mnohem
většími,zřetelně řapíkatými — 125.

122.4)Kališní lístky bvlinné. skoro ploché. Plody nažky
Herniaria, 158.
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b)Kal. lístky chruplavčité, uvnitř žlabovité. Plody
(isemenné,pukavé tobolky... . . Hlecebrum,158.

125.a)Byliny porostlé žahavými štětinkami (chlupy)
Urtica, 742.

b)Byl. bez žahavých štětinek (chlupů)— 124.
T24.a)Květy prašníkové jsou v úžlabních, dlouze stopka

tých, přetrhovanýchklasech; kv. pestíkové spo
čivají po 1-5 na konci úžlabních stopek. Listy vroubko
vaně pilovité . . . . . « .+ < +. Mercurialis, 778.

b)Oboje květv(prašníkové i pestíkové) jsou
směstnány do úžlabních klubíček. |. namnoze celo
krajné ... . -2 Spinacia, 750.

125.a) Byliny s lod. o pléé ta
vou. Listy alespoň spod
nější dlanitě roze
klanéve5-5 laloků;nej
hořejší listy bývají též
nedělené. . . - . ...

Humulus, 741.
b) Byl. s lod. přímou, neo

plé uavou. L. většinou
dlanitě5-9četné, jen
hořejší též nedělené . . 12.Květenstvía květy pryšců

Cannabis, 741. (Euphorbia).

pf j
; 9 1
13. Různá květenství drobounkých kvítků namnoze stopečkatých.

120.a)Byliny ciz o pasné, nezelené, ovíjející se nitkovitými
lodyhami okolo jiných rostlin . . . Cuseutaceae, 500.

b)Byl. necizopasící, nejčastěji zelené — 127.
127.a)Byliny bodlinaté — 128.

b) Byl. bez bodlin — 129.
128.a)V bodliny přecházejí úkrojky n. zuby listů. Byliny na

mnoze bohatě větevnaté, s kv. obojakými [I1, 1.. -..
Eryngium, 368.

čětšinoutrojklané bodliny vyrůstají po stra
ků z lodvhv. kv. různopohlavné

b) Žlutavé, v
Í .

Xanthiumspinosum, 704.
nách řap
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129.a)Listy složené — 150.
b)L. jednoduché a při tom buď nedělené n. hlouběji

mělčeji dlanitě, po případě zpeřeně rozeklané — 1353.
130.a)Listytrojeně 2krátelichozpeřené. Bílékvít

ky ve štíhlých,klasovitých hroznech,které sklá
dají bohatou latu < 4. 222 Aruncus,252.

b)L. jednoduše lichozpeřené kvítky v koneč
ných, kulovatých n. vejčitých strboulech . .

Sanguisorba, 035.
c)L. trojčetné. Kvítky motýYlovité — 1531.d)L.dlanitě 5-9četné—152.

151.a)Korunykv.usýchajína P lodech 11, 7, 8|. Plodynestočené ... . Trifolium, 192.
b) Kor. po odkvetení o p adáva jÍ. ©Plody víceméně sto

čené ... 2405, Medicago, 200.
132.a)Lístky, po případěúkrojky dlanitě 5-5četných listů

klínovité, na předním, širším konci opět víceméně
rozeklané — 1534.

b)SD dlanitě 5-9četnýchlistů kopinaté, pilovité— 125 b.

155.a)Listy mělčeji hlouběji, někdy skoro až k samému řa
píku ve 3, 5 i více uštů (laloků)dlanitě rozekla
né (rozdělené) — 154.

b)L. peřenolačné až peřenodílné, někdy po
každé straně pouze o 1-2 uštech — 157.

c) L. nedělené a při tom buď celokrajné n. po kraji pi
lovité, vroubkované, zubaté — 1539.

134.a)Lodyhy (stvoly) bezlisté, zakončené strboulem žlu
tých kvítků, pod nímž jsou hvězdovitě rozloženy zubaté
listeny, takže se zdá stvol býti zakončen jediným kvě
tem o velikém, žlutavě zeleném okvětí [I1, 1s|. .

Hacguetia, 567.
b) Lod. alespoň na spodu listnaté; je-li lodyha celá

bezlistá, pak květenství není toho způsobu jak uvedeno
pod a) — 155.

155.a)Lodvha celá listnatá — 156.
b) Lod. alespoň nahoře bezlistá a tamtéž rozvětvená

vidlanovitě (vrcholíkovitě) v několik větví, které jsou

zakončeny kulovatými strbouly bílých n. načervenalýchkvítků. . ... 232 Sanicula,307.
136.a)Kvítky různopo h l:avné. tdomé: pestíkové kv. po

2 v úborech, na povrchu ostnitých — 110c.
b) Kv. obojaké, dčetné, se 4, někdy však také pouze

s 1 tyčinkou . ... 24 Alchemilla, 254.
137.a)Kvítky takové jako pod. čís. 156a) — 110c.

b)Kv. obojaké; jsou-li různopohlavné, pak neplatí 0
pestíkových kv., co uvedeno pod a) — 1538.

138.a)Kvítkv obojaké, zřídka pometáním mnohomanžolné
Ina př. 11, 3|, s okvětím nedužnatějícím (obr. 14 a, bl

Chenopodium, 725.
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b) Kv. obojaké, pometáním často mnohomanželné, s okvě
tím později dužnatějícím a červeně se zbarvujícím,
takže se klubíčka kvítků podobají drobným mali
nám — 157a.

c)Kkv.dvo jaké (různopohlavné),a totypicky dvo
jaké, anoťokvětíkv.prašníkových vypadájinak
nežliokvětíkvětůpestíkových [i4, e-1|.

Atriplex, 732.
139.a)Listy štítovité, anyť okrouhlé čepele jejich přirůstají

ke svým řapíkům středem své spodní strany .
Hydrocotyle, 569.

b) Listy nejsou Štítovité — 140.
140.a)Listy čárkovité, značně dlouhé, připomínajícílisty

trav, n. listy mečČovité, několik dm dl., anebo listy
nitkovité —141.

b) L. jiného tvaru nežli čárkovitého; jsou-li čárkovité,
pak nejsou nikdy tak dlouhé, aby připomínaly listy
trav — 145.

141.a)Rostlina vodní n. bahenní, jejíž žlutozelené kvítky jsou
těsně vedle sebe směstnánv do válcovitých,
přisedlých, klasov by ch palice [11,24).Listvmečovité..... „© Acorus,977.

b)Rostl.slatinná, s listy p ouze p řízemnímia s bez
listými stvoly, které se zakončují klasem .

Plantago maritima, 516.
c) Rostl. rostoucí na vlhkých místech, mající jednoduché

lodyhy zakončeny klasovitým hroznem kratičce neb
dloužeji stopkatých, 6četných kvítků — 142.

d) Rostliny jiných vlastností nežli jak uvedeno pod a-c)
— 145.

142.a)Okvětí zelenavé, někdy načervenalé ...
Triglochin, 811.

b) Okvětí zelenavěžluté . . . . . . Tofieldia, 821.
145.a)Kvítky obo jaké, ve stopkatých, často oddáleně,klub

katě přetrhov aných klasech [t1, 16—17]n.ve
stopkatých strboulcích. Byliny rostoucí pouz
vevodě ... „© Potamogeton, 810.

b)Kv. obojaké, ve stopkatých, svazečkovitěstaže
ných okolíčcích, které jsou podepřenyněkolika
listeny a samv opět, jsouce nestejně dlouze stopkaté,
skládají okolíky [13, II). Plody dvounažky. .

Bupleurum affine, 549.
c)Kv. různopohlavné, Idomén. mnohomanželné — 14.

144.a)Kvítky pestíkové v kulatých, větších strboulech;
kv.prašníkové též v kulatých strboulech,ale men
ších a umístěných vždv nad strbouly postíkovými[11, 4]

Sparganium, 974.
b)Kv. prašníkové. zastoupené pouze 1 tvčinkou.,sedí

vedle kvítků pestíkových, zastoupených4 pestíky,
ve společných blanitých pochvách listů — 116b..©
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145.a)Kvítky vyrůstají jednotli vě na konci úžlab
ních stopek n. jsou směstnány do bezlis
tých klasů, po případědo palic a strboulů,
které sedí jednotlivě na vrcholku lodyh(stvo
Jů) a větví — 14.

b) kv. jsou směstnány do klubíček, po případě do
svazečků, které sedí buď v paždí listů n. jsou na
větvích a větvičkách, skládajíce bezlisté n. listnaté,
často přetrhované klasy, po případě latv; zřídka bý
vají klubíčka zastoupena pouze 1-3 kvítky — 152.

146.a)Kvítky jsou směstnány do konečné palice, která
jest objata kornoutovitým, uzavřeným n. lžicovitým,
rozevřeným toulcem [ll, 19, 20] . . Araceae, 976.

b) Kv. jsou směstnány do klasů. po případě do strboulů,
které nejsou objaty toulcem — 147.

147.a)Rostlinys listy pouze přízemními a s bezlistými
stvoly, zakončenými klasem nebo strboulem kvítků
hustě směstnaných [i1, 15,.. -< <.. Plantago, 514.

b) Rostliny s listnatými lodyhami — 148.
148.4)Byliny vodní, mající drobné, 4četné kvítky ve stop

katých, namnoze přetrhovaných klasech n. ve strbou
lech — 145a.

b) Byl. pozemní, jen zřídka vodní, a pak s kvítky zpra
vidla 5četnými — 149.

149.a)Listv celokrajné — 150.,
b)L. pilovité n. vroubkované. Kv. bledožlutén.

tmavomodré, v konečných klasech n. strboulech.. . .
Phyteuma, 540.

150.a) Kvítky v klasech [I1, 14.15).Listv s blanitými bot
kami . „ Polygonum, 712.b) Kv. v konečných, kulov atých: strboulech — 151.

[51.a)Listy vesměs úzké, čárkovité. Kv. jasně modré,
zřídka bílé, se semeníkem s podním a s5 tvěč.[11,6]

Jasione, 540.
b)Spodní I. kopisťovité, na konci obyčejně mělce

vykrojené, ostatní kopinaté. Kv. fialově modré, se se
meníkem svrchním a se 4 tvěč.. . Globularia, 405.

[52.a)Byliny vodní, s listy na vodě vzplýÝývajícími n.
ve vodě ponořenými — 1I45a.

b)Byl.suchozemskén. pobřežní, slisty vesměs
čárkovitými n.. čárkovito-kopinatými. celokrajnými
— 155.

c)Byl. suchozemské n. pobřežní, s listy jina
kými nežli jak uvedeno pod b) — 150.

[55.a)Kvítky jsou směstnány do klubíček, často pouze
1-5květých,která sedí namnoze v paždí listů, po
případě listenů — 154.

b) Kvítky jsou směstnány do klubíček, která skládají
na konci lodyh malá bezlistá květenství latovitáů.
Listvmají na spodublanité palisty „.

Corrigiola, 159,
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c)Kv.jsou směstnánydo svazečkovitých okolíč
ků, podepřených obalnými listeny. [13, II. Plody
dvounažky 0 Bupleurum,347.

154.a)kvítky mají 5 lístků kal., 5 niťovitých plátků kor.. 5
tyč. a svrchní semeník, který dospívá v nažku, ukrytou
ve vytrvalém kalichu. Drobné bylinky s rozvětvenými
lodvhami položenými n. vystoupavými [i1, 1.. ...

Herniaria, 158.
b) Kv. mají pouze jednoduché, 5četné okvětí [14, c, d,

k-m|. Tyčinek jest pět — 155.
c)Kv. mají6clístků okvětních, z nichž 3 vnitřní,po

odkvetení se zveličí a nažku uzavírají. Tyčinek 6.
Rumex maritimus, 221.

14. Kvítky a plody rostlin merlíkovitých (Chenopodiaceae) a laskavcovitých
(Amarantaceae).

155.a)Lístky okvětní mají na hřbetě po šupinovitém vý
rostku, který se po odkvetení zveličuje [14,c, dl... .

Kochia, 751.
b) Lístky oky. ne ma jí na hřbetě šupin. výrostku, který

by se po odkvetení zvoličoval [i4, n). —.Suaeda, 757.
156.a)Kvítky vesměsobojaké, zřídkapometáním mno

homanželné, takže v tom případěkv. prašníkové
mají zrovna takové okvětí jako kv. pestíkové
— 157.

b)Kv.různopohlavné,a to často(ovšemnikolivždv)
typicky různopohlavné,anvf kv. prašníkové
mívají jinaké okvětí nežli kv. postíkové — 1065.

157.4)Okvětí se za plodu zveličuje. zdužnalí a zčervoná, tak
že klubka plodní, sedící v paždích listu n. tóž pa stra
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b) Okv. nedužnatí v ten způsob jak 1uvedeno pod a) — 158.

158.a)Kvítky, směstnané do úžlabních klubíček, mají dva
obaly květní: 5 lístků kališních a 5 uzounkých
plátků kor.; tyčinek jest 5. Bylinky drobné, položené n. vystoupavé — 154a.

b)Kvítky mají jen jeden obal květní — okvětí
— 159.

159.a)Dlouze řapíkaté I. kosočtverečně vejčité (I žicovité),
vpředu obyčejně mělce vykrojené. Lístky okvětní vpočtu 3-5, kopinaté, zelené, s širokým bílým
okrajem. Tvčinky tři ..... „© Albersia, 740.

b) Byliny jiných vlastností nežli jak uvedeno pod a)
— 160.

160.a)Okvětí jest 4četné; tyčinky 4: pestík (nechybí-li) má
štětičkovitou bliznu. Kvítky jsou směstnánydo
úžlabních klubíček. Listy celokrajné.. Parietaria, 745.

b) Okv. 5četné; tyčinek nejčastěji 5, řidčeji 3 [14,a, b,
o-r| — 161.

c) Okv. se skládá ze 6 lístků, z nichž 3 vnitřní po od
kvetení se zveličí a jakožto krovky uzavírají nažku
— 154 c.

d) Okv. 2-5dílné; tyčinky pouze 1-2 — 162a
161.a)Byliny pěstované pro zdužnělý, cukernatý kořen

Beta, 7532.
b)Byl. planě rostoucí — 152.

162.a)Okvětí bylinné. Plody nažky. Chenopodium,725.
b)Okv. suchomázdřité, nevadnoucí,sedící v paždí

3 listenců. Plody Isemenné tobolky, otvírají se víčkem ..... 22 Amarantus 758.

165.a)Rostliny dvou d omé, pěstované v zelinářských zahradách . ....... 222 Spinacia,756

b) Roste.jednodoméa při tom někdy mnohomanželné— 164.

164.a)Listy vesměs celokrajné, k oběma koncům ví
ceméně zúžené. Nažky, po případě tobolky, nejsou
skryty v paždídvouzveličelých listenců—165.

b) L. alespoň spodnější hlouběji mělčeji zubaté n. ale
spoň na spodu hrálovitě v postranní laloky protaže
né: hořejší listy bývají ovšem často celokrajné. Nažky
vězí mezi dvěma zveličelými listenci [14, fh], které
srůstají někdy na spodu v taštičku: nebo jsou nažky
ukryty po 1-2 ve vejčitých, na povrchu ostnitých zá
krovech [10, 4, 5] — 167.

165.a)Listy takové jak uvedeno pod čís. 159.a). Albersia, 740.
b) L. ke konci víceméně zúžené, nevvkrojené — 166.

166.a)Plody tsemenné tobolky, otvírající se víčkem. kvít
kv 3-5četné, s okv. suchomázdřitým, nevadnoucím |I4.
0-r] , 0 Amarantus, 758,
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b) Plody nažky, ukryté ve vytrvalém okvětí. Kvítky
4četné [11,2.. 2 -< 222 Parietaria, 745.

167.a)Nažkv vězí po 1-2 v ostnitých, vejčitých zákrovech,
nahloučených v úžlabích listů [10, 4, 5|. Kvítky praš
níkové jsou v kulatých úborech v hořejší části lod.
(10, 1-32 Aanthlum, 704.

b)Nažkv vězí mezi dvěma zveličelými, lupínkatými li
stenci [14 e, hb.. 222 Atriplex,732.

[68.a)Bvl. vodní. Listy jsou hřebenitě rozstříhány v úzké
úkrojky.. . . 222 Myriophyllum,345.

b) Byl. suchozems kéé. L. jednoduché, čárkovité, šedo
pýřité — 119 b).

169.a)Listy vstřícné, někdy na vrcholku lodvhy rozetko
vitě směstnané,n. I. v přeslenechpouze 5listých
—170.

b)l.v přeslenech, složenýchz více nežli5listů
— sl.

c)L. střídavé n. pouze přízemní, anať lodyha
jest jinak bezhistá — 184.

d) Čárkovité I. na neplodných větévkách ve 2 řadách
střídavé, na plodnýchpo2-5 vedle sebe —16b.

170.a)Listv lichozpeřené. Kvítky ve vrcholíkovitých
latách . ... 24 Valeriana, 560.b)L.dlanitě 5-9četné n.dlanitě rozeklanéve
5-5 laloků; jen nejhořejší I. často jednoduché. Rostl.
2domé — 125.

c) LU.jednoduché, po kraji celé. pilovité n. zubaté
— 171.

171.a)Čárkovité listy po kraji ostnitě zubaté. Kvítky
různopohlavné,2domé,oboje(prašníkovéi pestí
kové) jednotlivě v paždích listů. Byliny vodní...

Najas, 818.
Vejčité n. kopinaté I. po kraji vroubkova ně.pi
lovité. Kv. různopohlavné,2domé;prašníkové
v klubíčkách. která skládají přetrhované úžlabní klasy,
pestíkové po 1-5na konci úžlabních stopek ...

Mercurialis, 778.
c) Listy namnozecelokrajné: nejsou-li | celokrajné,

pak mají rostliny jiné vlastnosti nežli jak uvedeno pod
a, b) — 172.

72.4) Kvítky ve květenstvích konečných a kromě toho

v
—

často (ale nikoli vždy) ještě také kv. úžlabní — 175.
b)kv. pouze úžlabní n. lichopostranní (po

straně při spodině listů) — 176.
[75.a)Byliny s lodyhami pravidelně (t j. ve stejně dlou

hé větve)vidličnatě rozvětvenými a s kvít
ky nejčastěji namodďralebílými, v strboulovitě
stažených vrcholíčcích . ©.Valerianella,562.

b) Byl. jiných vlastností nežli jak uvedeno pod a) — 174.
klíč k úplné květeně. Il
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174.a)Zelenavé kvítky s obalem pouze jediným (kali
chem), dílem úžlabní, dílem v konečných, chudých
svazečkách i jednotlivě na konci větviček. Byl. nízké,
trsnaté, rostoucí jako plevel na polích a mezích — 119a.

b) Kvítky se dvěma obaly: kalichem i korunou —17.
175.a)Kvítky v chudých, konečných svazečkách, s 5lis

tým kalichem a bílou, nepatrnou, Splátečnou korunou,
která je mnohem kratší nežli kalich.. —

Minuartia fasciculata, 156.
b) Kv. v chudých konečných květenstvích vidlanovitých

a jednotlivě úžlabní, s 2listý m kalichem a zelenavě
bílou, 5cípou korunou o 2 cípech větších a 3 menších.
Byl. šťavnaté, lysé . . . . . . .+ .+ . Montia, 161.

176.a)Kvítky obojaké — 177.
b)Kv.různopohlavné, 1domé. Bvlinyvodní— 180.

177.a)Kvítky v paždích listů n. po straně spodiny listů přisedlé — 178.
b) Kv.jednotlivě úžlabní,stopečkaté.......

Elatine hexandra. 116.
c)Kv. v počtu 1-5 v chudých, stopkatých, úžlabníchhroznechn. strboulcích. Byl.vodní. .

Potamogetondensus, 815.
178.a)Kalich kvítků jest 2dílný (2listý), kor. žlutá, slo

ženáze 4-6plátkůzcela na spodu spolu srost
lých. Kvítky v paždích listů po 1-5.Dužnatá bylinka
s větevnatou, na zemi rozloženou lodyhou... .

Portulaca, 160
b)Kvítkymajíkalichjinak ý nežli 2dílnýa korunu

dokonale prostoplátečnou, nejčastějibílou
n. načervenalou — 179.

179.a)Plátků kor. v každém kvítku šest, nepatrných
záhy opadavých,upevněnýchna okraji zvonkovité
číšky. Tyč. 6. Plody 2pouzdré tobolky ©.Peplis, 175.

b) Plátky kor. 4. Tyč. 4. Plodv 4 měchýřky. Drobná, duž
natá bylinka s čárkovitými, na spodu spolu srostlými
listy —-.- . 2. Bulliardia, 2531

c) Plátky kor. 3 n.A Tvčinek 2kráte tolik, co kor. plátků.
Plody 5-4pouzdré tobolky . . . . . . Elatine, 116.

180.a)Kvítky pestíkové, zastoupené jediným pestíkem,
vězí v paždí dolejších listů: kv. prašníkové, za
stoupené jedinou tvčinkou, vězí v paždí hořejších listů.
Listy vesměs vstřícné.. . . . ... Callitriche, 779.

b) Kvítek pestíkový, zastoupený 4 pestíky, a kv.
prašníkovýÝ, zastoupený jedinou tyčinkou, sedí
vedle sebe v blanitých pochvách listů. Čárkovité 1.
jsou na neplodných lodvhách ve 2 řadách střídavé,
na plodných lodvhách po 2-5 vedle sebe...

Zannichellia, 818.
181.a)Byliny pozemní. s listv nedělenými, celokrajnými

[13, 10, 15, 14] — 182,
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b) Byl. vodní — 185.
c) Byl. pobřežní, mající jen nejdolejší, čárkovité listy

v přeslenech 4-10četných, ostatní, vejčité listy však
přeslenechpouze četných neb i vstřícné
— 179c.

182.4)Kvítkyse semeníkemspodním a skorunami srost
loplátečnými, nejčastěji dcípými Rubiaceae,550.

b) Kv. se semeníkem svrchním a s kor. prostopláteč
nými, složenýmiz 5 volných, bílých plátků... .

Polycarpum, 159.
[85.a)Listy čárkovité, nedělené, v přeslenech po 8-12.

Kvítky, sedící v paždích listů, jsou obojaké, obsahujíce
pestík a 1 tyčinku. Lod. jednoduchá, přímá. . . ...

Hippuris, 3535.
b)L. rozeklané ve 2, 4, 8 čárkovitých, dlou

hých, po kraji drsných úkrojků. Kvítky sedící
v paždíchněkterých listů, jsou 1domé: prašníko
vé o 10-12 tyčinkách, pestíkové o jediném semeníku.
Lod. namnoze rozvětvené, ve vodě vzplývající . . .

Ceratophyllum, 710.
c). hřebenitě rozstříhané v úzké úkrojky. Kv. 1

domé, dílem v paždích listů, dílem v konečném kvě
tenství klasovitém . . . . . . Myriophyllum, 3534.

184.a)Byliny pěstované, až 2 m vys. s listy dlanitě
3-9četnými .. .. .. .. . . .+.. Cannabis, 741.

b)Byl. planě rostoucí neb jen zřídka pěstované
— 185.

185.a)Lodyhy nerozvětvené, přímé, zakončené kla
sem n. klasovitě staženým hroznem. Přízemní li
sty mečovitě čárkovité n. čárkovité, dlouhé, připo
mínajícílisty trav —186.

b)Lod. alespoň nahoře rozvětvené, řidčeji jednodu
ché. Listy přízemní,jsou-li jaké, listům trav ne
podobné; podobají-li se spodní I. lodyžní poněkud
listům trav, pak nejsou kvítky v klasovitých hroznech
a dospívají v dvounažky — 187.

c)Rozvětvenélod. rozložené po zemi,i s listy duž
naté — 178a.

d) Lod. dvojí: neplodné, s listy ve 2 řadách střídavý
mi: plodné, s listy po 2-3 vedle sebe — 180b.

1S6.a)Okvětí zelenavé n. načervenalé; pod ním není
zákrovu[13,3,4.222 Triglochin,811.

b) Okv. zelenavě žluté a pod ním jest ještě nepatrný,
olistý zákrov Tofieldia,821.

187.a)Listv vesměs neděle né — 188.
b)L. dlanito-laločné až hluboce (někdy skoro až

k samému řapíku) dlanitodílné — 195.
c)L. alespoň spodní peřenolaločné až peřeno

dílné (některé rostliny křížaté) — 196.*)
*) Kromě uvedených několika druhů rostlin křížatý ch, má jich drobounké

kvítky ještě celá řada, nicméně možno přece i pouhým okem rozeznati, že kvítky

mají 4 kor. plátky. Hody jsou protáhlé šešule n. krátké šešulky, Takové rostlinyhledej zrovna v oddíle II. na str. 40. :
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d L. jednoduše lichozpeřené. Pl. šešulen. še
šulky —188 c.

e)L. trojeně 2kráte lichozpeřené . 
Aruncus, 252.

188.a)Kvítky v konečných n. i postranních, svazečkovitě sta
žených, chudých okolíčcích, podepřenýchněkolika
obalnými listeny |13, 11|. Plody 2nažky.. 2.

Bupleurum, 347.
b)kvítky jednotlivě úžlabní, po případěve 2

vícekvětých úžlabních klubíčkách, ane
bo ve svazečkách, sestavených na větvích lat do
přetrhovaných hroznů. Plodynejsou dvou
nažky — 189.

c)kv. v hroznech, s počátkuchocholíkovitě
stažených... ... . -2.2.2 2.2. Cruciferae,40.

159.4)kvítkv, sedící jednotlivě v paždí vejčitých listů,
mají dva obaly květné: hluboce 4dílný kalich a baň
kovitou, 4cípou, růžovou n. bílou korunu. Plody
jsou tobolky, otvírající se víčkem. Bvlinka pouze
několikcm vys., trsnatě větvitá .

Centunculus. 401.
b) Kv., namnoze zelenavé, mají jen jeden obal —

vvirvalé okvětí, a dospívají vnažky — 1%.
190.a)Okvětí trubkovité, 4cípé; tvčinek 8, vrostlých do 0

květí: semeník s jednoduchou čnělkou. Kvítky po 1-4
v paždí listův úzce kopinatých. Bvl. 2-5 dm vys., oby
čejně prutovitě větevnatá —.. . . (Thymelaea, 748.

b) Okvětí 5klané n. hluboce 5díilné: tyč. 3 n. 5; se
meník se 2 čnělkami (bliznami) — 191.

191.a)Listv (cípy) okvětní mají na hřbetě po šupinkovitém přívěsku, který se po odkvetení zveličuje
|14. c, d: k-m]. Tvčinek pět — 192.

b) Lístkv (cípv) okv. nemají na hřbetě po šupinkovi
tém přívěsku — 195.

192.a)Bvlina s dužnatou lodyhou a dužnatými.. válcovito
šidlovitými,.ostnitě zakončenými listv.—. Salsola, 757.

b) Bvliny s lodvhami obvčejně nezdužnělými a s listy

čárkovitými až nitkovitými, n. úzce kopinatými, plochými ... 24 Kochia, 751.
195.a)Kvítky obsahují po 5 tyčinkách — 194.

b) Kv. obsahují po 3 tvč. [14, u, vl. Větevnatá. pouze 5-15
cm. vys. bvlinka s čárkovito-šidlovitými listv

Polycnemum, 757.
(94.4)Rostlina pěstovaná na polích pro zdužnělý, cukernatý

kořen . „ , Beta, 732.
b)Rostl. s dužnatými. čárkovitými l., 1-4dm Vys. rostoucí

planě v j. Mor. a j. Slov. na slan. <.. Šuaeda, 757.
195.a)Zelenavě žluté n. zelenavé kvítky jsou směstnány buď

do konečnýchkvětenstvívrcholíkovitých n. do
protilistých svazečků . . Alchemilla,254.

b) Bílé n. načervenalé kv. skládají jednoduché. ho
haté okolíky, které jsou podepřeny obalem z bě
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lavých n. narůžovělých, velikých listenů. takže celek
činí dojem jediného květu [i3, 7| . . . Astranfia, 5006.

196.a)Lodyha se rozvětvuje ve větve položené. Listy hl u
boce peřenodílné. Drobounké, bílé kvítky jsou směst
nány do krátkých, protilistých hroznůa do
spívajív široce srdčité až ledvinkovité,
svraskalé, hřebenitě zubaté. nepukavé šešulky

Coronopus, 82.
Lod. přímá. s hořejšími listy namnoze nedělenými.
se spodními ovšem mělčeji hlouběji zpeřeně dělenými.
kvítky s bílými korunami, které však někdy chvbějí.
skládají konečné hrozny, s počátku zkrácené a hu
stě směstnané. Plody jsou vejčitě okrouhlé n. troj
hranné, smáčkuuté šešulky — 197.

c)Lod. přímá. rozkladitě větovnatá, s listy větši
nou kracovitými, o velikém,hrálovitémkonečném
úkrojky. Kv. žluté. Plody válcovité, k ose při
tisklé šešule -< -< -< .< < <.. Chamaeplium, 60.

197.a)Šešulkv 3hra nné, užším koncem dolů směřující.. .
Capsella, 92.

b)šeš. vejčitě okrouhlé, často víceméněkřídlaté .
Lepidium, 80.

— hl
—

198.a)Květy mají 2 obaly: Spodní (vnější) slove kalich,
který bývá nejčastěji zelený, řidčeji jinak zbarve
ný a někdy dosti nepatrný: hořejší (vnitřní) obal, zvaný korunou, bývá zpravidla větší a rozmanitě zbar
vený“) — 199.

b)Květymají pouze jeden obal neboli okvětí.
obyčejně korunovitě zbarvené, »kalich jim tudíž chy
bí«;nebo mají květy 2 obaly,ale oba stejně zbar
vené (a často i stejnotvárné): anebo jsou květy na
hé, bez obalu vůbec — 378.

199.a)Koruny prostoplátečné, t. j. složené z plátků
volných, ani dole spolu nesrostlých, takže možno
každý plátek z květu vytrhnouti sám 0 sobě**) — 200.

b)Kor. srostloplátečné, anvť plátky jejich. jsou
spolu alespoň dole srostlé v kratší n. delší trubku. Ile
toho, jak vysoko jsou plátky spolu srostlé, mají koruny
srostloplátečné tvar kolovitý, miskovitý, zvonkovitý,
nálevkovitý, baňkovitý, trubkovitý a pod. — 315. -.

200.a)Prostoplátečné koruny jsou pravidelné, t. j. slo
žené z plátků vesměs stejnotvárných, takže
možno korunu rozděliti ve dvě shodné poloviny ně
kolika řezy — 201.

*) Poněvadž u některých rostlin kalich velice záhy opadává. doporučuje se,
prohlédnouti si též květy zcela mladé, právě se rozvíjející, no případě t poupata.
— U některých rostlin pryskyřn íkovit ých jsou „Kor plátky zakrnělé a přeměněné v medníky, tak že se snadno přehlédnou. — **) U stračky jest koruna
zastoupena jen 1 plátkemostruhatým,n. 4 plátky.z nichž2jsou ostruhaté. U oměje
jsou2 plátky přeměněny ve 2 stopkaté medníky.
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b) Prostoplátečné kor. souměrné, t. j. složené z plátků
nestejných, takže možno korunu rozděliti ve 2
shodné poloviny pouze jediným (ale žádným jiným)
řezem — 299.

201.a)Tyčinek nanejvýš 10 a plody jiného druhu
nežli jak uvedeno pod b). Jsou-lina rostlině
kv. pestíkové, pak ovšem v nich tyčinky chybějí —202.

b) Tyčinek 10, z nichž 5 někdy neplodných. Plody podo
bají se dlouhým,rovným zobanům ji5| .... .

Geraniaceae, 109.
c) Tyč. mnoho n. alespoň více nežli deset — 286.

202.a) Plátků korunních -počet sud Ý (2, 4, 5) — 205.
b) Plátků kor. počet lichý (3, 5, 7) —,256.
c)Plátků kor. počet sudý n. lichý, vpočtu 5-10. Kor.

žlutá, jen zdánlivě prostoplátečná. Plody veliké bo
bule, posléze červené.. .

Solanum lycopersicum, 509.
205.a)Plátky kor. pouze dva. Tyčinky též 2; semeník spodní.

Lesní byliny se vstřícnými listy. . . . Circaea, 352.
b) Plátky kor. čtyři; někdy jsou plátky tak hluboce

rozeklány, že se zdá, jako by jich bylo ve květě osm
— 204.

c) Plátků kor. šest — 251.
d) Plátků kor. osm — 35360.

204.a) Bylina až 1 m vys., mající na lodyze pouze 1 list, ale
za to 2kráte irojen ý, složený z 9 vejčito-srdči
tých, pichlavě pilovitých lístků. Květy, sestavené v
hroznu n. latě, mají hnědonachový kalich a žlutou, z
kápovitě vvdutých plátků složenou korunu .

Epimedium, 34.
b) Byl. vodní, ve vodě vzplývající, s listy dvojího

druhu: I. ve vodě ponořené jsou totiž zpeřeně rozděle
ny v nitkovité úkrojky, kdežto I. směstnané na vrchol
ku lodyhy v růžici mají nafouklé řapíky a kosočtve
rečné, nedělené čepele, jimiž plovou na hladině. Kv.
bílé. Plody 4rohé oříšky. . „ Trapa, 355.

c) Drobné polokře n. kříčky se šidlovitě Shrannými, ve
4 řadách střechovitě se kryjícími listy a růžovými,
zřídka bílými kvítky ve štíhlých, klasovitých hroznech

Calluna 5387.
d) Rostliny jiných vlastností nežli jak uvedeno pod a, b)

— 205.

205.a)Listy spodnějšívstřícné n. skoro vstřícné, 0
statní střídavé — 206.

b) Listy (po případě šupiny) na lodyze pouze stří
davé n. žádné (pouze přízémní) — 207.

c)L. na lodyzepouze vstřícné n. skoro vstříc
né anebo v přeslenech —215.

206.a) Kvítky, po 1-2 v úžlabích listů, mají na obvodě číškv
S-12zubý kalich a 4-6plátečnou, bledě růžovou kor.;
tvč. 6. 4 n. 2. Semeník svrchní. na dně číškv ..

[.vthrum hyssopifolium (72.
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b)kv. mají na vrcholku velice protáhlého spodního
semeníku 4 lístky kal. a 4 plátky kor. Tyč. osm [16]

Epilobium, 327.
c) Kv. mají 4 lístky kal., 4 plátky kor., 9 tyčinek a svrch

ní semeník, z něhož dospívá veliká, silně zploštělá šešulka —- -2 2 2.. 234%, Lunaria, 75.
207.4)Pyčinky v každém kvítku jen dvě. kvítky nepatrné.

s kor. záhy opadavou n. žádnou, dospívající
ve vejčité, smáčknuté šešulky |[13,2]. Drobná, větev
natá bylinka rostoucí nejraději na suchých, nevzdělaných místech . . . . Lepidium ruderaie, 8l.

b) Tyčinky v každém kvítku zpravidla čty ři, někdy též
méně, až i jen jedina — 208.

c)Vyčinek v každém kvítku šest a to zpravidla čty ř
mocných, anyť 4 z nich
jsou delší a 2 kratší.. . .

Crucilerae, 40).

z j
15. Plody kakostu (Geranium). 16. Květy a semeno vrbovky (Epilobium).

d) Tyčinek v každém kvítku osm — 209.
208.4)Drobné, zelenavě žluté n. zelené kvítky jsou směstná

ny do vidlanovitých svazečků |13, 91. Plody nažky
Alchemilla, 234.

b) Drobounké, bílé kv. jsou v konečném hroznu, často
chocholičnatě staženém. Vyčinek zpravidla 6, ale ně
kdy též jen 4. Plody čárkovité šešule

Stenophragma, 65.
209.a)Listy 1-5kráte zpeřeně dělené, trochu dužnaté.

Kv. žluté, 4-5četné . . ... 24 Ruta, 106.

b)Listy, po případěšupiny, je d nood uché a nedělené — 210.
210.4)Rostlinabledá (voskově žlutá), na dužnaté, jed

noduché lodyze pouze šupinami porostlá, zakončená
krátkým, s počátku hákovitě ohnutým hroznem ble
dých květů . . ... 22 Monotropa, 384.

b) Rostliny zelené, s Jistv — 211.
1.a)Rostliny s pníčkem, po případě i s větvemi zdřev

naťujícími — 212.
b)Bylinys lodvhamia větveminedřevnatějícími

— 215.
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212.a)Rostlina vzrůstu keříčkovitého. s listv šidlo
vitě Shrannými, přitisklými a s květy nachovými. Plo
dy tobolky — 204c.

b)Položená, drobná rostlinka o tenkých pníčcích,
s vejčitými listy a dlouze stopkatými, nachovými kv,
jejichž ušty hluboce 4dílné koruny ohrnují se záhv
nazpět. Plody bobule. posléze červené . -< -< . . -2

Vaccinium oxvcoccos, 588.
215.a)Květy. sestavené do konečného vrcholíku, barvy na

červenalé n. nazelenale žluté, mají po 4 svrchních
semenících, někdy zakrnělých, anať rostlina je neúplně
2domá. Listy dužnaté. Plody 4 měchýřky .Sedum rhodiola. 228.

b) Kv. mají pouze jeden, a to spodní semeník. Plody
mnohosemenné tobolky, poltící se posléze ve 4 úzké
chlopně — 214.

U4.a)Květy žluté. Semenabez chmÝří ... .'....
Oenothera, 326.žové n. nachové.ob)Kv.bílé, načervenalé, růžov

Semena mají na vrcholku chmýří [I6|.. Epilobium, 5327.
215.a)Listv vstřícné n. skoro vstřícné — 216.

b)L. v přeslenech —225.
216.a)Na lodyze, která se ukončuje strboulem zelenavých.

4-5četných kvítků |11, 9] s kolovitými, jen zdánlivě
prostoplátečnými kor., jsou pou ze 2 řapíkaté, 5č et
né listy; listy přízemní 2kráte trojené ——.Adoxa, 550.

b) Na lodyze jest větší počet listů vstřícných, a to vesměs
jednoduchých, nedělených — 217.

217.a)Drobounké kvítky v úžlabích listů n. po straně
při spodináchlistů přisedlé, po příp.zcela kra
tičce stopkaté. Drobné, víceméně dužnaté bylinky
s lodvhami obyčejně alespoň na spodu položenými, ča
sto kořenujícími — 218.

b)kv. krátce stopkaté, většinouúhledné, s kor
světle nachovými, 4-oplátečnými, upevněnými na
okraji číšky . . . . . .+22.. Lythrum, 172.

c)kv.zřetelně, namnoze dlouze stopkaté,ať již
konečné n. úžlabní — 220.

218.a)Listy kopisfovité n. vejčité, dolů zúžené. Se
meník jeden — 219.

b)L. čárkovité. Semeníky čtyři . Buliardia, 251.
219.a)Kvítky mají korunu ze 3 n. 4 volných plátků slo

ženou . ... 2.2. Elatine, 110.
b) Kor. se skládá ze 4-6 plátků, které jsou na spodu spolu

srostlé < < < < < © 4 44 Portulaca, 1060.
220.a)Byliny vesměs drobné, jejichž kvítky mají se

meník svrchní. Plody kulovaté n. vejčité tobolkv,
obsahující semena bez chmýří — 221.

b) Byl. namnoze vyšší, jejichž kvítky mají semeník
spodní [16]. Plody protáhlé tobolky. obsahující se
mena věnčená chmýřím . ... Epilobium,527.
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o21.a)Bvlinka pouze 5-8 cim Vys. s přímou lod. pravi
delně vidličnatě rozvětvenouv tenké větve a
větvičky. Stopkaté, 4četné kv.. spočívající jednotlivě
v rozsochách a na konci větví, mají lístky kališní na
spodu spolu srostlé a vpředu 2-4klané . Radiola, 119.

b) Byliny jiných vlastností nežli jak uvedeno pod a) —
229

222.4)Semeník má na vrcholku + čnělky (blizny) — 225.
b) Sem. má na vrcholku pouze 2 nepatrné čnělky (blizny).

Bylinka s čárkovitými listy, vytvářející namnoze rozlo
žené drsv. < 22. Mochringia muscosa, 132.

225.4)Lodyhy namnoze rozvětvené a v trsech po zemi
rozložené, s disty čárkovitými: stopky plodní
se obyčejně hákovitě ohýbají . . . . . Sagina, 140.

Lod. jednoduché n. i rozvětvené, ale pak nikoli položené, nýbrž přímé n. vystoupavé, 2-10cm vys. Listy
čárkovité už úzce. Kopinaté. Stopky plodní přímé
— 224.

224.4)Tobolky se otvírají 4 chlopněmi. Plátky kor. záhy
opadají n. se ani nevyvinují. Saginaapetala, 147.

b)'Vob. se otvírají 8 zuby. Plátky kor. sice nepatrné,

l 
o“

ale vždy vyvinuté < -2 < < < < Mónchia, 148.
235.4)Přeslen jediný — 22.

b) Přeslenů na lodyze více — 227.
226.a)Přeslen skládá se ze tří listů Sčetných. Květy v

konečném, chocholičnatě zkráceném hroznu. .
Dentaria, 49.

b) Přeslen skládá se ze čtvř (zřídka 5) jednoduchých,
vejčitých n. elliptičných listů. Květ jediný, konečný,
dospívající v Černomodrou, jedovatou bobuli 2.

Paris, 941.
227.a)Listy vesměs jednoduché — 228.

b)L. hřebenitě rozdělené. v čárkov té ú
krojky. Jednodomé kv. sedí v paždích listů. Byl. vodní

Myriophyllum, 534.228.4)Drobné kvítky dospívají v dvounažky....
Rubiaceae, 550).

b) Kv. dospívají v tobolky — 22.
229.4)kvítky dArobounké, v paždí listů přisedlé. se

svrchním semeníkem a 8 tvč. Byliny namnoze vodní
n.obahenní, s dutými článkovanými lodyhamilatine alsinastrum. 1106.

b) Kv. dosti úhledné, nejčastěji nachové — 250.
250.4)Semeník svrchní, sedící na dně číšky, na jejímž

okraji jsou zuby kališní a 4-5 plátků kor... .
Lythrum, 172.

b) Sem. spodní; na vrcholku jeho spočívá 4listý kalich,
4plátečnákor. a S tyč. Epilobium alpostre, 350.

251.a)Kor. květní žluté n. zelenavě žluté — 250.
b) Kor. jiných barev nežli žluté — 254.
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232.a)Květy sedí po 1-3 v úžlabích listů. Byl. s rozlo
ženou, větevnatou lod. a dužnatými listy . . ..

Portulaca, 160).
b) Květy jsou sestaveny do hroznu — 255.

235.0)Hrozny úžlabní, stopkaté, husté. Lod. přímá.
jednoduchá -< -2 2 < 2 4 < 4 Naumburgia, 400.

b) Hrozenkonečný, klasovitý. Kvítky jeho mají
pod zelenavě žlutým okvětím 5Sklanný zákrov,
který by se mohl omylem považovati za kalich. Listy
čárkovité, podobné listům trav. ©.. Tofieldia, 821.

254.a)Drobná bylina s položenou lod., s opakvejčitými
až kopisťovitými, tlustými listy a nepatrnými, jedno
tlivě úžlabnímikvítky.. ... 4 Peplis, 175.

b) Byliny s lod. přímými — 235.
235.a)Květ zpravidla jeden. konečný. s bílou, hvězdo

vitě rozloženou, 6-9plátečnou korunou. V hořejší části
lodvhy jest několik listů sestavených do přeslenu —
256 c.

b) Květv úžlabní, s kor. 4-6četnou,barvy zpravidla na
chové © 2 224 Lythrum, 172

256.a)Plátky kor. tři — 257.
b) Plátků kor. pět, a to buď celých n. rozeklaných:; ně

kdy bývají plátky kor. tak hluboce rozeklány ve 2
uštv, že se jich zdá býti ve květě deset — 246.

c) Plátků kor. zpravidla sed m, zřídka 6-9, bílých, zcela
na spodu spolu srostlých. Přímá, 1-2 dm vys. lod. za
končuje se jediným kv. a hluboce pod květem má ně
kolik přeslenovitě sestavených listů . Trientalis, 400.

257.a)Drobné rostlinky horských lesů, povahy křovité,
anyť lodyhy jejich dřevnatějí — 47a.

b) Byliny s lod. nedřevnatějícími — 258.
258.a)Byliny vvhánějící z cibule 2 I. a jednoduchý stvol.

zakončený jediným bílým květem.. . Galanthus, 780.
b) Byl. bezcibulné — 3259.

259.a)Byliny, jejichž listy mají na spodu, alespoň v první
době, blanité botky. jimiž lodvhu těsně objímají.
Drobounké, četné kvítky mají 3 (vnější) lístky užší,
5 (vnitřní) širší: poslednější se později zveličují a ob
jímají (jakožtokrovky) trojhrannou nažku. .

Rumex, 719.
b) Byl. jiných vlastností nežli jak uvedeno pod a) — 240.

240.a)Drobné, namnoze mnohomanželné, hustě směstnané
kvítky mají kromě okvětí, obyčejněsucho mázdři
tého, ještě také 2-3 listence, které by se mohly omv
lem považovati za kalich. Tvčinky 3. semeník svrchní.
na vrcholku s 2-3 bliznami . . . Amarantaceae, 758.

b) Úhledné, namnoze veliké kv. mají na spodním se
meníku $četné okvětí, jehož 3 lístky jsou skloněny do
lů. 3 jsou vzpřímeny. Čnělka jest rozeklána ve 3 lu
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penitá ramena, pod nimiž jsou ukryty 3 tyčinky . . .
Iris, 785.

e) Byliny, namnoze vodní n. pobřežní, jiných vlastností
nežli jak uvedeno pod a, b) — 241.

241.a)Listy vstřícné n. sestavené do přeslenů — 242.
b)L. střídavé n. v růžicích, někdy pouze od

denkové — 245.
22.a) kvítky obojaké, se 3 n. 6 tyčinkami. Listy namnoze

přidužnělé . . . 24. Elatine, 1106.
b) Kvítky, u nás pouze pestíkové, na zdánlivých, dlou

hých, tenkých stopkách. Listy v 5-4četných přeslenech,
víceméně prosvítavé. Byl. vodní, ve vodě vzplývající

Elodea, 809.
245.a)Bylinv s lodyhami, po případěstvoly přímý

mi s květy sestavenými do laty n. zdánlivého okolíku
— 244.

b) Byl. vodní, bez přímých lodyh, vytvářející růži
ce listů a mající květy buď jednotlivé n. v květenstvích
chudých — 245.

244.a)Kvítky v přeslenovité, namnoze bohaté latě, s bílý
mi n. bledě růžovými kor. a 6 tvčinkami . Alisma, 809.

b) Květy na vrcholku bezlistého stvolu ve zdánlivém
okolíku,s 6 růžovými lístky okvětními a 9 tyč. Listy
čárkovité, namnoze žlábkovitě prohnuté, až 1 m dlouhé

Butomus, 811.
245.a)Listv. dlouze řapíkaté, plovoucí ledvinkovitými neb

okrouhle srdčitými, celokrajnými čepelemi na vodní
hladině... . 22 Hydrocharis, S08.

b) Listy Široce čárkov ité, přihrocené, tuhé, na okraji a
hřbetním kýlu ostnitě pilovité 2.2 Stratiotes, 809.

246.a)Listy vstřícné n. v přeslenech — 247.
b)Listv, po případěšupiny, střídavé n. pouze pří

zemní — 270.
247.a)Rostliny vzrůstu polokřovitého až křovitého, anyť vět

ve jejich dřevnatějí, hustě porostlé drobnými, čárkovi
tými listy. Obojaké, 5četné, nejčastěji bledě růžové
květy 0 10 tvčinkách skládají štíhlé, klasovité hrozny.
Plody tobolky, obsahující semena na vrcholku s chmý
řím .. „ Myricaria, 98.

b) Byl. jiných vlastností nažli jak uvedeno pod a)— 248.)

248.Misty v Bčetných i vícelistých přeslenech — 249.b)

)

ní

Listy vstřícné — 255.
249.a Bylina vodní. s tenkou, bezkořennou, ve vodě vzplý

vající lod. Listy. jsou zařízeny na lapání hmyzu
Aldrovandia,9.b) Byl. jiných vlastností nežli jak uvedeno pod a) — 350.

250.4)Korunykvětnídokonale prostoplátečné, slo
žené z plátků úplně volných, bílých — 351.

b)Kor.sr ostloplátečné n. jen zdánlivě pro
stoplátečné. anvť plátky jejich jsou alespoň nej
doleji spolu srostlé, barvy rozmanité — 252.
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251.a)Listy podlouhle vejčité, v přeslenech 4listých . ©
Polycarpum, 159.

b)L. čárkovité, v přeslenechvícelistých
Spergula, 45.

252.a)Koruny kv. žluté — 253.
wb) Kor. ohnivě Červenén. modré . . Anagallis,401.

255.4)Květy mají semeník svrchní, dospívající v tobol
ku — 354.

b) Kv. mají semeník spodní. z něhož dospívá poněkud
zdužnělá, posléze černá dvounažka . Rubia. 500.

254.a)Květy dlouze stopkalé, jednotlivě úžlabní n. v hroz
novité latě < << < 4 4 44 Lysimachia, 399.

b) Kv. Krátce stopkaté, směstnané do úžlabních, dlouzestopkatých,klasovitých hroznů
í Naumburgia, 400.

255.a)Listylichozpeřené n složené ze 3-5 lístků.
které jsou samv opět jednoduše i 2kráte zpeřeně dě
lené — 3256.

b) Listy lodvžní pouze dva. četné: listy přízemní
2kráte trojené. Drobné, zelenavé kvítky v konečném,
kulovatém strboulku — 216a.

c)Listy jednoduché a při tom buď nedělené n. dla
nito-laločné až hluboce dlanito-dílné — 258.

d)Listv sudozpeřen é s palisty, kv. žluté, pravidelněsčetné.- . . ... 2 Tribulus,166.
256.a)Listy lichozpeřené — 257.

„b) L. složené ze 3-5 lístků, které jsou samy opět jednoduše
n. 2kráte zpeřeně dělené. Nachové (zřídka bílé) kvítkv,
sedící po dvou na konci dlouhých, úžlabních stopek,
dospívají v plody zobanité .. .. ... ..

Geranium rober tianum, 114.
257.a)Byl. až 2 m. vvs., připomínající vnějškem bez černý.

Bílé, vně načervenalé kvítkv. v hohatých vrcholících,dospívají v kulaté peckovičky . „.
Sambucus eb ubus, 546.

b) Drobné bvlinky s kvítky nejčastěji nachovými, v ú
žlabních. dlouze stopkatých okolících. Plodv podo
bají se dlouhým. rovným zobanům . „2 Erodium, 114.

258.4)Listy dlanitolaločné až hlubocedlanitodíl
né. Tvě. 10, zcela na spodu spolu srostlých. Květy. vy
růstající buď jednotlivě n. po dvou na konci úžlabních
stopek, dospívají v plody pod. rovným zoba nů m [I5]

Geranium, 109,
b)I. nedělené, obyčejně celokrajné — 259,

259.a)Semeník v každém kvítku jeden — 260.
75) Semeníky v každém kv. dva, 0 společné blizně —265 a.

c) Semeníků v každém kv. pět, dospívajících v mě
chýřky. Bvylinv s dužnatými listv . ©.Sedum, 235.

260.1)Semeník svrchní. takže 1 s tvčinkami vězí v koruně
kalichu — 261.
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b) Sem. polospodní. Bvlinka pouze 3-6 cm vys., hustě
porostlá listy dužnatými. kvítky bledě nachové.Pouze
v Krkonoších a v Tatrách

Saxifrasga oppositifolia, 519.
c)Sem. polospodní: kor. žlutá. 4-oplátečná, s plátky

na spodu spolu srostlými — 202a
201.a)Drobounké,bezstopečné n. zcela kratičce

stopkaté kvítky jsou směstnány do úžlabních klubíček
n. sedí po 1-3 v úžlabích listů — 262.

) Bvl. jiných vlastností nežli jak uvedeno pod a) — 264.
2602.a)Koruny kv. jen zdánlivě prostoplátečné, anyť žluté

plátkv jejich jsou na spodu spolu srostlé. Kalich 2díl
ný. Bylina dužnatá . . . . . . . . Portulaca, 160.

b)Kor.dokonale prostoplátečné, avšako plát
cích nepatrných. nitkovitých, takže se snadno přehléd
nou. Bylinky drobné. namnoze položené — 2065.

265.a)Kališní lístky bylinné, skoro ploché. Plody nažky
Herniaria, 158.

b)Kal. lístky chruplavčité, uvnitř. žlabovité.
Plody Isemenné. pukavé tobolky . . Hlecebrum, 158.

204.a)Koruny kv. jsou jen zdánlivě prostoplátečné.anvť
plátky jejich jsou na spodu spolu srostlé — 205.

b) Kor. dokonale prostoplátečné — 268.
295.a)Koruny mají v jícnu pakorunku, složenou z lupe

nitých výrostků tvčinek ©... . Asclepiadeae, 526.
b) Kor. nemají v jícnu pakorunky — 266.

206.a) Ve květech jest po 5 tvčinkách — 267.
b) Ve kv. jest pouze po 35tvč. Kvítkv drobné, v chu

dých. stopkatých vidlanech: kor. jejich zelenavě
bílé, hluboce rozeklané v 5, namnoze nestejných u
štů. Bvlinkv dužnaté . . . . . . . . Montia, 161.

297.a)Korunv květní žluté — 354.
b) Kor. ocelově modré, temněji tečkované, zřídka

žlutavě nazelenalé. Květy v chudých, úžlabních vidla
nech, které skládají dohromady hroznovitou latu
í Sweertia, 525.

c)Kor.ohnivě červené, zřídkamodré. Květvjed
notlivě úžlabní,dlouze stopkaté.. Anagallis,401.
Kališní lístky volné (spolu nesrostlé): plátky kor.
krátce nehoetnaté — 269.
Kal. lístky spolu srostlé v trubku Szubouaž
Sklanou: n. jest kalich. zvonkovitý, hluboce 5dílný.
Plátky kor. dlouze nehetnaté.. . . Silenaceae, 195.
Plody tobolky jed nopouzdré, mající semenaupev

něna na středním s oupečku ap obvírající se na vrcholkuzuby n. chlopněmi ... -© Alsineae, 140.
b) Plody tobolky jednopouz dr Č, mající semena U

pevněna ve vnitřních úhlech pouzder a otvírající se
postranními skulinami 0

Linum ecatharticum, 117.

208.1

0 hud o—

269.
—"
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270.a)Saprofytická byl. lesní, s jednoduchou, dužnatou, ble
dou (voskově žlutou) lod., která jest porostlá šupi
nami a zakončuje se krátkým, s počátku hákovitě 0
hnutým hroznem bledých květů . . Monotropa, 5384.

b) Byliny s listy nejčastěji zelenými — 27.
[.a)Byl. vodní, ve vodě vzplývající, s listy rozstříhanýmivnitkovitéúkrojkyaskv.bílými

Batrachium, 15.
b)Byl. se žlutými, konečnými květy; z každého

kvítkudospíváněkolikježatýchmnažek ..........Ranunculus arvensis, S.
c) Byl. po zemi rozložená, dužnatá, s drobnými, žlu

tými kv. úžlabními, z nichž dospívají tobolky
— 262 a.

d) Byliny jiných vlastností nežli jak uvedeno pod a, b)
— 272.

272.a)Listy vesměstrojčetné, složenéze 3 srdčitých,
celokrajných lístků .- ... „ Oxalis, 117.b)L. přetrhovaně lichozzpeřené, hořejšítéž 5
četné, oboje složené z lístků po kraji pilovitých. kv.
žluté — 275.

c)L. 1-3kráte zpeřeně dělené, o úkrojcích (líst
cích) celokrajných, přidužnělých . . Ruta, 160.

d) L. pouze přízemní, většinou 3
dílné, o úkrojcích celých n.
opět rozeklaných v čárkovité
ušty. Jednoduchý, pouze 5-8
cm vys. stvol nese jediný
žlutý květ, jehož lůžko se

U, po odkvetení značně vzeli
17.Květa plodymyšího čuje a se zobánkatými nažka

ocásku(Myosurus). mi nabývá podoby ježatého
strboulu . Ceratocephalus, 15.

e) Byl. jiných vlastností nežli jak uvedeno pod a-d) —274.
2753.a)Květyve štíhlých, klasovitých hroznech

Agrimonia, 2535.
b)Kv.v chudých, 3-skvětýchchocholících .

Aremonia, 256.
274.a)Semeník (pestík) jeden — 27.

b) Semeníků pět, dospívajících v měchýřky. Byl.
Jisty namnoze dužnatými ... „- Sedum, 2D.

c) Semeníků mnoho, drobounkých. nakuželovitě vyvý
šeném lůžku, které se po odkvetení podobá klasu ně
jakého drobného jitrocele [i7| . . Myosurus, 14.

275.a)Rostlina křovitého vzrůstu, s pníčkem buď plazivým
n. na skalách a zdech se popínajícím a s listy leskle
zelenými, 3-5laločnými, na květonosných větvích však
nedělenými . . . . . . . .+ 2 2.. Hedera, 356.

b) Rostlina drsná. s drobnými, zelenavými, jednodomě
mnohomanželnými kv., které jsou směstnány do klubí
ček a ta skládají husté. laločnaté klasy. Každý kvítek
14, oj má suchomázdřité okvětí a sedí mezi 3 listenci,
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které by se mohly omvlem považovati za kalich. Plody
tobolky, otvírající se obříznutě víčkem [14, pl .

Amarantus retroflexus, 738.
c) Byl. jiného vnějšku nežli jak uvedeno pod a, b) — 270.

276.a)Drobounké kvítky jsou směstnány do úžlabních
klubíček |11, 1]. Drobné bylinky s lodyhami větevna
tými, namnoze po zemi rozloženými . Herniaria, 158.

b)Kvítkynejsou směstnánydo úžlabních klubí
ček — 277.

277.a)Byliny, jejichž květy, spočívající po 1-2 na konci ú
žlabních stopek, dospívají v plody dlouze zoba
nité. Listy namnoze dlanitě dělené — 258a.

b) Byl. jiných vlastností nežli jak uvedeno pod a) — 278.
278.a)Květy mají semeník svrchní, s čnělkou (bliznou)

buď jedinou n. s 3-5 čnělkamin. bez čnělek
— 279.

b) Kv. mají sem. polospodní, se 2 čnělkami
Saxifraga, 519.

c) Kv. mají semeník spodní. s 1 čnělkou a 5 tyčinkami.
Kor. jest jen zdánlivě prostoplátečná, anyť plátky
její jsou na spodu spolu srostlé — 285.

279.a)Čárkovito-kopinaté listy mají na spodu blánovité
palistv. Drobné kvítky v konečných latách, slože
ných z klubíček . ... 22 Corrigiola, 159.

b) Listy sudozpeřené, s palisty 22 Tribulus, 166.
c) Listy nemají blánovitých palistů a kv. nejsou v latách

složených z klubíček — 280.
280.a)Stvoly n. lodyhy jednokvěté — 281.

b) Stvoly n. lodyhy vícekvěté — 282.
281.a)Na jednoduché, 1-3 dm vys. lodyze jest asi uprostřed

pouze jeden srdčitý, přisedlý list. Sličný, bílý květ
má 5 tyčinek a kromě nich ještě 5 třásnitých patyči
nek. Přízemní listy celokrajné . . . . Parnassia, 97.

b) Stvol pouze 2-8 cm vys., kromě úzkého listenu pod kvě
tem bezlistý. Přízemní I. kopisťovitě vejčité až okrouh
lé, po kraji pilovité . . . Pirola uniflora, 384.

282.a)Čnělka na vrcholku semeníka pouze jedna, a to buď
dokonale vyvinutá n. někdy sotva znatelná — 285.

b) Čnělky tři, hluboce 2klané. Stvoly bezlisté, zakončené
jednostranným, klasovitým vijanem. Listy přízemní
jsou posázeny červenými, žláznatými chlupy

Drosera, 96.
c) Čnělek pět — 284.

285.a)Květy v hroznu. namnoze jednostranném. Čnělka do
konale vyvinutá, dosti dlouhá . . . . . Pirola, 385.

b)Kv. v konečném okolíku. Čnělka sotva znatelná
Chimophila, 384.

c)Kv. v postranních. protilistýchvrcholících.
s kor. fialovými, kolovitými, jen zdánlivě prosto
plátečnými . . % * Solanum dulcamara, 509,
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264.a)květy jsou sestaveny do lat, složených z vidlanů avijanů. Lod. listnaté . . Linum, 117.
b) Kv. jsou směstnány do konečného strboulu. Listy

pouze přízemní, čárkovité . . . . . . Armeria, 590.
285.a)Nitky tvčinek jsou dole lupenitě rozšířeny; praš

níky jsou vždy volné . . . . . . . Phyteuma, 540.
b) Nitky tvč. dole nerozšířené; prašníkv s počátku spolu

slepené <. < 2 < + + 4 4 42 Jasione, 542.

286.a)Květy mají jenom jeden pestík (semeník) nebo jim
pestík chybí — 287.

b) Kv. mají alespoň dva pestíky, častěji však více,
až mnoho (a pak ovšem drobných) pestíků:; u rost
lin s kv. různopohlavnými bývají ovšempestí
ky zakrnělé — 296.

287.a)Bylinys květy různopohlavnými, 2domými,
rostoucípouze ve vodě —24.

b) Byl. s kv. obojakými, ať vodní. ať pozemní — 288.
288.a)Listy vstřícné n. po3v přeslenech —290.

b)I. střídavé n. pouze přízemní (oddenkové)
— 291.

289.4)Semeník o 3 čnělkách [18, aj. Tyčinky 3bratré.
srostlé spodinami nitek ve 3 svazečky. Lístky kališní
vesměs stejné. Listy často prosvítavě tečkované ...

Hypericum, 101.
b) Semeník o 1 čnělce — 29.

290.a)Tyčinky 5bratré (srostlé zcela na spodu nitkami)
v 5 svazečků, od sebe nedosti patrně oddělených). Ka
lich skládá se buď z 5 lístků, ale pak jsou2 menší nežli
3 ostatní [18, b, c|, anebo pouze ze 3 lístků

Helianthemum, 100.b) Tvčinek pouze 12, někdy jen 6i ještě méně. Kalich
jest zastoupen několika zoubky na okraji číšky [18,d)

Lythrum, 172
291.a)Rostlinv vodní s dlouze řapíkatými listy o kožovi

tých. eliptičných až okrouhle srdčitých, na vodní hla
dině plovoucích čepelích a se silnými, jednokvětými
stvoly < 2 2 0 Nymphacacene. 34.

b) Rostl. jiných vlastností nežli jak uvedeno pod a) — 292,



292.4)Plátky kor. čtvři — 295.
b) Plátků kor. pět, kalich vytrvalý — 244.
c) Plátků kor. šest, obyčejně barvy nachové, upevně

ných na okraji trubkovité až zvonkovité číšky — 290b.
295.a)Lístky kališní dva, a to velmi záhy opadavé. 'včinek

mnoho . ... „© Papaveraceae, 36.
b) Kalich jest zastoupen několika zuby na okraji číšky.

Tyč. nanejvýš 12 — 290b
294.a)Tyčinky jsou jednobratré, t. j. všecky nitkami

svými do jisté výšky srostlé. Listv okrouhlé n. srdči
té. namnoze dlanitě laločnaté až dlanitě hluboce dělené

Malvaceae, 105.
b)'Tvěč.nejsou jednobratré — 295.

295.4)Semeník s jednou čnělkou, dospívající v tobolku. Li
sty čárkovité... Melianthemum fumnana. 100.

b) Sem. se dvěma čnělkami, dospívající v lichoplod po
rostlý na vrcholku věnečkoemháčků. Listv přetrhovaně
lichozpeřené. květy v štíhlém. klasovitém hroznu. s
[0-15 tvčinkami . -2 < -2 < 2.2. Agrinonia, 235.

296.4)yčinky vesměs volné (nitkami spolu nesrostlé)
297.

b) Tyč. tbratré (nitkami spolu srostlé). Semeník do
spívá ve větší počet měchýřků. Květy úhledné, žluté.
Listv srděité, po kraji pilovité . . . . Abutilon, 109.

297.a)Bylinv vytvářející růžice hustě směstnaných, dužna
tých listů. Dužnaté, listnaté lod. rozvětvují se nahoře
ve vrcholíkovité květenství. Květy s kor. růžovými. 12
20plátečnými n. s kor. bledožlutými, oplátečnými, do
spivající v několik měchýřku . . Sempervivum, 250.

b)Byl. vodní, s dlouze řapíkatými[ střelovitými.
Stvol zakončuje se přeslenovitým hroznem (po případě
latou) úhledných, namnoze tdomých kvítků. které mají
5 lístkv kališní a 3 bílé plátky kor... Sagittaria, S10.

c) Byliny jiných vlastností nežli jak uvedeno pod a, b)
— 298. |

298.4)Tvčinky jsou podplodní, t.j. nitkami vetknuty
pod semeníky ... „-. Ranunculaceae, 1.

b)Tyč. jsou obplodní, anyťvyrůstají i s kor. plátkyzokraje rozšířenéholůžka (číšky)okolo
semeníků,nejsouce vetknuty pod semeníky

Rosaceae, 251.
—— m— a

Klíč k úplné květeně, JV
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299.a)Květy jsou do zadu protaženy v delší n. kratší ostru
hu [19] — 300.

b) Květy bez ostruh — 304.
300.a)Květy [19a] obsahují větší počet, až mnoho ty

činek. Semeníky 1 n. 3, dospívají v měchýřky. ...
Delphinium, 28.

b) Kv. obsahují 2-6 tyčinek — 5301.

c) Kv. obsahují pouze jednu tyčinku, a to přirostlouke čnělce . . ... 222 Opchideae, 786.
50

502.a)Byliny s lodyhou přímou,
větevnatou, 6-10 dm vysí
žluté květy [19c] s kalichemkorunovitě
zbarveným. Zralé tobolky
při doteku rychle se poli.
a semena odhazují.

Impatiens, 119.
b) Byl. namnoze drobnější.

Podél , | Kv. [19. b] s kalichem ze20. Podélný řez květemresec 7 c ři 

Reseda— Aa Poněje(Aconitam> B). eným nopoltící při do
Violaceae, 88.

305.a)Plody šešulovité tobolky. Bvliny namnoze s
podzemními hlízami, zřídka s kořenemmrca
satým. Ostruhy květní dosti dlouhé [19d]..

Corydalis, 38.
b) Plodv kulovaté n. hruškovité, nepukavé nažky. Ko

řen vždv bez hlízv. Ostruhy květů krátké, va
kovitě vyduté [i9e|.. <. < <.. Fumaria, 30.

304.4).Semeníkspodní. Tyčinkajedna, přirostlá ke
čnělce, zřídka 2 tvě. kc čnělce přirostlé .

88."IoOrchideae,
b) Semeník, po případě semeníky, svrchní — 5305.

305.a)Tvčinek mnoho n. alespoň více než dvanáct
— 306.

b)Tvč. nanejvýš dvanáct — 507.
309.a)Semeník jeden. dospívající v tobolku, později na

vrcholku obvčejně otevřenou [20BJ. Plátky kor. ale
spoň některé rozeklané v několik úzkých. uštůA „©Resedaceae,99.

b)Semeníky v počtu 2-5. dospívající v měchýřky.
Zadní lístek korunovitě zbarveného kalichu jest přil
bicovitě vyklenut a pod ním jsou 2 stopkaté medníky
[20C, ml.. .. .. ... 22 Aconitum, 530.

307.a)Koruny květní motýlovi té. Plody nejčastěji lusky
Papilionaceae, 175,
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b) Kor. nejsou mot“Ylovité. Podobají-li se kor. ně

kdy kor. motýlovitým, pak plody nejsou lusky
— 508.

308.a)Listy 3četné, ze 5 srdčitých lístků složené . . .
Oxalis, 117.

b) L. alespoň většinou lichozpeřené — 5309.
c) L. nejsou ani trojčetné ani lichozpeřené — 310.

509.4)Drobné skoro pravidelné kvítky jsou sestaveny na
konci dlouhých, úžlabních stopek v okolíky a dos
pívají v plody dlouze zobanité.. Erodium, 115.

b) Úhledné kv. jsou sestaveny do konečného hroz
nu a dospívají v plody složené z 5 tobolkovitých pou
Zder 2 Dictamnus, 156.

310.4)Bvlina dužnatá. bledá (voskově. žlutá), porostlá na
jednoduchém stvolu místo listy jen šupinami a zakon
čená krátkým, s počátku hákovitě ohnutým hroznem
žlutavě bledých kvítků . . „-. Monotropa, 384.

b) Byl. n. polokře zelené, jiných vlastností nežli jak uve
deno bod a) — 311.

31l.a) květy, setavené do klasovitých hroznů [23 na str. 58|,
jsou s boků silně smáčknuté a mají z 5 lístků
vytrvalého kalicha po každé straně jeden lístek
křídlatě zveličelý, korunovitězbarvený |kl.
Spodní kor. plátek má vpředu třásnitě rozeklaný pří
věsek [p]. Drobné byliny s vejčitými n. kopinatými,
celokrajnými listv ©... .- .- .« <.. Polygala, 120.
Polokeřvždyzelený,1-2 dm vys., se žlutý mi, úžlab
ními kv., které mají podobné složení jako kv. víto
dů, až na to, že bílé, zveličelé kališní lístky záhy opa

—é S
——

dávají . ... . 242220 Chamaebuxus, 125.
c) Byliny jiných vlastností nežli jak uvedeno pod a, b)

— 312.

3|2.a) Koruny květní skládají se ze 4 plátků, které i s u
štv kališními a 8 tyčinkami spočívají na semeníku
spodním .- -< .2 < < + + 4 4 4 Epllobium, 327.

Kor.kv. skládají se z 5, namnoze nestejných
(2 širších a 3 užších) plátků. které jsou na spodu spolu
srostlé. Kalich 2klaný: tyčinky 3

b
S"

3; semeník svrchní. By
linka se vstřícnými, přidužnělými, celokrajnými listy

Montia, 161.
Kor. kv. skládají se z 6 volných, úzkých plátků,
z nichž. 3 bývají jen o málo menší ostatních, takže jest
koruna skoro pravidelná [i8d]. Tyčinek nejčastěji
12, ale též méně. Listy vstřícné n. v přeslenech .- ...

Lythrum salicaria, 172.

A
mo

313.a)Srostloplátečné koruny pravidelné, t. j. o cípech,
uštech, zubech vesměs stejných, takže korunu
možno několika řezy rozděliti ve 2 shodné polo
vice — 314,
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b) Srostloplátečné kor. souměrné, takže je možno r07%
děliti ve 2 shodné poloviny pouze řezem jedi
ným (ale žádným jiným) — 3506.

5[4.a)Květy zpravidla obojaké — 515.
b)Kv. různopohlavné, idomé n. 2domé — 555.

315.a)Semeník spodní n. polospodní, takže kalich.,po
případě i koruna a tyčinky spočívají na něm —510.

b) Semeník, po případě semeníky svrchní, takže vězí
i s tyčinkami a korunou v kalichu — 325.

310.a)Listy složené — 317.
b) Listy jednoduché a při tom buď nedělené n. pe

řenolaločné až hluboce peřenodílné, po případě dla
nito-laločné až hluboce dlanito-dílné — 319.

317.a)Listy lichozpeřené n. 5četné — 3518.
b)L. spodní 2kráte, hořejší jednoduše tro

jené. Zelenavé kvítky v konečném, kulovatém str
boulku [11, 91 — 216a.

518.a)Listy lichozpeřené, složené z lístků kopinatých,
pilovitých. Bílé neb načervenalé kvítky v bohatých
vrcholících, s 5 tyčinkami, dospívající v kulovaté pec
kovičky —.-. .- -2.2.2 +2.. Bambucus ebulus, 5406.

b)L. lichozpeřené neb 3četné. Kv. v bohatých
vreholíkovitých latách, s 3 tyčinkami. dospívající v
nažky věnčené chmýřím . . . . Valeriana, 590.

319.a)Listy vstřícné — 532.
b)E. v přeslenech. Drobné. namnoze četné kvítky

dospívají v dvounažky . . . . Rubiaceae, 550.
c)L. střídavé — 321.

320.a)Květenství, kvítky a nažky jako v čís. 3i8b.. .....
Valeriana, 5060.

b) Kvítky v hustých svazečcích na koncíchvětví,
ve které se lodvha vidličnatě rozvětvuje. Nažkv
bez chmýří ..... 244 Valerianella,562.

c) Drobné kvítkv, sedící po 1-3 v paždích přidužnělých
listů, s 2listým (2dílným) kalichem a žlutou, 4-6dílnou
kor., dospívají v tobolky, které pukají obříznutě víčkem

Portulaca, 160.
d) Úhledné, zvonkovité. dlouze stopkaté kv. na vrcholku

větviček nejčastěji podvou. Drobný, vždy zelený.
vysokohorský kříček n. polokříček —.©. Linnaca, 548.

21.a)Bvl. s úponkami, které vyrůstají vedle řapíků li
stových z lodyh položených, popínavých n. oplétavých.Plody dužnaté, bobulovité, drobné n. značně veliké
— 355 a.

b)Rostliny bez úponek — 32.
522.a)Rostlinv polokřovité. anyť lodyhy jejich na spodu zdřevnaťují. Plodvbobule.. ..........

Vacciniaceae, 3898.
b)Bylinv. Plody tobolky — 335.

023.0)Irobné. bílé kvítky spočívají na kolénkalě pro

M1
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hnutých stopkách, opatřených v kolénku malým li
stencem,a mají semeník polospodní. Samolus,405.

b) Drobné kvítky po 1-3 v paždích přidužnělých listů ja
ko pod čís. 320c.. . . . .« « « .. Portulaca, 160.

c)Stopky květní nejsou kolénkatě prohnuty| a kvítkynejsou. drobné.. Semeník dokonale spodní
— 32.

524.4)Ve květech jest po 5 tvčinkách . Campanulaceae, 550.
b) Ve kv. jest po 3 tvčinkách . <... Iidacene, 782.

525.4)Bylina s jednoduchou lod., na níž jest vedle nemno
hých, malých, střídavých listů v hořejší části několik
listů mnohem větších, přeslenovitě sestavených. květ
zpravidla jeden, konečný, s kor. bílou. nejčastěji 7
četnou, řidčeji 6-9četnou . . . . . . Trientalis, 400.

b) Byl. s listy přízemními 2krát trojenými, se 2 vstříc
nými, Sčetnými I. lodyžními a s jednoduchou, 5-12 em
VYS.Jodvhou, zakončenou strboulkem zelenavých kvít
ků — 2146a.

c) Byl. se střídavými I. a s drobnými bílými kv., na ko
lénkatě prohnutých stopkáchv hroznech—
323 a.

d) Rostliny jiných vlastností nežli jak uvedeno pod a-c)
— 32.

526.a)Listy vstřícné n. v přeslenech — 527.
b)Listy střídavé n. pouze přízemní (oddenkové)

— 344.
c)Listv žádné n. místonich jen nepatrné šupin

kv. Bylinv cizopasné, s lodyhami nezelenými,
šňůrovitými n. nitkovitými, ovíjející se okolo ji
ných rostlin.. < < < + 2 < 4 40 Cuscuta, 50.

327.4)Byliny vodní, s listy hřebenitě zpeřenými
a s květy bílými n. narůžovělými, v přeslínkatých, ko
nečných hroznech ... „4 Hottonia, 397.

b) Byl. jiných vlastností nežli jak uvedeno pod a) — 528.
32S.a)Květy mají pouze po 2 tvčinkách, přirostlých ke

koruně — 529.
b) Kv. mají 3-10 tyčinek — 350.

329.4)Plody tobolky... . . „2 Veronica, 416.
b) Plody 4 tvrdky na dně vytrvalého kalichu... .

Lycopus, 485.
350.4)Listy, po případě jejich úkrojky po kraji pilovité;

dolejší 1. mimo to někdy trojklané (3četné) až peřeno
klané. Koruny poněkud 2pyské. Tyčinky 4, obyčejně
2mocné. Plody tvrdky, na dně vytrvalého kalichu
— 5531.

b)1. celokrajné. Tyčinkynejsou nikdy 2mocné
— 375.

353(.a)Listy vesměs nedělené — 3532.
b)I. spod ní peřenoklané n. trojklané (čet

né). s konečným úkrojkem značně velikým., Bledě li
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lákově (řidčeji bílé) květy [22 na str. 58] jsou v koneč
ném i postranních, štíhlých klasech.. . Verbena, 480.

332.a)Pytlíčky prašníkové leží vedle sebe. Mentha, 479.
b)Pytlíčky prašníkové leží v jedné čáře proti So

b ě. Drobné kvítky vězí v paždích široce vejčitých lis

tenů, skládajíce s nimi jednostranné, klasovitě stažené hrozny ..... 22. Elsholtzia,485.
333.a)Plody tvrdky, nadně vytrvalého kalichu. Listy ví

ceméně srstnaté, na omak drsné — 554.
b) Plody nejsou tvrdky — 356.

334.a)Drobné, nejčastěji modré květy krátce stopka
té n. skoro přisedlé. Kalichy se po odkvětení
zveličují ve dva souběžné, k sobě přilo
žené. zubaté ušty, mezi nimiž sedí tvrdky. Cha

bá lodyha jest na hranách posázena háčkovitýmiosténky, tak že škrábe... „ Asperugo,. 505.
b)Kv. dlouze stopkaté. Kalichy ©sepod odkvětení ne

zveličují. Chabé lodyhy ne
jsou škrablavé —555.

555.a) Dvrdky jsou přirostlé vnitřní
svojí stranou ke čnělce
a na vrcholku jsou pup
kovitě vtlačeny .

Omphalodes, 502.
b) Ivrdky jsou přirostlé s p 0

ď dem svýmke dnu kali
chuana vrcholkunejsou

21. korunky s tyčinkamipostavenými pupkovitě vtlačeny
předcípy okor.(a, b) a s tyč.,které Myosotis

se s kor.cípystřídají(c,d). sparsi flora, 495.
336.a)Rostl. povahy polokřovité, ve spodní části dřev

natějící — 348a,
b) Byliny (t. j. rostliny nedřevnatějící) — 357.

537.a)Drobné kvítky mají kalich 2listý (2klaný, 2díl
ný). Drobnější bylinky přidužnělé, lysé — 558.

b) Kalich kv. jinaký nežli jak uvedeno pod a) — 559.
338.a)Kvítky stopkaté, v chudých květenstvích vidlano.

vitých n. jednotlivě úžlabní. Kor. zelenavě bílé, šcípé
namnoze o 2 uštech větších a 3 menších. Tyčinky 3...

Montia, 161.
b)Kv. přisedlé, po 1-3 v paždích listů. Kor. žluté, 4

bcípé. Tyčinek 8-10... -< -<<... Portulaca, 160.
339.a)Pýřitá až krátce srstnatá, šedozelená bylina s čárkovi

tými listy má drobounké, bezstopečné kvítky hustě
směstnány na konci dlouhých úžlab. stopek v krát
ké, strboulovité klasy. Korunykvítků jsou
4cípé,suchomázdřité. Tyčinky4, z koruny dale
ko vyniklé . . . . . . Plantago ramosa.,5l4.

b) Byl. jiných vlastností nežli jak uvedeno pod a) — 340.
340.a)Tyčinky stojí před korunními cípy [21 a, bl.

Plodv tobolky . ... 222 Primulaceae, 591.
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b) Tyčinky se s korunními cípy střída jí [21 c, d| —341.
341.4)V jícnu koruny jest pakorunka, tvořená lupenitý

mi výrostky tyčinek. Plody měchýřky, obsahující
semena věnčena chmýřím.. ... Asclepiadeae, 526.

b) Rostl. jiných vlastností nežli jak uvedeno pod a) —342.
342.a)Rostliny povahy polokřovité, na spodu dřevnatějící, s vytrvalými, leskle zelenými

listy a úhlednými, nejčastěji modrými květy, z nichž

vyvinují se dvojité měchýřky, obsahující semena bezchmýří.. „© Vinca, 528.
b) Byl. jiných vlastností nežli jak uvedeno pod a) —345.

345.a)Semeníky a tudíž i plody (tobolky) trojpouzdrté.Korunyřepicovité .... 4 Pllox, 505.
b) Semeníky a tudíž i tobolky je d nopouzdré mn.neúplně dvoupouzdré . ... . Gentianeae,510.

344.a)Plody 4 n. 2 tvrdky na dně vytrvalého kalichu, na
mnoze už za květu n. záhy po odkvetení patrné.. ...

Borragineae, 4806.
b) Plody nejsou tvrdky — 345.

345.a)Byliny cizopasné, otáčející se tenkými, šňůrovitými
n. nitkovitými, bezlistými lod. kolem jiných rostlin. .

Cuseuta, 506.
b)Rostlinynecizopasící — 346.

546.a)Květyjsou hustě směstnánydo klasů n.strbou
lů. Listy nedělené — 547.

b) Kv. se světle modrými kor. jsou směstnány do vi ja
nů. Listy zpeřeně dělené . . . Phacelia, 504.

c) kv. jednotlivě n. v jiných květenstvích nežli jak u
vedeno pod a, b) — 348.

347.a)Drobné kvítkv, jejichž 4 tyčinky ze suchomázdři
tých korun daleko vvyčnívají,jsou směstnány do vál
covitéhon vejčitého klasu na vrcholkube z
listého stvolun. na konci úžlabních,bezlistých
větví . . ... 2... 224 Plantago, 514.

b) Kv. barvy růžové, řidčeji bílé, jsou směstnány do kulovatého strboulu na vrcholkubezlistého
stvolu.Pod strboulemjest suchomázdřitá trub

ka. která stvol kolkolem objímá. Listy přízemní Ččárkovité —... . 2240, Armeria, 390.
c)kv. jsou směstnánydo plochých strboulů na

vrcholcích listnatých lodyh a větví. Kor. žlutavé, po
zději načervenalé . . . . . . .< .+ . Collomia, 505.

348.4)Rostlinypovahy polokřovité až křovité, a
nvť pníčky i větve jejich dřevnatějí. Kvítky růžové n.
bílé, s8 n. 10 tvčinkami . . . . ... Ericaceae, 386.

b)Rostl. povahy polokřovité, anyť lodyhy jejich na
spodu dřevnatějí. Listy vytrvalé,kožovité.lesk
le zelené, obvčejně vstřícné, zřídka střídavé. s úžlab
ními. stopkatými kv. nejčastěji modrými . Vinca, 528.

c)Rostl.povahybylinné, nedřevnatějící — 349.
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349.a)Byliny s dlouhými, tenkými lod., které se plazí po ze
mi n. otáčejí okolo jiných rostlin. Listy střelovité n.
srdčité. Sličné, bílé n. narůžovělé kv. dlouze stopkaté,
dospívající v tobolku . . . . . . Convolvulus, 507.
Bylinka pouze 3-5 cm vys.. vytvářející růžice přízem
ních,kopisťovitých. v dlouhý řapík zúženýchli

stů. z jejichž paždí vyrůstají dlouze stopkaté obo
jaké kvítky se pvonkovitými.bělavýmin. hilákovými kor.. .. Limosella.450.

c) Byl. pouze 5-10 cm Vys. vytvářející drobné trsy čá r
kovito-šidlovitýc i listů, z jejichž paždívvrů
stají květyrůznopohlavné, 1domé: prašní
Kon na dlouhých stopkách (stvolech), se 4 tyčinkakteré z koruny daleko vvčnívají, pestíkové v
paždí přízemních listů přisedlé. . . . Litorella, 516.

d) Byl. jiných vlastností nežli jak uvedeno pod a-c) —350.
350.a)Květy obsahují pouze jeden semeník, s jednou .až

četnými čnělkami — 551.
b) Kv. obsahují větší počet semeníků. z nichž dospí

vají měchýřky. Byliny dužnaté, vytvářející přízemní
růžice z hustě směstnaných listů. Plátky kor. bývají
spolu srostlé až zcela na spodu, takže možno ko
runu považovatiza prostoplátečnou..... .

Sempervivum, 250.
55!.a)Tyčinek mnoho, jednobratrých, anvť nitky jejich do

jisté výšky spolu srůstají. Semeník s 5 čnělkami n.
s větším počtem čnělek. Plátky kor. až zcela na
spodu spolu srostlé, takže možnokorunu po

ný W
—

važovati za prostoplátečnou . . . . . . Malva, 105.
b) Vyčinek osm n. deset — 328b.
c) Tyčinek nejčastěji pět. řidčeji čty ři — 352.
d) Tyčinek5, výjimkoui více,skloněných vkužel

Solanum, 509.
e) Tyčinky pouze dvě... ...... ©.Veronica, 410.

352.a)(yčinky stojí před cípy (zuby) korunními |21a, b|.
Semeník Ipouzdrý . . -< < <.. Primulacene, 591.

b)Tyčinky se s cípy kor. střídají [21c, d| — 355.
355.a)Semeník a tudíž i plod (tobolka) jednopouzdrý.

Bvlina vodní, s oddenkovými listy dlouze řapíkatý
mi, 3četnými. Květy jsou sestaveny do konečného
hroznu a mají Scípé, bledě růžové koruny zarostlé u
vnitř bílými chloupky . . „ . Menyanthes, 520.

b) Semeník a tudíž i plod (bobule neb tobolka) dvoupouzdrýÝ. zřídkavícepouzdrý.Listv jednoduché
n. přetrhovaně lichozpeřené— 354.

c) Semeník a tudíž i plod (tobolka) S5pouzdrý. Listy li
chozpeřené, mnohojařmé, složené z kopinatých
Jistků celokrajných. Kor. modrén. bílé .

Polemonium. 505.
354.a) Nitkv tyčinek zpravidla lvsé. Plody buď bob ulen. tobolky, otvírající se buď obříznutěvíčkem n.

4 chlopněmi, po případě 4 zuby . ... Solanaceae, 508.
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b)Nitkv buď všech pěti n. alespoň tři tyčinek
jsou huňaté. Plody tobolky, poltící se ve 2 chlopně

Verbascum, 412.
355.4)Bylinys lodyhamipoloženými, popínavýmin.

ovijivými. Vedle řapíků listových vyrůstají z lo
dýhy úponky. květy postíkovémají semeník spod
ní a dospívají v plody dužnaté.. Cucurbitaceae, 542.

b) Byline taková, jak uvedeno pod čís. 3490... +
Litorella, 5106.

c) Byl. vodní. 2domá. u nás jen v jedincích pestík o
vých. jak uvedenopod čís.242... Elodea,909.

d) Byl. 2domá, sl. vstřícnými a s drobnými kvítky v ko
nečných. vrcholíkovitých latách. vč. 3. Nažky věnče
né chmýřím . -< < -2 < 2 + 2 < Valeriana, 590.

356.4)Semeník spodní, takže kalich (je-li vůbce vyvinut)
- a koruna spočívají na něm. Plody nažky — 557.

b) Semeník svrchní, takže sedí v kalichu — 5359.
557.a)Drobna rostlinka povahy polokřovité až křovi

té, anať lodyha její i větve zdřevnaťují, rostoucí u nás
pouze v Krkonoších — 320d.

b) Rostliny povahy byliné (nedřevnatějící) — 358.
558.a)Kvítky jsou hustě směstnány na rozšířeném lůžku v

úbory — 110.
b) Kv. nejsou v úborech, nýbrž ve vrcholíkovitých la

tách n. v koneč. svazečcích. Vyčinky 3. Listy vstříc
né — 32 a, b.

359.4)Koruny květní vybíhají do zadu v kratší n. delší 0
struhu — 53060.

b) Květy bez ostruh — 5365.
360.4)Byliny vodní, mající listy rozděleny v nitkovité

úkrojky a žluté květy v chudých, konečných hroznech
Utricularia, 405.

b) Byl. pozemní — 361.
361.1)[isty mnohonásobně složené z lístkůva lísteč

ků, po případě úkrojků. Kališní lístky nepatrné, velmi
záhy opadavé [19d. ©, na str. 49| — 505.
Vistv jednoduché — 39.

362.4)Byliny vytvářející růžici přízemních listů, ze které vv
růstají bezlisté stvoly. zakončenéjediným fialovým
květem. včinky pouze dvě . . . . Pinguicula, 404.

b) Byl. s lodyhami listnatými. vícekvětými — 3065.
5063.a)Koruny kv. 2pvské, zpravidla šklebivé, s pysky

víceméně k sobě přiloženými. Tyč. 4. Zralé tobolky se
otvírají na vrcholku děrami — 5364.
Kor. v ústí otevřené [19c|. Tyč. 5. Zralé tobolky
poltí se při doteku v 5 úzkých chlopní, které se rychle
zkrucují a semena odhazují —.. . . Impatiens, 119.

364.a)Koruny jsou dokonale ostruhaté.. Linaria, 429.
b) Kor. mají místo ostruhy na spodu vakovitou du

Linu. Anfirrhinum, 452.

—


——

— V
—
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365.a)Plody jsou 4 n. 2 tvrdky, sedící na dně vytrvalého
kalichu, namnoze již za květu n. záhy po odkvetení
patrné — 306.

b)Plody nejsou tvrdky — 500.
366.a)Tyčinek pět. Listy střídavé — 507.

b) Tyčinky čtyři. namnoze 2mocné, n. tvě. dvě. Listy
vstřícné — 5009.

367.a)Kalich se po odkvetení zveličuje ve 2 souběž
né, k sobě přiložené, zubaté ušty, mezini
miž sedí tvrdkv. Chabá lod. škrablavá . Asperugo, 505.

b) Kal. se po odkvetení nezveličuje ve 2 souběžné
ušty — 5308.

22. Pestík a podélný řez květem sporýše 25. Hrozen a podélný řez květem
(Verbena — A, Aj) a pestíky rostlin vítodu (Polygala).

pyskatých (Labiatae — B, By).

3068.a)Mtéáratí jsou vrostlé do prohnuté trubkv koruny,jejímž ústí jest 5 bílých, chlupatých hrboulků .
Lycopsis, 491.

b) Tyčinky z Koruny vvyčníva Ji í. V ústí koruny neníhrboulků . .. . „-. Echium, 498.
3069.a)Čnělka sedí na vrc holku semeníka s počátku

nerozděleného |(22A,Ax]. Drobné květy s kor.
skoro pravidelnými, 5cípými, bledě fialovými. řidčeji
bílými skládají štíhlé klasy . . . . . Verbena, 4806.

b)Čnělkavyrůstáz prohloubeného středu seme
níka, rozděleného záhy ve 2 n. 4 tvrdky [22B, Bl.. .

Labiatae, 450.
370.a)Bylinv cizopasné, barev nezelcných, místo li

stů jen šupinami porostlé — 571.
b) Byl. se zelený mi listy, ať již cizopasné n. samo

statně rostoucí — 372.
371.a)Dužnatý, větevnatý oddenek. porostlý bílými, duž

natými šupinami, cizopasí na kořenech stromů. Ho
řejší, červenavě zbarvená část lodyhy, zakončená kla
sovitým, s počátku ohnutým hroznem růžových květů,
jest porostlá šupinami bledě růžovými. Lathraea, 410.

b) Bylinv s lodyhami na spodu víceméně ztloustlý
mi, cizopasící na kořenech rozmanitých bylin... .

Orobanche, 406.
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372.a)Listy trojčetné (ze 3 lístků složené). Květy S kor.
motýlovitými, směstnané do hlávek n. válcovi
tých až klasovitých strboulů . . . . Trifolium, (92.

b) L. nejsou trojčetné — 373.
375.a)Květy jsou směstnány u větším počtu do koneč

ných, kulovatých n. plochých strboulů — 374.
b)Kv.nejsou u větším počtu směstnány do

konečných strboulů — 5375.
574.a)Lodyhyjednoduché. Květyfialově modré, 0

4 tyčinkách, hustě směstnané do strboulu kulovaté
ho. Listy spodní kopisťovité. celokrajné . . . . . «

Globularia, 4()5.
b) Lod. obyčejně rozvětvené. Květy, s nálevkovitými,

dlouze trubkovitýmikor. barvy žlutavé n. načer
venalé a s5 tyčinkami, jsou směstnány do strboulu
plochého . -< -2 < < 2 2 4 4 Gollomia, 505.

375.a)Rostliny povahy polokřovité až křovité, anvť
položené lodyhy jejich, rozvětvené ve vystoupavé vět
ve, zdřevnaťují. Listy kožovité, vytrvalé. Kor. květní
žluté, na konci oranžové; spodní plátek jejich má na
konci 4laločný přívěsek . . . . Chamaebuxus, 125.

b)Byliny jiných vlastností nežli jak uvedeno pod a)
— 376

376.a)Tyčinek osm, a to dvoubratrých. anyť jsou po
4 nitkami srostlé ve 2 svazečky. Kvítky jsou sestaveny
do hroznů a mají 2 postranní lístky kališní křídlatě
rozšířené a korunovitě zbarvené [23]. Drobné bv
liny s listy střídavými, celokrajnými,namnozeko
pinatými -< -2 -2.2 < + 4 4 2 Polygala, 120.

b)'Pyčinkyv tři, volné. Kalich 2listý (2dílný), koruna
zelenavě bílá, 5cípá. Semeník se 3 krátkými čnělkami.
Bylinky dužnaté, s celokrajnými listy vstřícnými

Montia, 161.
c) Tyč. v počtu 2 n. 4-5, volné. Jsou-li 4. bývají často

dvoumocné (2 dolší a dvě kratší) — 5377.
377.a)Zralé tobolky otvírají se víčkem, jež možno pozoro

vati již na plodech dosud nedozrálých. Kor. 5cípé, sko
ro pravidelné,špinavě žluté a při tom fialo
vými žilkami protkané, zřídkasírožluté,bez
fialových žilek. Tyčinek 5 . . . . Hyoscyamus, 512.

b)Zralé tobolky otvírají se na vrcholku chlopněmi n.
děrami. Koruny barev rozmanitých: jsou-li žluté, pak
nejsou protkány fialovými žilkami . -< . -2 . .+ +.

Scrofulariaceae, 410.

378.a)Okvětí buď skutečně n. zdánlivě chybí, takže květv
jsou zastoupeny pouhými pestíky s tyčinkami, po pří
padě pouhými pestíky n. pouhými tyčinkami — 379.

b)Okvětí jest zřetelně vyvinuto — 304.
579.4)Byliny vodní — 380.



b) Byl. suchozemské n. bahenní — 387.

380. sty vstřícné n. v přeslenech — 581.b)L.střidavé n. pouze přízemní —386.
c) Čárkovité listy na neplodných lodyhách ve 2 řadách

střídavé, na plodných lod. po 2-5 vedle sebe — 180b.
381.4)Drobné byl. s tenkými. ve vodě vzplývajícími lod., na

nichž jsou listy vstřícné, jednoduché, na vrcholku často
hustěji směstnané. Jednodomé kv. sedí v paždích li
stů: pestíkové jsou zastoupeny pestíkem 0 2 čněl
kách, prašníkové jedinou tvčinkou; místo okvětí
mají oboje kv. po 2 úzkých listenech . Callitriche, 779.

b) Bvl. jiných vlastností nežli jak uvedeno pod a) —382.
582.a)Listv vstřícné n. v přeslenechpouze četných

— 585.

b)L. v přeslenech4četných až mnohočetných
— 3584.

385.a)Listy po kraji ostnitě zoubkované. Nepatrné,
2domé kv. sedí jednotlivě v rozsochách větví a v paždílistů- . -.. 0 Najas,8l8.

b)L. celokrajné. Nepatrné kv. obojaké, nejčastěji v
klasech zhusta přetrhovaných, někdy strboulovitě zkrá
cených -2 2 4 4 4444 Potamogeton, 812.

384.1)Lod. jednoduché, s čárkovitými listy v hustých přesle
nech, takže vnějškem. rostlina připomíná poněkud
přesličku. Drobné kv. sedící v paždích listů jsou
obojaké, ale velice jednoduché: skládajíť se z pestíku
o nitkovité čnělce a z jediné tyčinky... Hippuris, 355.

b) Lod. namnoze větvité, vzplývající ve vodě. Listy jsou
rozděleny v úzké úkrojky. Kvítkyrůznopo
hlavné — 385.

385.a)Listy hřebenitě rozdělené až k samému řapíku v
úkrojky četné . . . -< . .2 . Myriophyllum, 3534.

b) L. vidlanovitě rozdělené pouze ve 2-8 drsných úkrojků
Ceratophyllum, 710.

386.a)Kvítky jsou směstnány do kulatých strboulů,
které skládají často opět celá květenství. Listy úzké,
namnoze listům trav podobné . . . Sparganium, 974.

b) Kv. jsou směstnány buď do přisedlého klasu zdán
livě postranního n. do konečné palice, která jest
objata Ižicovitým toulcem . .- . -2 -< . Araceae, 976.

c) Kv. jsou směstnány do stopkatých klasů často pře
trhovaných, někdy strboulovitě zkrácených — 3853b.

387.a)Listy složené — 588.
b)L. jednoduché a při tom buď zcela nedělené n.

mělčeji hlouběji až chobotnatě zubaté anebo dlanitě
rozeklané ve 3-5 úkrojků — 3689.

388.a)Listy2-3kráte trojeně zpeřené. Obojakékvít
ky v hustém hroznu, s četnými tyčinkami a záhy opa
davými obaly květními. Plody černé bobule

Actaea, 35.
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b) L. jako pod a). ale nazelenalé květy v dlouhých hroz
nech, které skládají latu. Plody měchýřky. .....

Cimicifuga, 32.

c)L. jako pod a), avšak s blanitými palisty (oušky). Kv.v bohaté latě, s nepatrným,bílým, neb
bledě fialov ým, záhy opadavým okvětím . ...Thalictrum aguilegiifolium. ol.

d)L. dlanitě složené z 5-9kopinatých.po kraji pi
lovitých lístků. Kv. jednodomé, prašníkové s 5 tyčin
kami. Plody nažky . . . . . . . . Cannabis, 741.

369.a)Byl. opléta vá, se vstřícnými, namnoze dlanitě děle
nými listy a 2domými květy . . . . o Humulus, 741.

b) Byl. neoplétavé — 59%.
590.4)Listy vstřícné, nedělené. Drobné, zelenavé kv. v ú

žlabních, jehnědovitých latách n. klubkách . . « ,
Urticaceae, 742.

b)L. střídavé n. pouze přízemní — 591.
391[.a)Kvítky jsou hustě směstnánv do konečné. klasovité pa

lice. která jest objata kornoutovitým n. Ižicovitým toul
cem. anebo jsou květy směstnány do přisedlého klasu
zdanlivě postranního . . „4 Araceae, 970.

b) Kv. nejsou směstnány do palic n klasů — 53902.
392.4)Bvliny namnoze mléčnaté, o jejichž květenství a

květech platí, co uvedeno pod čís. 113b).. . . . ...
Euphorbia, 769.

b) Byl. bez mléčné, jiných vlastností nežli jak uve
deno pod a) — 395.

395.a)Byliny 2do mé, s kv. směstnanými dílem do úžlabních
klubíček, dílem do konečného, přetrhovaného klasu .

Spinacia, 7536.
b) Bvl. 1domé n. mnohomanželné. s kv. v klasech na

mnoze přetrhovaných, které skládají latu
Atriplex, 732.

394.a)Okvětí jest pravidelné. takže je lze rozděliti vec
dvě shodné poloviny několika řezy: lístky jeho, po
případěcípv n. zubv,jsou vesměsstejné n. stří
davě stejné — 3595.

b)Okv. je souměrné, takže je lze rozděliti ve dvě
shodné poloviny pouze jediným (ale žádným jiným)
řezem — 405.

595.4)Listy na lodyze vstřícné n v přeslenech — 3%.
b)L. (po případě šupiny) na lodvze střídavé n. ve

svazečkách. n. na lodyze jen 1 list, n. listy pouze
přízemní (oddenkové. cibulové)*) — 422.

c) L. na neplodných větévkách ve 2 řadách střílavé, na
plodných po 2-3 vedle sebe — 180b.

396.a)Byliny vodní — 397.
b) Byl. suchozemské n. bahenní anebo cizopasící na ji

ných rostlinách — 598.

") jen u pryšců (viz čís.115b)jsou listy pod květenstvím častovstříené1. v přes en sestavené, ostatně však laké střídavé.
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597.a)Květy jsou směstnány do stopkatých, úžlabních n.
konečných klasů, často přetrhovaných n. strboulovitě

zkrácených. Kvítky obojaké, o zdánlivém okvětí 4četném... - ,, Potamogeton, 812.
„ b)Kvítky »dlouze stopkaté« vyr ústají i ednotlivě z

paždí listů. Listy přisedlé, v hustých, 5-4četných přes
lenech . . „© Elodea, 809,

c) Rostliny jiných vlastností nežli jak uvedeno pod a, b)
— 381.

398.a)Listy zpeřeně, trojeně n. dlanitě složené — 399.
b) L. jednoduché a při tom buď nedělené n. mělčeji

hlouběji dělené — 408.
c) Na lodyze jinak bezlisté jest pod samým žlutým kvě

tem lupenitý obal, rozstříhaný v úzké úkrojky .
Eranthis, 26.

399.a)Ivčinek v obojakých n. prašníkových květech na
nejvýš pět; ve květech pestíkových, jež bývají někdy na rostlině výhradně. tyčinek ovšem není — 400.

b) Tyčinek větší počet. Květy vždy obojaké — 405.

400.a Květy obojaké (s pestíkem i tvčinkami) — 401.b)Kv.různopohlavné —40.
401.a)Drobné bylinky mající na lodvze pouze 2 vstříc

né listy a to 5Sčetné, a zelenavé kvítky směstnány
do konečného strboulku . . . . Adoxa,550.

b) Byl. jiných vlastností nežli jak uvedeno pod a) — 40).
402.a) Kvítky s 5 tyčinkami, dospívající V peckov ičky. Byl.statná, s I. lhchozpeřenými,připomínající bez černý

Sambucus ebulus, 546.
b) Kv. se 3 tyč. dospívající v nažky, opatřené chmýřím

Valeriana, 560.
405.a)Byl. jednodomé: prašníkové kv. jsou směst

nány v hořejší části rostlinv do kulovatých úborů (str
boulů), pestíkové vězí po 1-2ve vytrvalých zákro
vech v paždích listů . . . . . . . Ambrosia, 7006.

b) Bvl. dvoudomé — 404
404.a)isty dlanitě složené ze 3-9 kopinatých,po

kraji pilovitých lístků. Prašníkové kv. s 5 tvč.
Cannabis, 741.

b) L. nejsou dlanitě složené. Prašníkové kv. se 3 tyčin
kami — 402 b.

405a) Květv úhledné, jednotlivě koncčné: zřídkaně
kolik dlouze stopkatých kv. na vrcholku lodvhy —406.

b) Kv. namnoze menší. v bohatých, obyčejně latovi
tých květenstvích —407.

c) Kvítky drobné, zelenavé, směstnané do konečného,kulovatého strboulku —401a.
496.a)Drobné nažky, směstnané do kulovaté hlávky, jsou

bezocasé , „ ©.Anemone, 17,

b) Nažky jsou opatřeeny dlouhým pérov itým přívěskem(ocáskem) . . . 0.2. Dulsatilla, 18.
407.a)Nažky s dlou h ý mi ocás ky .. Clematis, 29.

b)Nažky bezocasé , . . . . . . . Thalictrum, 20,
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408.a)Listy alespoň většinou dlanitě hlouběji mělčeji d č
lené — 409.

b)L. nedělené až peřenodílné. Obojakén. praš
níkové kv. o 3 tyčinkách. . . . . Valerianeae, 560.

c)L. nedělené, celokrajné, pilovté n. vroubkované.
Vyčinky, nechybějí- li, v jiném počtu nežli 3; je-li ve
květech po 5 tyčinkách, pak jsou kvítky drobonnké,
zelenavé, a listy jsou úzce čárkovité až šidlovité
— 410.

409.2)Květy málo úhledné,různopohlavné, prašní
kové pouze s 5 tyčinkami. Byl. oplétavá

Humulus, 741.
b) Kv. úhledné, obo jaké, s četnými tyčinkami. Byl. ne

oplétavé — 406 a,
410.a)Listy po kraji pilovité n. vroubkované, řapí

katé, vstřícné, nikdy však v přeslenech — 411.
b)L. celokrajné, nanejvýš po kraji osténkatě dras

lavé,vstřícné n. v přeslenech —415.
c). celokrajné, zpravidlastřídavě,jen zřídkavstříc

né. Kvítky 2Adomé . . . . . . . . Spinacia, 75306.
411.a)Listyokrouhleledvinkovité. vroubkované.Ze

lenavě žluté kv. směstnané do konečných, chocholíko
vitých vrcholků . . ... .

Chryso plenium oppositifolium, 526.
b) Byl. jiných vlastností nežli jak uvedeno pod a) — 412

412.a)Okvětí prašníkových i pestíkových kvítků ze 3 líst

ků (uštů) složené. Tyčinek 912 pestík se 2 čnělkami.Bvl. nepalčivé —. . Mercurialis, 778.
b) Okv. prašníkovýchkv. 4dí ln 6, pestíkových 2dílné(zřídka též 4dílné). Tvč. 4:: pestík se štětičkovitou (pří

sedlou) bliznou. Byl. palčivé. . . . . . Urtica, 742.
415.a)Rostliny povahy křovité, s dřevnatým pníčkem

a dřevnatými větvemi, cizopasící na stromech.. . .
Loranthaceae, 707.

b) Bylina pouze se 2 přisedlými, vstřícnými n. skoro
vstřícnými listv na jednoduché lodyze, zakončené ští
hlým hroznem kvítků. ... „© Listera, 804.

c) Byl. jiných vlastností nežli jak uvvedeno pod a) — 414.
414.a)Drobné, bledě růžové kv. o svrchním semeníku s jed

noduchou čnělkou a o 5 tvěinkách vyrůstají jedno
tlivě na kratičkých stopkách z paždí listů, které jsou
ve spodní části lodyhy vstřícné n. v přeslenech, v ho
řejší části však obvčejně střídavé. Bylinka drobná,
trochu dužnatá . . . ... 22 Glaux, A402.

b) Drobné kv. vyrůstají v rozsochách větví a větviček,
ve které se lodvha nahoře rozvětvuje. Květv mají na
okraji obalu půlměsíčité,světle žluté žlázky a
obsahují větší počet tvčinek a stopkatý semeník
na vrcholku se 3 rozeklanými čnělkami. Byl. až
1 m vys., ojíněná. ronící z čerstvých ran bílé mléko

Euphorbia lathyris, 771.
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c) Drobounké, zelenavě žluté n. bílé kv. jsou směstná
ny do úžlabních, přisedlých klubíček

Herniaria a Ilecebrum, 158.
d) Byliny jiných vlastností nežli jak uvedeno pod a-c)

— 415.

415.a)Tyčinek ve květě mnoho. Okvětí 4listé, fialově mo
dré. Ze semeníků, jichž jest ve květě větší počet,
Vyvinují se nažky s pérovitými ocásky. Přímá lod. obyčejně ikvětá, s listy vstřícnými 0

Clematis integ rifolia, 22.
b)Tyčinek nanejvýš 10; semeník vždy jen jeden

— 416.

416.a) Listy v přeslenech — 417.
b) L. v hořejší části jinak bezlisté lod. jsou po 2-3 sko

ro ve stejné výšce zrovna podzdánlivým
okolíkem nestejně dlouze stopkatých, žlutých. vně
zelenavých květů. Byl. vyhánějící z cibule kromě lo
dyhy 1-2 úzké, dlouhé listy. . . . . . Gagea, 825.

c)L. vstřícné — 42.
417.a) Přeslen jen 1, složený ze 4, zřídka 5 vejčitých n.

elliptičných listů v hořejší části lodyhy ostatně bezhsté. Květ pouze konečný, zelenavý, dospíva
jící v černomodrou. jédov atou bobuli. . . Paris, 841.

b)Přeslenpouze jeden, ze 2-5čárkovitých listů 416b.
c) Lodyhy mají více nežli jeden přeslen listů a také

více květů nežli jeden konečný — 418.
418.a)Kvítky mají semeník spodní, dospívající v dvou

nažku. Okvětí 4-5dílné. Tyč. 4-5. Kvítky drobné, na
mnoze četné . . . . . . . . .+.. Rubiaceae, 550.

b) Květy mají semeník svrchní. Okvětí 6listé n. trub
kovité, ozubé. Tyč. šest — 419.

419.a)Květv veliké, červené. na obloukovitě ohnutých stop
kách. Tyčinky i čnělka z okvětí vyčnívající. Plodv to
bolky. Byl. vyrůstající z cibule

Lilium martag on, 824.
b) kv. bílé, většinou po 2 na úžlabních stopkách, s okvě

tím trubkovitým. 6zubým. Dvě 1 čnělka z okvětí ne
vyčnívajícíz oddenku . ...

Polygonatum +verticillatum. S59
420.a)Listy na svém spodu užší nežli nahoře. kopisťo

vité n. vejčité. tupě zaokrouhlené. přídužnělé.
Kvítkv na kratičkých stopkách n. přisedlé, jednotlivě v
paždích listů. Okvětí 6zubé, tyčinek šest.. Peplis, 175.

b)L. čárkovité n. šidlovité, ke konci zúžené—
421.

421.a)Kvítky, vyrůstající jednotlivě na dlouhých, tenkých
stopkách. mají »okvětí« 4listé, 4 tvčinkv a semeník
se 4 čnělkami (bliznami) ©.Sagina apetala, 147.

b) Kv.. vyrůstajjící na konci větví i úžlabních stopek jed
notlivě n. v hustých svazečkách. mají zelenavé okvětí
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5zubé, 5 n. 10 tyč. a semeník se 2 čnělkami . ...
Scleranthus, 159.

Bvliny vodní — 425.
Byl. suchozemské n. bahenní — 426.
Květy různopohlavné, idomé, směstnanédo ku
latých strboulů, ktoré skládají často květenství klaso
vitá až latovitá. [11, 4,na str. 26|. Listy úzké, dlouhé

Sparganium, 974.
kv. obojaké (s pestíky i tyčinkami) — 424.
Veliké, žluté n. bílé květy,spočívajícíjednot
livě na vrcholku bezlistých stvolů, obsahují mnoho
tyčinek.ale jen I svrchní semeník. Dlouzeřa
píkaté, kožovité, elliptičné n. vejčité, na spodu srdčitě
vykrojené |. vzplývají čepelemi na vodní hladině

Nymphaeaceae, 54.
Kv. bílé, spočívající jednotlivě na konci lodyh ve
vodě vzplývajících n. na konci dlouhých úžlabních
stopck. mají větší počet tyčinek a větší počet se
meníků. Listy ve vodě ponořené jsou rozeklány v nit
kovité úkrojky: kromě nich mívá však rostlina
někdy ještě také listy ploché, na vodě vzplývající. .

Batrachium, 15.
Kv. veliké, žluté, se spodním semeníkema 06
listý m (sdílným) okvětím, jehož 53lístky jsou veliké.
dolů sehnuté, 3 nepatrné, nahoru směřující; tyčinky
5, skryté pod lupenitými laloky bliznovými. . . ...

Tris pseudacorus, 785.
Drobounké kvítky, hustě směstnané d.o
spostranních« klasovitých palic [1I,21.na
str. 26], mají svrchní semeník, -6 tvěč.a 6 uzounkých
lístků okv. Listv úzké a dlouhé, mečovité. Acorus, 977.
Byliny jiných vlastností nežli jak uvedeno poď a-d)

435.

Úhledné květv, s 6listým, bledě růžovým okvětím, 6
semeníky s 9 tyčinkami. jsou sestaveny na vrcholku
stvolu do zdánlivého okolíku. Listy oddenkové úzké a
dlouhé ... „-. Butomus. 811.
Neúhledné. drobné, 4četné kvítky jsou směstnány
do stopkatých. zhusta přetrhovaných [i1, 16 17, na str.
26). někdv strboulovitě zkrácených klasů

Potamogeton, S12.
kv. drobné. 6č et né. přeslínkovitě sestavené da hroznu

Rumex. 719:
Bylinv. jejichž drobné kvítkv, spočívající mezi 2 li
steny. mají na okraji okvětí 4-5 elliptičných n.
pulměsícovitých žlázek a obsahujívětší po
čet tyčinek a stopkatý semeník na vrcholku se 3
rozeklanými čnělkami [12 na str. 26). Z čerstvých ran
roní se obvčejně bílé mléko. . . . Euphorbia, 769.
Drobné bylinky s položenými. větevnatýmilod. a
drobounkými, zelenavě žlutými, 5četnými
kvítky.směstnanýmido úžlabních, přisedlých



klubíček [II. £ na str. 26). S lístky okvětními (ka
lišními) střídá se 5 nitkovitých výrostků (plátků) ko
runních . . „ . Herniaria, 158.

c)Byl.cizopasná, voskově žlutá, místolistů jen
šupinami porostlá, o jednoduché, dužnaté lodyze, za

končené krátkým, s počátku hákovitě ohnutým hroznem bledých květů. ... „. Monotropa, 384.
d)Byl. slichozpeřenými listy a drobnými,zelena

vými až tmavě nachovými kv., směstnanými do ko
nečných strboulů (hlávek) „ Sanguisorba,235.

e)Byl. s kvítky různopohla vnými, 1idomými;
prašníkové kv., mající trubkovité, 5zubé okvětí
a 5 jednobratrých tyčinek, jsou směstnány do kulova
tých úborů (strboulů) v hořejší části rostliny; kv. pes
tíkové, bez okvětí, vězí po 1-2 ve vytrvalých zá
krovech, sedících v paždích listů [10 na str. 26) ..

Ambrosiaceae, 704.
f) Byl. jiných vlastností nežli jak uvedeno pod a-e) —

427.

427.a)Tyčinek mnoho n. alespoň více nežli 8. Květy ve
směs obojaké — 428.

b) Tyčinek (ve květech obojakých n. prašníkových) na
nejvýš osm; ve květech pestíkových, vyskytují-li
se na rostlině, tyčinek ovšem není — 451.

428.a)Květy mají jen jeden semeník — 429.
b) Kv. obsahují alespoň 2, obyčejně však větší počet

semeníků . ..... .. . ©.Ranunculaceae, 1.

429.a)Semeník spodní. Květy jednotlivě úžlabní n. koneč
né, se 3 cípy okvětními a 12 tyčinkami. Listy dlouze
řapíkaté, okrouhle ledvinkovité, celokrajné . .

Asarum, 706.
b) Semeník svrchní — 450.

450.a)Bilé n. žlutavé kvítky, s obaly záhy opadavými. jsou
sestaveny do hustých hroznů a dospívají v bobu
Le, posléze černé. Listy 2-5kráte trojeně zpeřené..

Actaea, 535.
hb)Květy, spočívající jednotlivě na konci lodyhy a

větví n. sestavené na konci bezlistých úžlabních stopek
do okolíků, dospívajív protáhlé šešulovitéto
bolkvy n. v makovice. . . ... .Papaveraceae, 535.

451.a)Listv dlanitě 53-9četné, složené z lístků kopina
tých, po kraji pilovitých . . . . . . Cannabis, 741.

b) Listv (po případě šupiny) jednoduché a při tom
buď nedělené n. mělčeji hlouběji zpeřeně n. dlanitě
dělené — 4532.

432.a)Rostliny vyrůstající z cibulí n. cib ulovitých,
namnoze třepícími se slupinami obalených hli z—435.

b)Rostl. nema jící v zemi ani cibulí ani cibulo
vitých hlíz, nýbrž pouhé kořeny, po případě odden
ky. někdy ovšem hlizovitě naduřelé — 457.

455.a) Květy obsahují pouze po 3 tyčinkách — 454,
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b) Kv. obsahují po 6 tvčinkách — 455.
454.4)Veliké kv. o dlouhé, tenké trubce vyrůstají přímo

z cibulovité hlízy. Lístky čárkovité . . Crocus, 7806.

b) Poněkud souměrné květy vyrůstají »po jedné strančě«listnaté lodyhy.. ... „. „0 Gladiolus, 785.
455.4)Veliké, fialově nachové n. bílé kv. o velice dlouhé trub

ce vyrůstají přímo z podzemní cibulovité hlízy už na
podzim, kdy listv jsou dosud zcela nepatrné. Široce
čárkovité, až přes 2 dm dl. listy vyvinují se teprve
z jara, kdy také z podzimního květu dospívají 3 mě
chýřky asi do polovice spolu srostlé, spočívající na
vrcholku kratičké lodyhy mezi listy. Někdy objevují
se kv. místo na podzim už také na jaře a pak jsou ča
sto zeleně zbarveny.. .. Colchicum, 820.

b) Byl. jiných vlastností nežli jak uvedeno pod a) — 456.
456.4)Květy mají semeník spodní, takže okvětí i tyčinky

spočívají na něm . . . . . ... Amaryllideae, 780.

b) Kv. mají semeník svrchn ní takže semeník i tyčinkyjsou vokvětí. . ..... 222 Lihaceae, 821.
457.a)Květy různopohlavné, obsahující v okvětí buď

jen tyčinky n. jen pestík — 4538.
b) Kv. vesměs n. alespoň z části obojaké — 444.

458.a)Listy mají alespoň z mládí na spodu řapíků blanité
botky, jimiž lodyhu kolkolem objímají. Kvítky jsou
sestaveny nejčastěji do klasovitých, často přeslenovi
tých hroznů [153,5 na str. 27|, které opět skládají latu.
Kvítkyprašníkové obsahují6 tyč.,kv. pestík o
vé jeden semeník se 3 kropáčkovitými čnělkami (bliz
nami). Okvětí skládá se ze 6 lístků: 5 vnější lístky
jsou menší, 3 vnitřní větší a ty se po odkvetení u pe
stíkových kv. zveličují v tak zv. krovky, uzavírající
trojbokou nažku. . „ Rumex, 710.

b)Listy bez blanitých botek; květy jiných
vlastností nežli jak uvedeno pod a) — 459.

459.a)Byliny 1domé, mající kv. prašníkové i kv. pestíkové
na témže jedinci — 440.

b) Byl. 2domé, mající kv. prašníkové na jiném jedinci
nežli kv. pestíkové. Zelenavé kvítky v úžlabních klu
bíčkách a v konečném, přetrhovaném klase

Spinacia. 756.
440.a) Byl. rostoucí na pokrajích vod n. na bahnitých mí

stech, s Jistv úzkými, dlouhými a s kvítky směstnanými
do kulovatých strboulů |11. 4. na str. 26|: spodnější
strbouly. skládají se ze samých kvítků pestík o
vých, hořejšíze samýchkv. prašníkových

Sparganium, 974.
b) Byl. jiných vlastností nežli jak uvedeno pod a) — 441.

441.a)Pestíkové kvítky dospívají v riažky, které vězí
mezi 2 listenci neboli krovkami [14f-h na
str. 31]. Kvítky namnoze v latách, složených z hroznii
é klasů Ro ROPODOOORO-HO Atriplex, 75m
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b)Nažkyz pestíkových kvítků dospívajícínevězí
mezi dvěma krovkami — 442.

442.a)Pestíkové kvítky mají na vrcholku semeníku bliz
nu štětičkovitou. Nažka jest úplně uzavřenave
vytrvalém. baňkovitém, 4zubém okvětí. Kv. jsou směst
nányv do úžlabních klubíček [11. 2. na str. 26| .

Parietaria. 745.
b)Postikové kv. mají na vrcholku semeníku bliznu

trojramennou — 445.
445.a)Plody 1semonné tobolky. sedící volně mezi su

chomázdřitými lístky okvětními a otvírající se obříz
nutě víčkem.. ... „© Amarantus, 758.

b) Plody nažky, vytřvalým okvětím těsně objaté a ne
pravidelně se trhající. Dlouze řapíkaté listy |žico
vité, na hořejším okraji často mělce vykrojené . . .

Albersia. 740.
444.a)Semeník je spodní n. polospodní. takže okvětí

a tvčinkv spočívají na něm; nobo je semeník svreh
ní. ale pak jest objat číškou, na jejímž okraji spočí
vají lístky okvětní i tyčinky — 445.

b) Semeník svrchní, takže vězí i s tvčinkami v okvětí
— 449.

445.4)Rostlina povahv křovité, neboť popínavý její peň i
větve dřevnatějí. Listv tmavozolené, lesklé, mělce 3-5
laločné. na větévkách květonosných vejčité. nedělené.
Zelenavé kv. v okolících . . . .. . Hedera, 350.

b)Bylinv (nedřevnatějící) — 440.
446.a)Okvětí skládá se ze tří lístků (uštů. cípů), vně oby

čejně hnědozelených. uvnitř kalně nachových. Tyčinek

12. Dlouze řapíkaté Nisty okrouhle ledvinovité, celokrajné . . „© Asarum, 706.
b) Okv. skládá se ze ččb ř n. osmi lístků (cípů). vč.

1-4 n. 8 — 447.
c) Okv. skládá se z pěti lístků (cípů, uštů). Tyčinek 5

— 448.
d) Okv. skládá sc ze šesti lístků. které jsou buď vosměs

stejné n. střídavě stejné. Tyčinkv 3. . Iridaceae, 782.
447.a)Listy mělcedlanito-laločné, až hluboce dlani

to-dílné. V drobounkých kvítcíchpo 1-4 tvčin
kách — 449a.

b)Okrouhle ledvinkovité 1. po kraji vroubkované.
Tvčinek 8. Šťfavnatá bvlinka rostoucí na mokřinách
a u potoků — 449b.

c)L.čárkovité celokrajné. vč. 4 „.
Vhesium alpinum. 710.

44S.a)Byliny planě rostoucí. s listy úzkými, namnoze
čárkovitými. Semeník dokonale spodní . ...

Thesium, 708.
b) Byl. pěstovaná na polích pro dužnatý kořen. L.

vejčité. řapíkaté. Přisedlé kv. mají semeník polo
spodní -<|, 2 2 2 Beta. 732.
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449.a)Listy okrouhlé, do čtvrtiny až poloviny čepele roze
klané v 5-9 laloků po kraji pilovitých, v mládířasnatě složených; anebo listv až skoro k sa
mému řapíku ve 3 klínovité, hluboce zubaté úkrojky
rozdělené. Drobné, žlutavé n. žlutamají
okvětí složeno ze 4 n. 8 lístků (uštůejču
stěji po 4, někdy však pouze po 1-3... .

, 254.
b) Šťavnatá bylinka s listy okrouhle i, po

kraji vroubkovanými. Drobné, zeleimají
4 lístky okvětní, S tyčinek a polosjse 2
krátkými čnělkami . ... 0

Chrysosplenium alternifolium, 526.
c) Byliny jiných vlastností nežli jak uvedeno pod a, b)

— 450.

450.a)Okvětí olisté, 6cípé n. 6zu bé. Tyč. šest — 4iI.
b) Okv. o menším počtu lístků. po případě o menším

počtu cípů n. zubů nežli 6. Tvčinek méně nežli šest n.
tvčinek osm — 458.

451.a)Listy mají na spodu alespoň v mládí blanité bot
ky jimiž lodyhu objímají — 452.

lb)Mečovité, až přes 1 m dl. listy ne ma jí blanitých bo
tek. Drobné, přisedlékv. jsou hustě směstnány
do klasovitých palic [11, 26], vyrůstajících zdánlivě po
boku stvolů na jedné straně ostrých, na druhé straně
žlábkovitých ... „© Acorus, 977.

b) Byliny jiných vlastností nežli jak. uvedeno pod a, b)
— 455.

, vw P452.a)Z lístkův okvětních jsou 3 větší a 3 menší. Seme
ník má 2-3, nejčastěji kropáčkovité čnělky a

- wdospívá v nažku, kterou těsně objímají 3 vnější, zVe
ličelé lístky okvětní (krovky). . . . Rumex, 719.

b)Lístky okv. jsou vesměs asi stejně veliké.
Čnělky nejsou kropáčkovité —.. Polygonum, 712.

455.a)Byliny s listy (vlastně pavětvičkami)nitkovitými,
vyrůstajícími na lodyhách a větvích ve svazečkách z
paždí drobných šupinek, jež se snadno přehlédnou. Ne
úhledné, pometáním nedokonale 2domé kv. dospívají
v kulaté, posléze červené bobule.. Asparagus, 840.

b) Byl. jiných vlastností nežli jak uvedeno pod a) — 454.
545.a)Na vrcholku semeníku spočívá jediná, jednodu

chá čnělka. „. Liliaceae, B2I.
b) Čnělek, po případě přisedlých, někdy sotva znatelných

blizen na vrcholku semeníku tré n. šest: n. jest bliz
na štětičkovitá; anebosemeníky 3, na spodu
spolu srostlé, nahoře oddělené — 455.

455.a)Statné, až 1 m vys. byliny s elliptičnými n. kopinatý
mi, celokrajnými listy a s četnými, úhlednými, zelena
vě n. žlutavě bílými, po případě hnědonachovými kv..
jejichž 3 semeníky jsou dole spolu srostlé, nahoře však
od sebe oddělené, tak že se zdá, jako byv tu byl 1 se
meník rozdělený ve 3 čnělky . -< Veratrum, S20.
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b) Byl. drobnější, s listy úzkými, podobnými listům třav.
Květy ve štíhlých hroznech n. klasech — 456.

450.a) Kvítky mají pod zelenavě žlutým okvětím blánovity.
3klaný kalíšek. Semeník jest na vrcholku roze
klán ve 3 čnělky (blizny) . „ Tofieldia, 821.b) Kv. nemají pod okvětím blánovitého kalíšku — 457.

457.1)Zelenavé n. načervenalé okvětí [13,3, 4 nastr. 27| jesiopadavé 2 Triglochin,SI.
b) Zelenavě žluté okv. jest |vytrvalé. < < < 2 24..

Scheuchzeria, SI..
458.a)Semeník má na vrcholku jen jednu čnělku, a to bud

jednoduchou (nerozklanou)n. štětičkovitou
— 459.

b) Semeník má na vrcholku 2 čnělkv, po případě 2 bliznv.
někdy zcela nepatrné, řidčeji 3 n. 4 čnělkv (blizny):
má-li semeník jen jednu čnělku, pak jest tato čnělka
rozeklána ve 2-3 ramena — 462.

459.a)Okvětí zvon kovité, 5Sklané;n. okvětí tr ubkovi i
té, 4zubé. Vyčinek 5 n. 8. — 460.

b)Okv. ze 4 volných lístků složené n. hluboce 4díl
né; tyčinky čtyři. Nebo okvětí trubkovité, 4zubé, alepaktyčinkychybějí—461.

460.a)Drobné, žlutavě zelené kv. se 4zubými okvětím a 8 tv
činkami, vrostlými do okvětí, vvrůstají z úžlabí úzce
kopinatých listů po 1-4. Bvl. s lod. přímou, 2-5 dm vyš.

Thymelaea, 748.
b) Bledě růžové kvítky s Sklaným okvětím a 5 tyčinka

mi sedí jednotlivě v paždí přisedlých,podlouhle
vejčitých, trochu dužnatých listů, které v dolejší části
lodvhy bývají vstřícné n. v přeslenech, v hořejší části
lodyhy však jsou střídavé. Drobná bylinka s lodyhou
5-20 em dl., položenou n. vystoupavou . ©. Glaux, 402.

461.a)Drobné, neúhledné kvítky jsou směstnány do klubka
tých svazečků, sedících v paždí řapíkatých, vejčitých, k oběma koncům zúžených listů [11,2, na str. 26).
Čnělka jest ukončena bliznou štětičkovitou.. .

Parietaria, 743.
b) Bílé kvítky v konečném květenství hroznovitém n.

latovitém. Plody lesklé, kulaté bobule posléze červené.
Lesní bylinka o jednoduché lodyze, nejčastěji se 2 řa
píkatými, srdčitě vejčitými, celokrajnými listy, řid
čeji s 1-35 listy . -< .- -< .<2. +. Majanthemum., 842.

462.a)Listy mají alespoň v mládí na spodu řapíku blani
tébotky, jimiž lodyhu objímají. Okvětí hluboce 4-5
dílné, často korunovitě zbarvené; tvčinek 5-8. Semeník
má na vrcholku 2-5 čnělky, které bývají někdv do
jisté výšky spolu srostlé, tak že se zdá býti čnělka
Tedna, ale ovšem rozeklaná ve 2-5 ramena — 4635.

b) Listy ne mají ani v mládí blanitých botek — 464.
463.a)Nažky jsou ve vytrvalém okvětí úplně uzavřené..

Polygonum, 712.
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b) Nažky jsou vytrvalým okvětím zahaleny jen do po
lovice své výšky.. . . . . ... Fagopyrum, 710.

464.a)Okvětí drobounkých kvítků, které sedi mezi 2-5
listeny jest suchomázdřité . 0

Amarantfaceae, 758.
b) Okv. drobounkých kvítků není zpravidla suchomáz

dřité . . -2 < < < + 4 2 Chenopodiaceae, 724.

465.a)Květy mají kratší n. delší ostruhu — 466.
b) Květy jsou bez ostruhy — 468.

466.a)Semeník svrchní, tudíž i s tyčinkami vězící v okvě
tí — 467.

b) Semeník spodní, tak že okvětí spočívá na něm...
Orchideae, 788.

467a) Tyčinek mnoho, volných. Plody 1-35měchýřky.. .
Delphinium, 98.

b) Tyčinek šest, a to 2bratrých, t. j. po 3 ve dva svazeč
ky spolu srostlých. Listy složené z četných lístkův
a lístečkův (úkrojků) — 303a, b.

c)Tyčinek pět. Listy jednoduché, vejčité, po kraji
ilovité Žluté kv. [19 c, na str. 49] dospívají v tobolky,
cteré se při doteku náhle rozpoltí v několik úzkých,
pružně se svinujících chlopní a semena odhazují.

Impatiens, 119.
468.a)Veliké, fialově nachové n. bílé kv. o dlouhé trub

ce a bcípém, nálevkovitém okvětí, do něhož je vrostlo
6 tyčinek, vyrůstají z podzemní cibulovité hlízy už
na podzim — 455a.

b) Byl. jiných vlastností nežli jak uvedeno pod a) — 469.
469.a)Semeník spodní, tak že okvětí a tyčinky spočívají

na něm — 470.
b) Semeník, po případě semeníky svrchní, vězící i s

tyčinkami v okvětí — 472.
470.a)Tyčinka jed na, zřídka 2, v obou případech přirost

lé ke čnělce. .. . 24. Orchideae,788.
b) Tyčinky dvě,atov olné. Lístky okvětní čtyři,a to

2 užší (kalich), 2 širší (koruna), Listy vstřícné . .
Circaea, 3532.

c)Vyčinky tři, volné — 471.
d)Tyčinek šest, přivrostlých ke čnělce. Bledo

žluté okvětí trubkovité, dole baňkovitě naduté, nahoře
jazykovitě rozšířené. Květy v paždí střídavých, řapí
katých, srdčitě vejčitých, celokrajných listů . ...

Aristolochia, 707.
471.a)Listy vstřícné. Byliny bez cibulí. Květy v ko

nečných, vrcholíkovitých latách n. konečných, hustě
směstnaných svazečkách . . . ... Valerianeae, 560.

b) L. střídavé, úzké a dlouhé, mečovité. Byl. vyrůsta
jící z cibulí © < 2 < < < 2. Gladiolus, 7895.
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472.a)Seineníky nejčastěji tři. řidčeji 2-5. Tvčinek mnoh 0.
volných. Hořejší lístek okvětní přilbicovitě vyklenutý
[20 B na str. 501.. .- . . . . . +. Aconitum, 50.

b) Semeník jeden. Tyč. S, dvoubratrých (po 4 nitkami
ve dva svazečky spolu srostlých). Květy s boku silně
smáčknuté, s vnějšími 2 lístky křídlatě zveličenými
23, na str.B8(. < 22.22 Bobyýgala,120.

473.a)Rostliny s nadzemními lodyhami přímými, článko
vanými, které jsou buď jednoduchén. přesleno
vitě rozvětvenéa mají na článcíchmísto listů
blanité, zubaté pochvyv. Výtrusnicejsou na
spodu stopkatých štítků, jež skládají
konečné klasy (šištice). . . . Eguisetum,992.

b) Rostliny s nadzemními lod. často položenými a obv
čejně vidlanovitě rozvětvenými,které jsou hustě
porostlé drobnými, někdy šupinovitýmia pak více
méně přitisklými listy. Výtrusnice sedí v »paždí«
zvláštních listenů, které se buď od ostatních
hstů liší a skládají šišticovité klasy, anebo se od ostat
ních listů neliší a zvláštních klasů neskládají — 474.

c) Rostlinv jiných vlastností nežli jak uvedeno pod a, b).
— 475.

474.a)Výtrusnice i výtrusy jsou vesměs jednoho druhu
Lycopodium, 997.

b) Výtrusnice i výtrusy jsou dvojího druhu. Byliny
drobounké, vysokohorské . . . . . Selaginella, 996..

475.a)Byliny pozemní, rostoucí nejraději v lesích a na
skalách. Výtrusnice jednoho druhu, směstnané na
spodní straně listů do hromádek (kupek)n..
hustě pohromadě »v květenstvích« na zvláštních, pře
měněných částech listových — 476.

b) Byl. vodní, ve vodě vzplývající n. kořenem v bahně:
tkvící. Výtrusnice a výtrusy dvojího druhu — 478.

476.a)Byliny bezlodyžné, vyhánějící z podzemního od
denku pouze listy (vějíře),které jsou v mládí hle
mýžďovitě podvinuté . . . . Filicinae, 990,

b)Byl. zdánlivě lodyžnaté, anyť listy z oddenku
vyrůstající a v mládí zpravidla hlemýžďovitě nepod
vinuté. jsou rozdělenyve dva nestejnotvárné
díly: v díl jalový, lupenitý a v díl plodní, nesoucí
četné výtrusnice — 477.
Byl. vyhánějící z oddenku vedle listů neplodných..
2kráte lichozpeřených, 53-10dm vysokých později ještě
také listy («lodyhv«<) plodné, které mají na spodu 1-53
jalové. veliké lístky lichozpeřené, výše však »latu vý
trusnice. < 2 222 Osmunda, 1015.

477.4)Lupenitý, jalový díl rostliny jest podlouhle vejčitý. ne
dělený, celokrajný. Výtrusniceskládajíštíhlý
Klas < < 2 24222 Ophioglossum. 1016.

O"
ČC
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b) Lupenitý, jalový díl rostliny jest (-2krát peřeno
dílný n. trojený. Výtrusniceskládají »květenství«
latovité. Byliny drobnější < <.. Botrychium, 1014.

475.a)Bylinv ve vodě vzplývající, kořeny ke dnu
nepřirostlé, s listy elliptičnými ©.Salvinia, 1016.

b)Vodní bvliny tkvící kořenem v bahně. s listy
nitkovito-čárkovitými n. čárkovito-šidlovitými — 479.

479.4)Výtrusnicevězív dutince rozšířené spodiny
čárkovito-šidlovitých listů -< -< -< <.. Isoětes, 995,

b) Výtrusnice vězí ve 2-4pouzdrých. kulovatých obalech
v paždí nitkovito-čárkovitých, v mládí hlemýžďo-svi
nutých listů <, < 2 4222 Pulania, 1016.



Slovníček názvoslovný,
vysvětlující botanické termíny, zejména v knize

nejčastěji se vyskytující.

Abort (n. ablast) je úplné potlačení n. zánik některého or
gánu; tak u kosatcovitých předpokládáme 2 trojčetné kru
hy tyčinek, z nichž však jeden abortoval.

Aksamitnatý n. sametový, je-li odění z chlupů krátkých, vel
mi hustých, lesklých, jemných a měkkých, takže povrch
vyhlíží jako aksamit.

Arillus viz míšek.
Atlasový, je-li povrch hladký a lysý, vzhledu a doteku hed

vábitého.
Baňkovitá jest koruna [67BJ, podobá-li se baňatému, pod ú

stím zaškrcenému džbánečku.
Bastardviz míšenci.
Blizna jest nejhořejší, papilosní n. chloupkatý konec čnělky

(srovn. obr. 26), jen zřídka přisedá přímo na semeník (na
př. u máku). Papily bliznové vylučují lepkavou tekutinu,
jíž se stává blizna lepkavou a schopnou zachytiti pylová
zrnka. Blizna je zpravidla konečná, zřídka postranní. Její
tvar je velmirozmanitý,tak můžebýti hlavičkovitá,terčovitá, nitkovitá, šídlovitá, kyjovitá.
Zvláště u rostlin větroprašných bývají bliznové chlupy
delší,až vznikábliznaštětičkovitá n. pérovitá.
U kosatců jsou blizny ploché, listovité, korunovitě zbarvené.

Bobule slove plod s oplodím dužnatým, obsahující jedno až
mnoho semen v peckách neuzavřených. Na př. u angreštu,
rybízu, borůvky, rulíku, vraního oka. Viz též semenná a
šišticová bobule.

Botka [460] jest blanitá trubka anebo límeček, vyrůstající
nad pochvou listu nebo nad řapíkem a objímající kolko
lem lodyhu. Vyskytuje se na př. u rdesen a šťovíků.

Brachyblast slove zkrácený prýt (na př. u borovice postrannívětévky v podobě svazku 2-5 jehlic).
Brvitými slovou údy rostlinné, mají-li delší, odstálé, volné

chlupy (brvy), zejména v řadě, na př. na okraji n. nervech
listových, na okraji kalichu, na hraně lodyhy a pod.

Brylka sluje pyl pouzdra iprašníkového, slepený viscinovou
hmotou v jednotný celek (vstavačovité, tolitovité).

Byliny jsou rostliny, jejichž nadzemníosa nedřevnatía
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každého roků po odkvetení hvne. Opakem bvlin jsou kře
a stromy (— dřeviny).

Caruncula — viz masíčko.
Celokrajné listy — nemají na obvodě zoubků [49c, e, £, 4).
Cibule slove zkrácená osa, rozšířená na spodu obyčejně tet

čovitě v t. zv. podcibulí; na osu tu přisedají masité, neze
lené šupiny, sloužící jako výživné zásobní orgány. Cibule

Iná je tvořena dužnatou pochvou jediného listu n. je
ďinou cibulovou šupinou (na př. křivatec žlutý, česnek
medvědí),c. šupinata
se skládá z četných, stře
chovitě se kryjících šupin
(lie) c. sukničitaů z
většího počtu šupin kol do
kola uzavřených, objíma
vých a do sebe těsně na
způsob suknic zapadají-|

cích (na př. cibule kuchyň“ská), c. složená s
skládá z četných blánitých
Šupin, v jichž úžlabí jsou
masité cibulky po něko- / V
lika vedle sebe (na př. 94. Příčnýa podélný řez cibulí,
česnek kuchyňský).

Cibulky rozmnožovací jsou malé, cibulkaté, snadno opadavé
pupeny, sloužící vegetativnímu rozmnožování. Bývají na
př. v paždí listů (kyčelnice cibulkatá, lilie cibulkonosná),
ve květech (živorod ost, viviparie, na př. rdesno živo
rodé), anebo i na oddenku (lomikamen zrnitý).

Circumpolární neb amfiboreální slovou rostliny rostoucí na
severní polokouli v Evropě, Asii a v sev. Americe. Rozli
šovati lze circumpol. rostliny vysokohorské (arktické neb
alpinské) a meridionální (teplobytné).

Cizopasné n. parasitické rostliny nepřijímají potravy ze ze

mě,nýbrž z ji 0 h ro stli n, na nichž rostou n. okolo„ nichž se ovíjejí. N elí, kokotice, zárazy.

Čanovvk,pat, ye Do latem. Rare, DY, Koma

c

25. Květy: 2četný, 5četný, 4četný, Sčetný a Očetný.

Cyklický (kruhovitý) květ je takový, jehož částky jsou ve
směs uspořádány v kruzích.

Čárkovitý list [49a] jest úzký, několikráte delší než širší a
po celé délce asi stejně široký, takže okraje jeho jsou
rovnehěžné n. skoro rovnoběžné.

Zvláštní tvary čárkovitých listů jsou:
a) niťovité, velmi uzoučké, teninké a měkké,
b) štětinovité, teninké, avšak dosti tuhé,
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c) šídlovité, tenké, protáhlé a ve velmi jemnou špičku
vytažené,

d) jenlicovite povšechně úzké a dlouhé, avšak vždy
velmi tuhé jako jehlice našich konifer.

Čepel slove rozšířená, nejčastěji plochá část listu, proti části
zúžené, stopkovité, která slove řapík. Viz heslo listv.-četný,na př.2četný, 5Sčetný,4četný, Sčetný...
slove květ, jsou-li jeho lístky (po případě cípy n. zuby)
okvětní n. korunní zastoupeny v počtu 2,3, 4,5. |25|.Dvoučetné kv. la] má na př. čarovník,tro JČ"etné
|b, c| žabník a Kopytník, čtvřčetné Id, e| řeřišniceluč
ní a pobřežnice,pětičetné [f, g| mvší ocásek a zvonky,šestičetné |h, ij. bika a konvalinka. O listech
se říká,že jsou četné. 4četné, 5četné „.. sklá
dají-li se ze 3, 4,5... lístků, které spočívají na konci
společnéhořapíku. Vizheslo:dlanitě složenýllist.

Číška květní je útvar, který vzniká radiárním a tangenciál
ním srůstem a splynutím spodní části kalichu, koruny a
někdy i tyčinek. Jest buď volná (na př. mandloňovité)
anebo srůstá radiárně ještě dále se semeníkem (jabloňo
vité). Dokonalým srůstem kališní číšky s pestíkem vzniká
spodní pestík.Čnělka je zúžená část pestíku, vyrůstající nad semení
kem a končící se bliznou. Čn. bývá niťovitá až v po
době masitého a silného sloupku. Může býti velmi pro
dloužená (na př.šafrán), ale i krátká až nezřetelná. Není-li
vůbec vyvinuta, říkáme, že blizna je přisedlá. Čnělka
je téměř vždy konečná, jen výjimečně postranní
(mochna, kontryhcl, jahodník). Čnělky, je-li jich více.
mohou býti volné aneb víceméně srostlé. Nezřídka bývají
rozeklány ve dvě ramena. Různé druhv čnělek [I] a hli
zen |n] jsou na obr. 26.

Čtyřmocné slovou tyčinky po je-li jich ve květě 6 a z nichjsou 4 delší, 2 kratší. Jsou význačny pro rostliny
křížaté.

Dedublace je podvojení n. pomnožení některého orgánu (na
př. tvčinek).

Děleným nazývá se onen list, jehož čepel je rozdě/ena hlub
šími zářezy n. mělkými choboty v úkrojky (uštv. laloky).
Dle toho, jakou má list nervaturu (viz tam), rozeznáváme:
A) Listy zpeřené n. peřenodílné [27|: B) I. dlanitě dělené
n. dlanitodílné [28|; C) I. znoženě dělené (viz tam).
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A)U listů zpeřeně dělených [27]tálme se středem
čepele nerv hlavní, z něhož na obě stranv vycházejí
mnohem slabší nervy postranní. Podle toho, jak
hluboko zářezy nebo choboty mezi úkrojky zasahují,
rozeznáváme listy:

a) Peřenolaločné, jsou-li zářezv mělké, pouze asi do “ až
'/; čepele [al.

b) Peřenoklané, zasahují-li zářezy asi do © čepele |b].
c) Peřenodiílné, sahají-li zářezy hlouběji, nežli do %“čo

pele [c].
d) Peřenosečné, sahají-li zářezy téměř k samotnému střed

nímu žebru |[d].
Při tom mohou býti úkrojky celokrajné n. po kraji měl
Čeji hlouběji vvkirajované. Jsou-li úkrojky opět samy zpe
řeně dělené, slove list dvakrát, po případě1 tř ik, rát
peřenodílným[el. F NE,mbýůku

K listům zpeřeně děleným náležejí též:
L. kracovitý [27f] je I. peřenolaločný neb klaný, s koneč

ným úkrojkem největším, ostatními směrem dolů po
stupně menšími. všemi směřujícími špičatými cípv dolů
(na př. smetanka).

L. lyrovite [27g| — jsou-li v hořejší části nedělené anebo
mají-li konečný, lichý úkrojek proti ostatním úkroj
kům několikráte větší. jak tomu jest na př. u barborky.

L. hřebenitě zpeřené [27h| — jsou-li rozděleny až skoro
k samému hlavnímu nervu v úkrojky úzké, čárkovité,
jak tomu jest na př. u stolístku.

B)U listů dlanitě dělených 28] rozvětvujesc nerv.
vycházející z řapíku nebo ze spodiny listové v něko
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Jik asi stejně silných nervů, které se prst
matě od sebe rozcházejí a po stranách opět slabší ner
vy vysílají. Podle toho, jak hluboko do čepele zářezy
zasahují, rozeznáváme listy:

a) Dlanitolaločné, zasahují-li zářezy asi do M-'/; čepeie
28 AJ.

b) Dlanitoklané, zasahují-li zářezv asi do “* čepele [B|.
c) Dlanitodílné, vznikají-li zářezy hlouběji, nežli do po

lovice čepele.
d) Dlanitosečné, sahají-li zářezy téměř k samotné basi

čepele. [C].

Dělohy (kotyledony) jsou první listy na rostlině, založené
Již v semenu, počtem omezené, tvaru od asimilačních listů
zpravidla odlišného, obyčejně jednoduché a bez pupenů
v paždí svém.

Dichotomie (rozvětvování hemiblastické) vzniká tehdy, roz
dělí-li se vzrostný vrchol ve dva nové vrcholy, z nichž vy
růstají aspoň s počátku stejně silné a v určitém úhlu od
chýlené větve, Při pravé dichotomii mnohých kapraďoro
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stů list mateřské osy, nejbližší vidlici, padne tak, že úhel
vidlice půlí.

- dílný list — viz heslodělený list —O kalichu, k oruně, okvětí říkáme,že jsou 5dílné. 4dílné, 5
dílné..n dílné, jsou-li až skoro ke spodu rozeklány
ve 3, 4,5,.... n cípů, uštů.

Dlanitě-četné,na př. dlanitě trojčetné. dlanitě
pětičetné listy — viz heslo dlanitě složité
listy.

Dlanitědělený— dlanitodílný
Dlanitěklaný — dlanitoklaný viz heslo
Dlanitělaločný—dlanitolaločný ([ dělený list.
Dlanitěsečný— dlanitosečný

33. Tyčinky dvoumocné. 34. Dvounažky.

Dlanitě složitými n. prstnatými slovou listy, skládají-li se z
několika samostatných lístků, které vyrůsta
jí z konce společného řapíku a jsou tudíž prstnatě roz
přaženy [29|.

Podle toho, z kolika lístků dlanitě složitý list se

skládá, rozeznávají se listy dlanitě trojčetné, n. zkrátka1. trojčetné [A|, 1.dlanitě 5četné |B], 1. dlanitě 7 četné [C]
atd.Jsou-liv trojčetné mlistě lístkyopět složené,
slove list dvakrát trojčetným n. dvakráte trojeným |D].

Dlanitožilnýviz nervatura.
Dokonalým slove květ, obsahuje-li vedle částí podstat

ných: pestíkůa tyčinek,též části nepodstatné: ka
lich a korunu.

Draslavý, s drobnými, draslavými chloupky zpravidla v řa
dách, nikoliv po celé ploše.

Drsný, je-li povrch drsný, s chlupy pouhým okem sotva roze
znatelnými.

Dřípatý je list dělený, rozdělený v cípy (dřípv) hluboké a
nestejné.

Dvojakékvěty—různopohlavné květy.
Dvoubratré tyčinky [31]jsou ony, jež srůstají svými nit

ka mi do jisté vs ve 2 svazečky,jak tomu jest na př.udymnivky [A|.U většiny rostlin motýlokvětých srůstá 9
tyčinek nitkami ve svazek a desátá je volná [B|.

Dvoudomé rostliny [52] — mají různopohlavné květy rozděleny na dvojí jedince; některá rostlina [A]má totiž
pouze květy prašníkov 6 n. samčí |F], jiná rostlina
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[B]pouze kv. pestíkové n. samičí [F;J.Na př. vrby,
konopi. chmel.

Dvouleté byliny — vyrostše na jaře ze semene, vyvinou v
témž roce pouze listv přízemní a pak přezimují. Z jara
druhého roku rostou dále, vyvinou posléze květv a plodv,
načež úplně (i s kořenem) zahynou. Na př. pupalka, mr
kov, zvonek rozkladitý.

Dvoumocnými slovou tvčinky [35] tehdv, jsou-li čtvři, a to
2delší a 2kratší. Jsou význačnypro rostlinypyskaté
a některé krtičníkovité.

Dvounažky [34]jsou plody suché, poltící se, kdvž dozrály,
ve dva jednosemenné díly, odpovídající uzavřeným plo
dolistům a položené 's počátku vedle sebe. Jsou význač
nv pro rostl. okoličnaté |A|, javorovité [B] a mařinovité
ICI. Střední sloupck zůstává někdy jako plodonoš
(karpofor).

Dvoupyské n. pyskaté jsou koruny [68a] n. kalichy .[40DJ,
srůstají-li jejich lístky spolu ve 2 díly v ten způsob, že
se víceméně podobají rozevřené tlamě. Jsou význačny pro

rostliny pyskaté, některé
i) = krtičníkovité a j.a , .

0D Z 9, Pyskatékorunyvnej
6« KW Ďe « 10 / širším slova smyslu seA Ea 9 ee vaSA V 4 třídí ve tři typy:

j 7

E NV b v Len,
RÁ V 9 asd

| ! ,

)

35. Hrozen a jeho nárys. 56. Tyčinky jednobratré.

a) kor. pyskatá vlastní, u níž jícen není ani Široce ro
zevřen ani uzavřen (na př. zimoléz, lobelka, četné kr
tičníkovité).

b) kor. tlamatá s hluboce rozeklaným krajem, takže
její pysky jsou rozestálé a jícen rozevřen (zejména u
pvskatých).

c) kor. šklebivá, jejíž dolejší pysk je směrem k jícnu
vvklenut a tímto vvklenutím se přikládá k pysku ho
řejšímu, uzavíraje jícen (na př. Jnice. hledík, buhli
natka). M

Dvouřízné lodyhy (stvoly) jsou víceméně smáčknuté a mají
po každé straně vyniklý až ostrý kýl. jak tomu
jest na př. u některých třezalek a narcisu bílého.

Elatosom — viz masíčk o.
Elliptičným slove list [49g]. je-li asi 2krát tak dlouhý. jak
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široký, na obou koncích asi stejně zaokrouhlený a právě
uprostřed nejširší. Na př. u rdestu vzplývavého.

Embryo — viz semeno.
Endemickými (endemity) zoveme rostliny, které svým zem.

rozš. jsou omezeny na určité, obyčejně nerozsáhlé, území.
Endokarp — viz oplodí.
Epikarp — viz oplodí.
Eurasijskými označujeme rostliny, které svým zeměpisným

rozšířením zabírají všechnu Evropu a skoro všechnu Asii,
sahajíce většinou po střední Čínu a na jih po Himalaje.
Mohou býti na př. psychrofytní, meridionální (teplobytné),
submeridionální, orientální i horské až vysokohorské.

Eurosibiřskými nazýváme rostliny, které obývajíce Evro
pu překročují Ural a sahají na colině asijské nejdále po
Altaj a řeku Jenisej. Mohou býti na př. psychrofytní, sub
meridionální (čili mesothermofytní), meridionální, orien
tální, horské až vysokohorské.

Evropské rostliny jsou ony, které jsou rozšířeny v rozmani
tém odstupu od pobřeží atlantického až po Urál. Lze roz
lišovati rostl. evr. psychrofytní až mesothermofytní (sub
meridionální), meridionální.

Evropsko-alpinskými nazývají se rostliny význačné pro vy
soká pohoří evropská od Pyrenejí až po Balkán, odkudž
zasahují až do Malé Asie a na Kavkaz.

Fylodie slují listovitě rozšířené řapíky listové, které převzaly
po zániku čepele její úkol.

Gerontogaeické čili rostliny Starého světa jsou rozšířeny po
všem Starém světě: patří sem většinou rostliny teplobytné.

Hedvábný, je-li povrch z chlupů hustých, měkkých, lesklých,
těsně v jednom směru přilehlých, takže se leskne jako
hedvábí.

Hemicyklické květy jsou takové, jichž částky jsou uspořá
dánv částečně v kruzích, částečně ve spirále (tak na př.
prvskyřník, u něhož je kalich a koruna v kruhu, tyčinky
a pestíky ve spirále).

Hlávka — viz strboul.
Hlíza je ztluštělý nezelený orgán různého původu morfolo

gického, sloužící rostlině jako zásobní útvar a někdy též
k rozmnožování. Ztluštěním prýtu n. jeho části v podobu
nejčastěji přibližně kulovitou až podlouhlou n. elliptičnou
vznikají hlízy osní. K těmto patří hlízy oddenko
vé (na př. brambor. topinambur), hlízv basalní, vzni
kající ztluštěním samotné base nadzemní lodyhy (na př.
šafrán) a hlízv hypokotvlové (na př. ředkvička).
Vedle toho známe však i hlízy kořenové, vzniklé
ztloustnutím kořenů (na př. u některých rodů našich.rost
lin vstavačovitých).

Hrálovitý list [49 0-02) — má čepel dole vykrojenu n. prota
ženu ve 2 špičaté laloky, které odstávají svými konci
na strany rovnovážně n. víceméněšikmo vzhů
ru, ale nikoli šikmo dolů.

Irotitý je na př. list tupý s nasazenou ostrou, krátkou a ten
kou špičkou (hrotem).
Klíč k úplné květeně. VI
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Hrozen [35] je květenství, jehož prodloužená hlavní osa nese
v úžlabí listenů přibližně stejně dlouhé květy. Konečný
květ je buď vyvinut (h. ukončený n. omezený, tak
dřišťál),častěji však schází (h. neukončený n. neo
mezený). Jsou-li listeny úplně potlačeny, vzniká h.
bezlistenný (křížaté).H. je všestranný, jed
nostranný n. dvouřadý, hustý n. řídkokvě
tý, prodloužený n. zkrácený až stažený, pří
mý, převislý (dřišťál)n. nící (jen koncem převislý).

Hřebenitě zpeřený list [27h] — viz dělený list.
Huňaté n. kosmaté slovou části rostlinné, jsou-li porostlé

chlupy dlouhými, měkkými, hustými a odstálými.
Hypokotyl (článek podděložní) je první článek osní, nesoucí

dělohu n. dělohy. Je prodloužený až velmi zkrácený, ně
kdy i zduřený v hlízu (ředkvička).

n
Oo 04 2/
s

J
37. Chocholík a jeho nárys.

Chlupy (trichomy) v nejširším slova smyslu jsou výrost
ky buď z pokožky anebo podpokožkových vrstev korového
pletiva: mohou se tvořiti kdekoliv na rostlině a nemívají
pravidelného uspořádání. Jsou jednobunečné n. vícebu
něčné, zřídka mají i svazky cévní (na př. ostny na tobolce
durmanu). Jejich podoba je nejrozmanitější. Chlupy v
úžším slova smyslu jsou jednoduché, jednobunečné n. i
jednořadě vícebunečné, protáhlé, víceméně úzce kuželo
vité n. i válcovité, případně šidlovité n. niťovité, obyčejně
přímé, měkké n. ne příliš tvrdé trichomy. Vedle toho ro
zeznávámepapily, puchýřky, chlupy cibulka
té, vlnaté. hvězdovité, chomáčkovité, žláz
naté, v žlázy proměněné,brvy, štětiny, háčky,
kotvičky. chlupv žahavé, lupiny, chlupy
šupinovité, ostny a bradavky.

Chobotnatý je list se zuby velikými a stejně jako zářezy tu
pými, víceméně zaokrouhlenými.

Chocholík [57]jest hrozen, jehož postranní stopky květní jsou
tak prodlouženy,že květy leží skoro v jedné ro
vině (na př. jabloň, hrušeň).

Jalový květ je takový, v němž jsou potlačeny pohlavní ú
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stroje a zbývá jen okvětí (na př. obvodové květy kaliny a
chrpy polní).

Jařmo nazývají se 2 vstřícné n. skoro vstřícné lístky listu
zpeřeněsložitého.Viz heslozpeřeně složité listv.

Jazýček (ligula) jest blánovitý výrostek na svrchní straně
mezi pochvou a čepelí listů, vyskvtující se zvláště u trav
[46 j|.

Jazykovitou slove koruna srostloplátečná |68c], jejíž trubka
rozšiřuje se nahoře v plochý jazyk, jak tomu jest u
mnohých rostlin složnokvětých.

Jednobratré tyčinky |56| jsou ony, jež srůstají svými nit
kami buď zcela na spodu neb do jisté výšky v jeden
svazek. Na př. u slézu [A], Inu |B|.

38. Rostlina jednodomá (olše). 39. Jehněda a jeji nárys.

Jednodomérostlinv [58]mají květy různopohlavné, tt.
j. prašníkové |j| i pestíkové |[];|, na témže jedinci.
Na př. olše, okurka, jedle.

40. Kalich: 5zubý A, Sklaný B, 5dílný C, dvoupyský D.

Jednoduchým slove list, jehož čepel není buď vůbec
dělena [na př. obr. 48a| n. jest rozdělena mělčími hlub
šími zářezy v ten způsob, že zářezy nikdy nesahají
až ksamému řapíku, takže jednotlivé úkrojky (ušty,
laloky) za samostatné lístky nelze považovati [na př. obr.
48b, cl; v prvním případě slovou listy ce|Ý mi n. ne
dělenými. v druhémjsou buď zpeřeně dělené
lobr. 48h|, dlanitě dělené [obr,48c| n, znaženě
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dělené. Viz heslo dělený list. — Lodvhu zoveme
jednoduchou, není-li rozvětvena.

Jednodušezpeřenýlist — viz zpeřeně složitý list.
Jednoletou nazývá se rostlina, která, vyrostši z jara ze se

mene, téhož roku kvete, vyvine plody a pak zahyne i s ko
řenem. Na př. len, okurka, oves.

Jednožilnélisty — viz nervatura.
Jehněda [39]slove klas (viz tam) v celosti opadavý,

jehož osa jest zpravidla chabá, víceméně převislá a nepa
trné kvítky sedí na ní v paždích šupinovitých listenů.
Kvítky v jehnědách bývají namnoze různopohlavné. Na
př. u- vrb, topolů, olší.

Ježatý, t. j. s hustými, všestranně rozestálými, pichlavými
štětinkami(ježinami).

Kalich jest vnější z obou obalů květních (viz květ). nejča
stěji zelený, zřídka korunovitě zbarvený. Jako koruna
může i kalich skládati se z lístků volných n. z lístků ví
ceméněspolu srostlých [40].V druhém případě r0
zeznáváme podle toho, jak hluboko zářezy zasahují, kali
chy n-zubé [A]J,n-klané [B|, n-dílné [C] a kalichy
2pyské [D]. Kališní cípy po odkvětu často hynou a 0
padávají (k. opadavý). Vytrvá-li kalich i po odkvětu
a za plodu, sluje vytrvalý, je-li při tom zveličen, z v e
ličelý. Jen zřídka opadává kalich již při rozkvětu (k.
prchavý, mákovité). Korunovitě zbarven je k. na př.
u oměje a čemeřice. U složnokvětých bývá k. často pře
měněnv chmýr.

Kališek je druh kalichu podobných lístků, které se vně při
pojují k vlastnímu kalichu a jsou původu palistového
(tak u některých růžokvětých a u slézovitých). |Vzniká- li
obdobný obal z listenů n. listenců, zoveme jej zákro
vem.

Karpatskými nazýváme rostliny, které k nám zasahují oblou
kem karpatským: dáckými ony, které jsou omezenyna
Sedmihradsko a k nám většinou zasahují na Podkarpat
skou Rus: dácko-balkánskými (neb haemskými)
ony, které jsou omezeny na horstva sedmihradská a bal
kánská.

Keř slove dřevina s pněm hned od spodu rozvětveným.
Na př. angrešt. růže. kalina, líska.

Keříik je drobný keř, dosahující výše as 2-3 dm, zřídka více,
na př. vřes, borůvka. šicha černá.

- klaný list — viz dělený list. O srostlolupennýchk ali
ších,korunách n. okvětích říkáme,že jsou2kla
né, 5klané, n-klané, jsou-li rozeklánv ve 2, 3,.
n cípů (uštů) zářezy,sáhajícími asi do polovice celé
délky [40 B).

Klas [11, 15-17]jest takové hroznovité květenství, jehož hlav
ní osa je prodloužena. postranní osy (stopky kvčtní) všakjsou zcela zkráceny, takže květyjsou přisedlé,
jak tomu jest na př. u jitrocele, rdesna, atd.

Zvláštní typy klasu jsou:
Klásek, při jehož tvorbě se účastní listeny zvané
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pluchy, za nimiž jsou květy; u trav je klásek zevně
ještě obalen obyčejně dvěma listeny (plevami).
Jehněda je klas v celosti opadavý s osou často cha
bou (jehnědokvěté).

c) Palice je klas s osou tlustou, často dužnatou (arono
vHé).

d) Šištice je klas se zdřevnaťujícími listeny a osou.
Klíček — viz semeno.
Klubko |11, 1-3]nazýva se takové květenství latovité n. vidla

novité, jehož drobné kvítky mají velice kratičké
stopky, takže se zdají býti nepravidelně nakupeny n. na
hloučenv. Na př. u průtržníku, drnavce.

Kolce slují ztrnovatělé větévky (na př. u trnky, hlohu).
Kolovitá jest koruna srostloplátečná [67G, 68d], pravidelná

n. souměrná, jejíž cípy, obyčejně do plochy rozlo
žené, jsou spolu dole srostlé v trubku zcela kratič
k ou, často sotva znatelnou. Na př. u vrbiny, drchničky,
divizen, rozrazilu.

Kopinatými slovou listv [49c]), jsou-li 3-4kráte tak dlouhé jak
širokéa při tomasi ve třetině svédélky nejširší.
Podobajíse listům vejčitý m, jen že jsou protáhlejší
a ke konci znenáhla zúžené, takže tvar jejich připo
míná kopí.

Kopisťovitým nazývá se hist [49dl, který jest mnohem delšínež širší a při tom na hornímkonci tupý n.zaokrou
hlenýa odtudznenáhla v delší řapíkzúžený,takže
se podobá kopisti. Na př. u sedmikrásy.

Koruna jest vnitřní z obou obalů květních zpravidla ná
padně zbarvený. Viz heslo květ.

Plátky korunní mohou býti buď úplně volné nebo do
jisté výšky spolu srostlé; v prvém případě nazývají se ko
runyprostoplátečnými, v druhémsrostloplá
tečnými (viztam).

Podle toho, možno-li korunu rozděliti ve dvě shodné
poloviceněkolika řezynebo pouze jediným (ale
žádným jiným) řezem, slove koruna pravidelnou
nebo souměrnou (viz tam).

U srostloplátečných korun rozeznáváme korunní
trubku, korunní okraj a jícen. Hlavnítvary
kor. srostloplátečnépravidelné jsou: trubkovitáů,nálevkovitá, zvonkovitá, kulovitá, baň
kovitá, řepicovitá, kolovitá. Srostloplátečná
kor.souměrná bývápyskatá, jazykovitá, ko
lovitá (viz obr. 68).

Korunka (pakoruna) sluje útvar různého původu morfologic
kého, objevující se celkem vzácně v některých čeledích za
vlastní korunou n. okvětím v podobě petaloidních, malých
n. velkých výrůstků, uspořádaných v jeden, zřídka více
kruhů a jevící se buď jako límeček n. trubka, aneb v po
době různých šupin a lístků. mezi sebou neb s tyčinkami
srostlých n. volných, případně v podobě brv n. chlupů
(viz narcis, mučenka, silenkovité).

Kořen je úd rostlinný, nenesoucí ani listů, ani pupenů v pra
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videlném sestavení, s radiálními svazky cévními, na konci
s blánitou čepičkou, obyčejně kladně geotropický (rostou
cí ve směru tíže), nezelený, s vlášením z jednobunečných
chlupů, jichž úkolem jest přiváděti ze země vodu a ne
rostné látky ve vodě rozpuštěné; mimo to má též za účel
rostlinu v zemi upevňovati.

Kořenhlavní vzniká na klíční rostlině jako prodlou
žení hypokotylu,kořenyvedlejší n. adventivní
vznikají na jakémkoliv jiném místě rostliny. Větví-li se
kořen,mluvímeo k. postranních n kořenovýchvětvích.

Podletvaru je k. niťovitý, válcovitý, vřete
novitý n. řepovitý.

K. se může přeměniti v kořenovou hlízu (na př.
u vstavače)anebo ve vzdušný kořen (na př.příčepi
vé kořeny břečtanů).

Kosmatý— viz huňatý.
Kosmopolitickými slovou rostliny.

jsou-li rozšířeny n. roztroušeny po

celém povrchu zemském. o

41. Nárys kružele. 42. Nárys laty.

Kosníkovitý list [49i] — má čepel tvaru kosočtverce n. pro
táhlého deltoidu. Na př. I. kotvice, některých merlíků.

Kracovitý list |27f| — viz heslo dělený list.
Kružel [41] jest květenství vrcholičnaté, jehož hlavní osa, za

končená květem, jest silně zkrácená, kdežto vedlejší osy,
vyrůstající po stranách osy hlavní v nestejných výškách,
jsou značně prodlouženy, takže vrchol hlavní osy daleko
přerůstají a samv opět podobným způsobem jako
osa hlavní se rozvětvují. Na př. u bik, sítin, tužebníku.

Kříženec— viz míšenci.
Křížmostojné (dekusované) postavení listů vzniká, když se

páry vstřícných listů pravidelně střídají (na př. pyskaté).
Kulovitá jest koruna srostloplátečná [67A|. podobá-li se kou

li, na př. u borůvky.
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Květ [45] je souhrn listů, přisedajících na zkrácené ose, omc
zeného vzrůstu (lůžko květní) a přeměněnýchza ú
čelem pohlavní kopulace, směřující k vytvoření plodu.
Květskládá se nejčastějiz jednoho n. dvou obalů,
z tyčinek a jednoho neb několika pestíků (seme
níků). Má-li květ [d, e) jenom jeden obal, po případě
dva obaly, ale stejně zbarvené, říká se o něm, že
má okvětí; na př. květ blatouchu, hyacintu, bledule
atd. Jsou-li ve květě [a, b, c) 2 různotvárné obalv, zove
se spodnější (vnější) z nich, zpravidla zelený a menší, k a
lichem |[k]; hořejší (vnitřní) zpravidla větší a pestře
zbarvený, korunou (cl. Zřídka vyskytují se květy bez
obalu vůbec a pak se jim říká kv. nahé; na př. u ja
sanu ztepilého ([fj.

453.Květy (a, b, c) se 2 obaly (kalichem k i korunou c); květy (d, e)
s 1 obalem (okvětím); květ (f) nahý.

44. Květy vyrůstající .
z paždí listenů b. 45. Listy co do rozestavení na osách.

Květenství je souhrn květů, sestavených podle určitých pra
videl na společné ose. Je buď přisedlé anebo krátce až
dlouze stopkaté. Květenství jednoduchá třídí se ve 2 hlav
ní skupiny:

I Kv.hroznovitá (racemosní),u nichž osy postramn
ní nepřerůstají společnou osu hlavní. Sem patří lata,
kytka, hrozen, chocholík, klas, okolík a str
boul (viz příslušná hesla).

II. Kv. vrcholičnatá (cymosní), u nichž osv po
stranní přerůstají společnouosu hlavní. Sempatří vrcholík víceramenný, kružel, vidlan, vrcholík
jednoramenný (srpek. vějířek.vijan a šroubel).



Oba typy se mohou rozmanitě skládati a tak vznikají
květenství složená, buď jen podle jednoho typu anebo
smíšená. [ak trávy mají klasyz klásků nebo laty z klás
ků, pelyněk latu ze strboulů, hadinec hrozen z vijanů atd.

Kytka liší se od laty v podstatě jen tím, že postranní větve

jsou tak prodlouženy, že všechny květv stojí přibližněstejné VÝŠI n. rovině (na př. javor mléčný).
- laločný — viz dělený.
Lata [42] jest květenství, z jehož hlavní osv vyr ústají“ po slria

nách osy vedlejší opět podobným zpusobem jako osa hlav
ní se rozvětvující a to tak, že nejspodnější osy jsou nej
mohutnější a nejbohatěji rozvětveny, čím výše k vrcholku
však jsou osy slabší a chudší až i jednoduché. Hlavní osa
vystupuje až do vrcholku, takže jí vedlejší osy nepřerů
stají; v důsledku toho mívá lata v obrysu tvar zpravidla
jehlancovitý n. vejčitý. Na př. u šeříku, révy vinné, pta
čího zobu atd.

Ledvinitý list [491] jest list obyčejně šir. n. dl., na hořením
okraji zaokrouhlený, na spodu tupě vvkrojený, takže při
pomíná podélný řez ledvinou. Na př. u kopytníku, popen
ce, sleziníku.

Letničky jsou zeliny, které klíčí na jaře a v témže roce vy
kvetou, přinesou plody a hynou (na př. lipnice jará n. ba
žanka jednoletá).

Liany jsou všechny rostliny (bvlinné i dřevnaté) kořenující
v zemi, jichž nadzemní části nemají dostatečné pevnosti,
aby rostly přímo a proto používají jiných rostlin jako 0
pory, aby vynesly své listoví a své květy výše od země,
do příznivější světelné polohy; mají nejrůznější zařízení
k opírání, zachycování, šplhání a ovíjení. Podle toho ro
zeznáváme:
1. Liany opěrnéav zpěrné bez zvláštníchzařízení

na šplhání, na př. některé šípky a ostružiníky.
2. Liany kořenové jako náš břečťans krátkými pří

čepivými kořeny.
3. Liany ovíjivé s osami šroubovitě se otáčejícími

okolopodpory; pravotočivé jsou na př.chmel. ko
zí list, rdesno svlačcovité,levotočivé jsou na př.
svlačec, kokotice.

4. Liany úponkovité, na př.hrách, vikve, róva vin
ná, tykvovité.

Licho —, tímto termínem se označují části rostlin, podobající
se tomu, čím svou morfologickou hodnotou nejsou. "Vak
šroubel podobající se okolíku se může nazvati licho
okolík, ač z toho ovšem nevyplývá jeho pravá podstata.
Jiné příklady viz níže.

Lichoklasy slovou silně stažené hroznv n. silně stažené laty
trav, poněvadž se zdánlivě podobají klasům.

Lichokvět je květenství napodobující celý květ (na př. u
pryšců). Častěji však označujeme květenství toho druhu
(na př. úbory složnokvělých a palice aronovitých s jejich
toulci)biologickými květy.
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Lichopřesleny jsou vidlanovité, hustě směstnané svazečky
květů v paždí vstřícných listů rostlin pyskatých.

Lichozpeřenýlist — viz zpeřeně složitý list.
Lísteček [79 1.) slove postranní, samostatně oddělená část líst

ku v listech 2-5kráte složitých. Viz heslo zpeřeně slo
žité listy.

Lístek [7914]nazývá se každá samostatná a oddělená část li
stu složitého. Viz heslo složité listy. Ve květu mlu
víme o lístcích kališních anebo okvětních,ale o plá t
cích korunních.

Listenec— viz listeny.

Listeny [44b] a šupiny slují v nejširším slova smyslu listy
víceméně redukované. vytvořené obvčejně v podobě šu
pin, zpravidla přisedajících širokou spodinou, anebo ve
tvaru drobných bezřapičných lístků. Jsou obyčejně neze
lené n. slaběji zelené než listy asimilační a mají za úkol
chrániti mladé části. K nim patří šupiny oddenko
vé, podlisteny (přechodníútvar mezidělohamia listy
asimilačními),nadlistenv (přechodníformace mezi li
sty asimilačnímia květy).podpůrnélisteny, z jichž
paždí vyrůstají květy, listence (listeny na stopkách
květních nejčastěji v počtu 2), obalné Ššupinv pupe
nové. plevv, pluchy a plušky trav a šáchorovi
tých, obal a obalíček rostlin okoličnatých,.zák rov
rostlin složnokvětých, plevy na lůžku rostlin složnokvě
tých, toulce aronovitýcha j.

Listy [46A| skládají sc v četných případech ze tří částí:
pochvy [pl,řapíku [ř]|a čepele Jč|. Pochva jest
spodní, rozšířená část, kterouž list k lodyze n. větvi při
růstá; řapík jest část stopkovitě zúžená: čepel jest
část rozšířená, nejčastěji plochá. Mnohým listům však
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některá z uvedených částí chybí; nejčastěji jim chybí po
chva [B] n. pochva i řapík |c]|, řidčeji pouze řapík [D, l
a málokdy řapík s čepelí [F].

Za části listů dlužno považovati palisty [59|,jazý
ček [46j], a botku [400], o nichž viz u přísluš. hesel.

Podlezpůsobu,jakým jsou listy na osách
svých rozestaveny [45]rozeznávámelisty stří
davé (AJ,I. vstřícné [B|a přeslenité [C].Vizpří
slušná hesla. »

Podletoho,jak k osám svým přirůstají [47|.
jsoulisty: řapíkaté [A|,štítovité [B|,přisedlé
ICI,sbíhavé [D],objímavé JE|, prorostlé [F]a
srostlé [G].Viz příslušná hesla.

Co do členitosti [48]rozeznáváme 2 skupiny listů: listv
Jednoduché, souvisí-li čepel listová dohromady a I
složité, skládá-li se čepel ze dvou až četných samo
statných částí (lístků). Listy jednoduché jsou opět bud
nedělené [celé —48a| nebodělené, a to buď zpe
řeně dělené [(b|,dlanitě dělené [c|, nebozno
ženě dělené. Listy složité jsou buď zpeřeně slo
žité [d]n. dlanitě složité [ej.

Co do tvaru n. obrysu [49]jsou listy čárkovi
té [a], jejichž zvláštní tvary slovou též | nitkovitéštětinovité, šidlovité, jehlicovité n. jehli
cea I mečovité: I. podlouhlé (bl,kopinaté [cl
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kopišťovité [d].vejčité [e], opakvejčité [f],
elliptičné [g],okrouhlé |h|, kosníkovité il,
trojhranné |k|], ledvinovité |I|, srdčité |m),
střelovité [n],hrálovité [0-0+].Rozumíse, že vy
skytují se i četné přechody z toho tvaru do tvaru druhé
ho. Vysvětlení všech jmenovaných druhů listů viz v pří
slušných heslech.

Co do okraje |50| jsou listv celokrajné (al,pilo
vité |b], zubaté Jel,a vroubkované (dl,po přípa
dě 2krát pilovité |b;|, 2krát zubaté [cila 2krát
vroubkované [d4]. Vysvětlení viz u příslušných hesel.

Viztéž spodina a špička listu.

/
X V

50. Iisty vo do okraje.

AD5

Lodyha slove stonek bvlinný (nedřevnatějící a po uzrání
plodu hvnoucí). Lodyha v uzlinách zaškrcená n. pochvou
listovou kol dokola kroužkovaná, zove se článkova
nou (trávy, rdesna, okoličnaté).

Podle příčního průřezu jsou lodyhy n. stopky oblé,hranaté, smáčklé dvojřízné nebo zploštělé.
Podle povrchu jsou buď hlad

ké, rýhované, brázdité nebokřídlaté.

51. Zralý lusk. 52. Měchýřky.

Lodyhy mohou býti též niťovité (kokotice), rou
rovité (cibulekuchyňská).uzlinaté (některéh voz
díkovité) až napuchlé.
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Lupinatý, je-li odění z lupin, t. j. chlupů šupinovitých,
mnohobunečných, kratičkou stopečkou uprostřed neb vý
středně (tudíž štítnatě) přisedlých, k povrchu obyčejně
těsně přitisklých.

Lusk [51] jest 1pouzdrý, suchý, zpravidla vícesemenný plod
z jediného plodolistu,který puká, kdvž dozrál, ve švu
břišním a hřbetním od špičky ke stopce ve 2 chlopně, na
nichž semena jsou střídavě rozestavena. Jest význačným
pro rostliny motývlokvěté.

Lůžko slove nejhořejší část květ
ní stopky, na níž spočívají
květní části: obaly, tvčinky,
pestíky 169 1.

byrovitý list [27g)viz dělenýist
Lysý je úd rostlinný bez chlupů,

nejlysejší, je-li povrch
naprostolysý, olysalý pů

vodně s chlupy, později beznich.

Malvice je vzláštní typ bobule rostlin jabloňovitých, vznika
jící ze spodního semeníku srostlého s číškou. Je to vlastně
přechodní typ mezi bobulí a peckovicí, neboť má rozliše
no vnitřní oplodí v podobě tenkých slupek, tvořících ne
úplná, t. j. ke kraji nesahající pouzdra počtem 2-5. Mylně
se označuje jako plod nepravý.

Masičko (caruncula) slují masité přívěsky semen, bohaté ole
jem, tuky a bílkem (proto zvané elaiosomy). Tyto pří
věsky (na př. vlaštovičník, pryšcovité, vítodovité, violka,
kopytník, třezalka, různé pryskvřníkovité) lákají mra
vence, kteří tímto způsobem přispívají k rozšiřování se
men. Rostlinv takto zařízené jsou hojné a slují my rme
kochory.
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Mečovitým slove list, jehož protáhlá, namnoze čárkovitá če
pel jest k lodyze obrácena hranou, jak tomu je na bř.
u některých kosatců.

Mediterrannímičili středomořskými nazýváme roslli
ny, které jsou omezeny na středomořskou oblast v nej
širším slova smyslu; ty pak, které svým zem. rozš. zahr
nují též všechen Orient zovou se medit.-orientálními.

Medníky (nektarie) jsou místa ve květech, z nichž vyměšuje
se sladká šťáva (medovina, nektar), lákající hmyz obsta
rávající opylení. Někdy jsou však medníky vyvinuty jako
zvláštní útvary nejrozmanitější podoby a jsou hodnoty
buď chlupů anebo jsou to též přeměněné plátky korunní.

Meridionálními rostlinami rozumíme ony zvláště teplobytné
rostliny evropské, které rostou v zemích Středomořských,
zasahujíce odtud přes Podunají na sever až do Nizozemí,
středního Německa, Čech, Moravy a Haliče, na východ až
do Malé Asie.

56.Různé druhy nažek.

Měchýřek [52] jest (pouzdrý, suchý, namnoze vícesemenný
plod, tvořený jediným plodolistem tak jako lusk, od ně
hož liší se tím, že dozráv, otvírá se podélnou skulinou
pouze na břišním (hořejšímšvu, kdežto lusk se
poltí ve 2 chlopně v obou švech. Na př. plody stračky
I, blatouchu [f3].

Mesokarp— viz oplodí.
Míšek (arillus) je dužnatý n. masitý, cukrem a jinými vý

živnými látkami bohatý obal kolem semen: u tisu tvoří
krásně červenou. nahoře otevřenou, dužnatou číšku, u
brslenu korálově červený váček.

Míšenci(n. kříženci. bastardi) jsou rostliny vvrostlé
ze semen, pocházejících z takových vajíček, která nebyla
zúrodněna pylem svého druhu nýbrž pylem nějaké
jiné odrůdy n. nějakého jiného, ovšem příbuzného
druhu rostlinného. Velmi vzácní jsou míšenci mezi různý
mi rody. tak známe na př. z naší květenv křížence okro
tice a kruštíku. vstavače a vemeníku, kostřavy a jílkn.

Mnohobratré,nejčastěji 5bratré [53] n. 5bratré, jsou
tvčinky, srůstají-li svý mi nitkami na spoduve 3
n. ve více svazečků, jak tomu jest onapř. u třezalky,lípy.

Mnoholetérostliny — viz vytrvalé r
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Mnohomanželnérostliny jsou ony, které mají květy tro
jího druhu j55]:obojaké [F],prašníkové |F|
a pestíkové [F-|, a to buď všechny na témže jedinci
n. rozděleně na 2-3 jedincích, jak tomu jest na př. u ja
sanu, javoru mléčného, klenu, drnavce, devětsilu atd.

Monopodium je typ rozvětvování, při němž zůstává hlavní
osa nejsilnější a zachovává trvale svůj směr. Je buď
hroznovité (racemosní,botrytické), zůstává-li hlav
ní silná osa delší než osy postranní, nebo vrcholična
té (cymosní), přerůstají-li větve postranní osu mateřskou.

Morfosa je zvláštní životní tvar, podmíněný stanovištěm.
Mrtnatým slove povrch listu, lodyhv. je-li porostlý chloupky

zcela kratičkýmni, trochu tuhými, tak že jest na
omak drsný.

Náboditý list je náhle zúžen v dlouhou, jakoby nastavenou,
prodlouženou špičku.

Nadlisteny—viz listeny.

Nadplodnítvčinky [65]— viz spodní semeník.
Nahé jsou květy, nemají-li nijakého obalu (ani okvě

tí, ani kalichu, ani korunv), tak že se skládají pouze z ty
črnek a pestíků, jak tomu je na př. u vrb |1 A, B), jasanu
2 F, [451], aronu, u většinv šachorovitých atd.

Nálevkovitou slove srostloplátečná koruna [67C] krátce n.
dloužeji trubkovitá, nahoře však znenáhla rozšířená
jako nálevka. Na př. u svlačce, durmanu a Jj.

Naleziště je pojem topografický, je to místo, na kterém se
vyskýtá ten neb onen druh rostlinný.

Nažky [56] jsou plody namnoze drobnější, jednosemen
né, suché, nepukavé, s tenkým, blanitým až kožo
vitým oplodím, jež semeno těsně obaluje, ale s ním ne
srůstá. Semeno zůstává ve svém oplodí až do vyklíčení.
Nažky mají na př. rostliny složnokvěté (viz obr. 891 na
str. 575), pryskyřníky, jilm, jasan, šťovík atd. Nažka mů
že vzniknouti i ze semeníku z více plodolistů a původně
s více vajíčky. Někdv bývají nažky křídlaté. Vlastní naš
ka má oplodí tenké, blánité až kožovité, se semenem ne:
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srůstající. Zvláštním typem nažky 'jsou obilka a oří
šek (viz tam).

lektarie— viz medníky.
lervaturou neboli žilnatou [54] označujeme soustavu

svazků cevních (nervy, žilky), dodávajících listům pev
nosti a rozložených a větvících se v listech rozmanitým
způsobem. Nejčastěji vyskytují se tyto způsoby nervatiny.
a) Skrytožilné listy, zvané obyčejněbezžilné

(nežilnaté), poněvadž mají nerv n. nervy zcela skrvté
v pletivu listovém a proto zevně neviditelné (na př.
některé rostliny tučnolisté).

b) Jednožilné listy, jichž středemprobíhá jediný,
podélný,nevětvenýhlavní nerv neboli žebro listo
vé (na př. jehlice mnohých jehličnatých).

58. Okolíky a jejich nárys. 59, List s palisty p.

c) Vícežilné listy, jež možno tříditi takto:
a) žilnatina vidličnatá —nervy se větvívi

dličnatě, hlavní žebro není vyvinuto (na př. někte
ré kapradiny s nervv opětovně vidličnatými, rozbí
hajícími se paprskovitě n. vějířovitě, též Ginkgo.
Žilnatina zpeřená (peřená)[d| — hlavní
střední žebro vysílá postranní nervy podle typu
zpeřeného a tv se obvčejně větví dále, takže vzniká
siťnatina nervová. Příslušné listy slují peřenožilné.

Z) žilnatina dlanitá |c| — ze samé base listů
rozbíhá se prstnatě několik přibližně stejně silných
žeber, které se samy víceméně peřeně větví (listvdlanitožilné).

8) Žilnatina znožená [jobr.77]: vybíhá-li ze sil
ného hlavního žebra po každé straně po jednom sil
ném žebru postranním a z jich base po zevní straně
opět nová žebra, což se opakuje, vzniká ž. znožená
a list znoženožilnýÝ n. znožený (na př. če
meřice, některé mochny).

e) Žilnatina souběžná (rovnoběžná)[a, b) —
probíhá-li celou délkou čepele větší počet nervů

joznověžných, nerozvětvených (rostliny jednodě.ožné).
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Niťovitýlist — viz čárkovitý.
Obal a obalíček — viz okolík.
Obaly květní. Jeli obal nerozlišený, sluje okvětí (perigon)
-a jeho lístky okvětní; jsou buď volné n. srostlé. Při

okvětí různoobalnémrozeznávámekalich a lístkykališníakorunuaplátkykorunní.
Obdiplostemonický sluje květ s dvěma kruhy tvčinek v 0

bráceném postavení: vnější kruh padne za plátky korun
ní. vnitřní za lístky kališní (na př. kakostovité, silenko
vité, lomikamenovité a j.).

Obilka jest nažka s tenkým oplodím (slupkou), ale oplodí
její se semenem namnoze neroznatelně
srůstá. Jestvýznačným
plodem trav.

Objímavým slove list [47E|. který spodem čepele, po pří
padě spodem rozšířeného řapíku lodyhu kolkolem objímá.
Na př. u hluchavky objímavé, penízku prorostlého, máku
zahradního, mléčů atd.

Obojaké (n. oboupohlavní) květv obsahují oboje ústrojí
pohlavní: pestíky i prašníky. Na př. květ máku.

Obplodnítyčinky [70|—viz heslosvrchní semeník.
Obsrdčitý (opak srdčitý) je list na konci s výkrojkem o

strým, s laloky tupými (v podobě obráceného listu srd
čitého). 0

Obvejčitý— opakvejčitý“.
Oddenek [57] jest podzemní osa často rovnovážného nebo

šikmého vzrůstu, víceméně zřetelně článkovaná. na člán
cích šupinami pokrvtá n. i bez zřetelnějších šupin. Poně
vadž z oddenku vyrůstají kořínky vedlejší a roste pod
zemí. ba i vnějškem nemálo kořenu se podobá. bývá často
mvlně považována za kořen. Jest v. rostlinstvu velice
hojný.

Ojiněný. t. j. s tenkým povlakem voskovým, na př. listy kos
třavy sivé, plody švestky.

Okolík [58] slove hroznovité květenství. jehož hlavní osa jost
zcela zkrácena, tak že osv vedlejší zdají se vv
růstati z jediného. společného (konečného) bodu. Rozkvé
tání kvítků v okolíku postupuje od obvodu do středu. Na
př. u prvosenky (AJ, čičorky [BJ, vlaštovičníku aj.

Jsou-li v okolíku vedlejší osv zakončeny místo jed
ným květem opět okolíkem kvítků, vzniká ekolík složený
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[61],který jest význačným pro rostliny okoličnaté. Liste
ny pod paprsky složeného okolíku se zovou obalem,
pod stopkami květními obalíčkem.

Okrouhlé listy [49h| — mají čepel v obrysu podobnou kru
hu. Na př. u slezu okrouhlolistého, kakostu nízkého.

Okvětí zove se nerozlišený obal květní z jednoho neb více
kruhu lístků. Lístky ty mohou býti nepatrné, šupinkovité
anebo i velké, krásně korunovitě zbarvené. Okvětí je pra
videlné n. souměrné, z lístků volných (tulipán) n. srost
lých (konvalinka). Okvětí mají na př. křivatec, tulipán,
hyacint, konvalinka, bledule, lýkovec atd.

Opakvejčitý list [49f] — viz vejčitý list.
Oplodí (perikarp) jest ona část plodu, která vznikla přemě

nou stěn semeníku, z něhož se plod vyvinul. Úvoří buď
jednoduchou vrstvu anebo se skládá ze dvou až tří vrstev
— oplodí vnější, střední a vnitřní (epikarp, mesokarp a
endokarp).Dužnatou vrstvu oplodízovemesarkokarp,
kamennousklerokarp, suchouxerokarp.

Orientální rostliny — viz východnír.
Oříšek jest nažka s oplodím sice se semenem nesrůsta jícím,

ale tlustým a ztvrdlým. Na př. u lísky, lip, lně
nek atd.

Osa je úd rostlinný zpravidla záporně geotropický (rostoucí
směrem od země), neomezeného vzrůstu, dorůstající u rost
lin semenných vícebunečným vzrostným vrcholem, který
tvoří zevně postranní hrboulky v pořádku vzestupném;
tvto hrboulky se pak vyvíjejí v listy, v jichž úžlabí jsou
pupeny.

Osa s listy se zove prýtem. Obecným tvarem nad
zemní osy jest lodyha (n. stonek), která je vždy více
méně bylinná; rostliny s osami dřevnatými se nazývají
dřeviny.

Osemení (testa) vzniká z obalu vajíčka při jeho přeměně v
semeno. Uzavírá zpravidla jádro semenné jako pevná slup
ka. skýtající mu ochranu; jen zcela vyjímečně schází
(ochmetovité, Iněnka). Osemení je pravidelně v podobě
slupky, blanky anebo skořápky a lze je někdy snadno
sloupnouti. Velmi tvrdé osemení má maďal neboli koňský
kaštan. U trav srůstá oplodí s osemením a toto opět s bíl
kem (viz obilka).

Ostny — viz trny.
Palice [11, 19-21]slove klas (viz tam), jehož hlavní osa jest

značně tlustá a často zdužnatělá. Na př. u kukuřice, aronu.
Klíč k úplné květeně. VI
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Palisty [59p] slovou malé, někdy však i značně zveličelé

lístkyna spodině řapíků, a to buď trvalén. záhyopadávající. sto jsou párovité a volné, jindy (na př. ší
pek) k řapíku přirostlé, někdy i mezi sebou rozmanitým
způsobem srostlé. Zpravidla jsou nezelené, někdy však i
zelené a asimilující (na př. u macešky polní).

Pakoruna (pakorunka) — viz korunka.
Parasity—viz cizopasné rostliny.
Pavučinatý, je-li odění z chlupů dlouhých, řídkých, různo

směrných a tenkých, na způsob přediva pavučinového.
Peckovice slove plod nepukavý, jehož oplodí je rozlišeno ve

vnější masitou a šťavnatou vrstvu a ve vnitřní tvrdou
vrstvu v podobě t. zv. pecky n. kamenné skořápky (na př.
mandloňovité, dřín, lýkovec).

Pelorie se zove vytvoření pravidelného květu místo normál
ního květu souměrného.

Pereny—viz vytrvalé byliny.
Peřený — viz zpeřený.

Perigon — viz okvětí.
Peřeno-dílný, -klaný, -laločný -sečný list — viz heslo dělený list.
Peřenožilný— viz nervatura.
Pestík [26] je ve květu ústroj samičí, vzniklý srůstem plodo

listů. Je nejvniternější částí květu a u většiny rostlin
možno na něm rozeznati 3 části: spodní, naduřelá část,
obsahující vajíčka (zárodky na semena) slove semeník:
zúžená část nad semeníkem nazývá sečnělka a lepkavý
konec čnělky slove blizna.

Poněvadž semeník! jest ze všech tří částí nejdůležitější,
užívá se v popisné botanice slova »se men ííke« často mí
sto pestíku.

Pestiíkové květy — obsahují pouze pestíky; tyčinky jim
chybějí.

Petaloidní, t. j. vytvořený na způsob koruny, na př. kališní
lístky oměje, tvořící zdánlivou korunu.
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Pilovitým slove list [50b], který jest na okraji vvkrajován
ve špičaté (řidčejitupé), do předu směřující
zoubky asi stejné velikosti. Vnitřní strana těchto zoubků
jest kratší nežli strana vnější; zářezy mezi zoubky jsou
úhly ostré. — Jsou-li zoubky pilovitého listy samy opět
pilovité,říká se listu 2kráte pilovitý (50b.

Planou (méně správně divokou) slove rostlina na svém
nalezišti domácí, zachovávající se bez přičinění člověka.

Plátky sc zovou lupenv koruny (na rozdíl od lístků kališ
ních).

Plstnatým zove se povrch rostliny, je-li porostlý chlupy jem
nými, hustými, v souvislý povlak spletenými.

Plod v užším slova smyslu je přeměněný semeník, uzavíra
jící semena; v širším slova smyslu slují plodem všechny
zvláště pozměněné údy rostlinné, které chovají semena až
do doby zralosti, pak je vypouštějí anebo s nimi opadá
vají (sem patří i t. zv. plody nepravé, na nichž se vydatně
účastní i části mimoplodolistové a pak ovšem plody rost
lin nahosemenných, u nichž není semeníku).

Ze stěny semeníku vzniká oplodí (viz toto), jehož
vytvoření je důležitou pomůckou pro třídění plodů. Hlavní
typy plodů lze rozčleniti takto:

I. Plody rostlin krytosemenných.
A.Plody s oplodím celým n. částečně dužnatým.

1. Bobule (oplodí celé dužnaté).
2. Peckovice (oplodí rozlišeno v dužninu a vnitřní

skořápku).
B.Plody s oplodím suchým:

a) Nepukavé:
5. Nažka.

b) Pukavé (t. j. vícesemenné, zřídka jednosemenné
plodv, jichž oplodí se různě otvírá a vypouští se
mena):
«) Plody z jednoplodolistového semeníku:

4. Měchýřcek, pukající pouze jediným švem.
5. Lusk, pukající břišním a hřbetním švem.

9) Plody ze semeníku z 2 n. více plodolistů:
6.Tobolka.

c) Poltivé (to jsou plody z 1 nebo více plodolistů,
poltící nebo rozpadávající se v části odpovídající
těmto anebo představující jen jejich části:

z. Struk je plod z 1 neb 2 plodolistů, rozpadající se
v čas zralosti příčně v Isemenné, uzavřené články.

8. Dělený plod z 2 (řidčeji více) plodolistů, rozpa
dající se v části, rovnající se dílcům plodolistů (na
př.tvrdky).

9. Poltivý plod, který se v čas zralosti poltí v jed
notlivé, uzavřené plodolisty (na př. dvounažky).
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Vedle těchto plodů známe ještě typy zvláštní, u nichž
se účastní i části mimoplodolistové,tak na př. u jahody
zdužnatělé lůžko květní, u šípku zdužnatělé lůžko, u
moruše zdužnatělá osa strboulku květního a zdužnatělé
okvětí, u buku osní číška, atd.

lI.Plody rostlin nahosemenných (plody semenné), u
nichž je plodem v podstatě semeno, neboť není tu uzavře
ných plodolistů a tudíž také ne oplodí.

Šiška (na př. jedle, smrk, borovice).
Sišticová bobule (na př. jalovec).
Semenná bobule (na př. tis).

4. Semenná peckovice (na př. Ginkgo).
Viz příslušná hesla!

Plodolisty (karpely) jsou přeměněné listy, nesoucí vajíčka.
Jsou buď volné s vajíčky po okraji (rostl. nahosemen
né), anebo srostlé v pestík s vajíčky uvnitř v dutině
(rostl.krytosemenné). :

Podlisteny— viz listeny.
Podlouhlý list [49b] — jest asi 5-4kráte tak dlouhý jak ši

roký, k oběma koncům stejně zúžený n. zaokrouhlený,
takže se podobá protáhlé elipse. Na př. u rdestu kade
řavého.

Podplodnítyčinky [69]—vizheslosvrchnísemeník.

or

Pochva listová [46p) jest nejspodnější, víceméně rozšířená
část listu, kterouž list k lodyze n. větví přirůstá. Nejlépe
vyvinuta jest u trav [46E] a ostřic, kde objímá kolkolem
stéblo.

Polokeř má dřevnatý, hned od země rozvětvený pníček jako
keř, ale mladší větve pníčku po roce n. po dvou le
tech vždy na podzim odumírají a opadávají. Místo nich
vyrůstají příštím rokem zase nové větve ze spodních pu
penů, které, vyvinuvše květy a plody, opět z části od
umrou, takže rostlina nedosáhne nikdy velikých rozměrů.
Na př. šalvěj lékařská, rozmarina.

Polospodním slove takový semeník [60pj, který sedě ve vy
dutém lůžku (číšce), asi do polovice své výšky s lůžkem
srůstá, od polovice jest volný. Na př. u lomikamene.

Prašník skládá se obyčejně ze dvou. původně dvoupytličných,
posléze však splynutím obou pouzder jednopouzdrých
prašních pouzder. Část spojující obě pouzdra sluje spo
jidlo (konektiv). Je tudíž úplný prašník dvoupouzdrý a
čtyřpytličný. Prašní pouzdra pukají skulinami obrácený
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mi buď dovnitř květu (introrsní) anebo odvrácenými
od středu květu (extrorsní). Prašník puká sice oby
čejně podélnou skulinou, ale může pukati též konečnými
děrami nebo póry (vřesovité, brambor, kukuřice), chlop
němi (dřišťál) anebo četnými dutinkami (jmelí).

Prašníkové květv — obsahují pouze tyčinky; pestíky jim
chybějí.

Pravidelné jsou květy, koruny, kalichy, okvětí, semeníkv,
možno-li je několika řezy rozděliti ve 2 shodné polo
viny [62|. Plátky, po případě cípy (ušty) pravidelných korun, kalichův,okvětí jsou vesměs n. alespoň stří
davě stejně veliké a stejného tvaru. Např.
květ mochnv, řeřišnice, zvonku, bledule, sněženky.

Prorostlým nazývá se list [47F], jehož přisedlá čepel lo
dyhu kolkolem objímá, a to tak, že se zdá, jako
bv lodyha n. větev listem prorůstala, jak tomu jest na př.
u prorostlíku okrouhlolistého.

65. Tyčinky souprašné (f)
a sourodné (g). 66. Květ se semeníkem spodním.

Prostoplátečnouslove koruna, skládá-li se z plátků ve
směs volných, ani dole spolu nesrostlých, takže možno
každý plátek z květu vytrhnouti o sobě. Na př. u orseje,
jahodníku, hrachu atd.

Prstnaté listy — viz dlanitě složité L.
Prýt je osa s listy.
Přeslen listů [45C| vzniká, když alespoň 53listv stojí na

lodyzen. větvi ve stejné výšce proti sobě, jak
tomu je na př. u sasanky, vraního oka.

Přetrhovaně zpeřený list [78G] jest list lichozpeřenýÝ,
v němž s lístky většími střídají se lístky zakrnělé, jako na
př. u bramboru, rajského jablka, tužebníku atd. —

Příčepivé kořeny jsou krátké, rozvětvené vzdušné kořeny,
sloužící k zachycování (břečťan).

Přisedlým nazývá se list [47C|, který nemá řapíku, takže k
lodyze n. větvi přisedá čepelí. Květy slovoupři
sedlými, nemají-li stopek.

Pýřitým slove povrch rostliny, je-li porostlý chloupky krát
kými, málo nápadnými, měkkými a dosti hustými.
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Pupeny jsou mladistvé prýty jako základ pro listnaté n. kvě
tonosné osy. P. pravé jsou v úžlabí každého listu, p. na
bodilé (adventivní) vznikají na libovolném jmnístěrost
liny mimo paždí listů n. konec prýtů. Pupeny zimní
jsou různě chráněny. Někdy bývá v paždí listu po 2 neb
více pupenech, které stojí buď vedle sebe (p. kolatc
rální) n. kolmonad sebou (p. seriální).

Pyskatékoruny — viz dvoupyskaté kor.
Radiální je takové vytváření, jsou-li všechny části uspořá

dány rovnoměrně kolem podélné osy, takže nelze roze
znati ani přední ani zadní, levé n. pravé strany. Radiální
souměrnost jeví na př. válcovitý kořen, list cibule ku
chyňské, jablko. Rádiální květy se zovou pravidelnými.

Redukce je zmenšení počtu článků neb i celého orgánu.
Reprodukční slují orgány, pokud slouží k pohlavnímu T07

nožování„rostliny. a tím k zachování druhu. ,v? va MKAO Á C /2 lo LX, (o o. uOpeť,', LOeh ,
" n „

Rhizom — viz oddenek.
Rozvětvováníos je buď holoblastické, vznikají-li po

stranní osy (větve) pod vzrostným vrcholem z úžlabí listů
(vizmonopodium)anebo hemiblastické, rozdělí-lise
vzrostný vrchol ve dva nové vrcholy a dvě větve (viz di
chotomie).

Rudiment — orgán zakrsalý, avšak ne úplně potlačený.
Různopohlavné (jednopohlavné, dvojaké) jsou květy, obsa

hují-libuďpouze tyčinky n. pouzepestíky, jak
jest tomu na př. u chmele, vrb, okurkv. Různopohlavnékvětymajírostlinyjednodomé, dvoudoméamno
homanželné (viztam).

Řapík [46ř] jest spodní, stopkovitě zúžená část listu, která
nese čepel. Viz heslo listy.

Řapíkatým [46B| slove list, má-li řapík.
Řepicovitounazývá se koruna, (67F]dloužeji trubko

vitá, nahoře náhle v plochý (nikoliv nálevkovitý),ši
roký okraj rozšířená. Na př. u plamenkv, brčálu, šeříku
atd.
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Samčín. prašníkový je jednopohlavníkvět, mající pou
ze tyčinky.

Sametový— viz aksamitnatý.
Samičín. pestíkový je jednopohlavníkvět, mající pouze

semeník
Saprofytickou slove rostlina, čerpá-li výživu svoji ze zetlí

pajících a hnijících těl organických. Na př. hnízdák, hniúk.
Sarkokarp — viz oplodí.
Sbíhavým slove list [47DJ, jehož spodní kraje jako žebra

n. křídla sbíhají po lodyze, jak tomu je na př. u kostivalu,
trubilu atd.

-sečný n. stříhaný L.je takový dělený I., u něhož zářezy
sahají téměř k samotnému střednímu žebru neb k basi
čepele.

Semenná bobule vzniká u tisu tím, že kolem jediného sc
mene vzrůstá dužnatý, červený číškový obal (míšek).

Semenná peckovice vzniká z vajíčka nahosemenného rozliše

ním jediného obalu ve něB. dužnatou vrstvu a ve vnitřníkamennou n. pecku (tak Ginkgo).

70. Květy se semeníky svrchními a tyčinkami obplodními.

Semenice (placenta) je místo, na němž přisedají vajíčka. U
místění vajíček (placentace) je rozmanité a to:
a) Semenice nástěnné v jednopouzdrýchsemení

cích, nevnikající hluboko do dutiny semeníkové (na př.
vstavačovité).b) S. nákoutnín.středoúhlé ve vícepouzdrýchse
menicích, jsou-li vajíčka upevněna na vnitřních úhlech
pouzder (na př. lilijovité).

c) S. střední, jsou-li vajíčka upevněna na středním
sloupku, nesouvisejícím se stěnami semeníku (na př.
prvosenkovité, hvozdíkovité).

d) S. basalní, pak-li jediné vajíčko vvrůstá přímo ze
dna semeníku a je tudíž konečné (na př. složnokvěté).
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Semeník je spodní část pestíku, ve které jsou vajíčka (zá
rodky semen). Často rozumí se pod jménem semeníku
celý pestík. Viz heslo pestík.

Semeno vzniká z vajíčka po opylení a skládá se z klíčku (kel,
embryo), který jest opatřen zvláštním obalem a výživ
nými látkami. Klíček je nejpodstatnější částí semene, ne
boť je zárodkem nové rostinv. Dokonalý klíček má vždy
kořínek (radicula), dělohy a vzrostný vrchol. Velmi re
dukované embryo mají však některé rostliny cizopasné
(zárazy) a pak vstavačovité, u nichž embryo tvoří málo
bunečný, víceméně kulovatý útvar.

Při přeměně vajíčka v semeno mění se obaly (n. obal,
byl-li jen jeden) v osemení (testa). Vše, co je uzavřeno
v osemení,sluje jádro semenné. Toto má buď hojné
pletivo výživné (bílek, semena bílečnatá) anebo je bez
bílečné. Dvojí bílek mají v semenech rostliny leknínovité.

Semena jsou buď hladká anebo s různými strukturami
(sífkovaná, dolíčkovaná, rýhovaná) anebo štětinatá, ostén
katá n. různě chlupatá. Chlupy a křídla slouží za létací
přístroj a podporují roznášení semen větrem.

Semena mívají někdy různé výrůstky a přívěsky (viz
heslamíšek a masíčko).

Sklerokarp — viz oplodí.
Skrytožilnélisty — viz nervatura.
Složenýlist —složitý list.
Složitými (složenými) slovou listy [63],jejichž čepel není

souvislýcelek,nýbržskládáse zněkolika až mnoha
samostatných částí úplně od sebe odděle
ných. Těmto částem říkáme lístky a řapíkům jejich,
jsou-li vyvinuty, řapíčky. Podle toho,vyrůstají-li lístkv
po obou stranách hlavníhonervu anebo z konce
společnéhořapíku, rozeznávámelisty zpeřeně složi
té [63 1, 3] a listy dlanitě složité [632, 4, 5| — viz
tam.

Souběžnážilnatina — viz nervatura.
Souměrnými (zvgomorfickými) slovou květy [64] koruny,

kalichy, okvětí, možno-li je rozděliti ve dvě shodné polo
viny pouze jediným, (ale žádným jiným) řezem.Na př.
květ violky, hrachu, hluchavky.

Sounoží (sympodium) je zdánlivě jednoduchá hlavní osa, kte
rá se ve skutečnosti skládá z řady os navzájem podříze
ných. Vzniká tím, že osa postranní (úžlabní, dceřinná) za
tlačuje osu hlavní (mateřskou) stranou a staví se do je
jího pokračování. Na ose sympodiální vvnikají proto listv
proti zdánlivě postranním osám (na př. réva vinná, br
čál, tolita lékařská).

Souprašnými nazývají se tyčinky [65f],jsou-li spolu srost
lé n. slepené svými prašníky [|t],kdežto nitky [n] mají
volné, jak je tomu na př. u rostlin složnokvětých a tykvo
vitých.

Sourodné jsou tyčinky [65p], přirůstají-li ke čnělce, jak
je tomu u rostlin vstavačovitých a u podrážce.
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Spirální (acyklický) květ je takový, jehož všechny částky
jsou uspořádány ve spirále (na př. u magnolie).

Spodina listů; podle spodiny neboli base čepele listové roze
znávámelisty ve spoduznenáhla zúžené, staže
né, tupé n. zaokrouhlené, uťaté, srdčité, le
dvinovité, střelovité a hrálovité.

Spodním slove semeník [66], jestliže obaly květní a ty
činky vyrůstají nad ním. Na př. u angreštu, jabloně,
zvonku, sněženky.

Srdčitý list [49m] sluje víceméně vejčitý s výkrojkem u
řapíku ostrým. s laloky tupými (na př. lípa). Často se však
vztahuje pojem srdčitý jen na spodinu listu.

Srostlé [47G] jsou listy vstřícné, jejichž spodiny spo
lu srůstají, jak tomu je na př. u kozího listu a štět
kv soukenické.

Srostloplátečnou slove koruna |[67,68|, jsou-li její plátky
(cípy, ušty) do jisté výše, někdy třeba jenom na spodu,spolu srostlé.

Ku pravidelným korunám srostloplátečným[67]
náležejíkoruny:kulovité [A|,baňkovité |B|, ná
levkovité [C],trubkovité [D/,zvonkovité |E|,
řepicovité [F]a kolovité |G|.

K souměrným korunám srostloplátečným [68] pa
tříkoruny;dvoupyské n. pyskaté la,b|, jazyko
vité [c],kolovité (dl.

Srpek vzniká z vidlanu tím, že z obou vstřícných květonos
ných listenů vyvine se jen jeden a to vždy na téže straně
a v téže rovině (na př. některé mečíky, sítina žabí).

Srstnatým slove povrch rostliny, je-li porostlý chlupy pro
středně dlouhými, dosti tuhými, víceméněodstáva jícími,
jako na př. u jahodníku.

Staminodie se zvou zákrsky tyčinek.
Stanoviště je pojem ekologický, t. j. souhrn podmínek klima

tických, půdních i jiných, působících na určitém místě.
Stéblo jest lodyha po celé délce stejně tlustá, obyčejně je

dnoduchá a dutá (plná stébla má na př. kukuřice), kolén
ky v články rozdělená; v koléncích přísedají dokonale
(kruhovitě) objímavé listy.

Stonek je nadzemní osa.
Strboul neboli hlávka |[I1, 4-12] jest hroznovité květenství,

jehož hlavníosa je Zcela zkrácena. takže bezsto
pečnén. zcela kratičce stopkaté květyjsouna
jejím vrcholku hustě směstnány, jak tomu je na př. u je
telů, tolic atd.. — Lůžko strboulu je buď neztluštělé anebo
ztluštělé (rozšířené) a pak buď ploché, vyhloubené, vv
duté, kuželovité n. kulovité; je buď plné n. duté. Nese-li
mezi květy listeny (— plevy) sluje plevnaté, jinak je
nahé neboli bezplevné.

Stromy jsou rostliny, vytvářející z dřevnatého kořene je
dnoduchý kmen, který se teprve v jisté výšce roz
větvujev korunu.
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Struk jest plod poltivý s pevným a suchým oplodím, rozpádající se včas zralosti příčně v jednosemenné, uzavřené
články. Je tvořen buď jediným plodolistem (čičorka, pod
kovka, kopyšník) anebo 2 plodolisty (ohnice, povázka).

Střelovitý list [49n] — má čepel dole vykrojenu ve 2 špi
čaté laloky, které směřují svými konci dolů, takže vnitř
ní kraje jejich svírají úhel ostrý. Na př. u šípatky, šťo
víku obecného, aronu atd.

Střídavými slovou listy [45A|, jsou-li na lodyze a větvích ro
zestaveny v nestejných výškách.

Stříhaný list — viz sečný.
Stvol jest bylinný, bezlistý stonek nesoucína vrchol

ku jeden n. více květů. Místo listů mívají stvoly někdy
šupiny n. listeny. Stvoly jsou na př. u prvosenek, sme
tanek, sněženek atd.

Sudozpeřenýlist [78C, D, EJ — shoduje se sl. lichozpe
řený mi (viz tam, až na to, že hlavní řapík nekončí se
lichým lístkem, nýbrž jen hrotem, jak tomu jest na
př. u lechy jarní [D, E) nebo úponkou, jak tomu jest
na př. u vikví [C|.

Sukulentní rostliny jsou rostliny se zdužnatělými listy při
normální ose (sukulenty listové) anebo takové, u nichž
naopak zdužnatěla osa, kdežto listy jsou slabě vyvinuty,
případně i zcela potlačeny (suk. osní).

Svazek [5 A. 13, 8, 9] jest květenství hroznovité n. vrcholič
naté, stažené, takže květy jsou hustě směstnány. Na př.
u jiimů [3AJ, kartouzku atd.

Svrchním slove semeník (po případě více semeníků), jsou
li tyčinky a obaly květní vetknuty na lůžko pod ním [69|,
nebo stojí-li okolo něho, nikterak s ním nesrůstajíce
Jz0]. V prvém případě spočívá semeník (po případě více
semeníků), na lůžku |t] homolovitém n. plochém, nero
šířeném a tyčinky jsou pod pl odní; v druhémPří
padě sedí semeník (po případě více semeníků) volně na
dně číšky |t] a tyčinky jsou oplodní.

Sympodium— viz sounoží.
Šešule [73B-D] jest zvláštní tvar pukavé tobolky, tvořené 2

plodolisty a rozdělené ve 2 pouzdra blanitou nepravou (se
menicovou) přepážkou, po jichž obou stranách zůstávají
semena i po rozpuknutí plodu. Kdvž dozrály |B, DJ, oddělí
se od nich. počínajíc zpravidla od stopky, po každé stra
ně blanité stěny jedna chlopeň, tak že zralá semena, u
pevněná na rámečku blanité stěny se obnaží: posléze
chlopně opadají a semena strhá vítr. Jsou-li šešule k rá tt
ké, nanejvýše jen asi 2-4krát delší než širší, slovou še
šulkv IC, DI. šešule i šešulky jsou význačny pro rost
liny křížaté. Různé druhy šešulí a šešulek jsou zobrazeny
v HH.oddíle na str. 40 a 41.

Šidlovitýlist — viz čárkovitý.
Šiška jako plod semennýÝ(viz tam) má četné, spirálně, vstříc

ně neb přeslenitě uspořádané, v čas zralosti zdřevnaťující
Šupiny, nesoucí semena nezřídka křídlatá. Šišky jsou buď
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nerozpadavé (borovice, smrk), n, rozpadavé (jedle). U je
hličnatých mají buď jednoduché šupiny anebo podpůrné
braktey a za nimi teprve plodní šupiny.

Šišticová bobule je význačná pro jalovec, kde srůstají a
zdužnaťují 3 přeslenité plodní šupiny a tvoří tak plod bo
buli podobný.

Šklebivouslove dvoupyská koruna (68b),jejíž pysky
jsou k sobě přiloženy. tak že jícen víceméně uzavírají,
jak tomu je na př. u lnice a hledíku.

Špičatý list má krátkou špičku ne v příliš ostrém úhlu (srovn.
zašpičatělý).

Špička listů; podle způsobu, jakým se listy zakončují na
špičce, rozeznáváme listy špičaté (s krátkou špičkou ne
v příliš ostrém úhlu), zašpičatělé (protažené pozvol
na v delší špičku ve velmi ostrém úhlu), nábodité,špičkaté, hákovité, osinaté, hrotité, tupé,
zaoblené n. %aokrouhlené, vykrojené, ob

w Asrdčité, vvříznuté.

Šroubel vzniká z vidlanu tím, že z obou vstřícných, květo
nosných listenů zůstane jen jeden a to vždy na téže stra
ně, avšak odchýlen o určitý úhel, takže zdánlivá hlavní
osa (sounoží), je závitkovitě stočena a nese po jedné stra
ně listeny, po druhé stopkaté květy. Šroubel mají některé
rostliny tykvovité. Zkrátí-li se jeho osa, vzniká Šrou
belokoličnatý“ (lichookolík), na př. u šmelu okolič
natého.

Štětinatý jest povrch rostlinv, je-li porostlý chlupy (štětin
kami) tuhými. víceméně pichlavými, jak tomu je na př.
u hadince.

Štětinovitýlist —viz čárkovitý.
Štítovitým nazývá se list [47BJ, jehož čepel jest k řapíku při

rostlá středem spodní strany, takže neleží s řa
píkem v jedné rovině, nýbrž stojí k němu víceméně k ol
m 0, jak tomu na př. u pupečníku.

Šupiny— viz listeny.
Tlamatouslove koruna dvoupyská [68a],jejíž pysky

jsou víceméně rozestálé, takže jícen je otevřen. Jest vý

(načnou pro rostliny pvskaté a některé rostliny krtičnícovité.
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Tobolka je suchý, pukavý, vícesemenný plod, tvořený dvěma
n, více plodolisty, je jednopouzdrá a otvírá se různým
způsobem. Je to plod velice rozšířený v různé podobě po
dle způsobu otvírání (zda chlopněmi, víčkem, děrami či
skulinami), podle počtu plodolistů, se zřením k přehrád
kám, umístění semen a vytvoření oplodí. Hlavní typy to
bolek jsou:
a) t. pukavá,otvírající sedokonale(chlopněmi) ane

bo nedokonale (zuby) podélnými skulinami. Otvírání
se děje buď volnými chlopněmi, které se odtrhávají

buď sestupně (od shora dolů) anebo vzestupně; řidčejise t. otvírá jen uprostřed podélnou skulinou (šťavel)
anebo chlopně na spodu a vrcholku víceméně souvi
sejí (vstavačovité). — Zvláštním typem pukavé tobolky
je šešule (viz tam).

b) t víčkatá otvírá se obřízně víčkem (na př. blín,
drchnička, jitrocel, laskavec).

c) t děrnatá, jejíž oplodí puká póry n. děrami (na př.
zvonky).

d) t. nepravidelně se trhající (na př.kokotice
sedmikvítek).

Toulee slove blánovitý n. i jinak vytvořený, veliký listen
po případě 2 listeny spolu
srostlé, zahalující před roz
vinutím květ nebo i celé kvě
tenství, jak tomu jest na př.
u rostlin amarylkovitých, čes
neku, aronu [11, 19] atd.

72. Úvrdky. 75. Struk (A), šešule a šešulky.

Trichomy — viz chlupy.
Trny jsou bodlinaté útvary vzniklé přeměnou větévek (m

př. u trnky) n. přeměnou listů (na př. u dřišťálu) n. pře“
měnou palistů (na př. u trnovníku).

Obdobné útvary, vznikající z pokožky n. z pletiva pod.
pokožkového (tudíž hodnoty chlupů), se zovou ostny, aí
často nebývají trny a ostny přesně rozlišovány.

Trojčetným slove list [29A|, skládá-li se ze tří lístků, jakcna př.u jetele, jahodníku. —Jsou-lilístky trojčet
ného listu opět samy složeny, a to každý ze tří lístečků
slove takový list 2krát trojčetným [29D/; na př. u orlíčku

Trojeně zpeřený list [79 C] jest onen, jehož hlavní, společn»
řapík rozvětvuje se na konci ve 3 asi stejně silná vřetena
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a ta teprve přecházejí v listy složitě lichozpeřené, jak to
mu jest na př. u samorostlíku, některých žluťuch, osladiče
doubravního a j.

Trojhranný list [49k| — má čepel v obryse podobnou rovno
ramennému trojúhelníku. Na př. listy merlíku městského.

Trubkovitými slovou koruny [67 D) n. kalichy, okvětí,
jsou-li podobny trubce po celé délce asi stejně široké neb
nahoře jen nepatrně a velmi znenáhla rozšířené. Na př. u
mnohých složnokvětých, kokoříků atd.

Tvrdky [72]jsou 1semenné, posléze suché plody, vyznač
né pro rostliny pyskaté a rostl. brutnákovité. Od nažek
se liší tím, že nevznikly z celých semeníků, nýbrž roz
dělením semeníku ve 4, řidčeji ve 2 jednosemenná pou
zdra. Tvrdky jsou tedy plodem děleným; jejich oplodí
je suché a tvrdé, někdy dokonce porculánově ztvrdlé
a lesklé (kamejka).

Tyčinky jsou květní ústroje samčí, vytvářející pvl, potřeb
ný k zúrodňování blizen. Skládají se zpravidla ze 2 od
dílů: spodní, tenký, namnoze nitkovitý oddíl slove nitka,
hořejší, mnohem širší, nejčastěji žlutě zbarvený oddíl, ob
sahující pylový prášek, nazývá se prašník.

Ve květě jsou tyčinky umístěny zpravidla mezi koru
nou (okvětím) a pestíkem (pestíky).

K semeníkům mohou tvčinky zaujímati polohu trojí:
a) Jsou nitkami vetknuty pod svrchní semeník

(semeníky)— tvčinky podplodní [69].
Jsou nitkami upevněny na 0kraji prohloubeo
né číšky, na jejímž dně sedí svrchní semeník(semeníkv)— tyč. obplodní [70|.

c) Jsou nitkami upevněny na spodním semeníku —
tyč. nadplodní (66.
Při popisech květů setkáváme se s tyčinkami dvou

mocnými [33|,čtyřmocnými 0|,jednobratrý
mi [56]|,dvoubratrými, mnohobratrými [55],
souprašnými [(65f],a sourodnými [65pj. Vysvět
lení viz u příslušných hesel,
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Úbor slove strboulovité květenství, jehož lůžko je značně
rozšířeno a listeny pod ním jsou směstnány v tak zv. zá
krov. Přisedlé kvítky, na lůžku těsně vedle sebe
směstnané, jsou zpravidla drobounké; kvítky na obvodě
mívají koruny často větší, někdy i jinak zbarvené nežli
kvítky vnitřní, v důsledku čehož podobá se úbor jediné
mu květu a zákrov jeho kalichu. Úbory jsou význačným
květenstvím rostlin složnokvětých a štětkovitých. Různé
úbory jsou zobrazeny v druhé části na příslušných mís
tech.

ponky jsou dráždivé údy rostlinné, sloužící k zachycování.
Jsou to buď přeměněné osy (réva vinná, mučenka), listy
n. jejich části (hrách, vikve, hrachory) anebo se rovnají
v dolejší necitlivé části (stopce) ose, v hořejší (ramenech)
listům (tykvovité).
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75. Vrcholík.

Vajíčko jost stopkatý n. přisedlý zárodek semena podoby
nejčastěji vejčité n. kulovité, někdv i smáčklé. Jeho hlav
ní součástje jádro vaječné, uzavřenéjedním n. dvě
ma vakovitými obaly (integumenty), velmi zřídka nahé.
Obaly nechávají na vrcholku malý otvůrek (dírka klo
vá). Vajíčko Souvisísc semenicíŠňůrou vaječnou:
je buď přímé, obrácené neb zakřivené. Po oplodnění mění
se vajíčko v semeno, které má buď zvláštní výživné ple
tivo — bílek (endosperm), ve kterém je uložen klíček
(embryo) anebo je bezbílečné a zásobní látky pro klíční
rostlinu jsou v masitých dělohách. Vzácně mají semena
dvojí bílek.

Vejčitým slove list [49e]. je-li asi 2krát tak dlouhý jak ši
roký a při tom v dolní třetině (nikoliv uprostřed) nejširší,
takže na spodu jest tupěji zaokrouhlen nežli nahoře: tvar
jeho podobá se tudíž podélnému řezu ptačího vejce. —
Je-li vejčitý dist v horní třetině nejširší, tedy kc
stopce užší, slove opakvejčitým n. obvejčitým.

Vegetativní slují orgány. sloužící k udržení jedince; veg. roz
množování jest rozmnožování nepohlavní.

Vějířek vzniká z vidlanu tím, že z obou vstřícných květonos
ných listenů vyvine se jen jeden a to střídavě po pravé
a po levé straně, avšak v téže rovině. Narovná-li se vějí
řek, podobá se hroznu (odtud název lichohrozen), avšak



111

listeny jsou proti stopkám květním. Je vzácný (na př. u
kosatců).

Vidlan [74] jest květenství vrcholičnaté dvouramenné, jehož
hlavní osa zakončuje se květem a pod ním vyrůstají z
paždí dvou listenů dvě vstřícné, stejně silné osy vedlejší,
které, končíce se též květem, a hlavní osu přerůstajíce,
dále stejným způsobem se rozvětvují jako osa hlavní. Vi
dlany jsou nejvíce rozšířeny u rostlin silenkovitých a pta
čincovitých.

Vijan [76] je květenství vrcholičnaté, jehož hlavní osa, ale
spoň s počátku závitkovitě svinutá, nese po jedné straně
jednu n. dvě řady listenů — jež však mohou i úplně chv
běti — po druhé straně však dvě řady stopkatých, stří
davě postavených květů. Vijany se nejčastěji vyskytují
u rostlin brutnákovitých. Vijan vzniká z vidlanu tím, že
z obou listenů v páru zbude jen jeden a to střídavě vpra
vo a vlevo.

Viviparie (živorodost) je tvoření advent. propagačních pu
penů v květech, na př. u lipnice živorodé a některých
česneků.

Vlásky kořenové jsou jednobunečné, dlouho táhlé chlupy,
vznikající na mladých částech kořenů, obyčejně velmi
krátkého trvání; mají za úkol přiváděti z podkladu vodu
a nerostné látky v ní rozpuštěné. Souhrn jich zove sc
vlášení.

Vlnatý je povrch plstnatý (viz tam). je-li plst volnější, takže
lze víceméně rozeznati jednotlivé chlupy, které jsou snad
no oddělitelné.

Vrcholík (vidlan) jednoramenný vzniká z vidlanu (viz svr
chu) tím, že se z obou vstřícných větví vyvíjí jen jediná.
Zdánlivě jednoduchá hlavní osa květenství je ve skuteč
nosti sounožím. Vyskýtá sc ve 4 typech: srpek, vějí
řek, vijan a šroubel (viz příslušnáhesla).

Vrcholík víceramenný [75] jest vrcholičnaté, rozvětvené kvě
tenství, jehož hlavní osa, ukončená nejstarším kvě
tem, je zkrácená a osy vedlejší, po stranách hlavní osv
vyrůstající, ne-li všechny, tož alespoň spodní, jsou asi
stejně silné a přeslenovitě k sobě sblíže
né; postranní osy těchto vedlejších os bývají namnoze
též pod konečným květem přeslenovitě sblížené, takže



112

všechny květy celého květenství leží často skoro v jedné
rovině. Vnějškem připomíná vrcholík okolík složi
tý, od něhož poznává se nejsnáze tím, že nejstaršími kvě
tv jsou v něm květy prostřední, kdežto u okolíku jsou
nejstaršími, nejdříve rozkvétajícími květy kvítky obvo
dové. Vrcholík vyskytuje se na př. u bezu černého, ně
kterých rozchodníků, některých pryžců atd.

Vroubkovaným slove list [50d], je-li na okraji vykrajován
ostrými vroubky v drobné, zaokrouhlené zoubky (lalůč
ky), jak tomu jest na př. u popence a sleziníku. — Jsou-li
zoubky (lalůčky) vroubkovaného listu opět samy vroub
kovány, slove list 2kráte vroubkovaným [50d].

Vstřícné jsou listy [45B), stojí-li na lodyze n. větvích po
dvou ve stejné výšce proti sobě, jak je tomu
na př. u rostlin pyskatých, třezalek atd.

Výběžky (stolony) jsou prýty na zemi plazivé, kořenující.
tenké, s listy dokonalými n. redukovanými; jsou buď nad
zemní (na př. jahodník, mochna plazivá) anebo podzemní
(na př. rákos).

Výhonky— výběžky.
Východními či orientálními v nejširším slova smyslu nazývá

me rostliny, které zasahují k nám od východu a jihový
chodu, v užším slova smyslu ony, které jsou omezeny na
Orient. Hlavně patří sem t. ř. rostliny pontické, které
jsou rozšířeny v stepní oblasti kolem Černého moře, hlav
ně na stepích ruských a do střední Evropy zasahují buď
severně Karpat r. sarmatské neb podle Dunaje r. pannon
ské. Pont.-orient. nazýváme rostliny, které jsou r07
šířeny v celé oblasti pontické a v celém Orientě (Malé A
sii): ponťt-ruský mi onv, které nezasahují do Orientu.

Vykrajovaný kraj listu je tehdy, jsou-li zuby ostré, zářezy
tupé, zaokrouhlené.

Vykousaný (n. vyhlodávaný) je list se zuby nepravidelnými,
nestejně velikými, špičatými.

Vytrvalými n. mnoholetými bylinami nazývají se onv
byliny, jejichž nadzemní stonky po uzrání plodu sice za
hynou, ale podzemní část přezimuje a na jaře z ní vy
růstá nová rostlina. Patří k nim většina našich rostlin.

Xerokarp — viz oplodí.
Zákrov — viz úbor.
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Zastřihávaný je list dělený, rozdělený ostrými zářezy v cípy
ne zcela stejné, obyčejně úzké a zašpičatěné, nikdy však
nesahajícími přes polovici čepele.

Zašpičatělý list je list protažený pozvolna v delší špičku ve
velmi ostrém úhlu (srovn. špičatý).

Zdomácnělou sluje rostlina zplanělá (viz tam), trvale v no
vém území usazená.

Zeliny jsou byliny, tvořící v jediné vegetační periodě listy,
květy a plody, a pak odumírající. Zeliny ozimé vy
klíčí však již na podzim a prodělávají a ukončují svůj ve
getační cyklus příštím rokem.

Zlistnatění je dokonalé sezelenání květů, t. j. přeměna listů
květních v zelené.

Znožený list [77]jest takový, u něhož hlavní silné žebro má
na spodu po každé straně po jednom silném žebru po
stranním a z base těchto odbočují opět po zevní straně
nová žebra. Na př. u čemeřic, některých ostružiníků.

Zpeřenědělený, laločnatý, rozeklaný list —viz
heslodělený list.

Zpeřeně složité n. zkrátka zpeřené listy [78]jsou ony, jejichž
lístky jsou seřazeny podél hlavního řapíku (vře
tena) vedle sebe do dvouprotilehlých řad. Je-li při tom
hlavní řapík zakončen lístkem lichým, slove list
lichozpeřeným (A, B; je-li však hlavní řapík zakončen
úponkou [C] n. pouhým hrotem [D, E), zove se list su
dozpeřeným.Střídají-li se v lichozpeřeném listě
lístky větší s I. mnohem drobnějšími, slove takový list
přetrhovaně lichozpeřeným [G|.

Podle toho, z kolika dvojic vstřícnýchlístků ne
boli jařem list zpeřený se skládá, jsou listy zpeřené
1jařmé |F|, 2jařmé [E,B),5Sjařmé [D],n-jařmé.

Jsou-li lístky zpeřeného listu jednoduché [78),ať
již celé n. dělené, slove list jednoduše zpeřeným.

Jsou-li však lístky zpeřeného listu opět samy slo
žité [79],slove list 2kráte zpeřeným [A|, po příp. 3kráte
zpeřeným |[B,Cj. Jednotlivé dílky, z nichž lístky [ly]
2-5kráte zpeřených |, se skládají, zovou se lístečky [|l;|.
Klíč k úplné květeně. VIII
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K listům posledně jmenovaným náležejí též listv tro
jeně zpeřené[79C|. Vizheslotrojeně zpeřenýlist.

Zpeřenýlist —viz zpeřeně složitý list.
Zplanělou (méně správně zdivočelou) slove rostlina, která

jsouc původu cizího a původnějen na omezeném
místě pěstovaná, později i za hranici svého omezeného
místa bez přímého přičinění člověka se rozšíří. Nejvíce
zplanělých rostlin pochází z botanických a květných za
hrad.

Zubatý list [50c] jest na okraji vykrajován ve špičaté
zuby odstálé, směřujícína bok, nikoli kupředu.Zuby
mají tvar vyššího n. nižšího trojúhelníka rovnoramenné
ho, anyť obě strany jejich jsou stejně dlouhé.

Jsou-li zuby zubatého listu opět zubaté, slove list
2kráte zubatým [50c4|.

O srostlolupenémkalichu, koruně, okvětí ří
káme, že jsou 2zubé, 5Szubé...n-zubé, je-li okraj
jejich rozdělen nehlubokými, nanejvýš jen asi do
třetiny celé délky sahajícími zářezy ve 2, 3,... n zubů
[40 AJ.

Zvonkovitými[67E] slovoukalichy, korunv, okvětí,
mají-li tvar zvonu, jak tomu jest na př. u zvonku.

Zygomorfický— viz souměrný.
Žilnatina—viz nervatura.
Žláznatě chlupaté jsou ústroje rostlinné, jsou-li porostlé žláz

kami neb chlupy vylučujícími lepkavý sekrét.



A. BR. — Alexander Braun.
X. BR. et SCHIMP. — A.

Braun et Schimper.
ADAM. — Adamovič.
ADANS. — Adanson.
A. et G. — Ascherson a

Graebner.
X. et J. Kern. — Anton a Jo

sef Kerner.
XG. — Agardh.
X. GRAY. — Asa Gray.
XIT. = Aiton.
ALEF. — Alefeld.
ALL. — Allioni.
ALMOU. — Almauist.
ALSTR. — Alstrómer.
AMBR. — Ambrosi.
ANDRAS. — Andrasovszky.
ANDRZ. — Andrzejowski.
ANG. — Angelis.
ANGSTR. — Angstrom.
ARCANG. — Arcangeli.
ARD. — Arduino.
ARN. — Arnold.
X.. — Arv.-Touv. —

vet-Vouvet.
ASCHERS. — Ascherson.
ASCHERS. et ENGL. — A

scherson et Engler.
ASCHERS. et GRAEBN. —

Ascherson et Graebner.
ASCHERS. et JANKA. —

Ascherson et Janka.
ASSO. — Asso v del Rio.
AUERSW. — Auecrswald.
AUSSERD. — Ausserdorfer.
AUTT. — Autores.

Ar

BAB. — Babingt. — Babing
ton.

BACK. — Backhouse.
BAK. — Baker.
BALB — Balbis.
BARTL. — Bartling.
BAST. — bastard.
BAUM. — Baumgarten.
BEAUV. — Palisot de Beau

vals.
BECK. — G. Beck-Manna

getta.
— — Becker.
— — Beeby.

BECHST. — Bechstein.
BELL. — Bellardi.
BENN. — Bennett.
BENTH. — Bentham.
BENTH. et HOOK. — Ben

tham et Hooker — Berg.
BERCHT. — Berchtold.
BERNH. — Bernhardt.
BERT., BERTOL. — Bertolo

ni.
BESS. — Besser.
BGE. — Bunge.
B. — Bischoff.
BIV. — Bivona-Bernardi.
BLUFF. et FINGERH. —

Bluff et Fingerhut.
BL., N. et SCH. — Bluff, Nees

et Schauer.
BOD. — Bodard.
BOEHM. — Boemeor.
BOTSS. — Boissier.
BOSS. et H. — Boissier et

Heldreich,
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BORLB. — Borbás.
BOR. — Boreau.
BORK. — Borkhausen.
BORNM. — Bornmiiller.
BONN. — Bonnighausen.
BO., BRIOU. — Briguct.
BR.-BL. — Braun-Blanguet.
BRITT. — Brittinger.
BROMFY. — Bromfield.
BRONGN. — Brongniart.
BROT. — Brotero.
BRŮGG. — Briigger.
BUCH. — Buchenau.
BURM. — Burmann.
BURN. — Burnat.
BUS. — Buser.
C. A.MEY.— Karl Ant. Meyer.
CASS. — Cassini.
CAV. Cavanilles.
C. KOCH. — K. Koch.
CES. — Cesati.
CES., P. et G. — Cesati, Pas

serini ct Ghibelli.
CLAIRV. — Clairville.
CLEM. — Clementi
COSS. — Cosson.
COULT. — Coulter.
COURT. — Courtois.
CR. — Crantz.
CRÉP. — Crépin.
CURT. — Curtis.
CUSS. — Cusson.
CUST. — Custer.
CYR. —- Cyrillo.
CZERN. — Czernia jew.
ČEL., ČELAK. — Čelakovský.
D. C. — De Candolle.
D. T. — Dalla Torre.
D. T.,et SARNTH. — Dalla

Torre et Sarnthein.
DAHL. — Ove Dahl.
DAHLST. — Dahlstedt.
DECNÉĚ. — Decaisne.
DEG. — Degen.
DEG.et DORFL.—Dogenet

Dorfl.
DEG. et LENGY. —

et Lengyel.
DEGL. — Degland.
IDISL. = Delile.

— — Delabre.
DE NOT. — De Notaris.
DERG. — Dergane.

Degen

DES., DÉSEGL. — Déséglise.
DÉS. et DUR. — Déséglise et

Durand.
DESY. — Desfontaines.
DESP. — Desportes.
DESR. —Desrousseaux.
DESV. —Desvaux.
DIERB.—Dierbach.
DIETR. — Dietrich.

— — Dillenius.
DOLL. — Dollincr.
DOM. — Domin.

— Don.
DORTL. — Dórfler.
DORN. — Dorner.

— DTorrey.
DOUGL. —Douglas.

— Duby.
DUM, DŮMORT.

tier.
DUN. — Dunal.

— Durand.
DUR. — Durieu.
D'URV. — D»Urville.
DUV.-JOUV. — Duval-Jouve.
E. et Z. — Eckl. et Zeyh. —

Ecklon et Zeyher.
UHR. — Ehrhart.
ELL. — Elliot.
E. MEY. — Ernst Meyer.
ENDL. — Endlicher.
ENGELM. — Engelmann.
ENGL. — Engler.
ESCH. — Eschholtz.
FACCH. — Facchini.

= Fée.
FEICHT. — Feichtinger.

— Fenzl.
FING. — Fingerhut.
VISCH. et MEY. — Fischer et

Mever.
VISCH. — Fischer.
FL. WETT. — Flora der Wet

terau.
FLEISCHM. — Andreas

Fleischmann.
F. N. WILL. — F. N. Willi

ams.
— Focke.

FORSK. — Forskal.
FORST. — Forster.
FOUC. — Foucard.
FOUG, — Fougeroux,

— Dumon



HR. — Elias [ries.
RES. — Fresenius.

— — Freyn.
— — Fritsch.

FROEL., FROL. Frohlich.
I. SCHÉTZ. —= Friedrich Wil

helm Schultz.
FURN. — Fiirnrohr.
GAND., GANDOG. — Gan

doger.
— — Garcke
— — Garsaulí.

GARTN., GAERTN. — Gárt
ner.

GASP. — Gasparrini.
GAUD. — Gaudin.
G. B. — Gůnther Beck.
G. BR. — G. Braun.
GDGR. — Gandoger.
GILIB. — Gilibert.
GILL. — Gillet.
GMEL. = Gmelin.
G. M. SCH. — Gáirtner, Mey

er et Scherbius (— Flora
der Wetterau.)

GODR. — Godron.
GOCHN. — Gochnat.
GOUD. — Goudenough.
GOU. — Gouan.

— — Graber.
GRAB. — Grabowski.
GRABN., GRAEBN: — Gráb

ner.
— — Gray.

GREC. — Greceseu.
GREML. — Gremli.
GRIEN. — Grenier.
GREN. et GODR. — Grenier

et Godron.
GRISEB. — Grisebach.
GRISEB. et SCH. —Grisebach

et Schenk.
GUGL. — Gugler.
GUNN. — Gunner.
GUNTN. — Giinther.
GURTL. — Gůrtler.
GUSS. — Gussane.
MH.BR. — IL Braun.
MACK. — Hackel.
MACAO.— Hacguet.

— — Haenke.
MAL. — Halácsy.
MAT. — Haller.

117

1LXLL. E. = Haller filius.
HAND. — Handel.
HAND.-MAZZ. — Handel

Mazzetti.
HARTM. — Hartmann.
HAUSKN. — Hausknecht.
HAUSM. — Hausmann.
HAY. — Hayek.

— =- Hayne.
H. B.et KHL — Humboldt,

Bonpland et Kunth.
H. BR. HH.BRAUN. — Hein

rich Braun.
HMEDL.— Hedlund.
HEGETSCHW. —

schweiler.
IHEIST. — Hleister.
HELDR. — Lleldreich.
HÉR. — U'Héritier.
HERB. — Herbich.

Heget

— — Herbert.
HERRM. — Herrmann.
HEUFF. — Heuffel.
HEUFL. — Heufler.
HEYNH. — Heynhold.
HWFGG. — lloffmannsegg.
HGTSCHVW.= Hegetschweiler.

— — Hill.
HITCHC. — Hitchcock,
HKE. — Hůnke.
HLADN. — Hladnik.
HOCHST. — Hochstetter.
HOFFM. — Hoffmann.
HOHEN. — Hohenacker.
HOL. — Holuby.
HOOK. — Hooker.
HOPP. —— Hoppe.
HORN.,HORNÉM. — lorne

mann.
HORNG. — Hornung.
HORNSCH. — Hornschuh.
HORT., HORT. — hortorum

(zahradnické nazvání).
ST. — Host.
HUDS. — Hudson.
MUT. — Huter.
CHAB. — Chabert.
CHX. — Chaix.
CHAM. — Chamisso.
CHAUB. — Chaubard.
CHAVANN. — Chavannes.
CHOD. — Chodat.
CHOIS. — Choisy.
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CHR. — Christ.
CHRISTENS. — Christensen.
JACO. — Jacguin.
JANCH. — Janchen.
JAUB. — Jaubert.
JÁV. — Jávorka.
JESS. — Jessen.
JKA. — Janka.
J. MAY. — J. Mayer.
JORD. — Jordán.
JUR. — Juratzka.
JUSS. — Jussieu.
KAB. — Kabath.
KALCHBR. — Kalchbrenner.
NALT., KALTENB. — kal.

tenbach.
KELL. — Robert Keller.
KÉERN. — Kerner.
KCKÉ. — Kóornicke.
KER-GAWL. — Ker-Gawler.
KIRSCH. — Kirschleger.
KIT. — Kitaibel.
KITT. — Kittel.
KNAV. — Knaf.
KOEL., KOL. — Kohler.
KOCH. — W. D. J. Koch.
KOCH et SOND. — Koch et

Sonder.
KORTE. — Korte.
KORSII. — Korshinsky.
KOSTEL. — Kostelecký.
KOTSCIL. — Kotschy.

= Krajina.
KRAŠ. —— Krašan.

- Krause.
KROCK. — Krocker.

— — Kůhlewein.
KTH. — Kunth.
KTZE., O. KTZE. — Otto

Kuntze.
KŮK., KUKENTH. —

thal.
KŮUMM.— Kiimmerle.
KUMM. et SENDTN. — Kum

mer et Sendtner.
KUTZ. — Kiitzing.
KZE. — Kunze.

L. = Linné.
L. £. — Linné filius.
LAGG. — Lagger.
LAM. — Lamarck.
LAM. et D. C. — Lamareck et

De Candolle.

Kiiken

LAP. — Lapeyrouse.
LATOUR. — Latourette.
LED, LEDEB. — Ledebour.

— — Leers.
LÉEHM.— Lehmann.
LEJ. — Lejeune.
LEJ. et COURT.

et Courtois.
LEM. — Leman.
LEPECH. — Lepechin.
LERCHENF. — Lerchenfeld.
LESS. — Lessing.
LEYSS. — Leysser.
L'HÉRIT. — ÚHéritier.
LIEBM. —Licbmann.

— Lejeunc

LIGHTF. — Lighfoot.
LILJEB. — Liljeblad.
LINDB. — Lindberg.
LINDL. — Lindley.
LK. — Link.
LOIS. — Loiseleur-Deslong

champs.
R. — Loret.

LOUD. —— Loudon.
LUMN. — Lumnitzer.
M. B. — Marschal z Bieber

steinu.

MARSS. — Marson.
MART. — Martius.

—Mauri.
MAXIM. — Maximowicz.
MED. —Medicus.
MENYH. — Menyhárth.
MÉR. = Mérat.
MERT. — Mertens.
MERT. et KOCH. — Mertens

et Koch.
C. A. MEY. — Karl Anton

Meyer.
MICH. — Micheli.
MICHX. — Michaux.
MIK. — Mikan.
MILL. — Miller.
MITTERP. — Mitterpacher.
MNCH. — Monch.
MOO. — Mocuin-Tandon.
MOR., MORET. — Moretti.
MŮUHLENB.— Můhlenberg.
MŮLL. — P. J. Miiller.
MURB. — Murbeck.
MURR. — Murrav.



MUT. — Mutel.
NAG. — Nágeli.
NECK. — Necker.
NEES. — Nees z Essenbecků.
NEILR. — Neilreich.
NENDTV. — Nendtvich.
NESTL. — Nestler.
NEUM. — Neumann.
NEWM. — Newman.
NOLT. — Nolton.
NORRL. — Norrlin.
NOVÁK — Novák.
DE NOT. — De Notaris.
N. P., NP. — Nágeli et Peter.
NUTT. — Nuttal.
NYM. — Nyman.
O. DAHL. — Ove Dahl.
OLD. — Oeder.
O. KTZIE. — Otto Kuntze.
OP. — Opiz.
ORPE. — Orphanides.
OZ. — Ozanon.
p. = partim (z části).
PACH. — Pacher.
PALL. — Pallas.
PANČ. — Pančič.
PANZ. — Panzer.
PARL. — Parlatore.

— — Ratre.
—| — Paxton.

PÉR. — Pérard.
PĚERNH. — Pernhoffer.
PĚERR. et SONG. — Perrier

et Songeon.
PERS. — Persoon.
PETERM. — Peterm.
P. J. MUELL. — P. J. Mueller
- (Miler).
P. M. C. — Patze, Mayer, El

kan.
PILL. et MITTERP. — Piller

et Mitterpacher.
PLANCH. — Planchon.
PODP. — Podpěra.
POR. — Poiret.
POLL. — Pollich.
PORC. — Porcius.
PORTENSCHL. — Porten

schlag-Ledermaver.
POSP. — Pospichal.
POURR. — Pourret.
PR., PRESL. — Presl.
PRINGS. — Pringsheim.
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RAF. — Rafinesguc.
RAM. — Ramond.
R. BR. — Robert Braun.
RECH. — Rechinger.
RCHB., REICHB., REICH. —

Reichenbach.
RCHB. f. — Reichenbach fi

ius.
REB. — Rebentisch.
RED. — Redouté. ©
REHM. — Rehmann.
R. et P. — Ruiz et Pavon.
R. et SCH. — Romer et Schul

tes.
RE'TZ. — Retzius.
REUT. — Reuter.
RICH. — Richard.
RICHU. — K. Richter.
RIP. — Ripart.
ROHL. — Rohlena.
ROCH. — Rochel.
ROHRB. — Rohrbach.
ROH. — Rohling.
ROM. — Romer.
R. SCH. — Romer et Schul

tes.
RONN. — Ronninger.
ROTH. — Roth.
ROUY. — Rouy.
ROUY et FOUC. — Rouy et

Foucad.
ROZ. — Rozier.
RUPR. — Ruprecht.
RYL. — Rylands.
SABR. — Sabransky.
SADÍ. — Sadler.
SAG. — Sagorski.
SAG. et SCHNEID. — Sagor

ski et G. Schneider.
SALISB. — Salisbury.
SALZM. — Salzmann.
SARNTH. — Sarnthcin.
SAUT. — Sauter.
SAVÍ — Savi.
SCOP. — Scopoli.
SEB. et M. — Sebestiani et

Mauri.
SETD. — Seidel.
SEEM. — Seemann.
SEML. — Semler.
SENDTN. — Sendtner.
SER. — Seringe.
SCHAFT. — Scháffer.
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SCHEEL. — Scheele.
SCHERB. — Scherbius.
SCH. et K. — Schweiger et

Korte.
SCHIMP. — Schimper.
SCHINZet THELL.— Schinz

et Thellung.
SCHLD. — Schlechtendahl.
SCHEICE.— Schleichter.
SCHMALH.— Schmalhausen.
SCHM. — Schmidt.
SCHNIZL. — Schnizlein.

Kotschy.
SCHOL. — Scholler.
SCHON — Schóonheit.
SCHOTT — Schott.
SCHRAD. — Schrader.
SCHREB. — Schreber.
SCHULT. — Schultes.
SCHULTZ — Schultz F.
SCHULTZ-BIP. — Schultz

Bipontinus.
SCHUMM. — Schummel.
SCHUR. — Schur.
SCHW. — Schweiger.
SIEB. — Sieber.
SIBT. — Sibthorp.
SsIMK.— Simonkai (Simko

vlcs).
SM. = Smith.
SOBOL. — Sobolewsky.
SOND. — Sonder.
SOY. — Soyer.
SPACH — Spach.
SPENN. — Spenner.
SPR. — Sprengel.
STEPH. — Stephan.
STERNB. — Sternberg hr.

Kašp.
STERN. — Sterneck.
STEUD. — Steudel.
STEV. — Steven.
SUT. — Suter.
SW. — Swartz.
SZB. — Szabó.
SZOV. — Szovits.
TAUSCH — Tausch.
TEN. — Tenore.
TH. WOLF — Theodor Wolf.
THUILL. — Thuillier.
TOCL — Tocdl.
VOP. — Topitz.

TORR. et GR.= Torrey et Gray.
TRATT. — Trattinick.
TRAUTV. — Trautvetter.
TREV. — Ureviranus.
TREVIS. — Trevisan.
TRIN. — Trinius.
TURZ. — Turzaninov.
VUZS. — Tuzson.
UECHTR. — Uechtritz.
VAHL. — Vall.
VEL., VELEN. — Velenovský.
VEN. — Ventenat.
VEST. — Vest.

VIERH. — Vierhapper.VILL. —Villars.
VIS. — Visiani.
VÍV. — Viviani.
WAIILB., WIILB. — Wallen

berg.
WALT. — Walter.
WEB. — Weber.
W. et GR. — Wimmer et Gra

bowski.
WLEIG. — Weigel.
WEINM. — Weinmann.
W. K. — Waldstein et Ki

taibel.
WENDER. — Wenderoth.
WIETVTST.— Wettstein.
Wh. — Weihe.
Wh. et N. — Weihe et Nees

ab Esenbeck.
WIB. — Wibel.
WIESB. — Wiesbaur.
WIGG. — WIGGERS.
WILL. — Williams.
WILLD. — Willdenov.
WILEK. — Willkomm.
WIMM. — Wimmer.
WIRTG. — Wirtgen.
WITU. — Withering.
WOLF — Wolf.
WOHLF. — Wohlfarth.
WOL. — Woloszezak.
WOODS — Woods.
WULF. — Wulfen.
Z. = Zahn.
ZAHLBR. — Zahlbruckner
ZAPAL. — Zapalowicz.
ZAUSCHN. — Zauschner.
ZAW. — Zawadski.
ZIMM. — Zimmeter.
ZUCC. — Zucearini.



Auct. — auctorum.
Byl. — bylina, bvliny.
circumpol. — circumpolární.
dl. — dlouhý.
em. — emendavit (opravil).
Euras. = eurasijský.
Eurosib. — eurosibiřský.
vr. — evropský.
LEvr.-alp. — evropsko-alpin

ský.
f. — forma.
Kal. — kalich, kalichy, ka
lišní.

Kor. — koruna, koruny, ko
runní.

Kosmopol. — kosmopolitický.
Kv. — květ, květy, květní.
L. — list, listy.
Lod. — lodyha.
Merid. — meridionální.
monstr. — monstrositas.

(zrůdnost).

n. — nebo, neboli.
násl. — následující.
Odd. — oddenek.
Okv. — okvětí, okvětní.
Orient. — orientální.
PI. — plod, plody, plodní.
p. p. — pro parte (z části).
p. m. p. — pro malore parte

(z větší části).
předch. — předcházející.
Sem. — semeník, semeníky.
s. I. — sensu lato (v širším

slova smyslu).
s. str. — sensu stricto (v už

ším slova smylu).
Syn. — synonymum.
šir. — široký.
Tyč. — tyčinka, tyčinky.
vys. — vysoký.
vytrv. — vytrvalý.

čn., čce., sp., zí., řj.



Soustavný přehled rostlinstva
naší květeny.

Veškeré rostlinstvo rozvrhujemepředevšímvc
dvěvelikéskupiny:rostliny jevnosnubné n. květ
naté- Phanerogamae,Anthophytaa rostl. tajnosnub
né-Cryptogamae. Prvé vytvářejí květy s tyčinkami a se
meníky, z nichž po předchozím opylení vyvinují se „plody
obsahující semena. Druhé nemají květů a nevytvářejí
tudíž ani semen; místo semen vytvářejí ve zvláštních v Ý
trusnicích drobounkévýtrusy.

Rostliny jevnosnubné, o nichžjedná se na str.
1—992,rozvrhují se opět ve 2 skupiny: rostl. krytose
menné- Angiospermae (str. 1—979),které mají vajíčka
(zárodky na semena) uzavřena v semeníku a tudíž se
menauzavřena v plodech, a rostl. nahosemen
né- Gymnospermae (str. 979—992),které mají vajíčka i se
menaobnažená, v plodech neuzavřená.

Krytosemenné rostliny (str. 1—979)jsou opět
dílem dvouděložné*) -Dicotyledones,dílem jednodě
ložné- Monocotyledones, podle toho, obsahují-li jejich zá
rodky (klíčky) v semenu uzavřené d vě dělohy |80A| anebo
jedinou (namnoze pochvovitou) dělohu [80B).

Dvouděložné rostliny (str. 1—780)vyznačujíse
až na některé výjimky těmito společnými znaky: Mají svaz
ky cevní ve stoncích sestaveny dokruhu; listy jejich jsou
prostoupeny zpravidla nervaturou zpeřenou n. dlani
tou; ve květech (zvláště pokud se týče kalicha a koruny)
převládá číslo 5, řidčeji jsou květy 4četné, 2četné, n. jiného
složení.

Rostliny jednoděložné (str. 780—979)vyznačují
se proti rostlinám dvouděložným až na některé výjimky
hlavně těmito společnými znaky: Mají svazky cevní ve stoncích roztroušené, t. j. nepravidelně rozestavené; listy
jejich jsou prostoupeny nervaturou rovno běžnou; ve
květech převládá čís. 3 n. 6, řidčeji jsou květy 4četné n. Bčet
né, ale nikdv se nevyskvtujjí květy 5četné. Zajímavo jest,
že k rostlinám jednoděložným nepatří ani jediný náš stromn.keř. 4

*) Některé z rostlin dvouděložných nemají vůbec děloh, jak tomu jest
u některýchrostlin cizopasných,na př. kokotic a záraz; mělyby se
tudíž tyto rostliny zařaditi do zvláštní, samostatné skupiny rostlin bezdě ložných
- Acotyledones.
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Rostliny dvouděložné rozvrhujíse podleobalu
květních ve 5 shluky:

«) Rostliny prostoplátečné - Choripetalae,
Eleutheropetalae (str. 1—385)
— které mají zpravidla dva
obaly květní: kalich a koru
nu, a při tom korunu složenu
z plátků volných (spolu
nesrostlých).*)

8)Rostliny srostlo
plátečné-Sympetalae (str.
383—700) — mají zpravidla
též dva obaly květní, ale
plátky korunní jsou spolu
do jisté výšky srost
1á.**)

„) Rostliny bezko
runné - Apetalae, Mono
chlamydeae (str. 706—780) —
mají proti oběma. předch.
shlukům pouze. jeden
obal květní neboli 0- 80.Malárostlinka:A dvouděložná,
květí, anebo jim obal do- Bjednoděložná; d dělohy.
cela chybí.

Schematicky znázorněn vypadá tudíž přehled rostlin
stva, jak ho bylo dbáno v této knize, takto:

«. Prostoplátečné (Choripetalae),
str. 1—385.

| Úbieoiledoncs: B. Srostloplátečné (Sympetalae),+8 | L Krytosemenné str. 1—780. str, 585—706.8. i a
A E% (Angiospermae), 4 ». Bezkorunné (Apetalae), str.

zlBSÍ -= 706—780.W= O5
A) 58 B. Jednoděložné (Monocotyledones), str. 780—979.
21 580

8 (ILNahosemenné (Gymnospermae), str. 979—992.

| Tajnosnubné (Cryptogamae), str. 992—1016.

Rostliny dvouděložné obsahují celkem 105 čeledí,
z nichž připadá na rostliny prostoplátečné 51 (čeleď
1—51.),na rostliny srostloplátečné 35 (čeleď 52.—84.)
a na rostliny bezkorunné 21 (čeleď 85.—105.).

Čeledi rostlin prostoplátečných lze rozvrh
nouti do 3 skupin:

I. S tyčinkami pod plodními, k nimž náleží: 1. prvs
kyřníkovité, 2. dříšťálovité; 3. leknínovité, 4. mákovité, 5.
dymnivkovité, 6. křížaté, 7. violkovité, 8. rosničkovité, 9. toli

*) Některé rostliny řaděnéku prostoplátečným mají však jen jeden
obal květní, jiné mají sice 2 obaly, ale korunní plátky jsou na spodu spolu srostlé.
Měly by se tudíž řaditi do shluku y n. 8 vzhledem však k jiným důležitým zna
kům nelze je ze shluku « vymítiti. — **) Některé rostliny do tohoto shluku pojaté
mají však jen jeden obal květní, a jiné korunní plátky až ke spodu volné, tak že
by se měly řaditi do shluku y n. do shluku a.
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jovité, 10. tamaryškovité, 11. rýtovité, 12. cistovité; 153.tře
zalkovité, 14. lipovité, 15. slezovité, 16. kakostovité, 17. úpo
rovité, 18. šťavelovité, 19. Inovité, 20. balsaminovité, 21. víto
dovité, 22. šichovité; 23. silenkovité, 24. ptačincovité, 25. prů
tržníkovité, 26. chmerkovité, 27. šruchovité.

II. S tyčinkami obplodními, k nimž patří: 28. škum
povité, 29. jirovcovité, 30. javorovité, 31. routovité, 32. har
malovité, 35. klokočovité, 54. brslenovité, 35. žlutodřevovité,
36. révovité, 37. řešetlákovité, 38. kyprejovité; 39. motýlo
květé, 40. tučnolisté, 41. růžokvěté, 42. mandloňovité.

II. S tyčinkami nadplodními, k nimiž počítáme:45.
jabloňovité, 44. meruzalkovité, 45. pustorýlovité, 46. lomika
menovité, 47. pupalkovité; 48. kotvicovité, 49. zrnulovité, 50.
dřínovité, 51. břečtanovité, 52. okoličnaté.

Čeledi rostlin srostloplátečných.. možno
rozvrhnouti též do 3 skupin:

I. S tyčinkami ve 2kruzích, tudíž v 2násobnémpočtu
kolik je cípů korunních. Sem patří: 53. hruštičkovité, 54.
lmilákovité, 55. rojovníkovité, 56. vřesovité, 57. brusnicovilé.

II. S tyčinkami v 1 kruhu (ve stejném n. v menším
počtu nežli kolik je cípů kor.), a to s tyčinkami pod plod
ními n. obplodními. K nim náleží čeledi: 58. trávnico
vité, 59. prvosenkovité, 60. koulenkovité, 61. bublinatkovité,
62. zárazovité, 63. krtičníkovité, 94. pyskaté, 65. sporýšovité;
66. brutnákovité, 67. stružkovcovité, 68. jirnicovité, 99. koko
ticovité, 70. svlačcovité, 71. lilkovité, 72. jitrocelovité, 75. hoř
covité, 74. tolitovité, 75. brčálovité, 76. olivovité.

II. S tyčinkamiv £ kruhu, ale nadplodními. K
nim řadíme čeledi: 77. zvonkovité, 78. tykvicovité, 79. zimo
lezovité, 80. pižmovkovité, 81. mařinovité, 82. kozlíkovité, 85.
štětkovité, 84. složnokvěté, 84b. řepňovité.

Čeledi rostlin bezkorunných lze rozvrhnoutive 2 skupiny: a
I. Se semeníkem spodním, kamž náležejí: 85. podraž

covité, 86. ochmetovité, 87. santalovité.
II. Se semeníkem svrchním, kamž patří: 88. růžkat

covité, 89. rdestovité, 90. merlikovité, 91. laskavcovité, 92.
konopovité, 93. kopřivovité, 94. morušovité, 95. plalanovité,
96. jilmovité, 97. hlošinovité, 98. lýkovcovité; 99. vrbovité,
101. břízovité, 102. číškonosné, 105. ořešákovité, 104. zimostrá
zovité, 105. pryšcovité, 106. hvězdošovité.

Rostliny jednoděložné obsahujíI8 čeledí, jež
možno rozvrhnouti ve 2 skupiny: :

I. Se semeníkem spodním. K nim patří: 1. amarylko
vité, 2. kosatcovité, 3. vstavačovité, 4. voďankovité.

I. Se semeníkemsvrchním. K nim náležejí: 5 žabní
kovité, 6. šmelovité, 7. bařičkovité, 8. rdestovité, 9. řečanko
vité; 10. ocúnovité, 11. liliovité, 12. sítinovité, 13. trávy, 14.
šáchorovité, (5. orobincovité, 10. zevarovité, 17. aronovité, 18.
okřehkovité.
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Rostliny nahosemenné jsou v naší květeněza
stoupeny 3 čeleděmi a ty jsou: 1. jehličnaté, 2. cypříšovité,
3. tisovité.

Společnéznaky jednotlivých čeledí, jež možno
vyhledati podle rejstříku, uvádějí se drobným písmem vždy
v čele té které čeledi.

Tajnosnubné rostliny rozvrhují se ve 3 skupiny:
a) Kapraďorosty- Pteridophyta (str. 992—1016)—

jejichž tělo jest rozčleněno v lodyhu, listy a kořeny, prostou
pené dokonalými svazky cevními jako u rostlin jevnosnub
ných. Výtrusy vznikají nepohlavním způsobem ve výtrusni
cích, které se vytvořují nejčastěji na listech. Z nich vyroste
nejprve malý, lupínkatý nebo hlízovitý prvoklíček [81A, B] a
na něm objeví se ústroje samčí |H| i samičí [G, G;]; prvé ob
sahují četné drobounké spermatozoidy |s], druhé po jedné
buňce vaječné. Byla-li buňka vaječná spermatozoidy oploze
na, vyvine se z ní rostlina [C, DJ.

Mechorosty- Bryophyta— jejichž tělo jest buď
rozčleněno v lodyhu, listy a kořenová vlákna, ale bez pra
vých svazků cevních, anebo není rozčleněno, majíc tvar nej
častěji lupenitý. Z výtrusů, které se vyvinují nepohlavním
způsobem ve zvláštních výtrusnicích, »vyklíčí« nejprve vlák
nitý prvoklíček a na něm vyroste pak rostlinka mecho
vá, na které se objeví ústroje pohlavní, a to dílem samčí
nebolipelatky, obsahujícíčetné,drobounkéspermato
zoidy, dílemsamičíneboli zárodečníky, obsahujícípo
jedné buňce vaječné. Když byla buňka vaječná sper
matozoidy oplozena, vyrůstá z ní výtrusnice, často dlouze
stoupkatá, obsahující četné drobounké výtrusy. Náležejí
k nimmechy vlastní (Musci),rašeliníky (Sphagna
ceae)a jatrovky (Hepaticac).

c) Rostliny stélkaté-Thallophyta — jejichž tělo,
zvanéstélkou, nenírozčleněno v lodyhu,listya ko
řeny. Výtrusy vznikají rozmanitým způsobem, ať již pohlav
ním n. nepohlavním. Náležejí k nim: parožnatky (Cha
rophyta), řasy (Algae) a houby (Fungi), ke kterým se řa
dí: lišejníky (Lichenes),houby vřeckaté (Ascomy
cetes),houby stopkovýtrusné (Basidiomycetes),sně
ti (Ustilagineae), rezy (Uredineae), plísně (Phycomyce
tes),slizovky (Myxomycetes)a bakterie (Schizomycetes).

V naší knize jsou uvedeny z tajnosnubných rostlin pouze
kapraďorosty“), jež se rozvrhují ve 3 skupiny:

A.Přesličk ovité- Eguisetinae (str. 992—996)—mají
článkované podzemní oddenky a článkované lodyhy s nepa
trnými,blá novitými listy, které vyrůstají v přeslínkách
a okraji svými spolu srůstají v zubaté pochvy, lodyhu,
po případě větve kolkolem objímající. Výtrusnice, obsahující
četné drobounké výtrusy. sedí po 4-7 na spodní straně stop
katých štítků, které, vyrůstajíce kolkolem ze společné osv,

*) K určování našich mechů a rostlin stélkatých dobře poslouží spisek. dra.)

Jos.Podpěry: Klíč na určování rostlin tajnosnubných, vydanýu Rom.
Prombergra v Olomouci. Cena 1 K; 2. vydání 1924 za 20 Kč.
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skládají konečné klasy (šištice). Vnější obal dro
bounkých výtrusů se posléze rozdělí ve 4 pentlice (mrštníky),
které se za sucha pružně rozvinují a výtrus odhazují. Přes
ličkovité rostliny obsahují pouze jedinou čeleď —
přesličkovité (Eguisetaceae)s jediným rodem.

B. Plavuňovité- Lycopodinae (str. 996—999)— mají
lodyhy nečlánkované, namnoze vidličnatě dělené, po
rostlé drobnými listy, nebo jsou bez lodyh, vytvářejíce pouze
růžice listů přízemních. Výtrusnice jsou jednotlivě na
spodiněsvrchní strany listů obyčejných nebo listů zvlášt
ních, v klasy směstnaných.Obsahují 3 čeledi: i.šídlatko
vité (Isočtaceae),2. vranečkovité (Selaginellaceae),3.
plavuně (Lycopodiaceae).

81. Vývoj plavuně: A prvoklíček, B týž zvětšen a přeříznut, se zárodečníky G,G,,
a pelatkamí H, v nichž jsou spermatozoidy s: C mladinká rostlinka; Dtáž později.

C.Kapradinovité- Filicinae (str. 999—1016)—byli
ny valnou většinou suchozemské,nejčastěji bezlodyžné,
vytvářející pouze listy. (vějíře) přízemní, na jejichž rubu jsou
výtrusnice seskupené do větších n. menších hromádek; nebo
jsou výtrusnice na zvláštních, přetvořených oddílech listo
vých. V obou případech obsahují výtrusnice výtrusy vesměs stejnotvárné.

Kromě tří čeledi rostlin suchozemských s vvtrusy ste j
notvárnými, náležejí ke kapradinovitýmtaké 2 čeledi
bylin vodních n. bahenních, které vytvářejí výtrusnice i vý
trusv dvojího druhu.

Čeledikapradinovitých jsou: 1. kapradiny
(Polypodiaceae), 2. podezřeňovité (Osmundaceae), 5.
vratičkovité (Ophioglosseae),4. nepukalkovité
(Salviniaceae),5. mičovkovité (Marsiliaceae).

Starší i novější soustavy rostlinné jsou uvedeny v pří
ručce JAN KRANICII. Přehledy věd přírodních. Dílu I. část 1.
(str. 356—576),kterou vydalo r. 1925 naklad. R. Prombergra
v Olomouci (za 42 Kč).
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Oddíl tento obsahuje:

které v našich zemích rostou planě nebo zplaněle anebo jsou
u nás všeobecně pěstovány . ©. < + + + Sstů 1—1016

i



Jevnosnubné (semenné)Phanerogamae
(Spermophyta).

I. Krytosemenné. Angiospermae.
A. Dvouděložné. Dicotyledones.

hluka. Prostoplátečné. Ghoripetalae).
Čeleď 4. Pryskýřníkovité. Ranunculaceae.

Byliny, zřídka popínavé keře, velice rozmanitého vnějš
ku a rozmanitě utvářených kv., jen v tom se shodujících,
že mají veliký počet tyčinek a obyčejně také větší počet
jednopouzdrých, svrchních semeníků,z nichždo
spívají nažky n. měchýřky, velmi zřídka bobule. V naší kvě
teně jsou zastoupeny 24 rody: „a lan
1.a) Květy souměrné — 2. U

b) Kv. pravidelné — 53.

2.a) Hořejší (zadní) lístek květní jest protažen v dlouhouostruhu . „ 20. Delphinium.

b) Hořejší lístek kv. jest přilbicovitě n. Kápovitě vyklenut, bez ostruhy ... - . Aconitum.
3.a) Kv. poměrně drobné, bělavé n. žlutavé, něstnané do

klasovitých hroznů jednoduchých n. složených — 4.
b) Kv. nejsou směsťtnány do hroznů — 5.

4.a)Semeník 1. Plody černé bobule ©—.. . . 24. Actaea.
b) Sem. 2-5. Pl. vícesemenné měchýřky. 22. Cimicifuga.

5.a) Plátky kor. — počtem 5 — kornoutovité, rotaženév bákovité ostruhy |. -. guilegia.
b) Plátky kor. nejsou protaženy v ostřuky —6.

6.a) Byliny vodní, bělokvěté, s lodyhami chabými, ve voděvzplývajícími . „. 3 Batrachium.
b) Rostliny pozemní1 n. bahenní —7.

7.a) Kv. jednotlivě na vrcholku zcela bezlistých,
3-10 cm dl. stopek (stvolů), které vyrůstají přímo z od
denku — 8.

b) Kv. na lodyhách listnatých, jednoduchých,n. roz
větvených, anebo alespoň na lod., které mají obal z li
stenů na spodu spolu srostlých, rozstříhaných — 10.

8.a) Kv. modré, řidčeji růžové n. bílé; listy 5laločné.
8. Hepatica.

b) Kv. žluté n. žlutozelené — 9,
c) Kv. bílé 22 b.

Klíč k úplné květeně. 1



9.a) Listy čárkovité, nedělené . . ... „ 4. Myosurus.
b) L. alespoň většinou 5dílné . . . 5.. Ceratocephalus.

10.a Kv. mají 2 zřetelně vyvinuté obaly: kal. a kor. — 11.) Kv. mají jen 1 obal zřetelně vyvinutý (korunovitě
zbarvený kalich); cruhý obal (koruna) buď úplně chy
bí, neb jest přeměněn V medníky“ — 14.

11.a) Semeníků 1-5, huňatých, dospívajících ve vícesemenné
měchýřky. Kv. veliké ... „ 23. Paeonia.

b) Sem.mnoho, drobných; plody nažky, směstnané do
strboulů — 12.

12.a) Plátky kor. okrouhle (asi tak dlouhé jak široké), zpra
vidla v počtu 5; vajíčko vzniká na spodině břišního
švu pestíku, jest přímé, s jedním obalem, na ústí smě
řuje dolů; byl. jednol. n. vytrv. s květy bílými neb žlu
tými, zřídka narůžovělými ... 1. Ranunculus.

b) Plátky jako u před.; vajíčko vzniká stranou břišního
švu pestíku, jest visuté, se 2 obaly a má ústí nahoru
směřující; byliny vysokohorské (u nás pouze na Tat
rách) s listy mnohonásobně dělenými a bílými neb na
červenalými květy.. . . . . ... 7. Callianthemum.

c). Plátky kor. podlouhlé (mnohem delší než širší), v počtu
5-20, zřídka též v počtu menším — 15.

13.a) Listy nedělené, Kal. lístky zpravidla 3 (zřídka 4-5)-© 2. Ficaria.
-b) L. 2-5krát rozdělené v čárkovité až nitkovité úkrojky.

Kal. lístků zpravidla 5 6 Adonis.
t4.a) Ve květech není mezi tyčinkami a okvětím medníkoz. vitých útvarů — 15.

b) Na rozhraní tyč. a okvětí' možno nalézti medníkovité
>. útvary; zakrnělé.a přeměněné to.plátky kor. [1m] — 19.

15.a) Nažky jsou. opatřeny dlouhými, perovitými ocásky —16.
b) Nažky bez perovitých přívěsků, po případě měchýřky

— 17.

16.a). Listy na lod. vstřícné, lichozpeřené n. jednoducné: Lístky okv. v poupatech složené chlopnitě . . Clematis.
b) L. jsou buď jen přízemní, n. jest na lod. přeslen ze 3

listů, po případě obal z rozstříhaných listenů. Lístky
okv. v poupěti složené střechovitě. Kv. veliké, vždy
jednotlivěkonečné.. . 2410. Pulsatilla.

17.a). Kv. drobné, v bohatých latách: listy 2-5krát složené
.-. 10.Thalictruin.

b) Kv, úhledné, větší, jednotlivě konečné — 18.

—“
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t6.a) Listy střídavé, nedělené. Plody vícesemenné měchýřky2... 13.Caltha.
b) L. lodyžní jen 3, postavené do přeslenu, složené n. hlu

boce dlanitodílné. Pl. nažky. . . . . 9 Anemone.
19.a) Listy mnohonásobně rozdělené v úkrojky nitkovité

« 18. Nigella.
b) L. nejsou rozděleny v nitkovité úkrojky — 20.

20.a) Kv. žluté — 21.
b) Kv. zelené n. bílé — 22.

21.a) Lod. listnatá, 3-5 dm vys. Kv. kulovaté . 14. Trollius.
b) Lod. 5-15cm vys., bezlistá, jen s lupenitým obalem pod

samým kv., který jest hvězdov. rozložen . 16. Eranthis.
22.a) Listy 1-2krát trojčetné. Kv. něžné, bílé 17. Isopyrum.

b) L. znožené. Kv. veliké, barvy podle druhů různé. .
15. Helleborus.

Rod. 1. Pryskyřník. Ranunculus. Hahnenfufi.
Byliny až na 3 druhy (10a, 15a, 16a) vytrv., s pravid., 5čet

nými kv. o četných tyč. a četných semenících, z nichž do
spívají bezocasé nažky.
1.a) Květy bílé, zřídka růžové — 2.

b) Kv. světle neb temně žluté —5.
2.a) Kal. hustě srstnatý, většinou rezavě (červenohnědě)

zbarvený; listy dlanitě trojdílné o lístcích trojdílných
neb trojklaných, se zuby kopinatými, tupými lod. s 1-5.
kv.; kv. velké, bílé n. růžové; kal: a kor. plátky. neo



padavé. — Čc-zí. Eur. alp. Žulové skály a ssutě skalní
v alpinském pásmu Vys. Tater NN

| ledovcový- glacialis L.*) [2|.
b) Kal. na vnějšku lysý, podobně jako kor. opadavý — 3.

5.a) Vysokohorské nízké, vytr. byliny s 1-5květou lod. L.
přízemní srdčitě-okrouhlé, až 3cm dl., 3-5laločné neb
-klané, s cípy vroubkovanými. L. lod. nedělené. Lod.
s 1-2 listy, s I. čárkovitými neb kopinatými. Plátky
srdčitě vykrojené, bílé. Nažky s dlouhým zahnutým
zobánkem. — Če., Eur. alp. Mokrá skalistá místa v alp.
pásu. Ve vyšších Karpatech, hojně . . . . . . +..

alpský-alpestris L.
b) Vyšší, mnohokv., horské byl. — 4.

4.a) Řap. listové chlupaté; I. trojdílné, postranní úsek řa
píčkatý. — Čn., čce.Eur. mont. Na březích horských

potoků, na horských polanách a v horských lesích icřovinách u nás pouze v Čechách.. . . ..........
omějolistý- aconitifoliusL.

b) Řap. listové lysé, prodloužené; 1. hluboce trojklané,
tři úseky související. — Čn., če. Eur. mont. Na podob
ných místech jako předešlý, avšak v celé republice.

platanolistý- platanifoliusL.
5.a) Rostl. s hlízovitě neb řepovitě ztluštělými kořeny — 6.

b) Rostl. nemají ztluštělých kořenů — 9,

*) Oxygraphis vulgaris FREYN,
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6.a) Lvsé, vysokohorské bvlinv; I. nedělené, neb jenom la
ločnaté. Přízemní I. brzo hvnou, nedělené; dolení lod.
l. okrouhle ledvinitý, vroubkovaný, přisedlý neb
krátce řapíkatý, vyšší vejčitý, £ Sklaný, nejvyšší ko
pinatý. Lod. 1-2květá. Kv. zlaté. — Čn. če. — Evr. alp.
mer. Hole a lučiny v alpském pásu. U nás pouze na
vys. Karpatech na Vys. Tatrách *) a Čorné hoře v P. R.

okrouhlolistý-thora L. [5.]
b) Lod.mírněaž šedivěchlupatá; 1.dělené: byl. stepní—7.

Z.a) Rostliny šedě až stříbřitě hedvábitě | vlnaté. —
Druh 3-5 dm vys. Lodyha buď jednoduchá a 1ikvětá,
n. rozvětvená v několik dlouhých větví. Dlouze řapí

katé I. přízemní, jakož i krátce řapí
katé až přisedlé 1. lodyžní jsou hlu
boce rozděleny ve 3 úzké, čárkovité,
celokrajné úkrojky buď jednoduché
n. opět ve 2-3 úzké cípy hluboce roz
dělené. První přízemní I. bývají však
nedělené, úzce kopinaté. Kor. plátky
leskle zlatožluté, kal. lístky sehnuté
dolů. — Kv., čn. Orient., na stepních

6. Ranunculus lingua. 7. Ranunculus pygmaeus.

úklonech a v houštích, celkem vzácně.
illyrský- illyricusL. [4]

b) R. mírně n. odst. chlup., nik. stříbř.; jen na j. Slov.—8.
8.a) Lod. spoře chlupaté, I. lysé neb mírně chlup., zelené.

Přízemní I. znoženě dělené, lod. I. nečetné, 2-3dílné
neb celé, s úseky čárkovitými neb kopinatými, celý
mi neb mírně zubatými. Lod. nahoře rozvětvené, dvou
až vícekvěté, se stopkami kv. oblými, kalichem při
tisklým. — Dn, kv. Pont.-orient. Na stepních a píseč
natých sklonech. V rep. pouzena j.-v. Slovensku (Ko
márno, nad Parkání a Nanou proti Ostřihomu) .znožený- pedatus W. et K.

*) Jeu v odrůdě carpaticus GRISEB. e£ SCHENK (= R. Tatrae BORB,)
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b)

a)

a)

b)

Lod. odstále chlupaté, 1-2květé, dosti nízké. Přízemní
peřenosečné, s úseky podlouhle čárkovitými, při

ostřenými, kalich lysý, I. přilysé. — Kv., če. Pont. Rax
turm v Malých Karpatech.. . -< . -2 -2 2.2..

peřenosečný- millefoliatus VAHL.
Bařinné neb vodní rostliny s nedělenými listy — 10.
L. dělené neb aspoň laločnaté — 12.
Kv. přisedlé neb skoro přisedlé, zcela drobounké,
bledě-žluté; nažky poněkud bradavčité, s dlouhým zo
bánkem. — Rostl. jednoletá, 5-10cm vys., s lod. dutou,
I. prodlouženě-elliptickými, pl. kor. 2mm dl. — Kv.-čn.
Pont.-orient. — Namokrých, hlavně slanistých mís
tech. U nás pouze na již. Slovensku vzácně. . ......

bočný- lateriflorus D. C.
Kv. dlouze řapíkaté, živě žluté —11.

ze 8-15mm v průměru široké. — Oddenek bez výběž
ků. Lod. obyčejně vystoupavá až položená a při tom
často kořeňující, řidčeji přímá, 2-5 dm vys. Spodní L.
elliptičné, kopinaté až čárkovité, nejdolejší dlouze řa
píkaté. — Čn.- zí. Euras., jedovatý, na mokrých místech
obecný . . . . -+ . plamének-flammula L. [5

b)

c)

b)

pobřežní - reptansL.
Rostl. s listy dvojího druhu. L. ponořené ve zdánlivých
přeslenech, většinou bez čepelí listových pouze s nit
kovitými řapíky, I. na hladině vzplývající z části pod
louhlé a vejčité, celé, z části klínovité a opak vejčité
neb trojzubé až skoro trojlaločné; lod. přímá neb
vzplývající, rozvětvená, mnohokvětá, s květy dlouze
stopkatými. Pestíky vejčité, naduřelé, hladké a kra
tince špičaté. Pl. kor. malé, žluté. — Dn, kv. Pont.
ruský. U nás pouze v močálech na Podkarp. Rusi (ž.
Berehovo) . . . mnoholistý- polyphyllus W. k.
Stopky kv. oblé. Kv. veliké, zlatožluté, až 5 cm
šir. — Oddenek tlustý, rourovitý, výběžkatý, článkova
ný, s kořenovými vlákny v hustých přeslenech. Lod.
ztuha přímá, až přes 1 m vys., chudovětevnatá. L. čár
kovitě kopinaté, spodní krátce řapíkaté. Čc- sp. Euras,,
v rybnících a bařinách porůznu NN

veliký-linsua L. [6|.
Velmi drobné, vysokohorské, lysé rostlinky s lod. jed
nokvětou, přízemní listy nepřevyšující; příz. I. 1—Ž,
dlanitě laločnaté; lod. I. 1-2, hluboce 5-5klané. Kor.
pl. malé, kratší I. kal. — Če.- sp. Circump. alp. V úze
mí pouze velmi vz. na Vys Tatrách.. . . . .

drobounký-pygmaeus WAHLB.|7].
Lod. převyšující přízemní L.,většinou mnohokvěté — 15.

dožluté.o málo delší lístků kal., záhv opadavé.
na spodu s nepatrnou, sotva znatelnou jamkou, ktera
jest nahá (šupinkou nepřikrvtá). — Druh 1-2letý. 1-6



14. a

b)
m“

Z

dm vys., na lod. a I. lysý a více méně lesklý. L. poně
kud dužnaté, dolejší rozeklané ve 3 laloky často opět
2-5klané a při tom stříhaně zubaté, hořejší hlubocerozdělené ve 3 úzké, klínovité úkroj ky. — Čn-zí. Cir
cumpol., ve vlhkých příkopech a mokřadlech dosti rozš.

litý n. lítík-- sceleratus L. [8].
Plodní hlávky polokulovitě vyklenuté; medová jamka
většinou přikryta šupinkou — 14.
Kal. lístky nazpět sehnuté — 15.
Kal. lístky jsou přitisklé ke kor. n. od ní málo odstá
vají — 16. NNNETÉREZUD

“

8.. Ranunculus sceleratus. 9. Ranunculus bulbosus.

hlízu. — Ostatně je lod. 2-3 dm vys. i s řapíky L.více
méně srstnatá. L. přízemní mají čepele rozděleny ve
3 úkrojky, namnoze trojklané a hluboce pilovité; po
něvadž prostřední úkrojek bývá ke spodu řapíkatě
zúžen, možno list považovati též za trojčetný. L. ho
řejší jsou rozděleny v úkrojky čárkovité. Kv. poměrně
veliké, žloutkové žluté. Nažky hladké. — Kv.-sp.
Euras., na polích a mezích dosti hojný . . M

bambulinatý- bulbosus.L. [9].
Lod.není na spodu hlízovitě ztloustlá. — Ostatně jelod. 2-4 dm vys., v dolejší části odstále srstnatá, v ho
řejší části přitiskle chlupatá až skoro Ivsá. L. přízemní
a spodnější I. lodvžní jsou buď trojčetné n. dlanitě



16. a)

trojdílné až trojlaločné. Kv. jako u předch.; nažky
však jsou obyčejně posázeny jemnými bradavičkami.
— Kv.-zí. Evr., 2letý i vytrv., na průhonech a polích
dosti rozš. . . . srstnatý-sardous CRANTZŽ[10|.
Nažky ostnité, bradavčité neb chlupaté; jednoleté by
liny (plevele) se světležlutými květy. Příz. |. trojklané;
lod. 1. trojčetné s lístky 3 až mnohoklannými a klíno
vitými úseky; poslední I. čárkovitý; stopky květní
oblé; plod na okraji ostnitý neb zubatý. — Kv.-čc.
Evr. 'Na polích hojný . . . rolní-arvensis L. [11].

X

18. a)

Nažky chlupaté; byliny vytrv. se zlatožlutými květy —
Listů přízemních jest něk olik, nejčastěji 2-6. Úkroj.
ky přisedlýchI. lodyžních jsou čarkovité, celokraj
né. — Zlatožluté kor. plátky často zakrňují. Nažky jsou
chlupaté. Db., kv. Eurosib., ve vlhkých lesích, v houš.
tinách a na lukách hojný

zlatožlutý- auricomusL. [12]
List přízemní zpravidla jen jeden, řidčeji dva, je?
bývají na spodu obaleny blanitými pochvami. Úkrojky
přisedlých I. lodyžních jsou kopinaté a při tomirubě až stříhaně zu baté. — Kv. větší nežli u předch
Db., kv. Euras.-orient., ve stinných lesích velmi porůz < 2222 kašubský- cassubicusL
Stopky kv. rýhované — 19.



9

zřetelně řapíčkatých. — Lod. vystoupavé, s plazivými,
listnatými, často kořenujícími výhonky, a při tom více
méně přitiskle chlupaté až lysé, 2-5 dm dl. Klínovitě
kosočtverečné, hlouběji mělčeji ve 3 stříhaně zubaté
úkrojky rozeklané lístky, z nichž se listy skládají,
jsou obyčejně lysé a při tom někdy silně lesklé. Kor.
zlatožluté. Nažky jemně tečkované. Kv.- čec.Euras., na
mokrých lukách a v příkopech obecný . .........

a zivý- repens L. [153|.

20. a)
né. Lod. přímé, bez plazivých výhonků — 20.
Čepele spodních I. jsou mělčeji hlouběji rozděleny
ve 3 široké, opakvejčité úkrojky, z nichž po
stranní bývají opět do polou rozeklány v ušty zastři
hované a nestejně zubaté. — Lodyhy 2-3 dm vys., oby
čejně po celé délce, tak jako řapíky přízemních L.,
přitiskle chlupaté, v nejhořejšíčástiskorolysé,
řidčeji dole více méně odstále chlupaté. Kor. tmavě
zlatožluté, skoro žloutkové. Nažky [Í| jsou nahoře
zúženy v dlouhé, tenkým koncem kruhovitě
svinuté zobánky. Kv.-sp. Rozšířenpo veškeré Ev
ropě kromě zemí Ševerních, u nás zvláště v horních
lesích a na luzích. . . . hajní- nemorosus DC.*)
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b) Čepele spodních I. jsou až ke spodu dlanitě rozděleny
ve 3 nebo 5 dílů, které jsou opět hluboce rozeklány ve
3 úkrojky, rozstříhané v úzké, namnoze čárkovité
ušty postranní. — Lod. 3-5 dm vys., porostlá v dolejší
části i s řapíky přízemních I. chlupy odstálými,,
v hořejší části chlupy přitisklými. Kor. zlatožluté. Naž
ky jsou zúženy v zobánkydosti rovné, s krát
kým, hákovitě ohnutým konečkem.— Kv.,čn.
Euras.-orient., porůznu ve světlých hájích, na lesních
lukách a travn. stráních, zvláště na půdách vápenitých

a hlinitých. mnohokvětý
polyanthemus I.. [14].

14. Ranunculus polyanthemus. 15. Ranunculus lanuginosus.1
21.a) Příz. a lod. I. stejně utvářeny, jenom hoření menší a

méně dělené; lůžko kv. lysé — 25.
b) Příz. a lod. různé podoby; lůžko květní huňaté — 25.

22.a) L. 5-5tidílné; lod. přitiskle chlupatá — 24.
b) L. 5-5tilaločné; lod. a I. odstále měkce huňatá. — Od

denek tlustý, jako ukousnutý; lod. až (| m vys. Pří
zemní a spodní I. lodyžní dlouze řapíkaté, dlanitě roze
klané ve 3-5 širokých, opakvejčitých úkrojků, které
jsou opět vykrojeny ve 2-3 cípy po kraji hluboce za
střihované; hořejší I. jednoduše dílné. Veliké květy
mají koruny žloutkově žluté. —Kv.- sp. Eurosib.,
v podhorských lesích, zvláště ve stinných a vlhkých
houštinách . . . . kosmatý-lanuginosus L. [15|.

23.a) Oddenek zcela krátký, jako ukousnutý. — Lod.
přímá. 2-10 dm vys., obvčejně rozvětvená. porostlá říd



1
kými, přitisklými chloupky. Úkrojky přízemních,
dlouze řapíkatých, dlanitě 5dílných 1. jsou skoro koso
čtverečné a při tom rozeklané ve 2-5 kopinaté, hluboce
zastřihovaně zubaté ušty. Čím výše na lod. jsou L.krat
čeji řapíkaté a mají úkrojky užší; nejhořejší I. lodyžní
jsou přisedlé a rozdělené až ke spodu pouze ve 3 nebo
1 jen ve 2 úzké úkrojky. Kv. mají korunu zlatožlutou
a kalich ke koruně volně přilehlý, zřídka odstále dosti
hustě chlupatý (f. trichosepalea DOM).Kv.-zí.
Velice proměnlivý, kosmopolitický, u nás ze všech
pryskyřníků nejhojnější, zvl. na lukách a les. stráních

prudký-acer L. [16].

kal

6. Ranunculus acer. 17. Ranunculus montanus.

24. a)

lice předch., jest však srstnatější a má úkrojky přízem
ních listů — nejčastěji dlanitě Sdílných, řidčeji 5díl
ných — širší, hluboce rozeklané ve 2 kosníkově vej
čité, 2-5klané, stříhaně zubaté ušty. Mladé listy bývají
vespod od přitisklých chloupků hedvábitě lesklé. —
Kv., sp. Pont. mer. Na stepních lukách. V Č. pouze
cizími semeny zavlečen, na Mor. a Slov. asi na původ
ních stanovištích . . Stevenův-Steveni ANDRZ.
Medník přikryt šupinou delší než širokou, na konci
často vykrojenou. Lod. dole jakož i řapíky listové
chlupatá. R. 12-25cm vys., lod. 1-2květá. Dol. I. 3-5ti
sečné. s cípy široce vojčitými, zoubkatými, na řapících



c. 3krát delších čep. L Lod. I. + trojdílné, s úseky +
celokrajnými, kopinatými. — Čn.-sn. Karp.-alp. Na
holích, lučinách a váp. skalách Vys. Tater a Pienin.

Hornschuchův- Hornschuschii HOPPE.„*)
b) Šupina medníková kratinká, někdy chybějící, vždy šir

ší než dlouhá. Oddenek hustě vláknitý. Lod. 1-2květá,
5-25 cm vys. Dol. I. 3-5tisečné, s úseky + úzce vejči
tými, zoubkatými, na řapících nejvýše 2krát delších než
čep. I. Lůžko vejčité — Kv.-če. — Evr.-alp. Na hor
ských lukách, polích, pastvinách i vápenec. skalách
v oblasti karpatské „ horský- montanus WILLD. [17].

c) Podobný předešlému, avšak oddenek plazivý, oblý, ma
sitý a hladký s nečetnými kořínky. Lod. a L. přilehle
chlupaté. L. příz. dlouze řapíkaté, 3-5tiklané, s cípy
vejčitými, stříhaně zubatými. Dolení I. lod. podobné|.
přízemním, hoření o něco jednodušší, hluboko 5tiklané,
s úseky zubatými. Lůžko kv. na špičce huňaté. Nažky
s velkým srpovitě zahnutým zobánkem. — Čn.- sp.
Horské louky ve vých. Karpatech v P. Rusi. (Bliznica,
Pietroš) ... -+ zubatý-dentatus SIMK.**)

Pozn. MíšenecRanunculus acer X repens byl pozorovánu Brna a Olo
mouce na Mor. a také v Č.,míšenec R. acer X bulbosus v Č. u Veltrus, R.
acer X Steveni v Č. (Král. Obora v Praze, Říčany).

Rod 2. Orsej. Ficaria. Feigwurz.
Byl. vytrv., mající při svazčitém kořeni kyjovité hlízky,

okrouhle nebo ledvinkovitě srdčité 1.a žluté kv., o3listém
(řidčeji 4-5listém) kal. a
6-12plátečné kor. — Db.,
kv. Evr., na stinných
místech a lukách.
a) Lodyha prodloužená, vícelistá.

Laloky listů, tvořící
na spodu čepele cho
bot, více méně ro
zestálé. Obecný

Jarní- verna
HUDS.***)

b) Lod. zkrácená,
pouze 1-2listá, za
končená delší květ

„ní stopkou. Laloky
l., tvořící na spodu
čepele chobot, vedlesebe rovnoběž
ně ležící n. i přes
sebe položené. Vzác

18.Ficariaverna. ný, jen v nejteplej
2 ších polohách .

blatoucholistý- calthifoliaRCHB.+
*) R. Villarsii KOCH, R. Breyninus KERNER non CRANTZ. —**) R. carpaticus

HERBICH. —***) Ranunculus ficaria I. — +) Ranunculus calthifolius FR,
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Rod 3. Lakušník. Batrachium. Wasserhahnenfuf.
Vytrv. byl. vodní, circumpol., mající lodyhy ve vodě

vzplývavé, listy většinou rozdělené v čárkovité úkrojky, a
kv. bílé, téhož složení jako pryskyřníky, od nichž jich proto
někteří ani neoddělují.
1.a)Úkrojky listovérozbíhají se více méně paprsko

vitě. Plátků kor. 5. Tyčinky delší nežli nažky — 2.
b) Úkr. listové, velice dlouhé, leží vedle sebe skoro

rovnoběžně. Pl. kor. 5-12. Tyč. kratší nažek. —
Lod. až 6 m dl. L. jsou rozděleny ve 3 úkrojky, které se
opět dělí v četné nitkovité cípy. Kv.-če. V tekoucích vo
dách často hromadně . říční-fluitans WIMM.*) [19].

2.a)Úkrojky listů
chabé, tak
že, vytaženy
byvše z vody,
sléhají se ví
ce méně do
štětičky © [20

| — 3.
b) Úkrojky listů

tuhé, mimo
vodu do ště- 19.Batrachiumfluitans.
tičky se ne
sléhající. — Listy na své pochvě přisedlé, hned od spodu
v tenké, tuhé nitky rozdělené. — Čn.- sp. Ve vodách ní
žin a pahorkatin dosti častý.. . . . . . « + + +..

rozevřený- divaricatum WIMM.**)
3.a)Tyčinek obyčejně přes 20. Kalich přiléhá ke ko

runě a pozdě opadává. — Kromě listů, v nitkovité
úkrojky rozdělených, které jsou většinou řapíkaté, má
rostlina často 6
též I. lupeni
té, dlanitě 3
5laločné, na
povrchu vo
dy vzplývají
cí. — Kv.- sp.
Značně pro
měnlivý, ve
stojatých | a
volně plynou
cích | vodách

„šaVĚ

rozšířený ...
vodní

DUM 20) i 22 Batrachiumaguatile.
b)Tyč. zpravidla nanejvýš 15,někdy jen 8-10. Kal. jest

ohrnut nazpět a záhy opadává— 4.
4a) Plátky kor. úzké, sebe se nedotýkající. — Listy na

*) Ranunculus fluitans TAUSCH, — **) Ran, circinatus SIBTH. — ***) Ran.
úguatilis L.
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svých pochvách krátce řapíkaté. Jsou-li vyvinuty listy
lupenité, na vodě plovoucí — což bývá celkem zřídka —
pak jsou na spodní straně chlupaté. - Kv.- sp. Ve stoja
tých vodách nížin dosti rozš.. . . . . . . .+ + +..

chudokvětý- paucistamineum TAUSCH.*)
b) PI. kor. široké, sebe se dotýkající. — L. na svých poch

vách většinou přisedlé. Jsou-li vyvinuty listy lupenité,
pak jsou vespod téměř lysé.- Čn.-sp. V nížinách, a to
ve vodách stojatých i tekoucích porůznu . . . . ...

Petiverův- Petiveri BOSCH.**)
„„Pozn. Vodnía pozemní tvary lakušníků jsou často nápadně odlišné: pozemní

mívají listy jen nedělené, ponořené opět jen jemně, až vláskovitě dělené. Různé

druhy mění se však nestejně v různém prostředí. L. říční tvoří mimo to formu s lysým lůžkemkv.(var.typicus BECK),s chlupatým(var.pseudofluitans NEWB,,
dále var. Lamarcki1 WIRTC., s dlouze stopk. kv. o průměru až 3 cm a s 9—12
medníky, var. Bachii WIRTG.. s menšími, krátce stopk. kv. s 5—7 medníky, var.
longistamineus E. KROSCHE,s prodlouženými tyč., atd. — L. vodní jest velmi
měnlivý a třídí se ve dvě plemena: Sbsp. heleophilus ARVET - TOURET| jest
submersní forma bez vzplýv. listů, která se liší od I. rozevřeného většími kv. a četn.
tyč. Sbsp. heterophyllus NEILR. zahrnuje velmi mnoho forem, zejména podle
tvaru vzplýv. I (tak var. peltatus SCHRANK,var. truncatus KOCH, vař. cor
datus DOLL,var. guinguelobus KOCH,var. flabellatus ČELAK.a j.); po
zemní forma, trsnatá a s I. poněkud tučnými, se zove var. succulentus KOCH.—
Zvl. měnlivý jest však okruh forem, které se označují buď jako I. chudokvětý
nebo Petiverův. V typ. tvaru jsou jistě velmi rozdílné, ale jsou četné formy pře
chodní, pročež někteří autoři shrnují oba tyto druhy a mnohé jiné v druh jediný,
který zovou B. flaccidum PERS. sub Ran. Tento měnlivý a v Evr. v. rozš. typ
liší se od všech forem 1. vodního menšími kv., menším počtem tyč. a zpravidla
i chybějícími vzplýv. I

Rod 4. Myší ocásek. Myosurus. Máuseschwánzchen.
Byl. iletá, 5-8cm vys. s listy vesměs přízemními, čárko

vitými, lysými, a se stvoly tkvětými. Žluté kv. mají 5 I. ka
lišních (k), na spodu protažených v nitkovitou ostruhu, 5 u
zounkých, kornoutovitých pl. kor. (c), 5-15 tyč. a četné dro
bounké semeníky na kuželovi
tě vyvýšeném lůžku. Db., kv.
Circumpol., na vlhkých rolích
a písčinách dosti rozš... M
nejmenší- minimus L. [|21].

21. Myosurus minimus. 22. Ceratocephalus orthoceras.

*) Ran. paucistamineus KOCH. — **) Ranunculus Petiveri KOCH.
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Rod 5. Rohohlavec. Ceratocephalus. Ilornkopfehen.
Byl. ileté, 3-10 cm vys. s listy pouze přízemními, vlnatě

šedochlupatými, trojdílnými, o úkrojcích čárkovitých, celých
n. opět rozeklaných. Stvoly jsou tkvěté, bělovlnaté; kv. 5
četné, sírožluté. Po odkvetení lůžko kv. se prodlouží a z dro
bounkých semeníků se vyvinou zobánkovité nažky, nahoře
se 2 dutými hrbolky; dohromady tvoří nažky ježatý strboul.
— Bř.-kv.
a) Zobánky nažek [f] mečovitě šidlovité, jen slabě ohnu

té: rýha mezi hrbolky nažek úzká a mělká. — Eurosib.,
na travn. mezích spoře v okolí Prahy,, v již. Moravě a již.
Slovensku (Bratislava, Nitra, Trnava). . . . . . . ..

rovnorohý-orthoceras DC. [(22].
b) Zob. nažek srpovité, v prostředku nejširší [22B; rýha

mezi hrbolky nažek široká a hluboká. — Středozemní,
u nás pouze z j. Moravy známý.. srpovitý- falcatus L.

Rod 6. Routevník. Callianthemum.Jigerkraut.
Vysokohorské, nízké vytrvalé byliny.. Lístky vnějšího

kruhu obalu květního 5-10, skoro kalichovité, dvakrát kratší
než plátky korunní (medové) v počtu 10-20,na spodině med
níkem opatřené, bílé neb načervenalé, na spodině se žlutou
skvrnou. Pestíky jako tyčinky četné, s vajíčky stranou na
břišním švu upevněnými, dospívajícími v jednosemenné naž
ky. — Přízemní listy třikrát zpeřené, s čárkovitými úseky. —
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Čec.- sp.+Evr. alp. Skály a ledovce, prameniska na žulách ve
Vys. 1 Niž. Tatrách

koriandrov ý- coriandrifoliumREICHB.+)
Rod 7. Hlaváček. Adonis. Adonis.

Byl. mající listy mnohonásobně rozdělené v čárkovité
úkrojky, a kv. pravidelné, o 5listém kalichu, o 6-20, někdy
také jen o 2-4 plátcích kor., o četných tyč. a četných seme
nících. Plody nažky, směstnané do strboulu.
1.a)Kor. červené, složené z 5-8 plátků. Nažky lysé, v str

bouluválcovitém.Byl. leté —2.
b) Kor. žluté — 4.

2.a)Kalich ke koruně přitisklý. Korunní plátky ploché,
hvězdovitě rozložené — 53.

b) Kal. od kor. odstálý, lysý. Tmavě nachové, na spodu
obyčejně černé kor. „plátky Ižicovitě vyduté, skloněné
v polokouli. — Čn- zí. Jihoevrop., zavlékaný k nám se
semeny na pole, ale také pěstovaný v zahradách

podzimní- aufumnalisL.
5.a)Kalich na vnější straně lysý. Kor. plátky — barvy šar

latové, na spodu obyčejně s černou skvrnou, zřídka bar
vy citronové (var. citrinus HOFFM.)— jsou jen asi
2krát delší nežli lístky kališní. Zobánky nažek zele
né. — Kv.-čec.Merid., na polích dosti hojný...letní-aestivalis L. [23].

b) Kal. na vnější straně vlnatě chlupatý. Kor. plátky
karmínové, 3-4 krát delší lístků kališních, zřídka sla
možluté (var. stra mineus BECK).Zob. nažek černé.
— Čn.- sp. — Orient., na našich políchvzácný. .

plamenný-flammea JACO.
4.a) Plátků kor. 10-20. Nažky

chlupaté, ve strbouliku
lovato-vejčitém. — Byl. vy
trvalé, na spodu lod. oba
lena šupinami. — Db.-kv.
Eurosib., na výslun., step
ních stráních středního a
záp. Polabí, v j. Moravě a
již. Slovensku .

jarní „vernalis L. [24].
b) Plálků kor.“6-7: Nažky lys. Byl.iletá—3a.

Rod 8. Jaterník.
Hepatica. Leberbliimchen.

Byl. s šupinatým oddenkem,
z něhož vyrůstají dlouze řapí
katé, Slaločné I. a dlouze stop

r katé kv. (tkvěté stvoly). Kv.
25.Hepaticatriloba. mají 6-9 modrých, řidčeji bí

L- lých n. růžových okvětních líst
74 C.rutaefolium"REICHB.
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ků, pod nimiž jsou 3 listeny [b], připomínající kalich. Tyči
nek a semeníků mnoho. — Bř., db. Eurosib., v lesích, zejmé
na listnatýcha v křovináchhojný... - « « * 3.+.+ +

trojlaločný n. podléška- triloba GIL.*)[25].
Rod 9. Sasanka. Anemone. Windróschen.

Vytrv. byl., mající přízemní L.,nechybějí-li, dlouze řapí
katé, dlanitě složené n. dlanitodílné. Na lodyze, jinak bez
listé, jest přeslen tří listenů, které jsou buď řapíkaté a slo
žené, n. přisedlé a dlanitě stříhané. Jednotlivě konečné kv.
mají 5-6 lístků okvětních, mnoho tyč. a mnoho drobných se

meníků, z nichž se vyvinují bezzobané nažky, tvořící dohro
mady hlávku.
1.a)Kv. bílé, někdy vně narůžovělé —2.
b) Kv. žluté. — Vnějškem se podobá s. bílé [obr. 26|, mí

vá však lístků okv. nejčastěji 5 a místo jednoho květu
často kv. několik. — Bř., db. Eurosib., v lesích a houšti
náchmísty hojná 0

pryskyřníkovitá- ranunculoidesL.
2.a)Listeny |b], tvořící na lodyze přeslen, jsou řapíkaté,

Květ zpravidla pouze jeden — 3.
b) Listeny, tvořící na lod. přeslen, jsou přisedlé, dlanitě

stříhané. Květů obyčejně několik. — Listy přízemní jsou
hluboce rozděleny v 3-5 dílů, které jsou opět rozeklány

———a——a
*) Hepatica nobilis SCHRB., Anemone hepatica L,

Klíč k úplné květeně, 20
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v úzké ušty. — Kv.-čn. Circumpol., na horských strá
ních Krkonoš, Jeseníku a vys. Karpat. .narcisokvětá-narcissiflora L.

3.a) Okvětní lístky vně lysé. — Byl. 1-2 dm. vys., s odden
kem dlouhočlenným, rovnovážným. List přízemní bud
jen jeden n. žádný. — Bř.-kv. Evr., v lesích a houšti
nách obecná ... 2. hajní- nemorosa L. [26].

b) Okv. lístky vně hedvábitě chlupaté. — Byl. 2-4 dm
vys., s odd. krátkým. L. přízemních vždy několik, dlanitě
5četných n. dlanitě 5dílných. — Kv.-čn. Euras.-merid.
na travn. stepních a lesních stráních porůznu. .

lesní- silvestris L. [27].
Pozn. MíšenecA. nemorosaXranunculoides = A.intermedia WIN

KLER byl posud jenom vzácně (Č.) pozorován.

Rod. 10. Koniklec. Pulsatilla. Kuhschelle.
Byl. vytrvalé, více méně chlupaté až huňaté, s přízem

ními 1. řapíkatými, složenými n. hluboce dlanitě dělenými.
a se stvoly tkvětými. Hluboko pod květem jest přeslen liste

nů na spodu srostlých, rozdělených v úzké úkrojky, n. pře
slen listenů podobných listům přízemním. Kv. úhledné, s jed
noduchým okvětím (kalichem), mnohými tyč. a mnohými se
meníky, z nichž dozrávají nažky, opatřené dlouhými, pero
vitými přívěsky — ocásky [F],
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La) Květ Cialový n. rudý, velmi zřídka slámožlutý — 2.
b)Kv.bílý, vně červenavýaž fialový,zřídkasírožlutý—6.

2a)Květ hned od počátku převislý. Lístky okv.
barvy tmavě fialové n. rudé, velmi zřídka slámožluté. L.
přízemní 2krát zpeřené, současně s květem vyvinuté.
Lod. 2-5 dm vys. — 53.

b) Kv. alespoň s počátku přímý neb jen šikmo uklo
něný —4.

3.a) L. okv. zvonovitě sevřené, se špičkou zahnutou, málo
delší než tyčinky. — Db., kv. Pont.-or., na suchých, step
ních stráních a borech porůznu 0

luční- pratensis MILL. [28].
Pozn. Pravý k. luční s květy světle fialovými uíás neroste, pouze Subspec.

nigricans (ST RK), kt. má v typ. forměkvěty černonachové. Okvětí jest zpra
vidla:trubKovité (var. tubulosa DOM), řídčeji zvonkovité (var. patula DOM..
Odrůda mierantha BECKmá květy menší, odr. macrantha DOM. větší než typ.
7, barevných forem popsány z naší oblasti var. ochroleuca (TAUSCH) se světle
slámožlutými květy, var. alba (TAUSCH) s květy čistě bílými, var. albida DOM.
s květy zevně bělavými, uvnitř špinavě nafialovělými, var. rubra (OPÍZ) s květy
tmavě fialovými, var. Zichyi (SCHUR sp.) DOM. s květy zelenožlutými.

b) L. okv. spočátku na koncích rovně sevřené, na špičce na
venek zahnuté neb přímé, dvakrát tak dlouhé než četné,
žluté tyč., později hvězdovitě rozložené. Db.-kv. Me
rid. Na stepních stráních. U nás pouze ned. Ústí n. L.

chlumní- montana HOPPE.
4.a)Okvětnílístky zvonkovitě skloněné, na špičkách

neohnuté, mnohem delší nežli tyčinky, barvy bledofia
lové — 5

b) Okv. lístky rozložené, lilákově fialové v. vz. bílé (f.
albiflora OPIZ). L. přízemní, zpravidla až po od
kvetení se vyvinující, dlanitě četné, o lístcích hluboce
rozeklaných ve 2-3 klínovité úkrojky. Db.-kv. Euras.
orient., na travn., stepních stráních a v borech v Čechách
porůznu, na Slov. vzácně.. otevřený- patens MILL.*)

5.a) I. jednou peřenosečné, se třemi hluboce trojlaločnými
2-5klanými. zubatými neb i celokrajnými 6-8 mm šir.
úseky (lístkv). Zpeřená část čepele I. není delší než šir.
v obrysu polokruhovitá. Prostřední úsek 1 řádu větší než
oba postranní. na řapíku 1-13 cm dl. Lístky okv. 35-45
cm dl. temně fialové. Rostl. zvláště v mládí silně huňaté.
Db., kv. Karp.-end. Na kamenitých váp. stráních na SI.
v horském váp. pásmu záp. Karpat (Povážím se šíří až
do Malých Karpat) . slovenský-slavica REUSS.**)

b) L. složenv vždy z 5 úseků 1 řádu, úseky (lístky) užší 2-6
mm šir. Druhá část čepele v obryse prodlouženě vejčitá,
vždv delší než šir. Lod. (zvláště v mládí) hustě a dlouze
světle šedavě huňaté. L. rozvíjejí se později než lod. Kv.
velké. fialové. v. vzácně bílé (f. albiflora), I. okv. 35-55
em dl. — Db. Pont. Na suchých, stepních stráních na
stř. (po Olomouc) a již. Moravě, již a stř. Slovensku a i.
Podk. R. . . velkokvětý- grandis WEND.***)[29].—
*) Anemone patens L. P. Bauhini TAUSCH. — **) P. Wahlenbergi SCHER

FET. A. Wahlenbergii SZONTAGH. — ***) Pulsatilla vulgaris MITL., Anemone
pulsatilla T., :
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6.a) Listeny, tvořící na lodyze, 1-3 dm vysoké, přeslen, pod o
bají se listům přízemním, které jsou trojeně
2krát zpeřené. Kv.-sp. Evr.-alp., u nás jen na travna
tých stráních v Krkonoších, na Babia gúře a na Vys. Tat
rách. . . . . . . . 2. horský-alpina SCHLT*)
Pozn. Druh ten jest velmi měnlivý, u nás zastoupen v Sudetách a Karpatech

výhradně subspecií P. alba RCHB.,která roste též v Harci a v Alpách, kdežto druhé
dvě subspecie (eu-alpina a sulphurea) jsou jen alpské. Forma se sírověžlutými
květy jest u nás vzácná.

b) Listeny, tvořící na lod., 8-15 cm vys., přeslen (obal), jsou
přisedlé, na spodu spolu srostlé a v úzké úkrojky roze
klané,tudíždocela jiné nežlil. přízemní. Tyto
jsou četné n. lichozpeřené, t. j. složené ze 53n. 5 klínovitě
opakvejčitých lístků, kožovité, přes zimu se zachováva
jící. — Db., kv. Evr.-alp., u nás porůznu nejen ve vyšších
polohách (na př. v Krkonoších a Jeseníku), nýbrž i v Č.
v nižších pahorkatinách; na Slov. pochybný (Král. hole)

jarní- vernalis MILL.**)
Pozn. Mezijednoněvýmidruhy byly pozorovány míšenci: P. nigricans X putens (=P.HackeliiPOLTL),P.nigricansXvernalis(= P.Celakovskyana

JEA NOV "0 SX nigricans (veformáchP.Petteri BECKaP. devinensia. A. ).

Rod. 11. Žluťucha. Thalictrum. Wiesenraute.
Byl. vytrvalé, 3-15 dm vys., se složenými listy a drobnými

kvítky v latách. Kv. mají 4-5 opadavých lístků okvětních
(kališních), četné tyčinky a několik semeníků, z nichž dospí

VŽ
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m
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ú
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30. Thalictrum aguilegiaefolium, 31. Thalhetrum angustifolium.

*) Anemone alpina SCH, — **)Anemone vernalis [,
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vají bozocasé nažky. Druhy etulás. á ciiřosib., často značně
proměnlivé, kvetoucí většinou v měsících letních.
1.a) Nízký, vysokohorský druh, pouze v Les. Karp. domo

vem. Nažky na konci s bliznou hákovitě zahnuté; hro
zen květů jednoduchý konečný; stopky plodní dolů za
křivené. Květy zelenavé, červenavě naběhlé. — Čec.- sn.
Circump.-alp.-arkt. Na poloninách Les. Karp. v Podk.
R. (Hoverla, Pietroš) ... „ alpská- alpinum L.

b) Vysoké statné byliny nižších neb „horských poloh — 2.
2.a) Květy i s tyčinkami přímé — 3.
„n Kv. 1 s tyčinkami převislé —5.) Nitkytyč.jen nepatrně ztloustlén. neztloustlé.

Okv.žlutén. zelenavé.Nažky přisedlé, přímé —4.
b) Fialové nitky tyč. [a]značně ztloustlé. Okv. bě

lavé n. lilákové, záhy opadavé. Nažky [f] stopkaté,
převislé. — Lístky 2-5kráte
trojeně zpeřených listů okrouh
le vejčité, v hořejší polovině

S. o dm
h ň %

m/ Z
32. Thalictrum flavum. 33. Thalictrum minus.

hluboce vroubkované. Porůznu v horských a podhorských lesích a u potoků .
| orlíčkolistá- aguilegiifoliumL. [30).

4.a) Oddenek trsnatý, krátkočlenný. Lod. tvrdá. —
Lístky 2-5kráte zpeřených, v obrysu Shranných 1. pod
louhle kopinaté až čárkovité, n. úzce klínovité, namnoze
nedělené a celokrajné, vespod nasivělé a pýřité, nezře
telně síťkované. Na vlhkých lukách a v křovinách po
různu . . . úzkolistá-angustifolum L. p.*) [51].

b) Odd. plazivý, dlouhočlenný. Lod. měkká (lze ji
rsty smáčknouti). — Lístky zpeřených, v obrysu pod

louhle trojhranných I. opakvejčité n. podlouhlé, větši
nou trojklané, vespod travozelené, lysé, zřetelně síťko

*) Th. lucidum L.
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vaně žilnaté. Na vlhkých lukách nižší h poloh pořídkulučn c
í - flavum L. [32|.

b)

6. a)

v obrysu stejnostranně Shranné,složenéz lístků
okrouhlých až klínovitě opakvejčitých. Prašníky s
dlouhou špičkou — 6.
Lod. hranatě rýhovaná, obyčejně až teprve nahoře
rozvětvená. L.umenšeně 2-5kráte zpeřené,v obrysu
podlouhle trojhranné, složenéz lístků široce klíno
vitých až čárkovitých, většinou Sklaných, ale také ne
dělených. Prašníky s krátkou špičkou.— Proměnli
vá, na lukách a mezích velmi porůznu . . . . -+ .+..

jednoduchá-simplex L.*)
Lod. a listy namnoze lysé. — Lístky vespod travoze
lené n. sivozelené. Nažky 8-10žebré; blizny jejich ne
zubaté. Proměnlivý, na lukách, mezích a slunných strá
ních dosti častý . . . . . menší- minus L.**) [35|.

b)
Jlomouce . . větší — majus JACO.

Lod.a listy žláznatě pýřité. —Sytě zelené lístky
vespod olověně šedé. Nažky opak Sžebré; blizny zoub
kované. Celá rostlina nelibě páchne. — Čn., če. Euras.
pont. Velmi porůznu, nejraději na vápenných a čedičo
vých skalách v Č., na Mor.i na Slov.. . .........smrdutá-foetidum I.

Rod 12. Plamének. Clematis. Waldrebe.

1.a)

b)

L. lichozpeřené, jen nejspodnější někdy jedno
duché — 2.
L. jednoduché, vejčité, celokrajné, přisedlé.— Lo
dyha přímá, 2-5 dm vys. Kv. jednotlivě konečné, nící,
fialově modré. Eurosib., pořídku pouze v jižní Moravě
a již. Slovensku na vlhkých lukách . . . .. .. . .

celolistý-integrifolia L.
Bylina o lodyze přímé, 8-15 dm vys. — Listy, po pří
padě lístky, celokrajné. Kv. bílé, ve vrcholíkovité, ko
nečné latě. Euras.-merid., na keřnatých stráních a vc
světlých hájích porůznu . . . přímýÝ-recta L. [56].
Keř o lodyze dřevnaté, oplétavé 5.
Květy jednotlivé, velké, fialové n. modré (výminkou
bílé) — 4.
Květy ve vrcholících, malé, bělavé; nažky s dlouhými
chlupatými čnělkami — 5.
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4.u) Vnější tvčinky korunovité, neplodné: nažky s dlouhou,
chlupatou čnělkou; I. dvakrát trojčetné. — Kn.-čc. Cir
cumpol.-alp. Na skalnatých, křovinatých i lesních strá
ních, zvláště na vápně. V celém sev. hřebenu karpat
ském od Trenčanska
po Marmaroš .....
alpský- alpina

MILL.*) šálb) Všechny tyčinky plod
né; nažky s krátkým,
lysým zobánkem; |.
zpeřené, o lístcích
trojčetných. — Če-sn.
Původem z jižní Ev
ropy, u nás se často
pěstuje v besídkách
a na zdech a zřídka
zdivočuje . . ......
vlašský-viticella L.

5.a) L. jednoduše zpeřené,
lístky často pilovité
n. laločnaté; kor. pl.
oboustranně plstnaté;
nažky vejčité. — Čec
sn. Merid. V křovi
nách, hlavně na o
krajích vinic na jižní
Moravě a jižním Slo
vensku nezřídka í
plotní neb barví- 34.Clematisalpina.
nek- vitalba L. [35].

b) L. dvakrát zpeřené; kor. plátky jenom na okraji plst
1naté;nažky terčovité.Rostlinachuti velmi palčivé.—Čn.-sn.

*) Atragene alpina L.
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Medit.; pěstuje se u nás v sadech a zřídka zdivočůje. . « «
palčivý-flammula L.

Rod. 13,Blatouch. Caltha. Dotterblume.
Byl. vytrv., se svazčitým kořenem, lysou, vystoupavou,

2-5 dm vys. lod., srdčitě okrouhlými až ledvinitými L. a
žlutými kv., které mají 5 lístků okvětních (kališních), mnoho
tyčinek a 5-10 semeníků. Plody jsou měchýřky [f], ve hřbetě
prohnuté, na konci náhle v zobánek zúžené, vzpřímené —
Db. - srp. Circumpol., dosti proměnlivý, na mokrých lukách
a v příkopech obecný . -2.2 -2 + + 4

bahenní n. žluťák- palustris L. [37].
Pozn. Z forem jeho byly v-naší květeně pozorovány:

1.a) Dospělé měchýřky na konci velmi krátce, často náhle v zobánek (čnělku) zúžené,

skoro PŘÍMÉ a ha konci nonenáhluv zobánekzůžené, žakřivené,na kónáb) Dospělé měchýřky na konci ponenáhlu v zobánek zúžené, zakřivené, na konci
více méně dovnitř zakřivené, se zob. nejvýš 1'5 cm dl. Evr., v C.,na M.i na

„© SL roztroušeně. . . . růžkatý — cornuta SCHOTT, NYM. et KOTSCHY.
2.a) Dospěléměchýřkyna hřbetězakřivené 0

b) Dospělé měchýřky na hřbetě rovné neb skoro rovné, s krátkým, většinou 1 až
1'5 mm, nejvýš 2 mm dl. zobánkem. — Kn. Euras. mont. Pouze v horských polo
hách vC., naM. i naSlov. porůznu. - .- - + © * * © 4 eee

horský — laeta SCHOTT, NYM.et KOTSCHY.
Pozn. Dělí se ve dvě odrůdy. Hojnější statná rostlina zove se C. alpina

SCHUR, nižší často jednokvětá rostl. s listy drobnými, pouze ve vys. polohách Kar
pat rostoucí jest C. alpestris BECK.
3.a) Lod. 15—3 dm vys., I. 5—8 cm v průměru, srdčité, koř. ledvinité napříč širší;

letní listy často velmi zveličené, až 2'5 dm Šir.,na okraji ostře pilovité až vroub
kovaně pilovité. Květy žloutkově žluté. Dospělé měchýřky nazpět zahnuté a
odstávající, na hřbetě zřetelně zakřivené. — Dn, kn, na podzim někdy podruhé.
Euras.. -<-2©42 bahenní—palustrisL

: o PSDM
|DĚpW oDn n AALoE6 1 "l PAN

G3 Káné PO : ů K

m p řÁ as

S

36. Clematis recta. 57. Caltha palustris.
y
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Pozn. V horských lesích, lesních rašelinách“hlavhě olšinách. roste slabší, chudo
cvětá, chabá odrůda s lod. poléhavou neb z polehlé spodiny vystoupavou, na uzlech
cořenující.L. srdčitě ledvinité, vroubk. neb celokrajné. Květy malé. Měchýřky s dosti
llouhým a zakřiveným zobánkem . . . . polehlý — decumbens LAMOTTE,)

b) Rostl. velmi veliká, 06—1 m vys. Lod. z poč. přímá, rozvětv., později většinou
polehlá, pučivá a kořenující. Příz. I. a dol. I. lod. velké, dlouze řapíkaté, okrouhlé
neb okr. ledvinité, až 2 dm v průměru, s laloky výkrojků se navzájem kryjícími.
Kv. velké 3'5—5 cm v prům., sytě zlatožluté. Dosp. měchýřky až 153 cm. dl.,
s krátkým. přímým neb slabě zahnutým zobánkem. — Kv. - čn. Karp. end.
Posud znám pouze od Zem. Podhradí u Nového Města u. V. na SI. a pojmenován
ku poctě slov. bot. J. L. Holuby-ho. . . . Holubyho — Holubyi BECK.

Rod 14 Upolin. Trollius. Trollblume.„ne+kl.
Byl. vytrv., 3-5 dm vys., mající lodyhu nejčastěji jedno

duchou, jediným kv. ukončenou, řídčeji chudě rozvětvenou,
a listy většinou dlanitě 5dílné, o úkrojcích trojklaných, po
kraji pilovitých. Květy se skládají z 5-15 vydutých, žlutých
lístků kal. [k), z četných tyč. a většího počtu semeníků,
z nichž dospívají měchýřky. Mezi tyč. a kalichem jsou uzoun
ké medníky (přeměněné plátky kor. c). — Kv.- srp. Evr., po
různu na vlhkých lukách. evropský- europaeus L. [38|.

Pozn. Utyp.rostlin nížinných jsou čnělky krátké, asi 4krát kratší měchýřků.

Na VS Tatrách v pásu alpském roste odr. (subsp.) s čnělkami 4—5 mm dl. sotva2krát kratšími než měchýřky .— Lod. nízká až 50 cm vys., jednokvětá. Květy obyč.
zelenavé, měchýřky se zahnutou čnělkou . < < -2 < © + © eee eee

sedmihradský — transsilvanicus SCHUR.**)

Rod 15. Čemeřice. Helleborus. Nieswurz.
Byl. vytrv., se znoženými listy a pravidelnými kv.,

které mají 5 vytrvalých, korunovitězbarvených lístků
kal., 8-10 zakrnělých, dutých plátků kor. (medníků 539F c),
četné tyčinky a několik semeníků, z nichž dospívají mě
chýřky |f].

1.a) Horní 1. lod. dělené a zubaté, celkem podobné listům
přízemním — 2.

b) L. lod. celokrajné, vejčité, zcela jiné než přízemní. Kv.
bílé n. narůžovělé. — Lod. bezlistá, jen nahoře se 2-5
listeny, zpravidla jednoduchá, tkvětá n. 2květá, 15-25
cm vys. Kvete od prosince do března. Jsouc domovem
v horách již. a stř. Evropy, u nás se pouze pěstuje v
horských zahrádkách a velmi zřídka zplaňuje —

černá-niger L. [40|.
2.a) Kv. zelené. — Lod. listnatá, zpravidla rozvětvená,

5-5 dm vys. Bř., db. Rozšířená v horách jižnější Evropy,
u nás porůznu pěstovaná v selských zahrádkách a
zřídka zdomácnělá v horních lesích 0

zelená- viridis L. [39|.
b) L. okvětní uvnitř fialově naběhlé, 25-(50) mm dl.; lod.

1-3květé. L. přízemní na žilkách na rubu řídce chlu
paté, obyčejně pětidílné, s lístky zubatými, do po
loviny rozeklaných v 2-3 laloky. —| Bř.-dn. Křo
viny lesy. Typický průvodce podkarpatských buko
vých lesů . . . . nachová- purpurascens W. K.

E o E n m

*) C. palustris var. radicans UECHTR., C. radicans OBORNY, C. palustris v.
procumbens BECK, C. procumbens TEYBER.

**) Var. Tatrae BORB.
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Rod 16. Valovín. Eranthis. Wintorling.
Vyhání z hlizovitého oddenku velice záhy na jaře (ně

kdy už v únoru) jednoduchý, 8-15 cm vys. stvol, ukončený
žlutým kv., který sedí v lupenitém, v úzké úkrojky rozekla
ném obalu. Později vyrůstá z odd. též jeden n. několik řapí
katých 1., jejichž štítovitá čepel jest hluboce rozstříhána v
úzké ušty. Kv. se skládá z 5-8 žlutých, opadavých lístků kal.,
z drobounkých, v kornoutovité medníky přeměněných plátků
kor., z většího počtu tyč. a z 5-6 semeníků, z nichž dospívají
měchýřky. Horský druh jihoevrop., po střední Evropě (u nás
na př. v okolí Kostelce n. Orl., Kyjova, Uher. Hradiště a na
stř.a již. Slovensku)pomíjivězplanělý. . o..

západní- hiemalis SALISB.[41].

38. Trolius europaeus. 29. Helleborus viridis.v

Rod 17. Zapalice. Isopyrum. Muschelbliimchen.

Vytrv., útlá, 1-3 dm vys. bylina, mající listy dolejší 2krát
trojčetné, hořejší jednoduše trojčetné až nedělené, a květy
bílé, vyrůstající z úžlabí nejhořejších listů na tenkých stop
kách. Kv. mají 5 bílých, opadavých lístků kal. [k], 5 plátků
kor., které jsou zakrnělé v mělké, kornoutovité medníky |c|

a záhy opadají, mnoho tyč. a 1-5 semeníků, jež dospívajív měchýřky [f]. — Kv.-čn. Evr., v Č. porůznu ve světlých a
vlhkých lesích, na Moravě a Slovensku hojně. .

žluťuchovitá-thalictroides L. [42].
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Rod 18. Černucha. Nigella. Schwarzkiimmel.
Byl. ileté, s přímo, 2-4 din vys. lod., s mnohonásobně

v čárkovité až nitkovite úkrojky rozdělenými I. a s úhledný
mi kv., které mají 5 velikých, korunovitě zbarvených lístků
kališních [43c], 5 zakrnělých, kolínkatě prohnutých plátků
kor. (medníků — m), mnoho tyč. a nejčastěji 5 semeníků.
Z těch vyvinují sc nafouklé, více méně spolu srostlé měchýř
ky, Druhy vesměs orientální a z části též středozemní.

1.a) Květy nejsou podepřeny mnohodílnými listeny — 2.
b) Kv. jsou podepřeny mnohodíl. listeny. — Lístky ka

lišní světle modré, zeleně žilkované. — Kv.-čc. Pěsto
vaná v zahrádkách a zřídka zplaňující . . . . ...zahradní- damascenaL.

2.a) Kal. lístky přišpičatělé, dole bílé, Y“předu mod
ravé, se zelenou skvrnou. — Prašníky [a] osinaté.

Měchýřkydů hladké, spolu srostlé jen asi do poloviny. — Če.-zí. Na rolích a stráních porůznu . ...
rolní-arvensis L. [45].

b) Kal. lístky tu pé, modrobělavé.—-Prašníky bezosin
né. Měchýřkydrsné,až nahoru spolu srostlé.
— Čn.-če. Zřídka pěstovaná a zplaňující . . .. . .

setá n. černý k mín-sativa L.
V

Rod 19. Orlíček. Aguilegia. Akelei.
Byl. vytrv., s lod. 4-6 dm vys., nahoře obyčejně rozvět

venou a s listy 2krát Sčetnými. Převislé, fialové, řidčeji rů
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žové n. bílé kv. mají 5 korunovitě zbarvených listků kal,
5 kornoutovitých, v hákovitou ostruhu protáhlých plátků
kor., mnoho tyč. a 5 semeníků, z nichž dospívají měchýřky.
— Kv., čn. Euras., porůznu ve stinných, lupenatých lesích a
na keřn. stráních; často také pěstován v zahradách . .....

obecný- vulgaris L. [44].
Pozn. Na Slovensku rostou dvě sem patřící plemena:

1.a) Stopky květní jakož i měchýřky žlaznaté; lístky kališní dlouhé. — Kv. Čn. Karp.
end.Sem patří většina nalezišť na Pováží a v slov. Karpatech. . . .. .....

slovenský — longisepala ZIMMET.
b) Rostl. nahoře hustě žlaznatá, lepkavá. Lod. pouze 15—20 cm vys., se 1—2širo

kými, modrými květy. Přízemní listy jednoduše neb dvakrát trojdílné s lístky
vpředu hrubě vroubkovanými. —<Kn. Čn.Karp. end. Na Pieninách.. . ...

Ullepitschův — Ullepitschii PAX.

Rod 20. Stračka. Delphinium. Ríttersporn.
Byliny s kv. souměrnými, v chudých n. bohatých hroz

nech. Kv. mají 5 korunovitě, nejčastěji fialově n. modře, řid
čeji růžově n. bíle zbarvených lístků kal., z nichž zadní jest
protažen v ostruhu (do níž zasahuje též ostruha koruny),
mnoho tyč. a jeden, po případě 2-5 semeníků, z nichž dospí
vají měchýřky [f].
1.a) Listy jsou rozdělenyv četné, nitkovité úkrojky.

Byliny 1leté — 3.
b) L. jsou hluboce dlanitě rozeklány v 5 úkrojků 2-5

klaných, stříhaně pilovitých. — Byl. vytrv., až 3-15 dm
vys. s bohatým hroznem blankytně modrých květů —2.
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a) Dol. a postr. lístky okvětní kopinaté, dlouze, skoro ostře
zakončené, 22-30 cm dl., 6-12 mm šir. Horní I. okv. s 0
struhou slabě zahnutou. R. 30-55 cm vys., nahoře chlu
patá. L. hluboce 5-7laločné, s úseky trojklanými, hrubě
zubatými. Kv. azurové neb fialové, velmi zřídka bělavé
(var. pallidum PAX). — Čn.-zí. Karp.-end. Na
rozsypech skalních na podkl. vápen. Vys. Tater a
Fatry . „© tatranská-oxysepalum PAX.

b) Lístky okv. krátce a tupě zakončené. Rostl. vys. až 15
dm, lysá, neb slabě chlupatá. Kv. velké, modré, tvořící
dlouhý hrozen. L. hluboko dlanitě 5-Zlaločné, s úseky
trojhrannými, zubatými. Horní
listy okvětní spolu s ostruhou

v)
be“

A

rýí 2

Zb
jk Aguilegia vulgaris. „P Delphinium consolida.

35-45 mm dl., postranní 14-17 mm dl. — Čec., sn. Euras.
u nás pouze na vys. horách v Krkonoších, K1.Sněžníku,
Jeseníku a vys. Karp. . vysoká- intermedium SOL.

Pozn. V Bielských Tatrách byly pozorovány též formy intermediérní, které
sou asi původu hybridního.

3.a) Stopky květní tenké, mnohem delší svých listenů.

— Měchýřky plodní lysé. Čn.-srp. Evr., na polích obecná . ... .. polní- consolida L. [45].
b) St. kv. tlusté, jen zdé li listenů n. i kratší. — Měchýř

ky pýřité, Lod. až 1 m vys., Orient., pěstov. v zahrád
kách a odtud někdy zplaň. . zname naná- Ajacis L.

Pozn, Také orient. druh D. orientaleiGAY byl poz. v Č.anaM, zplanělé,



Rod 21. Oměj. Aconitum. Eisenhut.
Byl. vytrv., s přímými, až přes [ m vys. lod. a dlanitě

dělenými I. Souměrné kv., sestavené do hroznů, mají 5 ko
runovitě zbarvených lístků kal. |k], z nichž hořejší jest přil
bicovitě vyklenut a skrývá v sobě2 stopkatémední
ky [c], přeměněné to dva kor. plátky, kdežto ostatní kor. plát
ky zakrněly. Tyč. jest mnoho, semeníků 2-5. Plody měchýř
ky [f4]. Druhy vesměs až v měsících letních kvetoucí.
1.a) Koř. hlízovitý. Medníky s hlavičkami paličkovitými,

dolů zahnutými —2.
b) Koř. rozvětvený. Medníky na konci hlemýžďovitě svi

nuté. Přilba vysoká, válcovitá. Rostl. vysoká s veliký
mi listy a rozvětveným květenstvím. L. 5-7laločné; ú

46. Aconitum napellus. 47. Aconitum vulparia.
U

seky z dosti široké spodiny rhomboidální, na konci troj
klané a zubaté. Konečný hrozen květenství velkokvě
tý, dosti řídký. L. okv. modré neb fialové. Stopky dol.
ních květů delší než květy. — Čec.,sn. Karp.- endem;
v lesních údolích Karpat . . . . « -+ + + « +

moldavský- moldavicumHACO.
2.a) Květy modré n. fialové, řidčejibílé — 5.

b) Kv.bledožluté — 5.
5.a) Přilbakališní jest jen asi tak vysoká jak š!

roká n. i nižší. — Hrozen květní dosti hustý, skoro
bezlistý, pouze listenatý. L. tuhé, trochu lesklé, Kuras.
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porůznu na horských stráních Šumavy, Krušných hor,
Krkonošů, Klad. Sněžníku, Jeseníku a Karpat; také
v zahrád. pěstován . šalamuúnek-napellus L. [46].

Pozn. Roste u nás v několika slabších druzích (subspeciích):
1.a) Květenstvíjednoduché, krátké, skoro ukryté v horních listech.— Če.— zí. Karp.

end. Pouze na Hoverle v P. Rusi v pásu klečovém .nízký — nanum BAUMC.
b) Květ. není ukryto v horních listech -= prodlouženo, s květy velkými . . . 2

2.a) Ostruha 2 hoř. okv. I. hlavatá, nahoru ohnutá. Úseky I. krátké, kopinaté, do pře
du směřující, květ. husté. — Ce.— zí. Sud.-Karp. Krkonoše, Jeseník (Praděd), Bes
kydy, Slov. Karpaty . . . . « « « + +... statný — firmum RCHB.

b) Ostruha hoř. okv. I. zúžená, lod. štíhlá, vysoká, přilba od ostatního kalichu od

stávající. — Če.—zí. Sud. - Šumava, Smrčiny (rozš.), Krkonoše (údolí "RO .zející — hians RCHB.
b) Přilba kališní jest vyšší než širší — 4

4.a) Přilbakal.2kráttak vysoká jak široká. —Li
sty nelesklé, dosti hebké. Hrozen květní široký, doleji
listnatý. Květy modro-fialové. Euras., porůznu ve svět
lých hájích, na stráních a u potoků

modrý- rostratum BERNH.) [46MI.

49. Paeonia peregrina.

b) Přilba kal. jen o málo vyšší než širší. — L. lesklé
Hrozen kv. shora listnatý. Kv. modré, bíle skvrnité.
Jest míšencem obou předch. A. napellus“X A. ro
stratum. Jen v horských lesích Krkonošů a Jese
níků ©.. -2.2 2.2. pravý-Stoerkianum RCHB.

5.a) Přilba kal. asi 2k rát tak vysoká jako široká. — Listy
rozeklané v 5-7 úkrojků širokých, stříhaně pilovi
tých. — Euras., porůznu v pohořích a pahorkatinách,

*) Ac. variegatum I,
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nejraději ve světlých hájích a na stráních . . ....
žlutý n. vlčí mor- vulgaria REICHB.*)[47]

Pozn. Na již. Moravěa Slovensku roste poddruh (subspecies)v hoř. části lo
dyhy, v ose květenství a na stopkách květních odstále huňatý. Obal květnís hojnými
dlouhými chloupky, v mládí huňatý. Pestík lysý.. . . . « « « « + + 4. «..

pýřitý — puberulum GÁYER.*)
b) Přilba kal. asi tak vysoká jak široká. L. rozdě

lené v 5-9 úkrojků, které jsou opět zpeřeně rozděleny
v úzké, čárkovité ušty. —Euras. - merid., u nás jen
v j. Moravě a v j. Slov. na skalnatých stráních a keř
natých pahorcích. . . . tenkolistý-anthora L.

Rod 22. Ploštičník. Cimicifuga. Wanzenkraut.
Byl. vytrv., 6-20 dm vys., s 2kráte trojeně zpeřenými 1,

o lístcích podlouhle vejčitých, nestejně 2kráte pilovitých. Ze
lenavě žluté kv., v složitých, klasovitých hroznech, mají po
dobné složení jako kv. samorostlíků (viz str. 33),obsa
hují však místo jednoho 2-5 semeníků, z nichž se vyvinují
měchýřky [f]. — Kv.- sp. Circumpol., u nás v horských lesích
porůznu, pouze na Moravě, zvláště v jižní a střední části; u
Hřebečova mezi Č. Třebovou a Svitavami dosahuje nejzá
padnější hranice svého rozšíření; na Sloven. na váp. častěji.

smrdutý- foetida L.***)[48].
Rod 23. Pivoňka. Paeonia. Pfingstrose.

Vytrv., 5-6 dm vys.
bylina s jednoduchou
lodyhou a 2kráte troj
četnými L.,jejichž líst
ky bývají opět roze
klány ve 2-3 ušty ve
spod nasivělé. Veliké
kv. mají 5 kožovitých
lístků kal., 5-12 nacho
vých plátků kor., čet
né tyč. a 2-3 huňaté
semeníky, z nichž se
vyvinují měchýřky. —
Kv.-čn. Merid., pěs
tovaná ještě s jinými
druhy často v zahra
dách a to nejčastěji s
plnými květy. | Pod
Zlatnickou horou a na
Černém vrchu u Mos
tu, zajisté jen zpla
nělá —.-. . -+ +...velkokvětá-foe

mina GARSAULT+1)
[49].

. Pozn. P. úzkolisté (P. Mas
50. Actaea spicata. cula DESF. P. Corallina

RETZ) zřídka u nás zplaňuje.

*) Aconitum lycoctonum L. — **) A. puberulum SÉR, (spec.), —***) Actaca
cimicifuga L. — +) P. peregrina AUCT., non MILÍ,
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Rod 24. Samorostlík. Aectaea.Christofskraut.
Vytrv. bylina, 3-6 dm vys., s listy 2-5kráte trojeně zpe

řenými o lístcích vejčitých, stříhaně pilovitých; hořejší listy
bývají však jednoduše trojčetné. Kv., směstnané do hustého
hroznu, mají 4 bělavé, záhy opadavé lístky kal., 4-6 úzoun
kých, od tyč. nesnadno rozeznatelných plátků kor., četné
tyč. a 1 semeník, dospívající v černou, lesklou bobuli [f]. —
Kv.,čn. Euras., ve stinných lesích, zvl. bukových, hojný.

klasnatý-spicata L.*)[50|.

51. Berberis vulgaris. 52. Epimedium alpinum.
Ú

Čeleď 2. Dříšťálovité. Berberideae.

Kře nebo byl., mající pravidelné kv., 6četné n. 4četné,
s kal. i kor., s 6 n. 4 tvč. a s jediným svrchním sem. jed
iopouzdrým,z něhoždospívábobulen. tobolka.Obsahu
jí 2 rody:

Rod 1. Dříšťal. Berberis. Saucrdorn.
Keř s I vejčitými, jemnoostnitě pilovitými, jež vyrůstají

ve svazečkách z úžlabí trnů. Kv. v převislých hroznech. jsou
očetné: mají 6 žlutých lístků kal. a na nich položených 6 žlu
tých plátků kor., 6 dráždivých tyč. a svrch. sem., z něhož
dospívá podlouhlá, červená bobule [B]. — Kv., čn. Evr., po
různu v křovištích a na suchých stráních; často se též pě
stuje a zdivočuje . . . . +., obecný-vulgaris L. [51].
— — — — —

*) Actaea nigra MIÍLL.
Klíč k úplné květeně, 5



Rod 2. Škornice. Epimedium. Sackenblume.
Byl. vytrv., mající lodyhu až 3 dm vys., dole bezlistou.

nahoře s jediným listem 2kráte trojeným, složeným z 9 srd.
čitých, pichlavě pilovitých lístků. Květy v hroznu n. latě
4četné; kal. lístky hnědě nachové, kor. plátky žluté, kápovité.
Plody vícesemenné tobolky. — Db., kv. Rostl. alpská, u nás
jen zřídka (na př. v Šumavě a horách Krušných) zplaňujíci

4. horská- alpinum L. [52|

Čeleď 5. Leknínovité. Nymphaeaceae.
Vytrv. byl. vodní, s pravidel. kv., které mají 4-5 lístku

kal., na vnitřní straně korunovitě zbarvených, četné plátky
kor., z nichž vnitřní přecházejí znenáhla v tyčinky, a svrchní
vícepouzdrý sem., z něhož dospívá houbovitá bobule. Obsa
hují 2 rody:

Rod I. Stulík. Nuphar. Nixenblume.
Vyhání z vytrvalého oddenku, jímž se plazí v bahně

dlouze řapíkaté, elliptičné n. vejčité, kožovité, většinou m
vodě vzplývající 1. a bezlisté stvoly, zakončené žlutý m kv
Kal. lístků 5: kor. plátků větší počet, mnohem menších, zne
náhla v četné tvč. přecházejících |F|. — Čn.- srp.
a) Plátky kor. jen asi 35kráte kratší lístků kal. — Blizm

0 10-20 paprscích. — Kuras., ve stojatých i mírně tekou
cích vodách porůznu < +. žiutý-Tuteum SM. [55]
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b) Pl. kr. asi 5k rát kratší lístků kal. — Blizna o 10-12pa
prscích. Kv. mnohem menší. — Eurosib., u nás jen ve
vodách v již. Č., zejména v Pošumaví (hlavně na Budě
jovicku), ale odtud až na Třeboňsko, pak na Jihlavsku
a Dačicku . . -2 2.2.. menší- pumilum SM.

Rod 2. Leknín. Nymphaea *). Seeroso.
Jako předch., ale s květy bílý mi, o 4 lístcích kal.

a) Semeník jest posázen tyčinkami jen asi do dvou třetin,
takže v nejhořejší třetině jest holý. — Blizna o 6-12 pa
prscích. — Evrop., ve stojatých vodách dosti obecný.. .bělostný- candida PRESL.[54].

Pozn. Formaskvěty pouze dopolovinyotevřenýminazývá se C. semiaperta
FRITSCH; podle tvaru plodů rozeznává se plemeno oocarpa CÁSP. s plody vejč.

vyššíminežširokými a sphacroides CASP.s plody kulovitými, širšíminež vysokými,b) Sem. až pod samou bliznu tyčinkami posázený.
Blizna o 10-20 papr scích. — Eurosib., předch. zcela po
dobný, u nás vzácnější .. „ bílý-alba L.
Pozn. Druhy ty jsou dosti měnlivé; vyskytá. se též míšenec N. alba Xcandida.

„Paapaver argemone. „ 36. Papaver rhoeas..
Čeleď. 4. Makovité. Papaveraceae.

Byliny s pravideln. kv. o 2listém, při rozvití opa
dávajícím kal., 4 plátcích kor., četných tyč. a svrchním
sem.,z něhož dospívá tobolka neb šešule. Patří k nim 3 rody:

a) Velikékv. jednotlivě konečnén. jednotlivě
úžlabní — 2. 0og KČ 249 62)

č

9

7 a

o . C n“
"y Castala, + č
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b) kv. v okolících. Šešule protáhlé, dokonale jedno
pouzdré, otvírající se zdola nahoru 2 chlopněmi s prázd
ným rámcem semenicovým ©... . . 2. Chelidonium.

2.a) Semeník s bliznou 2laločnou. Tob. protáhlé, šešulo
vité ,„ ,.. „3 Glaucium.

b) Sem. s přisedlou bl. terčovitou. Tobolky (makovi
ce) nedokonale přehrádkované, otvírající se pod bliznou
děrami > -< -2 < 4+ 4+ 2 ee Papaver

Rod 1. Mák. Papaver. Mohn.
Byl. tleté, řídčeji (na horách) vytrvalé, s I. většinou pe

řenodílnými a s úhlednými kv. červenými, fialovými, zřídka
bílými.
1.a) Nízké vytrv. byliny na vys. horách (na Tatrách) rostou

cí; 1. jenom přízemní, 2-5krát peřenodílné, s úzký.
mi, čárkovitě-kopinatými, často zcela lysými úseky:

květy bílé. — Če.-sn. Alp.-karp. Pouze na skalních
ssutích a skalách Vys. Tater, vzácně.. . .

Burserův- Burseri CRAN'TZ
b) Jednoleté byliny s listnatou lodyhou — 2.

2.a) Listy alespoň hořejší nedělené, pouze zastřihovaně
zubaté a při tom lvsé. — Čn.- sp. Původem z Asie, pěs
tuje se na polích a často zplaňuje. . . . . . ...

setý -somniferum L
b) L. 1-2krátepoeřenodiílné n. peřenoklané, víc

méně srstnaté. Druhy evrop., u nás hojně planě ros
toucí — 3.

3.a) Nitky tyčinek [a] pod prašníky rozšířené — 4.
b) Nitky tyč. nerozšířené. Makovicenerýhova

né. lysé — 5.
4.a) Makov. kulovité, tu

pými silně zakřivený
mi. štětinami | bohatě
štětinaté. —| Kv.-čn.
Merid. Mezi obilím, na
polích a vinicích, u
nás pouze na již. Slo
vensku ©. zvrhlý

hybridum L.
b) Makov. kyjov., mír

ně tuze srstnaté n. Iv
sé, podél | rýhované.
Kv.-čn. Meorid. Na po
lích a při cestách
polní-argemone I.

(551.
5.a) Makovice opakvejčité,

s bliznou o 8-14 lalo
cích,které se pokrajich kryjí—6.

b) Mak. kyjovitě protáh
lé, s bliznou o 6-8 la
locích, od sebe od- 57.Chelidoniummajus.

L
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dalených (kraji svými se nekryjících). — Či- sp.
Role, výslunné stráně . . . pochybný-dubium L.

b.a) Stopky květní odstále štětinaté. — Kv.- sn. Role, úhory,
rumiště, všeobecně 0,

vlčí n. pleskanec- rhoeas L. [56|.
b) Stopky květní přitiskle chlup. — Kv.-sn. Podobně jako

před.avšakvzácnější l...
štětinatý-strigosum SCHUR.

Rod 2. Vlaštovičník. Chelidonium.Schollkraut.
Byl. vytrv., s lod. 5-8 dm vys., rozvětvenou, ronící na

čerstvém lomu oranžové mléko. L. chobotnatě peřenodílné až
lichozpeřené, o úkrojcích (lístcích) hrubě zubatých. Kv. žlu
té. — Kv.- sp. Euras., zvláště na rumištích a zdech obecný ..

větší- majus L. [57).
Pozn. V Č. byla sbírána v Průhonicíchvzácná odr. laciniatum KOCHslist

dvakráte peřenodílnými a s kor. plátky vroubkovanými až zastřihávaně zubatými.
Formy s květy poloplnými (f. semiplena DOM),)jsou taktéž vzácné.

Rod. 3. Růžkovatec. Glaucium. Hornmohn.
Bvliny 3-6dm vys., s I. mělčeji hlouběji zpeřeně dělený

58. Glaucium flavum. 59. Corydalis digitata.

mi. Náležejíce květeně Středozemní, u nás vyskytují se na
mezích a rumištích velmi zřídka a to nejspíše jen jako za
vlečené; častěji rostou na již. Slovensku. — Čn.- če.
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a) Kor. plátky žluté. Stopky kv. Ivsé: plody drsné, ale
nikoli srstnaté . . . . -< . žlutý-flavum CR. [5s|.

b) Kor. plátky červené n. oranžové. Stopky květní
i plody štětinkaté ...

červen ý- corniculatum CURT.*)
Pozn. Eschscholtzia californica CHAM.sepěstujev zahradácha zřídka

zplaňuje.

Čeleď 5. Dymnivkovité. Fumariaceae.
Byl. s I. namnoze mnohonásobně složenými a s kv. sou

měrnými, které mají 2 nepatrné, velice záhy opadavé lístky
kal., korunu protaženu do zadu v ostruhu, 2 svazečky tyči
nek, z nichž každý se skládá z 1 celého a ze 2 polovičních
prašníků, a svrchní 1pouzdrý sem., dospívající v tobolku n.
nažku. Obsahují 2 rody:

Rod 1. Dymnivka. Corydalis. Lerchensporn.
Byl. jednoleté neb vytrvalé, 1-5 dm vys. vyrůstající

z podzemní hlízy n. mrcasatého kořene. Plody vícese
menné, šešulovité tobolky, otvírající se zdola nahoru dvě
ma chlopněmi.

a) Lod. rozvětveoná, listnatá, bez hlízky v zemi: hrozny sto
jí proti listům —2.

b) Lod. vyrůstá z podzemní hlízy, 1-2listá: byl. vvtrv. s ko
nečným hroznem; květy nachové, bledolilákovén.
bílé, rozvíjejíce se na jaře — 3.

2.a) R. jednoletá. Nejdolenější listen podobá se lod. 1.; I.
trojčetné neb trojklané, kor. žlutavě bílá s ostruhou
skoro zdéli kor. — Kv.-čc. Euras. Pouze v Karpatech
v sev. a vých. Slov. na váp. skalách roztroušeně . .

Geblerova- Gebleri LEDEB.**)
R. vytrvalé; listeny podlouhlé, zoubkaté, s vlasovou
špičkou; kor. žlutá s krátkou, vakovitou ostruhou. —
— Če.-zí. — Merid. U nás v křovinách a na stinných
skalách vzácně, zajisté jen zavlečená žlutá- lutea DC.

a) Listeny |b], z jejichž paždí vyrůstají květy, široce klí
novité,prstnatě rozeklané neb rozstříha

D3 =

U

né — 4
b) Vejč. n. kopin. listeny nedělené [59 F'], zřídka 5

klané — 5.
4.a) Hrozenkvětní obyčejněbohatý, za plodu přím“.

Stopky asi zdéli svých šešulí. — Kv. nachové, s ostru
hami prohnutými. —Euras., porůznu v hájích a křovis
kách ... -.. prstnatá- digitata PERS.*“*|59|.

b) Hrozen chu dokvět Ý, za plodu převislý. Stopky
alespoň 3krát kratší svých šešulí. — Kv. bledě lilá
kové, s ostruhami rovnými n. nepatrně prohnutými. —
Evr.. porůznu v teplejších polohách .

nízká- pumila RCHB.

*) Glaucium phoeniceum CR. —**) C. capnoides WATT.BG. — ***) C. so
lida SW.
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.a) [Hlízadutá, dole odumřelá. — Na dolejší části lodyhy,
[5-30 cm vys., není žlábkovité šupiny. Irozen kv. bo
hatý, vždy přím“. Vnějškempodobnádymnivce
prstnaté. — Evr., v hájích a houštích dosti hojná .

dutá-cava SCHW.
b) Ilíza plná, na spodu s věnečkem kořínků. — V dolejší

části lodyhy, 10-15 cm vysoké, jest žlábkovitá, hnědá
šupina [š|. Hrozen chudokvětýÝ, za plodu převislý.
Ostatně jako předcházející . - - « « -+ + «+ + + * ©

bobovitá -fabacea PERS.*)

Rod 2. Zemědým. Fumaria. Erdrauch.
Byl. ileté, bez podzemních hlíz. Kv. červené, na špičce

asto tmavší, řidčeji bílé, rozvíjející se od kv. do zí. Plody
semenné nažky. Druhy vnějškem značně si. po
obné.

1.a) Kal. lístky |[k| pouze 2-5
kráte kratší nežli koru
na (bez ostruhy měřená).
teprve později opadavé

— 2.
b) Kal. lístky 6-10krát kratší

nežli kor., záhy opadavé
— 3.

2.a) Kal. lístky užší nežli trub
ka koruny. — Nažky ledvin
kovitě kulaté, na vrcholku
vtlačené. — Euras., na po
lích a rumištích obecný...
lék ařsk Y-officinalis.|.[60|.

b) Kal. listy širší nežli trub
ka kor. — Nažky kulaté, na

„0 Fumaria officinalis. 61. Fumaria rostellata (květ a plod).

vrcholku s kratičkou špičkou. — Orient., porůznu na po
lích a mezích. . zobánkatý-rostellata KNAF [61].

Xa)Úkrojkylistů čárkovitě kopinaté, ploché

b) Úkrojky I. čárkovité, přitloustlé, více méně žlá b
kovité, sivozelené.— Stopky kv. jsou kratší nežli
listeny, z jejichž paždí vyrůstají. Kv. bílé, na konci na
chové. —| Jihoevr., u nás pořídku v zahradách jako
rostlina zavlečená . . malokvětý- parviflora LMK.

m

*) C. intermedia P. M. E.
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dlouhé jako listeny [61b|. — Kv. růžově nachové, řid
čeji bílé. — Orient., ostatně jako předcházející. . .Schleicherův-Schleicheri SOYER.

asi zdéli n. málo delší nežli jejich listeny. — Kv.
bledě růžové n. žlutavé, na konci tmavě nachové. —
Eurosib., na rolích a v křovištích porůznu .Vaillantův- VaillantiiLOIS.

Pozn. V Č. byla nalezena zplaněle jednou též F. capreolata L

D z

Listy lodyžní střídavé n. žádné; jen zřídka (u mě
síčnic) bývají v dolejší části lodyhy I. vstřícné, výše však
jsou střídavé — 2.
L. lod. pouze 3, trojčetné, v přeslen sestavené. .

2. Dentaria.
Koruny bílé n. žlutavě bílé — 53.
Koruny žluté n. bledožluté, zřídka žlutohnědé

— 29.
Korunv fialové, nachové n. lilákové — 58.
Šešulenejméně 4krát tak dlouhé jak široké [62]
— 4.

Šešule asi tak dlouhé jak široké n. delší, ale délka ne
přesahuje nikdy 4násobné šířky [63]— 14.
L.alespoňspodnílichozpeřené n. peřenodílné

L. (pouze přízemní) trojčetné — 7a.
L. vesměsnedělené — 9.
Plody dlouze zobanité, zralé postrannímichlop
němi se neotvírající [62 d, e|. . . . . 41. Raphanus.
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b) Plody dlouze zobanité, zralé. otvírající se po
strannímichlopněmi . . 22247, Eruca.

c) PLbez zobanu n. kr átce zobanité, postran
mi chlopněmi se otvírající — 6.

a) Semena jsou v šešuli v jedné řadě — 7.
b) Sem. v šešulích ve dvou řadách — 8.

obloukovitězkrucují ló2a,a. -1 Cardamine.
b) Chlopněšeš. vynikle 1žilné n. větším počtem

podélných žilek prostoupené, při uzrání však se ne
zkrucující. Blizna není rozdělenave 2 lupenité
lalůčky . 24 Arabis.

c) Chlopně šeš. jed nožilné; blizna jejich jest rozdě
lena ve 2 lupenité lalůčky (62ij 24.15. Hesperis.

vážně rozestálé |... 42.3. Nasturtium.
b)Š. několikrát kratší svých stopek, k ose hroznu přiložené . 25, Turritis.

čitě trojhranné, oboje hrubě zubatě vroubené.
12. Alliaria.

b) L. přízemní srdčité, drobné, dlouze řapíkaté, lodyžní
vejčitě podlouhlé — 7 b.

c) L. vesměs tvarů podlouhlého, kopišťovitého, kopinaté
ho, vejčitého n. elliptičného — 10.

a) Kv.čistě bílé — II.
b) Kv.žlutavě bílé — 15.

— 12.
b) Bl. rozeklaná ve 2 lupenité lalůčky [62i]. 15.Hesperis.

osy hroznu odstálé stopky, jsou smáčknuté na přehrádku kolmo, takže chlopnějsou vypouklé (62h,hi]
14.Stenophragma.



b) Čárk. šeš., namnoze delší svých stopek, jsou smáčknuté
s přehrádkou rovnoběžně, takže chlopně jsou plo
ché [62k,I) -< <. -+ 4 Arabis.

L9

květu obyčejně již odumřelé, kracovitě dělené n. hlu

boce zubaté. Tenké šešule 16? l) ke štíhlé, vysoké osekvětní přiložené ... -20.5 Turritis.
b) L. všecky podlouhle vejčité až elliptičné, 1 s lodyhou

silně ojíněné. Šešule až 1 dm dlouhé, od lodyhy odstálé
n. přímé. ... 15, Conringia.

.a) Šešulky jsou smáč "knuté — 15.
b) Šešulkynesmáčknuté —24.

„a) Šešulky jsou smáčknuté na přehrádku (úzkou) kol
m o [63 b- bs) — 16.

b) Šeš. jsou smáčknuté s přehrádkou (širokou) rovno
běžně [635a-a+| — 25.

„a) Šešulky srdčité n. trojhranné, bez křídlaté obruby — 17.
b) Šeš. okrouhlé, vejčité elliptičné n. ledvinovité, často

s křídlatou obrubou —19.
„a) Trojhranné n. okrouhle srdčité šešulky směřují užším

koncem dolů — 18.
b) Srdčité šešulky jsou širší dole, směřujíce špičkou na

horu (63m,. . 2436. Cardaria.
„a) Šeš. trojhranné [65hl; plátky kor. stejné . 38. Capsella.
b) Šeš. okrouhle srdčité, trochu lžícovitě prohnuté, o

chlopních člunkovitých, úzce křídlatých. Plátky kor.
nestejné 2, „. 32. Teesdalia.

c) Šeš. skoro okrouhlé, nahoře zcela mělce vykrojené,
nekřídlaté ,.... „035 Lepidium.
Lodyha plazivá n. položená. Plody široce srdčité až led
vinkovité, po kraji hřebenitě zubaté [63k|; zralé se sice
poltí, ale semena z nich nevypadávají. Listy vesměs
zpeřeně dělené. Drobounké kv. v protilistých krát
kých hroznech . 22230, Coronopus.

b) Lod. přímé, s konečnými, hroznovitými, často chocho
ličnatě staženými květenstvími. Zralé plody se otvírají
postranními chlopněmi a semena z nich vypadávají

z

— 20.
„a) Plátky kor. stejné —21.
b) Plátky kor. nestejné (2 větší a 2 menší) — 22.

„a) šešulky [63b| vícesemenné; jsou-li 2semenné, obsahu
jíce v každém pouzdře pouze po 1 semenu, pak má rost
lina listy nedělené a celokrajné . . . . 530.Thlaspi.

b) Šešulky [65c, f vždy pouze 2semenné. Listy alespoň
spodní zpeřeně dělené n. chobotnatě zubaté — 18 c.

c) šeš. v každém pouzdře s 1-4 semeny, ellipt. se širokým,
na okraji jemně vroubkovaným, v předu vykrojenýmkřídlem. Kv. masově červené... . 31. Aethionema.
Šeš. čtyřsemenné, podlouhlé až opakvejčité, s chlopně
mi kýlnatě vyklenutými. Drobné vysokoh., trsnaté by
liny s listy peřenodílnými . . ... 29. Hutchinsia.

a) Nitky tvčinek s lupenitými přívěsky — 18b.
b) Nitkv tvčinek bez přívěsků . -< < < <.. 34. Iberis.

d
—
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Šešulky k ose hrozhů více méně přiložené. Plátky kor.
hluboce rozeklané. Bylina šedopyřitá, 3-5 dm vys.

21. Berteroa.
Šeš. na tenkých stopkách odstálých. Pl. kor. celé n. ro
zeklané. Byl. drobnější, s růžicemi přízemních listů. .

22. Draba.
Šešulky okrouhlé n. skoro okrouhlé, při uzrání chlop
němi se otvírající.
Šeš. při uzrání chlopněmi se neotvírající — 27.
Tyč. přímé; 1+.lysé — 26.
Vyč. více méně zahnuté; příz. l. přitiskle chlupaté ..25. Kernera.
Chlopně šeš. až ke špičce slabě kýlnaté; I. okrouhlé
neb vejčité, často úhlatě zubaté; r. drobnější.. ...

25. Cochlearia.
Chlopně šeš. bez kýlu; příz. I. neobyčejně veliké, pod
louhle vejčité, nestejně vroubkovaně pilovité . . ...

27. Armoracia.
Šešule vejčité n. hruškovité — 28.
Šeš. válcovité, dlouze zobanité, naplněné mezi semeny
bílou dření — 61a.
Plody téměř přisedlé, vejčité, v šikmý zobánek prota
žené, na povrchu draslavé [65p|. . . . 45. Euclidium.
PI. na delších stopkách, hruškovité. Delší tyč. mají pod
prašníky tenký výrostek .. „ 45. Crambe.
Šešule alespoň A4kráttak dlouhé jak široké — 30.
Šeš. širší než delší, n. asi tak dlouhé jak široké, ale pak
délkajejichnepřesahuje nikdy 4násobnou
šířku — 48.
Šešule mají na vrcholku zoban (čnělku) delší nežli
jest pětina ostatního plodu — 51.
Šešule mají zoban kratší nežli jest pětina ostatního
plodu — 35.
Zralé šešule, třebas byly někdy růžencovitě zaškrco
vané, otvírají se postranními chlopněmi — 32.
Zralé šešule, růžencovitě zaškrcované, rozpadávají se
v 1semenné kusy |62d| . .- . . . -< . 41 Raphanus.
Šešule na krátkých stopkách k ose hroznu přitisklé
— 35.
Šešule k ose hroznu nepřitisklé, ovšem někdy přímé,
přioblé — 34.
Kv. drobounké. Šešule asi 1 cm dlouhé, oblé [62m|. .

9. Chamaeplium.
Kv. dosti veliké. šeš. 4hranné, se silně vyniklým střed
ním nervem na každé chlopni. Semena v každém
pouzdře v 1 řadě.. . ... NN

17. Melanosinapis.
Kv. dosti veliké. Šeš. přioblé, s chlopněmi slabě (žil
nými. Semena v každém pouzdře 2řadá . . 47. Eruca.
Šeš. mají na každé chlopní 1 střední nerv a za
končují se zobanem oblým n. skoro oblým [621]

16. Brassica.
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D)

b)

Šeš. mají na každé chlopní 2-5 nervu a zakončují se
zobanem se stran více méně smáčknutým [62g, g1|. .

18. Sinapis.
Oblé, čárkovité, asi 1 cm dlouhé n. málo delší šešule,
zdéli svých odstálých stopek n. i kratší, mají chlopně
bezžilné 7 Roripa.
Listy buď vesměs n. alespoň spodnější zpeřeně dělené,
peřenoklané n. lyrovité, zřídka nedělené a pak oby
čejně na spodu se 2-5 páry postranních lalůčků — 56.
Listy přízemní hluboce zubaté až skoro kracovité, více
méně chlupaté; ostatní I. nedělené, namnoze celokrajné

a) 5. Turritis. . b) 10. Erysimum.

306. a)

40. a)

)

41.a)
)

)

44. a
—

Stopky plodní kratší nežli % dokonale vyvinuté še
šule — 537.
Stopky pl. delší nežli 4 dokonale vyvinuté šeš. — 38.
Šešule 4hranné — 38.
Šeš. oblé n. přioblé — 39.
L. alespoň spodnější lyrovito-peřenodílné, s velikým
konečným úkrojkem a pod ním se 2-4 páry uštů, které
někdy více méně zakrňují. Šeš. 4hranné . 6. Barbaraea.
L. nedělené; jsou-li peřenodílné, pak nejsou lyrovité
(s velkým konečným úkrojkem) . . a) 10. Erysimum.

b) někdy též 40 a.
Šešule, poměrně krátké a k vrcholku zúžené [62m,
jsou těsně přiloženy k ose hroznu —35a.
Přioblé,po celé délce asi stejně tlusté šešule nejsou
k ose hroznu těsně přiloženy. . . a) 8. Sisymbrium.

b) někdy též 52a, 40a.
Stopky spodnějších květů vyrůstají z paždí peřeno
klaných listenů . . . - .2 « <.. 46, Hirschfeldia.
Listeny ve květenství docela chybějí — 4l.
Semena jsou v šešulích seřaděna do 2 řad [62b| — 42.
Semena v šeš. v 1 řadě [62c| — 45.
Chlopně šešulí, úzkých a protáhlých, 1žilné . ...

a) 19. Diplotaxis.
b) 46. Hirschfeldia.

Chlopně šešulí, dosti krátkých, bezžilné. . . ...
z. Roripa.

Šešule, se zobánkem krátkým, někdy sotva znatelným,
mají chlopně Sžilné: jsou-li chlopně tžilné, pak má by
lina listy 2-5kráte zpeřené, o čárkovitých úkrojcích, a
drobounké kv. mají kor. plátky kratší nežli lístky ka
lišní 22 8. Sisymbrium.
Šešule, na vrcholku s kratším n. delším zobánkem, mají
chlopně 1žilné. . . . . « « « « . a) 17. Brassica.

b) 10. Erysimum.
Čtyřhranně přioblé šešule, na vrcholku se zobánkem
nepatrným, mají uprostřed každé chlopně podélnou žil
ku, ke konci se ztrácející — 38a.
Blizna jest rozeklána ve 2 lupenité lalůčky [62i|. Žluto
hnědé, fialově žilkované kor. plátky jsou chabé, dolusehnuté2222215, Hesperiš
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Bl. hlavičkatá n. jen mělce rozeklaná n. nezřetelná
— 45.
Plátky kor. žluté — 46.
Plátky kor. bělavě žluté. Šešule k ose hroznu při
tisklé n. přímo až šikmo odstálé — 15.
Pl. kor žlutavě bílé. šeš. na odstálých stopkách
pozdějidolů sehnuté ... „4 Arabis.
Šešule 4hranné, s chlopněmi tžilnými, čnělky krátké
neb blizny přisedlé, semena v chlopních jednořadá.

10. Erysimum.
Šešule smačkle čtyřhranné, čnělky dlouhé, asi 2-5kráte
kratší zbývající šešule; semena v chlopních dvouřadá;
pouze na Slovensku... . M. Syrenia.
Tenké. čárkovité šeš. skoro oblé, Shranné, s chlop
němi Sžilnými. . . . . . a) 8.Sisymbrium. b) 13b.
Šešule nesmáčknuté — 48.
Plody smáčknuté — 55.
Plody kulaté — 49.
Plody vejčité, elliptičné n. hruškovité, někdy trochu
prohnuté — 50.
Byl. letá. Plody sífnato-ďubkované —.. 537.Vogelia.
Byl. vytrvalá. Plody hladké . 7 Roripa.
Šeš. vícesemenné, zralé dvěma postranními chlopně
mi se otvírající — 51.
Š. pouze 1-2semenné, při uzrání chlopněmi se neotvíra
jící — 52.
Zralé šešulky poltí se ve 2 chlopně shora dolů, při
čemž čnělka opadává spolu s jednou chlopní [65 c, d!..

28. Camelina.
Zralé šeš. otvírají se 2 postranními chlopněmi zdola
nahoru, při čemž čnělka zůstává na rámci blanité
přehrádky, od které se chlopně oddělily.. 7. Roripa.
Plody hruškovité, hladké, na vrcholku zůžené v rov
nou. namnoze tupou, krátkou špičku |651|, složené ze
2 dílů, z nichž spodní bývá často prázdný, hořejší pak
mnohem širší spodního — 55.
PI. vejčité, bradavkaté n. draslavé, anebo 4hranné,
křídlaté, v obou případech v šikmou špičku zúžené
— 54.

Bvlina na lodyze (alespoň na dolejšku) i na listechmrtnatá „42. Rapistrum.
Bvl. lysá, sivě ojíněná.. Plody mají posléze nad seme
nem2 prázdnápouzdra2248. Myagrum.
Plody skoro přisedlé. Kv. žlutavě bílé — 28a.Plodydlouzestopkaté 244, Bumias.
Šešulky klínovité, nepukavé, na tenkých. stopkách
převislé[658. 22.40, Isatis.
Šeš. širší než delší, nahoře i dole vykrojené, tudíž brýlovité [63 n] . 0.33. Biscutella.
Šeš. okrouhlé, vejčité, hruškovité n. elliptičné — 56.

ku Květy bledožluté —.. . - . « . 35. Lepidium.
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61.

h) Hruškovité n. vejčité Ššeš.jsou smáčknuté pouze na
krajích semenicových — 51a.
Šeš. jsou smáčknuté rovnoběžně s blanitou širokou
přehrádkou — 57.
Šeš. více méně okrouhlé . . . . . . 20. Alyssum.
Šeš. elliptičné - . „ 22. Draba.
V paždích hořejších listů sedí obyčejně černé, cibul
kovité pupenv. jimiž se rostlina rozmnožuje; za to se
šešule zpravidla nevyvinují. Spodnější |. zpeřené, ho
řejší 3četné až jednoduché . . . . . . 2 Dentaria.
Bylinv jiných vlastností — 50.
Šešule tenké a dlouhé (alespoň 4krát tak dlouhé jak
široké) — 60.
Š. jsou asi tak dlouhé jak široké, n. nanejvýš asi 5krát
delší než širší a při tom vždv silně smáčknuté — 65.
Šešule elliptické, s boku smáčklé. Drobné vvs. 2-10 emvys.,trsnatébyl. .. 2295, Petrocallis.
šeš. elliptické se širokým na, okraji jemně vroubkovaným, v předu vykrojeným křídlem. . Aethionema.
Blizna jest rozeklána ve dva lupínkovité lalůčky [621].

15. Hesperis.
BI. jiné povahy nežli jak uvedeno pod a) — 61.
Plody válcovité, v delší zoban zúžené uvnitř houbo
vité, při uzrání se neotvírající [62 e| . . 41. Raphanus.
Šešule s kratičkým n. nezřetelným zobánkem, tenké,
při uzrání dvěma postranními chlopněmi se otvírající
— 60.

Oddělující se chlopně zralých šešulí se obloukovitězkrucují . 2 Cardamine.
Chlopně zralých šešulí se nezkrucují „0.4 Arabis.
Šešulky neobyčejně veliké, rovnoběžně s širokou pře
hrádkou silně smáčknuté. Plátky kor. vesměs stejné

24. Lunaria.
Šeš. kolmo na úzkou přehrádku smáčknuté 1653il.
Z plátků kor. 2 větší, 2 menší. . . . . . 34. Iberis.

Rod 1. Řeřišnice. Cardamine. Schaumkraut.

ostatní trojčetné n. lichozpeřené, 5četné. — Byl. vytrv..
pouze 5-15 cm vvs., i na lodyze listnatá. — Če., srp.
Rostouc ve vyšších evropských pohořích, u nás vysky“
tuje se pouze v Krkonoších a leseníkurýtolistá- resedifoliaL.

šupinatý, lod. 10-15em vys., bozlistá n. s 1-2 zak rně
Tými listv. — Kv.. čn. Rostlina vyšších evr., hor. u nás
ve stinných Jesích již. Čech, záp. Moravy a záp. a Sev.Slovenska 2 tří hi stá -trifohiaT, (64.
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2.a) Řapíky listů mají na spodu střelovitá P uška. —Kor. drobné, někdy chybějící. Byl. 1-2letá, 2-6 dm vys.

— Kv., čn. Eurosib., ve stinných lesích dosti hojná nedůtklivá-impatiensL. [65|.
b) Řapíky I. nemají na spodu střelovitých oušek — 53.

3.a) Koruny přes 4 cm široké, složené z plátků široce vej
čitých,rovnovážně rozestálých —4.

b) Kor. drobnější, složené z plátků podlouhlých, přímo
stojících, které někdy též chybějí — 9.

4.a) Prašníky žluté — 5.
b) Prašníky fialové — 8.

5.a) Kor. bledě neb temně lilákové, jenom výjimečně bílé;
lístky hoř. lod. listů odstávají v ostrém úhlu — 6.

b) Kor. vždy bílé: lístky hoř. lod. listů odstávají v pravém
úhlu, nebo jsou nazpět zahnuty — 7.

6.a) Lístky příz. I. většinou vroubkované neb zubaté, nespa
davé; hrozen 10-20květý; květy velké. Vytrv. byl.
dm vys. — Db.-čn. Circump., na lukách a v příkopech
obecná ... „. uční- pratensis L. |66]|.

b) Lístky příz. I. většinou celokrajné: hrozen 6-10květý;
květy malé, 4,5-7 mm dl. Lod. nízká 10-15 cm vys,
s malými |. L. v růžici 2-3 cemdl., s lístky 3-7 mm Šir. —
Kv.-čn. Eur. alp. U nás pouze ve vyšších polohách na
Jeseníku ©.. . . horská- crassifolia POURRET,*)

Z.a) Lod. nerozvětvoná n. nahoře rozvětvená; lístky hoř. |.
podobné jako u I. přízemních, t. j. vejčité neb kopinaté,

+ C.S rivularis KERNIR,
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úhlatě zubaté, posléze kloubem opadávající. Květy ve
liké, čistě bílé, ještě večer otevřené; lístky hoř. lod. I.
řapíkaté. Lod. až přes dm vys. — Kn.-čn. Evr. Mno
hem vzácnější než předešlá, hlavně v bažinách nížin .

zubatá-dentata SCHULÍ.
Lod. většinou již na spodině rozvětvená; lístky hoř. |.
nejsou zřetelně řapíkaté: květy malé. Kn., čn. Na
mokrých lukách v území celkem roztroušeně

Matthiolova- MatthioliMOR.+)
Listy 3-4 ja řmé. — Lod. řídce listnatá, byčejně lysá,
2-4 dm vys. Vytrv. — Kv., čn. Eurosib., u potoků lesních
i lučních častá . . . . . . hořká-amara L. [68|.

/

b)

9. a)

L. 5-8jařmá. — Lod. hustěji listnatá, zpravidla více
méně srstnatá. Druh velice blízký předchozímu,ro
stoucí pouze u potoků vyšších hor: Krkonoš, Klad. Sněž
níku, Jeseníku a Karpat . O pizova-Opizii PRESL.
Rostl. lysé, bez přízemní růžice list., jednoleté, dosti
útlé. Dol. lod. I. pouze růžicovitě sblíženy, s delšími
řap. než hoř., s úseky podlouhl., dolů klínovitě zúžený
mi, celokrajnými n. řidčeji jednozub.: lod. I. čárkovitě
kopinaté. Květy v hustém hroznu, malé, krátce řapíkaté,
kor. I. 2-2-5 mm dl., podlouhle klínovité, bílé. — Kv.
če. Euras. Na periodicky zaplavovaných, holých bah
nitých neb písčitých místech, v bahně příkopů, v území



49

pouze na Mor. u Mutěnic ned. Hodonína a v ž. berehov.
na Podkp. Rusi.. . drobnokvětá- parviflora L.

b) R. více méně chlup., se zřetelnou přízemní růžicí — 10.
10.a)Lod. bohatě listnatá, s I. 4-6jařmými.— šešule

na stopkách odstálých. Byl. 1-2letá, 1-5 dm vys. —
Db., kv. a často opět če., sp. Euras., porůznu v horních
losích . <. <. <. lesní -flexuosa WITH.*) [67].

b) Lod. chu dolistá, s 1. 5-4jařmými. — Šeš. na stop
kách přímých. Kv. mají často jen 4 tyčinky. Byl.
1-2letá, 1-3 dm vys., blízko příbuzná s předch., ale
vzácnější (v Krkonoších, hor. Krušných a Jizerských,
v okolí Adamova, ve vých. Slezsku a na Slovensku)24. srstnatá-hirsuta L.

Pozn. MíšenceC. amara X flexuosa (= C. Keck:i:iKERN.)sbíralTAUSCH
v Krkonoších.

68. Cardaminc amara. 69. Dentaria bulbifera.

Rod 2. Kyčelnice. Dentaria. Zahnwurz.
Vytrv. byliny, shodující se ve složení květů a v šešulích

s rodem předch., od něhož liší se pouze rovnovážným
odlenkem a jednoduchou lodyhou. Proto jich někteří
od rodu řeřišnic ani neoddělují. — Doba květu: db., kv.
I.a) Listy lodyžní lichozpeřené, hořejší četné až jed

noduché, střídavě rozestavené. — Lod. 5-6 dm vys. V
paždích hořejších listů bývají často černé cibulkaté pu
peny. Kor. růžově fialové až bělavé. — Skoro po vší

*) Cardamine silvatica LMK.
Klíč k úplné květeně. 4
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Evropě, u nás ve stinných lesích (především bukových)
kromě nížiny Polabské dosti rozšířená . . . .. . . .

cibulkatá- bulbiferaL. |69|.
b) Na lodyze, 2-4 dm vysoké, jsou pouze 3 trojčetné

listy, a to v přeslenu —2.
2.a) Květy žlutavě bílé, v hroznu 5-12květém.— Orient.

kromě nížiny Polabské a nížiny jihomoravské v lesích
dosti hojná . . devítilistá-enneaphyllos L. [70|.

b) Kv. nachové, v hroznu 2-5květém. — Orient., u nás
pouze ve stinných lesích Karpat a Beskyd na M., Sli
Podk. Rusi, na západ až po Olomouc . ...

žláznatá- glandulosaW. K.
Pozn. MíšenecDentaria glandulosa X enneaphylos = D. Paxiana

JAVORKA byl pozorován v okolí Těšína ve Sl. a na Paludnici v N. Tatrách.

Rod 5. Potočnice. Nasturtium. Brunnenkresse.
Vytrv. byl. 2-8 dm vys., o hranatě rýhované, duté, spo

dem položené, kořenující lodyze, lichozpeřených |. a bílých
kv. se žlutými prašníky. Šešule přioblé, naduřelé, obyčejně
srpovitě prohnuté, s chlopněmi bezžilnými, spočívající na
odstálých, až dolů sehnutých stopkách. Semena ve 2 řadách.
— Kv.-čc. Čireumpol., celkem vzácně u potokův a pramenů
v Čechách, na Moravě (Kotlina, Vranovice, Valtice), jakož 1
na Slovensku a na Podk. Rusi. Listy se jedí jako salát n.
kořenný příkrm . . lékařská-officinale R. BR.*) [7i].

*) Řeřišnice potoční = Cardamine nasturtium-aguaticum L., Cardaminum
pasturttium MNCH,



31
Rod 4. lHuscník. Arabis. Gánsekresse.

Shoduje se ve složení květů a v šešulích s řeřišnicí,
avšak chlopně šešulí jsou buď vynikle 1žilné n. mnohožilné
a když se při uzrání oddělují, nezkrucují se.
1.a) Listy lodyžní krátce řapíkaté n. ke spodu zúžené, ale

lodyhu neobjímající —2.
b) L. lod. přisedlé a lodyhu srdčitým n. střelovitým spo

dem objímající —0.
2.a) Při kořeni jsou růžice přízemních (namnoze zpeřeně dě

lených listů, ale není tam listnatých výběžků — 3.
b) Při kořeni jsou vedle růžice přízemních (většinou ne

dělených) listů ještě také listnaté, kořenující vý
běžky. — L. přízemní dlouze řapíkaté, okrouhle srd

72. Arabis Halleri. 73. Arabis pauciflora.

čité, více méně úhlatě zubaté, často s 1-2 postranními
lalůčky. Kv. bílé, zřídka bledě fialové. Šešule na od
stálých stopkách. Byl. vytrv., 2.5 dm vys. — Dn.-čn.
Euras., porůznu na vlhkých, pramenitých místech a nalukách, zejména v horách.. Hallerův - Halleri L. |72|.

c) Rostl. volně trsnaté až 25 cm vys., s četnými, vodo
rovně plazivými, sterilními a kvetoucími růžicemi kon
čícími prýty. Příz. I. opak vejčitě podlouhlé, v řapík
ponenáhlu zúžené, celokrajné n. po každé straně s jed
ním zubem, na okraji dvojklanými, s okrajem rovno
běžně probíhajícími chlupy skoro bílé, na líci lysé, ze
lené, na rubu na žilkách chlupaté, červeně fialové, Lod,



I. 2-8,vejčité neb podlouhlé. Kv. 8-9 mm dl., bílé. —
Dn., kn. Pont. Na skalnatých, keřnatých. stráních, u
nás pouze v Malých Karpatech na Slov. (na Vysoké
I. denticulata DOMIN,u Železné Studánky f. in
tegra DOMIN) ..... plazZiVÝ-procurrens W. k.

„a) Přízemní I. v řapík zúžené, nedělené, nejvýš zubaté.
Rostlina většinou zcela lysá, statná a dosti vysoká (13
35cm): hrozen za plodu prodloužen, semena široce kříd
latá, pl. kor. velké, bílé, více méně odstávající. — Čc.,
sn. Evr. alp. Na vys. Karpatech (Tatry) kolem prame
nisek a studených bystřin, na váp...

Jacguinova- Jacguini BECK.*)
b) Přízemní 1. lýrovité neb peřenosečné, řidčeji nedělené,

potom však náhle v řapík zúžené. — 4.
4.a) Lod. spolu s listy vidličnatými chloupky, chlupatá.

Přízemní růžice veliké, z listů vesměs peřenodílných,
světleji zelených. Dolejší |. lodyžní namnoze též peře
nodílné. — Kv. bílé n. lilákové. — Dn, kn. Druh 2letý
i vytrv., 1-3 dm vys., skoro po vší Evropě. rozšířený,
zvláště na skalnatých a písečnatých stráních dosti

1

hojný . „ písečnýÝ-arenosa SCOP. |74|.
b) Lod. lysá neb skoro lysá: lod. I. celokrajné neb poně

- kud zubaté. — 5.
5.a) Květy bílé: lod. I. čárkovitě podlouhlé, vždy celokraj

né, tmavozelené; šešule ploché, hrbolaté, zpříma odstá
vající. Byl. vytr., 1-2 dm vys. — Kv.-sp. Circump. Po
řídku na skalách . . .skalní-hispida MYGIND.*“)

b) Kv. růžové; lod. I. vejčité, často poněkud zubaté; še
šule přitloustlé, zduřelé, daleko odstávající, posléze na
zpět zahnuté. — Kv.-čc. Karp.- alp. Na vlhkých i pra
menitých skaliskách a skalních ssutích pouze na Slo
vensku na Vys. a Niž. Tatrách, jakož i na Podk. R.
(Bliznica, Pietroš) —, 2

přehlížený-neglecta SCHULT.***)
šulek lodyzepřitisklé n.šikmo odstálé —7.
— značně dlouhé — později obloukem dolů ohnu

té. — Byl. vytrv., 2-6 dm vvs., šedopýřitá. L. přízemní
elliptičné, v řapík zúžené, 1. lodyžní podlouhlé. oboje
vlnov. zubaté. Kv. žlutavě n. zelen. bílé. — Kv., čn.

Meri v údolí Dyje a horách Pavlovských, v Čechách1 Vorlíku, na Slovensku ve vápencov ých hornatináchporůznu 2. „. převislýÝ-turrita L.
z.a) Listy lv sé, nanejvýšš spodní brvité — 8.

b) L. chlupaté n.srstnaté —0.
8.a) L. celokrajné, všecky zcela lysé. — šoš. šikmo

odstálé, v hroznu řídkém. Kr. drobné, bílé. Byl. vytrv.,
3-10 dm vys. — Kv., čn. Merid., na lesn. a kamen. strá
ních velmi porůznu

chudokvěty Ý-pauciflora GARCKÉ+) [73].

*) A. bellidifolia JACA. non CRANIŽ. **) Cardaminopsis hispida HAY.Ar. petraca AUT. — ***) Cardaminopsis neglecta MAY. — 1) H. brukvolistý = A.
brassicaeformis WALTER.

še
S.o-m
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b) L. podlouhlé, měkce zubaté, dolejší brvité. — Šešu
le přímé, k ose přiléhající, v hustém hroznu. Kor. poměr
ně veliké, bílé. Byl. 2letá n. vytrv., 2-4 dm vys. Čn.- čc.
Rostouc ve vyšších pohořích evr., unás vyskytuje se pou
ze v Krkonoších, Jeseníku a Vys. Karpatech —

krkonošsk ý- sudetica TAUSCH.
9.a) Stopky plodní mnohem tenčí nežli šešule, které

jsou k lodyze více méně přitisklé — 10.
b) Stopky pl. asi tak tlusté jako šešule n. tenčí; ale

zralé šešule jsou v obou případech šikmo odstálé
12.

A 7JAs Ná
MHeVA

74. Arabis arenosa. 75. Arabis hirsuta. 76. Arabis sagittata.L.
10.a) Listy na lodyze husté, takže se z části kryjí. Byl.

Oleté n. vytrv., 5-10 dm vys. Kv. bílé — 11.
b) L. na lodyze řídké, takže se nekryjí. — Byl. vytrv.,

0 lodyze jednoduché, 3-6 dm vys. Kv. drobné, bílé. —
Kv., čn. Euras., ve světlých hájích a na keřn. stráních
dosti rozš. < <.. « Sr stnatý-hirsuta SCOP. [75|.

Il.a) Ouška na spodu srdčitých n. střelovitých, přisedlých
listů od lodyhy odstálá. — Čn., čec.Evr., porůznu
v lesích a v houštinách .

stř elovitý- sagittata DC. [76].
b) Ouška přisedlých, střelovitých listů hořejších k lody

ze přitisklá. — Kv.-če. Evr.-alpin., u nás jen po
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různu ve vlhkých křovištích a na luzích v Polabí..Gerardův- Gerardi BESS.
12.a) Byl. 1letá, 1-3 dm vys., o tenkém kořeni. Přízemní

listy malé, za květu většinou již suché. Bílé kv. dro
bounké. — Db., kv. Merid., u nás velmi porůznu, nej
raději na vápenitýchskaln. stráních ——

ouškatý- auriculata LMk.
b) Byl. vytrv., 1-5dm vys., o výběžkatém oddenku. Příz.

listy veliké, v čas květu zachovalé. Bílé kv. dosti veli

ké. — Kv.-čc. Euras., u nás znám jen ze Sněžné jámy
v Krkonoších, častěji na vys. Karpatech na Slovensku
a Podk. R. (Bliznica, Pietroš) . . horní-alpina L.

Pozn. V Tatrách roste též odrůda zcela lysá (var. denudata BECK).VPie
ninách (na straně polské) je endemická blízce příbuzná A. picninica WOI.

Rod. 5. StrmobýÝl. Turritis.*“) Turmkraut.
Byl. 2letá, s lod. přímou, obyčejně nerozvětvenou, 5-12

dm vys. Listy přízemní kracovitě zubaté, drsně chlupaté, |
lodyžní celokrajné, lysé. Kv. žlutavobílé. Šešule na krátkých
stopkách velice dlouhé, tenké, k ose přiložené, s chlopněmi
1žilmými, při uzrání se nezkrucujícími. a se semeny ve 2 řa
dách. — Čn., če. Circumpol., na pokrajích lesů a kamen. strá
ních velmi hojný . . . . . . obecný-glabra L.*) [77].

*) Arabis glabra BERNII.
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Rod 6. Barborka. Barbaraea. Barbarakraut.
Byl. 2leté n. vytrv., 5-8dm vys.. nejčastěji s Ivrovitě

zpeřenými listy, žlutými kv. a 4hrannými, nesmáčknutými
šešulemi. Rostou v příkopech, na březích, mezích a lukách.
Kv.- čec.

1.a) Dolejší listy lyrovitě peřenodílné, se 2-4 jařmy postran
ních uštů, z nichž nejhořejší jsou asi tak široké
jako veliký ušet konečný. Plátky kor. jsou 2krát
delší kalicha. Šešule od osy hroznu odstálé — 2.

V 7
A

$g
Ly

79. Roripa islandica. 80. Roripa austriaca.

b) Dolejší I. buď nedělené, vejčité, po případě vejčitopo
dlouhlé, n. lyrovité, s 2-5 jařmy malých uštů, z nichž
nejhořejší jsou užší nežli veliký úkrojek konečný. —
Plátky kor. jen asi o '/„ delší lístků kališních. Še
šule k ose hroznu přitisklé. Vnějškem podobná násl. —
vr., u nás porůznu . . . . tuhá-stricta ANDRZ.
Šešule tlusté, rovné — Circumpol., velmi hojná.. .

obecná- vulgaris R. BR.*) [78|.
Šešule. tenké, obloukovitě. prohnuté. —
Snad pouhá odrůda předch., celkem pořídku . . . ...obloučná-arcuata RCHB.
Pozn. MíšenecB.stricta X vulgaris (B.Schultzeana INAUSKN.,B.Ro

hlenae DOM.) byl pozorován v Č. — V Císařské rokli u Srbska blíže Berouna
pozorována r. 1903zplanělá bulharská B, longirostris VEL.

DOz
oé hl

—"

*) B. lýrala ASCHTRS.
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Rod 7. Rukev. Roripa. Sumpfkresse.
Byl. vytrv., zřídka 2leté, se žlutými kv. a oblými, čár

kovitými, elliptičnými až kulatými šešulemi, které mají se
mena ve 2 nedokonalých řadách a bezžilné chlopně.
1.a) Plátky kor. zlatožluté, skoro 2krát tak dlouhé jako

lístky kališní, někdy i delší — 2.
b) Pl. kor. bledožluté, oprchavé, jen asi zdéli lístků

kal. — L. dolejší lyrovitě peřenodílné. šešule podlouhle
elliptické, naduřelé, kratší n. asi zdéli svých stopek,
posléze rovnovážně odstálé až sehnuté. Byl. 2letá n.

vytrv., 2-8 dm vys. — Čn.-zí. Kosmopol., v příkopect
a na mokrých březích obecná . . . . ..... ....

bahenní-islandica SCHINZet THELL.*) [79]
2.a) Šešulky 5-6krát kratší svých tenkých stopek — 3

b) Šešule zdéli n. jen málo kratší svých stopek
tvaru čárkovitého n. podlouhle elliptičného — 6.

3.a) Šešulky drobounké, dokonale k ulaté, asi 6krát kratš
svých tenkých stopek, opatřené na vrcholku rovnou
čnělkou, asi tak dlouhou, jak jsou samy. — Byl. vytrv.
o přímé, dole dřevnaté, duté, 3-8 dm vys. lodyze. L. ne.
dělené, drobně zubaté, hořejší srdčitým spodem při
sedlé. — Kv.-če. Orient., na lukách a v příkopecl
v poříčí dolní Berounky, Vltavy a Labe, v již. a vých
Moravě a na již. Slovensku ...

rakouská-austriaca BESS.[80|
*) Ror. palustris BESS.
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b) Šeš. tvaru cIliptičného, asi 2krát tak dlouhé jak
široké, 3-5kráte kratší svých stopek — 4.

a) Lod. obyčejně rourovitá, dolejškem plazivá a ko
řenující, 5-10 dm vys. L. měnivého tvaru, k dolejšku
zúžené, zpravidla bez oušek. Byl. vytrv. —Kv.- če.
Circumpol., na březích a v příkopech rozš.. ..

obojživelná -amphibiaBESS.[81].
b) Lod. plná. L., alespoň prostřední, na spodu ouška

té — 5.
a) Ouška prostředních listů, chobotnatě | peřenodílných

n. nedělených, úzká, dosti dlouhá. Elliptičné šešulky
asi 3krát tak dlouhé jak široké. — Na březích dolní
Vltavy a Labe a na Mor... . zemní- terrestris ČEL.

VL nSh vv

83. Sisymbrium strictissimum. 84. Sisymbrium pannonicum.

b) Ouška prostředních, nedělených listů veliká, srdčitě
objímavá. Ellipt. šešulky jen asi 1%krát tak dlouhé
jak široké. Na týchž místech Jako předch.křenovitá-armoracioides ČEL.

a) Listy vesměs peřenodílné. šešule asi zdéli svých
stopek. — Byl. vytrv., 2-5 dm vys. — Čn.-zí. Euras., na
březích a vlhkých polích obecná . .

lesní-silvestris BESS. [82].
b) L. peřenoklané n. dolejší lyrovitě zpeřené,hořejší

hlouběji„mělčeji stříhané. Šeš. obyčejně k ratší svýchstopek. Snad odrůda druhu předch., vyskytující se
pořídku v Čechách a na Moravě..barborkovitá- barbaraeoidesČEL.
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Pozn. Druhy rukví jsou podle rázu stanoviště značně měnlivé a také se ob
časně kříží. R. křenovitá (viz svrchu). kt. roste v Č.. na Mor. i Slov.. jest podle všeho
míšenec R. austriaca X silvestris a r. barbarkovitá jesi ast míšenec R. islandicaXsilvestris (R.brachystyla WALLR.,Nasturtiumbarbaraeoideos
FAUSCH). B. zemní, kt. se uvádí často pod názvem R. prostrata SCHINZ et
THELL., zahrnují, jak se zdá, jednak formy samostatného druhu, jednak formy mí
šence R. amphibia X silvestris, jichž rozeznávání jest velmi obtížné. Míšenec
tento byl pozorován též na několika nalezištích Slov.

Rod 8. Hulevník. Sisymbrium. Rauke.
Byl. žlutokvěté, s tenkými šešulemi, které obsahují se

mena v 1 řadě a otvírají se chlopněmi namnoze 5žilnými;
jen u hul. mnohodílného jsou chlop.tžilné.—Kv.-sp.
1.a) Listy vesměs nedělené, podlouhle kopinaté, nestejně

zubaté, pýřité. Byl. vytrv., 6-15 dm vys., ztuha přímá,

3lo
- -4 ) rý Ů', ROW;

| ZB /
EL NÝ V řiEk NÍ |
ZA 1 VY

fe W lZU VĚ

D4 ,

p Pisymbrium sophia. 86. Sisymbrium Loeselii.
větevnatá. — Orient., v Č. byla známa jen z několika
málo nalezišť, ale v novější době se spontánně šíří.
v již. a vých. Moravě, na stř. a již. Slovensku a to nej
raději v křovištích . nejtužší-strictissimum L. [85|.

b) Listy, alespoň spodnější, zpeřeně dělené. Byl
1-2leté — 2.

2.a) Listy 2-3kráte zpeřeně rozdělenév úkrojky čárko
vité. Drobounké kv. mají lístky kališní delší kor.
plátků. Lod. 3-8 dm vys. — Euras., u cest a na run
ných místech obecný . mnohodílný- sophia L. |85,.

b) L. kracovitě n. lyrovitě zpeřené. Kal. lístky kratsi
než plátky kor. — 3. .

5.a) Stopky květní tak tlusté jak šešule n. i tlustš!
— 4.
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4. a)

5. a)

b)

Byl. na dolejší části lodyhy a na listech srstnatá, v ho
řejší části však lysá a ojíněná. Nejhořejší listy
jsou rozděleny v úkrojky čárkovité. Kal. lístky
rozestálé. — Merid., v nížinách Polabí, v již. Mo
ravě. a na již. Slovensku 0

uherský- pannonicum*) JACO. [84].
Byl. celá, i na kalichu a šešulích, šedochlupatá.
Nejhořejší|. střelovitě hrálovité. Kal. lístky
přímé. — Merid., na zdech a rumištích již a vých.
Moravy a na již. Slovensku, v Č. jen zřídka zavlečený

východní- orientale**)L.

87. Chamaeplium officinale. 88. Erysimum cheiranthoides.

Nejmladší šešule nepřesahují vrcholku květenství. Kor.
zlatožluté. Šeš. pouze 2-4krát delší svých stopek — 6.
Nejmladší šeš. přesahují daleko nejhořejší květy.
Kor. bledožluté, drobné. Šeš. 5-8krát delší svých stopek.
Byl. 2-5 dm vys., namnoze lysá, v Čech. známá pouze
v Praze, kamž byla zavlečena; na Slov. v okolí Brati
slavy < -2 < < 4 4 2 drobnokvětý-irio L.
Byl. na lodyze a dolejších listech odstále srstna
tá. Konečný úkrojek kracovitě peřenodílných listů
veliký, často hrálovitý. — Merid., u nás velmi
porůznu (na př. v širším okolí pražském, v Polabí, v již.



60

a vých. Moravě a na již. Slovensku) u cest a na rumi
štích . . . . . . .+2. Loeselův-Loeselii L. [86].

b) Byl. všecka lysá n. jen spoře a jemně chloupkatá.
Konečnýúkrojek kracovitě peřenodílných listů menší,

trojhranný n. kopinatý. — Merid., pozorován dosud jenna březích Bečvy u Vsetína
rakousk ý- austriacum JACO.

Rod 9. Hulevníkovec. Chamaeplium.*) Wegsenf.
Byl. letá, mrtnatá, s tuhou, 3-6 dm vys., rozkladitě roz

větvenou lodyhou a kracovitě peřenodílnými listy o veli
kých, hrálovitě trojhranných, konečných úkrojcích. Kv. dro
bounké, žluté. Šešule přioblé, dole uťaté, nahoře kuželovitě
ztenčené, asi 1 cm dl., na krátkých stopkách k ose hroznu
těsně přiložené. — Kv.-zí. Evr., zvláště u cest a na rumi
štích obecná . . . lékařský-officinale WALLR.*) [87].

Rod 10. T ryzel. Erysimum. Hederich.
Byl. žlutokvěté, s dlouhými, tenkými, 4hrannými šešu

lemi, jejichž chlopně jsou tžilné a semena stojí v 1 řadě.
1.a) Stopky květní 2-5kráte tak dlouhé. jako kalich;

stopky plodní šikmo odstálé, asi tak dlouhé n. del
ší jak polovice šešule a mnohem tenčí než šešule. —
Lod. přímá, 2-6 dm vys. L. podlouhle kopinaté, celo
krajné n. zoubkované, roztroušeně posázené trojkla
nými chlupy. Plátky kor. drobné. Byl. tletá. — Čn.-zí.
Circumpol., na rolích, u cest a na rumištích obecný

mal okvětý- cheiranthoides L. [8S|.

Stopkykv. buď zdélin.kratší kalicha; stopkyplodní kratší nežli polovina šešulí —
=

2.a) Plátky kor. jen asi 2 mm ooké — 5.b) Pl. kor. 4-8 mm široké —
3.a) Šešuleod osy hroznu skoro rovnovážně odstálé,

mrtnatě draslavé. — Stopky kv. asi o polovici kratší
nežli kalich a asi tak tlusté jako šešule. Listy cho
botnatě zubaté až skoro celokrajné. Byl. tletá, s lod.
1-3 dm vys., jednoduchou n. rozkladitě větevnatou, tu
hou. — Kv., čn. Orient., velmi porůznu na rumištích
a rolích. . . . . rozkladitýÝ-repandum L. [89|.

b) Šešule k ose hroznu více méně těsně přiložené n.
alespoň přímo (nikoli rovnovážně) odstálé. Byl. 2leté,
na spodu často se zbytky uschlých loňských listů — 4.

4.a) Kopinaté I. zelené, jen spoře chlupaté. — Kor. zlato
žluté. šešule k ose hroznu volně přiložené n. pood
stálé, se čnělkami 53-4k rát tak dlouhými jak šir. Lod.
ostrohranná, 5-10 dm vys. — Kv., čn. Merid., na bře
zích a na zdech velmi porůznujestřábníkovitý- hieraciifoliumL.

—— —— ————n a

*) U botaniků, kteří spojují tento rod s rodem předch., slove Sisymbrium offi
cinale SCOP.
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b)

a)

b.a
2

Wahlenber gúv —Wahlenbergii BORB.
Kopinaté I. od hustých chloupků našedivělé. —
Kor. sírožluté. Šeš. k ose hroznu ztuha přitisklé, se
čnělkami jen asi 2kráte tak dlouhými jak šir.
Lod. tupohranná, prutovitě větvitá, 3-6dm vys. — Čn.
zí. Merid., na suchých pahorcích a zdech porůznu. .

tvrdý-durum PRESL [90]
Listy čárkovité n. čárkovitě kopinaté. nejčastěji
celokrajné, řidčeji oddáleně zoubkaté. V paždích
hořejších listů jsou neplodné, listové svazečky. —

PStopky kv. asi zdéli kalicha. Plátky kor. sírožluté.

štíhlé šešule šedopýřité, na hranách však zelené, lysé.
Byl. vytrv. n. 2letá, 5-7dm vys. — Čn., če. Orient., u nás
na slunných pahorcích a zdech v jižnější Moravě a na
již. Slovensku < -< <. šedivý-dilfusum EHRHL.*“)
Listy podlouhlé n. kopinaté a při tom chobotnatě
n.ovykrajovaně zubaté, řidčejiskoro celokraj
né. V paždích hoř. listů není neplodných svazečků
listových — 6.
Chlupy na listech převážně dvoudílné; květy nevonné
na stopkách 2-5kráte delších nežli jsou kalichy. Šešule
i na hranách šedopýřité, s bliznami paličkovitými. —

*) IL.canescens ROTH.



Byl. 2letá, 5-6dm vys. — kv.-čn. Orient.: porůznu na
skalách, návrších a u cest v Č. v nížině Polabské, v po
říčí dolní Vltavy, Ohře a Berounky, na Slovensku v ú
dolí Váhu . . škardolistý-ecrepidifolium RCHB.

Pozn. U Lovosicv Čes. Středohoříroste odrůda vytrvalá, velmi statná, až 8 dm

vys., silně rozvětvená, slisty mělce chobotnatě| zubatými, se šešulemi ztuha odstávajícími. . . . . . «+.. . . —- „ E. bohemicum PODP.

vw Wb) Chlupy převahou trojdílné: květy vonné; šešule ostře
čtyřhranné — 7.

Z.a) Přízemní I. dosti dlouze řapíkaté, vykrajovaně neb la
ločnatě zubaté, s chlupy trojdílnými a nehojnými dvou
dílnými, za květu obyčejně odumřelé. Plátky kor.
sytě žluté, zřídka skoro oranžové. Šešule 4-6 cm
dl. dvoudílnými chlupy šedě plstnatá, na hranách ly
sejší a zelené. — Byl. 2leté, 4-10dm vys. — Čn., če.
Merid. na kamenitých stráních porůznu v teplejších
částech Č., M. i Slov..v on ný- erysimoides FRITSCH.*)

b) L. přízemní podobny tvarem před., mají však úseky často
tupější a širší, široce trojboké. L. kal. 8-9 mm dl., na
konci + hnědě-fialové. PI. kor. světle žluté, šešule 9-10
cm dlouhé., na hranách lysé. — Čn.-sn. Karp. end. Na

vápencových skalách sev. Karpat od Tater po Gemera Šaryš ....karpatský- WittmanniZAWADSKI

Rod. 11. Ožotka. Syrenia. Fadengriffel.
Lod. jednoduchá, asi 50-80 cm vys. L. I. úzké, čárkovité,

celokrajné, dvoudílnými chlupy popelavé. Květy skoro při
sedlé, citronově-žluté, šešule čárkovité, s jediným vynik
lým žebrem na chlopních, smačkle čtyřhranné. Blizna tupá.
celá neb vykrojená. Semena v každé chlopni ve dvou řa
dách. Rostl. jednoletá až dvouletá. — Čč.- zí. Pont.- orient.
Na písečných místech. U nás pouze na nejj. Slovensku
v okolí Komárna ..úzkolistá-angustifolia RCHB.**)

Rod. 12 Česnáček. Alliaria. Lauchkraut.
Byl. tletá až vytrv., 4-10 dm vys., s listy řapíkatými:

spodní 1. mají čepele okrouhle ledvinkovité, hořejší troj
hranné, oboje hrubě zubatě vroubené. Kv. bílé. Šešule na
krátkých stopkách odstálé, čtyřhranné, na každé chlopni
s 1 silným a 2 slabšími nervy. Rozemnutá rostlina páchne
česnekem. — Kv., čn. Euras., v křovištích, plotech a u cest
obecný —.. .-.. lékařskÝ-officinalis ANDRZ.***) [91].

Rod 15. IMořinka. Conringia. Ackerkohl.
Byl. tleté, sivě ojíněné, lysé, 2-4dm vys., mající na lo

dyze I. elliptičné až vejčitě podlouhlé, celokrajné, objíma
vým spodem přisedlé.

„ *) E. pannonicum CRANTZ, E. odoratum EHRH. — **) Syr. cana SIMK,
Erysimum angustifolum EHRH, — ***)Alharia allacea R, et BR,



b5

a) Plátky kor. žlutavě bílé. Šešule až 1 dm dlouhé, šik
mo odstálé, 4hranné, o chlopních1žilných. —
Čn.- sp. Merid., na vápenitých a hlinitých půdách velmi

porůznu ©.. . východní-orientalis ANDRZ. [92|.
b)PI. kor. žluté. Šeš. 8hranné, přímé, chlopně 3žilné.

— Kv., čn. Orientálně-danubiální, na skalách na levém
břehu Vltavy nedaleko Holešovic u Prahy, na Slov. na
Děvíně u Bratislavy . . rakouská- austriaca RCHB.

91. Alliaria officinalis. 92, Conringiaorientalis.

Rod 14.Chudina. Stenophragma. Ackerkresse.
Byl. tletá, útlá, 1-3 dm vys., sivě ojíněná, dole odstále

srstnatá. Listy spodní kopisťovitě až podlouhle kopinaté,
oddáleně zubaté, nahloučené v růžici, I. lodyžní nemnohé,
mnohem menší, úzce kopinaté. Kv. bílé, drobné. Šešule čár
kovité, na tenkých, odstálých stopkách, na úzkou přehrád
ku kolmo smáčknuté, tudíž o chlopních člunkovitě vydu
tých. — Db., kv. Euras., na úhorech, písčitých rolích a mo
tich obecná . . 24. rolní- Thalianum ČELAK.*) [93].

Rod 15. Večernice. Hesperis. Nachtviole.
Liší se od ostatních rodů tím, že blizny její jsou roze

lány ve 2, vedle sebe přímo postavené lupínky [f]. Ostatně
Jsou$ešule tenké, o chlopních 1žilných. Byl. 2leté i vytrv.

(a) Plátky kor, bílé, lilákové n. fialové — 2,
*)Arabis Thaliana L,, Sisymbrium Thalianum GAUD,
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b) PI. kor. žlutohnědé, fialově žilkované, chabě dolů
sehnuté. — Lod. 3-5 dm vys., huňatá. L. kopinaté, do
lejší řapíkaté, hořejší přisedlé, oboje celokrajné m. vel
mi slabě zoubkované. — Kv., čn. Merid., porůznu v há
jích a na suchých pahorcích v j. Moravě. Též ve květ
nících pěst.. . . ... 2422 smutná- tristis L.

a) L. přisedlé, se spodinou rozšířenou — 3.
b) L. prostřední i hoření ke spodině klínovitě zúžené,

přisedlé neb krátce řapíkaté. Plátky kor. na konci mír

DO

95. Stenophragma Thalianum. 94. Hesperis matronalis.

ně vykrojené, i drobným zoubkem zakončené. L. na
okraji rozeklanými chloupky brvité. Hor. l. vejčitě ko
pinaté, krátce řapíkaté neb skoro přisedlé, vroubkovane
pilovité, dolení podlouhlé, zoubkované neb skoro celo
krajné, oboustranně chlupaté. Květy červeně lilákové.
Šešule holé. — Kv.-če. Z j. Evropy u nás namnoze jen
zplanělá ve světlých hájích, v pobřežních křovištích
a plotech. Zhusta ji však pěstují v zahrádkách

vonná- mafronalis L. [94].
Rostl. žlaznatě chlupatá (i stopky květní žlaznatě
chlupaté).Dolení1. rychle hynoucí, lýrovitě- kracovité,
s úseky úzkými, obloukem zahnutými, prostř. 1. přised
lé, vejčitě podlouhlé, dlouze zaostřené, hrubě pilovité,
všechnychlupaté.PI kor.fialové.— Kv.,čn. Pont.
orient. Na křovitých, kamenitých stráních, ve stepních

0 k
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hájích a jejich pasekách v Č., na M. i na Sl. roztrou
šeně... . . . . . . kracovitá-runcinata W. K.
Rostl. bez žlaznatých chloupků, hustě chlupatá chloup
ky převážně jednoduchými. L. vejčitě podlouhlé, pro
střední krátce řapíkaté, hoření přisedlé, hrubě pilo
vité. Květy bílé. šešule chlupaté neb lysé. — Čn.
če. Karp. end. V lesích a křovinách v horských polo
hách u nás pouze na Slovensku, roztr. obloukem kar
atským od Vysoké v M. Karp. přes Vys. Fatru, Choč,

Níz. Tatry, Bielské Tatry až do Podkarp. Rusi. . ...sněžná-nivea BAUMC.

sw C

Pozn. Bělokvěté horské večernice karpatské jsou tvarem I. a oděním dost.
měnlivé a bývají v literatuře uváděny pod různými jmény. Někteří rozeznávají dva
druhy a to FH.sibirica L. v bělokvěté odrůdě dm candida KIT.) s klínovitě
zýúženouspodinou listů a pak H. nivea BAUMC. sl. přisedl. se spodínou rozšířenou.
BORBÁS uvádí ve zpracování rodu I. z okolí Tatranské Kotliny bělokvětou odrůdu
MH.sibirica a její formu piliperda BORB., pak H. obtusa MOENCH 8. H.
moniliformis SČHUR a H. nivea BAUMC,,ačkoliv ve skutečnosti roste tu pouze
jediný druh, který bývá staršími autory uváděn též jako H. inodora L.

Rod. 16. Brukev. Brassica. Kohl.
Byl. 1-2leté, většinou jen pěstované, žlutokvěté, mající

přioblé šešule zůženy na vrcholku v delší zoban; chlopně
šešulí jsou 1žilné a semena stojí v šešulích v 1 řadě.
1.a) Šešule jsou na spodku zúženy ve stopečku a tou te

prve přisedají na rozšířené lůžko svých odstálých sto
pek. — Lod. 6-9 dm vys. L. mrtnato-brvité, peřenokla

Klíč k úplné květeně, 5
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né n. zubaté, nejhořejší čárkovité, celokrajné. — Čec.
řj. Rozšířena hlavně v Uhrách, u nás jest známa pouze
se strání u Dvorců blíže Prahy, z okolí Litoměřic a na
již. Slovensku (Nana: v Č. snad jen zavlečená) . ...

prodloužená- elongata EHRII.
Šešule na lůžku svých stopek přisedlé —2.
Hrozen v době květu volný a prodloužený, takže roz
vité kv. nepřesahují poupat — 53.

OAAL
K n
: Ná CK

sahují poupata. — Kor. plátky zlatožluté, kal. lístky
posléze rovnovážně odstálé; kratší 2 tyčinky ob
loukem vystoupavé. L. dolejší řapíkaté. lyrovitě peře
nodílné, mrtnaté, hořejší přisedlým spodem objímavé.
— Db.-sp.. . . .. 2.. 0. polní-rapa L.*) [95).
Pozn. Druh tento pěstuje se na polích ve 2 odrůdách: jakožto vodnice nebo-li

Br. rapa esculenta, pro zdužnělý, řepovitý kořen, a jakožto ře pák

objímají lodyhu, 5-10 dm vysokou,
hluboce srdčitým spodem. Plátky kor. zlato
žluté, lístky kal. přímo odstálé; 2 kratší tyčinky ob
loukem vystoupavé. Semena síťkovitě tečkovaná. Db.sp. 2 řepka-napusL. |%l.
Původ řepky není bezpečně znám. Někteří spatřují její vlast na pobřežích

*) Br. campestris L.
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Xrapa, neboťjest svými znaky skutečně prostřední, leč umělépokusy skřížiti tytoda druhy, nevedly k cíli. Podle všeho jest pravděpodobné, že campestris L.
s tenkým kořenem jest východiskem obou kulturních druhů.

Řepka se pěstuje ve dvou odrůdách:
«) Pro olejnatá semena jakožto řepka olejná — Br. napus oleifera DC., s koře

nem tenkým.
8) Pro zdužnělý, řepovitý kořen jakožto kolník nebo-li tuřín — Br. napus napo

brassica L.

b) Hořejší listy okrouhlým n. zúženým spodem
lodyze přisedlé, ale lodyhu nceobjímající. —

Plátky kor. sírožluté, lístky kal. a kratší tyčinky pří
mé, semena hladká. Kv.-zí. . . . . -2 -+2+ +2 2...

kapusta-oleracea L. [97|.

a Sinapis arvensis. 100.Diplotaxis muralis.
Rostouc planě na pobřežích záp. Evr., pěstuje se u nás v několika odrůdách:

«) Pro zdužnělou, hlizovitě naduřelou lodyhu jakožto kerlubny — Br. oleracea
gongylodes [97 mj).

B)Pro zdužnělé. bledé, v kytku shté květenstvíjakožto karfiol nebo-li květák —
Br. ol. botrylis.

») Pro chutné, zdužnělé listy, které jsou buď hladké a těsně svinuté v hlávku pev
nou — zelí — Br. ol. capitata [97mj, nebo bublinaté, ve volnou hlávku sevře
né — kapusta — Br. ol. sabauda, anebo kadeřavé, v hlávku nesevřené— ka
deřávek nebo-li jarm uz —Br. ol. acephala DC.

d) Odrůda vytvářející na prodlouženém košťálu hlavičkovité pupeny slove zelní
ček n. kapusta pupencová— Br. ol. gemmifera.

Rod 17.Černohorčice. Melanosinapis.Senf.
Byl. tlotá, 4-10 dm vys., s listy travozelenými, dolejší

mi lyrovitými až laločnatě zubatými, hořejšími kopinatými,
celokrajnými. Ze zlatožlutých kv., jejichž kal. lístky jsou
posléze rovnovážně rozestálé, vyvinují se 4hranné, asi 2 cm
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dlouhé, silným zobanem zakončené šešule [f], které mají na
každé chlopni vyniklý nerv a,. spočívajíce na krátkých
stopkách, jsou k ose hroznu přitisklé. — Čn., če. Jsouc do
movem v oblasti středozemní a v Orientě až do Vých. Indie,

vyskytuje se u nás někdy zplanělá na polích; místy ji téžpro palčivá semena pěstují . . . „.
obecná-communis SCHIMP.*) [98|.

Rod 18. Hořčice. Sinapis. Senf.
Byl. ileté, 2-6 dm vys., mající žluté květy o kališních

lístcích |k] rozestálých, a tlusté, silným zobanem za
končené šešule [f] o chlopních 3-5žilných [ch].
a) Listy vejčité n. podlouhlé, nestejně zubaté, někdy na

spodu lyrovitě zastřihané. šeš. lysé, řidčeji srstnaté,

o zobánku namnoze kratším nežli Jsou samy. —Čn., če. Evr., na polích a rumištích ob. 2..
polní- arvensisL. 99.

Pozn. Místy roste odr. s chlopněmi hustě a tuze štětinatými až skoro huňatými
východní —var. orientalis KOCII ct ZIZ.**)

b) L. Ivrovité peřenodílné, hořejší často trojklané. šeš.
jsou porostlé bílými štětinkami a mají mečovitě
smáčknutýzobánek tak dlouhý jako jsou samy n. i
delší. — Čn., če. Původem asi z teplého Středozemí, pěsto
vaná pro peprná, olejnatá semena a někdv též planě TO
stoucí jako plevel na polích . . . . . bílá-alba L.

Rod 19. Křez. Diplotaxis. Doppelsame.
Byl. žlutokvěté, vytvářející protáhlé šešule s jednožilný

mi chlopněmi a se semeny ve 2 řadách IH. Merid., na rolích,
u cest a na skalách teplejších poloh porůznu. — Čn.-zí.
a) Bylina 1-21letá, 1-4 dm vys., o lodvze celé bylinné, na

spodu s rozetkou peřenoklaných listů. Listy lodyžní zpra
vidla jen v dolejší části lodyhy, lyrovitě peřenodílné n.
jen hrubě zubaté. Stopky kv. asi zdéli květů. Citro
nově žluté kor. později zhnědnou. Dosti hojný ...

zední- muralis DC. 1100].
b) Byl.vytrvalá, 5-6dm vys. 0 lodyze na spodu dřev

natějící, mnohovětevné. L. zpeřeně rozeklané v pod
louhlé úkrojky. Stopky kv. mnohem delší svých kvě
tů. které jsou zvící květů kapusty a příjemně voní, Vzác
nější než předch . . úzkolistý- tenuifolia DC [101|.

Rod 20. Vařice lyssum. Steinkraut.
Byl. žlutokvěté, vytvářetá okrouhlé n. vejčité šešulkv

s blanitou přehrádkou rovnoběžně smáčknuté, chudosemen

né [102f,]. Nitkvy tyčinek mají po stranách přívěsky [102].a) Na spodu lodyhy jest růžice velikých, podlouhlých.
šedoplstnatých listů. — Byl. vytrv., 2-3 dm vys. jem

*) Brassica nigra KOCH, Sinapis nigra L. — *%)S. orientalis I,
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chudě listy porostlá, na vrcholku tozvětvená v latu,
složenou z hroznů. Šešule [f] lysé. — Db., kv. Orient.,
porůznu na skalách . . . skalní-saxatile L. [102].

b) Na spodu lodyhy není růžice listů; za to jsou četnější
listy na lodyze samé — 2.

2.a) Druhy jednoleté neb ozimé — 53.
b) Druhy vytrvalé, dole někdy dřevnatějící — 4.

cm vys. rostlinka, s I. malými celokrajnými. — Čn., čec.

101. Diplotaxis tenuifolia. p (05Alyssum saxatile.

Pont. Vzácně na písčinách jv. Moravy a již. Slovenska
(Irnava, Sered, Nitra, Komárno) a na jihu Podk. Rusi
(Bereh. ž.) . . . .- „2 stepní-desertorum STAPF*)
Šešulky hvězdovitě chlupaté. Kal. lístky zůstávají na
šešulkách neopadávajíce. Bledožluté kor. plátky později
zbělají. — Db.-čn. — Euras. Byl. Ilotá i 2letá, 1-2 dm
vys., všeobecně na polích, mezích a travnatých kopcích
v teplejších polohách . kališní- alyssoides L.**) |[105].
Květenství složený chocholík. Šešulky elliptické, vel
ké. Všechna rostl. šedavě plstnatá, s I. růžic opak vej
čitě klínovitými. Dvoul. neb „.vytrv. — Kv.-čc. Pont.
orient. Na. písečných. stepích. a. pohyblivých | pís

*) A. minimum WILLD. nec L. — **) AL calycinum L.
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5.

cích u nás pouze na nejj. Slovensku (Sered, Komárno)vrcholičnatá- tortuosumW.k.
b) Květenství jednoduchý hrozen. Šešulky okrouhlé, malé

a) L. čárkovitě-kopinaté, méně hustě chlupaté. Kor. pl.
malé, světle žluté. Delší tyč. křídlaté. Šešulky v dlou
hém, prodlouženém hroznu, bez čnělky ca. 3 mm dl. —
Dn.-čn. Merid. Na písečných stepích, roztroušeně ...

písečná-Gmelini JORD)
b) Dolení listy podlouhlé neb opak vejčité, hoření užší a

kratší, + hustě hvězdovitě chlupaté. Delší tvč. jedno

stranně křídlaté: šešulky podlouhle okrouhlé, chlupaté.
Dn.-čn. Merid. Na stepních stráních, nejvíce na vápně

chlu mní- montanum L. [104].
bw

Rod 21. Šedivka. Berteroa. Graukresse.
Byl. 2letá až vytrv. 2-5 dm vys., od hvězdovitých chloup

ícesemenné, šedoplstnaté, k ose hroznu těsněji volněji při

*) A. arenarium GMEL. — **) Alvssum incanum [|



Rod 22. Osívka. Draba. Hungerbliimchen.
Bvl. ileté, drobnější, s růžicemi přízemních listů, neb

vytrvalé v hustých trsech rostoucí. kv. drobné, šešulky vej
čité až podlouhle elliptičné, k blanité přehrádce rovnoběžně
smáčknuté.
1.a) Kor. plátky žluté. L. většinou (s vým. os. hajní) kožo

vité, dosti tuhé, lesklé, čárkovitě-kopinaté až podlouhlé,
na okraji jednoduchými, tuhými chlupy brvité, na plo
še čep. lysé — 2.

b) Kor. plátky bílé. L. nejsou čárkovité, většinou na čep.
ploše chlupaté a mají vedle nehojných, jednoduchých
chloupků též chloupky hvězdovité — 4.

2.a) Rostl. 1letá. Lod. listnatá.
L. čárkovité neb čárkovitě
kopinaté. — Kv., čn. Cir
cump. Na písčinách, píseč.
stepích a v stepních borech.
Na Mor. kolem Hodonína,
na Slovenskučastěji.. ...

hajní-nemorosa |.

O ' 4 1 4 |Wa
f £ ý i D <

105. Berteroa incana. 106. Iraba verna.

b) Rostl. vytrvalé, v trsech rostoucí. Lod. bezlistá. L. čár
kovitě-kopinaté 3.

3.a) Šešulky kolem dokola krátkými štětinkami drsné. —
Dn., kv. Na vápencových skalách, na útesech skalních
na Váhu od Tater po Dunaj . . . . . . .. .. . ..

Rochelova- lasiocarpa ROCH.
b) Šeš. lysé, zřídka řídce chlupaté; plodní stopky 5-15 mm

dl., zpříma odstávající. — Db.-čn. Na váp. útesech
skalních. V sev.-záp. hřebenu Karpat od Vysoké v Mal.
Karp. po Bielské Tatry . . vždyživá-aizoides L.
Pozn. O. vždy živá byla sbírána r. 1901v Krkonoších v Labském dolu, kde asi

byla vysazena, poněvadž v Šudetách není domácí.
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4.a) Kor. plátky do polovice rozeklané. Listy pouze přizemní,
směstnané do růžice, u které vyrůstají bezlisté, 5-10 cm
vys. stvoly, zakončené chudým hroznem bílých kvítků.
Stopky plodní několikráte delší svých šešulek. — Bř.

v. Evr., na píseč. půdách, stepních sklonech obecná.
Druh velmi mnohotvárný. . jarní- verna L.*) [106].
Důležitější subspecie sem patřící jsou:

1.a) Blizny nepřesahují delších tyčinek; šešulka málo delší než široká . . .... 2
b) Blizny značně delší než delšítyčinky ; šešulka nejméně dvakrát delší než široká . 3

2.a) Šešulek většinou mnoho, skoro okrouhlých, v předu zaokrouhlených, I. většinoucelokrajné. . . 244. okrouhlá—spathulata LÁNC.
b) Šeš. větš. málo, široce vejčitých, V předu krátce přiostřených; I. většinou zubaté

časná — praecox STEVEN.

5.a) Šeš. nad prostředkem nejširší, podlouhle opak vejčité. L. často hrubě zubaté
Kal. L chlupaté . . . . > . .. větší —majuseula ROUY et FOUC.b) Šeš. v prostředku nejširší . . . . 4

4.a) Šeš. úzce kopinaté,od prostředkaponenáhlu zúžené,přiostřenéee...
b) Šeš. široce kopinaté, k oběma koncům zaokrouhlené, I. kopisťovité často hrubě

zubaté, kal. I. chlupaté.. . . . . . . Krockerova— Krockeri FRITSCH.
5.a) L. vejčité n. široce kopinaté, často zubaté; šeš. málo.

širolistá —subnitens ROUY et FOUC.
b) L. kopisťovité n. kopinaté, většinou celokrajné, šeš. mnoho, květy menší

lysá — glabrescens ROUY et FOUC.

b) Kor. pl. na konci zaokrouhlené neb mírně vykrojené
— 5

5.a) Rostl. jednoleté, s lod. bohatě listnatou. Plátky kor.
malinké. šeš. lysé, na stopkách nejvýše 2krát tak dlou
hých jak jsou samy, posléze vodorovně odstávajících.
Db., kn. Euras. Na písečných a kamenitých stráních.
Ve stř. Čechách a na Slovensku .. zední- muralis L.

b) Nízké vytrvalé vysokohorské (u nás pouze na vys. Kar
patech) byliny s nejvýše 4 lod. |. — 6.

6.a) Šešulky hustě pokryty jednoduchými, vidličnatými a
hvězdovitými chlupy. Rostl. 4-8cm vys. s koř. zdřev
natělým, velkohlavým. L. přízemní celokrajné, lod. 1-2,
někdy s několika zoubky. Všechna rostlina pokryta
hvězdovitými chloupky. Pl. kor. bílé, 5krát delší než ka
lich. — Čec. Evr. alp. Na váp. skalních útesech a roz
sypech. Pouze na Slov. v Bielských Tatrách. .

plstnatá- tomentosa WAHLB.
b) Šešulky lysé. Rostl. 3-14 cm vys., s koř. tenkým, vřete

novitě rozvětveným. Prýty četné, polehlé, rozvětvené
ve volných trsech. Lod. přímá lysá neb pouze v dol.
části s hvězdovitými chloupky. L. na konci prýtů v rů
žicích, úzce opak vejčité, ponenáhlu v řapík zúžené,
řídce hvězd. chlup. Kor. pl. 3-4 mm dl. Šeš. na zpříma
odstávajících, elliptické, lysé neb zřídka na okraji chlu
paté. — Kn.-čc. eursib. alp.. Na útesech skalních. Pou
ze ve Vys. Tatrách (Velecká a M. Stud. dol.). .

pochybná-dubia SUTER.**)

*) Erophila verna E. MEY. — **) D. frigida SAUTER.
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Rod 25. Krasoskalník Petroecallis.Steinschmiickel.
Drobné vysokoh. 2 až 10 cm vys. trsnaté byliny. L. velmi

malé, tuhé, klínovité, dolení pětiklané, hoření trojklané,
brvité; chloupky nerozvětené. Kor.pl. červenavé. šeš. ellip
tické, s boku smačklé. — Čn. Evr. alp. Druh význačný pro
podkl. vápenný; na váp., vlhkých skalách u nás pouze v Biel
ských Tatrách. ...pyrenejský- pyrenaica R.BR. [107].

Rod 24. Měsíčnice. Lunaria. Mondviole.
Vytrv., až 1 m vys., s listy řapíkatými, v dolejší části

lodyhy vstřícnými, výše však střídavými, srdčitými, zuba

a
A „čA s 2

Dlv VZ (s"
V

107. Petrocallis pyrenaica. 108. Lunaria rediviva.

tými. Ze světle fialových kv. dospívají šešulky elliptičné,
k oběma koncům zúžené, silně. smáčknuté, ne
obyčejně veliké (až 5 cm dlouhé a 2 cm šir.). — Kv.
če. Evr., ve stinných horských lesích a u potoků velmi po
různu 0 222 Tesní- redivivaL. |108|.

Pozn. V zahradách se pěstuje m. jednoletá — annua I. (= L. biennis
MOENCH), která má šešulky na obou koncích zaokrouhlené [1081]. Jest domovem v
jihových. Evropě a u nás jen zřídka zplaňuje.

Rod 25. Lžičník. Cochlearia. LoHelkraut.
Byliny vždy lysé. Listy přízemní i lodyžní vždy neděle

né, většinou přitloustlé; lod. I. vždy objímavé. Kal. I. odstá
vající, silně vyklenuté, avšak na spodině bez vakovitého roz
šíření. Kor. l. 4, všechny stejné, bílé neb fialové, krátce ne
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hetnaté, celokrajné. Šešulky kulovité až ellipsoidické neb
vejčité s chlopněmi jednožilnými. Druhy vysokohorských
pramenisk.
1.a) Květy bílé. Rostl. dvoul. neb vytrv. s lod. až 30 cm vys,

hranatými. L. lysé, dolení vejčité, dlouhořapíkaté, celo
krajné neb + nestejně, hrubě zoubkované, s čepelí u
kousnutou neb nepatrně srdčitou, lod. I. přisedlé, s ouš
katou spodinou. Hrozny velkokvěté, husté. Šešulky +
kulaté. Stopky obyč. dvakrát delší než šešulky. — Kv.
sn. Cireump. Domovem na pobřeží mořském, hlavně na
sev. pobřežích, řidčeji i na vys. horách. U nás se pouze
pěstuje v zahradách a zřídka zdivočuje. . . . . ..

lékařský- officinalisL.
jo !

d

109. Kernera saxatilis. 10 Armoracia rusticana.

b) Květy máslově žluté. Rostl. vytrv. velmi podobné
předešl. dr. Lod. vystoupavé, 10-20 cm vys. Příz. |.
s dlouh. řap., vejčité, s nezřetelně srdčitou čepelí.
prostř. zoubkované, nejvyšší hluboce srdčité a objíma
vé. Šeš. často kratší stopek neb o něco kratší. — Čn.
če. Karp. end. Prameniska, mokré trávníky, prýštivé
skály pouze na Tatrách . . .- . -< « © « 4 + ++„.tatranský- Tatrae BORBAS

Rod 26. Kernerovka. Kernera. Kugelschoótchen.
Vytrv. vysokoh. rostl. s růžicí přízemních listů a listna

tou lodyhou. L. příz. řapíkaté, podlouhlé, tupé, celokrajné
neb zoubkaté, poněkud srstnaté. Lod. I. celokrajné, po
dlouhlé. Kor. pl. bílé, nehetnaté. Šešulkv skoro kulovité neb
šir. vejčité, za zralosti dvěma chlopněmi pukající; chlopně
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při spodině jednožilné. — Čn.-sn. ur. alp. Na váp. skalách
vys. Karpat (Sulov, Fatra, Nízké a Bielské Tatry atd.).

skalní-saxatilis RCHB.[10
Rod 27. Křen. Armoracia. Kren.

Vvhání z vytrvalého, dlouhého, dužnatého kořene, štip
lavé chuti, veliké, řapíkaté, podlouhle vejčité, vroubkova
ně pilovité listy a přímou, až ( m vys., nahoře větevnatou lo
dyhu. L. lodyžní jsou menší, peřenodílné, čím výše méně
dělené až skoro čárkovité, celokrajné. Kv. bílé, šešulky ku
lovaté. — Kv.-če. Domovem ve vých. Evropě, u nás pěsto
ván a často též v houštích, na lukách a březích zplaňující . .
polní

rusticana FL. WETT. [11d.

111.Camelina microcarpa. 112. Hutchinsia alpina.

Rod 28. Lnička. Camelina. Leindotter.
Byl. 1 leté, 3-6 dm vys., se žlutými kv., z nichž dospívají

vejčité n. hruškovité, vícesemenné šešulky. Zralé šeš. roz
poltí se shora dolů ve 2 chlopně, při čemž čnělka opadává
zároveň s jednou chlopní (nezůstává na rámci blanité pře
hrádky).— Kv.-če.
1.a) Šešulky záhy ztvrdlé, na stopkách přímo odstá

lých; čnělky na nich asi tak dlouhé jako 4-'/; šeš. — 2.b) Šeš.dlouho tenkoblanné, na stopkáchrovno
vážně odstálých až sehnutých; čnělky kratší, jen asi
tak dlouhé jako %-'/; šešulek. — Listy buď vesměs ne
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dělené, celokrajné n. drobně zoubkované, n. spodní |.

onobotnatě zubaté až peřenodílné. Kv. světle žluté. —porůznu na pustých místech a na polích, hlavně
ve"Inu .. 24. smrdutá-alyssum MILL.)
Kv. bledož l u téé, drobné. Šešulky na obvodě ostřesmáčknuté v širok ý okraj. Listy srstnaté. — Euras,
na polích, rumištích a mezích dosti rozšířená ...

maloplodá- microcarpa ANDRZ.[t11].
Kv.sytě žluté, větší. Šeš. na obvodě jen v úzkou
obrubu smáčknuté. — L. od přitisklých, roztroušených
chloupků trochu drsné. — Euras., zřídka pro olejnata
semena pěstovaná: místy také na polích a hrázích zpla
ňující - . -< < <'. «+2.+ < <.. setá-sativa CR.

Rod 29. Řeřuška. Hutchinsia. Gemskresse.

alpská- alpina R. Br. [112].
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b) Dvouleté rostl. 2-15 em vys. L. peřenosečné, tenké. Pl.

kor. velmi malé, až 1 min dl. Šešulky elliptické n. vej
čité, vodorovně odstávající. — Kv., čn. Eur. mont.-alp.
Na váp. a trachyt. skalách a výslunných kamenitých
svazích. U nás pouze na Slovensku: Baranec u Brezové,
hory Temetínské a Inovecké na Nitransku ...

skalní- petraea R. BR.

Rod 50. Penízek. Thlaspi. Hellerkraut.
Byliny s nedělenými, na lodyze vesměs přisedlými l.

s bílými kv., ze kterých dospívají šešulky k blanité, úzké
přehrádce kolmo smáčknuté, na obvodě křídlaté [f, fl.
1.a) Byl. tleté, v době květu bez růžice přízemních|.

Čnělky na vrcholku šešulek v hlubokém výkrojku kříd
laté obruby kratičké, někdy sotva znatelné — 2.

b) Byl.vytrv.srůžicí přízemních1.v doběkvětu ještě
zachovalou. Čnělky šešulek delší, z mělkého výkrojku
křídlaté obruby namnoze vyčnívající — 3.

2.a) Šešulky veliké, ploché, vejčitě okrouhlé, s obrubou ši
rokou, ke spodu jen málo zúženou; v každém pouzdře
jejich 5-7 semen. — Lod. 1-4 dm vys., i s listy světle
zelená. — Db.-řj. Euras., na rolích a pustých místech
obecný . . ... —- rolní-arvense L. [1153].

b) Šeš. menší, vespod trochu vypouklé, opak srdčité, s ob
rubou ke spodu se zůžující: v každém pouzdře jejich
pouze 2-4semena. Lod. 1-5 dm vys., i s listy nasivělá. —
Db., kv. Eurosib., na slunných pahorcích, rolích a pus
tých místech porůz. prorostlý- perfoliatum L. [114|.
Oddenek krátký. L. lodyžní srdčitým spodem při
sedlé, poodstálé. Hrozen květní vejčitý, dosti volný.
Prašníky po vypylení fialové. Pouzdra šešulek ob
sahují po 4-8 semenech. — Db., kv. Evr.-alpin., na ka
menitých, vlhkých hrázích a horních stráních pořídku

h orní-alpestre L. [115].
Pozn. P. horníjest velmí proměnlivý. Naší převládající formou jest tvar, který

jest střední mezi Subsp. Lereschii a Subsp. silvestre a který popsalibratří
Preslovér. 1819 ve „Flora čechica“ jako pomodravý (T. caer ulescens). Znaky růz
ných plemen a forem nejsou však stálé a zejména V Povltaví jest p. horní velmi měn
livý. Roste tu i forma s velice úzkými, bezmála čárkovtými petaly (£. stenopecta
lum BORB.),vzácně 1 forma jednoletá a pak podivná odr. pseudocalaminare
DOM., připomínající nízkým vzrůstem poněkud penízek chlumní, s ka!. I. zelenými,
s kor. plátky červ.-fialovými, prodlouženými, zřetelně, delšími než kalich a stejně
dlouhými s tyčinkami.

hb)Odd. prodloužený, výběžkatý. L. lodyžní malé,
k lodyze přitisklé. Hrozen kv. hustý, chocholičnatý.
Prašníky i po vypylení žluté — 4.

4.a) Šešulka okrouhle opak vejčitá, s okraji křídel asi o prů
měrech stejných, na spodině + zaokrouhlená, na špičce
široce a mělce vykrojená, s pouzdry většinou o 1 (-2)
semenech. Větve oddenku výběžkatě prodloužené. —
Dn., kv. Eur. mont. V Č. v poříčí Berounky. u Litoměřic
a Litomyšle, na Mor. u Mohelna a v údolí Bobravyu
Brna. -2 -2% +2 2 2 chu m ní- montanum L,

vl
-0

„a
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b) šeš. s křídly zřetelně delší než šir.. úzce elliptická až

opak vejčitá, klínovitá, od spodiny úzce avšak zřetelně,
cu špičce široce křídlatá, křídla nahoře zšíři každé

chlopně; chlopně 5-4semenné. Čnělka sotva delší než
výkrojek šešulky. Kalich červenavý. Rostl. trsnatá,
většinou sivá, větve odd. krátké. Příz. [. podlouhle
opak vejčité, tupé, hrozny plodní prodloužené. — Dn,
kv. Karp. end. Na skalistých svazích hor. Pouze na
Slov. na Zoboru u Nitry . Jankův- Jankae KERNER.

115. Thlaspi alpestre. 116. Aethtonema saxatile.

Rod 51. Sivutka. Aethionema. Steinkrosso.

R. vytrvalé, 8-20 em vys., lysé. Lod. vystoupavá n. přímá.
Lod. I. sotva řapíkaté, čárkovité, tupé, celokrajné, sivé, do
lení elliptické. kor. pl. masově červené. Tyč. bez přívěsků.
Stopky plodní posléze prodloužené. Šešulky zpředu i zezadu
smačklé, ellipt. n. opak vejčité, se širokým, na okraji jemně
vroubkovaným, vpředu vykrojeným křídlem. — Db., kv.
Evr. mont. mer. Na váp. skalách a útesech, na kamenitých
místech. U nás pouze na Slovensku (Nitra: Dolní Vestenice)

skalní-saxatile R. BR. [116|.

Rod 532.Veesdaálk a. Teesdalia. Baucrnsenf.

Byl. tletá, 1-2 dm vys., s přízemní růžicí peřenodílných
[B], řidčeji nedělených [A], kopisťovitých listů. Kv. drobně
F], o kor. plátcích bílých, nestejně velikých (2 větších, ?

menších). Šešulky [f], trochu Ižicovitě vyduté a k úzké pře
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hrádce kolmo smáčknuté, spočívají na krátkých stopkách po
sléze rovnovážně odstálých. — Db. kv. Evr., u nás velmi
porůznu na písčinách některých krajin Čech, již. Moravy
(Břeclav-Valtice, Rožnov u Slavonic), na Slovensku na pís
cíchMorav.pole (Kúty) 9

nahoprutá-nudicaulis R. BR. [117].

Rod 35. Dvojštítek. Biscutella. Brillenschotchen.
Byl. vytrv., 2-3 dm vys., na listech a dolejší části lod.

srstnatá. L. spodní kopinatě podlouhlé, úhlatě zubaté neb
skoro celokrajné, hořejší čárkovité. Kv. citronově žluté. Lysé
šešulky k úzké přehrádce kolmo smáčknuté, brýlovité, t. j.
nahoře i dole vykrojené. — Db.-kv. Merid., na skalách a
slunných stráních porůznu -© obecný-laevigata L. [118].

Rod 34. Štěničník. Iberis. Schleifenblume.

Byl. letá, 2-5 dm vys., s 1. kopinatými, celokraj.; jen
spodní I. bývají někdy mělce zubaté. Kv. v hroznech cho
choličnatěstažených. Kor. plátky nachové, nestejné: 2
větší,2 menší. Okrouhlé, na úzkou přehrádku kolmo smáčk
nuté šešulky mají po stranách čnělky křídlovité, do špičky
protáhlé výrostky. — Čn.-sp. Jihoevr., pěstovaný v květni
cícha někdy také na rumištích zplaňující . . ........

okoličnatý-umbellata L. [119].
Pozn. Vedle š. okoličnatého pěstují ve venkovských zahrádkách často též

* hořký — amara L., který má listy baté tv ějilořk: „+kte sty namnoze zubaté, hrozny kv. později se pro
| dlužujícía kv. obyčejně čistě bílé. ' P ' F
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Rod 35. Řeřicha. Lepidium. Kresse.
Byl. různého vnějšku, s drobnými, bílými, zřídka žlutý

mi kv. a okrouhlými n. vejčitými, nahoře více méně vykro
jenými šešulkami [f, f;], které jsou k úzké přehrádce kolmo
smáčknuté a obsahují v každém pouzdře 1 semeno.
1.a) Hořejší listy lodyžní srdčitým n. střelovitým spodem

objímavé — 2.
b) Hoř. I. lod. úzkým spodem přisedlé, neobjímavé.

Kv. vždy bílé — 3.
a) Kvítky bílé. Byl. tletá, 2-5 dm vys., šedopýřitá, s pod

louhlými,vesměs nedělenými, hlouběji mělčeji
chobotnatě zubatými I. Vejčité šešulky široce křídlaté,

Á„

xv „| V,
Mě 4

119. [bcris umbellata. 120. Lepidium ruderale.
1

na stopkách posléze rovnovážně odstálých až sehnutých.
— Čn., če. ÉEvr.,u cest, na suchých trávnících a mezích
porůznu. . . . . . polní-campestre R. BR. [121]

b) Kv. citronově žluté. L. spodní1-2krátzpeřeně
dělené v čárkovité úkrojky, kdežto I. nejhořejší ne
dělené, srdčité, celokrajné. — šeš. kosníkově vejčité.Byl. tletá, 2-4 dm vys. — Kv., čn. Jihoevr., u nás pomí
jivě, nejčastěji na železničních hrázích a u cest, jen Za
vlékaná . ... „© prorostlá- perfoliatumL.

3.a) Byl. vytrv., 4-8 dm vys. s listy vesměs neděle
nými. — L. dolejší vejčité, řapíkaté, hořejší kopinaté,
přisedlé n. zcela krátce řapíkaté. Drobounké kv. v krát
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kých, hustých hroznech, které skládají objemnou latu.
Šeš. okrouhlé. Čn., čec.Eurosib., u nás dosud známá jen
od Klobouk(Bošovice) vj.M.. širolistá-latifolium L.

b) Byl. 1leté n. 2leté, s listy alespoň většinou rozdě
lenými v úzké úkrojky — 4

4.a) Lod. 1-5dm vys., obyčejně bohatě větevnatá, od
jemných chloupků mrtnatá, šedozelená — 5.

b) Lod. 2-5 dm vys., lysá, šedomodře ojíněná. — Ty
činek 6. Šeš. široce křídlaté, naA stopkách vzpřímených,k ose hroznu přiložené. Čn., „ Jsouc domovem v E
gyptě a záp. Asii, pěstuje se unás zřídka v kuchyň
ských zahradách a občas též zplaňuje .zahradní-sativum L.

5.a) Šešulky [f] vejčité, 2-244 mm šir., na špičce zřetelně vy
krojené, v obrysu hranaté, kratší než štíhlá, pod úhlem
45 až 609 odstávající stopka plodní. Drobounké květy
[F] mají jen 2 tyč. a kor. pl. vždy chybějí. Příz. 1. dva
krát (řidčeji jednoduše) peřenodílné, s čárkovitým, zře
telným vřetenem a široce čárkovitými, přítupými ú
seky; všechny lod. I. čárkovité, přítupé. — Kv.-řj. Cir
cump., hojná u cest a na rumištích .

rumní-ruderale L.[120].
Šešulky okrouhlé neb napříč elliptické, řidčeji Široce
vejčité, 3 mm šŠir.,na špičce v obrysu přítupě zaokrouh
lené, úzce a dosti mělce vykrojené, většinou poněkud
kratší než dosti štíhlá stopka. Sem. na hořením okraji
úzce křídlatě lemovaná. Hoř.lod. I. čárkovité, většinou
úplně celokrajné, jednožilné, na okraji s většinou krát
kými „Ppapillovitými, přímo odstávajícími chloupky. Rudim. . vždy vyvinuty. — Čn.-řj. Původem ze
sev. mari a u nás zřídka zdivočuje (Roudnice, Vel
vary v Č.) . . pomíjená-neglectum THELLUNG.

E

Rod 36. Vesnovka. Cardaria. Kresse.
Vytrv., všecka šedopýřitá, 3-5 dm vys. bylina s vejčitými,

mělce zubatými I. a drobnými, velice četnými, bílými kv.,
z nichž dospívají srdčité šešulky, zakončené dlouhou čněl
kou a spočívající širší spodinou na odstálých, tenkých stop
kách [f]. — Kv., čn. Eurosib., na pustých místech, polích a
u cest porůznu . . . . . obecná-draba DESV.*) [122].

Rod 37. Řepinka. Vogelia.**) AckerniiRchen.

Byl. iletá, 2-6 dm vys., štíhlá, nahoře obyčejně latnatá.
L. lod. kopinaté, střelovitým spodem přisedlé, od vidlična
tých chloupků draslavé. Květy žluté. Šešulky kulovaté, síť
kovitě svraskalé, na tenkých, odstálých stopkách |[f].— Kv.
če. Euras., na polích a u cest obecná.

latnatá- paniculata HORNEM,1231.

" Lepidium draba L. — **) Neslia DESV,Fra. a “ . 



Rod 58. Kokoška. Capsella. Hirtentáschel.

Byl. iletá až vytrv., 1-6 dm vys., s růžicí přízemních |,
které jsou obyčejně hlouběji mělčeji peřenodílné, řidčeji
pouze zubaté n. i celokrajné. L. lodyžní kopinaté, přisedlé.
Kv. drobné, bílé. Šešulky trojhranné [f]. — Kvete skoro po
celý rok. Kosmopol., na polích a u cest všední 0

obecná- bursa pastoris L. [124.
Pozn. Odrůda bezkorunná jest C. apetala OPÍZ.

Rod 39. Vraní nožka. Coronopus. Kráhenfufi.

Byl. tletá, o větevnaté, položené, 5-20 cm vys. lodyze a
peřenodílných listech. Bílé, drobné květy jsou v krátkých,
protilistných hroznech. Šešulky široce srdčité až ledvinko

vité, sítnatě svraskalé, po kraji hře
benitě zubaté, nepukavé [f]. — Čn.
sp. Evr., u cest a na pastvinách porůznu.. 0

obecná- procumbens GILIB.*)
[125]

121. Lepidium campeostre. (2 Cardaria draba.

Rod 40. Borvt. Isatis. Waid.

Byl. 2letá až vytrv., nahoře větvitá, 5-12 dm vys., lysá,
sivě ojíněná, s listy lodyžními kopinatými, celokrajnými.
střelovitým spodem přisedlými. Kv. žluté. Šešulky podlouhle
klínovité, silně smáčknuté, posléze na tenkých stopkách vi
sící [f]. — Kv., čn. Jsa hojnější v Evropě jižní, vyskytuje se
velmi porůznu i v ostatní Evropě a také u nás, namnoze jen
zavlečený nebo jako zbytek bývalých kultur, na suchých
stráních a u cest . < <. barvířský- tinctoria L. |[126|.

*) Cor. Ruellii ALL., Cor, verrucarius MUSCHL., Senebiera covoropus POI.
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Pozn. Na již. Moravě (u Nýdeku na Dyji) a již. Slov. roste subsp. s šeš. asi
dvakrát tak dlouhými jako širokýmu,s chlopněmi často jenom s kýlnatou prostřední
žilkou, křídly často zřetelně sítňatě žilkovanými. Jest rozš. pont. . . . . :.. ...

časný — L.praccox KIT.

Rod 41. Ohnice, ředkev. Raphanus. Rettig.
Byl. s dolejšími I. lyrovitě peřenodílnými, zubatými. Kv.

žluté, bílé n. fialové. Plody válcovité, zobanité struky [f|.
a) Kor. plátky bledožluté, zřídka bílé, fialově žilkované.

Struky růžencovitě zaškrcované, posléze v 1semenné díly
se rozpadávající. — Byl. tletá, 3-5 dm vys., na lo
dyze řídce štětinkatá. Od podobné hořčice polní
(str. 68) liší se tím, že má lístky kališní k sobě přitisk
lé. — Čn., sp. Evr., na polích hojná . . . . . . . ...

obecná-raphanistrum L. [127].

s 5 VE al z

125, Vogelia paniculata. 124. Capsella bursa pastoris.Pa
. Pozn. Porůznu vyskytá se odrůda mající květy o třetinu menší, kor. plátky
žloutkově žluté, bez ftalových žilek, kal. lístky nachově naběhlé a struky drobnější

i var. segetum REICHIB.
„V některých krajích (na př. Sumavě) převládá odr. bělokvětá (var. albiflo

rus CEL.).

b) Kor. pl. bílé n. lilákové, fialově žilkované. Struky
krátké, válcovité, naplněné bílou dření, při uzrání v 1
semennékusy se nerozpadávající. — Byl. 1-2letá,
3-10 dm vys. — Čn.-sp. Její vlast není s bezpečností zná
ma. Někteří hledají její domov v Číně, jiní v Orientu
(na jih od Kavkazu), jiní ji opět mají za kult. plemeno
ohnice, lišící se tlustým kořenem a'nečlánkovanými stru
ky. Zdivočeláforma (var. silvestris KOCH),rostoucí
u nás někdy na rumištích a vzdělávané půdě, má kořen
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(1 hypokotyl) tenký. Ztluštělou hlízu štiplavé chuti tvoří
pěstovaná var. radicula DC. (ředkvička) a pak var.
niger DC. (černá ředkev) . ředkev-sativus L. [128].

Rod 42. Povázka. Rapistrum. Rapsdotter.
Vytrv., rozkladitě větvitá, 6-10dm vys. bylina s I. zpeřeně

dělenými i nedělenými, pouze zubatými a s kv. žlutými. Še
šulky přímé, k ose hroznu přiložené, ze 2 oddílů složené:
spodního užšího, válcovitého, horního širšího, vejčitého |f.
— Čn.-če. Merid., na polích a u cest velmi porůznu „.

o zimá- perenne ALL.*) [129|.

ny 102
a Vee

X 4

125. Coronopus procumbens. „126 Isatis tinctoria.

Rod 45. Katrán. Crambe. Meerkohl.
Byl. vytrv., bledozelená, 6-10 dm vys., nahoře v rozkla

ditou latu rozvětvená, s I. většinou 2-3k ráte zpeřeně dě
lenými v zubaté úkrojky. Kv. bílé. Šešulky hruškovité, ze
2 článků složené, z nichž spodní jest prázdný, hořejší 1se
menný. — Db., kv. Eurosib., porůznu v j. Moravě, na sever
až po Vyškov, na Slovensku pochybný . . . . . .... ...

východní-tataria JACO.[150|.

Rod 44. Rukevník. Bunias. Zackenschotchen.

a) Byl. 2letá i vytrv., 5-12 dm vys., mající 1. peřenodílné,
spodní s velikým konečným úkrojkem, hořejší však kopi

*) Myagrum perenne [,,
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naté až čárkovité, nedělené. Ze žlutých, dlouze stopkatých
kv. dospívají vejčité, bradavkaté, nepukavé šešulky, za
končené šikmým zobanem. — Kv.- če. U nás byl pozorován
v Č. u Pardubic, u Chrudimě, u Jičína, Král. Hradce, v ú
dolí od Lochkova k Radotínu, u Plzně a na březích Ohře
u Loun, na Mor. u Olomouce, Šternberka, Opatovic, N. Ja
senic, ve SL.u Těšína, kam byl patrně zavlečen z j. Evropy

východní- orientalis L.*) [1531|.
bh)Byl. 1letá, 3-6 dm vys., vnějškem velice podobná před

cházející, od níž se liší hlavně tím, že má 4pouzdré šešulky
4hranné, s hranamik říd
latými, zubatými —
Čn., čce. Z j. Evropy a z Ori
entu, pomíjivě zplaňující; u

mne e2es da NÁSpozorován na př. na žeA, lezničnítrati u MI.Boleslavě
4 kracovitý-erucago L.<=

Rod 45. Rukevníček, Euclidium. Schnabelschotchen.
Byl. tletá, rozkladitě větevnatá, 2-3 dm vys., s I. podlouh

le vejčitými až kopinatými, krátce řapíkatými, oddáleně pi
lovitými až celokrajnými a s drobounkými kv. žlutavě-bílými.
Šešulky téměř přisedlé (na zcela kratičkých, přímých stop
kách), nepukavé, vejčité, zakončené šikmo ohnutou čnělkou
If]. — Kv., čn., na slanistých půdách. Orient., na j. Moravě
a již. Slovensku (Bratislava, Nitra, Komárno); v Č. asi jen
zplanělý . . . . zobánkatý- syriacum R. BR.** [132|.

Rod 46. Ředkevník. Hirschfeldia.***) Rempe.
Byliny s peřenodílnými 1., žlutými kv. a protáhlými še

Šulemi o jednožilných chlopních. Semena v každém pouzdře
šešulí v 1 řadě. — Merid., u nás velice vzácné.— ————

*) Lnelia orientalis DESV. — **) Soria syriaca DESV, — ***)Erucastrum PRESL.



86

a) Spodnější kv. hroznu vyrůstají z paždí peřenodílných
listů. — Kal. lístky přímo odstálé. Delší tyčinky k se
meníku přitisklé. Byl. 1-2letá, 2-5 dm vys. —Čn.- zí. Po

129. Rapistrum perenne. 130. Crambe tataria.

zorován u nás na rolích a úhorech v okolí Prahy, Podě
brad, Lysé nad L., na Moravě u Brna, Rosic, Bedihoště .

rolní-gallica FRITSCH.*)[135|.
b) V hroznu květním není listů.

— Kal. lístky rovnovážně od
stálé. Delší tyč. od semeníku
odehnuté. Byl. vytrv., 3-8 dm
vys., v dolní části lodyhy často
červeně naběhlá. — Čn.-sp.

Jen z okolí Klobouk a Hustopečí známý, zde však hojný
tupohranný-nasturtiifolia FRITSCH.*")

*) Erue. Pollichii SCHIMP. et SPENN. — **) Eruc. obtusangulum RCHB., Hirsch
feldin erucastrum FRITSCH,
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Rod 47. Roketa. Eruca. Rukeo.

Byl. tletá, as 3 dm vys., s listy většinou lyrovitě zpeřeně
dělenými, o zubatých úkrojcích, a s kor. běložlutavými, fia
lově žilkovanými. Válcovité, naduřelé, v mečovitý zoban zú
žené, na krátkých stopkách k ose hroznu přiložené šešule
připomínají šešule hořčice polní, mají však chlopně
slabě ižilné a obsahují semena v každém pouzdře ve 2 řa
dách. — Čn., če. Vyp. forma jest domácí ve Španělsku a sev.
Africe, kdežto var. sativa THELL. jest domácí ve Středo
zemí a v Orientě a u nás bvla nalezena pomíjivě zplanělá,
na př. u ML.Boleslavě, Nov. Benátek, Klatov —

obecná-sativa LAM.[134|.

135. Hirschfeldia gallica. 134. Eruca sativa.

Rod 48. Povázka. Myagrum. Hohldottor.

Byl. 2letá, 3-6 dm vys., sivě ojíněná, mající listy spodní
chobotnatě zubaté, hořejší kopinaté, střelovitým spodem při
sedlé. Kv. žluté. IHruštičkovité plody ||, na krátkých, nahoře
rozšířených, posléze dutých stopkách, obsahují po 1 semenu
a nad ním mají 2 prázdná pouzdra. — Kv., čn.. Jihoevr., po
zorována druhdy na polích v okolí Kroměříže a u Obřan sev.
Brna, kamž bvla patrně zavlečena s cizími semeny ..

prorostlá- perfoliatumL. |155|.
Pozn. Některé druhy, u nás pěstované, občaszdivočují, tak na př. známá

žlutá fiala (Cheiranthus cheiri L.) původem z Řecka, pak jihoevropská Mal
colmia maritima R. Br., kt. byla kdysi sbírána na Radlickém vrchu u Prah ;V,

obvodu Prahy nalezeno zplanělé i jednoleté Jonopsidium acaule RCHB.,
původem z Portugalska.



88

— Čeleď 7. Violkovité. Violaceae.

Rod: Violka. Viola. Veilchen. '
< a 

ú V vesměsvytrv. (až na poslednídruhy, které bývají
nejčastěji 1-2leté), s palistnatými, řapíkatými L. a o
struhatými, 5četnými kv. Náleží sem z naší květeny
přes 20 druhů, namnoze dosti sobě podobných:
1.a) Přímá n. vystoupavá lod. chybí, tak že listy a květy

vyrůstají přímo z oddenku. Zato vyhání oddenek
často plazivé listnaté výběžky — 2.

b) Lod. jest patrná a dlouze stopkaté květy vyrůstají
z paždí lodyžních listů. Zato plazivévýběžky
se nevyvinují — 11.

135. Myagrum perfoliatum. 136. Viola mirabilis.
I

a) Blizna jest hákovitá [137, 158n| —3.
b) Bl.jest porozšířenáv šikmou mističku [139n| —10.

3.a) Kališní lístky více méně tupé, ve špici neprotáhlé.
Oddenek nemá pod listy šupin a ani později z něho
nevyrůstají postranní lodyhy. Stopky plodní ohýbaji
se záhy k zemi —4.

b) Kal. I. dlouze špičaté. Pod listy na oddenku bývaji
hnědé šupiny. — Později vyrůstají z oddenku vedle li
stův a květů přímé, k oddenku postranní lodyhy |Bl.
První kv., vyrůstající přímo z odd., jsou veliké, bledě
lilákové, vonné, ale neplodné [A|; pozdější kv., vyrů
stající z paždí listů lodyžních, jsou zakrnělé, ale plodné.
Stopky plodní zůstávají i později přímé (k zemi se ne
ohýbajíce). Listy jsou Široce srdčito-vejčité, vroubko



4. a)

b)
5. a)

b
th

6. a)

50

vané a palisty jejich kopinaté, celokrajné, nahoře brvi
té. — Bř., db. Eurosib., porůznu v listnatých, světlých
lesích a na keřnatých stráních NN

divotvárná- mirabilis L. |[156|.
Oddenek vyhání dlouhočlenné, kořenující výběžky
— 5.
Oddenek jest bez výběžků — 8.
Stopky kv. mají listence umístěny asi uprostřed n.
výše. Kor. fialové, bílé, někdy též růžové 6.
Listence jsou pod prostředkem stopek květních. Kor.
modré, v dolejší třetině bílé — 7.
L. okrouhle ledvinkovité až srdčitě vejčité, v době květu
jemně pýřité, na výběžcích, které se vyvinují po od
kvetení a teprve příštím rokem kvetou, ledvinkovitě
srdčité. Kor. fialové, řidčeji růžové n. bílé, vonné; pří

/

věsky kališní od stopky volně odstálé. — Bř., db. Cir
cumpol., v křovištích, v plotech a na mezích v nižších
polohách obecná ©. ©. . . vonná-odorata L. [157]|.
L. 5hranně srdčité, na spodu širokými choboty vykro
jené, na výběžcích, které ještě v témže roce kvetou,
skoro 3hranné. Kor. zpravidla bílé. — Db., kv.
Orient., u nás jen V nejjižnější Moravě (v okolí Břecla
vy a jinde) a v již. a záp. Slov... bílá- alba BESS.
Semeníky i plody lysé. — L. okrouhlé, hořejší široce
srdčité, za květu skoro lysé, lesklé. Přívěsky kališní ke
stopce přiléhající. — Bř., db. Na trávnících, v zahrad
ních plotech a na hřbitovech velice pořídku (v okolí
Prahy,Liberce,Brnaa Znojma) a.

modrá-cyanea ČEL.
Sem. a plody pýřité. — L. hluboce srdčito-vejčité,
trochu delší než širší. — Bř.-kv. Ve světlých lesích a
houštinách porůznu v j. Moravě a v j. Slov... . . .rakouská- austriaca KERN.
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Pozn. V. modrá jest jedním z šesti hlavních plemen měnlivého druhu V.sepin
cola JORD.,k níž přísluší i V. austriaca. Typická V. austriaca jest však jiho
alpský typ, který neroste na Mor. a Slov. a pod tímto jménem se odtud uvádějí
přechodní tvary mezi v. modrou a rakouskou či chceme-li sc vyjádřiti jinak, pýři
tější formy v. modré (var. perfimbriata BORB.).V. modrá v typické 1chlupatější
formě kříží se s jinými druhy, tak v Č.s V. odorata a V. hirta, u Bratislavyna
Slov., kde převládají přechodnítvary k v. rakouské, též s V. alba, V. collina
a V. ambigua. FRANT, SCHUSTLERpopsal jako nový druh (V. Velenovskyi)
z univ. bot. zahrady v Praze formu, která jest asi jen míšencem mezi v. modrou
a chlumní.

8.a) Listy srdčito-vejčité,mrtnaté až šedopýřité. Se
meník Sboký, o chlopních 1žilných — 9.

b) L. vejčitě podlouhlé, lv sé, jen na nervech vespod ostře
vyniklých roztroušeně mrtnaté. Sem. vejčitý, o chlop
ních 5žilných. Kv. fialové, vonné. — Db. Orient.
u nás velmi porůznu na keřnatých chlumech a stepních
stráních (na př. v okolí Loun a Mostu, na Pavlovskýchhorách,v okolíBrna,Bzence) a

obojetná-ambigua W. K.

9.a) Palisty [b] krátce třásnité o třásních Ivsých, krat
ších nežli je šířka palistů. Kv. fialové. s ostruhou stej
nobarevnou, zřídka bílé, nevonné. — (Db., kv. Euras.
v lesích, křovištích i na lukách obecná . .

srstnatá-hirta L.11381.
Pozn. Na stepních stráních na již. Mor. roste roztr. odr. (subsp.) s pal. o delších

růc Čk "ice c atá, I Širšími -4 nejširšímia květy bledými, vonnýnu
brvách, poněkud více chlupatá,I.Širšími,E v '/2nejširším aky P Pl PS

b) Pal. dlouze třásnité, o třásních brvitých, del
ších nežli jest šířka palistů n. asi zšíři palistů. Kv.
bledolilákové, s ostruhou bělavou, trochu vonné. Pří
věsky kal. od stopky poodstálé. Vnějškem podobná
předcházející. — Bř., db. Euras., porůznu ve světlých
hájích, na trávnících a výslunných kopcích . . . -

kopečná-ecollina BESS.



10. a)

b)

11.a)

b)

12.a)

b)

15. a)
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Lod. bez výběžků; rostl, vysokohorské s náp. velik. kv.;
jsou vroubkované, okrouhlé n. vejčité; palisty při

růstají k řapíku; kv. velké, 2-3 cm v prům. modře fia
lové, v jícnu bělavé; 4 kor. pl. obráceny nahoru a často
se střechovitě kryjí. Cípy kal. tupé žlaznatě zoubko
vané. — Čn., če. Evr. alp. Skály a hole na váp., v pásu
kleč. a alp. pouze ve vys. Karpatech (Choč, Vys. i Níž.
Tatry) NN alpská-alpina JACO.
Lod. vyhánějí podz. výběžkv; rostl. rašel. s květv li
Jlákovými; palisty volné — 11.
Listy ledvinkovitě n. okrouhle srdčité,zpra
vidla lysé. Listenceasi uprostřed n. pod prostřed
kem kv. stopek. Kor. drobné, bledě lilákové, o lichém
plátku žilkovaném. Stopky plodní až do uzrání přímé.
Tobolky lysé, 5boké. Oddenek s podzemními, dužna
tými výběžky. — Kv., čn. Circumpol., porůznu na raš.
a baž. lukách, zvláště v hornatějších krajích.. . .. .

bažinná- palustris L. [1539|.

N43

DN
140. Viola rupestris,

L
L. srdčito-vejčité. Listencenad prostředkem
kv. stopek. Kor. větší, temně lilákové. — Ostatně jako
předch., za jejíž odrůdu ji někteří považují. Známá
z okolí Bruntálu v Jeseníku, z okolí Plaveckého Štvrtku
u Malacek, Bojnice v ž. Nitran., Brezna na Zvoleni a
Nov. Smokovce na úpatí V. Tater.. <.. < < <

olvsalá-epipsila LED.
Kor. fialové n. bělavé; postranní plátky jejich na
obě strany poodstálé — 15.
Kor. buď celé n. alespoň z části žluté, zřídka celé
fialové, u pěstovaných rostlin (macešek) zveličilé, ak
samitové, v barvách rozmanitých; postranní plátky je
jich jsou obráceny k plátkům hořejším a obyčejně Je
hořejším svým krajem více méně kryjí — 20.
Čepel listův asi tak široká jak dlouhá (ledvi
novitá, srdčitá, vejčitá). Oddenek lodvhou neukonče



10. a)

b)

11.a)

b)

12.a)

b)

15. a)

91

Lod. bez výběžků; rostl, vysokohorské s náp. velik. kv.;
jsou vroubkované, okrouhlé n. vejčité; palisty při

růstají k řapíku; kv. velké, 2-3 cm v prům. modře fia
lové, v jícnu bělavé; 4 kor. pl. obráceny nahoru a často
se střechovitě kryjí. Cípy kal. tupé žlaznatě zoubko
vané. — Čn., če. Evr. alp. Skály a hole na váp., v pásu
kleč. a alp. pouze ve vys. Karpatech (Choč, Vys. i Níž.
Tatry) NN alpská-alpina JACO.
Lod. vyhánějí podz. výběžkv; rostl. rašel. s květv li
Jlákovými; palisty volné — 11.
Listy ledvinkovitě n. okrouhle srdčité,zpra
vidla lysé. Listenceasi uprostřed n. pod prostřed
kem kv. stopek. Kor. drobné, bledě lilákové, o lichém
plátku žilkovaném. Stopky plodní až do uzrání přímé.
Tobolky lysé, 5boké. Oddenek s podzemními, dužna
tými výběžky. — Kv., čn. Circumpol., porůznu na raš.
a baž. lukách, zvláště v hornatějších krajích.. . .. .

bažinná- palustris L. [1539|.

N43

DN
140. Viola rupestris,

L
L. srdčito-vejčité. Listencenad prostředkem
kv. stopek. Kor. větší, temně lilákové. — Ostatně jako
předch., za jejíž odrůdu ji někteří považují. Známá
z okolí Bruntálu v Jeseníku, z okolí Plaveckého Štvrtku
u Malacek, Bojnice v ž. Nitran., Brezna na Zvoleni a
Nov. Smokovce na úpatí V. Tater.. <.. < < <

olvsalá-epipsila LED.
Kor. fialové n. bělavé; postranní plátky jejich na
obě strany poodstálé — 15.
Kor. buď celé n. alespoň z části žluté, zřídka celé
fialové, u pěstovaných rostlin (macešek) zveličilé, ak
samitové, v barvách rozmanitých; postranní plátky je
jich jsou obráceny k plátkům hořejším a obyčejně Je
hořejším svým krajem více méně kryjí — 20.
Čepel listův asi tak široká jak dlouhá (ledvi
novitá, srdčitá, vejčitá). Oddenek lodvhou neukonče



ný, vyhání š počátku růžici přízemních listů a Z paž
dí těchtopostranní lodyhy — 14.

b) Čepel I. delší než širší (kopinatá,trojhranná,
podlouhle vejčitá). Odd. a jeho větve vyrůstají
zrovna v konečné lodyhy, růžice přízemních listů
nevytvářejíce — 17.

14.a) Lod. vystoupavé n. poléhavé, obyč. rozlož. v trsu — 15.
b) Lod. přímé; květy vonné — 53b.

15.a) Lod. pouze 1-8 cm dl., jemně pýřité. Listy okrouhle
srdčité, tupé, dolejší ledvinkovité, s palisty vejčitě
kopinatými, krátce hřebenitě pilovitými. Listence na
stopkách kv. až skoro pod samým květem. Kor.
lilákové, řidčeji bělavé. —Db., kv. Euras., na písči
nách, v suchých vřesovištích a borech porůznu. ...

skalní-rupestris SCHMIDT.[140|.
Pozn. U typ. r. jest tobolka lysá, u odr. písečné (var. arenaria BECK"

..

b) Lod. 1-3 dm dlouhé, lysé. L. srdčito-vejčité, hořejší
přišpičatělé, oboje s kopinatými,dlouzehřebenitě
třásnitými. řidčeji celokrajnými palisty. Listence na
stopkách květních hlouběji pod květem. — 16.

16.a) Spodní plátek kor. vpředu zaokrouhlen; krátká
ostruha tak jako koruna ostatní jasně modrofialová,
řidčeji bledoliláková; postranní plátky kor. krátce
vousaté. Přívěsky zadního a dvou postranních lístků
kal. kratičké, jako zakrnělé. Vnějškem podobná
následující. — Db., kv. Euras., ve stinných lesích a
houštinách dosti hojná . . . lesní-silvatica FR.*“)
Spodní pl. kor. vpředu mělce vykrojen, dozadu
protažen v ostruhu bělavou; ostatně jsou plátky
kor. poměrně veliké, vodově modré, nejdoleji bílé, n.

i *) V. arenaria D. C. — **) V. slvestris KIT.

=



17. a)

b)

18. a)
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celé modravě bílé, a postranní mají na spodu husté,
dlouhé vousy. Přívěsky postranních kal. lístků troj
hranné, protáhlé. — Db., kv. Evr., ve stinných le
sích dosti rozšířená 

Rivinova- RivinianaREICHB.11411.Palisty prostředních I. lodyžníchjsou kratší
nežli řapíkv listů; jen palisty hořejších hstů bývají
někdy zdéli řapíků listových n. 1 delší — 18.Palisty prostředních listů lod. zdéli řapíkůli
stových n. i delší. Listy podlouhle kopinaté, s řa
píky nahoře široce křídlatými — 19.Listytrojhranné n vejčitě podlouhlé,s tu
pou špičkou a srdčitým n. skoro uťatým spodkem. Lod.
většinou vystoupavé. Kor. sině modré, na spodu

A445. Viola stagnina. 144. Viola pumila.. T
bělavé, zřídka zcela bílé. — Kv., čn. Circumpol., pro
měnlivá, na suchých lukách, travnatých stráních a me
zích dosti hojná ... „ psí-canina L. |142|.
L. podlouhleko pinat é, na spoduzaokrouhlené
n. jen slabě srdčité. Lod. ztuha přímé. Kor. mléko
bílé. — Kv., čn. Eurosib., na mokrých lukách, v pří
kopech a březích vod porůznu .

slatinná- stagnina KIT.11451.

b)

namnoze klínovitě v řapík zúžené. Plátky kor. ve j
čité podlouhlé, bledě sinomodré, zřídka bílé. To
bolky plodní tupé. Ostatní jak předch., jíž se vnějš
kem dosti podobá. . nízká- pumila CHAIX.*) [144].
Lod. 15-40cm vys., nahoře chlupatá. L. na spodu
uťaté až přísrděité |B], zřídka klínovitě zúžené. Plátky
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20. a)

b)

21. a)

b)

22. a)

kor. široce opakvejčité, bledolilákové.Tobolky
přišpičatělé. — Kv., čn. Eurosib.,porůznu na vlh
kých lukách, hlavně jen v nížině Polabské, v jižnější
poloviněMor.a na j.Slov..vysoká- elatior R. [145].
Palisty [146s] na spodině řapíků veliké, peřeno
sečné. Blizna hlavatá, vydutá, na spodu s malým
pyskem — 21.
Palisty malé, vejčité,celokrajné. — Listy led
vinkovité, vroubkované. Oddenek šupinatý; lod.
tenké, lysé, 2-5listé, s 1-2 citronově žlutými kv. Bliznv
příploché, slabě dvoulaločné. Kv.-sp. Euras., hor
ská, u nás na Děčínských pískovcích, v horách Jizer

ských, Krkonoších, Jeseníku a Karpatech dvoukvětá- biflora L.
Aspoň část palistů dlanitědílná. s úseky čárkovitými,
prostřední nepříliš delší než ostatní — 22.
Všechny palisty peřenodílné, prostřední úsek značně
větší než postranní — 25.
Lod. tenké, plazivé vysílají dlouhé, nitkovité, podzem
ní výběžky. Pl. kor. žluté, tři dolení s černými žil
kami. Dol. 1. okrouhlé neb vejčité, hoř. kopinaté, při
ostřené, + vroubkované. Pal. velké: u části konečný
úsek značně delší a o něco širší než u postranních. Kv.
dosti nápadné, 3-4 cm dl., asi 3 cm šir. Ostruha bledě
fialová. — Čn.- če. Sud.-karp. Na holích a úpadech hor
ských. Krkonoše, KI. Sněžník. Jeseník. Beskvdy (Ba
rania), Tatry . . . sudetská-sudetica WILLD*)
Lod. bez nitkovitých výběžků: (-4 dm vys. PL. kor. in
tensivně fialové, v jícnu žlutavé neb žlutavě bělavé,
3 dolní s temnými žilkami. Hoř. |. obvčejně více nů
hloučené. Hoř. palisty s prostředním úsekem obyč.
značně větším než ús. postranní. kv. nápadné, 2:5-5
cm dl. Ostruha rovněž intensivně fialová, jako pl. kor.
— Kv.-če. Karp. end. Poloninv vys. Karpat v Podk.
Rusi . . . <. 2. karpatská-declinata W. k.
Kor. vždy zřetelně delší, často dvakrát tak dlouhé než
l. kal. —
Kor. zdéli neb kratší než I. kal., žlutavé neb bílé, často
fialově proužkov. n. modravě naběhlé; rostl. tleté — 35.
Jícen kor. zavřený: bvl. jednol. n.dvoul. Většinou je
nom dva hoření kor. I. zcela n. z části fialové, ostatní
žluté n. bělavé (řidčeji všechny žlutavé); hoř. I pod
louhlé n. kopinaté. tupé. — Čn.-zí. Evr. Na polích a
rumištích obecná

trojbarevná či maceška- tricolorL.

písečná — sabulosa GAVER.

velmi měnlivé n. zcela žluté. L. široké, hoření vejčité
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kopinaté, ostré n. přiostřené. — Čn.-zí. Evr. mont.;
v hornatějších polohách na kamenitých stráních . . .

skalní-alpestris BECKER.*)
Konečný úsek hořeních palistů dlouze řapíčkatý, opak
vejčitý, skoro zdéli svého listu. — Kv.-zí. Pont. Na
výslunných stepních stráních na již. Moravě a již. Slo
vensku . . Kitaibelova- Kitaibeliana R. et SCH.

b) Konečný us. pal. vždy podstatně kratší svého listu. —
Dn.- zí. Evr. Na polích, úhorech, krajích lesních hojná

rolní-arvensis MURR. [146].

LO
1 D v

Pozn.MezijednotlivýmidruhyroduViola bylipozorováníčetnímíšenci,tak
u nás: 1. V. alba X collina (= V. Wiesbauri SABR.).2. V. alba X cyanea
(austriaca) (= V. kalksburgensis WIESB.).3. V. alba X hirta (= V. adul
terina GODR., V. badensis WIESB.).4. V. alba X odorata (= V. multi
caulis JORD., V. pluricaulis BORB.).5. V. ambigua X collina (= V. Dio
szegiana BORB.).6. V. ambigua X cyanea (austriaca) (= V. IHMaynaldii
WIESB.).7. V. ambigua MXhirta (= V. hirtaeformis WIESB.);jest známa
z Mor. a Slov., vyskytá se však vz. 1 v Česk. Středohoří; na Brněnsku jest častější

než V. ambigua Čištá a roste i na četných nalezištích, kde se tato dnes již nevyskýtá.8. V. ambigua X odorata (= V.modlingensis WIESB.,V.hungarica
DEG.et SABR.).9. V. canina X pumila (= Semseyana BORB.).10.V. cani
na X Riviniunana (= V.baltica BECKER,V. sanensisZAPAL.). 11.V. cani
na X silvutica (= V. borussica BECKER,V. babiogorensis ZAPAL,)12.V.
collina X cyaneca (austriaca) (= V. suaveolens WIESB.).15. V. collina
X hirta (= V. interjecta BORB.,V. collinaeformis MURR).14.V. collina
X odorata (= V.merkensteinensis WIESB.).15.V. cyanea X hirta (= V.
Kerneri WIESB.,V. foliosa ČELAK,).16.V. cyanea X odorata (= V. prac
Signis BECK naše forma, V. vindobonensis WIESB.).17.V.hirta X odorata
(= V. permixta JORD., V. sepincola OUET.non JORD., V.Szilyana BORB.,
V.odorata var. oblongata ČELAK.).18. V. mirabilis X Riviniana (= V.

V, saxatilis SCHMIDT.
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orophila WIESB.,V. Uechtritziana BORB.).19.V. mirabilis X silvatica
(= V. perplexa GREMLI,V. spuria ČELAK,,V.tristicha WIESB.).20.V.odo
rata X silvatica (= V. Olimpia BEGGIATO).21.V.Riviniana X rupestris
(= V. Burnati GREMLI,V. Carnuntia GAYER).22. V. Riviniana X silva
tica (= V. intermedia RCHB.,V. dubia WIESB.).25. V. rupestris X silva
tica (= V. iselensis BECKER,V. Bethkeana BORB.non KRAUSE).

Někteří míšenci (tak č. 22, 17, 13) jsou v. častí, jiní jsou omezeni jen na arcál
druhů, někteří byli sbírání pouze jednou. Také v sekci macešek (Melanium) vy
skytují se míšenci, avšak některé druhy sem náležející jsou tak variabilní, že bývá
často téžko rozhodnouti, jde-li o bastarda či o přechodní neb extrémní formu. Z
Karpat popsal BORBÁSpod názvem V. Tatrae domnělého neb skutečného míšence
V. alpesiris X sudetica a pod názvemV. carpatica míšenceV.alpestris
X declinata.

Pěstované a zřídka zplaňující macešky jsou též hybridního původu a odpoví
dají většinoukombinaciV. altaica X lutea X tricolor (= V. Wittrockiana
GAMS,V. hortensis AUT., V. grandiflora a V. tricolor maxima HORT.)

„0 Čeleď8
Byliny rostoucí na vlhkých, zvláště rašelinných půdách

n. ve vodách, Pravidelné, 5četné kv. mají vytrvalý kal., 5
bílých kor. plátků, 5 tyč. a svrchní semeník, z něhož dospívá
vícesemenná tobolka. Ve 2 rodech:

>Rosičkovité. Droserahceae.
Lov,

Rod 1. Rosička. Drosera. Sonnentau.
Vytrv. byliny vytvářející růžice přízemních, žláznatými

chlupy posázených listů a jed
noduché stvoly, zakončené kla
sovitým vijanem bílých kvítků.
Rostou na rašelinách, mokrých
písčinách a bažinách. — Čn.-sp.

Dos Drosera rotundifolia. 148.Aldrovanda vosiculosa.

1.a) Stvol 3-4k rát tak dlouhý jako dlouze řapíkaté listy o
okrouhlých čepelích. — Euras., zvláště v Šumavě.
Krušných horách, Sudetách a jinde na rašelinách roz|
šířená ©,« okrouhlolistá-rotundifolia L. [142]
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b) Stvol nanejvýš jen asi 2krát tak dlouhý jako listy o
klínovitých čepelích— 2.

2.a)Stvol na spodu obloukem vystoupavý n. po
ložený, 6-10 cm vys. — Po Evropě roztroušená, u nás
známa dosud jen z rašelin u Eisendorfu v Českém lese
na bavorských hranicích, kde však již vyhynula; nověji
byla nalezena u Přimdv, ale i zde vymírá .

prostřední- intermedia1AYNE.
b) Stvol hned od spodu přímý, 15-20 cm vys. Euras., na

rašelinách v Č. velmi porůznu. Na Mor. pouze v okolí
Slavonic, na Slovensku v raš. Bory na Oravsku a u Turč.
sv. Martina . . . . dlouholistá-longifolia L.*)

Pozn. MíšenecD. rotundifoliaXlongifolia (D. obovata M.et K.) roste
roztroušeně mezi rodiči.

P,<

149. Parnassia palustris. 150. Myrica germanica.

Rod 2. Aldrovandka. Aldrovandia. Wasserhade.
Byl. vodní, o tenké, ve vodě vzplývající lodyze a o l.

[L]sestavených do přeslenů. Kv. a tudíž i tobolky úžlabní,dlouze stopkaté. „ sp. Kosmopol., u nás pouze v ryb
nících v okolí Těšína, dnes na polské půdě . —

puchýřnatá- vesiculosaL. [148].
Čeleď9. Tolijovité.Parnassieae.
Rod: Tolije. Parnassia. Herzblatt.

Byl vytrvalá, s několika přízemními, dlouze řapíkatými,
vejčito-srdčitými 1. a s jednoduchými, 1-2 dm vys. lodyhami,

*) I). anglica HUDS.
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které mají jen 1 přisedlý, srdčitým spodem objímavý list a
nesou jen 1 bílý, 5četný, pravidelný květ. Kromě 5 tyčinek
jest ve květě ještě 5 třásnitých patyčinek [m]. Plod mnoho
semenná tobolka. — Čč.- zí. Circumpol., na rašelinných lu
kách dosti rozšířená . . . bahenní- palustris L. [149|.

Čeleď 10. Tamaryškovité. Tamariscineae.
Kře n. polokře, řidčeji stromky s drobounkými, namnoze

šupinovitými listy a pravidelnými, 5četnými květy. 2 rody:

Rod 1. Židoviník. Myricaria. Myrikarie.
Keř n. polokeř, asi [-m vys., o prutovitých větvích a dro

bounkých, čárkovitých, střechovitě se kryjících, šedozelených
listech. Kv. [F], ve štíhlých, klasovitých, konečných hroz
nech nejčastěji bledě růžové,
mají 10 jednobratrých tyč. a

151. Tamarix gallica. f>2. Reseda luteola.

svrchní semeník, z něhož dospívá trojboká tobolka. Semena
[s] jsou věnčena stopkatým chomáčem bílého chmýří. — Čn.,
čec. Evr., u nás planě na písečnatých březích v s.-vých. Mo
ravě, ve Slezsku těšínském a na Slovensku v údolích Dunaje,
Váhu, Popradu, Hernadu a na Podk. Rusi v údolí Tisy; pro
Čechy pochybný. . německý- germanica DESV.*)[150|.
Rod2. Hřebenčík, tamaryšek. Tamarix.Tamariske.

Keř n. stromek o dlouhých, tenkých větvích, po jejichž
stranách vyrůstají dílem krátké, jalové letorosty, pokryté

*)Tamaryšek německý = Tamarix germanica [.
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šupinovitými, střechovitě se kryjícími listy, dílem klasovité
hrozny bledě růžových kvítků. Kv. téhož složení jako u rodu
předch., zde pouze s 5 volnými tyčinkami. Semena mají
chmýří přisedlé. — Kv.-sp. Jihoevr., často sázený pro
okrasu v sadech.. . . francouzský- gallica L. [151|.

Čeleď 1. Rýtovité. Resedaceae.

Rod:Ryýureseda. Reseda. Wau.
Byl. se střídavými l. a souměrnými kv., které mají 4-6

vytrv. lístků kal., tolikéž nestejných, žlutých plátků kor.,
mnoho tyč. a svrchní semeník, dospívající ve mnohosemen
nou, nahoře posléze otevřenou tobolku.

7
Xč

B
(Je

LOLA

4 o]“

155, eseda lutea. 154. Helianthemum chamaecistus.

„a) Kal. lístků 6 Stopky kv. zdéli n. delší kalicha —reseda —
b) Kal. lístky ikor. plátky 4. Stopky kv. kratší než

kalich. — Byl. 2letá, ztuha přímá, až 1 m vys., s L. po
dlouhle kopinatými, vesměs nedělenými. — Čn.-zí.

Merid.,u cest, na rumištícha na březíchvelmi ahbarvířská-luteola L. [152]
2.a) Hořejší plátek kor. jest rozeklán pouze ve 3 ušty. To

bolkyplodnípřímé. L. většinou1-2krát trojdíl
né, o čárkovitě podlouhlých, po kraji řeřabatých úkroj
cích. Byl. 2letá i vytrv., 3-5 dm vys. — Čn.-zí. Merid.,
porůznu na podobných stanovištích jako předcházející

žlutá -luteaL. [153).
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b) Hoř. plátek kor. jest rozeklán v četné uštv. Tobolky
plodní jsou převislé. — Byl 1leté, 2-4 dm vys., s L.
nedělenými n. nanejvýštrojklanými — 53.

3.a) Prašníky oranžové. Kal. lístky za plodu nezveli
čelé. — Vnějškem podobná předch. — Če.- řj. Pochá
zejíc ze sev. Afrikv, pěstuje se u nás pro vonné květy
v zahrádkách, odkudž někdy na rumištích zplaňuje .vonná-odorata L.

b) Praš.bledožluté. Lístkykal. za ploduzveličelé.
Vnějškem podobná oběma předch. — Čn.-zí. Jihoevr.,
v Č. z okolí Velvar a Zlonic, na Mor. u Dol. Věstonic,
častěji na již. Slovensku u Bratislavy, Nitry, Parkaně,
Brezan (Hont) . .:. velkokališná- phyteuma L.

Pozn. Rýt bílý (R. alba L.), domácí ve Středozemí a v Orientu, v. zřídka
zplaňuje (tak jednou u Č. Lípy v Č.)

Čeleď 12. Cistovité. Cistineae.

Rod: Devaterník. Helianthemum. Sonnenróoschen.
Vytrv. byliny n. drobné polokře s nedělenými, celokraj

nými I. a pravidelnými, 5čet
nými květy o četných tyč. a
svrchním semeníku, z něhož

| : dospívá tobolka.
> 1 GAk l.a) Listy vstřícné —2.

R 6 b)L. střídavé, roztroušené,
čárkovité, hrotité.—
Nízký polokeř o větvích

| 8-15 cm dlouhých, rozlože
" ja ných, na spodu dřevnatých.

2 i Kv. mají načervenalý kal.
M ; V a zlatožlutou kor. Vnější
V W / | tyč. jsou jalové. — Čn.- sp.

Va , | k Evr.-mer., u Nás vzácný,1 A | pouze na skalnatých strá

B % níchnadDebříblížeMl.7 C Boleslavě,na Sv. Kopečkuu Mikulova a na již. Slo
vensku . tenkolistý

2 fumana MILL.*)
a) Na spodu listů jsou čárkovité palisty. — Listy

vejčité n. podlouhlé, po kraji obyčejně ohrnuté. Kv. ci
tronově žluté, zřídka bílé, v řídkých, konečných vija
nech. Vytrv. byliny o lodyhách rozložených, vystoupa
vých, 1-3 dm dlouhých, více méně chlupatých. — Kv.
zí. Evr., na krajích lesů, stráních a průhonech dosti
hojný. . . . obecný- chamaecistus MILL.**)[154].

Pozn. Devaterník obecný vyskytuje se ve 3 tvarech; proto jej v novější době

rozvrh ve 3 samostatné druhy:
. ez)Listy na rubu roztrouše ně chlupaié, namnoze temnozelené. Vnitřní lístkykal. pýřité —

=

*) Fumana procamhbens DUN. — 2 1, hirsutum Phull., 1, obscurum PLRS,
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— glabrum KOCH.*)

velkokvětý —grandiflorum DC.

tmavý — ovatum DUN. +)
Pozn. Velmi měnlivý; zvl. nápadná jest odr. mic ranthum DOM.(Komárov

0
d

— Kv., čn. — 5.
Vejčité až kopinaté 1. na líci zelené, na rubu šedo
plstnaté, po kraji trochu ohrnuté. — Čn.-sp. Evr.
alpin. u nás pouze na vápenitých kopcích vc stř. Če
chách a na j. Slovensku šed ý-canum BAUMG.***)[155].
L. po obou stranách zelené, po kraji neohrnuté,
spodnější více méně směstnané v růžici. — Vnějškem
podoben předch. — 4.
L.kopinaté,ostré;pup.květníkulovité.—Čn.- če.Evr.
alp., na Mor. na jurském váp. Kotouče u Štramberka.
na Slovensku (Rozsutec, Tlustá u Blatnice, Dreveník)

skalní-rupifragum KERNER.1)
L. opak vejčité neb podlouhlé, tupé; pupeny květní vej
čité; květy větší, v menším počtu. — Čn.-sp. Evr.-alp.,

pouze na váp. Bielských Tater na Slovensku
alpský-alpestre D.C.

E Čeleď 15.Třezalkovité.Hypericineae.AJÍ Cee
; Rod: TŤ e zá lka. Hypericum. Hartheu.

1

1

Lod. trsnatě roz ložené, nitkovité, často kořenu
jící, pouze 5-15 cm dl. Lístky kališní se okraji svými
kryjí; plátky kor. jsou drobné, světle žluté a tyčinek
jest pouze 15-20. — Čn.-zí. Euras., 1-2lotá, zřídka vv
trv.,na úhoroch, mýtinách a vlhkých rolích, dosti rozší
řená <. . . roz prostřená- humifusumL. [156].

„a)

„a)

nekryjící: tyčinek 40-60. Byl. vytrvalé — 2.
Lod. chlupaté, 5-10dm vys., až nahoru stejně hustě
listnaté, s latným květenstvím jehlancovitým.

L. kratičee řapíkaté, bez černých teček; kal. L žlaz
natě brvité. — Če., sp. Eurosib., v lesích a na pasekách
jako předch., dosti rozš. . . Sr stnatá- hirsutum L.Lod. lysé — 53. —0707 =
Kal. I. celokrajné n. poněkud zoubkaté, nikoliv třásnité,
zřídka s jednotlivými žlázkami — 4.
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b)
4. a)

Kal. 1. třásnité n. žlaznatě pilovité — 6.
Lod. přímá, skoro oblá, dvojhranně smáčknutá, se
2 sbíhajícími čarami, nahoře rozvětvená v bohatou, na
mnoze chocholičnatou latu. — L. vejčité až podlouhle
kopinaté, okrouhlým spodem přisedlé, průsvitavě tečko
vané. — Čec., sp. Euras., na suchých lukách, mezích a
mýtinách obecná . . . . . . -+ . tečkovaná n.

bylina sv. Jana- perforatum L. [157|.
Pozn. Nasuchých stráních roztroušeně, často v přechodech k typu, vyskytuje

b)

5. a)

6.a)

Lod. čtyřhranná — 5.

Hypericum humifusum. 157. Mypericum perforatum.

Hranylod.úzce křídlaté. —L. poloobjímavé.
Lístky kal. kopinaté, špič até: kor. světle žluté, skoro
bez černých teček. — Čc., sp. Evr., zvláště na březích
vod dosti rozšířená . . .- -2 -+ + «+ + + + ee 050

čtyřkřídlá-acutum MNCH.*)[i5S|.
Hrany lod. tupé, nek řídlaté. — L. přisedlé, ale nc
objímavé. Kal. lístky elliptičné, tu pé; kor. zlato
žluté, černě tečkované. — Če.. sp. Evr., na lukách a po
krajích lesů, zvláště hornatějších poloh, dosti hojná . .

čtyřhranná- maculatum CRANTZ.**)
Kal. lístky opak vejčité, nahoře tu pé, zaokrouhlené, na
okraji černě žlaznaté. — Kor. zlatožluté, s počátku často
červeně naběhlé. L. lodyžní vejčité, tupé, širokým
srdčitým spodem ob jímavé, na líci svtě zelené, na

Ť
Í
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rubu bledé. Lod., 3-6 dm vys., vyhání z paždí listů ve
spodní své části četné jalové větévky a nahoře se roz
větvuje ve štíhlou, hroznovitou latu. — Čec.,sp., u nás
jen na suchých lukách mezi Čejčí a Čejkovicemi v již.
Moravě(dříve)a nověji též v okolí Plzně... ........

pěkná- pulchrumL.
b) Kal. I. kopinaté, vejčitě kopinaté n. vejčité, ostré — 7.

7.a) Lod. až po květenství stejnoměrně a dosti hustě listnatá,
často s krátkými větévkami v úžlabích; kor. pl. roz
troušeně n. na kraji černě tečkované — 8.

b) Lod. 4-8 dm vys., nejčastěji jednoduchá, oddáleně
listnatá, nahoře ch ud olistá a nejvýše nahá, s vrcho

158. Hypericum acutum. 159. HHypericum montanum.

likovitýmkvětenstvímsvazčitě staženým. — L.
přisedlé, srdčitým spodem objímavé, na kraji černě teč
kované. — Čn.- sp. Evr., ve světlých lesích a na keřna
tých stráních, zvláště hornatějších poloh, dosti rozšířená

chlumní- montanumL. |159|.
8.a) L. bohatě prosvítavě tečkované, vejčitě kopinaté, slabě

srdčitým spodem přisedlé, po kraji obyčejně ohrnuté a
tamtéž černě tečkované; listeny a kal. pl. na okraji žlaz
natě brvité. Lod. 3-4 dm vys., nahoře 2hranně
smáčknutá, jinak hustě listnatá, lysá, v hořejší čá
sti rozvětvená v bohatou, hroznovitou latu, složenou
z vidlanů; dolejší větve laty však jsou jalové. — Čn., če.
Eurosib., nejraději na travnatých kopcích, u nás vzácná
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(Karlštejn, Lovosice, Budyně, Řip, Čejč, Slavkov, Bzc
nec), již. Slovensko (Nové Město n. M., poh. Temetínské
a Inovecké). . . . . . ozdobná- elegans STEPIL

b) L. nejsou prosvítavě tečkované n. nehojnými, prosvíta
vými tečkami; listeny a kal. I. na okraji třásnité, při
tom nese několik třásní kal. I. žlázky, třásně ne delší
než pl. kal. I.; I. elliptické na rubu se sítňatou žilnati
nou. — Če.- sp. Evr. alp. or. Na poloninách vys. Karpat
v Podk. Rusi (Bereh.) . . alpská-alpigenum KIT.
Pozn. MíšenecH. acutum X maculatum byl pozor.v Českém lesepod

Čerchovem,H. maculatum X perforatum u Luhačovicn. Mor.

v, Čeleď 14, Lipovité. Tiliaceae.
77% Rod: Lípa. Tilia. Linde.A L : 4

Ó * JT

160. Tilia cordata. 161. Malva neglecta.U L
1.a)Listyvespod úplně lysé n. jen roztroušeně

pýřité, ale ovšem v úžlabích žilek s chomáčky bílých n.
rezavých chloupků — 2.

b) RubI.jakoži letorostya pupenyhustě běloplstna
té — Tvč. 50-70, z nichž 5 nejvniternějších jest zastou
peno jalovými lupínky. — Čec., sp. Jihoevr., u nás cel
kem zřídka sázená . stříbrná-tomentosa MNCII.)

2.a) Tyčinek 20-40, vesměs plodných. Vidlany 2-10květě
Listy pouze 4-10 cm dlouhé — 5.

b) Tyč. 50-70 a z nich 5 nejvnitřnějších zastoupeno jalo
výmilupinky. Vidlany 10-20květé.L. až 15 cm dl.
Če. Původem ze Sev. Ameriky, u nás zřídka sázená v Sů
dech . . . -<< <... americká-americana L

*) T. argentea DES.
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a) Listy na rubu krátce pýřité, v úžlabí žilek běl a
vě vousaté, o řapících obyčejně více méně chlupatých,8 i více cm dl. Vidlanypouze 2-5květé, převislé.
Nažky o tlustých stěnách, takže jich nelze mezi
prsty rozmačkati. — Čn., če. Bv v losích, ale též zhu
sta v stromořadích sázená . .

velkolistá- platyphyllaSCOP.*)
b) L. po obou stranách lysé, vespod v úžlabí nervů re

zavě vousaté, o řapících Ivsých, 4-7 cm dl. Vidlanv
5-10květé (zřídkachudší),přímé. Nažky tenko
stěnné, takže je Ize mezi prsty rozmačkati. — Čn., če.,
později předešlé. Eurosib., v lesích i stromořadích roz
šířená . . . . .malolistá- cordata MILL.**)[160].

Pozn. V sadechse častopěstujemíšenecI.cordata X platyphyllos =
T. pallida WII-RZB.

č Čeleď 15. Slezovité. Malvaceae.
Byliny, zřídka keře, se střídavými listy a pravidelnými,

5četnými kv., které mají pod vytrvalým kalichem často ještě
tak zv. kalíšek, složený ze 53-12listenů. Plátky kor. bývají
zcela na spodu spolu srostlé. Četné tyč. jsou jednobratré. Ze
svrchního semeníku vyvinuje se terčovitý plod, rozpadávající
se posléze v 1semenné tvrdky, sestavené okolo krátkého slou
pečku; n. jest plod 5pouzdrá tobolka. Obsahuje 5 rodů:
1.a) Kalich dvojitý, anyť pod vlastním kal. tvoří listeny

ještě tak zv. kalíšek — 2.
b) Kal. jednoduchý, 5dílný . . . . . . 5. Abutilon.

Plody terčovité (knoflíčkovité),složené z jednosem.
tvrdek, sestavených okolo krátkého sloupečku. Čnělka
jest na vrcholku rozeklána v mnoho ramen — 3.

b) Pl. Spouzdrétobolky. Čnělka jest rozeklána pouze
v 5 ramen . . ... 2224, Hibiscus.

5.a) Kalíšek jest tvořen pouze 35 listeny — 4.

) Kal. jest tvořen 6-9 listeny, na spodu spolu srostlými„. „3 Althaea.
Listeny kalíšku volné, spolu nesrostlé . . 1. Malva.
Listeny kalíšku na spodu spolu srostlé — 2. Lavatera.

1 a
no“

JZ

Rod 1. Sléz. Malva. Malwe.

Byl. 2leté až vytrv., se střídavými, řapíkatými L.a pravi
delnými, 5četnými kv., jejichž kor. plátky bývají zcela na

an spolu srostlé a četné tvčinky jsou tbratré.a) L. lodyžní buď nedělené, na obvodě pilovité n. zubaté,
anebo dlanitě rozeklané pouze asi do třetiny če
pele v 5-7 laloků. Kv. vyrůstají z úžlabí I. namoze po
2 1více — 2.

b) L. lod. (alespoň hořejš í) jsou dlanitě rozděleny až sk orok samému řapíku v 5-7uštů, které bývají opět
zpeřeně rozeklány. Kv. vyrůstají v úžlabích listů zpra———

w) T. grandifolia EMRH. — **) T. parvifolia EHR., T. ulmifolia SCOP,
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2. a)

b)
3.a)2. a

vidla po jednom a na vrcholku lodyhy bývají nahlou
čeny v hrozen — 6.
Plátky kor. malé, nanejvýš Skrátetak dlouhé jako
lístky kališní — 3.
Pl. kor. mnohem větší, 5-4kráte tak dl. jako l. kal. —5.
Stopky kv. dosti dlouhé, alespoň později několikrátdelší nežli kalich. L. nezkadeřené. Byl. o lodyhách
položených, větevnatých, 1-4 dm dlouhých — 4.
Stopky kv. kratičké, za plodu nanejvýš 2krát delší
nežli kalich, který se později zveličuje. — Byl. 2letá, o
přímé, až přes 1 m vys. lodyze, dlanitě laločnatých,
po kraji zkadeřených Il. a bledě lilákových kv,
které jsou směstnány do úžlabních svazečků. — Čec.- zí.

zplaňuje . kadeřavý-crispa |.
Bledorůžové plátky kor. 2-5k rát tak dlouhéja
ko kalich. Tvrdky nesvraskalé. — kv.-řj. Ívr., na ná
vsích, u cest a zdí obecný.. . „.

okrouhlolistý- neglecta WALLR.*) [161l.
Bílé pl. kor. pouze asi zdéli kalicha. Ivrdky svrd
skalé. — Čn.-řj. Tamtéž jako předch, ale méně hojný

nizounký- pusilla SM.**)|[162].
Lod. srstnatá, vystoupavá n. přímá, 4-10 dm ye. —
Kor. plátky podlouhle klínovité, vpředu hluboce vy
krojené, růžově nachové, s temnějšími proužky, zřídka
bílé. — Čn.-zí. Euras., na rumištích, u cest a zdí dosti
rozšířen . . . . . . ... planý- silvestris L. [165|.
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hb)Lod. lysá, ztuha přímá, 5-5 dm vys. — Kor. pl. široce
opaksrdčité, jen mělce vykrojené, nachové n. liláko
vé, tmavěji proužkované. — Čn.-řj. Středozemní, pě
stovaný v zahrádkách, z nichž někdy též zplaňuje . .

brunátný- mauritianaL.
6.a) Kv. nevonné, růžové, zřídka bílé. — Přímá lod, až

přes 1 m vys. Tvrdky lysé. — Če.- zí. Merid., na slun
ných a keřn. stráních, u cest a při pokrajích lesních
dosti hojný . . . . . velkokvětý-alcea L. [164].

b) Kv. libovonné, růžové. Přímá lod. 5-6 dm vys. Tvrd
ky hustě srstnaté. Čec.,sp. Ostatně jako předch., ale
u nás vzácnýa zajisté jen zplanělý . .............

pižmový- moschataL.

Pozn. Míšenci:M. pusilla X neglecta (= M.adulterina WALIR.,
M.hybrida ČELAK)),M. neglecta X silvestris (= M.Zoernigi FLEL
SCHER) (Litomyšl).

Rod2 Lavaterka. Lavatera. Lawatere.
Vytrv., ztuha přímá, až 1 m vys. bylina s listy na řapí

cích a vespod čepelí šedě plstnatými, dolejšími 5laločnými,
hořejšími Slaločnými. Kv. jednotlivě úžlabní, dlouze stop
katé, velké, světle růžové. — Čec.- sp. Eurosib., na slunných,
keřn. stráních velmi porůznu 0

obecná- thuringiaca L. [105].
Pozn. Středozemnía orientální druh L. trimestris L.se někdy pro ozdobu

pěstuje a v. zřídka zplaňuje (tak na návsi ve Sloupnici v Č.'
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Rod 5. Proskurník. Althaea. Eibisch.
Byliny o přímých, až přes £ m vys. lodyhách, měkce n.

drsně plstnaté.
a) Kv. bledě růžové, směstnané vždy po několika do

žlabních vijanovitých svazečků. — Kalíšky obyčejně
9klané, mnohem kratší svých kalichů. Byl vytrv., měkce
plstnatá. — Čec.,sp. Eurosib., nejraději na slaných půdách,

166. Althaca officinalis. 167. Althaea rosea,V 2
plstnatá. — Če.-řj. Orient., u nás porůznu pouze v jižní
Moravě, zvláště podle Dyje a hojněji na jižním Slovensku

bledokvětý- pallidaW.k
c) Kor.barev rozmanitých, kv. veliké, ve štíhlém, klasovitém

hroznu. Byl. až 3 m vys.. štíhlá, s listy okrouhle srdčitými.
5-5laloč., po kraji vroubkov. Z Orientu, u nás pěstov. pro
okrasu v selsk. zahrádkách a v. zřídka přechod. zplanělá.
růžový n. topolovka, slezová růže- rosea [1067]

Rod 4. Ibišek. Hibiscus. Ibisch.

Byl. tletá, 2-5 dm vys., s dolejšími 1. nedělenými, hořej:
šími dlanitě 3-5dílnými, o podlouhlých, hrubě zubatých úkroj
cích. Stopkaté kv. jednotlivě úžlabní. o bledožlutých, na spo
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dunachových korunách a nafouklých kališích, pod nimiž jest
většípočet (nejčastěji 12) úzkých listenů, jež tvoří kalíšek. —
Če.- sp. Euras., u nás velmi vzácný, snad jen v již. Moravě a
již. Slovensku, na polích a mezích původní; jinde nejspíše
jen zplanělý ze selských zahrádek . . . . . . - + + «..

hodinový- trionum L. [168].

Rod 5. Mračňák, podsluncčník. Abutilon.
Ballonmalwe.

Byl. letá, až přes 1 m vys. s I. dlouze řapíkatými, srděi
tými, plstnatými a s úhlednými, žlutými kv., z nichž dospívají
plody složené z 12-15 zobánkatých měchýřků. — Čec.,sp. Jiho
evr., u nás někdy v zahrádkách pěstovaný a odtud též zřídka
zplaňující; na již. Slovensku na rumištích častěji . . . . .

plstnatý-avicennae GARTN.[169].

K Celeď 16. Kakostovité. Geraniaceae.A MVA J
Byliny s palistnatými, namnoze vstřícnými 1. a pravidel

nými, sčetnými kv., které mají vytrvalý kal., 5 volných kor.
plátků, 10 Jednobratrých tyč. a svrchní semeník, dospívající
v plod zobanitý. Náležejí sem 2 rody:

PKDCrÁ SET, 4(©
Rod 1. Kakost. Geranium.Storchschnabel.

„Byliny s listy hlouběji mělčeji dlanitě dělenými n. dla
tě 5-5četnými a s kv. po 1-2 na konci bezlistých, úžlabních
větévek (stopek). Zobanitý plod poltí se v 5 jednosemenných
pouzder (měchýřků), jež se posléze od sebe a od středního
Joupečkuzdolanahoru oddělujía obloukovitě zkrucují,
la) květy v pruměru přes 1 cm široké — 2.
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b) Kv. v průměru nanejvýš asi 1 cm Šir., ale nejčastěji ještě
mnohem menší — 8.

a) Květy na konci bezlistých stopek po dvou — 3.
b) Kv. na konci bezl. stopek vždy jen po jednom —

Byl. vytrv., 2-4 dm vys., na lodyze odstále srstnatá, s |.
hluboce dlanitě rozdělenými v 5-7 úkrojků, které jsou
opět rozeklány v úzké ušty. Kor. krvavě nachové, 0
plátcích vpředu mělce vykrojených. — Kv.-čc. Evr., na
slunných, keř. n. skalnatých stráních velmi porůznu.

krvavý- sanguineum L. [171].
„a) Plátky kor. na předním konci zaokrouhlené (ne

vykrojené). Druhy vesměs vytrvalé — 4.
b) PI. kor. vpředu srdčitě n. mělce vykrojené — 7.

4.a) Stopky kv. po odkvětu dolů sehnuté —5.
b) Stopky kv. až do uzrání plodů přímé — 6.

5.a) Květy fialově modré, zříd
ka bílé neb bledolilákové. V)

13

M1

170. Geranium pralense. 171,-Geranium sanguincum.„

Kal. lístky 5žilné. — Byl. 4-8 dm vys., na lodyze py
řitá, s I. hluboce dlanitě 5-7dílnými, o úkrojcích hluboce
zastřihovaných. — Čn.-sp. Euras., na lukách obecný 

luční- pratense L. [170|.
b) Kv. nachové. Kal. lístky 5žilné. Lod.4-8 dm vys.

nazpět dlouze srstnatá. L. jen asi do polovice če
pele v 5-7 úkrojků rozeklané. — Čn.-sp. Eurosib., na
vlhkých lukách, v křovištích a u vod dosti hojný . - 

bahenní- palustre L. [172,
6.a)Plátkykor. podlouhle opakvejčité, fialové

nad nehtem vousaté. — Ostatně podoben k. lučnímu.
od něhož se liší též tím, že má lysé n. kratičcí
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pýřité nitky tyčinek k opinaté, kdežto k. luční je má
dole kruhovitě rozšířené. — Čec.,sp. Eurosib., na lesních
lukách a stráních hornatějších krajin porůznu ..

lesní- silvaticumL.
Pozn. Na poloninách Podkarpatské R. roste odr. subsp.) význačná chlupy na

řapících a lodyze tuhými, bezžláznými, nazpět ohnutými (nikoli přitisklými) . . .
var. alpestre THAISS.*)

b) PI. kor. skoro okrouhlé, fialově hnědé, ploše
rozložené n. zpět ohrnuté. Nitky tyčinek dlouze chlu
paté. — Kv.-če. Evr.-alpin., porůznu na podobných sta
novištích jako předcházející NS

hnědočervený- phaeumL. [173|.
7.a) Stopky kv. po odkvětu dolů sehnuté. Byl. vytrvalá,

s lodvhou dlouze huňatou
ey — [4a.S <
x KP

: n Gyť (Km)

= B Př

2
72. Geranium palustre. 173. Geranium phaeum.

L

b) Stopky kv. i po odkvětu přímé. Byl. tletá, na lodyze,
řapících a kališích žláznatě chlupatá až huňatá. — Kor.
modré, fialově žilkované; kal. lístky dlouze osinaté; nit
ky tyč. dlouze chlupaté. — Čn.-sp. Evr.. Druh perio
dicky v lesích na stanovišti (nejv. spáleništích milíř.)
se objevující (K. cikánský). Byl pozorován v Čech. u
Karlových Varů a Františkových Lázní, v novější době
však už v Čech. nebyl sbírán, na Slovensku v Karpatech
(Lučivná, Sp. Nová Ves) . . . český- bohemicum L.

8.a) Plátky kor. vpředu srdčitě n. mělce vykrojené — 9.
b) Pl. kor. vpředunevykrojené — (6.

*) Ger. alpestre SCHUR.
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až skoro k samému řapíku v úkrojky rozdělené. Byl.
vždy ileté — 10.
L. dlanitě 5-7klané n. i 3klané, t. j. jen asi do polo
viny čepele n. málo hlouběji v úkrojky rozeklané.
Byl. tleté i vytrvalé — 12.

samy opět v úzké ušty rozdělené. Kal. lístky dlouze
osinaté — 11.
Úkr. na jedné polovině listu o něco větší nežli na
druhé, podlouhle vejčité, po krajích hrubě zastřiho

vané. Lod. chabá, vidlič
natě větvitá, dlouze chlu
patá a žláznatá. Kor. plátky
drobných kv. světle nacho
vé, s temnějšími proužky, 0
málo delší nežli vejčité,
krátkou osinkou zakon
čené lístky kal. — Čn.-sp.
Eurosib., na kamenit. strá
ních a v plotech velmi po
různu . .rozkladitý

divaricatum EHRII.
11.a) Dvoukvětá květenství jsoumnohem delší nežli li

sty, z jejichž paždí vyrů
stají. —Plátky kor.světle

M nachové, o něco delší nežli
| lístky kal. Lod.přitiskle

€ chlupatá, ale bezžlázná, roz
ja kladitě větevnatá. — Čn.-zí.

Euras., na polích a suchých,
keřnatých chlumech dosti
rozšířený

mdu

bn

[174].

kor. temně nachové,zdéli lístků kal. Lod. odstále
mrtnatá, nahoře často žlá znatě chlupatá. — Kv.-řj.
Eurosib., na rolích a rumištích dosti hojný . . . «

rozeklaný- dissectumL. [175].

b

h

)

7

Květenství zpravidla jednokvětá. — Byl. vytrv.,0
lodyze rozkladitě větvité. L. 5klané, hořejší 5klané.

kalicha. — Čec.,sp. Euras.-or. Bvl pozorován dosud jen
v okolí Vidnavy ve Slezsku, v okolí Brna a na Sloven
sku v okolí Bratislavy, kamž bvl nejspíše zavlečen ze
zemí severnějších . . . . sibiřský- sibiricum L.
Úkrojky na obou polovinách listů ste jně veliké —14.
Úkrojky na jedné polovině listu trochu větší nežli
na druhé — 10b.
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Společné stopky 2květých květenství mnohem
delší nežli listy, z jejichž paždí vyrůstají. — Kor.
prostředně veliké, modřefialové n. bledě ple
ťové, o plátcích 2krát tak dlouhých jako jsou lístky
kal. Byl. vytrv., na lodyze dlouze huňatá. —Čn.- zí.
Evr. ve Středozemí a v Orientu, u nás porůznu na
trávnících, březích a v plotech zdomácnělý, zřídka
též bělokvětý (var. albiflorum SCHUR) „.

pyrenejský- pyrenaicum L. [170|.
b) Společné stopky 2květých kvě

tenství kratší n. jen asi
zdéli svých listů. Kor. drob
né, o plátcích jen asi zdéli

3. a)

b)

6. a)

n. málo delších nežli jsou lístky kal. Byl. ileté — 15.
Plátky kor. bledě lilákové, nejdoleji lysé. Plody při
tisklépýřité, nesvraskalé. Lod.krátce pý
řitá. — Kv.-řj. Evr., na suchých polích, na rumištích a
v plotech obecný . . . . nízký- pusillum L. [177].
PI. kor. světle nachové, nejdoleji brvité. Plody
lysé, svraskalé. Lod. pýřitá a dlouze huňatá. —
Vnějškempodobenk pyrenejské mu. ale drobný
mi kv. k. nízkému. — Kv.-zí. Evr., v křovinách, na
trávnících a u lesních potoků porůznu . - . « . *

měkký- molle L.
Listy jednoduché, v obryse okrouhlé až ledvin
kovité, dlanitě 5-7klané. Byliny tleté, vnějškem po
dobné oběma druhým předch., u nás velice vzácné — 17.



114

17. a)

E

které jsou 1-2krát zpeřeně rozeklány ve větší a
menší úkrojky a zuby. — Kor. plátky dlouze nehet
naté, asi 2krát tak dlouhé jako přímé lístky kal., bar
vy růžové, řidčeji bílé. Byl. 1-2letá, na lod. chlupatá,
často červeně naběhlá, nepříjemně páchnoucí. — Kv.
zí. Euras., v houštinách a na vlhkých, stinných místech
obecný . . . .-.. smrdutý-robertianum L. [178|.

P
P3E

(V

VÁVÁŠCey
M ř ;

CATJo p V

177. Geranium pusillum.

Bvlina měkce pýřitá, více méně žláznatá. Ušty
listů vpředu zubaté, o zubech tupých. Růžové plát
ky kor. podlouhle klínovité. Lístky kal. v době květu
odstálé, později vzpřímené. — Čn.- zí. U nás pozorován
dosud pouze zavlečený, tak v Č. u Prahy, v Březině,
u Mostu a u Přepych u Opočna . . . . . .. . ...

okrouhlolistý- rotundifolium|.
Byl. na lod.ilistech lysá, lesklá, častočerveněnad
chnutá. Ušty I. vpředu zubaté, o zubech hrotitých.
Růžové plátky kor. opakvejčité. Lístky kal. napříč
svraskalé, jehlancovitě k sobě skloněné. — Kv.-čc.
Euras, ve stinných, hlavně bukových lesích na váp. u
nás znám dosud pouze s Kotouče u Štramberka v Ss
vých. Moravě, častěji na váp. v Karp. na Slovensku ..

lesklý -lucidum L.
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A1
X r

E (» |Vas 9 VEA
Pozu. S rodem L S:V„T ý9

kakostůjest blízkopří- A (E Aebuznýrodčapí nosneb DV 4:muškátlat.Pelargo- VSÍ
nium. V zahradácha za SE 9
okny se pěstují vedle zádí
četných míšenců (častě
ji): P. zonale ATTON,
P. inguinans AITON,
P. peltatum AITON,P.odoratissimumAl
TON,P.Radula L'HE
RIT.,P.grand:iflorum
WILLD. původem z jižní
Afriky.

178. Geranium robertianum,

Rod 2. Pu mpava. Erodium. Reiherschnabel.
Shoduje se s kakostem až na to, že má IL.licho

zpeřené, a květy po 3-6 ve stopkách úžlabních okolí
cích; oddělující se pouzdra zralých plodů zkrucují se

179. Erodium cicutarium. 180. Elatine alsinastrum.

Šroubovitě. — Bylina 1-2letá, vytvářející trsy z rozlože
ných, srstnatých, 1-3 dm vys. lodyh. Lístky lichozpeřených
listů vejčité, peřenoklané n, hrubě zubaté. Kv, bledě růžové,
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zřídka bílé. — Bř.-řj. Euras., na mezích, rolích, rumištích
a trávnících všude hojná . obecná- cicutarium HÉR. [179|.

Pozn. Středozemní druh E. gruinum L'HÉRIT, u nás v. zřídka zplaňuje,
tak v zámeckém parku ve Vorlíku v C.

Čeleď Řeřišnicovité.Tropaeolaceae.Dotéto čeledináležíu násvšeobecně
v zahradách a na zdech pro okrasu pěstovaná řeřišnice (řeřicha) kapucínská (Tro

acolum majus L.), která je domácí v j. Amer. z Peruvic až do Nové Granady.
Jest to bylina vytrvalá (u nás však vymrzající a proto jednoletá), která se pěstuje v
nesčetných formách. které jsou buď nízké a trsnaté (var. nanum VOSS) anebo vy
soko šplhající (var. altum VOSS). Barva korun jest podle odrůd různá, od tmavé,
sametové červeně až k růžové a bledě žluté. V zahradách pěstované formy nejsou
však vždy čisté, nýbrž z části jsou to míšenci tohoto druhu a T. peltophorum
BĚNTH: a T. minus L. — Kapucínská řeřicha zabíhá někdy z kultury a zplaňuje
přechodně na kompostech, zahradní zemi a pod.—

Čeleď 17. Úporovité. Elatineae.

' dn AOAŤ „ . ..W Rod: Úpor. Elatine. Tánneol.
Byliny se vstříčnými n. v přesleny sestavenými |. a

s drobnými, úžlabními kv., z nichž dospívají tobolky. Ro
stou nejraději na březích rybníků, u nás velmi porůznu.

t.a) Listy po 3 i více v přeslenech, přisedlé. — Byl.
vytrv., vytvářející z plazivého oddenku článkované,
duté, 1-3 dm vys. lodyhy. Drobounké kv., vězící v paž
dích listů, mají 4 lístky kal., 4 zelenavě bílé plátky kor,
8 tyčinek a svrchní, 4pouzdrý semeník. — Čec.,sp. Evr..

přeslenatý-alsinastrum L. [180|.
b) L. vstříčné. Byl. tloté, s lodyhami trsnatě větevna

tými, položenými, často kořenujícími — 2.
2.a) Kvítky trojčetné, 0 3 plátcích korunních — 3.

b) Kv. 4četné. o 4 načorvenalých plátcích kor. a 8 tv
činkách. — K.. zvíci špendlíkových hlaviček, sedí jed
notlivě v paždí kopisťovitých. v řapík zúžených listů.
Čn.-sp. Byl. drobná, pouze 2-10. cm dlouhá. Evr. .

pepřovitý-hydropiper L.*) [181]
5.a) Kvítky obsahují po 3 tvčinkách a jsou vesměs při

sedlé. — Lod. pouze 2-6 cm dl. [. podlouhle ellip
tičné. přisedlé n. krátce řapíkaté, kalně zelené, často
načervenalé.. Vnějškem podobný předch. — Čn.-sp.
Cireumpol. . . ... trojmužný- triandra DC.

b) Kv. obsahují po 6 tvč.,a jsou většinou stopkaté.
— Lod. 2-10 em dl. L. vždy v delší n. kratší řapík zů
žené. Vnějškem podoben ú. pepřovitému. Evr. .

šestimužný-hhexandra DC,
s) E, Oederi MOES/,
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., Čeleď 18. šťavelovité. Oxalideae.v a be
Rod: Šťavel. Oxalis. Sauerklee.

Drobné byl. s dlouze řapíkatými, četnými |. o srdči
tých lístcích. Kv. pravidelné, 5četné, o 10 jednobratrých tvč.

a svrchním semeníku, z něhož dospíváá tobolka.a) Kv. bílé n. růžové. Bvl. bezlodyžná, s Ššupi
natým, plazivým oddenkem. — Db., kv. Circumpol., ve
stinných lesích a u potoků hojný .

kysel Ý- acetosella L. 1182]
b) Kv. žluté. Bvl. lodyžnaté — 2

M
©4

2.a) Lod.přímá n.vystoupavá. L. bez palistů, po
dobné úplně listům šťavele předch. Stopky plodní rov
né. — Čn. -zí. Byl. vytrv., původně severoamer., nvní
kosmopol., na rolích, v zahradách a rumištích porůznu

tuh“Ý-stricta |.

b) Lod. rozprostřená, obyčejně fialově naběhlá. L.,
podobné listům šťavele kyselého, mají na spodu malé
palistv. Stopkypl. poslézeobloukovitěprohnuté.

Byl. 1letá, zavlečená k nám z j. Evropy; pořídku
v zahrádkách a na polích.. růžkatý-corniculata L.

Že Čeleď 19. Lnovité. Lineae.
Byliny s jednoduchými, celokrajnými, bezpalistnými l.

a pravidelnými kv., z nichž dospívají vícepouzdré tobolky.
Náležejí k nim dva rody:

Rod 1. Len. Linum. Lein.
Květy 5četné, o vytrvalém kalichu, 5plátečné koruně,

5 jednobratrých tvč. a svrchním semeníku, na jehož vrchol
ku jest 5 čnělek. Tobolky 5pouzdré.
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1.a) Listy střídavé, jen nejhořejší někdy vstřícné — 2.
b) L. vstřícné. Byl. 1-2letá, 10-25 cm vys., nahoře vid

lanovitě rozvětvená, s bílými, drobnými kvítky. — Kv.
čec. Evr., zvláště na lukách obecný

luční-catharticum L. 1183].
a) Kv.modré, bílé, lilákové n. růžové —4.
b) Kv. žluté — 3.

3.a) Byl. vytrv., 2-5 dm vys., s hustými, podlouhlými až opak
vejčitými, na okraji hladkými l., které mají dole po
každé straně hnědou žlázku [ž|. — Čn.- sp. Orient., cel
kem vzácný, nejraději na výslunných stráních . .

žlutý-flavum [. [184].

2.

184. Linum flavum. 185. Linumusitatissimum. 186. Linum austriacum.

b) Rostl. tletá. L. na okraji draslavé, čárkovitě kopinaté;
kal. I. ostře zúženy ve špičku na okraji poněkud drsnou,
asi 1% tak dlouhé jako tobolka. — Kv.-čc. Merid. Vý
slunné svahy a obnaženiny. Pouze na východě republi.
ky v ž. Zemplínské, Užhorodské a Berehovské . .

zlatý- trigynumL.*)
a) Byliny lysé. Stopky kv. jsou delší než kalich — 5.b) Byl. pýřitá až huňatá, jen nejdoleji někdy lysá,

3-5 dm vys. Stopky kv. kratší kalicha. — Kor. plátky
veliké, modré n. lilákové, na nehtu žluté. Vnějškem
podoben předch. — Čn., če. Orient., u nás jen v j. Mo
ravě a na j. Slov. na výslunných stráních a vinicích

srstnatý“ý-hirsutum L.
*) L. gallicum L., L. aureum W. et k.
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5.a) Byl. vytrv., vyhánějící z oddenku trs lodyh, s listy
1žilnými — 6.

b) Byl. 1letá, vyhánějící z kořene jen jednu lodyhu, s l.
3žilný mi. — Kor. světle modré, zřídka bílé. — Čn.
sp. Původem nejspíše z Armenie a Mesopotamie, pěstuje
se ode dávna na polích . setý- usitatissimum L. [185|.

6.a) Kv. světle růžové n. lilákové. — L. čárkovité, po
kraji drsně brvité. Kal. lístky vejčitě kopinaté, po kraji
žláznatě brvité. Lod. lysá, 2-3 dm vys. — Čn.-sp. Me
rid., na výslun. stráních velmi porůznu (v záp. Polabí a
v již. Moravěi Slov.). . úzkolistý- tenuifoliumL.

b) Plátky kor. modré, na nehtu žluté — 7.
7.a) Plodní stopky jednostranně obloukovitě dolů sehnuté.

Lod. 2-5 dm vys. obyčejněaž dolů listnatá. Čár
kovitě kopinaté I. prosvítavě tečkované — Kv.-čn.
Merid., na travn. kopcích velmi porůznu (v okolí Loun
a Duchcova, v již. a střední Moravě; v poslední době
se šíří dle železn. tratí). . .- -+ + «+ + + + 4 4..

rakouský- austriacum L. [186].
b) Plodní stopky přímé, tuhé — 8.

8.a) Rostl. nížinné, 60-100 cm vys. Plátky kor. nejvýš 15
kráte delší než šir. Lod. dole nahá, anyť listy záhy
opadají, I. úzce kopinaté, trojžilné. L. kal. opakvejčité,
zaostřené, 3-5žilné, kolem široce mázdřité. Pl. kor. lilá
kově modré. — Čn.-čc. Circumpol., na stepních lukách
u nás pouze v Č. u Všetat a Mělníka v Polabí, na Mor.
pochyb., na již. Slov. častěji . . ozimý- perenne L.

b) Rostl. horské (Karp.), 30-40 cm vys. Pl. kor. dvakrát
delší než šir. L. kopinaté, zaostřené, často poněkud ne
souměrné, c. 2-5 mm šir., zřetelně trojžilné. L. kal. vej
čitě kopinaté, vnější širší a kolem široce mázdřité. —
Čn., če. Karp. end. Hole, poloniny, skalky vápencové,
v pásu klečovém a alpinském. Na vys. Karpatech na Slo
vensku a v Podk. Rusi . horský- extraaxillare KTT.*)

Rod 2. Stozrník. Radiola. Zwerglein.
Útlá, 5-8 cm vys., bohatě vidličnatě větvitá, tletá byl.

se vstříčnými I. a drobnými, četnými kv., které mají 4 dole
spolu srostlé, nahoře 2-4klané lístky kal., 4 bílé plátky kor.,
4 tyčinky a svrchní semeník, dospívající v tobolku. Čec.,sp.
Téměř po veškerém Starém světě roztroušená, u nás porůz
nu, zvláště na písečnatých vlhkých místech . . . . . ...

InovitýÝ-linoides GMEL.. [187].

Čeleď 20. Balsaminovité. Balsamineae.

Rod: Netýkavka. Impatiens. Springkraut.
Byl. tleté, 6-10 dm vys., se střídavými, řapíkatými, po

dlouhle vejčitými, pilovitými 1. a ostruhatými, žlutými kv.,
které mají opadavý, korunovitě zbarvený, 5listý kalich, o

* L. alpinum var. elatius WHI.BC.
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zadním, největším lístku ostruhatém, 5plátečnou korunu, 5
jednobratrých tyčinek a svrchní semeník. Zralé, vícesemen
né tobolky poltí se při doteku náhle v 5 úzkých chlopní,
které se rychle svinují a semena daleko odmršťují.
a) Řapíky listů bezkřídlé. Kv. veliké, zlatožluté,v ú

stí červenětečkované,převislé, s ostruhou ohnutou.
— Če., sp. Euras., ve stinných křovinách a lesích dosti
hojná ... . 4. obecná-noli tangere L. [188|.

b) Řapíky kř dlaté. Kv.drob
né, světle žluté, přímé, s
ostruhou rovnou. — Čn-zí.
Pocházejíc z j. Sibiře a Mongol
ska, vyskytuje se u nás zřídka
v poříčních houštinách zvláště
Labe a Vltavy v Č., u Bilovic
ned. Brna a Olomouce na Mor.
a na Slov. zplaněle .
malokvětá- parviflora DC.

187. Radiola linoides. 188. Impatiens noli tangere.

Po N. žlaznatá (I. Roylei WALP.,[ glandulifera ROYLE,I glan
duligera LINDL. ), statná, až přes 2 m vys. jednoletá bylina, původem z HimalajíVých. Indie, se u nás dosti často pěstuje a někdy i pomíjivě zdivočuje.

Čeleď 21. Vítodovité. Polygaleae.

Byliny n. polokře se střídavými, celokrajnými I. a sou
měrnými, s boků smáčknutými kv. v konečných
hroznech. Pouze 2 rody:

Rod 1. Vítod. Polygala. Kreuzblume.
Vytrv. byliny, jejichž květy [F] mají 5 vytrvalých,

do předu namířených lístků kal., z nichž 2 postranní jsou
křídlatě zvoličelé a korunovitězbarvené.Koruna |c|
skládá se ze 3 plátků, které Jsou v dolejší části spolu srostlé

-v trubku a spodní z nich má vpředu hřebínkovitě rozeklaný
přívěsek. Tyč. jest 8 a přirůstají nitkami po 4 ke stěnám
dutiny, tvořené spodním kor. plátkem [a]. Svrchní semeník
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[p] nese dlouhou, na konci lžicovitě rozšířenou čnělku a do
spívá v 2pouzdrou, 2semennou tobolku.

Vyskytuje se u nás ve 3 druzích dosti sobě podobných
a namnoze mnohotvárných:
1.a) Bylina 2-4 dm vys., s kv. přes 1 cm dlouhými, nejčastěji

růžovými, řidčeji modrofialovými n. bílými, o semeníku
[pl dlouze stopkatém: býváť stopka semeníka
zprvu značně delší nežli semeník sám, později alespoň

zdéli semeníka. — L. čárkovito
kopinaté. IIrozen květní boha
tý. — Kv., čn. Orient., u nás
porůznu pouze na výslun. strá
ních v již. a střední Moravě a
na Slov. na váp. podkl. .. ...

větší- major JACO. [189].

189. Polygala major. 90. Polygala vulgaris.L 
b) Byl. slabší, s kv. menšími, pouze 5-8 mm dlouhými, o se

menících krátce stopkatých až přisedlých — 2.
2.a) Listy spodní v růžici nesměstnané, obyčejně menší

nežli listy výše postavené, chuti nehořké. Křídla
kališní namnoze Značně delší než tobolka; po
stranní jejich nervy se středním nervem sem tam příč
mo spojené. Semeník jest na spodu zúžen ve stop
k u. Kor. nejčastěji modrofialové, řidčeji růžové n. bílé.
— Kv.-zí. Euras., na lukách, kopcích a v lesích velmi
hojný -< < .< < + +. obecný-vulgaris L. [190|.

Pozn. Vítod obecný jest značně mnohotvárný. U nás se vyskytuje ve
4 odrůdách, jež někteří botanikové považují za samostatné druhy:

1.«) Hrozen konečný jinými postranními, prodlouženými, hroznatými větév
kaminepřerostlý —2. 2.. M mě

8) rozny konečné, obsahující nejčastěji pouze 4-5, řidčeji více, chrpově mo
drých kvítků, jsou přerostlé jinými postranními, prodlouženými, hroznatými vě
tévkami. Lod. namnoze poléha vá,v tenké větve rozvětvená. L. kopinaté, dolejší
skoro vstřícné. Na vlhkých, zvl. rašelinných lukách roztr., v Č. na př. v Krušných
horáeh, v Českém lese, v Pošumaví, v Českomor. pahorkatině a zajisté i jinde . .

mateřídouškový - serpyllaceaWIT.)

*) V. smáčknutý = P. depressa WEND.
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2.) Listeny jsou delší nežli poupata, takže tvoří na vrcholku hroznu cho
cholku. Hrozen hojnokvětý, hustý. Kv. nejčastěji špinavě růžové. Na suchých lukách

a po krajích lesů dosti hojný . , . . . - chocholatý - comosa SCHK. [190B].B) Listenyjsou kratší svých poupat a netvoří tudíž na vrcholku hroznu cho
cholky. Druhy u nás nejhojnější. — 5.

3.) Hrozenhojnokvětý. Kv.nejčastějimo drofialové, řidčejirůžovén.bílé,okališníchkřídlechelliptičnýchn.vejčitých .........
obecný - vulgarisL.

8) Hrozen řídkokvětý, často chudý. Kv. nejčastěji bílé, řidčejimodré,
o křídlech kal. úzkých, špičatých. Lod. obyčejně rozložené v trsu; v lesích,
na stráních a ve vřesovinách . . . . . ostrokřídlý - oxypterafRCHB. [190A].

b) L. spodní, směstnané obyčejně v rozetku, jsou mnohem
větší nežli listy výše postavené a rozžvýkány chut
nají hořce. Křídla kal. jsou málo delší n. jen zdé li
i kratší své tobolky a postranní jejich nervy ne
jsou se středním nervem příčmo spojeny. Semeníkjest přisedlý. — Jinak vnějškempodobenvítodu
obecnému. Kv., čn. Eurosib., u nás porůznu „.

hořký- amara L. [191].

Pozn. Také tento druh jestmnohotvárný. U násse vyskytuje ve 2 odrůdách,které bývají považoványtéž za druhy samostatné: . — ,
«)Květy veliké, asi 6-8 mm dl., nejčastěji blankytně modré (zřídka fialové,

bílé n. růžové). Křídla kališní často d f ší nežli tobolka. Nejdolejší listy, tvořící růžici, čně veliké. Na suchých lukách velmi porůznu. - © © « « © « + + +
T y P hořkavý - amarellaCRANTZ.

8) Květy asi o polovinu menší, modravě bílé nebo sněhobílé. Objevuje se též
v odr. s menšími květy, u níž křídla kališní jsou kratší nežli tobolka, P. su ba

mara FRITSCH; tato buď více zaokrouhlená u sfria ca RCHB)),nebo vícekyjovitá (P.uliginosa RCHB.). Narašelinných lukách velmi porůznu. . . « «
jevů š : drobnokvětý- austriaca KOCH[191B].

Pozn. Míšencibyli pozorování:P.amarellaX vulgaris= P.Skřivánc
kii PODP.a P. amarella X comosa = P. Vilhelmi PODP.
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Rod. 2. Zimostrázek. Chamaebuxus. Zwergbuchsbaum.

Vždy zelený polokeř, 1-2 dm. vys. se žlutými květy,které, vyrůstajíce z paždí listů po 1-2,mají podobné složení
jako kv. vítod u, ale bílé, nezveličelé, vzpřímené n. nazpět
ohnuté lístky kališní po odkvětení 0 pad ávají. —Kv., čn.
Evr.-alpin., v lesích velmi porůznu pouze v Č. (na př. v Br
dech, u Karlštejnu, v horách Krušných). ...

horský- alpestris SPACH.*) [192].

Čeleď 22. Šichovité. Empetraceae.

Rod: Šicha. Empetrum. Krihenbeere.
Dvoudomý, vždy zelený, položený kříček s tuhými,

čárkovitě ©podlouhlými L.
které bývají namnoze sc
staveny po 3-4 do přeslenů.
Drobné kv., vyrůstající po
2-3 na kratičkých úžlab
ních větévkách, mají 3
lístky kališní, 53. plátky
kor. a 3 tvčinky, po pří
padě svrchní semeník, z
něhož dospívá kulatá, čer
ná peckovice. — Db., kv
Circumpol., na rašelinách
a vlhkých skalách vyšších
hor, u nás v Šumavě, ho
rách. Krušných, ©Krkono
ších, Jeseníku, Beskydách
(Barania) a na vys. Kar
patech na Slovensku .

černá-nigrum L. [195|. 195.Empetrumnigrum.

Čeleď 23. Silenkovité. Silenaceae.

Byliny s uzlinatými lodyhami, vstřícnými, celokrajnými
l. a pravidelnými, Bčetnýmikv., které mají srostlolu
penný, Szubý n. 5klaný kalich, 5 volných, dlouze ne
hetnatých plátků kor., 5 n. 10 tyč. a svrchní semeník, do
spívající v tobolku. Patří k nim celkem 15 rodů:
1.a) Na vrcholku semeníku jest 5 čnělek — 2.

) Na vrcholku sem. jsou 3 čnělky — S.
c) Na vrcholku sem. jsou 2 čnělky — 9.

2.a) Plátky kor. mají mezi nehtem a čepelí zubaté vý
rostkvy (pakorunku) — 3.

b) PI. kor. nemají pakorunky — 7.
5. a) Zralé tobolky pukají na vrcholku 5 zuby. Kalich není

nafouklý
*) Polygala chamaebuxus L.
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a

b)

b)

a)
b)

Tobolky pukají 6 n. 10 zuby. Kalich často více méněnafouklý — 5.
Tobolkajest až dolů jednopouzdrá. Plátky
kor. jsou rozeklány ve 4 úzké ušty.. . 1. Lychnis.
Tob. dole 5pouzdrá. Pl. kor. celé.. 2. Viscaria.
Tobolkaaž dolů jednopouzdrá, nejčastěji10
zuby pukající — 6.
Tobolka dole vícepouzdrá, nejčastěji 6 zuby
pukající 3 % > < < 4+2 4 4% 2.5 Silene.

194. Lychnis flos cuculi, 195- Viscaria vulgaris.V v
Květy obojaké neb dvoudomé. Semena krátkými pa
piHami drsná. Rostliny prostřední až statné, s kali
chem zřetelně t0žilným; kor. dosti velká

3. Melandryum.
Květv obojaké. Semena na hřbetě s paprskovitými pa
pillami. Něžné, vytrvalé, horské (pouze na Slovensku
rost.) byliny s malými květy a slabě 10žilným kali
chem; kor. většinou 4-5zubá . . . . 4. Heliosperma.
Ušty (zuby) kališní jsou značně prodlouženy, tak že
přesah ují korunu ... 0.6. Agrostemma.
Zuby kal. jsou mnohem kr atší nežli kor.. . ...

4. Silene.
Pl. jsou tobolky, otvírající se na vrcholku zuby. — 3.
Plody tobolky bobulovité, nepukavé..

7. Cucubalus.
Kalich jest objat buď zcela n. alespoň na spodu šupi
novitými n. lupenitými listeny — 10.
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b) Kal. nemá na spodu šupin ani lupenitých listenů— 12.
) Plátky kor. jsou buď celé a při tom na obvodě

zubaté anebojsourozstříhanév uzounkéuštv.
8. Dianthus.

b) Plát. kor. jsou celé, vpředu jen mělce vykro
jené — Il.

[1.a) Šupinovité listeny pod kalichem obalují celý n. sko
ro celý kalich ... „9 Kohlrauschia.

b) Šup. listeny pod kalichem. sahají jen asi do čtvrti
nv kalichu - . -4 10. Tunica.

12.a)Plátky kor. mají mezi nehtem a čepolí zoubky
(pakorunku). . 211 Saponaria.

b) PI. kor. nemají mezi nehtem a čepelí zoubků — 15.
'3.a) Na kalichu jest 5 křídlatě vyniklých žeber. Kvě

ty dosti veliké, nečetné . . „0.12 Vacearia.

b) Na kal. není křídlatě vvniklých žeber, Kv, drobounké, četné , -< -< < < 2 + 4 2 413. Gypsophila.

Rod 1. Kohoutek. Lycknis. Lichtnelke.
Rostl. vytrvalé, s kal. pětizubým, desetižilným, pl. kor.

pěti s pakorunkou: tob. jednopouzdrá, pěti zubv pukající, na
stopce. Kor. nachové n. růžové.

a) Kor. pl. hluboce čtyřdílné, s úzkými, čárkovitými cípy;
byl. vytrv., lod. krátce chlupatá, drsná, 30-70 cm vys.

E dolejší podlouhlé, hořejší čárkovitě kopinaté. Kv.
ho; složené ze vstřícných vidlanů. Kor. jasně na„- če. Eurosib., na lukách obecný

luční-flos cueuli L. [194].
b) Kor. nedělené n. vykrojené; stopky květní delší kal.,

květy následkem toho oddálené:; rostl. vytrv., 30-60 cm
vys., měkce hedvábitě běloplstnatá a huňatá. L. pod
louhlé až podlouhle kopinaté, ostré. Kor. červené až
34 cm šir. — Čn.-sp. Merid. V lesích a na okrajích
vinic, pouze na j. z. Slovensku (Bratislava, Pezinok), ji
nak zřídkazplanělý. korunovit“-coronaria LAM.

Pozn. V zahrádkách pěstují se pro ozdobu mimo k. korunovitý (zvaný též
růží Panny Marie neb zahradním koukolem)ttéž dvajinédruhya to
jhoevropský k. Jovišův (L. flos Jovis L.) a v Sibiři a jižním Rusku domácí k.
maltézský n. plamenečnice (1. chalcedonica L.) kt. též zřídka (tak jednou
u Písku a Kr. Hradce) zdivočuje.

Rod 2 Smolnička. Visearia. Pechnelko.
Rostl. vytrvalá. s kalichem pětizubým, dosetižilným: pl.

kor. 5 s pakorunkou: tobolka sedí na dl. stopce (karpoforu).
L.a) Vytrv., 3-7 dm vys., na lodvze pod hořejšími kolénky

lepkavá. L. dolejší opak vejčito-kopinaté, hořejší
čárkovitě kopinaté. Kv. nachové, zřídka bílé. — Kv.-čn.
Eurosib., na lesních lukách a stráních hojná 2. ..

obecná- vulgaris ROHL.1951.
b) Lod. nízká, 5-10 cm vys. nelepkavá:. květenství husté,

hlavaté. Kor. plátky dvoudílné. světle nachové. — Čec.
sp. Evr.-alp. Na vysokých horách pouze na Pictroši za
hranicí republiky. . . , . . . alpská-alpina L,
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1.a)

b)
2. a)

Byl. 2domé; pestíkové rostliny mají velice naduté ka
lichy a na vrcholku semeníka 5 čnělek — 2.
Byl. s kv. obojakými, o 3 čnělkách na vrcholku sem. —5.
Lod. krátce, nahoře žláz natě chlupatá. L. hořejší
kopinaté. Kal. bělavý, zeleně žilkovaný, zřídka načer
venalý. Kor. bílá (zřídka růžová), slabě vonná. — Zuby
zralých tobolek přímé. — Kv.-zí. Euras., na lukách a
u cest obecná . . ©... bílá- album GCKE.*) [196].

ka

CnLC |ZP
MŽ)

(D8. Melandryum album. 197. Melandryum silvestre.
kv)

Hořejší 1. elliptičné n. vejčité. Kal. obyčejně špinavě
červený. Kor. světle nachová (zřídka bílá), nevonná.
— Zuby zralých tobolek ohrnuté nazpět. Ostatně vnějš
kem dosti podobná předch. — Kv.- sp. Eurosib., porůz
nu na vlhkých lukách a u lesních potoků, zvláště v ho
rách..- . . -2.2.2 lesní-silvestre ROHL.***)[197].
Podlouhle kopinaté 1. více méně řeřabaté. Plátky
kor. čistě bílé, nad nehtem bez zoubků. — Byl
ztuha přímá, 3-6 dm vys., zakončená latou obyčejně bo
hatou, sta ženou, složenouz 1-5květýchk rátce stop
katých vidlanů. — Čn., če. Eurosib., na lukách a travn.
pahorcích pořídku a nestále v záp. Polabí, v nejjižnější
Moravě a na již. Slov. . lepkavá- viscosum ČEL.?)

*) K. luční = M.pratense ROHL., Lychnis dioica L. — **) Na pískovec.skalách

ERS.
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b) L. ploché. Plátky kor. špinavě bílé n. bledě rů
žové, nad nehtem se 2 zoubky. Byl. slabší, s kvě
tenstvím chudým, namnoze jen 53-5květým.— Če.-řj.
Eurosib., velmi porůznu na rolích a pustých místech .

noční- noctiflorum FR.*) [198].
„, Pozn. MíšenecM.album X silvestre (= M. dubium HAMPE,M.hy

brdum KOLUBY,M. intermedium SCHUR) byl pozorován v Č., na Moravěa Slovensku.

Rod 4. Leskloplodík. Heliosperma.Strahlensame.
Vytrv., trsnaté, mnoholodyžné (5-25em) byl., s rozkladi

tým, chudokv. vrcholíky. Kal. kolovitý. Pl. kor. vpředu čtyř
až šestizubé, s pakorunkou. Tob. jednopouzdrá. Semena na
hřbetě ve dvou neb více řadách hřebenitá.

O

A UL
S RY,

198. Melandryum noctiflorum. 199. [leliosperma guadrifidum.

t.a) Lod. lysá, nahoře žlaznatá; I. úzce kopinaté, ku spodině
brvité. Kalich 3-5 em dl., tupě zubatý, lysý. Kor. pl.
zúženy v lysý nehet, čepel vpředu vykrojená až čtyř
zubá, bílá; dva podl. laloky tvoří pakorunku. Tob. vej
čitá, krátce stopkatá, zdéli neb poněkud delší než kalich.
— Čn.-sp. Evr.-alp. Na skalách, zvláště na váp. vys.
Karpat (Babia Góra, Tatrv), poloniny Podk. Rusi.. . .

lysý- guadrifidum RCHB. [199].
b) Lod. dole dvouřadě n. roztr. chlupatá, nahoře se žlázn.

prsténci. L. čárkov. až kopinaté, ku spodině brvité. Kal.
*) Silene noctiflora L,



5-7 mm dl., spolu se stopkami květními jemně žlázn.
chlup., lepkavé. Kor. pl. v brvitý nehet zúžené, čepel
vpředu dlanitě čtyř- až šestilaločně zubatá, bílá n. po
někud narůžovělá; pakor. tvoří 2 tupá laloky. Tob. delší
než kalich. — Čn.-sp. Alp.-karp. Na skalách, zvláště
na vlhké ssuti skalní pouze na vys. Karpatech (V. Ta
try -Rysy, Čorná hora) . . alpský-alpestre RCHB,

Rod 5. Silenka. Silene. Leinkraut.

1

1

kými n. skoro chybějícími; I. čárkovitě-šídlovité; kv. rů
žové (zřídka bílé). — Čn., sp. Circumpol. Na holích a
skalnatých stráních vys. Karpat NN

bezlodyžná - acaulis L. [200|.
b) Lod. vždy zřetelně vyvinuté 2.

„a) Plátky kor. hluboce dvojklané n. srdčitě vykro
jené — 3.

b) Plátky kor. celé (nerozeklané), nanejvýš vpředu měl
ce povykrojené n. zoubkované — 7.

) Bvlinv lysé — 4.
b) Byl.více méněpýřité až lepkavě chlupaté —5.
a) Kv. různopohlavné, řidčeji obojaké, více méně

převislé, s vejčitými, zelenavě bělavými, někdy na
fialovělými,velicenadutými, síťkovaně žilko
vanými kalichy. Plátky kor. bílé, zřídka pleťové.
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Semena jemně ostnitá. Stopky kv. namnoze mnohem
delší svých kalichů. Byl vytrv., 3-5 dm vys., ojíněná. —
Čn.-sp. Euras., na lukách a travn. stráních hojná ...

obecná- vulgaris GCKE.*)[201].
Pozn. Na vys. Karpatech roste odr. s Jod. často položenou, I, malými, květy

jednotlivými neb po 2-5 konečnými, sem. jsou jemně bradavčitá. — Čn-sn.Evr. alp.
alpská- alpina THOM.**)

b) Kv.obojaké, přímé, s dlouhými, trubkovi
to-kyjovitými kal., síťkovaněnežilkovaný
mi a s kor. plátkv zelenavě bílými. Stopky květní
kratší svých kalichů. Byl. vytrv., až přes 1 m vys.
nahoře více méně lepkavá, ukončená latou hroznovitou.
— Čn.- sp. Orient., u nás pozorována kdysi u Litoměřic,
nověji na Moravě u Jaroslavic, na Slov. v okolí Urmína
(ž. Nitranská). . dlouhokvětá-longiflora EHRH.

c) Kv. obojaké, s trubkovito-kyjovitými kalichy, na
delších stopkách,převislé, v jednostranné
latě — 6a.

) Květy přímé — 5.
b) Kv. více méně převislé — 6.
) Plátky kor., barvy růžové, jsou vpředu mělce srdčitě

vykrojenv a mají nad nehtem 2 špičaté v ýro stky
(pakorunku). Kalich po odkvetení na spodu břichatě
naduřuje. Byl. tletá, 15-30 cm vys. — Kv., čn. Eurosib.,
u nás v Č. zřídka zavlečena (tak u Stradonic u Budějo
vic a u ML Boleslavi), mimo to známá na Mor. od Bzence
a Břeclavi, na již. Slov. hlavně z Mor. pole.. ...kuželovitá-conica L.
Pl. kor., barvy bělavé,jsou hluboce dvouklané
a nemají nad nehtem špičatých výrostků; nanejvýš
tam mají 2 malé, ploské hrbolky. Kal. kyjovitý. dole
břichatě nenaduřující. Vytrv., 3-6 dm vvs., zakončená

=

latou rozkladitou. dlouhovětevnatou. — Čn. če. Eur.
mer.. na skalnatých a keřnatých stráních, velmi norů£z
nu a vzácně.. -2 -2.2 2. vlašská-dtalica PERS.

Dělí se ve dvě rasy (snhspecie):
«) Dolení I. kopinaté neh kopisfavité, ponenáhlu v řnaníkzúžené. nrastřední

kopinaté. Květenství volné. Pouze v obl. medit. a u nás velí zřílka zdivačelá
vlašská - italica PFRS.

8) Dolení 1. vejčité, v řaník náhle zúžené. nrastřední onak vatěítě kaninaté.
Květenství husté, Eur. mer. Nn keřnatých stráních v te-leiších nalohách Č.. M. n
Slov. velmi roztroušená a tu a tam i zdivačelá „< -< -2 hajní - nemoralis W. K.

AR.a)Kv.. se špinavě hílými korunami. jsou na delších
stonkách v jednostranné latě. složené z v'dlanů.
Kal'ch na spodině ukousnutý a nehetnatý. Rvl. vvtrv..
3-6 dm vvs.. pýřitá. nahoře lenkavě chluratá. zřídla
Ivsá. — Čn.-sn. Euras.. na suchých a kamen'tých strá
ních dosti hojná . . . . <.. nicí- nutans T. 12021.

Pa7n. Odrňdn únlně Ivaň, nazaravnná vzáeně na skalnatých místech v Č.
1 na M. alove v. glabra SCTTK. S. infrnaeta W. K.

h) Kv zelenavě hílé dosti dlaeuze starkaté: kalich na sna
d'ně ronenáhlu zúžený měken žlaznat? ehlnratý Ra Hl
vvtrv. až 1 m vvs. Tod. hustě pýřitá. nahoře žlaznatě

*3S. nadutá S. tnflnta SM., s, žilkovaná S. venosa ASC. —**) S. inflat1
var. alpina MERT. et KOCH.

Klíč k úplné květeně, 9
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b)

lepivá. Dol. I. kopisťovité, v dlouhý řapík ponenáhlu
zúžené. Květy v dlouze stopkatých, latnatě uspořáda
ných vrcholících, s hustě žlaznatě pýřitými stopkami.
— Čec., sp. Pont.-orient. V listnatých lesích, na lesních
lukách, u nás pouze z Podk. Rusi . . . ... .......zelenokvětá- viridiflora L.
Kv., s bílými, někdy nazelenalými kor., jsou kratičce
stopkaté, obyčejně ve dvou vijanech, zřídka v 1 vi
janu. Byl. 2letá, 3-6 dm vys., krátce pýřitá. — Kv.. čn.
Orient., k nám zavlékána nejčastěji s jetelovým seme
nem a nyní namnoze hojná. . . . . .. ... . .+ +..rozsochatá-dichotoma EHRI.

202. Silene nutans. 203. Silene otites,P 6
Červené, zřídka bílé plátky kor. mají nad nehtem
špičaté hrbolky — 8.
Žlutavě zelené, drobnéplátky kor. nemají na
spodu čepeli výrostků. Byl. vytrv., 2-5 dm vys., zakon
čená ztuha přímou latou, složenou z 1-7květých
vrcholíčků. Drobné kv. zpravidla dvoudomé. — Čn.- sp.
Eurosib., na slunných úbočích a skalách velmi porůznu

ušnice-otites 5M. [205].

1.) Květenství více méně hroznovité neb hlavaté až skoro klasnaté s jedno

písečn á- pseudo-otites BESSFR.
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2.) Dol. I. dosti široké, většinou kopisťovitě kopinaté, stopky květní a kal. l.
lysé. — Kn-čc. Eurosib. mer. V celém území rep. . ušatá- otites WIB.

8) L. čárkovitě kopisťovité až opak kopinaté. Květenství většinou hroznovité,
dosti husté. Stopky kv. a kal. srstnaté. Kor. pl. se širším zřetelně brvitým nehtem. —
Čn., če. Eurosib. mer. Na písečných pláních na Mor. p. na Slovensku vzácně (Zohor)

drobnokvětá- parvifloraPERS.
8.a) Kv. krátce stopkaté, ve vijanu konečném n. podvoj

ném, listnatém. Byl. tletá, krátce pýřitá, 3-4 dm vys. —
Čč.- zí. Kosmopol., u nás velmi porůznu, nejraději na
polích ve Inu . . . francouzská- gallica L. [204].

b) Květ. vesměs vrcholičnaté — 9.
9,a) Stopky květní mnohem kratší než prodloužený, ky

jovitě válcovitý kalich; kor. živě růžové, zřídka bílé;
květy husté, svazčité, nahoře rovné, listy vejčité, jako
lod. sině ojíněné, lod. jednol., 2-5 dm vys. s lepkavými
kroužky. — Čec., sp. Jihoevr., u nás pěstovaná často
v květnicích a odtud někdy v plotech a křovištích zpla
ňující . . . . . + +.. svazčitá-armeria L.

b) Stopky květní delší než krátký kal.; květenství volné.
Nízké, jemné, vytrv. byliny; lod. většinou velmi rozvět
vena nelepkavá, jako listy
sivá; kv. malé, bílé neb rů

204. Silene gallica. 205. Agrostemma githago.
64T

žové, četné, na tenkých stopkách. — Čn., čec.Eurosib. —
Udává se za hranicí republiky v Marmar. ž. v Rumunsku

skalní-rupestris L.
Pozn. Středozemnía orientální S.pendula L. se občas pěstuje a v Sloupnici

v Č. též zplaněla. Také S. hirsuta LAG. ze záp. Středomoří byla pozorována
kdysi zplanělá na písčinách kraje mladoboleslavského a již OPIZEM uvedena jako

. ©

+S. tenerrima PRESÍ,
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Rod 6. Koukol. Agrostemma. Rade.
Byl. iletá, 4-8 dm vys., s úzkými, dlouhými listy a kalně

nachovými, jednotlivě konečnými kv., které jsou tím vý
značné, že jejich cípy kališní daleko přesahují plátky kor. —
Čn.-če. Euras., v obilí hojný, k nám nejspíše se semenv
z Východu zavlečený . . . . . polní-githago L. [205].

Pozn. Odrůda s cípy kal. krátkými, korunu nepřesahujícími se zove var.
brachycalyx OPIZ.Bělokvětáformajest vzácná.

206. Cucubalus baccifer. 202. Dianthus delioides.

Rod 7. Nadmutice. Cucubalus. Taubenkropf.
Vytrv. byl. o 4hranné, 7-15 dm vys., rozkladitě větevnaté

lodyze a kopinatých n. vejčitých, v krátký řapík zúžených
listech. Kv., výrůstající v rozsochách a na koncích větví
mají miskovitě zvonkovitý, 5cípý kalich a zelenavě bílou ko
runu o úzkých, 2klaných plátcích [c|. — Če., sp. Euras., v po
říčních křovištích velmi porůznu . . . -2 -+ « + + + +.

obecná- baccifer L. [206].

Rod 8. Hvozdík. Dianthus. Nelke.
Byl. vytrv., s úhlednými k které mají pod trubkovi

tým kalichem šupinovité, řidčeji lupenité listeny (»kalíšek«);
za plodu tobolky, pukající na vrcholku ve 4 zuby.
1.a) Květy na zřetelných (delších) stopkách jednotlivě

n. ve volných vidlanech — 2.
b) Kv. skoro přisedlé n. na krátkých stopkách, směst

nané do strboulovit, svazků alespoň2květých—15.
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2,a) Čepel plátků kor. vpředu zubatá n. zubaté zástříhovaná,
ale ostatně nedělená — 3.

b) Čepel pl. kor. rozdělená v čárkovité úkrojky — 8.
3.a) Šupinovité listeny pod kalichem obyčejně jen dva.—4.

b) Šupinovitých listenů pod kalichem 4-6. — 6.
4.a) Rostl. nižších poloh, 15-40 cm vys. L. trojžilné. Plátky

kor. krátce nehetnaté, karminově červené, bíle krope
naté, zřídka celé bílé. Byl více méně jemně pýřitá.
—Čn.- zí. Euras., na suchých lukách a lesních okrajích
hojný . kropenatý n. slzičky- deloidesL. [207].

Pozn. U nás poměrně málo proměnlivý. Vzácná je forma bělokvětá (var. albi
florus SCHUR) a forma s lod. hustě listnatými, I. poučkud širšími (var. foliosus
BOENNINGH.).

208. Dianthus silvaticus. 209. Dianthus gratianopolitanus 210. Dianthus Lummitzeri(= caesius). (= plumarius).

b) Rostl. horské, pouze na Slov. rostoucí. L. jednožilné — 5.
a) Lod. 10-50cm vys. L. čárkovité až kopinatě kopišťovité,

dolení 5,5-5,5 mm šir. Kv. po jednom neb po 2 na kon
cích rozkladitých větévek. Kv. velké, růžové. List. kal.
sáhají po spodinu zoubků kališních. — Če. — Karp. end.
Na váp. skalách slov. Karpat. (Sulov, V. i M. Fatra, Níz.
Tatry, Pieniny) . . . „. Tesklý-nitidus W. K.

b) Rostl. v hustých trsech rost., 2-10cm vys. Kv. po jednom
na konci lodyžky obyč. ukryté v růžicích list., výjimeč
ně lod. rozv. a s několika kv. L. čárkovité, tupé, 1,5-5mm
šir.; listeny kal. sáhají + po konec kal. Květy vonné,



růžové. — Čn., če. Alp.-karp. Na holích a ssutích Tater
ledový- glacialis HAENKE.

6.a) Byl. zcela lysé; květenství volnější, kv. oddálené neb
ve svazečcích po 2. —7.

b) Byl. ve všech částech (neb aspoň na lodyze) drsné. L.
5-8mm Šir., většinou oboustranně krátce srstnaté, zře
telně 5-5žilné. Pochvy list. poněkud delší. Květy po ně
kolika (2-8) hustě nahloučeny. Kal. listeny přilehlé. —
Čc.-řj. Pont. Na stepních stráních a v st. křovinách.
Pouze na již. Slovensku (Malé Karpaty, Nitra, Hont, Gemer) 2 ohlumní-collinusW.K.

7.a) Lodyhy, 2-4 dm vys., vyrůstají z oddenku volně trs
natého a nahoře se zpravidla rozvětvují ve vícekvěté, vidlanovitékvětenství.Listy trávozelené.
Kor. nachové, v ústí často s kroužkem tmavých skvrn.
— Čn.-sp. Euras., velmi porůznu (jen v některých kra
jinách Čech) v lesích a na porostlých stráních .

lesní-silvaticus HOPPE. [208].
Pozn. VČeském Siředohoří pod horou Deblikem vyskytuje se odrůda mající

hsteny kalíšku odstálé, s osinamižskoro zdéli: kalichu — var. bohemicus DOMÍN.

b) Lod., pouze 1-2 dm vys., vyrůstají z odd. hustěji, pol
Stářkovitě trsnatého a jsou nejčastěji ikvěté,
řidčeji 2-5květé — 9.a)

8.a) Rostl. nižší často trsnaté, (10-50cm vys.), jednod. neb
málo rozvětvené, s listy tuhými — 9.

b) Rostl. vysoké (30-100cm vys.), nahoře rozvětvené, s lis
ty měkkými — 14.

9.4) Květy červené. Lod. a I. mírně voskem ojíněné. L.
čárkovité dosti náhle přiostřené až přitupé. Vnitřní
listeny kal. vejčité, náhle v kratinkou špičku zúžené,
dosahující asi +/5délky kal. Květy vonné, s plátky
hluboce (i někdy dvojitě) zubatými neb skoro stříha
nými, ne však hlouběji než M“čep., na spodu čepele
vousatými. — Kv. čn. Evr. alp., na skalách velmi po
různu pouze v Č. a na Mor.. „.

SÍVÝ- gratianopolitanus VILL.*) 1209|.
b) Kv. bílé neb růžové —10.

10.a) Květy po jednom, po dvou neb třech, na konci lod.
Nerozdřípenáčást čepele kor. pl. široce vejčitá—11.

b) Lod. rozvětvené. Nerozdřípená část čepele úzce vej
čitá — 15.

11.a) Lod. + čtyřhranné, lod. 1. vzpřímené. Tvoří obsáhlé
drny, lod. 15-50 cm vys. — Kv., čn. vr. Na vápenco
vých skalách na již. Moravě a již. Slovensku...

Lumnitzerův-Lumnitzeri WIESB.[210|.
Pozn. Typické rostliny mají pl. kor. bílé, s bílými chloupky na spodině čep.nedotýkající se. (Malé Karpaty: Děvín,Vysoká, Raxturm, Plav. Podhradí, Pajštún,

Ostříž u Brezové.)
Vedle toho se objevuje ve dvou odrůdách:
«) Lod. jednokvěté, kal. zelené, pl. kor. se dotýkají (na Pavlovských horách

najiž. M.) f. Palaviensis NOVÁK.
B) Lod. dvou až tříkvěté, listeny kal. ostřejší, (kal. červené, pl. kor. se dotýkajíf. cosinus GAYER.

b) Lod. oblé, I. odstávají v úhlu 459 — 12.

*) D. caesius SM.
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2.a) Rostliny vysokohorské neb horské, vápencové, s ka
lichem zpravidla fialově naběhlým. Na skalách váp.
v záp. Karp. od Bielských Tater a slov. Krasu roztr. až
do Manínské soutěsky a na Vršatec

slovenský- praecoxW. K.*)
b) Rostliny nížinné, rostoucí na písčinách — 15.

I5.a) Rostliny zřetelně ojíněné voskem. Lod. 6-15 cm vys.,
jedno- až dvoukvěté. L. %-1%4mm šir. Listenv pod
kališní vejčité, dosahující “ délky kal., velmi krátcepřiostřené. Květy bílé. — Čec.Sarm. V území pouze na
stráních u Klenče a Vražkova již. Roudnice n. L. (v
odr. bohemicus NOVÁK)

„

písečný- arenariusL.

211. Dianthus superbus. 212, DianthusCarthusianorum. 215. Dianthus armeria,

b) R. zelená neb jenom se slabým nádechem voskovým.
Lod. 20-30 cm vys., rozvětvené, s několika květy. Kal.
válcovitý, ke konci poněkud zúžený, se zoubky kopi
natě trojbokými. Kv. bílé, hluboce stříhané. L. úzké,
až 2 mm šir. — Pann. end. Na písčinách Moravského
pole na jz. Slovensku hojně 2

pozdní-serotinus W.K.
14.a) Plátky kor. mají celou čepel až na úzký střední

proužek rozdělenu v úzké, namnoze opět 2-5klané ú
krojky; ostatně jsou plátky barvy lilákové n. bílé, na
nehtu žlutě zelenavé. — Lodyhy, 3-6dm vys., vyrůsta
jící z odd. mnohohlavého jednotlivě, bývají obyčejně

*) D, hungaricus PERS., D. Tatrae BORB.
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vícekvěté. — Če.- zí. Euras., porůznu na lukách 4 ve
světlých hájích . . . . pyšný-superbus L. [211).

b) V Krkonoších, Kladském Sněžníku a Jeseníku roste na
horských hiřbetech velice podobný, ale mnohem stat
nejsi, alpinský druh., který má plátky kor. 2kráte vět
ší, s nerozdeleným středním proužkem širokým,
barvy obycejne tmavěji nachové, zridka bílé. . ...

ozdobný- speciosus RCIIB.
15.a) L. ellipticky kopinaté. Pochvy Il. značně kratší než

šířka |. — 16.
b) L. úzce čárkovité, 3-7 (i 9)žilné. Pochvy I. značně delší

než šířka |. — 17.
16.a) Lod. 20-40 cm vys.; I. krátce řapíkaté, kopinaté, spolu

s todyhou lysé; vnější listeny čárkovitě kopinaté, vel
mi ostré, nazpět ohnuté a odstávající; kal. šupiny vej
čité, 14-18 mm dl., osinaté. Kal. 16-17 mm dl. Kal. a kal.
šupiny zelené. Kor. temně neb světle červené. Čepel
pl. kor. 7-9 mm dl. — Čec.- sp. Jihoevr. u nás často v za
hradách pěstov. a odtud zřídka v křov. zplaňující

bradatý- barbatus L.
b) Podobný předešlému, leč květy o něco menší; kal. 14-17

mm di., šupiny podkališní 12-18 mm, vejčitě kopinaté,
prota.ené v chabou a tenkou špičku, dosahující při
biižně konce kalichu. Kal. a šup. podkališní
nachově fialové. PLkor. drobné, růžové,s če
pelemi 5-6 mm dl. — Čec., sp. Karp. end. Na poloninách
vys. Karpat v Podk. Rusi 0

nahloučený- compactusKIT.
i7.a) Listeny kalíšku kožovité, hnědé n. bledé a pak více

méně načervenalé, kratší n. nanejvýš zdéli kalicha.
— 18.

b) Listeny kal. bylinné, zelené, zdéli n. delší kalicha. Lod.
nahoře i s kalíškem a kalichem srstnatá. Listy
čárkovité. Listeny kalíšků vesměspřímé. — Kor.
karmínově červená. Byl. 2letá, někdy i iletá, řidčeji
vytrv., 3-6 dm vys. — Čn.- sp. Eurosib., ve světlých le
sích a na keřnatých stráních dosti rozšířený. . . ...

svazčitý-armeria L. [215].
18.a) Strboulovité svazky květní skládají se pouze ze 2-6 kv.

(zřídka jsou tkvěté n. 7-10květé). Listeny kalíšku hně
dé, šidlovitě osinaté. — Plátky kor. nachové, s če
pelí asi tak dlouhou jako jest nehet, vpředu hrubě
zubatou. — Čn.- sp. Evr., dosti proměnlivý, na suchých,
travn. stráních, mezích a skalách hojný.. . ... ...

kartouzek- CarthusianorumL. [212]
Pozn. Kartouzek roste u nás v četn formách,které nutno ještě dále

sledovati. Množství forem u nás se vyskytujících možno roztříditi v tyto čtyři skupiny:
1. Subspec. eu - Carthusianorum HEGI zahrnuje v C. a na Mor. všeob. roz

šířené formy a vyskytá se v četných odrůdách, z nichž jest nejobyčejnější var.
ratensis NEJŮR. která se též vzácněobjevujebělokvětá(f. albiflorus DOM..
zácná jest forma malokvětá (var arviflorus CELAK.,var bohemicus

F N WILLIAMS),často se vyskytují velice statné formy, tak var. multiforus
PETRM.a jí blízká var. robustus PODP. v Cesk.Středohoří Forma uniflorus
F. A.NOVÁKčili longipedunculatus F.GFR představujeformyjednokvěté,
ale obyčejně dosti vysoké, kdežto var. hu milis GRIESSEL,(= var. nanus SER.)
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rostoucí hlavně na suchých místech s mělkou půdou, má květy hustě směstnané, ale
lod. velmi zkrácenou, až téměřzdánlivě žádnou. Var. asperulus VANDAS má
poněkud drsné kraje spodních I. a dolejší články lodyžní a jest vzácná. Vyskytají
se 1 formy velice útlé s uzoučkými | (tak f. gramincus HEGD a přemnohéjiné.

2. Šubspec tenuifolius SCHURsp. (—-D gramincusa Ď. gramini
folius SCIIUR) se vyznačuje velice uzoučkými, trávovitými, velmi hustými I., jest
nízkého vzrůstu a tvoří buď husté velké trsy anebo i prociloužené plazivé oddenky
a má chu lokvěté svazky kv. (1-4 kv ) a velké kv V typické formě jest domovem
v rumunské oblasti karpatské, aulev Č. roste v lounském Siředohoří zvl. odrůda
basalticus DOM (s plaz odd, s drobnějšími květy) a na Mor v okolí Olomouce
(Křiby u Seničky, na stepních loukách) var. han nensis PODP. (taktéž malokvětá.
ale v hustých, velkých trsech)

3. Subspec latifolius GRISEB. et SCHENK pro var. Toto plemeno vyskytá
se již na vých. Mor. a jest obecně rozšířeno v Karpatech na Slov., kde zastupuje
jako rostlina vápnomilná náš kartouzek v horách a podhoří právě tak, jako v oblasti
pannonskéjej tu zastupuje D. Pontederae. H. čili kartouzek širolistýjest statné,
širokolisté plemeno, výzuačné též listy pod květenstvím bylinnými, ostrýnu, kopina
tými. žilnatými, listeny pod kal. ternně hnědými, krátce osinatými a kor. temně na
chovou. Svazky květové bývají velké, zpravidla 5 až 10Okvěté,plátky kor. velké. —
K němu lze přiřadiůjako zvl odr. var. alpestris NEILRCII, která se liší niž
ším vzrůstein a chudými svazky květními a jejíž koruna nebývá vždy tak tmavá.
Odrůda ta zahrnuje též přechodnítvary mezi D. latifolius a eu-Carthusia
norum (pratensiís); k nim. patří na př. £. choczensis ZÁPAL.z Choče
a £ subalpinus REIIM z Corné gory v Podk. Rusi jakož i f. carpaticus
WOLOSC. sp. z různých nalezišť Karpat

+. Subspec. saxigenus SCÍIUR (= D. rupicola SCIIUR) vyznačuje se
hustým trsnatým vzrůstem, nízkými 4 hr. lod., chudými svazky květů (2až6 a velmi
malými květy. Loto plemeno jest zvl. hojné v Podk. Rusi, ule roste1 ve vých. Slov.
a také v Tatrách (f. tatrensis ZAPAL.).

b) Strboulovitě směstnané svazky kv. obsahují zpravidla
10-50,zřídka alespoň 6 květů. Listeny kalíšku jsou ble
dé, z části načervenalé n. nahnědlé, kopinatě zakonče
né. — Kalichy bývají tmavě nachové. Jasně nachové
plátky kor. mají čepel jen asi poloviční délky jako
jest jejich nehet, vpředu drobně zoubkovanou. —
Čn. - sp. Orient., u nás jen na suchých pahorcích u Kut
né Hory (zdiv.), v již. Moravě a na Slov.. ... .. ...

temnorudý- Pontederae KERN.
Pozn. Z míšenců hvozdíků byli u nás pozorování: D. armeria X del

toides (- D. Hellwig1i BORB.)na různých nalezištích,D. arenarius var.
bohemicus X D. Carthusianorum (= D. Novákii GRAEBN) v růz
uých formáchna Klenečskéstráni u Roudnice,D. arenarius var. bohemicus
x D.gratianopolitanus (—D. Dominii HEGÍ),kt. vzniklspontáněv bot.
zahr.v Praze,dále I) deltoides X superbus (= D. Jaczonis ASCHERS.)
u Olomouce,D nitidus X praecox (D. Gabrielae DOM.)ve VelkéFatře
naŠípu,D. praecox X speciosusi— D. Genersichii GYORFFY)v Biel
ských Tatrách.

Vzahrádkách pěstujíhojněv nejrůznějšíchformách jako karafiát zahradní
druh D. caryophyllus L.; také k. čínský (D. chinensis L.) jest oblíbenou
zahradní rostlinou.

Rod 8. Hvozdíček. Kohlrauschia. Lauschnelke.
Byl. tletá, s lodyhou 15-50 cm vys., jednoduchou n. chu

dě větevnatou, s I. čárkovitými a s kv. růžovými, směstna
nými po 2-8 do konečných svazečků. Trubkovité kalichy jsou
objaty 3 páry blánovitých, šustivých listenů. Tobolky pukají
4 zuby. — Čn.-zí. Merid., na suchých kopcích a písečn. po
lích dosti rozš. ©.. prorostlý-prolifera KUNTH [214].

Rod 10. Hvozděnka. Tunica. Felsnelke.

Byl. vytrv., vytvářející trsy útlých, 10-25 cm vys. lodyh,
které se nahoře rozvětvují ve vidlanovitou latu. Drobné,
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bledě růžové kv. mají pod kalichem 2 páry šupinovitých lis
tenů a kor. plátky jejich jsou vpředu mělce vykrojené. To
bolky pukají 4 zuby. — Čn.- sp. Jihoevr., u nás velmi zřídka,
a to v Č. a na Mor. jako rostlina zavlečená, na j. Slov. čas
těji na stepních píscích původní. ...

lomikámen- saxifragaSCOP.2 sÍ.

Rod 11. Mydlice. Saponaria. Seifenkraut.
Rostliny vytrvalé, s kalichem válcovitým bez podkal.

listenů. Kor. pl. s křídlatými lištnami na nehtu, na čepeli
s pakorunkou, utvořenou ze dvou v podélném směru stojí
cích, ostrých přívěsků. ob. pukají 4 zuby.

214. Kohlrauschia prolifera. 215. Tunica saxifraga, 216, Saponaria officinalis.

a) Květy velké. Rostl. 3-8 cm vys., oddenek plaz., rozvět
vený. Lod. přímá, poněkud drsná. L. ellipt. neb podlouh
lé, ostré, trojžilné, lysé, na okraji drsné. Květy v husté
latě složené z vidlanů, kal. lysé neb mírně chlupaté, kor.
světle růžové n. bílé. — Čn. - sp. Euras., v křov. a na bře
zích vod dosti hojná . lékařská- officinalis L. |216|.

b) Květy malé, květenství volně vrcholičnaté: lod. 25-30cm
vys. Lod. poléhavé, rozvětvené: I. opak vejčité, dolení
tupé. Kal. válcovitý, huňatý, červený. Kor. živě růžové,
tupé neb slabě vykrojené. — Čn. Evr. alp. Na skalna
tých sklonech; u nás pouze v Č. u MI. Boleslavě.basalkovitá -ocimoidesL.



Rod 19. Kravinec. Vacecaria.Kuhkraut.
Byl. tletá, lysá, sivě ojíněná, 3-6 dm vys., nahoře vidlič

natě větvitá, s podlouhle kopinatými L.a růžovými kv. Tob.
pukají 4 zuby. — Čn.-če. Na polích, zvláště v obilí velmi
porůznu.
1.a) Nehty malých, bledě růžových, vpředu drobně zoubko

vaných plátků kor. jsou jen málo delší nežli kalich, tak
že z kal. nevyčnívají. — Euras. . . . . « - « + «

obilní-segetalis GCKE.*) [217].
b) Nehty větších, světle růžových, vpředu mělce vykroje

ných plátků kor. jsou o polovinu i více delší nežli ka
lich, tak že z kalichu daleko vyčnívají. — Merid., mno
hem vzácnější. . velkokvětý- grandifloraJAUB.

217, Vacearia segelalis. 218. Gypsophila muralis, 219. Gypsophila arenaria.

Rod 15. Šater. Gypsophila. Gypskraut.
Byl. s úzkými, na spodu více méně spolu srostlými L. a

drobnými; bílými n. načervenalými, namnoze velice čet
nými kv., jejichž plátky kor. mají na nehtu podélné křídlo
vité výrostky a cípy kal. jsou vroubeny blanovitým okra
jem. Vesměs eurosib., nejraději na písčinách rostoucí.
1.a) Byl. 1letá, 5-15 cm vys., hned zdola vidlanovitě

v tenké větvičky rozvětvená. Kor. nejčastěji růžové,
zřídka bílé. Tyčinky z kor. nevyčnívají. — Čc.-řj. Na
polích, mezích a krajích rybníků obecný . . .- . . .

polní- muralis L. [218|.
b) Byl. vytrv., vyrůstající z vícehlavého oddenku — 2.

*) K. malokvětý = V. parviflora MÓNCH, V. pvramidata F. W.
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2.a) L. čárkovité, k oběma koncům zůžené; květy skořo
vrcholičnaté, bílé neb růžové — 3.

b) L. kopinaté, velmi ostré, většinou trojžilné; květy ve
volných latách; lod. dole krátce chlupatá; kal. zuby
okrouhle vejčité. Květy bílé, zřídka růžové. Lod. 3-12
dm vys., rozkladitě rozvětvená. — Čn., če. Eurosib. Na
písečných stepích na již. Moravě a již. Slovensku, v Č.
v. vzácně zavlečená . . . . latnatý- paniculata L.

3. a) Rostl. horské, nízké (8-25 cm) s lod. vystoupavou, jedno
duchou n. nahoře rozvětvenou, úplně lysé. Tyčinky
a čnělka kratší než koruna. — Čn.-sp. Eur.-alp. Na
skalní ssuti, útesech a drolině skalní u nás pouze na

vys. Karpatech na váp- podkl. (V. Fatra, Bielské Tatry,Pieniny) . . plazivý- repens L.
b) Rostl. stepních borůů, vyšší (20-45 cm) s lod. přímou, dosti

jednoduchou, na spodu se s větvemi květenství žlaznatě
pýřitou, teprve nahoře ve směstnané, vrcholičnaté kvě
tenství rozvětvená. Pl. kor. bíle neb načervenalé. Tyč.
jsou delší plátků kor. — Čn., sp. Eurosib. pont., velmi
pořídku, zvláště na píseč. stepích a v píseč. borech

písečný-arenaria W. K.*) [219).

Čeleď 24. Ptačincovité. Alsineae.

Shodují se v uzlinatých lodyhách, vstřícných, celokraj
ných listech a ve složení květů s čeledí předch., mají však
kalich složen z 5 volných lístků a plátky kor. krátce
nehetnaté. Byliny většinou drobnější, u nás v 11 rodech:
1.a) Plátků korunních pět n. zdánlivě deset — 2.

b) Plátky kor. čtyři — 11.
2.a) Plátky kor. jsou rozeklány mělčeji hlouběji ve 2 ušty:

někdy jsou plátky rozeklány tak hluboce, že se jich
zdá býti deset — 53.

b) PI. kor. ve 2 ušty nerozeklané — 6.
5.a) Na vrcholku semeníku jest 5 čnělek — 4.

b) Na vrcholku semeníku jsou 3 čnělky — 5.
4.a) Plátky kor. jsou rozeklány nanejvýš do polovice ....

1. Cerastium.
b) PI. kor. jsou rozeklány až k samé spodině .

(A Malachium.
5.a) Kulaté až elliptičné tobolky pukají v 6 nedě

lených chlopní namnozehlouběji než do polovice své délky . ... 4.6, Stellaria.
b) Válcovité tob. otvírají se na vrcholku 6 krátkými

zuby —da.
6.a) Vstřícné I. nema jí na spodu blanitých palistů — 7.

) Vstřícné, namnoze čárkovité I. mají na spodu malé bla
nité n. šupinovité palisty. Z paždí jejich vyrůstají
někdy svazečky listů v ten způsob, že se zdá. jakoby
byly listy v přeslenech — 10.

*)G. fastigiata L. p. p.



141

7.a) Plátky kor. jsou na předním okraji jemně pilovité.
Kv. skládají zdánlivý, konečný okolík..

7. Holosteum.
b) PI.kor. jsou celokrajné. Kv.jsou ve vidlanech

n. jednotlivě na koncích lodyh a větví, po případě
v paždích listů — 8.

8.a) Na vrcholku semeníku jsou tři čnělky — 9.
b) Na vrcholku sem. jest pět čnělek.. . . . 4. Sagina.

9.a) Zralé tobolkyotvírají se třemi celými (nerozeklanými)chlopněmi —, 10. Alsine.
b) Tob. otvírají se 6, po případě 4celými chlopněmi. Se

mena mají bílý přívěsek . . . . . . 8. Moehringia.
c) Tob. otvírají se nejprve 6 zuby a teprve později se poltíhlouběji ve 3 dvouklané chlopně. Sem. nemají pří

věsků MN „ 9. Arenaria.
10.a) Čnělek (blizen) zpravidla 5. Tobolky pukají 5 chlop

němi. Čárkovité listy jsou v »přeslenech« . 3. Spergula.
b) Čnělky (blizny) jen 3. Tob. pukají 3 chlopněmi. L. ne

jsou vždy v »přeslenech« . . . . . 11. Spergularia.
11.a) Semeník má na vrcholku 4 čnělky (blizny) — 12.

b) Sem. má na vrcholku pouze 2 nepatrné čnělky (bliz
nv). Bylinka s čárkovitými listv, rostoucími namnoze
v rozložených trsech — 9b.

12.a) Tobolky pukají 4 chlopněmi. Čnělky stojí proti plátkům korunním ,.. „-. 4, Sagina.
b) Tob. pukají 8 zuby. čnělky: S plátky kor. se střídají

5. Moenchia.

Rod I. Rožec. Cerastiium. Hornkraut.
Drobné byl. s bílými kv. ve volných n. svazčitě staže

ných, vidlanovitých květenstvích.
1.a) Byliny jednoleté, v úžlabí I. není listnatých úžlabních

prýtů; kor. zřídka podstatně delší než kalich — 2.
b) Byl. vytrv., zřídka dvouleté byliny: v úžlabí I. často

listnaté větévky; kor. mnohem delší kalichu — 6.
2.a) Na vrcholku semeníka jest 5 čnělek. Zralé tobolky pu

kají 10 zubv — 53.
b) Na vrcholku sem. pouze 3 čnělky. Tobolky pukají 6

zuby. — Byl. 1-2 dm vys., kalně zelená, žláznatě chlu
patá. Stopky kv. se po odkvetení ohýbají dolů. Kv.. čn.
Orient., na černých (černavách) a slanistých půdách
velmi pořídku . . . . odchylný-anomalum W. K.

„a) Listeny buď všecky n. alespoň hořejší, jakož i lístky
kališnímají lysou. suchomázdřitou špici,po
případě i suchomázdřitouobrubu. Plátky kor. nemají

W1

dole brv — 4.
b) Listeny i lístky kal. celé bylinné a oboje až do

špičkychlupaté. Plátkv kor. dole brvité —5.
4.a) Listeny vesměs po kraji suchomázdřité. Stopky plo

donosné za plodu dolů sehnuté. Plátky kor. zpravidla
kratší nežli kalich, jehož lístky jsou i po kraji sucho



„a)

b)

mázdřité a pilovité. Z tyčinek jest dokonale vyvi
nuto obyčejně jen 5; ostatní Jsou zastoupeny jen nitka
mi n. docela chvbějí. — Byl. 5-15 cm vys., mrtnatá. —
Db.-čn. Evr., na mezích, polích a suchých pahorcích
dosti hojný . pětim užný- semidecandrum L. [220|.
Listenydolejší jsou bylinné, hořejší jen na
špičce suchomázdřité. Stopky plodonosné obloukem
rovnovážně odstálé, s tobolkou sehnutou. Plátky kor.
namnoze zdéli n. málo delší kalicha, jehož lístky jsou
po kraji suchomázdřité, ale celé (nikoli pilovité) Byl.
5-25 cm vys., žláznatě chlupatá. — Db., kv. Merid., jako
předch. dosti rozš... nízký-pumilum CURT.*) |221|.

Ak V

Stopky plodní jsou kratší n. jen asi zdéli kalicha.
Plátky kor. asi zdéli lístků kališních; někdy však
chybějí. Nitky tyčinek lysé. Byl. žlutozelená, 1-2 dm
vys., v hořejší části lodyhy žláznatá. — Kv.-zí. Kosmo
polit., dosti rozšířený zvláště v hornatějších polohách .

klubkatý- glomeratum THUILL. [222|.

Stopky plodní jsou 2-5kráte delší nežli kalich. Plátkykor. kratší nežli kalich. Nitky tyčinekbrvité. Bvl.
šedochlupatá, štíhlá, 10-25 cm vvs. — Db., kv., Morid.,
na travnatých sťřáních porůznu

krátkoplátečný- brachypetalumDESP.12225|.
Pozn. U nás místy roste s lod. nahoře žlaznatou — C, taujricu m SPR.

*) R. lepkavý = C. glutinosum FR,
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6.a) Listeny úplně bylinné; vysokohor. rostliny s 1-5květou,
zřídka mnohokvětou lodyhou — 7.

b) Aspoň hoření listeny na okraji neb aspoň na špičce su
chomázdřité — 9.

7Z.a)Čnělky větš. 3, zřídka 4 (velmi zřídka 5): I. lysé, pod
louhle kopinaté; lod. nahoře často jednořadě chlupaté;
listeny a kalich lysé n. skoro lysé; stopky květní po
odkvětu dolů sehnuté. — Čec., sp. Circump.-alp. Pra
meniska pod tajícími ledovci u nás pouze ve vys. Kar
patech (Vys. Tatry, Čorná hora, Pop Ivan, Pietroš) ..

trojčnělečný- cerastioides BRITTON.*)[224].
b) Čnělek zpravidla 5, zřídka 4; 1. více méně chlupaté;

stopky květní po a
odkvětu odstáva- njící, pak přímé vE

“

225. Cerasttum brachypetalum. 224. Cerastium cerastioides,

8.a) Irsy volné; L.sivé, přitloustlé, dosti tuhé, většinou při
ostřené; kor. pl. více než dvakrát delší kalichu; tob.
na spodině nadmutá. — Čec.,sp. Evr.-alp. Prameniska
a ssuť pod ledovci, u nás pouze na vys. Karpatech
(Babia góra, Vys. Tatry) . šírolistý-latifolium L.

b) Trsy husté, polštářovité; 1. většinou živě zelené, užší,
tenčí a měkčí, většinou zaokrouhlené; kor. ne delší dva
kráte kalichu; tob. není na spodině nadmutá. — Čec.,
sp. Alp.-karp. V drolině a ssutř*skalní v alpském pásu
vys. Karpat (Vys. Tatry: Kožmarský štít) . . . ...

jednokvětý-uniflorum CLAIRV.
*) Cerastium trigynum VILL., Stellaria cerastinides L.



144

9. a)
b)

Kor. pl. asi zdéli neb málo delší než kalich — 10.
Kor. pl. aspoň o polovinu delší než kalich — 11.

11.a)
b)

12. a)

n. vejčité. Byl. vytrv., jen zřídka 2letá, vyhánějící z
odd. kromě květonosných lod., které jsou 1-3 dm vys. a
od krátkých chloupků drsné, nahoře často žláznaté, je
ště také bezkvěté, listnaté výhonky. Kal
lístky jsou na hřbetě dlouze srstnaté. Kor. plátky
zdéli lístků kal. Tobolky asi 2krát tak dlouhé jako ka
lich. Semena velmi malá, poněkud bradavčitá. — Kv.
zí. Kosmopolit., na lukách, mezích a rolích obecný..

trsnatý- caespitosum GILIB. [225].

m

225.Cerastiumcaespitosum. fo rastm arvehse,
Rostl. statnější, světleji zelená, 2-5-4 dm vys.; odrůda,
mající lodyhu odstále hustě srstnatou, ale vždy bez
žláznou, plátky kor. o něco delší lístků kal., tobolky
až 3krát tak dlouhé jako kalichy a semena asi 2krát
větší nežli druh předch. — Circumpol. Na travn. úklo
nech, holích, štěrbinách skal. na KI. Sněžníku, Jeseníku
a vys. Karp... velkoplod“v-fontanum BAUMG.")
Listeny se širokým mázdřitým okrajem — 12.
List. s úzkým mázdřitým okrajem, dolení často zcela
bylinné — 153.
L. krátce chlupaté, mdle šedě zelené: lod. většinou
štíhlá a prodloužená, krátkými chloupky drsná. — Kv.
čec. Circumpol., na mezích a trávnících obecný „.

polní-arvense L. [226|.
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b) L. lysé neb jenom na okraji brvité, zelené, podlouhle
kopinaté, s listnatými větévkami v úžlabí 1.; listeny
vejčitě kopinaté; kal. I. přiostřené. — Čec.,sp. Eurosib.
alp. Na holích a drolině skalní pouze na vys. Kar
patech. . . ... 222 tuhý-steictumI.

13.a) DoleníI. vejčité,ostré, dosti dlouze řapíkaté. hoř. ko
pinaté. skoro přisedlé; květenství bohaté; rostl. chabá
krátce chlupatá. — Čn.- sp. Pont. Ve stř. a již. Sloven
sku ve vlhkých horských lesích roztroušeně . .

lesní-silvaticum W.K.
b) Všechny listy přisedlé neb krátce řapíkaté — 14.

14.a) Rostl. skoro lysé. trsnaté. Lod. poléhavé, v kruhu se
šířící, až 2 dm dl., prýty nekvetoucí, jakož i dolení
části kvetoucí pr. většinou zcela lysé. L. většinou tuhé,
světle zelené, elliptické až podlouhle-elliptické, lysé n.
z částibrvité.Dolení listenv zcela bylinné.
Kal. I. krátké, vejčité, zaokrouhleně tupé. Tob. až
3kráte delší. než kalich. — Čn. - če. Endem. serp., pouze
v z. Čechách, na hadcích Císařského Lesa u Mar. Lázní

kuříčkolistý- alsinifolium TAUSCH.*)
b) Rostl. více méně huňaté — 15.

„a) Rostl. dlouze huňaté, zvláště nekvetoucí růžice hustě
bíle vlnaté; tob. asi 2krát delší kal. — Čec.- sp. Eur.-alp.
Na skalách, skalní drolině a ssuti pouze na vys. Kar
patech . . . huňatý- lanatum LAM.

b) Rostl. sice více méně huňatá, avšak konečné růžice ne
kvetoucích prýtů nejsou hustě bíle vlnaté: tob. není
nikdy 2krát tak dl. jako kalich. — Čec.,sp. Circumpol.
alp. Ná podob. místech jako' předešlý; pouze na vys.

Karpatech —- — alpský- alpinum L.MO

RodA Křehkejš. Malachiním Weichkraut.
Byl: vytrvalá, 2-8 dm vys... vidličnatě větvitá, lámavá,

alespoň v hořejší části více fnéně chlupatá, s L. srdčitě vej
čitými, dolejšími řapíkat., hořejšími „přisedl. a s kv. bílými.
Tobolky plodní jsou posléze rovnovážně odstálé až dolů se
hnuté a pukají asi do polovice své délky v 5 chlopní, žnichž
každá jest rozeklána ve 2 zuby. — Čn.-zí. Euras., na vlh
kých místech obecný . . vodní-aguaticum FR.**) [227].

Rod3.Kolenec.' Spergula. Spark.

*Byl; 1leté, s čátkovito-šidlovitými 1 -a bílými, 5četnýmiX. 0910, zřídka 605-8:tyčinkách.*
1.a) Listy mají na rubu podélnou rý h u“ Semena sice s 0

strým úzkýmokrajem,ale bez blanité obruby.
Byl. travozelená, 15-40 cm vys. — Čn,-zí. Circumpol.,
na píseč. polích obecný ... rolní-arvensis L. [228|.

b) L. ne mají na rubu podélné rýhy. Sem. se širokou
blanitou obrubou. Byl. sivozelené — 2.

224) € KaBlikionumWOLFNER, — **) Stellarin aguatica SCOP,
Klíč k úplné květeně, 19
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2.a) Plátky kor. jsou podlouhlé, ale zaokrouhlené, 0
kraji svými vzájemně se kryjící. Tyč 10, zřídka 6-8.
Obruba semen zpravidla na hnědlá, užší než ostatní
průměr semena. Byl. tletá n. 2letá, vnějškem podobná
předch., ale ovšem slabší, pouze 8-20 cm vys. — Db.- kv.
Evr., na písčinách a skalách velmi porůznu... .. . .

jarní- vernalis WILLD.
b) Plátky kor. zašpičatělé. Tyčinek zpravidla pouze

5. Semena jsou vroubena blanitým křídlem bělost
ným. tak širokým, jak široké jest semeno samo. —
Vnějškem podoben k. jarnímu. — Db, kv. Evr.-me
rid., u nás vzácný (střední a záp. Polabí, Jihlava). ...

pětimužný- pentandra L.

Rod 4. Úrazník. Sagina. Mastkraut.
Drobné, namnoze trsnaté bylinky s čárkovitými, obyčej

ně hrotitými, bezpalistnými listy a drobnými, 4-5četnými kv.
o bílých kor. Zralé tobolky pukají 4-5 chlopněmi.
1.a) Kv. 4četné (o 4 listcích kal., 4 plátcích kor., které

záhy opadají a někdy docela chybějí, o 4 tyč. a 4 čněl
kách); jen výjimkou bývají kv. 5četné. Plátky kor. jsou
mnohem kratší nežli lístky kal. — 2.

b) kv. 5četné. o 10tyč., výjimkou 4četné, o 8 tyč. Plátky

kor: asi zdéli n. delší kalicha. Byl. vesměsvytrvalé — 4.
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b)


5. a)

nujícími, 2-8 cm dl. Lístky kal. jsou všecky tupě za
okrouhleny. Stopky kv. se po odkvetení hákovitě
ohýbají, ale za plodu se opět vzpřímují. Kv.- zí. — 3.
Byl. iletá, s lod. namnozepřímými n. vystoupa
vými, trsnatě větevnatými, 3-10 cm vys. Z lístků kal.
jsou 2 vnější krátce hrotité. Stopky kv. stále

M V)
“ NIMM . KL ČL

PZ
% DNE =

229, Sagina procumbens.

přímé. Plátky kor. velice malé, brzy opadavé, často
i žádné. — Kv.-če. Evr., u nás velice vzácný (Loučeň
mezi Nymburkem a Ml. Boleslaví, Rožnov, Opava)

bezplátečný-apetala L.
Byl. žlutavě zelenavá, s nitkovitými listy po kraji
hladkými a lysými. — Circumpol.,na vlhkých
písčinách obecný . položený- procuiibens L. [229].

4.a)

sl.čárkovitými, pokra

Snad pouhá odrůda úr.
položeného, jemuž
se vnějškem velice po
dobá, u nás jen na Rad
hošti a v Gilgenberském
lese u Slavonic v jz.
Moravě 0prutniíkovitÝ

bryoides FROHL.
Plátky kor. asi 2krát

kvetu přímé. — Byl.
s lodyhami 10-20 cm dl.,
většinou vystoupá
výmias l. nitkovitý- 230.Saginanodosa,
mi. V paždích některých :
listů. zvláště 1. hořejších, bývají svazečky drobounkých
lístků. Tobolky jsou delší kalicha. — Čec.- sp. Evr., na
rašelinných lukách a mokrých písčinách velmi porůznu

uzlatý -nodosa FENZE. |230|,
neť——VLL
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b) Plátky kor. jen asi zdéli n. o málo kratší kalicha.
Stopky kv. po odkvetu hák oovitě ohnuté, později však
opět vzpřímené.— Byl. s lod. položený mi, nitkovi
tými —5.

5.a) Lod. většinou 1květé. Listy krátce hrotité, lysé.
—Plátky kor. trochu kratší než kalich. Tob.skoro
2krátdelší kalicha. —Čn. - sp. Horská rostlina circum

>

j 1

231. Sagina saginoides.

pol., vnějškem podobná ú. položené mu, u nás velmi
orůznu (na pramenitých místech a skalách v Šumavě,
rkonoších, Jeseníku, v Karpatech, ale také u Polné,

Humpolce a Klatov) . horský-saginoides L.*) [2531].
b) Lod. většinou 2-3květé, řidčeji ikvěté. L. o dlou

h ém, osinatém hrotu, žláznatě brvité. — Plátky kor.
zdéli kalicha. Tobolky jen málo delší nežli kalich.

A Vnějškem podobný předch. — Čn., če. Cir
cumpol., na písčitých, vlhkých březích po
řídku (Bělá, Mimoň, MI. Boleslav, Nýdek
v Těšínsku, na písčinách Morav. Pole na
jz. Slov. . šidlovitý-subulata PRESL.

232, Moenchiaerecta. W Stellaria media,

Rod 5. Běličk a. Moenchia.Monchie.
Byl. tletá, nasivělá, o lod, 3-10 cm vys., pouze 1-2květých,

obyčejně v trsech. L. podlouhle-čárkovité, Lístky kal, sucho

222 40, Hnnédy=>A;LinnnejPRESL,
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ázdřitě vroubené, plátky kor. bílé, kratší nežli kalich. Tyč.
b.- čn. Evr., u nás dosud jen v okolí Manětína u Plzně

říve též u Šluknova v sev. Čechách . . . . . . . ...
počtveřená-erecta FL. WETT.*)[232].

DEE

Rod 6. Ptačinec. Stellaria. Sternmiere.

Až na ptačinec obecný, který jest 1-2letý,byl. ve
směs vytrvalé, s lod. namnoze vidličnatě dělenými a s kv.
bílými.
1.a) Lod. oblá. Listy alespoň dolejší řapíkaté —2.

b) Lod. čtyřhranná. L. vesměspřisedlé — 53.
2.a) Plátky kor. zdéli kalicha n. i kratší. Někdy jsou

pl. kor. zakrnělé n. docela chyběji a pak i z tyčinek bývá
vyvinuto pouze 2-7. Lod. poléhavá n. vystoupavá, chabá,
8-25cm dl., po jedné straně
(jednořadě) chlupatá. Listy
vejčité n. elliptičné. Stopky kv.
posléze až 6krát tak dlouhé jako
kalich, za plodu dolů sehnuté. —
Kvete skoro po celý rok. Kosmo
polit., na polích a rumištích velmi
rozšířený NS
obecný n. žabinec- media

VILL. |[2535].
Pozn. Odrůda bledozelená, snadno žlout

noucí, namnoze drobnolistá, s lod. většinou jednodu
chou n. chudě včtvitou,trochu tuhou,as květysměst
nanějšími, o stopkách posléze nanejvýš 5krát tak
dlouhých jako kalich, o plátcích kor. zakrnělých
n. úplně poilačených a pouze o 2-3 tyčinkách, pova
žujese obyčejněza samostatnýdruh 2..

bezplátečný — apetala OPÍZ.
b) Plátky kor. 5kráte delší kali

cha. Lod. 5-6 dm vys., nahoře pý
řitá až chlupatá. Stopky plodní
rovnovážně odstálé. — Čn. čc. Evr.,
ve stinných lesích, zvláště u potokůdostirozš.. a...

h a jní- nemorum L. [234].
5.a) Plátky kor. jen asi zdéli n.

kratší kalicha — 4. 234.Stellarianemorum.
b) PI. kor. mnohem delší kalicha,

někdy skoro 2krát tak dlouhé jako lístky kališní — 6.
4.a) Plátky kor., které jsou až ke spodu rozeklané, sahají jen

asi do polovice kalicha. Listy vejčitě kopinaté, sivé.
— Lod. větevnatá, trochu dužnatá, 1-4 dm dl. — Kv.- če.
Circumpol., ve vlhkých lesích a na březích rybníků dos
tihojný . . . . . bažinný- uliginosa MURR.[255].

b) Plátky kor. asi tak dlouhé jako kalich n. o něco
málo delší. L. čárkovité n. úzce kopinaté — 5.

*) M. guaternella EHRH,
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5.a) Lod. i listy hladké. Listeny, které zastupují ve kvě
tenství listy, jsou suchomázdřité,na spodu brvité. —
Byl. travozelená, 1-4 dm vys., o lod. chabé, spodem po

235. Stellaria uliginosa.

léhavé. Kv.-čc. Euras., na lukách, mezích a polích o
becný . .. ...... travolistý- graminea L. [2536].

b) Lod. v hořejší části na hranách a listy na krajích
drsné. Suchomázdřitélisteny ve květenství lysé. —

lz |
236. Stellaria graminea. 257. Stellaria holostea. 258. Stellaria palustris.

Byl. žlutavě zelená, trsnatá, 1-3 dm vys., vnějškem po
dobná předch. — Kv., čn. Arkticko-tundrový, ve vlh
kých a rašelinných lesích velmi porůznu. . . . . . .

tundrová- mosguensisM.B.*)
*) P. Friesův — S. Frieseana SER., S. longifolia AUT,
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a) Poměrně veliké kv. vyrůstají z paždí listenů zelo
ných, bylinných. Listy kopinaté, dlouze zakončité, po
kraji a na kýlu draslavé. Kal. lístky blánovité, bez
žilné; kor. plátky jen do polou rozeklané; prašníky
žluté. — Db., kv. Evr., v lesích a houštinách hojný .

velekvětý- holostea.L. [257].
b) Kv., alespoň hořejší, vyrůstají z paždí listenů sucho

mázdřitých. L. čárkovitě kopinaté,častona
sivělé. Kal. lístky 5žilné; kor. plátky skoro až ke

spodu rozeklané; prašníky červenavé. — Čn., čce.Puras.na vlhkých lukách a v příkopech dosti rozš.. .
sivý- palustris RETZ.*)1258].

Rod 7. Plevel. Holosteum. Spurre.

Byl. 1letá, sivě ojíněná, s přízemní růžicí listů a jedno
duchou, více méně žláznatě pýřitou, 5-20 cm vys. lod. Listů

lodyžních jsou pouze 2-3 páry. Kor. plátkv drobných kv. bílé,
asi 2krát delší lístků kal. Místo 10 tvčinek bývají vyvinuty
nejčastěji pouze 3. — Bř.-kv. Euras., na polích a mezích
obecný . . . . .+ . okoličnatý- 'umbellatum L. [239|.

Pozn. Na již. Moravě a j. Slovensku jest daleko hojnější forma statnější, vyšší
1 bohatě žlaznatá . -< . .- -2 -2 -+ + + +.. 2 var. Heuffelii RCHB.

*, St glauca WITFI.
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trsnatá- muscosaL.

*) Alsine Preslii REUSS,

3

Ul

konečné, hroznovité. —
Kn.- če. Eur. pont.- sarm.
Na suchých výslunných,
často písečných stepních
stráních. U más pouze
na Slovensku mezi Ri
mavskou Sobotou a Fe
ledem 0
travolistá - gramini
folia SCHRADER.*)

'241].
L. až 1 em dl. Lod. jed
notlivé neb rostl. v tr
sech rostoucí — 2.
R. vytrvalé v trsech neb
drnech rostoucí — 53.
R. jednoleté s lod. jed
notlivými — 4.

vité, hrotité. Kor. plát
ky delší nežli jedno
žilné lístky kal. — Vy
stoupavé, bohatě větev
naté, odstále ©žláznatě
chlupaté lodyhy, nesou
cí po 1-3 poměrně veli
kých květech, vytvářejí
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skalách Pavlovských a Mikulovských kopců
Vb

velkokvětá- grandifloraALL.

242, Arenaria cihata.

b) L. kopinaté až podlouhle vejčité, ostré, na okraji až nad
polovinu dlouze brvité. Kor. p i více než dvakrát delší
kalicha. — Čec.,sn. Circump.-alp. Na holích alpinských

2S
BP " 6" ý !: U

AÚ s X a

Zp 'Ž
y | Lý(A LS ŮW. 8

NIA
245.Arenarianaria serpyllifoa

kamenitých ssutích i
na Čorné hoře v Podk.

a) Byl. mdle zelená
namnoze hned od

skalách pouze na Tatrách a
rvitá- ciliata L. |242|.

Tobolky skoro kulovité. —Lod
S podu bohatě větevnatá, pýřitá, 5-15



cm vys. Kv. na stopkách dosti silných, v chudém květen
ství vidlanovitém. — Kv., čn. Euras., na polích, mezích a
u cest obecná. . douškolitá- serpyllifolia L. [243j.

b) Byl.žlutavě zelená.Tob.vejčitě podlouhlé. —
Ostatně jak předch., ale ve všem útlejší, u nás velmi po
řídku, hlavně na stepních stráních. . . . . . .. ..

tenkokvětá- leptoclados REICIIB.

Rod 10. Kuříčka. Minuartia.*) Miere.

útlé bylinky se štětino
vitými n. šidlovitými, bezpa
listnatými listy a 5četnými,
bílými kvítkv, o 10n. 5 tyčin
kách.

1.a) Nízké vytrvalé byliny, často v trsech neb drnech ros
toucí — 2.

b) Byliny jednol. se vřeten. koř.; pl. kor. mnohem kratší
kalicha — 6.

2.a) Kal.lístky trochu chruplavčité, bílé, se zele
ným hřbetním pruhem. Lod. lysé n. jen doleji mrtnaté,
6-12 cm vys. — Kv.-če. Merid., na skalách a keřnatých
kopcích velmi porůznu < -< « « + + © + +štětinkatá- setacea HIERN.[244].

b) Kal. lístky bylinné, zelené, jen po kraji úzce mázd
řité — 5.

.) Alsine.
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5.4) L. bezžilné neb jednožilné, úzce čárkovité n. štětinovité;
kal. J. více méně tupé — 4.

b) L. (aspoň za sucha) zřetelně 5-7žilné; kal. l. většinou 0
stré neb přiostřené — 5.

4.a) Květy malé; kor. pl. nejsou nikdy delší než kalich, vět
šinou nitkovité neb vůbec chybí; lod. jednokvětá. — Čec.,
sp. Evr.-alp. Ve skulinách skalních, na ssuti i holích alp
ských, u nás pouze na Tatrách a na Babia góra. .....

drobná- sedoides HIERN.*)[245i.
b) Květy nápadné; kor. pl. skoro dvakrát tak dlouhé jako

kalich; lod. většinou mnohokvětá; 1. bezžilné. — Čec.,sp.
Evr.-alp. Na výslunných, kamenitých stráních, na ska
lách i ssuti skalní v horských polohách Slovenska často

šídlolistá-laricifolia SCHINZ.et THELL.**)[246].

a) :

M

VT
4

247. Minuartia viscosa. 249. Minuartia fasciculata.
(= Alsine viscosa.) (= Alsine fasciculata.)

5.a) Lodyhy 6-12cm vys., nahoře vidličnatě větvité, více než
trojkvěté. Vnějškem podobá se předch. — Kv., čn. Kuras.,
u nás dosud jen na písečných mezích u Bělé (v Boleslav
sku) a u Kamberka (v Táborsku), na Slov. roztroušeně

jarní- verna HIERN.***)
b) Lod. 5-8 cm vys., pouze 1-3květé, v hustších trsech a

o větších květech. Ostatně jako k. jarní, za jejíž od
růdu ji někteří též považují. — Čn., če. Na skalách Obří
ho dolu v Krkonoších, na Slov. na vys. Karpatech . . .

Gerardova- GerardiHAY.+)
*) Alsine sedoides KITTEL, A. Cherleri WENZL, Cherleria sedoides L. —

*) Alsine laricifolia CRANTZ. — ***) A. verna BARTL. — +) A. Gerardi WAHL
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6.a) Stopky kv. jsou mnohem delší nežli kalich, proto jsou
vidlany volnější. Lístky kal. zelené, jen po kraji
suchomázdřité, vesměs stejné. Lod. nahoře hustě žláz
natě chlupatá, 3-10 cm vys. — Čn.-čc. Merid., na píseč
natých úhorech velmi porůznu . ..

žláznatá- viscosa HIERN.*) 12471.
b) Stopky kv. jen zdéli n. o málo delší kalicha, prolo

vidlany svazečk ovitě stažené.Lístky kal. chrunlav
čité, bělavé, se zelenými hřbetními pruhy, nestejné. Lod.
ztuha přímo-větevnatá, 8-20 cm. vys. — Čec., sp. Merid.,
u nás jen v již. Moravě (na Pavlovských kopcích a na

Stránské skále u Brna) a na
mnoha místech na již. Slo

o OBE vensku . svazčitá- fas
i M ciculata HIERN.**) [248).

? AS V M ff
i 8 4

NÍ | 5 J ý 7FS »
DI, M

249. Spergularia rubra. 250. Spergularia salina,
p ne

Rod 11. Kuřinka. Spergularia. Schuppenmiere.

Drobné byl. s čárkovitými listy [249L), které mají bla
nité palisty [b]. Růžové n. bílé, 5četné kv., obyčejně o 10
tyčinkách a o semeníku se 3 čnělkami, dospívají v tobolky,
poltící se ve 3 chlopně [f].
1.a) Čárkovité listy po obou stranách ploché, jen

málo dužnaté, alespoň hořejší hrotité —2.
b) L. polooblé, dužnaté, tupé. Palisty Širocevejčité.málo lesklé, vytrvalé. Kor. bledě růžové n. bílé —3.
a) Palisty [bl prodloužené, vejčité n. kopinaté, stříbro

bíle lesklé. Listy úzce čárkovité, vesměs hrotité. Plát
*) A. viscosa SCHREBER. — **) A. fasciculata M. et K.
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ky kor. růžové. Tobolka asi zdéli kalicha. Bezkřídlá se
mena s naduřelým okrajem, na plochách zrnitá. Byl. 1
letá až vytrv., 8-15 cm vys. — Čn.- zí. Circumpol., na pí
sečnatýchpůdáchobecná.. ..

červená-rubra PRESL.(249).
b) Pal. malé velmi krátk 6, široce 3hranné,málo lesklé,

záhy opadavé. —L. čárkovito-nitkovité,jen hořejší
hrotité, dolejší tupé. Tob. trochu delší než kalich. Bez
křídlá semena posázena osténky. Byl. tletá, ve všem
útlejší než předch., se kterou se jinak shoduje, lak že
jí někteří od ní ani neoddělují. — Čn.-zí. Evr., u nás
vzácná, často posp. na obnažených březích rybníků v již.

Čech. a na Moravě u Třebíče. ostnosemenná
echinosperma ČEL.

, 251. Herniaria glabra. 252. Ilecebrum verticillatum.£

a) Byl. 1-2letá, 1-2 dm vys.. s kořenem tenkým. Tobolky
jen o málo delší kalicha. Semena bezkřídlá, jen

. zřídka několik „nejdolejších křídlatých. —'Čn.- zí. Cir+gumpol., velmi porůznu'na slaných půdách .
solná-salina PRESL.*)12501.

b) Byl. vytrvalá, 15-30cm vys., s kořenem mrkvovitě
ztloustlým. Tob. skoro 2kráte tak dlouhé jako
kalich. Sem. obroubená blanovitým křídlem;
jen několik nejhořejších semen bezkřídlých. — Ostatně
o ní platí co o předcházející

obr oubená- marginata KITTEji**)
1) 8, mašina BESS, — ©) S, medin PRES, © |



Čeleď 25. Průtržníkovité. Paronychiaceae.

Byl. drobnější, s lod. namnoze položenými, a s drobnými,
pravidelnými, 5četnými kv., nejčastěji v klubíčkách. Kal. vv
trvalý, kor. zakrnělá n. nitkovitými plátky zastoupená, tvč.
5, semeník svrchní, 1 pouzdrý, dospívající v nažku n. tobolku.
U nás 4 rody:
1.a) Květy v úžlabních klubíčkách — 2.

b) Kv. v konečných klubíčkách nebo ve květenstvích
vidlanovitých — 53.

2.a) Kališní lístky bylinné, skoro ploché. Plody nažky
1. Herniaria.

b) Kal. I. chruplavčité, uvnitř žlabovité [252kl. Pl.
1isemenné, pukavé tobolky. . . . . . 2. Úlecebrum.

3.a) Listy střídavé. Kv. nahloučenév klubíčkách,
která skládají konečné laty. Plody nažky . 4. Corrigiola.

b) L. po 4 »v přeslenech«. Kv.ve volných vidla
novitých květenstvích.Pl. tobolky 53.Polycarpum.

Rod 1. Průtržník. Herniaria. Bruchkraut.

Drobné bylinky vytrv., řidčeji tleté, s bohatě větevnatý
mi, položenými, 5-15 cm dlouhými lodyhami, vstříčnými n.
střídavými I. a drobounkými kv. v úžlabních klubíčkách. Kv.
mají 5 lístkůkal. [k|,5nitkovitých plátkůkor. [c],5 tvč.
a svrchní semeník se 2 bliznami. 0
1.a) Lod. jemně pýřitá. L. lysé. Kalich kratší nežli

zralá tobolka, o uštech namnoze tupých. — Čn.-řj.
Eurosib., na písečnatých polích a mezích obecný . ...

lysý n. husí mýdlo-glabra L. [251].
b) Lod. a I. chlupatá n. štětinatá — 2.

2.a) Kal. o uštech štětinatě osinatých; I. elliptické n. pod
louhlé, šedochlupaté. Svazečky květní 5-10květé. — Čec.
zí. Euras. Na písečných půdách celkem pořídku . ...

chlupatý- hirsuta L.
b) Kal. stejnoměrně štětinatě srstnatý; lod. a I. štětinatě

chlupaté. Svaz. květní chudokvěté, 5-6květé. — Čec.- řj.
Merid. Na obnažených výslunných místech. Na Mor.
pomíjivě u Nikolčic jv. Brna, na Slovensku u ParkáněBesserův- Besseri ANDRZ.")

Rod 2. Nehtovec. Hlecebrum. Knorpelkraut.

Byl. tletá, s tenkou, položenou n. vystoupavou, 5-25 cm
dl. lysou lod., vstříčnými, opak vejčitými, celokrajnými |. a
bílými kv. [F]. — Če.- zí. Evr., u nás pouze na krajích ryb
níků v pánvi třeboňské a u Počátek, na Mor. u Volfířova no
daleko Dačic . . přeslénkatý- verticillatum L. [255|.

+) 1[. incana AUT. ... ka
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Rod 5. Kýlatka. Polycarpum. Nagelkraut.
Útlá, tletá, 10-15 cm vys. bylinka. Listy podlouhle vej

čité, v přeslenu obyčejně 2 větší a 2 menší. Kv. [F] 5četné,
o bělavých korunách a 3-5 tyč. — Če.- zí. Jihoevr., v Čechách
posud jen z okolí Chomútova známá, na již. Slovensku

čtyřlistá- tetraphyllum L. [255].

Rod 4. Drobnokvět. Corrigiola. Hirschsprung.
Byl. tletá, vytvářející rozložené trsy tenkých, sivozele

ných 1-2 dm dlouhých lodvh. L. čárkovito-kopinaté, střídavé,
na spodu s blánovitými palisty [b]. Květy [F] 5četné, nažky u
zavřené ve vytrv. kalichu. — Čc.-zí., u nás pouze na kře
menitých březích záp. Labe a v již. Slov... ...........

pobřežní- litoralis L. [254].

253. Polycarpum tetraphyllum. 254. Corrigiola litoralis.

V Čeleď 26. Chmerkovité. Scleranthaceae.
Rod: Ch merek. Seleranthus. Knáucl.

Drobné, 1-2 dm vys. bylinky s kolénkatými, vidličnatě
větvitými lod. a vstřícnými, bezpalistn., čárkovitými L. Zele
navé kv. [F] mají na obvodě zvonkovité číšky 5cípý kalich
a 10, někdy také méně tyčinek. Kor. chybí. Ze svrchního se
meníku dospívá jednosemenná nažka, vězící ve vytrv. kali
chu [f]. Druhy vesměs evropské.
a) Lístky kal. jsou zaokrouhlenětupé, kápovité a mají

širokou, blánovitou, bílou obrubu; za květu jsou hvězdo
vitě rozevřené,na plodu se však k sobě sklánějí i|. —
Tvě. 10,skoro tak dlouhých jako lístkv kal. Bvl. vytrv.
šedozelená, s I. čárkovitě šidlovitými. Kv.- řj. Na suchých
polích a mezích ohjecný . - - ozimÝ-percnnis L. |255].
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b) Lístky kal. jsou špičaté a mají mázdřitou obrubu u
zounkou; zůstávají i po odkvetení rozevřené. —
Tyčinek obyčejně jen 2-5, jen asi do “/; kalicha sahajících
[255F]. Byl. 1-2letá, velmi zřídka vytrvalá, travozelená n.
žlutavě zelená, s I. úzce čárkovitými, dosti proměnlivá. —
Kv.-řj. Na polích a průhonech obecný.roční-annuusL.

Pozn. Oba druhy, zejména však ch. roční. jsou značně měnlivé. U nás rostou
tyto formy ch. ročního: var. annotinus RCHB. (= var. fastigiatus CEL.,
var nepermus RCHB.( var polycarpus ČEL., dále var. collinusBECK(= S. verticillatus TAUSCH,var congestus KNAF)a j. — Mezi
oběmadruh Té se porůznu intermediérnítvar,t zv.ch prostřední S. intermediusk „kt.semázamíšenceS annuusXperennis,

Čeleď 27. Šruchovité. Portulaceae.

Drobné, lysé, namnoze dužnaté bylinky s drobnými kv.
které mají 2listý Kal., 4-6 kor. plátků, na spodu spolu srost
lých, různý. počet tyčinek a svrchní n. polospodní semeník,
dospívající. v 1pouzdrou tobolku. Jsou“ jich- 2„rody- .* te.

Rod 1 Šruc ha. Portulaca. Burzelkohl.

Byl. tletá, dužnatá, s lod. po zemi rozloženou, 1-2 dm
dlouhou, s I. namnoze vstříčnými, řidčeji stříd., podlouhle
opak-vejčitými, a s drobnými kv. úžlabními. Květy [F] maji
2listý kal., žlutou, 4-oplátečnou kor. [c], 8-10 tyč. a polospodní
semeník, z něhož dospívá vícesemenná tobolka If, otvírající
Ré:víčkem, —z W: zí, Půyoďém asi ze žáp,: Asie,„nyní:Kosmo:
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polit., u nás jen zavlečená. Velmi porůznu na polích, u cest
a také pěstovaná v zelinářských zahradách.. . ... .. ....

obecná n. kuří noha- oleracea L. [256].
Pozn. Šrucha vyskytáseve dvouformácha to divoké (var. silvestris DC.)

a pak pěstované (var. sativa DC., P. hortensis RUPR.).U nás zdomácnělana
vzdělávané i pusté půdě prvníz nich, která jest dnes rozšířena v teplém i mírném
pásmu celé země, jest však asi domácí v mírné záp. Asii, ač již za starověku byla
naturalisována ve Středozemí. Srucha setá liší sehlavně statnějším a vzpřímeným
vzrůstem, většími a širšími |. a křídlatě kýlnatými cípykal. Jest dle všeho jen kult.
forma předešlé, ač se udává jako samorostlá ve Vých. Indii. Pěstuje se jako ze
lenina (a salát) hlavně v teplejších zemích a přenechána samu sobě, přechází prývevar.silvestris.

Rod 2. Zdrojovka. Montia.Ouellkraut.
Byl. se vstřícnými, podlouhle kopin., celokrajnými L. a

dlouze stopkatými kv. [F], které jsou buď jednotlivé úžlab
ní n. v úžlabních, po případě konečných vidlanech. Kal. [k]

957, Montia rivularis. 258. Rhus cotinus.

2listý, kor. [c] bílá, 5cípá, obyčejně o 2 cípech větších a 5
menších, tyč. nejčastěji jen 3. Ze svrchního sem. [p] dospívá
tobolka [f], pukající 3 chlopněmi.
a) Byl. vytrv., 10-25cm vys., tma věji zelená, často ve

vodě vzplývající. Květy ve vidlanech konečných i po
stranních. — Kv.-zí. Circumpol., porůznu v potocích a na
mokrých písčinách, zvláště v hornatých polohách . . «.

obecná n. potočka-rivularis GMEL.[257].
b) Byl. 1letá, pouze 5-10cm vys., žlutavě zelená, Květy

ve vidlanech konečných, Ostatně jako předch. — Na mok
Klíč k úplné květeně, 1
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rých písčinách velmi porůznu a vzácně .menší- minor GMEL.

Čeleď 28. Škumpovité. Terebinthaceae.

Rod: šku mpa. Rhus. Sumach.

Kře n. stromy původu vě
tšinou cizího, u nás sázené v sa
dech a zřídka z laňující. Kv.
Sčetné, o 5 oplodních tyč., ve
tknutých do podplodního ter
če, a o svrchním semeníku, z
něhož dozrává peckovice.
1.a) Listyjednoduché, vej

čité, celokrajné. — Drob
né, nazelenalé kv., v bo
hatých latách volných.
Valná většina poupat kv.
opadá a stopky jejich se
pak prodloužía pokry
jí červenými chlu
py, takže celé květen
ství vypadá jako chun
del. — Čn., če. Druh
jihoevr., u nás sázený a
občas zplaňující (tak na
př. ode dávna na Choto
buši u Dobříše), na Slov.
však domácí . ..

r uj- cotinus L.*) [258].
b) L. složené ze 3 n. vět

šího počtu lístků — 2.
„a)Listytrojčetné, olíst

cích široce vejčitých, sko
ro celokrajných n. vy
krajovaně zubatých. Kv.
mnohomanželné, bělavé,
v úžlabních latách. Rost
lina jest proniknuta. je
dovatým mlékem, které
působí na kůži velmi nc
příjemné otoky. — Kv,
čn. Ze Sev. Ameriky, u
nás zřídka zdivočelý
jedovatá - toxicoden

dron L. [259|.
260.Rhustyphina. b) Listy lichozpeřené,

mnohojařmé, o lístcích
vejčitě kopinatých, pilovitých, na rubu šedých. Mladé
větévky a letorosty jsou pokryty hnědou plstí. — Kv.

*) Cotinus coggyria SCOP,
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dvoudomé, zelenavě žluté až nachové. Plodní laty po
dobají se hustým, huňatým, hnědonachovým klasům. —
Čn., Čec. Ze Sev. Ameriky, u nás se sází a někdy zdivo
čuje .- . - - + +... + ocetná-typhina L. i260|.

Čeleď 29. Jírovcovité. Hippocastaneae.

Stromy s I. dlanitě 5-7četnými a s kv. souměrnými, v la
tách, složených z vijanů. Tyčinek zpravidla 7. Plody tobol
ky, obsahující 1-3 veliká semena.

Rod 1. Jírovec. Aeseulus. RoRkastanie.
Plátků kor. zpra

vidla 5. Tyčinky z
koruny vyniklé. To
bolky více méně ost
nité.
a) Plátky kor. bí

lé, s červenýmia
žlutými| skvrna
mi. Listy větši
nou Zčetné. Pu
peny lepkavé.
——Kv., čn. Půvo
dem ze sev. Řec
ka, sázený často
v stromořadích

obecný nebo
koňský kaš
tan, maďal
hippocastanum L.

[261].
b) Plátkv kor. čer

vené. L. větši
nou 5četné. Pu
peny ne le P k a- 261."Aesculushippocastanum.
vé. — Čn., čce. Ze L
sev. Ameriky. Sází se zřídka v sadech . . . ........

červený-rubicunda LOIS.
Rod 2 Pavic. Pavia. Pavic.

Stromy podobné jirov ců m, od nichž liší se tím, že kv.
jejich mají kor. plátky zpravidla jen 4, tyčinky z koruny
nevyčníva jí a plodní tobolky jsou hladké. — Čn. čec.
Ze sev. Ameriky, u nás zřídka v sadech. m
a) Kor. plátky červené... . . červená-rubra LMK.
b) Kor. plátky bledě zelenavě žluté . žlutá-flava DC.

Čeleď 30. Javorovité. Aceraceae.
Stromy se vstříčnými I. a pravidelnými kv., z nichž se

ha!vyvinují křídlaté dvojnažky, Patří k nim 2 rody:
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Rod 1. Javor. Acer. Ahorn.
Květy nejčastěji mnohomanželné, v latách n. hroznech,

skládají se z 5 opadavých lístků kal., 5 plátků kor., barvy
nejčastěji žluté, bělavé n. zelenavé, 5-9 tyčinek, vetknutých
do podplodního terče, a ze svrchního semeníku, jehož čnělka
jest rozeklána ve 2 bliznová ramena.
1.a) Listydlanitě rozeklané v 5-7laloků—2.

b) L. celé, jen zpředu slabě laločnaté na spodu srdčité,
po kraji pilovité. Laty kv. přímé.— Tyčinky prašní
kových kv. 2krát tak dlouhé jako bělavé plátky kor.
Plody posléze červené, s křídly sehnutými. — Kv., čn.
Pont.-orient., sázený. v sadech a zřídka zplaňující. Pu
vodní na Již. Slovensku,
kde počíná od Nitry a po
stupuje dle již. okraje
Karpat až do Podk. Řusi
tatarský - tataricum

[262].

262. Acer tataricum. 265. Acer pseudoplatanus.P
a) Listy po obou stranách stejně zelené. Kv. v pří

mý ch latách. Křídla plodů rovnovážně rozestálá.—3.
b) L. na rubu sivozelené. Nazelenalékv. v převis

lých hroznech, v dolejší části složitých. Křidla plodů
osléze dolů sehnutá. — Kv, čn. Evr., v horských
esích dosti rozšířený a také v stromořadích sázený. .

horní n. klen- pseudoplatanusL. |265].
„a) Listy mají laloky dlouze zakončité, zaš pičatělé a

řapíky jejich jsou v mládí mléčnaté. Žlutozelené,
na stopkách a kališích skoro lysé kv., rozvíjejí se oby

čejně o něco dříve nežli listy. — Db., kv. Evr., v Jesích ataké v stromořadíchsázený. .
mléčný n mlé č.platanoides L, (264,
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b) L. mají laloky tu pé a řapíky jejich jsou i v mládí bez
mléka. Zelenavé,na stopkácha kališích chlupaté
kv. rozvíjejí se brzy po vyrašení listů. — Kv. Evr., v le
sích a houštinách, zvláště teplejších pahorkatin .....

babyka-campestre L. |265'.

Rod 2. Jasano javor. Negundo.Eschenahorn.
Strom s l. lichozpeřenými, složenými ze 3 n. 5 vejčito

kopinatých, vroubkovaně pilovitých lístků, z nichž konečný

264. Acer platanoides. 265. Acer campestre.L
.

bývá často rozeklán v laloky. Dvoudomé kv., objevující
se dříve nežli počnou rašiti 1., mají podobné složení jako kv.
javorů,ale chybí jim koruna. Plodyvisí na velicedlou
hých stopkách a mají křídla sehnutá dolů. — Db., kv. Ze
Sev. Ameriky, u nás sázený v sadech m—

obecný-fraxinifolia NUTT.*) !266].

Čeleď 51. Routovité. Rutaceae.

Byl. vytrvalé, pronikavé vůně, s peřenodílnými n. licho
zpeřenými 1. a 4-5četnými kv., z nichž dospívají 4-5pouzdré
tobolky, otvírající se na vrcholku každého pouzdra skulinou
ve vnitřním švu [267f]. Jsou jich dva rody:

*) Javor jasanolistý = Acer negundo L.
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Rod I. Routa. Ruta. Raute.

Byl. s větevnatou, 3-6 dm vys. lod., žlutavě zelenýnui, 1-3
kráte zpeřeně dělenými l. a žlutými kv. ve vrcholíkovité latě.
Kv. [F] mají 4-5 vytrvalých lístků kal., 4-5 Ižicovitě prohlou
bených plátků kor., 8 n. 10 tyč.,upevněných na podplod
ním terči, a svrchní semeník s jednoduchou čnělkou. —
Čn. - srp. Pocházejíc z jižní Evropy, sází se v květnicích a ně
kdy též zplaňuje . . . . . obecná- graveolens L. [207].

Rod 2. Třemdava. Dictamnus. Spechtwurz.

Byl. s lod. nejčastěji jednoduchou, 5-10 dm vys., posetou
hnědými žlázkami. L. lichozpeřené. Kv. v konečném hroznu.

Kal. 5listý, opadavý; kor. z 5 nestejných, bledě růžových, na
chově proužkovaných, řidčeji bílých plátků; tyč. 10. — Kv.,
čn. Euras., velmi porůznu na výslun. stráních a též pěsto
vaná v zahrádkách -< < < -2 <.. hílá-albus |. |2068|.

Čeleď 32. Harmalovité. Zygophyllaceae.

Rod 1. Kotvičník. Tribulus. Burzeldorn.

Jednoleté, na zemi rozložené, rozvětvené, spolu s iisty
pýřitě huňaté byliny s listy sudozpeřenými, vstřícnými neb
ve spirále, s palisty, Květy oboj., žluté, pravidelné. Kal. a
kor. 5, tvč. 10.volných,pestík 1 svrchní, pětipouzdrý,s mno
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ha vajíčky v každém pouzdře. Čnělka 1 velmi krátká, blizna
polokulovitá, 5papr. Plod pětihranný, rozpadající se v 5 plůd
ků. Plodky nažky s hrbolky neb ostny (2-4), pýřitě plstnaté,
řidčejilysé (T. orientalis KERNER).—Db.-zí. Euras.-or.
Na písečných stepích, úhorech i píscích. U nás pouze na již.
Slovensku (Velký Žitný ostrov).. . . jižní- terrestris L.

Čeleď 35. Klokočovité. Staphyleaceae.

Rod: Klokoč. Staphylea. Pimpernufi.
Keř se vstřícnými, lichozpeř. I. a bílými, vně narůžově

lými kv., v převislých hroznech. Kal. 5listý, korunovitě zbar
vený, kor. 5plátečná, tyč. 10
oplodních, semeník svrchní,
se 2-3 dlouhými čnělkami.
Plod tobolka [f| o 2-5 nafou
klých pouzdrech.— Kv., čn.
Orient., nejčastěji v plotech
sázený, porůznu též v hou

štinách a v lesích teplýchpoloh planý . „.
zpeř ený - pinnata L. 1269],

Čeleď 54. Brslenovité. Celastrineae.

Rod: Brslen. Evonymus. Spindelbaum.

Stromek n. keř se vstříčnými, vejčitými, drobně pilovi
tými |. a nejčastěji 4četnými kv. [F] v úžlabních vidlanech.
Tyč. 4, vetknuté do podplodního terče. Plody 4hranné to
bolky — kvadrátky |[f|.
a) Větévky v mládí 4hranné, teprve později přioblé a

vždy hladké. Plátky kor. podlouhlé, nazelenalé.
Vobolky barvy karmínové, semena v nich bílá, celá oba
lena oranžovým míškem. — Kv., čn. Euras., na pokrajích
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lesův a v křovištích dosti rozšířený . . . .. . . « +..
obecný n. kvadrátky- vulgaris MILL.*)[270|.

b) Větévky hned od mládí oblé, bradavkami poseté.
Plátky kor. okrouhlé, červeně tečkované. Zralé tobol
ky žluté (řidčejirůžové), semena v nich černá, jen do
polovice červeným míškem obalená. — Kv., čn. Orient.,

v hájích a na kamen. stráních
porůznu na Moravě, zvláště v
části j. a záp., místy až obecný,
podobně na již. a stř. Slov. často;
v Čechách velmi vzácný, snad jen
zavlečený. ....... . .bra
davičnatý- verrucosa SCOP.

270. Evonymus vulgaris. 271. Ailantus glandulosa.
U

Čeleď 35. Žlutodřevovité. Xanthoxyleae.

Stromy n. kře původu cizího, u nás pouze pěstované, s L.
lichozpeřenými n. Jčetnými a s kv. drobnými, 4-5četnýmu.
v latách. Plody křídlaté nažky.

Rod 1. Pajasan. Ailantus. Góotterbaum.

Strom se střídavými, lichozpeř., až přes 5 dm. dl. listy, je
jichž lístky mají na spodu po 1-3 lalúčcích a na těch vespod.
okrouhlé žlázky. Zelenavě žluté, mnohomanželné kvítky |
skládají se z 5klaného kal., 5 kor. plátků, z 2-10 tyčinek, ve
tknutých do podplodního terče, a svrchního semeníku. Nažky
podobají se nažkám našeho jasanu [f]. — Domovem v jv.
Asii, u nás místy sázený v sadech a stromořadích . .....

žláznatý- glandulosa DESF. |[271].

*) E. europaea L.
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Rod 2. Křídlatec. Ptelea. Kleestrauch.

Keř n. stromek se střídavými 1. trojčetnými, složenými
z lístků kopinatých, celokrajných, kožovitých. Drobné, zele
navě bílé, dčetné, řidčeji 5četné kv. [F;, F;] dospívají v kříd
laté nažky, podobné nažkám
jilmovým. — Čn, če. Ze
sev. Ameriky, pěstovaný zříd
ka v sadech... . ........

trojlistý-trifoliata L.
[272].

Čeleď 36. Révovité. Ampelideae.

Keře s popínavými pni, protilistnými úponkami, střída
vými dlanitožilnými 1. a drobnými, pravidelnými, 4-5četnými
kv. v složených hroznech n. latách. Plody bobule.

Rod 1. Réva. Vitis. Weinrebe.

Listy dlanitě 5klané, na spodu srdčité. Žlulavé zelené
kv. mají 5zubý, sotva znatelný kal. a Splátečnou kor., jejíž
plátky okraji svými souvisí a tvoří na květě čapku; ta se
později na spodu oddělí a odpadne. Tyč. jest 5. Svrchní se
meník, s přisedlou bliznou, spočívá na miskovitém terči. Bo
bule barvy tmavomodré, žluté n. zelené. — Kv., čn. Pochá
zejíc nejspíše z Kavkazu, pěstuje se u nás v teplejších po
Johách v několika odrůdách a také často zplaňuje; nékteří se
domnívají, že jest domácí v Podk. Rusi. 0

vinná- vinifera L.. |275|.



Rod 2. Loubinec. Ampelopsis. Zaunrebe.

Listy dlanitě 3-5četné, složené z lístků kopinatých, pilo
vitých. Drobné kv., podobného složení jako u révy, ve vidla
novitých latách. Bobule tmavomodré. — Čcc., sp. Ze Sev. Ame
riky, často sázený na pokraji besídek a zdí. ...pětilistý n. divoké víno- guinguefoliaMCH.) |274].

Čeleď 57. Řešetlákovité. Rhamnaceae.

Keře s nedělenými I. a drobnými, zelenavými kv., které
mají zvonkovitou číšku a na
obvodě jejím 4-5 lístků -kal.,
4-5 nepatrných plátků kor.
4-5 tyč. Ze svrchního n. polo
spodního sem. dospívá kulatá
peckovice. U nás dva rody:

Rod 1. Řešetlák. Rhamnus. Wegdorn.
Keře s pupeny pokrytými šupinami. Květy zaprtáním

neúplně dvoudomé, řidčeji promíšené obojakými květy 4 (řid
čeji 5ti) četné. Kal. po odkvotení opadavé obřízně, kor. pl.
nemají nehtu. Čn. 2-4- (5)klanná. Peck. s 1-5 pecičkami. Se
mena na vnější straně s hlubokou rýhou.
I.a) Řapíky I. 2-5krát delší než opadavé, šídlovité palisty.—

Keř, jehož starší větve se namnoze zakončují trny. L.
skoro vstřícné n. ve svazečkách, vejčité, drobně pi
lovité, v každé polovině čepele se 2-5 obloukovitými
žilkami. Kv. zelenavě žluté, v úžlabních svazečcích. Pec
kovice, zvíci hrachu, nejprve zelené, posléze černé, rý

*) Psedera guinguefolia GR., Parthenocissus guinguefolia PLANCH,
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ha na semenech uzavřená. čn. Eurosib., na keřn.
stráních a v lupenatých lesích dosti hojný. .

počistivý- catharticaL.1275].
b) Řap. 1. asi zdéli palistů zřídka delší. Nízký, polehavý,

sukovitý keř s kostrbatě odstávajícími větvemi; mladé
větve a I. nepatrně chlupaté neb lysé; 1. elliptické, ko
pinaté neb opak vejčité, nejvýš 15 mm šir., mnohem
menší a světlejší než u před. druhu; rýha na semenech
zející, otevřená. — Kv., čn. Merid. Na kamenitých, váp.
stráních a váp. skalách. U nás pouze na Slovensku na
Malých Karpatech, v pohoří Temetínském a Inoveckém
a na Nitransku u Dýmeše . skalní-saxatilis JACO.

276. Frangula alnus. 227. Lythrum hyssopifolium.

Rod 2. Krušina. Frangula. Faulbaum.
Keřs větvemibeztrnnými, lámavými.v mládí hnědě

nachovými, často světle kropenatými, a se střídavými listy
elHiptičnýmin. vejčitými, celokrajný mi; v každé polo
vině čepele jest 6-10 rovnoběžných žilek. Kv. obojaké, 5četné
v úžlabích listů. Peckovice s počátku červené, posléze černé.
— Kv., čn. Eurosib., v křovištích a vlhkých lesích dosti hojná

obecná-alnus MILL.*)[276|.

Čeleď 58. Kyprejovité. Lythraceae.

Byl. s nedělenými listy vstřícnými n. do přeslenů sesta
venými a s kv. pravidelnými, které mají kalich a korunu na
obvodě číšky, 6-12 oplodních tyčinek a svrchní semeník, do
spívající v mnohosemennou tobolku. U nás 2 rody:

*) Rhamnus frangula I..
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Rod 1. Kyprej. Lythrum. Weiderich.
Byl. s celokrajnými, nejčastěji kopinatými n. opakvej

čitými I. a pravidelnými kv., které nesou na obvodě trub
k ovité číšky 8 n. 12 zubů kal., 4 m. 6 plátků kor. a 6 n. 12
(zřídka méně) tyčinek. Zralé tobolky pukají ve 2 chlopně.
1.a) Tyčinek 12. Květy skládají konečná květenství kla

sovitá, vyrůstajíce z úžlabí listů, po případě listenů,
vždy po 2-6. Byl. vytrvalé, 4-10 dm vys. —2.

b) Tyčinek pouze 6 n. i méně. Kv. po 1-2 v úžlabích listů,
a to i listů spodnějších. Byl. iletá, pouze 1-3 dm vys,
hned od spodu prutovitě větvitá, s I. úzce kopinatými,
sivozelenými, na spodu lodyhy vstříčnými, výše střída
vými. Kor. drobných kv. světle nachové, záhy opadavé.
— Če.-zí. Rozšířen po veškerém starém světě, u nás

A
nd>a

A) p)

78. Lythrum sahcaria. 279. Peplis portula.
dosti porůznu, nejraději na zavodňovaných písečnatých
rolích a březích rybníků 22.

ysopolistý- hyssopifoliumL. [277|.
Lod. zpravidla pýřitá až krátce srstnatá, obvčejně jed
noduchá, ostře až křídlatě 4hranná. Kopinaté|
vstříčné n. po 3 v přeslenech, přisrdčitýÝý m spodem
přisedlé.Stopky kv. několikráte kratší nežli číšky.
proto květenství husté. Kor. nachové. — Če.- zí. Cir
cumpol., na březích vod, v příkopech a vlhkých lukách
hojný - . . . < <.. obecný-salicaria L. [278

Pozn. U Kladna byla pozorována odrůda, která má lodyhu až do klasu Lysou
a také trubky kališní (číšky) lysé, listy, listeny a ušty kališní pak toliko na okrajbrvito-drsné. <- © © 4464444 var glaberrimumWILDÍ.
Míšenec|. salicaria X virgatum (= L. scabrum SIMONKA)byl pozo
rováu na Slov.

© k
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b) Lod. 'y5 á, slabě 4hranná, obyčejně prutovitě rozvětvená. Kopinaté 1. vstřícné n. skoro vstřícné, na spodu
zaokrouhlené n. zúžené, až i kratičce řapíkaté. Stopky
kv. jen asi 2-3krát kratší svých číšek, proto květenství
řidčí. Kor. světle nachové. — Čec., sp. Eurosib., na vlh
kých lukách a v příkopech pořídku, a to jen v již. Mo
ravě, ve Slez.a na již. Slov.. prutnatý- virgatum L.

Rod 2. Kuřinec. Peplis. Sumpfguendel.
Bylinka iletá, s větevnatou, položenou lod., vstřícnými,

opakvejčitými až kopisťovitými |. a drobnými kv., jež sedí
po jednom v paždích listů. Kv. mají číšku zvonkovitou,
se 6 většími a 6 menšími zuby kal. a 6 malými, bledě růžo
vými, záhy opadavými plátky kor. Tyč. 6. Kulaté tobolky
dozrávše pukají nepravidelně. — Čc.- zí. Evr., na vlhkých,
zaplavovaných místech dosti rozšířená . . . . . . . ...

kalužní- portula L. [279].

Čeleď 39. Motýlokvěté. Papilionaceae.

Byliny, kře i stromy se souměrnými kv., jejichž koruna
skládá se z 5 plátků [546]: hořejší, nahoru obrácený n. do

ředu směřující, slove pavéza [c+|, dva postranní zovou se
křídla [ce] a 2 spodní, více méně spolu srostlé, tvoří člunek
[ca]. Tyč. jest 10, nejčastěji 2bratrých, anoť 9 jich nitkami
srůstá ve svazeček a desátá jest volná; zřídka jsou tyčinky
ibratré. Plody jsou zpravidla lusky, které bývají někdy
přeměněny ve struky n. nažky. S několika rody cizími, u nás
však zhusta pěstovanými, náležejí sem 34 rody:
(.a) Stromy n. kře — 2.

b) Byliny n. polokře — 9.
2.a) Listy lichozpeřené n. sudozpeřené — 5.

b) L. trojčetné n. jednoduché, ale vždy ploché — 5.
c) L. jehlicovité. Keř trnitý, žlutokvětý . . . . 25. Ulex.

5.a) Květy bílé n. červené, v hroznech. Lusky silně
smáčknuté —. . < -< -< + +2 + + < 17 Robinia.

b) Kv. žluté — 4.
c) Kv. bleděmodré. o... .. . . . ... 33. Glycine.
d) Kv.sametově hnědé . . . . ... 34.Amorpha.

4.a) Listvlichozpeřené. Plodyměchýřkovitě nadutélusky-<22219. Colutea.
b) L.lichozpeřené. Pl. růžencovitězaškrcovanéstru

ky — 29.
c) L. sudozpeřené. Lusky oblé . . . 18. Caragana.

5.a) Květy růžové n. nachově červené. Listy dílem
ščetné, dílem (v hořejší části lodyhy) jednoduché .

25. Ononis.
) Kv.žluté (jenučilimníkubělokvět. bílé) —6.

Listy vesměs jednoduché — 7.
) L. dílem jednoduché, dílem trojčetné, oboje drobné,

na hranatých, zelených,prutovitých větvích
| 20, Sarothamnus,

>



) L. vesměs trojčetné — 8.
Pavéza (hoř.plátek kor.) jest o hnutanazpět-— 68b.
Pavéza jest namířena přímo . . . 21. Genista.

a

n. spirálně stočená — 6b.
Čepel pavézy vejčitá. Čnělka šidlov.,nestočená

22. Cytisus.

L. alespoňvětšinou —někdyvedlelistůjednodu
chých — trojčetné (t. j. ze 3 lístků složené) anebo
l. zdánlivě5četnéav tompříp.př isedlé —Ul.

c) Řapíkaté listy dlanitě složené ze 7-15lístků
7. Lupinus.

d) L. vesměs n. alespoň většinou lichozpeřené, složoné namnoze z více nežli 5 lístků — 20.
e) L. sudozpeřené, složené z několika pár ů (jařem)

lístků. Někdy však jsou I. pouze jedno jařmé, sklá
dajíce se jen ze 2 vstřícných lístků [280CT: v obou pří
padech ukončuje se list buď hrotem n. úponkou — 50

) Květv žluté. Polokře 7.
b) Kv. bílé, směstnané do dlouze stopkatých, strboulovi

tých okolíků. Listy po 5 ve zdánlivých »přeslenech«
(280B]. Polokříček . . 22214, Dorycnium.

c) Kv. nachové, jednotlivě. n. po dvou na dlouhých,
úžlabních stopkách. Bvl. tletá, s dlouhými, kopinatý
mi listy — šŠíc.

a) Trojčetné listy jsou buď bez palistů n. mají palistv
tak malé, že jest nemožno považovati je omylem za
lístky. Někdy bývají vedle 5četných listů, zvláště v ho
řejší části lodyhy a větví jakož i na mladých výhon
cích, též listy jednoduché — 12.

b) Trojčetné I. mají na spodu svých řapíků tak ve
liké palisty [p], že je lze omylem považovati za lístky
a listy pak za 5četné [280A] Kv. žluté n. červené — 19.

c) L. zdánlivě dlanitě 5četné, přisedlé, 5listým přeslenům
podobné [280Bj. Kv. bílé, drobné — 10b

jejich dřevnatí — 15.
Byliny, jejichž lod. a větve nedřevnatí — 14.
Květy růžově n. nachově červené — Da.

Lístky trojčetných listů mají na spodu malé palístečkv.
Čnělky spirálně stočené. Bvl. pěstovaná 6. Phaseolus.

b) Lístky trojčetných |. nemají na spodu palístoečků — 15.

svých krátkých stopkách více méně převislé, barvy
žluté n. bílé. Vojčité, smáčknuté lusky obsahují jen
po 2 semenech a dozrávše nepukají . . 10.Melilotus.

b) Kv. nejsou ve štíhlých, klasovitých hroznech
— 16.

a) Květyjednotliv č n. po několika Ý paždíchlistů skoro přisedlé . . .. .. ..... . Trigonella.
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a)

h
o

175

Kv. jsou hustě směstnány do konečných n. úžlabních,
kulovatých n. vejčitých až válcovitých strboulů (hlá
vek) anebo do krátkých klasovitých hroznů — 17.
Květymodré n. lilákové. Luskyvejčité, zo
banité, 2semenné . ... -4 11. Trigonella.
Kv. jiných barev nežli modré; jsou-li modré n. fialové,
pak z nich nedospívají takové lusky jak uvedeno pod
a), nýbrž lusky spirálně stočené — 18.
Kor., jejichž plátky bývají často spolu srostlé v trub
ku, ke které i tvčinkypřirůstají,usýchajína plo
du. neopadávajíce. Drobounkéluskyuzavře
né úplně m. z části ve vytrvalém kalichu, otvírají se
obyčejně víčkem ©... . . . .+ .+ <. 8 Trifolium.
Koruny, jejichž plátkv jsou vždycky volné a s tyč. ne
srostlé, opadávají. Lusky prohnuté n. spirálně sto
čené n. ledvinkovitě, někdy ježatým kuličkám podobné,
zkalicha docela povyrostlé.. . 9. Medicago.
Žluté. někdy trochu načervenalé kv. skládají staženéokolíkyadospívajívoblé, nekřídlatélusky

12. Lotus.

280. Listy některých rostlin motýlokvětých.

Žluté kv.. spočívají na konci úžlabních stopek po 1-2
zřídka u větším počtu) a dospívají v 4hranné lusky
na hranách křídlaté . . . . 13. Tetragonolobus.
Kv. jsou směstnánydo květenství hroznovitých,
namnoze klasovitě stažených, n. do strboulů (hlá
vek); anebo vyrůstají zdánlivě z paždí přízem
ních listů — 21.
Kv. v květenstvích okolíkovitých, namnoze o
všem též stažených. Plody růžencovitě zaškrcované n.
vlnitě zprohýbané struky — 238.
Kv. většinou jednotlivé (řidčeji po 2-3) na konci
úžlabních stopek. Lusky podlouhle vejčité, naduté,
obsahující 1-2 černohnědá semena, podobná beranníhlavě<2225 ČCE
Koruny barvy modré, fialové, nachové n. růžové. řid
čeji čistě bílé — 22.
Kor. žluté n. žlutavě bílé — 26.
Plody lusky, při uzrání se otvírající — 25.
Pl. růžencovitě zaškrcované struky, při uzrání se
rozpadávající v jednosemenné dílce — 35.
Plody jednosemenné, na povrchusíťnatěsvraska
lé. nepukavé, nažkám podobné. Kv. v hustých,
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klasovitých, dlouze stopkatých hroznech, s kor. růžo
vými, nachově proužkovanými . . . 28. Onobrychis.

b)

24. a)

b)

25. a)

7. a)

— 24.
Lusky 2pouzdré, an dolní šev jejich jest rozšířen
v přehrádku, která sahá až k hornímu švu. . ....

26. Astragalus.
Listy mají na spodu střelovité palisty a skládají se
z kopinatých lístků zakončenýchbodlinkou...

15. Galega.
L. nemají palistů a skládají se z lístků vejčitých,
bodlinkounezakončených. . . 16.Glycyrrhiza.
Fialové n. nachové kv. v hroznech. které nejsou po
depřeny zvláštním listem . . . . . 32. Hedysarum.

Narůžovělé n. bledě fialové kv. v 2-5květých hlávkách.
které, spočívajíce na vrcholku úžlabních stopek, jsou
podepřeny společným Ilichozpeřeným
listem. . . -< -< < 4++242 2231. Ornithopus.
Konečný lístek lichozpeřených1. jest několikrát
větší nežli lístky ostatní, které bývají někdy tak má
lo vyvinuty, že by se mohly též přehlédnouti. Žluté
kv. jsou směstnány nejčastěji do 2 nad sebou stojících
hlávek, podepřených prstnatě rozděleným listenem . .

24. Anthyllis.
Konečný lístek lichozpeřenýchlistů není větší než
li lístky ostatní —27.
Člunek, tvořený nejspodnějšími dvěma plátky bledo
žlutékoruny,jest přiostřen v zobánek. Válco
vité, v zoban protažené, huňaté lusky jsou nedoko
nale 2pouzdré, anať přehrádka lusk přepažující sa
há jen asi do polovice lusku. . . . . 27. Oxytropis.
Člunek žlutých až žlutavě bílých korun není při
ostřen v zobánek. Luskv jsou přepaženy úplnou pře
hrádkou ve 2 pouzdra — 25 b.
Těsně pod květenstvím, které obsahuje pouze 2-5 kvě
tů, jest lichozpeřený list — 25b.
Růžencovitě zaškrcované struky, rozpa
dávají se posléze v články rovné, neprohnuté

29. Coronilla.
Vlnitě zprohýbané struky rozpadávajíse poslé
ze v články podkovovitě prohnuté. 530.Hippocrepis.

větší nežli lístky sudozpeřenýchlistů. Bylina lysá,
více méně ojíněná, pěstovaná na polích a v kuchyň
ských zahradách, řidčeji zplanělá „ . , „3 Plsum,
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b) Pal. skoro tak veliké jako lístky sudozpeřených,
3-5jařmýchI., ale bylina obyčejně roztroušeně
chlupatá, planě rostoucí v lesích — 5í c.

c) Palisty mnohem menší nežli lístky sudozpeř.listů;
jsou-li palisty (namnoze střelovité) skoro tak veliké
jako lístky listů, pak jsou listy jednojařmé,t. j.
pouze ze 2 vstřícných lístků složené [280C] — 51.

51.a) Nesrostlé (hořejší) části nitek tyčinkových jsou ne
stejně dlouhé [281B) a ušty (zuby) kališní jsoukratší než koruna.. l. 2.Vicia.

b) Tyčinky jako při a). ale ušty kališní jsou obyčejně
zdéli koruny n. i delší nežli koruna . . 4. Lens.

282. Lathyrus nissolia. 283. Lathyrus pratensis.
U

c) Nesrostlé částky nitek tyč. jsou vesměs asi stejně
dlouhé [281C]. Listy někdy pouze 1jařmé [280C|

1. Lathyrus.

Rod 1. Hrachor. Lathyrus. Platterbse.
Byliny s I. sudozpeřenými, často jen jednojařmými, je

jichž hlavní řapík vybíhá ve hrot n. v úponku; velmi zřídka
jsou I. jednoduché. Kv. mají 5zubý kal. a 2bratré tyč. o vol
ných částkách nitek skoro vesměs stejně dlouhých [281C|.
1.a) Listy sudozpeřené, jednojařmén. vícejařmé—2.

b) L. jednoduché, úzce kopinaté. — Nachové kv. vy
růstají na konci úžlabních, dlouhých stopek pouze po
1-2. Byl. tletá, přímá, 3-5 dm vys. Čn., če. Merid, u nás
velmi pořídku. . . . úzkolistý-nissolia L. [282i.

Klíč k úplné květeně, 12
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L. jsou zakončeny hrotem (dřívejší rod Orobus)
— 11.
Lodyha není na hranách křídlatá — 4.
Lod. alespoň v hořejší části na hranách křídlatá —"5.
Květy žluté. Ilrozny 5-12květé.Při kořeni není hlízek.
Vytrv., 4-10 dm vys. — Čn. - sp. Euras., na lukách a v křo
vištích obecný. . . . . . luční- pratensis L. |285|.
Kv. jasně nachové, vonné. — Hrozny pouze 3-5květé.
Při kořeni jsou hlízky [R]. Vytrv., 3-8 dm vys. — Čn.
sp. Eurosib.- merid.,na hlinitýchpolíchdosti rozšířen.

hliznatý- tuberosusL. |284].
Dlouze stopkaté, úžlabní hrozny jsou pouze 1-2květé

— 6.
„Za b) Hrozny obsahují více než

NZ li 2 květy — 7.

6. a) Hrozny zpravidla tkvěté, kratší svých podpůrných
listů. — Lístky jednojařmých listů jsou úzce kopinaté,
dlouze zašpičatělé. Kor. bílé (řidčeji namodralé n. načer“venalé). Byl. tletá, 2-3 dm vys. — Kv., čn. Jihoevrop.,
nás pouze někde setý n. pomíjivě zplanělý .

setý- sativus L. 12851.
Hrozny nejčastěji 2květé, delší svých podp. listů. —
Lístky Jednojařmých 1. elliptičně kopinaté až čárkovité.
Kor. nachově fialové, s kalně modrým člunkem. Lusky
srstnaté. Byl. 1-2letá, 4-8 dm vys. — Čn.-sp. Merid.,
u nás vzácný (na př. Příchovice pod Krkonošemi, Led
nice v j. Moravě atd.) a na již. Slovensku .

srstnatý- hirsutusL,

"h) L. alespoň hořejší 2-vícejařmé —9.
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S.a) Květy prostředně veliké, masově červené. Dolejší
3 zuby kališní šidlovité, oddělené od sebe choboty
okrouhlými.— Palisty několikrátužšínežlilodyha
s křídly. Lístky kopinaté až čárkovitě kopinaté, vét
šinou více než 5Skrát tak dlouhé jak široké. Řapíky
zpravidla úzce křídlaté. Vytrv., 10-16 dm dl. — Čec, sp.
Evr., v lesích a na stráních dosti hojný . . . ...

lesní- silvester L. [286]
b) Kv. veliké, růžové, s bílým člunkem. Dolejší 3

zuby kal. kopinaté, od sebe oddělené choboty ostrý
mi. — Pal. jsou alespoň polovici tak široké jako lod.

s křídly. Lístky elliptičné neb
podlouhlé, nanejvýš 5krát tak

dlouhé jak šir. Řapíky široce křídlaté. Vytrv., 1-2 m
dl. — Čn.-zí. Merid., u nás pouze v již. Moravě a již.
Slovensku porůznu na výslunných stráních . . . . .

velkokvětý- megalanthus STEUD.*)[287].
9. a) Řapíky I. široce křídlaté. — L. hořejší většinou 2-53

jařmé, řidčeji všecky I. 1jařmé. Kv. veliké, pěkně rů
žově nachové, s kal. podobným jako u druhu předch.,
jemuž se rostlina i vnějškem velice podobá. Vylrv.,
1-2 m dl. — Čn.-sp. Evrop., velice porůznu na lesna
tých chlumech Českého Středohoří . . . . . « +..

různolistý- heterophyllusL.
b) Řapíky bezkřídlé n. jen úzce křídlaté — 10.

10.a) Palisty mnohem menší nežli lístky listů, — Odd. vě
*) H. šírolistý = L. latifolius L,
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1l.a)

tevnatý, plazivý. Hrozny 53-5květé. Kor. nachově fia
lové, později modrající. Vytrv., 4-8 dm vys. — Čn., čc.
Euras., na vlhkých lukách pořídku . .... ..........

bahenní-paluster L. [28s|.
Palisty asi tak veliké n. jen o málo menší nežli lístky.
Odd. neplazivý. Hrozny 5- i vícekvěté. Kor. kalně rů
žové. Vytrv., 5-10 dm vys. — Čn. Eurosib., u nás pouze
od Dymokur a Zlonic a v ž. Zemplínské (Talja) známý

hrachovitý- pisilormisL.
Lístky sudozpeř. listů čárkovitě kopinaté, 5-4 cm
dl., tuhé. Kor. bílé n. žlutavě bílé, s pavézou často
vně narůžovělou. — Byl. vytrv., 2-3 dm vys. — Kv., čn.
Eurosib.-merid., na keřnatých stráních velmi porůznu

uherský- pannonicus GRCKE.*)[289|.
annonicus roste na vlhkýchlukách (u nás na svah. lukách

vidla fialové n. nachové — 12.

13. a)

né. — Odd. krátký a tlustý, lod. hranatá, ale nekřídlatá.
Kor. nachové, později modrající, jen výjimkou bilé.
Vytrv., 2-4 dm vys. — Db., kv. Eurosib., v lesích hojný

jarní- vernus BERNH.**)[290|.
Lod. 4hranná, úplně bezkřídlá — 14.
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Lod. v hořejší části úzce křídlatá. Odd. dlouhý, plazi
vý, místy hlízovitě napuchlý [R]. L. většinou 2-5jařmé,
řidčeji 4-5jařmé. Kor. světle nachové, později kalně
modré. Vytrv., 15-30 cm vys. — Kv., čn. Evr., na travn.
chlumech a v horských lesích porůznu, v Č. hojnější .

chlumní- montanus BERNÍIIL*|291].

b)

Lístky vejčitě podlouhlé, malé. Rostl. vytrv., 4-10 dm
vys.; oddenek krátký a tlustý. — Kv.- če. Evr., v lesích
a na keřnatých stráních porůznu . . . . . . . ...

černý-niger BERNI.**) [292|.
Kv. okrově žluté, posléze hnědavé; I. většinou čtyřjař
mé — 15.
Zuby kališní i hoření, zřetelné 'trojboké až prodloužené.
Rostliny více méně chlupaté, poněkud srstnaté, dosti

, statné, velké. Lístky velké, ellip
tické, ostré. velmi zřídka při

290. Lathyrus vernus. 291. Lathyrus niger.L 1
ostřené. Kalich hustě chlupatý. — Kn.-čc. Karp.
vzácný. V lesích a na okrajích lesních v horách; u nás
roztroušeně u Lučence a Rimavské Soboty na Sloven
sku . . . sedmihradský- transsilvanicus RCHB.
Hoření zuby kališní velmi krátké, většinou nezřetelné,
dolení krátce šídlovité. Lod. zcela lysá neb měkce chlu
patá: lístky tenké, vejčitě elliptické, velmi krátce při
ostřené. Kalich pouze na okraji brvitý. — Kn.- če. Pont.
mont. V hájích a lesích na horách; u nás pouze v Pod
karpatské Rusi.. . hladký-laevigatus FRITSCH.
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Rod 2. Vikev. Vicia. Wicke.

listů — 2

sách n. u větším počtu, v dlouze stopkatých hroznech
— 11.

b) V úžlabí jednoho I. bývají pouze 1-2 kv. — 5.

b)

Koruny nejčastěji kalně bledofialové, řidčejible
dožluté n. bělavé. Vytrv., 3-6 dm vys. — Kv.- čec.Luras.,
v plotech a na lukách obecná . plot ní-sepium L. [295].
ÚponkyI. rozvětvené, ale kv. jsou žluté a rostlina
všecka bělohuňatá — 10 b.

4. a)
jsou jednoduché. Lod.přímá —4.

Koruny bílé, na křídlech s černou skvrnou. — Listy
zakončují se hrotem, často protaženým. Byl. tletá, 5-12
dm vys. — Čn., če. Pocházejíc z Orientu, seje se na po
lích jako rostlina pícní 0

bob obecný n. sviňsk Ý-faba L. |294].
Kor. nachové. — L. mají většinou jednoduché úpon
kv. Byl. tletá. 3-6 dm vvs. Čn., če. Jihoevr., u nás poříd
ku pěstovaná . . narbonská-narbonensis |. |296j.



Koruny kalně, bledě n. světle nachové — 6.
b) Kor. žluté n. žlutobílé — 10.

6.a) Úponky listů jsou rozvětvené — 8.
b) Úponky I. chybějí n. jsou jednoduché — 7.

7.a) Útlá, tletá, 8-20 cm vys. bylinka, mající spodní listy 1-2
jařmé, obyčejně bez úponek, hořejší 3-4jařmé, s jednodu
chými úponkami. — Db., kv. Merid., na trávn. a stráních
a písčitých lukách velmi porůznu ..

hrachorovitá- lathyroidesL.1295).
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294, Vicia faba. 295. Vicia lathyroides.
U

0 Bvliny 3-6 dm vys., pěstované — 4b.a) Byliny planě rostoucí, roztroušeně. chlupaté. Kor.
plátky všecky stejnobarvé, nachově fialové — 9.

b) Byl. u nás pouze pěstované na polích, zřídka zpla
ňující, ileté až vytrv., 3-8 dm vys., měkce pýřité. —
Listy 6-8jařmé, o lístcích vejčitě klínovitých, vpředu
vykrojených n. ufatých. Kor. úhledné, nejčastěji s mod
rou n. fialovou pavézou, nachovými křídly a bělavým
člunkem. Kv., čn.. ©. -< -< ©.. setá-sativa L. |297|.

9.a) Listy většinou S5jařmé,hořejší o lístcích čárkovitých,
tupých n přišpičatělých. Lusky čárkovité, hladké, ani
když dorostly kalich netrhající, poslézečerné.
— Byl. 1-5 dm vys. — Kv., čn. Euras, na lukách i polích
dosti hojná . úzkolistá -angustifolia ROT |298|.

b) L. 5-7jařmé, o lístcích většinou podlouhlých; lístky ho
řejších |. uťaté a hrotité. Lusky kostrbaté, kdvž dorostly, kalichtrha jící, poslézečernohnědé —Evy.
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předch. velice podobná, na polích, zvláště v obilí, dosti
rozšířená .. obilní-segetalis THUILL.

10.a) Bylina všecka bělohuňatá. — Lístky 4-7jařmých
listů podlouhlé až vejčité. Pavéza a lusky přilehle hu

298. Vicia angustifolia.

ňaté. Kv.- če. Byl. tletá, merid., u nás jen v již. Moravě
a již Slov. na trávnících a lukách porůznu rostoucí



185

V Čechách ji zřídka pěstují pro píci. . . . . ......
uherská- pannonica CR. [299].

b) Byl. lysá. — Lístky 4-7jařmých 1. opakvejčité, málo
delší než širší, vpředu více méně vykrojené. Pavéza
kor. lysá, lusk posléze nahý. Byl. 3-6 dm vys., 1letá,
předch. dosti podobná. — Kv., čn. Jihoevr., u nás na po
lích velmi zřídka zavlečená . . . . .. . . . . «..

velkokvětá- grandifloraSCOP.
c) Lístky klínovitě podlouhlé n. skoro čárkovité, mnohem

delší než širší, vpředu tupé n. uťaté. Ost. jak předch.
Špinavá-sordida W. K.

300. Vicia silvatica. 301. Vicia pisiformis.

11.a) Lístky 5-12jařmých listů, úzce n. Široce vejčité — 12.
b) Lístky většinou čárkovité — 14.

12.a) Plátky kor. fialové — 153.
b) Plátky kor. lilákově bílé, fialově žilkované. — Listy

6-9jařmé o lístcích podlouhle vejčitých, vedle hroznu
kv. vyrůstá z téhož úžlabí listu také listnatá větévka.
Byl. vytrv., 10-15 dm dl. — Čn., če. Euras., v horských
vlhkých lesích porůznu... ..lesní-silvatica L. [300].

c) Plátky kor. nazelenalé, bledožluté. L. 3-5jařmé, o líst
cích velikých, široce vejčitých. Hrozny kv. v úžlabích
listů samotné. — Evr., ostatně jak předch. .

hrachovitá- pisiformis L. [501|.
15.a) Rostlina lysá n. spoře mrtnatá. — Listy 3-5jařmé, o líst

cích střídavých vejčitých. Vytrv., 5-15 dm dlouhá. —
Čn.- sp. Evr., porůznu v křovištích . . . . . + +..

houštní-dumetorum 1.. [502|.
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b) Rostl. pýřitá až huňatá. L. 8-12jařmé, o lístcích vsiříc
ných podlouhle vejčitých. Vytrv., 4-6 dm vys. — Čn,
čce.Orient., porůznu v suchých lesích a na porostlýci

stráních .kašubská-cassubica L. (505).
14.a) V hroznech jest více nežli 6 květů — 15.

b) V hroznech jest méně nežli 6 květů; někdy jest hrozen
zastoupen pouze 1-2 květy. Byl. ileté — 17.

15.a) Čepel korunní pavézy jest jen asi tak dlouhá jako po
lovice jejího nehtu. Byliny 1-2leté — 16.

b) Čepel pavézy jest asi zdéli nehtu. Byl. vytrv. — Lod.
chabá, 4-10 dm dl. Listy nejčastěji 8-10jařmé. květen
ství zdéli n. o něco delší svých listů. —Čn.- sp. Luras., na
lukách, v polích a houštinách obecná . 0

ptačí- cracca L. [304].
Pozn. Dosti měnlivá.Var. alpestris ČEL. nižšího vzrůstu, mnohem silněji

chlupatá, s listy méně jařmými, s hrozny zkrácenými a hustými, s květy krásně sytě
fialovými roste především na horách.

c) Čepel pavézy asi dvakrát tak dlouhá jako nehet. —
Lod. tuhá, přímá, 5-12 dm vys. Hrozny kv. asi dvakrát
tak dlouhé jako jejich listv. Ostatně jak předch., jíž
se vnějškem velice podobá, ale nikoli tak obecná, spíše
na stepních stráních a v st. křovinách... . . . «tenkolistá- tenuifoliaROTII.

16.a) Lod. i s listy odstále chlupatá až huňatá, 3-10 dm dl.
Kv. převislé, dolejší v hroznu již odkvetlé, když hořej
ší začínají se rozvíjeti. Kor. modrofialové, velmi zřídka
bílé. — Čn.-zí. Evr., nejraději mezi obilím... ..

huňatáů- villosa ROT. [505|.



>)

17. a)

18. a)
b)

19. a)

157

Lod. skoro lysá, 3-6 dm vys.; listy jen spoře chlupaté.
— Květy všecky skoro současně rozkvetlé. Kor. fialo
vé, s bělavými křídly. — Kv.-čn. Jihoevr., u nás posud
jen z několika málo míst známá, ale nověji se objevuje
tu onde pospolitě . . . . . pestrá-varia HOST.
Oba palisty jsou stejné — 18.
Palisty jsou nestejné: jeden úzký, nedělený, druhý ši
roký, rozstříhaný. — Lod. přímá, 2-4 dm vysoká. Stop
ky hroznů pouze 1-2květé: kor. bledě lilákové. — Čn.,
čec. Domovem ve Středozemí, u nás na písečných pů
dách zřídka setá n. zplanělá. . . . .... .. . . . ;

jednokvětá- monanthosDESF.[306].

Stopky hroznů mají pouze po 1-2 květech — 19.
Stopky hroznů nesou 2-6 kvítků. — Lod. 2-6 dm vys.;
listy 4-Sjařmé. Kor. namodralé bílé. Lusky pouze 2
semenné, pýřité. — Kv., čn. Euras., na rolích, trávnících
i rumištích obecná . srstnatá-hirsuta GRAY [507].
Listy 2-4jařmé, zakončené delšími úponkami. — Kor.
namodrale bílé. Lusky nejčastěji 4semenné, růžencovl
tě nezaškrcené. — Čn.- sp. Euras., na rolích, po krajích
lesů a na lukách hojná.. 0

čtyřsemenná- tetrasperma MNCH[308|.
L. 8-12jařmé, zakončené hrotem n. úponkou krátkou.
— Kor. bělavě narůžovělé. Lusky růžencovitě zaškrco
vané. — Čn., čec.Pocházejíc z Istrie, u nás se někdy
pěstuje a zřídka uplatňuje 0

čočková-ervilia WILLD. [309].
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Rod 5. Hrách. Pisum. Erbse.
Byl. tletá, sivě ojíněná, s I. sudozpeřenými, 1-Sjařmými,

které mají veliké palisty a zakončují se rozvětvenými úpon
kami. Kv. v úžlabních hroznech 1-2květých. Lusky podlouhlé,
vícesemenné. — Kv.- sp.
a) Květy bílé n. pouze narůžovělé. Semena kulatá, světle

žlutá. — Pocházeje nejspíše z Asie, pěstuje se na polích
setý-sativum L. [310|.

b) Kv. pestré (s pavézou fialovou a křídly nachovými). Se
mena hranatá, zelenavě šedá. — Jihoevr., u nás často na
polích zplaňující. . . . . . . . polní-arvense L.

C, . SaZ
ý

NÍ '

306. Vicia monanthos. 307. Vicia hirsuta.

Rod 4. Čočka. Lens. Linse.
Byl. tletá, 2-3 dm vys., s l. sudozpeřenými, vícejařmými,

které se zakončují buď jednoduchou. úponkou n. hrotem (l.
dolejší). Drobné kv., o bílých lilákově žilnatých korunách,
jsou v chudých, pouze 1-3květých, dlouze stopkatých, jedno
stranných úžlabních hroznech. Lusky krátké, 1-5semenné: se
mená smáčknutá. — Čn., če. Původem z již. Evropy, pěstuje se
na polích. . . . . . obecná-culinaris MĚDIC.*) [511].

Rod 5. Cizrna. Cicer. Kichererbse.
Byl. iletá, 3-4 dm vys., žláznatě chlupatá, s lichozpeřený

mi, 3-Zjařmými L., jejichž podlouhlé vejčité I. jsou po kraji
pilovité. Bleděmodré, stopkaté kv. vyrůstají většinou jednot
Jivě z. paždí listů. — Čn., če. Orient., u nás zřídka pěstovaná
(na př. na Znojemsku a Nitransku) . . . . . « -2 + ©

obecná- arietinum L. |512|,
+) L. esculenta MNCIÍ,
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Rod 6. Fazol. Phaseolus. Bohne.

Byliny u nás zpravidla jednoleté s listy trojenými, s líst
ky opatřenými palístky. Lodyhy zpravidla ovíjivé, květy v
hroznech často mnohokvětých. Člunek koruny se spirálně
stočeným zobanem. Druhy cizího původu, u nás pěstované
a občas zplaňující. — Čm.- sp.

a) Hrozny většinou delší než jejich podpůrné listy, zpra
vidla mnohokvěté. Kv. velké, živě zbarvené. Rostliny
většinou 2leté až vytrvalé, s lodyhou ovíjivou, až přes
5 m dlouhou, s dělohami zůstávajícími pod zemi, s lusky
srpovitě zahnutý mi, drsnými. — Původem z trop. Ame

riky, pěstuje se často pro ozdo
C bu (má květy živé barvy, často

| a ohnivě červené), řidčeji také
k J4 jako luštěnina ...Ne) . ohnivý- coccineussL. +)

308. Vicia tetrasperma. 309. Vicia ervilia.

E Hrozny kratší svých listů, většinou chudokvěté. Druhy
zpravidla jednoleté, s květy obvčejně + žlutě, neb lilá
kově až bělavě zbarvenými — 2.
Květy velikosti as 1-1% cm, bílé, žlutavobílé, růžové n.
lilákové. Dělohy nadzemní, lodyhy přímé n. ovíjivé.
lusky hladké, průměrem as 10-16 cm dl., mnohokráte
delší své šířky, posléze olvsalé. — Pocházeje z jižní A
meriky, pěstuje se v přečetných odrůdách .

obecný- vulgaris L. [315j.
Pozn Nesčetné kulturní formy možno roztříditi ve dvě hlavní skupinya to

jednak vlastní P, vulgaris L (I. communis ASCHERS) s lodyhamivysokými
a ovíjivými a pak P nanus L s lodyhami nízkými (5-5dm), přímými a ncovíji
vými Pěstitelé třídí fazole namnoze do 7 skupin (£ subcompressus ALEF.,
52. compressus DC., 3. gonospermus ALET.,4. carinatus ALEF.,5.

*) P. multiflorus LAM.

O z
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oblongus ALEr., 6. ellipticus ALEF.,7. sphaericus ALEF.),v každé
z nich pak rozeznávají velmi čelné formy.

o
310. Pisum sativum. 311. Lens culinaris.

W = (Lens esculenta.)

b) Květy menší, zpravidla žluté. Druhy původu tropické
ho, pěstované dnes porůznu v teplejších zemích — 5.

=

312. Cicer arietinum. 315. Phaseolus vulgaris.

5.a) Lusky široké, as 5-8 em dlouhé a jen 2-4kráte delší než
široké, posléze olysalé. Původem z trop. Ameriky, u nás
občas v odbor. zahradách. . . měsíční- lunatus L,
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m ungo- MungoL.

Rod 7. Vlčí bob. Lupinus. Lupine.

Vi

lístky; listence na stopkách
kv. často vyvinuty, květy

V M,
MŽŽ

314. Lupinus lutcus. nb. Trifohum pratense.

pěkně modré, často s fialovou pavézou, lusky až pětise
menné. Domovem v atl. sev. Americe, u nás pěstován aobčas zdivočelý n. zdomácnělý

vytrva ý- perennisL.
Lod. vyšší (10-15dm), [. s 15-15lístky (u var. grandi
folius LINDL. jen 9-11). Kv. jsou na spodu měkce
hedvábně pýřité. Listénce scházejí, lusky mnohosemen
né. Domovem v pacif. sev. Americe, u nás v zahradách

a ještě častěji na mýtinách pěstován a v některých krajích v množství zdomácnělý .
mnoholist ý-polyphyllusLINDL

Žluté kv. přisedlé, v přeslenech, které skládají konečný,
listenatý klas. Lod. 3-10 dm vys.; lístky listů podlouhlé.
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b
7"

— Domácí ve Středozemí, u nás pěstován zvláště na pí
sečnatých polích a někdy též zplaňující . . . . . .

žlutý- luteus L. [314|.
Kv. stříd., stopkaté, v konečném hroznu bez listenů —4.

Kor. kv. modré; hořejší pysk kal. 2klaný. Lístky listů
čárkovité, přitiskle chlupaté. — Ostatní jako předch,
původem ze Středozemí a Orientu, u nás řidčeji než
předchozí, zvláště v selských zahradách pěstován n.
zplanělý . . . . . . úzkolistý-angustifolius L.
Kor. bílé; hořejší pysk kal. nedělený. Lístky I. opak vej
čito-podlouhlé. — Původem ze Sicilie. Ostatně jak oba
předch., jen zřídka pěstován n. zplanělý . . . .. ..

bílý- albus L.

r hdoli iba R90NOVA7
V 2
vá

516. Trifolium alpestre. 317. Trifolium medium.

Rod 8. Jetel. Trifolium. Klee.
Byl. vytrv. i leté, s I. trojčetnými a s kv. směsinanými

trvalá, s lodyhou většinou přímou, 20-50 em vys., větši
nou jednoduchou. Lístky kopinaté. Květenství vesměs
v úžlabí listů, strbouly až 2 cm dl., nejvýš 20květé, s vel
mi krátkým, ze spojených listenů utvořeným, zubatým
obalem. Kv. 1-2 cm dl., většinou velmi krátce stopkaté,
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po odkvetení dolů sehnuté. Kor. pl. živě nachové n. řid
čeji bílé se slabým nádechem do žlutava, až 2krát delší
kalicha, posléze suchomázdřité. — Čn., čec. Euras.-sarm.
Na okraji stepních lesů a ve stepních křovinách. V na
šem území dosahuje krajního bodu z. r. k jz. na Sloven
sku v Bobrovském údolí u Lipt. Sv. Mikuláše . . .

lupinový- lupinasterL.
b) L. vesměs trojčetné (pouze výminkou čtyřčetné neb ví

cečetné — 2.
a) Koruny červené (nachově růžové) n. bílé — 53.
b) Kor. žluté (později obyčejně hnědé) n. žlutavě bílé —10.

3.a) Jednotlivé kvítky (v hlávce n. klasu) stojí i po odkve
tení přímo; stopky jejich jsou zpravidla velice krátké,
až nezřetelné. Kor. obyčejně nachové n. růžové — 4.

b) Kvítky jsou po odkvetení dolů sehnuté; stopky jejich
jsou delší n. alespoň dobře zřetelné. Kor. obyčejně bílé
n. bleděrůžové — 13.

4.a) Koruny jsou mnohem delší svých kalichů. Květenství
veliká, asi zvící n. i větší hlávek jetele lučního — 5.

b) Kor. jsou delší svých kalichů, ale hlávky jen asi polo
vici tak veliké jako u jetele lučního — 9b.

c) Kor. jsou jen málo delší nežli kalichy, nejsou-li docela
kratší kalichův. Květenství poměrně malá (vždy menší
nežli hlávky jetele lučního) — 11.

a) Květenství (hlávka, klas) jest buď přisedlé n. spočívá
na stopce sotva delší nežli jest samo — 6.

Klíč k úplné květeně, 13
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b) Květenství spočívá na stopce mnohem delší nežli jest
samo — 8.

6.a) Kalichy jsou chlupaté až huňaté. Nejvyšší listy jsou
buď zcela těsně pod květenstvím n. málo níže — 7.

b) Kal. (alespoň na trubce) lysé. Nejvyšší I. nejsou nikdy
těsně pod květenstvím — 8.

7.a) Lístky trojčetných listů jsou vejčité, celokrajné. kor.
nachové, zřídka bílé; kališní trubky 1Ožebré. Byl. vy
trvalá. přitiskle chlupatá, u pěstovaných rostlin někdy
též odstále srstnatá, 15-40 cm vys., na vrcholku lodyhy
nejčastěji 2, řidčeji 1 hlávku nesoucí. —Čn.- zí. Euro
sib.. na lukách a po krajích lesů obecný a hojně též na
polích pěstovaný . ©... Luční- pratense L. [515].

, 320. Trifolium fragiferum. 321. Irifohum striatum.

Pozn. J. luční jest velmi měnlivý. Obyčejná, u nás domácí, často rozložená
a dosti chabá, slaběpřitiskle chlupatá forma zove se var. spontaneum WILLk.
a zahrnuje množství různých forem normálních, které se rozlišují podle barvy květů,
velikosti a tvaru l. a podle odění a jiných znaků, a pak některé tvary abnormní,
z nichžzvl. nápadnýjest I. parviflorum BAB.(= I. brachystylos KNAF,
T. pratense pedicellatum KNAP)s dlouzestopkatýmikvítky. — Obvyklá
kulturní forma, shodující se oděním s předchozí, jest var. sativum SCHREBER,
která tvoříněkolik barevných forem,tak f. purpureum SANIO, f. carneum
SANIO (kv. růžové až pleťové)a f. albifloru m ALFF. Tato kulturní rasa ovšem
zhustazplaňuje. Třetímplemenem,nápadnýmodstálou drsnou chlupatostí
a velmi statným trsnatým vzrůstem jest var. americanu m HARZ.které se občas
seje a často zplaňuje.

b) Lístky trojčetných I. podlouhle kopinaté, jemně chruv
lavčitě zoubkované. Kor. jasně nachové: kališní trubky
20žebré, celé huňaté. Byl. vytrv., na lodyze i řapících
přitiskle chlupatá. 2-4 dm vys., nesoucí na vrcholku 1-2
kulaté n. vejčité, krátce stopkaté hlávky, jako předch.
jemuž se až na listy dosti podobá. — Čn., čec.Evr., ve
světlých lesích a na výslunných pahorcích dosti hojný

| podhorní-alpestre L. |516|.
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a) Lístky trojčetných I. podlouhle clliptičné, jemně zoub
kované. Hlávky kulovaté. Kališní trubky 10žebré; kor.
nachové. Byl. vytrv., 2-5 dm vys., s vnějškem připomí
nající jetel luční. — Čn.- sp. Euras., v suchých lesích a
na stráních hojný . prostřední- medium L. [317].

b) Lístky podlouhle kopinaté, chruplavčitě jemně pilovité.
Hlávky (klasy) podlouhlé válcovité, 4-9 cm dl., namno
ze dloužejí stopkaté. Kal. trubky 20žebré, lysé, šidlovité

zuby kališní však huňato-brvité. st nachové. — Byl.vytrv., lysá, 4-6 dm vys. — Čn., če. Merid., v lupen. le
sích a na keřnatých stráních
porůznu
válcovitý- rubensL. 1318]

, 322. hrifolium arvense. 3925.Trifollum strictum.

„a) Hlávky klasovité prodloužené. — Kor. krvavě nachové,
zřídka růžové n. bílé. Kališní trubky 10žebré, bělo
huňaté. Byl. 1-2letá, všecka huňatá, 2-5 dm vys. — Čn.,

sp. Jihoevr., u nás se seje zvláště na písečnatých polícha někdy též zplaňujenachový n. inkarná t- incarnatumL.1319].
b) Hlávky kulovaté, podepřené listeny, které tvoří zákro

veček. Kor. růžové. Kalichy se na plodech puchýřovitě
zveličují — 10.

10.a) Stopky hlávek až přes ( dm dlouhé. Listeny zákrovečků zdéli kalichů. — Byl. vytrv., s lod. namnoze plazi
vou a kořeňující. — Čec.- zí. Evr., u nás porůznu na vlh
kých lukách a v příkopech, zvláště na půdě slané. ...

jahodovitý- fragiferum1. (520|,
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b)

11.a)

Stopky hlávek jen 1-3 cm dlouhé. Listeny zákrovečků
malinké, jen tak dlouhé, jak stopky kvítků. — Byl. 2
letá, s lod. vystoupavou n. položenou, ale nekořeňující.
— Čn.-zí. Jihoecvr.,k nám velmi zřídka zavlékán jete
lovým semenem (na př. u Děčína). . . . . . ...

zvrácený- resupinatumL.
Jícen kal. uzavřen dvoupyským neb úplně kruhovitým
návalkem. Květy po odkvetení
brzo opadávají. — Rostl. jed- V
noletá s lod. většinou neroz- s
větvenou, 1-4 dm vys., lístky NS
úzce čárkovité, celokrajné neb Z
skoro celokrajné. Palisty na

NBL ho i ,eli ' P

324. Iriffollum repens. 325. Trifolium montanum.

hoře kopinatě šidlovité, dlouze chlupaté. Kvétenství
klasnaté, válcovité neb kůželovité, až 8 cm dl. Kalich
s dlouhými, posléze hvězdovitě rozloženými, brvitými
zuby. Kor. plátky světle růžové zdéli zubů kal. — ZŽí.
řn. Na suchých sklonech, písečn. místech. Původem ze
Středomoří, u nás zřídka zdivočuje .. ...

úzkolistý- angustifoliumL.
Jícen kor. holý neb s jednod. prstenem chloupků, ni
kdy však návalkem nezúůžený — 12.
Pavéza s ostatními plátky kor. v trubku nesrostlá.
Hlávky květní vejčité, asi 1 cm dlouhé, přisedlé, zdán
livě konečné, těsně objaté 1-2 obalnými listy. — Byl.
1-2letá, 2-4 dm vys., od dolejška větevnatá, odstále
chlupatá až huňatá. Lístky 5Sčetných I. opakvejčité.
Kor. růžové, o něco delší než kalich. — Kv., čn. Merid.,
na výslun. pahorcích a u cest velmi porůznu . „.

žíhaný-striatum L. [321].
Pavéza s ostatními plátky kor. srostlá. Hlávky stop
katé, posléze válcovité, od dlouhých chlupů kališních
huňaté, Kalichy se po odkvetení nezveličují v naduté
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puchýře. — Byl. jednoletá 1-5 dm vys., fiaimnoze hned
od spodu větevnatá, huňatá. Lístky Sčetných listů po
dlouhle klínovité n. skoro čárkovité. Kor. malinké, bě
lavé až růžové. z kal. nevyniklé. — Če.-zí. Evr., na
písčitých polích, lukách a pahorcích obecný. . .

rolní n. kočičí- arvense L. |322].

Ponáke n

té, ale kalichy se po odkvet. zveličují v naduté, siťnatě
žilkované puchýře — 9b.

14.a)
=

zvíci velikého hrachu. — Byl. jednoletá, o lodyze pří
mé, větevnaté, 5-15 cm vys. Lístky Sčetných I opak
vejčité, pilovité, vynikle žilkované. Kv. velmi krátce
stopkaté, kor. bílé, později červenohnědé. — Kv., čn.
Merid., na suchých kopcích, mezích a u cest porůznu..

tuhý-strictum L. [325|.
Kor. mnohem delší nežli kalichy. Hlávky kv. -větší
nežli jak uvedeno pod a) — 14.
Lod. přímá n. vystoupavá — 15.
Lod. plazivá, 1-3 dm dl. — Stopky vnitřních kvítků asi
tak dlouhé jako 10žebré n. o něco delší. Kor. špinavě
bílé n. narůžovělé. — Kv.-zí. Circumpol., na lukách,
pastvinách a u cest obecný a často též pod jménem je
tele bílého pěstován . . . plazivýÝ-repens L. [524|.
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„ga nteu I (= var. lodigense AUT.) původemých mokřin.

b)

Kor. bílé, usýcháním žloutnoucí. Luskv okrouhlo-vej
čité, tsemenné, zdéli trubky kališní. — Byl. vytrv., od
stále chlupatá až huňatá, 2-5 dm vys. — Kv.-zí. Evr.,
na suchých lesních lukách a výslun. pahorcích hojný .

chlumní- montanum |.. [525].

328. Trifollum dubium. 529, Trifolium spadiceum,
L „

Stopky kv. jsou mnohem delší nežli trubky kal. Kor.
nejprve bílé, později růžové. Lusky podlouhlé, 2-4
semenné, z trubky kal. vyčnívající. — Byl. vytrv., lysá
n. velmi spoře chlupatá, o lod. 3-5 dm vys., duté a měk
ké. — Kv.-zí. Evr., na vlhkých lukách a trávnících
hojný —-.- .2 < -+ <. zvrhlý-hybridum L. [326|.

ele

16. a)

b)

Koruny za květu bylinné, žlutavě bílé n. bílé, později
někdy žloutnoucí n. hnědnoucí — 17.
Kor. již za květu suchomázdřité, barvy citronové n.
zlatě žluté, později často hnědnoucí — 20.

kv. jen zvící bohatého hrachu. Byl. iletá — 13a.
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18. a)

b)

19. a)

b)

20. a)
b)
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Kor. delší, z kalicha daleko vyčnívající. [lávky kv.
větší. Byl. vytrvalé — 18.
Kvítky v hlávkách nezřetelně stopkaté, i po odkvete
ní přímé — 19.
Kvítky krátce stopkaté, po odkvotení sohnuté. IHlávky
o něco menší nežli u jetele lučního. Kor. bílé, usýchá
ním žloutnoucí — 15a.
Květenství kulovité neb široce vejčité, 1-3 cm dl., krát
ce stopkaté až přisedlé, často zahalené; kalich odstále
srstnatý, dolení zub za zralosti sehnutý. Lístky po
dlouhle elliptické až kopinaté. Lod. 3-5 dm vys., polé
havé až vystoupavé, alespoň v dolejší části odstále
chlupatá. — Čn., če. Evr., na okrajích lesů, na suchých
lukách, v hájích a křovištích
porůznu

bledožlutýv- ochroleu
cum IIUDS. [527].

330. Trifolium campostre. 331. Trifolium strepe ns,
ť

Květenství značně veliká, 4-5 cm dl., podlouhlá, vej
čitá, stopkatá, nezahalená:; kal. zuby posléze přímé.
Lístky velmi veliké. doleních listů opak vejčité, hoře
ních listů podlouhle kopinaté. Lod. 2-5 (i 10) dm vys.,
jednoduché, odstále neb + přitiskle chlupaté, často čer
venavě naběhlé. — Čn. če. Pont.- orient. Na stepních
lukách a v suchých lesích a křovinách. V celém oblou
ku karpatském od Bratislavy po Marmaroš .. . . ...

pannonský- pannonicumJACO.
Hlávky husté, obsahující 20-40 kvítků — 21.
Hlávky řídké, obsahující pouze 5-15 kvítků. — Byl.
Iletá, o tenké, větevnaté, 1-3 dm dl. lodyze. Listy ve
směs střídavé, o lístcích klínovitě opakvejčitých. Kv.
drobounké, citronově žluté, později nahnědlé, v hláv
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kách asi tak velikých jako bohatý hrách. — Čn.-zí.
Evr., na lukách i rolích obecný . „.

pochybný- dubium SIBTH.13261.
21.a) Hlávka na vrcholku lodyhy zpravidla pouze jedna,

zřídka po stranách ještě 1-2 hlávky zblížené — 22.
b) Hlávky kv. postranní, obyčejně u větším počtu. Křídla

kor. odstávají stranou. Listy vesměs střídavé — 25.
22.a) Byl. jednoleté, 2-4 dm vys., na podhorských raš. a slat.

lukách rostoucí. Palisty podlouhle kopinaté. Strbouly
válcovité. Květy se stopkou nejvýše 7 mm dl., stopka

mnohem kratší trubky kališní. Kor. posléze temně kaštanově hnědá. Lusk + 4kráte delší než čnělka. — Čn.,
sp. Evr., v území dosti hojný . . M

kašťanov ý- spadiceum L.1329|.
b) Byl. vytrvalé, nízké, trsnaté, vysokohorské, vápno

bytné. Palisty kruhovité, posléze vejčité. Květy se stop
kou 9 mm dl., stopka sotva kratší trubky korunní. Kor.
posléze živě kaštanově hnědá. Lusk + dvakrát delší než
čnělka. — Če., sn. Evr. alp. Na vlhkých váp. skalách,
vlhkých holích a lučinách pouze na Slovensku v Biel
ských Tatrách . . . . hnědý- badium SCIIREBER.

25.a) Prostřední lístek trojčetných I. má mnohem delší
řapíček nežli lístky postranní. — Palisty podlouhle ko
pinaté. Čnělky delší svých lusků. Byl. 1-2letá, 1-3 dm
vys. — Čn.-řj. Evr., na rolích, mezích a lukách obec
ný . polní-campestre SCHR. [3530|.

b) Řapíček prostředního lístku stejně dlouhý jako kratič
ké řapíčky lístků postranních n. jen o málo delší. —
Palisty vejčité. Čnělky zdéli svých lusků. Bylina 1letá
až vytrvalá, 15-35 cm vys., vnějškem podobná předch.
—Čn., če. Evr., na suchých lukách, zvláště lesních, dosti
hojný „. .... zlatý- strepensCR. [351].

Pozn. MíšenecT rif. alpestre X pannonicum = T.Trapli:i DOM.
a PODP. byl pozorován na Slovensku na Věporu ve Slov. Krušnohoří.

Rod 9. Tolice. Medicago. Schneckenklee.
Byl. s I. trojčetnými, palistnatými a s kv. směstnanými

nejčastěji do stopkatých, úžlabních hlávek n. hroznů. Lusky
jsou hlemýžďovitě stočené n. srpovitě prohnuté n. ledvinko
vité.
1.a) Koruny žluté — 2b.

b) Kor. fialové n. modré. — L. klínovitě opakvejčité, vpře
du vyhlodávaně zubaté. Kv. v hroznech podlouhlých.
Lusky o 2-5 závitcích [f]. Byl. vytrv., 3-10 dm vys., pů
vodu asijského, pěstovaná jako píce. — Čn.-zí.. .

setá n. vojtěška, lucerka-sativa L. [552]
c) Kor. ze žluta do zelena n. fialově hněda přecházející. —

Hrozny květní krátké. Lusky pouze 0 1-1% závitě. Míše
nec vojtěšky a tolice srpovité, zhusta mezi rodiči se vy
skytující . ... -. zv rhlá- media PÍERS.

„a) Květy asi 1 cm dlouhé: lusky srpovitě prohnuté [f].—
Byl. vytrv., 2-5 dm vys. — Čn.-zí. Euras., na mezích a
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3.a)
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suchých lukách hojná.. . srpovitá- falcata L. [353|.
Kv. drobnější nežli jak uvedeno pod a); lusky hlemýž
ďovitě vinuté — 3.
Lusky ježaté, o 3-5 závitech. V hlávkách jest pouze po
1-6 kvítcích. Byl. tleté. Kv., čn. — 4.

4. a)

b)

5.a)

Lod. chlupatá až huňatá, 1-2 dm vys., s listy většinou
krátce řapíkatými, o lístcích opakvejčitých. Ostny na
plodech jsou na konci hákovitě zahnuté. — Kv. čn.
Euras.- merid., na travna
tých pahorcích porůznu...nejmenší-minima |.

ws [334].

ý= Ů
ČS

332. Medicago sativa. 333. Medicago falcata.

Lod. spoře chlupatá, statnější, 2-5 dm vys., s I. většinou
dlouze řapíkatými, o lístcích široce opakvejčitých, skoro
srdčitých, na líci často hnědou skvrnou znamenaných.
Ostny plodů obloukovitě prohnuté, ale nikoli hákovitě
zahnuté. — Merid., k nám velmi zřídka zavlékána s ci
zími semeny (okolí Nýdeku, Brna, Nov. Jičína a jinde
pouze pomíjivě). ©.. . . .arabská-arabica ALL.
V hlávkách jest směstnáno po 5-12 kvítcích. Lusky led
vinkovité, teprve na konci jedním závitem svinuté, 1se
menné. — Byl. iletá, řídčeji vytrv., 1-35dm vys. — Kv.
zí. Euras., na lukách a u cest hojná.

dětelová- lupulinaL. [355].
Hlávky chudé, namnoze 2-5květé. Lusky hlemýžďovitě
stočené, o 2-3 závitech. — Byl. vytrv., 2-4 dm vys. —
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kv., čn. Orient.. u nás pouze voj. Moravě, zvlašlě na
Pavlovských a Mikulovských kopcích, pak teprve u Nov.
Města pod Šiat. a u Vinného u Sobranců v Podk. Rusi..

rozprostřená- prostrataJACO.
Rod 10. Komonice. Melilotus. Steinklcc

Byl. 2leté, s I. Sčetnými, palistnatými a s drobnými kv.
ve štíhlých, klasovitých hroznech. Lusky rovné, vejčité, bez
zobanné, nejčastěji 2semenné, nepukavé.
1.a) Květv žluté — 2.

334. Medicago minima. 335. Medicago lupulina.

b) Kv. bílé. — Vnějškem podobná kom. lékařské. — Čn.
sp. Euras., na rumištích, březích a u cost hojná..bílá-albus DESR.

2.a) Palisty úzké,namnoze celokrajné — 3.
b) Palisty dole rozšířené a tamtéž po kraji zubaté. — kv.

nevonné, bledožluté, ze všech druhů nejmenší. — Čn.
Euras. - orient., u cest a v příkopech, zvláště na sla

ných půdách, av šak dosti pořídku . . ...
zubatá- dentatus. PERS, [337BJ.

„a) Pavéza a křídla zlatožluté koruny jsou delší nežli člu
nek. — Kv. libovonné. Lusky lysé. Lod. 4-12 dm vys. —
Čn.- zí. Eurosib., na rumištích, mezích a u cest hojná..

lékařská- officinalis L. |556|.
b) Pavéza a křídla zlatožluté kor. pouze asi zdéli člunku.

Lusky chlupaté. — Ostatně jako předch., ale někdy až
přes 14 m vys. a mnohem vzácnější: nejraději roste
na půdách jílovitých a vlhkých... -< + + +..

vysoká-altissimus UHUTLI.[557A
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Rod (I. Pískavice. Trigonella. Hornklce

Byl. ileté, shodující se v 3četných, palistnatých listech a
ve složení květu s komonicemi, od nichž se liší hlavně jen
tím, že kv. jejich vyrůstají jednotlivě n. po několika z paždí
listů, anebo skládají dlouze stoukaté úžlabní hlávky (kratič
ké směstnané hrozny). Druhy vesměs středomořské, u nás
pěstované a zřídka zplaňující.

1.a) Květy lilákově modré, směst
nané do úžlabních, dlouze
stopkatých hlávek. — Luskvy
vejčitě podlouhlé, zobanité,
obyčejně 2semenné. Byl. von
ná, 4-10 dm vys. — Čn., če.
Pont. U nás pouze zřídka zdi
vočuje . .

modrá- coerulea SER.*)
[558].

Kv. žluté n. žlutavě bílé, v ú
žlabích listů po 1 n. po něko
Jika přisedlé. Lusky tenké,
dlouhé, vícesemenné — 2.

b
ht

2.a) Lod. přímá, chudovětovná, 2-6 dm vys. Kv. žlutavo-bílé,
v paždích listů po 1 n. po 2. Lusky £ dm dl., mnoho
semenné, zobanité, lysé. — Kv., čn. Seje se jako rostlina
pícní n. lékárnická a zřídka i zplaňuje, zvlaště na Zno
jemsku; v Čechách byla pozorována porůznu v Českém
Středohoří, na Slov. u Bardijova v Šariši... 2...

řecké seno-foenum graecum L. |340|.
b) Lod. často položené, 5-25 cm vys. Kv. světle žluté, dro

bounké, v úžlabích listů po 3-8. Lusky srpovitě ohnuté,
mnohem menší. — Kv., čn. Dosud pozorována u nás pou
zena Radobýlu u Litoměřic a v okolí M. Krumlova, Čej
če, Mikulova a Znojma, na Slovensku na Kobyle a jinde
u Bratislavy. francouzská- monspeliacaL. [339|.

*) T. melilotus coerulea ASCII. et GR.



204

Rod 12 štírovník. Lotis. Schotenklee.
Byl. vytrv., s I. trojčetnými, o velikých palistech, takže

se zdají býti 5četnými. Kv. žluté, někdy trochu načervenalé,
ve stažených okolících. Lusky válcovité, tenké. — Kv.- zí.

340. Trigonella foenum graecum. 341. Lotus corniculatus
LU
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a) Lod. zřetelně hranatá, položená n. vystoupavá. Okolíky
pouze 3-6květé. Kališní zuby před rozvitím (na poupa
tech) přímé n. k sobě skloněné. — Euras., na mezich,
pastvinách a lukách hojný, značně proměnlivý . ..

obecný- corniculatus L. [341].
Pozn. Na slaných půdách roste odr. s tenkou a jemnou lodyhou a užšími

lístky - . úzkolistý - tenuifoliusRCHB.
K úzkolistým formám náleží též rasa větší — major SCOP., známá z Pavlovských
kopců na Mor. (jinak jen na jihovýchodu Evropy). — Hustě chlupaté formy typické
rasy se zovou var. hirsutus KÓCH.

b) Lod. oblá, více méně přímá. Okolíky bohatší, 6-12květé.
Kal. lístky na poupatech více méně ohrnuté nazpět.—
Vnějškem podoben předch. — Evr., na mokrých Jukách
a v bažinách porůznu . bažinný- uliginosus SCHK.

EN SDSS V

(T siliguosus. 345.Dorycniumsericeum.tód 13. Ledenec. Tetragonolobus. Spargelerbse.
Byl. vytrv., položená n. vystoupavá, s podobnými I. jako

u rodu předch., od něhož ji někteří ani neoddělují. Žluté kv.
sedí na vrcholku dlouhých úžlabních stopek po 1, řidčeji po
2. Lusky jsou čtyřhranné, na hranách úzce křídlaté. — Db.
če. Evr., na slatinných lukách velmi porůznu .

luštinatý- siliguosusROTH.[349].
Rod 14.Bílojctel. Dorycnium.Strauchklee.

Byl. polokřovitá, 1-3 dm vys., s lodyhami na spodu dřev
natějícími. Trojčetné, přisedlé, z úzce kopinatých lístků slo
žené I. mají tak veliké palisty, že se zdají býti dlanitě Sčet
nými. Drobné bílé kv. jsou směstnány po 8-15 v konečných
strboulovitých okolíčcích, Chudosemenné lusky připomínají
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kulovalým tvarem tobolky. — Čn., če. Merid., na výslunných
stráních ve vých. Čechách (Opočno), v již. a vých. Moravě a
na již. Slov. . pětilistý- pentaphyllum SCOPOLI. |345|.

Objevuje se u nás ve třech odrůdách (subsp.):
1.a) Lod. pouze dole dřevnatějící. Hlávky o 12 až 25 (i více) květech. Stopky

květní zdéli kalicha n. aspoň zdéli trubky kališní. Květy jenom 3 až 5 mm dlouhé.
Lístky podlouhle opakvejčité až kopinaté, větš. 7 až 15mm dl. a 4 až 6mmšir.
volně a-+ odstále chlupaté. Zuby kal. jenom do ''/; až '/, trubky kališní, krátce
přilehle chlupaté. — Na vápen. stepních stráních. U nás velmi pořídku, na Mor.
na Hádech u Brna, na Slov. na Irenčansku, na Podk. Rusi na jihu Bereh. ž.

linný - herbaceum ROUY.
b) Dolení části lod. většinou více dřevnaté. Stopky květní zdéli trubky kal. neb

kratší. Hlávky květní jenom o 6 až 14 květech. Květy 4!|; až Zmm dl.. .2
2.a) Listy pouze jednoho druhu. Lístky E 1 až 2cm dl. a 2 až 4mm šir. Stopky

květní zdéli trubky kal. Lusky okrouhlé, 3'|; až 4'|; mm dl., později často vejčité.
Rozvětvení jednostranné. — Na stepních stráních u nás nejčastěji. V Čechách
pův. pouze na stráni u Přepych ned. Opočna; na již Moravě a již. Slovensku

344. Galega officinalis. 345. Glycyrrhiza glabra.K
Rod 15. Jestřabina. Galega. GeifRraute.

Vytrv., až £ m vys., větevnatá bylina s L.palistnatými, li
chozpeřenými, 5-8jařmými. Lilákově modré, řidčeji bílé kv.
skládají dlouze stopkaté úžlabní hrozny. Lusky tenké, při
oblé. — Čn.-sp. Merid., u potoků a ve vlhkých křovištích
velmi porůznu . . . . . lékařská- officinalis L. [544j:

Rod 16. Lekořice. Glycyrrhiza. SiBholz.
Vytrvalá, 1-2 cm vys. byl. s lichozpeřenými, 5-7jařmými,

bezpalistnými I. a modře fialovými kv. v stopkatých, úžlab
*) D. germanicum ROUY. — **) 1, Monspeliense WILLD,
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ních klasech. Lusky lysé 5-4seomenné.— Čn.-če. Jihoevr.,
v již. Moravě dříve pro sladký kořen pěstovaná a tam
též, zvláště okolo Bzence a Mikulova, porůznu také zplaněle
jako zbytek dávné kultury se vyskytující

hladkoplodán. sladkédřevo- glabraL.[345].
Rod 17. rnovník, akát. Robinia. Robinie.

Stromy nebo keře s I. lichozpeřenými, 5-10jařmými. Kv.
v hroznech více méně převislých. Luskvy silně smáčknuté. —
kv., čn. Původem ze sev. Ameriky.
a) Kor. bílé; větve a Jusky nelepkavé. — Sází se zhusta v

stromořadích a na stráních . bílý - pseudacaciaL. [546]
"© bb)Kv. růžově červené; větve a

pk lusky lepkavé.— Sází sc
o | zřídka v sadech.lepkavý- viscosaOVENT.

Keře n. stromy s I. sudozpeřenými a kv. žlutými. — Kv.,
čn. Původem ze Sibiře, pěstuje se pro okrasu v sadech.
a) Listy 4-7jařmé. květy v úžlabích listů po 1-5..

obecný- arborescens LAM.1347]
b) L. 2jařmé. Kv. jednotlivě úžlabní

křovitý- frutescensDC.
Rod 19. Žanovec měchýřník. Colutea. Blasenstrauch.

Keř s I. lichozpořenými, 3-5jařmými. Květy v chudých,
dlouze stopkatýc h, úžlabních hroznech. Lusky měchýřkovité,
naduté. — Kv., čn.

a) Květy žluté, lusky dlouhé, zavřené. — Původu jihoevr.pěstován v sadech a zřídka zplaňující .
obecný- arborescens| 3481.
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b) Kv. červenožluté, Inusky krátké, na konci otevřené. — Z
Orientu, u nás zřídka v sadech a ještě vzácněji zplanělá

východní-orientalis MÍLI.

Rod 20. Janovec, vítečník. Sarothamnus.Besenstrauch.
Polokeř 5-10 dm vys., se zelenými, prutovitými větvemi,

s drobnými, Sčetnými I., mezi něž bývají přimíchány též listy
jednoduché a s velikými, úžlabními kv., které mají 2 pysky
kal., žlutou kor., tbratré tyč. a semeník s hlemýžďovitě svi
nutou čnělkou. Smáčknuté lusky dozrávše zčernají. — Kv,
čn. Evr., na pokrajích lesů a u cest, zvláště v pahorkatinách
a na písečnatých půdách dosti hojný NS

obecný- vulgaris WIMM. |349|.

348. Colutea arborescens. 549. Sarothamnus vulgaris.

Rod 21. Kručinka. Genista. Ginster.
Byl. polokřovité, s jednoduchými 1. a žlutými kv. Kalich

2pyský, o pyscích rozeklaných v rovně namířené zuby; pa
véza korunní rovněž přímo namířená a křídla řasnatě svras
kalá. Tyč. ibratré. Lusky smáčknuté.
1.a) Lod. dvouřízně křídlatá, článkovaná: kv. v krátkých, ko

nečných hroznech. — Kv.-čn. Merid. Na okrajích les
ních, na suché, chudé půdě. U nás pouze na kraji lesů
mezi Valticemi a Břeclavou na již. Moravě ...

křídlatá- sagittalisL*)
b) Lod. není křídlatá — 2.

») Genistella sagittalis GAMS,
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=

4. a)

5. a)

L. na líci lysé, na rubu však hedvábitě přitisklé, srst
naté. Kv. po 1-2 v úžlabích listů. Pavéza a člunek kor.,
jakož i lusky přitiskle chlupaté. — Čn., čec.Evr., v le
sích a na suchých vřesovištích porůznu v záp. Moravě,
ve Slezsku a na Slovensku; v Čechách známá dosud pou
ze v okolí Nových Hradů u Třeboně 0

chlupatá- pilosa L.
Pavéza Ivsá, nejvýše na konci pýřitá — 3.
Lusky chlupaté; kal. více méně srstnatý — 4.
Lusky lysé neb skoro lysé; kal. lysý, řidčeji ponékud
chlupatý —5.
Lod. bezbranná, 2-3 dm vys.; hrozny často rozvětvené;

WA

350. Genista germanica. 351. Genista tinctoria.

pavéza sotva kratší loďky; lusk čárkovitý, odstále chlu
patý. L. velmi krátce řapíkaté, vejčité. — Kv., čn. Pont.
Na výslunných, často kamenitých svazích, ve světlých
hájích: u nás pouze na již. Slovensku na Kobyle u Brati
slavy (nověji pochvbná) . . . vejčitá-ovata W. K.
Lod. i s větvemi trnité, 3-6 dm vys. L. podlouhle ellip
tičné. Kv. v konečných, listenatých hroznech. Lusky
huňaté. — Kv., čn. Evr., v suchých lesích a na keřna
tých stráních dosti rozšířený . . . -2 + + + + + +..

německá- germanica L. [350].
Lod. přímá n. vystoupavá, 5-6 dm vys. L. jen po kraji
chlupaté, ostatně lysé. Kv. v konečných, listnatých hroz



nech. Kor. plátky i lusky lysé. — Kv.- sp. Eurosib., na
lesních lukách a v křovištích rozšířená ———

barvířská- tinectoria L. [551].
b) Lod. vys., dosahující až 1 mi více. Větve přímé až od

stávající, většinou silně rozvětvené, často prodloužené.
L. kopinaté, ostré, tuhé, se silnými žilkami. Kv. menší
než u předch., k níž patří jako subsp. — Pont. Na vý
slunných stepních stráních, okrajích lesních, u nás pou
ze na již. Moravě (Pouzdřany, Hradištěk u Bilovic) . .

vysoká-elata WENDER.

Rod 22. Čilimník. Cytisus. Geiflklee.
Kře n. polokře s listy trojčetnými, jen zřídka jednodu

chými a s kv. žlutými. Kal. 2pyský, o krátkých, rozestálých
pyscích, korunní pavéza více méně nazpět ohnutá, kor. křídla
svraskalá; tyč. jednobratré.

352. Cytisus procumbens.

1.a) Listy trojčetné — 2.
b) L. jednoduché, kopinaté. Polokeř, 2-4 dm vys., o větvích

položených n. vystoupavých, které jsou v mládí tak jako
rub listů a kalichy hedvábitě chlupaté. Zlatožluté kv.
vvrůstají po 1-5z kratičkých listnatých větévek po stra
nách hlavních větví, na stopkách asi 3krát delších nežli
jsou kalichy. — Kv., čn. Orient.. u nás velmi porůznu
pouze na keřnatých stráních v již. a stř. Moravě a na
Slov. .- - . ©. položený- procumbens BOÍISS. [352|.

2.a) Kv. skládají konečné, dlouhé. bezlistenné hrozny. Rub
trojčetných I. jakož i lusky jsou přitiskle chlupaté — 3,
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b) Kv. jsou obyčejně na vrcholku letošních lodyh a větví

strboulovitě nahloučené. Letošní výhonky a řapíky
dlouze a odstále srstnaté až huňaté 4.

c) Kv. vyrůstají po 2 i více na kratičkých úžlabních vý
honcích po stranách loňských lodvh a větví — 5.

3.a) Hrozny kv. převislé. Keř n. strom jihoevr., sázený časlo
v sadech a místy (na př. na Slovensku na Sv. Jurem)
zdivočující. — Kv., čn. 0

odvislý n.kozí jetel-laburnum L. [353]

334. Cylisus nigricans. 335. Cytisus hirsutus. 356. Cytisus capitatus.

Pozn. Člení se ve dvě racy (subsp.):
a) Mladé větve a rub lístků přitiskle chlupatý ; kal. a lusky hedvábitě chlupaté.

Domovem v Alpách, u nás se pouze pěstuje v zahradách . . . . + + - .
obecný- anagyroidesMED.

b) Větve a lístky skoro lysé, neb lístky na okraji a na rubu odstále chlupaté; kal.
a lusky neb pouze kal. roztroušeně chlupaté. Domovem ve vých. a již Alpách.
U nás pouze v Malých Karpatech nad Sv. Jurem, ač o původnosti druhu na
tomto nalezišti se nověji pochybuje < « « « « . alpský- alpinus MILL.

b) Hrozny kv. přímé. Polokeř 5-15 dm vys., jehož listy 1
žluté kv. sušením rády zčernají. — Čn.-sp. Orient., v
suchých lesích a na stráních dosti hojný —

černa jící- nigricans L. [354|
4.a) Lístky Sčetných I. opakvejčité, po obou stranách řídce

chlupaté n. též na líci lysé. Kal. obyčejně odstále hu
ňatý. Pavéza kalně žluté koruny jest lysá a mívá často
na vnitřní straně hnědou skvrnu. — Merid., ve světlých
lesích porůznu . . . . Srstnatý-hirsutus L. [555],



212

Pozn. Čilimník srstnatý jest dosti proměnlivý. Míváťněkdy květy dvoje: jarní
(db., kv.), ve svazečkách listů k loňským, zdřevnatělým větvím pobočných, a kv.
letní (čn, če.) na vrcholcích letošních letorostů a vzpřímených listnatých lodyh
strboulovitě nahloučené; nebo má květy pouze jarní ve svazečkách listů k loňským,
zdřevnatělým větvím pobočných; anebo má kv. toliko letní, na vrcholku letošních
lodyh strboulovitě nahloučené. V posledním případě jest nejhojnější a slove . . .

hlavatý - capitatus JACO. [356.]
„ Pozn. Na Slovensku jest více rozšířena raca (subsp.) s lusky jenom na okrajích

brvitými(veforměScepusiensis ASCII et GR.) ©... -2.22
brvitý- ciliatus WAHLENB.

b) Lístky vejčito-kopinaté, k dolejšku klínovitě zúžené, od
dlouhých, přitisklých chlupů hedvábitě třpytivé. Kalich
obyčejně přitiskle huňatý. Pavéza citronově žluté kor.
přitiskle chlupatá. — Če., sp. Orient., na kamenitých
stráních a krajích lupenatých lesů pořidku . . . . .

+ rakouský-austriacus L. |357].
Pozn. V j. Moravě (v okolí Hustopečí

a Čejče: a na již. Slovensku vyskytuje se od- zÝ
růda s květy nažloutle bílými až úplně bílými

bělokvětý- albus HACO.*)

1

7.0

ka)1

337. Cytisus austriacus. 339. Cytisus ratisbonensis.

5.a) Letošní výhonky a řapíky listů jsou odstále srstnaté až
huňaté — 4a.

b) Letošní výhonky a řapíky I. přitiskle hebvábitě srstnaté.
Nízký polokříček s lod. položenými a vystoupavými. L.
na líci lysé, na rubu přitisklo hedvábité. Kv. citronově
žluté, po stranách loňských lodvh a větví nejčastěji po
dvou. — Db., kv. Orient., na křovitých stráních a vc
světlých lesích porůznu, v okrscích stepních hojný .

dvoukvětý- ratisbonensis WEIMM.[358].
*) C. leucanthus W. K,
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Pozn. Roste u nás kromě toho ve dvou vzácnějších odrůdách:
a) Polokříčky statnější, mají v úžlabí listů po 3 a více květech. — Tak u Hněvotína

j. Olomouce . .- . -< -2 « 2 4. mnohokvětý- var. multiflorus PODP.
b) Listy užší než u typu, kalich s trubkou poněkud delší a užší. Lusk stříbřitě

hedvábně chlupatý. — Tak na písečných kopcích u Děvínské Nové vsi nedaleko
Bratislavy ©. .- . « + « +. popelavý- var. cinereus DOM. et PODP.*)

Rod 23. Hlodáš. Ulex. Heckensame.
Keř o rozestálých, brázditých, trnem se ukončujících vět

vích a o tvrdých, špičatých jehlicích. Kv. žluté, v úžlabích
jehlic. Lusky chudosemenné. — Čn., čec. Domovem v s.-z.
Evropě, u nás jako okrasný keř v sadech n. zřídka též zpla
nělý (Žichovec blíže Panenské Týnice, okraj lesa IDubovce u
Chotěšov, Jeleňovcu Vsetína) .- -2 < < < < 42 2

evropský- europaeus|.. [559|.

7 9
ADRA

, V2229

359. Ulex europaeus, 360.,Anthyllis vulneraria.

Rod 24. Úročník, bolhoj. Anthyllis. Wundklee.
Byl. vytrv., s lichozpeřenými I., které maji konečný lí

stek mnohem větší nežli lístky ostatní; u spodnějších listů
bývají postranní lístky často velice zakrnělé až docela:potla
čené. Kv. s nadutými, bledými, více méně huňatými kalichy
a žlutými, později často na člunku červenajícími korunami
jsou směstnány do 1-2 hlávek, dole podepřených prstnatě
děleným listenem. Malé lusky zůstávají uzavřeny ve vytrv.
kalichu. — Kv.-če. Evr., na suchých lukách a travnatých
stráních dosti rozšířená . lékařský- vulneraria L. [360].

*) C. cinereus HOST, C. biflorus LUŮIERIT,?,KERNER,
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Pozn. Úročník lékařský jest značně proměnlivý, proto jej v novější době roz
třídili v několik samostatných druhů, které však navzájem přecházejí a u nás nejsou
posud kriticky prostudovány.
1.a) Kalich 13—15mm dl., obyčejně špinavě šedý, jakoby přičmouděný. Lod. přímá,

1-3 dm vys., přilehle chlupatá, obyč. pouze s 1, řidčeji se 2-5 L., v hoření polov.
obyčejně bozlistá. L. přízemní četné, s větším a širším lístkem konečným, často
bez lístků postranních. Kor. o 7-8 mm delší než kal. Pavéza s čep. 8-9 mm dl.;
kal. po odkvetení silně nafouklý. — (Cn. če. Eur.- Alp. Na polích a lučinách
alpských, u nás hlavně rozšířen v Bielských Tatrách . . . - . « « « -..

ský - alpestris RCHB.al

b) Kal 8:13 mm dlouhý, žlutavý, bělavý neb žlutavěšedý. Čepel pavézy 5-7mmouhý — 2.
2.a) Dolení část lod. jakož 1 I. odstále chlupaté. Lod. 5-6 dm vys., skoro po celé

své délce stejnoměrně hstnatá. Listeny podpůrné zdéli hlávek. Kulichy odstále
huňaté „22 2 4 4 eee mnoholistý - polyphylla KIT.

b) Celá lod., jakož 1 I. přilehle chlupatá — 3
3.a) Kalich jakož 1 obal květenství po

kryt silně odstávajícími chloupky.
Hlávky květní obyčejně značně delší
obalu. Lod. -= přímá, 1,5-5 dm vys.,
se 2-4 1. L. přízemní s velkým a
širokým lístkem konečným. Hlávky
květenství dosti veliké, 2,5-3 cm v
prům., blízko sobě stojící. Kal. 9-11
mm dl.. slabě nafouklý, někdy na
konci červenavě naběhlý. Kor. znač
ně delší kalicha. — Kv.-če. Alp. Na
suchých horských sklonech. U nás s
jistotou pouze na Slovensku (Choč)

příbuzný- affinis BRITY.

361. Ononis spinosa, 362., Astragalus excapus.k
b) Kalich jakož i obal: květenství pokryty chloupky přilehlými neb slabě odstá

vajícími +
4.a) Lod. rovnoměrně listnatá, 3-4 listá, 2-4 dm vys., — Rostl. dvouleté, řidčeji vy

trvalé. L. přízemní s větším a delším lístkem konečným. Kal. 10-11mm dlouhý,
s chloupky poněkud šikmo odstávajícími. — Kv.-če. Na stráních a suchýchlukách. -<-<-2* 44944, vlastní- vulnerariaL.“)s. str.

b) Lod. dole 2-5 listá, nahoře bezlistá Rostl. vytrvalé, kal. 9-12 mm dl., pokrytý
kratšími a více přiléhajícími chloupkynež u před. — Kv.- sn. Na loukách, strá
ních, u cest hlavně v nižších polohách . . . . obecný- vulgaris KOCH.

Rod 25. Jehlice. Ononis. Hauhechel.
Byl. vytrv., často polokřovité (anyť lodyhy v dolní části

dřevnatí), s listy dílem četnými, dílem jednoduchými. Kv.
mají 5klaný, vytrvalý kalich, nejčastěji růžovou korunu a
1bratré tyčinky. Luskvy vejčité.

*) A. Kerneri SAG,
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stopách listových huňatá, rozvětvená v četné trnité vět
ve. — Křídla kor. asi tak dlouhá jako půl pavézy. Ka
lich kratší n. nanejvýš zdéli lusku. Listy četné, hořejší
jednoduché. — Čn.-zí. Eurosib., porůznu u cest a na
suchých paloucích 0

trnitá n. babí hněv-spinosa L. [561|.

nanejvýš dolejší slabě trnité. Křídla kor. zdéli ?/; pavé
zv: kalich delší lusku — 2.

dy 4VA YÝ7 /
' 1, 4

' j Ů |R W
S vŮfVV

8 ) „ý

=

Vš

EDA. Na fF
365. Astragalus cicer. 364. Astragalus danicus.

0

né, spodem kořenující. Kv. zpravidla jednotlivě úžlabní,
s pavézou kor. zašpičatělou. — Listy většinou jedno
duché, jen dolejší 3četné. Ostatně podobná předch. —
Čn.- zí., vr., u cest a na průhonech porůznu... . ...

plazivá- repensL.
Větovnatá lodyha přímá n. vystoupavá, nekořenující,
vždy zcela beztrná. Květy v úžlabích listů většinou po
2, jen nejhořeji po 1, s pavézou tupou. — Listy četné,
hořejší jednoduché, s velkými pochvami. Ostatně po
dobná předch. — Če., sp. Eurosib., velmi porůznu na lu
kách a průhonech v již. a vých. Moravě, ve Slezsku a
zvláště na Slovensku nezřídka; v Čechách zajisté jen
zplanělá, tak na Vydrholci u Ouval,u Velkých Pekovic
blíže Týniště, u Slaného, Řevnic, na Plzeňsku a jinde..

smrdutá- hircinaJACO.
Pozn. MíšenecO. spinosa X hircina byl pozorovánna j. v. Moravě.



Rod 26. Kozinec. Asfragalus. Tragáant.

b)

BEZ

spojené se spodinou řapíku listového —2.
Palisty skoro až do prostředka s řapíkem srostlé; I. 12
20jařmé. Lod. zcela zkrácená, tak že I. i kv. zdají se
býti vesměs přízemními. Kor. žluté. Lusky vejčité, hu
ňaté. — Merid., v teplejších polohách na výslunných
stepních kopcích velmi porůznu NN

- bezlodyžný-excapus L. [562].
Hoření palisty jsou na spodině navzájem srostlé — 5.
Palisty volné neb jenom nejdolejší srostlé — 7.
Listy nanejvýš 5jařmé, o lístcích čárkovitých, na konci
tupých (nevykrojených). Květenství řídká, 4-8květá, o
málo delší nežli listy, z jejichž paždí vyrůstají. kor.
světle nachové. — Orient.-sarm., u nás známý pouze
z písčitých půd z okolí Bělé, Lysé n./L. a Jestřebí (Llab-
stein) blíže Č. Lípy . . . . písečný-arenarius L.
L. 6-15jařmé; lístky kopinaté n. vejčité (zřídka čárko
vité); květenství většinou bohaté, strboulovité — 4.
Kv. žlutavě-bílé; lusky skoro kulovité, nafouklé, srst
naté. Lod. a I. přitiskle chlupaté. — Čn.-čc. Euras., na.
stepních lukách a keřnatých stráních -2 .—. . .

cizrnovitý-cicer L. [3065].
Kv. fialové, modré, nachové n. bělavé — 5.
Chloupky prostředkem připevněné a proto dvouramen
né, přitisklé. Pestík (často velmi krátce) stopkatý. Byl.
2-4 dm vys. Dlouze stopkatá, vejčitá květenství s po
čátku hustá, později se uvolňující a prodlužující. Zuby
kal. asi 4krát kratší nežli kalichová trubka. Pavéza
modrofialové koruny na konci zaokrouhlená. — Euro
sibiř.-orient., na stepních stráních celkem roztroušený

vičencolistý-onobrychis |.
Chloupky na rostlině jednoduché, spodinou připevněné.
Pestík přisedlý. Kal. zvonovitě trubkovitý n. nafouklý,
na spodině tupý n. hrbatý — 6.
Pestík asi 6krát delší své stopky; kv. nachové n. fialové.
Lístků 13-17,na konci nevykrojených: lusky kulovitě
vejčité. — Če.- sp. Evr.-alp.-arkt. Na skalách vysokých
hor; u nás pouze na Bielských Tatrách, kde dosahuje
j. v. hraniciZ. T. 2 22.22

hrachovitý-oroboides HORNEM.
Pestík 2-5krát delší své stopky; kv. fialové, většinou
bíle skvrnité neb bíle fialově skvrnité — 7.
Loďka skoro zdéli pavézy; lusky visuté, srstnaté. —
Lod. vystoupavá, 1-2 dm vys. L. 7-12jařmé. Pavéza mo
dravá. Lusk podlouhlý. — Čec., sp. Evr.- alp.- arkt. Na
alpinských holích a skalinách, u nás pouze na Tatrách
na podkladě vápenec. (Biel. Tatrv) . al psk V- alpinus L.
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Loďka mnohem kratší než pavéza; lusky přímé, huňaté,
Byl. 1-2 dm vys. Dlouze stopkatá květenství vejčitá,
strboulovitá, ani později se neprodlužující. Zuby kal.
jen asi 2krát kratší nežli kal. trubka. Pavéza modro
fialové kor. na konci vykrojená. — Eurosib.-merid., na
travnatých kopcích a u cest velice porůznu, na Mor. a
Slov. vzácnější dánský- danicus RETZ. [364].
Lod. velmi zkrácené, hustě dosti dlouhými hnědými
chlupy pokryté, přímé, v hustých trsech rostoucí. L.
12-20jařmé. Květenství polokulovité, až kulovitě hla
vaté, husté, mnohokvěté, s dlouhou stopkou, někdy dél
kou I., z jehož úžlabí vvrůstají, dosahující. Kv. velké,
asi 2 em dl., žluté: pl. kor. na vnéjšku chlupaté, lusk

"z
a)

(
IKM ŠL4:M

A<S

365. Astragalus australis. 366. Astragalus austriacus.

dlouze a hustě chlupatý. — Kv., čn. Pont. Na stepních
svazích; udává se pouze na Slov. na Nitransku (Urmín)

huňatý-dasyanthus PALL.

má, drsná, jednoduchá n. větvitá. Klasovité hrozny ble
dožlutých, na pavéze temnějších květů protáhlejší, se
stopkou svojí 2-5krát tak dlouhé jako |., z jejichž paždí
vyrůstají. Lusky přímé, podlouhlo-čarkovité, přitiskle
chlupaté. — Orient., u nás na Moravě v okolí Čejče a
Klobouk a na Slovensku u Bratislavv, Holíče a Trenčína

drsný-asper JACO.
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11.a)

15. a)

tavé; lusky posléze visuté — 11.
Lístků 7-15, vejčitých meb podlouhle kopinatých; kv.
většinou bílé; jenom loďka na konci fialová až temně
fialová; lusky lysé, podlouhle elliptické. — Čec., sp.
Evr.-alp. Na alpinských holích a skalinách, u nás pouze
na Bielských Tatrách a v Pieninách .- . .. . . ...

jižní-australis LAM. [505|.
Lístků 15-21,čárkovitých, na konci vykrojených. Pa
listy, kromě palistů listů nejdolejších, jsou volné, spo
Ju nesrostlé. Květenství řídká, 10—16květá. Kor. drob
né, lilákové n. bílé. Lusky přitiskle chlupaté. —. Euro
sib., na kopcích a mezích velmi porůznu . .- . . ...

rakouský- austriacus JACO. [5006].

Palisty čárkovitě-kopinaté: lístků 19-25, čárkovitě-po
dlouhlých, na rubu pýřitých, konečný na delším řa
píčku: kv. převislé, dosti dlouze stopkaté, sytěžlulé.
Lod. četné, silně rozvětvené, až 5 dm vvs., přímé n. vv
stoupavé. — Če.-sp. Eurosib.-arkt.-alp. Na horských
lukách a drolině skalní. U nás pouze na Slovensku
v Bielských Tatrách a v Pieninách . . . . . . .

převislý- penduliflorus LAM.
Palisty vejčité, vejčitě-kopinaté n. kopinaté: kv. fia
lové, lilákové, bílé n. žlut. bílé, nikdy sytě žluté 15.
Hrozny dlouze stopkaté, své listy přesahující; květy
žlutavě bílé: kalich roztroušeně černě chlupatý, s krát
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kými, trojboce vejčitými zuby; lusky odstávající. Lod.
přímé a vystoupavé, 1-5%4dm vys. — Čec.. sp. Circum
pol.-arkt.-alp. Na holích a vysokohorských svazích. UnáspouzenaBielskýchTatrách V

ledovcový- frigidus GRAY|507].
b) Hrozny krátce stopkaté, svých listů nikdy nepřesahu

jící. Lod. lysá n. jen velice spoře chlupatá, položená.
L. 4—7jařmé o lístcích vejčitých. — Květy nazelenale
žlutavé. Kalichy úplně lysé. — Eurosib., po krajích le
sů a v křovištích dosti hojný . -< . -2 «+ «+ + + +..

sladkolistý-glycyphyllus L. [568|.
Pozn. A.alopecuroides L, horský druh západoalpský,byl nalezenroku

1872 v údolí sv. Prokopa u Prahy, kde byl buď vysazen anebo náhodou zavlečen
ale pak opět zmizel,
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369. Oxytropis pilosa. 570. Oxytropis campestris.

Rod 27. Vlnice. Oxytropis. Spitzkicl.
Vytrvalé byliny s listy lichozpeřenými. Kal. trubkovitý

neb trubkovitě-zvonovitý, pětizubý. Pavéza nazpět ohnutá;
loďka vpředu skoro šídlovitě přiostřená neb. přiostřená.
Čnělka lysá, pestík s mnoha vajíčky, lusk nafouklý neb vál
covitý; horní šev lusku vniká sice hluboko dovnitř, ale až ke
švu dolnímu nedosahuje.
1.a) Lod. zřetelně vyvinutá, 1. 4-5 dm vys.; druh na step

ních stráních rostoucí. Rostlina všecka huňatá, s licho
zpeřenými, 5-13 jařmými I. a světle žlutými kv., které
jsou směstnány na konci dlouhých úžlabních stopek do
vejčitých, strboulovitých, později se prodlužujících



b)



hroznů. Šidlovité zoubky kal. o něco delší neb zdéli
trubky kal. Lusky huňaté, zobanité. Kv.-če. Merid..
na skaln. a výslunných stráních velmi| porůznu...

obecná- pilosa DC. (369j.
Lod. zkrácené, listy v růžici a květenství i přízemní.Zoubky kal. značně kratší trubky kal.
Listeny kv. až 3 mm dl., sotva o něco další stopek kv.
Kv. 10-15 mm dl. — Rostl. řídce dosti mírně odstávají
cími chlupy chlupatá, 5-15 cm vys. L. 10-15jařmé, s líst
ky drobnými, zaostřenými. Stopka květenství není delší
listů. Kor. temně blankytné. Lusk podlouhle vejčitý,
vydutý, v mládí kratince černě chlupatý, potom cel
kem holý, na dlouhé stopce, odstávající neb převislý.
— Če., sp. End.-karp., na vysokohorských holích, na
vápně, u nás pouze na Bielských Tatrách .

karpatská- carpatica UECHTR.
Listeny kv. delší 10 mm, zdéli kalicha n. delší. Květy
velké, asi 2 cm dl. — 53.

vá. — Celá rostlina huňatá, 1-2 dm vys. L. 9-16jařmé:
palisty u spodiny srostlé s řapík. I. Trubka kal. 5-4
krát delší než zoubky kal. Pavéza delší než křídla.
Lusk podlouhlý, nadutý, asi 2 cm dl., rozdělený skoro
úplně na dva oddíly dvěma lištami, vyrůstajícími zc
švu břišního a hřbetního. — Čn.-sp. Evr.-alp. Na vy
sokohorských holích, u nás pouze na Bielských Tatráchna váp. „. hedvábná- sericea SIMK.
Kalich s chloupky málo odstáv"ajícími, Lusk. oděn slabě
odstávajícími, krátkými, černými chloupky. Kor. jasně
žlutá. — Rostl. obyčejně přilehle chlupatá. L. a pal.
jako u před. Trubka kal. Skrát delší než zoubky. Pa
véza dvakrát delší křídel. Loďka někdy fialově skvr
nitá: (var. Tatrae BORB.). Lusk 14-18mm dl.; lišta
vyrůstá do vnitřku lusku pouze z břišního švu. — Če.,
sp. Circumpol.-alp.-arkt. Na vysokohorských holích u
nás pouze v Bielských Tatrách .

ladní- campestriisDC. [370].

1.a)

b)

Listeny květní značně delší než stopky sáhajíce kon
cem po spodinu kal. zubů. Zoubkyv kal. 1/4-2krát delší.
než trubka kal. 2.
List. květní pouze nepatrně delší stopek. Zoubky kal.
+ zdéli trubkv. — Rostl. poléhavé n. vystoupavé, 5-6 dm

vys. Květenstvívolné, velm i prodloužené, nakonci dlouze přiostřené. Kor. 8-10 mm dl., růžová. na
lusku několik zoubků. — Čn., čec. Euras.-mer. Na step
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ních stráních a stepních lukách porůznu; druh u nás
domácí.. . . . . . .+.. písečný-arenaria SER.

2.a) Listy 6-12jařmé. Pavéza + zdéli loďky. — Rostl. vys.
(3-6 dm), nepříliš hustě chlupatá. Lístky + podlouhlé;
květenství prodloužené, na konci + zaoblené. Kv. oby
čejně 10-12 mm dl. Kor. růžová, temné proužkovaná.
Lusk okrouhlý, přilehle chlupatý, s hřebenitým hrotitě
zoubkovaným okrajem. — Kv.-čc. Eur. Na lukách a
suchých stráních, často pouze zdivočelý . . . . . .

setý- viciifolia SCOP.*) [571].

371. Onobrychis viciifolia, 372. Coronilla varia.U

b) L. 5-7jařmé. Pavéza o něco delší loďky. — Rostl. silně
šedě chlupaté, nižší, 1-25 dm vys. Lístky kratší a širší.
Květenství krátká, velmi nahloučená. Květy větší, +
14 mm dl. Kor. intensivně růžové. Lusk silně chlupatý,
s delšími hroty. — Evr.-alp., na vysokohorských holích
u nás pouze na vápenec.na Murani v Bielských Tatrách

horský- montanaD. C.

Rod 29. Čičorka. Coronilla. Kronenwicke.
Vytrv. byl. s lichozpeřenými I. Kv.skládají dlouze stop

katé okolíky a dospívají v růžencovitě zaškrcované struky
If], které dozrávše rozpadávají se příčně v dílce. — Kv., sp.
1.a) Kor. bledě růžové až bílé. — Listy 6-10jařmé.O

kolíky 12-20květé. Lod. položená n. vystoupavá, 4-10
dm vys. — Merid., na mezích a suchých lukách hojná

pestrá- varia L. [372].
>) O. sativa LAM,
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b)
„a)

širolistá -latifolia JÁVORKA.*)
Kor. žluté — 2.
Keř, až přes 1 m vys., o hranatých větvích. L. 2-4jař
mé; okolíky 2-5květé. Nehty kor. plátků 2-5krát tak dl.
jako kalich. — Jihoevr., pěstovaná někdy v zahradách.
V lesíku na Bábě u Ječan v Čes. Středohoří zplanělá

štír ová-emerus L. [575|.
Vytrvalé byliny, divoce rostoucí — 3.
Palisty vejčité, srostlé velikosti lístků. Bylina, 1-5dm
vys., na spodu dřevnatějící, s listy 5-6jařmými a oko
líky 4-10květými. — Struky laločnatě4křídlé.
Vnějškem velice podobná pod
kovce. —Orient., pořídku pou
ze na travn., váp. pahorcích v
širším okolí pražském, v záp. Po- O
labí a v Středohoří,na Slov. roz- a W
trouš. . žlutá - vaginalis LMK.

OB

373. Coronilla emerus. 374. Hippocrepis comosa.

5krát tak dl. jako trubka kal.: okolíky 15-20květé. —
Lod. 4-7 dm vys., přímá n. krátce vystoupavá, málo roz
větvená a řídce listnatá. L. 3-6jařmé; lístkv velké, vět
šinou 2 em dl., poněkud přitloustlé, vejčité až opak vej
čité; palisty velmi opadavé. Kv. světle zlatožluté. —
Čn., čec.Merid. Na svazích, v lesích a v křovinách, skoro
výlučně na vápně, u nás roztroušeně ve středních po
lohách na Slovensku jižní-coronata L.**)



225

Rod 530.Podkovka. Hippocrepis. Hufeisenklee.
Byl. 1-3 dm vys., od spodu ve vystoupavé větve rozvět

vená, s lichozpeřenými 1. a žlutými kv., v dlouze stopkatých
okolících.— Od velice podobné čičorky žluté poznává
se tím, že má struky smáčknuté a při tom vlnitě
zprohýbané If. — Kv., če. Merid., u nás pozorována
dosud pouze na Radobýlu u Litoměřic, u Opočna, Valaš
Klobouků a Velké; na Slovensku na váp. kopcích od Tren
čanska po Šáryš . . . . chocholatá-comosa L. |374].

Rod 51. Ptačí noha. Ornithopus. Serradella.
Byl. 1 letá, 3-6 dm vys., pýřitá, s lichozpeřenými, 7-12jař

mými I. a bělavě narůžovělými, kratičce stopkatými kv., ve

b Y 4 EDAAA
NADÝSes

2-5květých okolících [IJ, které jsou podepřeny společným
lichozpeřeným listem. Plody jsou růžencovitěza
škrcované struky. — Čn.-sp. Domovem ve Španělích, u nás
jako vzácnost nejčastěji zavlečená mezi ligrusem . . . ...

setá n. serradella-sativus L. [375].
Pozn. V Praze byl pozorovánzplanělýjednoutéž O. perpusillus L.

Rod 32. Kopyšník. Hedysarum. Siikklec.
Byl. vytrv., přímá n. vystoupavá, 15-50 cm vys., s licho

zpeřenými, 5-9jařmými I. a fialově nachovými kv. v dlouze
stopkatých, úžlabních hroznech. Struky [f], rozpadávající
se posléze v 1isemennéčlánky, jsou lupenitě smáčk

a
1

nuté a růžencovitě zaškrcované. — Čn., če. Horský druh
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Rod 55. Wistarie. Glycine. Glyzyne.
Keř s oplétavými, velmi dlou

577. Glycine frutescens.

k řovitá-frutescens DEL.*) [377].
Pozn. V kultuře je též v Číně domácí:G. sinensis SIMS (Wistaria

Rod 34. Netvařec. Amorpha. Unform.
Keř s lichozpeř., mnohojařmými I. a štíhlými, klasovitými

křovitý- fruticosa L. [378].
Do příbuzenstva rostlin motýlokvětých patří sa panovité-Caesalpineae

15

V

namnoze trojklanými trny a neobyčejně velikými, až 2 dm dlouhými, silně smáč
knutými lusky [f]. Listy Jednoduše n. 2kráte zpeřené, kv. drobné, zelenavé, v ú
žlabních, krátkých klasech. — Původem ze Sev. Ameriky.

snáze po 2kráte zpeřených listech. Ostatně má křivé větve, bílé kv. sestaveny
do hroznů, a široké, krátké lusky. — Ze Sev. Ameriky.

marlika n. strom Jidášův-Cercis Siliguastrum L. [580]má listy jedno
duché, srdčitě okrouhlé, celokrajné, kv. růžové, s motýlovitou kor. a smáčknuté
lusky protáhlé. — Z j. Evropy.

Čeleď 40. Tučnolisté. Crassulaceae.
Byl. většinou vytrv., s dužnatými lod. a dužnatými, ne

*) Wistaria frutescens DC,
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něných na nepatrné, ploché podplodní číšce, a 4-20 semeníků,
podepřených podplodními šupinkami. Plody měchýřky. Ná
ležejí k nim 3 rody:
1.a) Květy 5četné n. i vícečetné, s dvojnásobným

očtem tyčinek, kolik jest kor. plátků —-2.
b) Kv. veskrze 4četné, se 4 tyčinkami, sedící jednotlivě

při spodinách listů ©. . . - - © +. 3. Bulltardia.
2.a) Kv. zpravidla 5četné, jen zřídka 4-7četné . 1. Sedum.

b) Kv. 6četné n. 12četné. Pl.
kor. bývají na spodu více mé
ně spolu srostlé . . . . ...

2. Sempervivum.

379. Gleditschia“triacanthos. 380. Cercissiliguastrum.

Rod 1. Rozchodník. Sedum. Fotthenne.
Byliny až na málo výmin, [5b, 7 b] vesměs vytrvalé, s duž

natými, nedělenými listy a pravidelnými kv., které mají
nejčastěji 5 lístků kal., 5 plátků kor., 10 tyč. a 5 semeníků,
Spočívajících na ploché číšce. — Zřídka vyskytují se květy
4četné n. 6-7četné. Každý semeník má pod sebou šupinku a
dospívá ve vícesemenný měchýřek, otvírající se na vnitřnímšvu.
1.a) Listy více méně oblé (válcovité),celokrajné — 2.

b) L. ploché, po kraji zubaté n. pilovité — 11.
2.a) Kor. bílé, narůžovělé n. růžové — 3.

b) Kor. žluté n. bledožluté — 4.
3.a) Rostliny jednoleté neb dvouleté, za květu bez vytrva

lých, plazících se, jalových lodyžek. Po odkvetení celá
rostlina odumírá — 4.

b) Rostliny vytrvalé: z plazivých a kořenujících vytrv. lo
dyžek vyrůstají mimo květonosných lodyh, lodyžky ja
lové, tvořící často trs — 6.

4.a) PI. kor. 4krát delší než kratinké ušty kal. Tobolky vo
dorovně hvězdovitě rozložené. — R. sivé, 5-15 cm vys.,
tvoří v 1. roce krátké, přízemní, hustě listnaté prýty.
které ve 2. roce vyrůstají vo kvetoucí, hustě listnaté,
přímé n. vystoupavé lod.: I. úzce válcovité, na líci po

klíč k úplné květeně, (5
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někud ploché, tupé, bez výrostků u spodiny. Kv. na
krátkých stopkách. Uštů kal. a pl. kor. obyčejně 6; pl.
kor. ostře zakončité, bělavé, na rubu s růžovou žilkou.
Nitky bílé, prašníky růžové, na konec černé. — Če. Me
rid. Skalistá místa, břehy řek. Celkem vzácně a pouze
v Podk. R. (Podpoloza, Hust, Trebušany) .

sivý- glaucumW. K.*)
Pozn. Listy a ušty kal. jsou u nás žlaznatě chlupaté. .

var.glanduloso- pubescens FEICHT.
b) PI. kor. + 2krát delší než ušty kal. Tob. přímé n. šik

mé, nikdy vodorovné. Pl. kor. a cípů kal. obyč. 5 — 5.
5.a) Bvl. žláznatě pý řitá, ostatně vnějškem podobná před

cház. PI. kor. růžové, na hřbetě s tmavším proužkem. —
Čn., če. Evr., porůznu, zvláště na rašelinných horských
lukách < © 222 huňatý- villosum L.

b) Byl. celá Ivsá, jednoletá, obvčejně červenavěhnědě na
běhlá. Lod. 3-8 cm vys., obloukem vystoupavá,. často
rozvětvená. Vrcholík 5-8květý. Kv. dosti dlouze stop
katé. Plátky špinavě bělavé n. zelenavé, na vnějšku čer
venavé s temnějším proužkem, krátce zaostřené n., pří

tupé. Cípy kal. + zaostřené. —Čn., sp. Evr.-alp. Navlhkých skalách, na váp., u nás pouze na Vvs. Tatrách
a na Svídovci v Podk. Rusi „ černav v-atratum L.

6b.a) L. čárkovitě válcovité: kal. I. vejčité. velmi tupé: kor.
pl. podlouhle kopinaté, krátce přiostřené, třikrat tak
dlouhé jako I. kališní. — Čn., če.. Euras.. porůznu na
zdech a na skalách . .„ . . . bílý- album L. [381|.
L. opak vejčité, až skoro kulovité, velmi tupé. Kal. I.
kopinaté, přítupé: kor. pl. kopinaté, přítupé, menší. —
Čn., če. Evr.-end. U nás pouze na serpentinov ých ska
lách nad Jihlavkou pod Mohelnem nedal. Třebíče v záp.
Moravě . -< -2 <. malokvětý- micranthum BAST.

7.a) Z oddenku vyrůstají vedle květonosných lodyh. ještětaké bozkvěté,listnaté výhonky —8
Z oddenku vvrůstají přímé květonosné, rozvětvené,
3-8 dm vys. lodyhy. Čárkovité I. tupé. na svrchní straně
přioblé, střídavé. kv. vyrůstají z paždí listu a jsou
skoro přisedlé. Bvl. tletá n. 2letá. — Čn.- sp. Evr.-alpin.,
u nás dosud známý jen od Děčína. kamž bvl patrně za
vlečen. Původní však na vých. Slovensku (Rovůc: ve
skup. Kohútu. Vihorlat: na vrch. Svinského kam. vec
štěrb.) 22 roční- annuum L.

S.a) Listy vesměs na konci tu p Č — 9.
b) L. alespoň na bozkvětých výhoncích na konci hrotité,

oblé. dole s kratičkým přívěskem [m|. Pl. kor. zlato
žluté, 2krát tak dlouhé jako lístky kal. Lod. 1-5dm vvs.
— Če. sp. vr. na kamenitých stráních a písčitých pahorcích dosti hojný <. skalní-rupestre L.**) [582].

Pozn. Obecně rozšířená forma tohoto druhu (var. glau cum !)ON) jest sivá
neb namodralá; forma světle zelená (var viride KOCH) se spíše pěstuje a občas
zplaňuje.

b
=“

Ň
7

7

" S. hispanicum 1.. S. pallidum AUGCT.— **) S. reflexum T.
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Listy čárkovitě n. opakvejčitě podlouhlé a při tom
válcovité n. smáčknuté — 10,
L. vejčité, na svrchní straně ploché, na spodu vy
pouklé. Plátky kor. špičaté, rozestálé, 2krát delší nežli
lístky kal. Byl. ostré, peprné chuti, vytvářející nízké,
pouze 5-15 cm vys. trsy dílem jalových, dílem květo
nosných lodyh. Lod. květonosné rozvětvují se vrcho
líkovitě obyčejně ve 2-3 větve, které nesou po 3-6 kv.

— Čn., če. Eurosib., na zdech a skalách nojný ..ostrý n. tučný mužík-acre [385].

stiřad ý --sexangulare L.

10. a)

tlusté, koruny nečeté, mnohokvěté, vál
covité, válcovitě pod, tupou n. usečenou

381. Sedum album. 382. Sedum rupostre.

spodinou přisedlé, za sucha však bílé, kv. větší, plátky
dlouze přiostřené, velmi ostré, čímž se liší od S. se
Xangulare L. — Čn,, sp. Pont.-orient. Na vyprah
lých místech, zvláště na vápen. skalách, u nás pouze

Podk. Rusi (Beregsas, Sevljuš) .
východní- HillebrandtiiFFENZL.*)

Listy válcovité, na spodu v kratičkou ostruhu po
vvtažené |ml. Citronově žluté kor. plátky kopinaté,
špičaté, rozestálé. Lod. se rozvětvuje vrcholíkovitě
ve 2-3 větve. z nichž každá nese několik skoro při
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sedlých kv. Byl. 5-12 cm vys., chuti nepeprné. — Čn..
če. Evr., stejně rozšířen jako předcházející . . . .

tenkolistý- bolonienseL. [384].
b) L. opakvejčitě podlouhlé,přismáčk nuté, na spodu

uťaté. Bledožiuté kor. plátky vejčité, tu pé, více méně
přímé. lod. se končí směstnaným vrcholíčkem,
složeným pouze ze 3-5 stopkatých kvítků. Bylinka pou
ze 3-8 cm vys., vnějškoem podobná oběma předch. —
Čn.. če. Evr.-alpin., u nás pouze v Krkonoších a Jesc
níku na kamenitých stráních a skalách wr Kvypbagc

horní-alpestre VILL.*)
1l.a) hvětv 5četné. obojaké — 12.

b) Kv. 4četné,. dvojdomé (obyčejně s patrnými zbytky
druhého pohlaví). Bvl. s dužnatým oddenkem, jedno
duchou, 1-2 dm vys. lodyhou. klínovitými, vpředu zu
batými, kustě směstnanými |.
a drobnými, zelenavě žlutými
často načervenalými kv. v hu
stém. konečném, vrcholíkovi
tém květenství. — Čn.-sp. Hor
ský druh. circumpol., u. nás
pouze na skalách a kamenitých
stráních v krkonoších, na Je

B. Sedum acre. 384. Sedum boloniense.

seníku a na vys. Karpatech na Slovensku a Podk. Rusi
růžový- rhodiola I3C.**)

12.a) Listy, alespoň spodnější, k dolejšku klínovitě zú
žené — 13.

b) L. širokým. ouškatým, poněkud objímavým spo
dem přisedlé, vejčité n. podlouhlé, nestejně zubaté.
Kv. zeolenavě žlutavobílé, někdv trochu načervenalé.
Lod. 2-6 dm vys.. zakončená hustým vrcholíkem. — Čn.
sp. Euras.. v lesích. na skalách a suchých stráních
dosti hojný . . . veliký- maximum HOFFM. [5S86|..

13.a) Drobná byl. se svazčitým kořenem, s plazivými,
kořenujícími, pak vystoupavými, pouze 1-2 dm vys. lo
dyhami a s opak vejčitými, v hořejší polovici vroub

p R. plazivý = 8. repens SCHT. — *ěY Sedum rosení SGOP. Rhodiolarose|
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——"
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kovanými, většinou vstříčnýmiI, které jsou po kraji
chrruplavkovitě brvité. Kv. růžové, zřídka bílé, v ko
nečném vrcholíku. — Čec.,sp. Původem z Kavkazu, u
nás porůznu na zdech a trávnících zplanělý . ......

zvrhlý-spurium M. B. [585j.
Byl. statnější, s lod. přímými, 2-6 dm vys. a s I. po
kraji nebr vitými — 14.
Květy růžově nachové — 15.

Kv.žluté, ve směstnaných vreholících, s lupenitě roz
šířenými listenv. Kořen svazčitý, lod. 2-5dm vys. L.
široce kopinaté, střídavé. — Čc.. sp. Původem ze Sibiře,
u nás pozorován dosud pouze jako zplanělý na zámeckéstráni v Římověu Budějovic. vždyŽivý-aizoon I.
Listv hořejší na spodu obvčejně zaokrouhlené, při
sedlé, I. dolojší v krátký,
široký řapík zúžené a při
tom často vstříčné n. skoro
vstříčné neb do přeslenu
sblížené. Plátky kor. zpět
ohnuté. Tob. na hřbetě
opatřené rýhou. ko

385, Sedum spurium. 386. Sedum maximum.

řeny řepovitě ztloustlé, vrcholíkv směstnané. — Čec.- zí.
Euras., porůznu na mezích, stráních, u potoků a v lesích

nachový- purpureum SCHULT.|387|.
Všechny 1. znenáhla klínovitě v krátký řapík zúžené,
střídavé, podlouhlé n. kopinaté, + zaostřené. kv. rů
žově nachové, menší než u následujícího. Tobolky na
hřbetě bez rýhy. — Če., sp. Karp.-end. Skály, zvláště
v lesích a nad potoky. Ve vys. Karpatech, zvláště v
Tatrách, ale i na Babia góře a jinde ... .

karpatský- carpaticumREUSS.*)
fbaria KOCH p. p
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Rod 2 Netřesk. Sempervivum. Ilauswurz.
Vytrv. byl., vytvářející kulovaté, hustě směstnané růžice

přízemních, dužnatých listů a přímé, 2-5 dm vys., hustě list
natě, nahoře vrcholíkovitě rozvětvené lodyhy. — Če.- zí.
1.a) Květy6četné, s kor. plátky bledožlutými, zvon

kovitě skloněnými — 2.
b) Kv. nejčastěji 12četné, s kor. plátky růžovými,

hvězdovitě rozloženými — 53.
2.a) L. růžice podlouhle obvejčité, v nejhořejší třetině nej

širší. Růžice kulovité, uzavřené. L. lodyžní a lístky kal.
na ploše lysé. — Merid., na skalách a kopcích dosti roz

skalní- soboliferum SIMS.

587. Sedum purpureum. 388. Sempervivum tectorum.

b) L. růžice podlouhlé až kopinaté, v dolejší třetině nej
širší. Růžice zpravidla hvězdovitě rozprostřené, 1. lo
dyžní širší než růžicové, na ploše tak jako lístky kal.
žláznatě chlupaté. — Druh dom. ve vých. Alpách, v záp.
Karpatech (hl. na vápen.) a v illyrských pobřežích.

drsný-hirtum JUST.
„a) L. růžic na okraji s chloupky ne většími než na povrchu.

Rostl. vysokohorské. Lod. 5-20 cm vys., hustě dlouhými,
bělavými chloupky chlupaté, řídce listnaté. Květenství
husté, nahloučené. Kv. velké, 32-40 mm v průměru. Pl.
čárkovitě kopinaté, dlouze zakončité, růžově fialové, pod.
jako kal. 1. žláznaté. — Čc., sp. Evr.-alp. Na neváp. ska
lách, hlavně v pásmu klečovém a alpinském Vys. Karp.
na Slovensku i v Podk. Rusi (Pop Ivan, Pietroš) . .

horský- montanumI.

V
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Pozn, Rostl. význačné dvojivárným listy přízemními, rostoucí na andesitech

vých. Slovenska (Sitna, Křemnice, Prešovsko-tokajské středohoří) jsou odrůdou . «
var. heterophyllum HAZSL.

b) L. růžic na obou stranách lysé, na okraji brvilé, opak
podlouhle vejčité, náhle v dosti dlouhý hrot stažené.
Lod. kv. 25-50 em vys. kv. 24-28 mm v průměru. Plátky
vejčitě-kopinaté, asi 2krát delší I. kal.; kalně růžové se
zelenavým proužkem na hřbetě. — Čc.-sp. Merid. Sází
se na zdech a střechách venk., někdy i zdivočuje a činí
dojem původní rostliny (tak na Pavlov. kop. na j. Mor.)

zední-tectorum L. [588|.
Rod 53.Masnice. Bulliardia. Bulliarde.

Útlá, tletá, lysá, dužnatá byl. s lod. hned od spodu roz
větvenou, na dolejšku kořenující a se vstříčnými, čárkovi
tými I. Drobné, bělavé, přisedlé n. kratičce stopkaté zv. |F|,
vyrůstající jednotlivě při spodinách I., jsou veskrze 4dčetné.
— Čec.,sp. Eurosib., u nás pouze na březích rybníků v Tře
boňsku a u Náměšti v záp. Moravě .- . -2 -+ -+ < + + +..

vg dní-aguatica DC.*) [389|.

389. Bulliardia aguatica. 390. Květy jahodníku (a-a;) a kuklíku (b-bg).

Čeleď 41. Růžokvěté. Rosaceae.

Byliny i kře s listv většinou složenými a s kv. pravidel
nými, 4-5četnými, které mají obaly květní i tyčinky přirost
lé k okraji číšky více méně prohloubené, někdy sotva patrné.
Svrchní semeníky, ponořené v číšce n. sedící na číšce, dospí
vají v nažky, peckovičky n. měchýřky. Patří k nim 17 rodů:
t.a) Byliny — 2.

b) Kře — 10.
2.a) Drobounké, 4četné, zelenavé, načervenalé až tmavě na

chové kv. jsou hustě směstnány do konečných str
boulů (hlávek). Listy lichozpeřené . 1. Sanguisorba.

b) Drobounké, 4četné, zelenavé n. zelenavě žluté kv. jsou
v konečnýchvrcholíčcích n. v prorilistných(úžlab
ních) svazečkách. L. dlanitě laločnaté n. dlanitě
3-5klané -< -2 < 2 22 A Alchemilla.

*) Crassula aguatica SCHONL.
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3. a)

b)

4. a)

b)

Semeníky (v počtu 1-5) spodní, anyť jsou ponořeny
do pohárkovité číšky, s níž až na volné čnělky ú
plně srůstají — 4.
Sem. (obyčejně u větším počtu) svrchní, spočívající
na dně číšky mělké, miskovité n. zvonkovité a s číš
kou nesrůstající — 5.
Přímá, 3-15 dm vys. lod., přízemní listy daleko přec
růstající, zakončujese klasovitým hroznem
žlutých, kratičce stopkatých kvítků . 5. Agrimonia.
Vystoupavá, 1-2 dm vys. lod., přízemní | nepřevy
šující, rozvětvujese nahořev chudý chocholik
žlutýchkvětů . ..... 2224, Aremonia.

b)

6. a)

b)

7.a)

b)
8. a)

b)
9. a)

b)
10. a)

b)

11.a)

b)

C)

d)

vnějšího kalicha [390a, k|. pročež se zdá, jako by kalich
měl 10, po případě 8 lístků (uštů) — 6.
Kalich vnější chybí; uštů kališních jest tudíž zřejmě
pouze pět n. šest — Il.
Plátky kor. hnědě nachové, menší nežli špičaté,
krvavě naběhlé ušty kališní . . . . . 6. Comarum.
Plátky kor. žluté (někdy červeně žilkované) n. bílé
a při tom zpravidla větší nežli ušty kal. — 7.
Lůžko květní po odkvetení zdužnatí v nepravý plod
— jahodu. Listy Sčetné. Kv. bílé. . . 9. Fragaria.
Lůžko kv. po odkvotení nedužnatí — 8.
Tyč. a čnělek 5, zřídka 10; kor. pl. kopinaté; malé alpin
ské rostliny s trojčetnými listy . . . . 11. Sibbaldia.
Tyč. četné — 9.
Pestíků 3-5, dlouze hedvábně chlupatých, s dlouhou ko
nečnou čnělkou; nažka kožovitá, s přímým vaj.
Pestíky četné —10. 10. Waldsteinia.
Nažky mají na vrcholku vytrvalou, tuhou, dlouhou
čnělku, takže hlávky plodní jsou ježaté [590bs| .

7. Geum.
Nažky nemají dlouhých,vytrvalých čnělek . .

5. Potentilia.
Listy trojeně 2krát zpeřené, složenéz lístků
vejčitých. dlouze špičatých, nestejně pilovitých. Kvítky
v tenkých.klasovitých hroznech, které sklá
dají bohatou latu. Plody 2semenné měchýřky

12. Aruncus.
L. přetrhovaně lichozpeřené. kv. v koneč
ném kruželi. Piody měchýřky . . 15.Filipendula.
L. dlanitě, řidčeji zpeřeně 3-5četné. n. jednodu“
ché. okrouhlé. 5laločné. Kv. jednotlivě konečné n.
v chudých až bohatých hroznech a latách. Plody slože
né z dužnatýchpeckoviček (maliny,ostružiny).

15. Rubus.
L. nedělené, kožovité, vroubkované, na rubu běloplst
naté. Kor. pl. většinou 8 bílých. Čnělka posléze dlouze
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ochmýřená. Položený, nízký keříček na vápně vys.hor-228, Dryas
12.a) Plody se skládají z dužnatých peckoviček — 9c.

b) Plody nepravé, známé pod jménem »šípku«, vzniklé
zdužněním baňkovité číšky, která v sobě chová tvrdénažky222.216, Rosa.

c) Plody 2-vícesemenné měchýřky, v počtu. nejčaslěji
pěti — 15.

15.a) L. laločnaté, s opadavými palistv; sem. velká, lesklá,
s peckovitým osemením . . . . 14b) Physocarpus.

b) I. nejsou laločnaté, bez palistů; semena malá, s ten
kým osemením . . . . . .2 .+ < <.. 14 Spiraea.

PŘO
Trzhe

391. Sanguisorba officinalis, 592. Sanguisorba minor.

od 1. Toten, krkavec. Sanguisorba. Wiesenknopf.
Vytrv. byliny s lichospeřenými listy a drobnými kv., jež

jsou směstnány na konci lodyhy a větví do kulatých nebo
vejčitých strboulů. Kv. mají na okraji číšky 4 lístky kal.,
ktoré bývají více méně nachově zbarveny, a různý počet ty
činek. Plody jsou nažky, uzavřené ve vvtrvalé číšce.
1.a) Kv. tmavonachové, obojaké, zpravidlase 4 ly

činkami o červených prašnících,a s jediným
semeníkem, zakončeným bliznou hlavičkaťou [F,
F;]. Lod. 6-15 dm vys., nahoře chudě a dlouze větev
natá. Listy složené ze 7-13 jařem vroubkovaně pilovi
tých, dosti dlouze řapíčkatých lístků. — Čn.- sp. Euras.,
na vlhkých lukách hojný . < 2 2 2 2 4 4

toten lékařský- officinalisL. [591].
b) Kv. zelenavé, více načervenalé,mnohomanžel

né. o 20-50tvčinkách s prašníky obyčejně žlutými,
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a nejčastěji o 2-5 semenících, které se zakončují blizna
mi štětičkovitými [F-F3])—krkavec —2.

za plodu síťkovitě svraskalá. Lístky spodních. listů
(v počtu 9-25) kratičce řapíčkaté. Lod. 3-6 dm vys.
chudě a dlouze větevnatá. — Kv.- sp. Euras., na suchých
stráních a mezích hojný . menší- minor SCOP.*) [592].
Číška na hranách široce křídlatá, ostatně na plodu
hlubocesvraskaláa Šupinato-měkkoostenná.
Lístky spodníchI. dloužeji řapíčkaté. — Ost.
úplně podobný předch., ale statnější, původu jihoevr.,
u nás jako rostlina zavlečená často na železničních hrá
zích a v jetelištích <- -2 < < 2 4+ 4 ee

měkkoostenný- muricataGREM.

Rod 2. Kontrvhel. Alchemilla.Frauenmantel.

2„a)

okrouhlými, dlanitě 5-9laločnými,po kraji pilovitý
mi. Zelenavé kv., o 4 tyčinkách, v konečných vrcholíč
cích — 2.
Byl. 1letá, všecka drsně srstnatá, s lodyhou 5-15 cm
vys., jednoduchou n. hned od spodu rozvětvenou. Listy
vesměs krátce řapíkaté, hluboce rozeklané ve 53,říd
čeji v 5 klínovitých úkrojků, které jsou vpředu hluboce
rozstříhány ve 3-5 zubů. — Kv. žlutavozelené, pouze
o 1-2tyčinkách,v chudých, protilistných sva
zečkách, jež bývají pohárkovitými palisty více mé
ně pozakrvty. — Kv.- řjn. Circumpol., na polích a past
vinách, zvláště písečnatých a štěrkovitých, dosti rozš.

rolní-arvensis SCOP. |593|.
Čepele přízemních listů jsou rozeklány až asi do po
lovice své šířky v laloky krátce opakvejčité, jen
vpředu pilovité, po krajích však celé. Lod. 15-50cm
vys, skoro lysá. Vnějškempřipomínák. obecný.
— Čec., sp. Evr.-alp., u nás jen na vlhkých, prameni
tých místech v Krkonoších a vzácně ve Vys. Tatrách...

rozeklaný-fissa*“) SCHUM.
Čepele příz. I. jsou rozeklány jen asi do třetiny své
šířky v laloky polokruhovité, po celém obvodě pilo
vité. — Lod. vystoupavá, 1-3 dm vys., porostlá rovno
vážně odstálými chlupy. Zelenavé kv. v konečných

*) Poterium sanguisorba L. — **) A. glaberrima SCHMIDT.
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vrcholičcích dosti řídkých, klubkovitě nestažených. —
kv.-če. Circumpol., na lukách a březích velmi hojný a
velmi mnohotvárný . . . obecný- vulgaris L. !594|.

Pozn. V hornatějších polohách vyskytují se tu a tam dvě odrůdy k. obec
ného, které bývají považovány též za samostatné druhy:

©)Rub listů hedvábitě huňatý a od toho stříbrolesklý.Kv. chlupaté, ve
vrcholíčcíchklubkovitěstažených . . . . . horský- hybrida MILL.")

8) Bylina skoro všecka lysá n. jen sporými chloupky posetá. Kv. jako
u k. obecného ve vrcholíčcích dosti řídkých, klubkovitě nestažených, . . . .

lysý - alpestris SCHM.**)

1O
Kuvá

M
593,Alchemilla arvensis, 594. Alchemilla vulgaris.

o ka KSZzátu Au13 -. " Z
L

Rod 3. Řepík. Agrimonia. Odermenning.

Byliny vytrv., více méně chlupaté, s přetrhovaně licho
zpeřenými, palistnatými listy a s drobnými. žlutými, pravi
delnými, 5četnými květv v konečných, štíhlých, klasovitých.
řídkých hroznech. Ostatně mají kv. [F] kuželovitou číšku,
ve které jsou úplně uzavřeny 2 semeníky, jak o tom svědčí
vyčnívající 2 čnělky. Omylem bylo by možno považovati čís
ku s oběma semeníky za jeden semeník spodní se 2 čněl
kami. Po odkvetení mění se číška v »plod« [f], věnčený na
hořejším obvodě řadou háčkův a obsahující 1-2 nažky.
1.a) Číšky kv. [f] jsou skoro až ke stopce brázdité, za

plodu přímé — 2.
b) Číšky kv. jen asi do polovice mělce rýhované,

za plodu převislé. — Ost. podoben předch., ale na
mnoze statnější, až 1 m vys. — Čn.-sn. Evr., u nás
vzácný, nejspíše v křovištích a na pokrajích lesů. . .

vonnýÝ-odorata MILÍ.
*) A. montana WILI.D. — **) A. glabra DC.
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2.a) Lístky list. stříhaně pilovité, na líci zelené, roztroušeně
chlupaté na rubu hustě šedě chlupaté. Kal. číška se
vzpříma odstávajícími vnějšími ostny. Plody v mládí
odstávající, brzy po květu dolů sehnuté. — Čc.-řn.
Euras. na suchých stráních a trávnících porůznu.

lékařský- eupatoria L. [595|.
b) Lístky na klínovité spodině celokrajné, na rubu pouze

na žilkách roztroušeně srstnaté, zelené, na podzim vět

šinou červeně naběhlé. Číšky kal. s ostny posléze ve
směs nad plodem vzpřímenými a skloněnými. Plod
v mládí přímý, teprve před uzráním dolů sehnutý. —
Čn.- če. Euras. Na světlinách lesních, v křovinách, u nás
pouze v ž. Marmarošskév Podk. Rusi.. ...........

východní- pilosa LED.

Rod 4. Řepíček. Aremonia. Aremonie.

Byl. vytrv., vyhánějící ze šupinatého oddenku přetrho
vaně lichozpeřené 1. a chabé. huňaté, 1-2dm vys. lodvhy s 2-5
listv trojčetnými. Žluté kv., v konečném chudém chocholíku.
mají dvojitý kalich, 5 kor. plátků a 5-10 tyčinek. Plody jsou
nažky, uzavřené v číšce. — Kv., čn. Orient., u nás pouze
v Karpatech (mezi Vsetínem, Vizovicemi a Val. Klobouky).
na Slovensku (Trenčansko, Turice) a v Podk. Rusi (Berch.)

trojlistý- agrimonoidesNECK.[596].
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Rod 5. Mochuna. Potentilla. Fingerkraut.
Byliny skoro vesměs Kirvalé, s I. dlanitými n. zpeře

nými a s kv. pravidelnými, 4-5četnými, které mají pod ka
lichemještě 4-5 menších lístků kal. Od květů jahodníka
liší se kv. mochen tím, že lůžko jejich nedužnatí. Rod
velice bohatý, zastoupený v naší květeně více než 20 druhy,
namnoze značně proměnlivými.
1.4) Listy alespoň spodní lichozpeřené n. pořeno

sečné —2
b) L. dlanitě (prstnatě) 5-9četné — 4.

597. Potentilla rupestris, 398. Potentilla anserina.U
2.a) koruny žluté — 3.

b) Kor. bílé. — Eistv dolejší dlouze řapíkaté, složené
z 5-7 vejčitých, nestejně pilovitě vroubkovaných lístků;
I. lodyžní většinou pouze četné. Lod. přímá, 3-6 dm
vys., nahoře. vidličnato-vrcholíkovitě větvitá. — Kv,
čn. Circumpol., na keřn. a lesn. stráních porůznu. ...

skalní-rupestris L. [397|.
5.a) Lodyhy výběžkovité. položené, 1-5 dm dlouhé, často

kořenující. L. přetrhovaně lichozpeřené, z lístků po
dlouhle vejčitých. hluboce pilovitých, na rubu obvčej
ně hedvábítě běloplstnatých. ©Kv. vvrůstají jednotlivé
na dlouhých stopkách z uzlin lodyhy a mají veliké
žluté plátky mnohem delší nežli jsou ušty kališní.
— Kv.-če. Circumpol., proměnlivá, na příkopech, ná
vsích a průhonech obecná -< - -2 -2 -< 2 + + + +

husín.stříbrník- anserinaI.. |598|.
b) Lod.vystoupavá, nekořenující,záhy od spodu

vidličnato-vrcholíkovitě větvitů. 2-3 dm dl. Vistv až



k samému řapíku zpeřeně rozstříhané v podlouhlé, hlu
boce pilovité úkrojky, a to I. spodní v 1i-7 úkrojků, I.
hořejší v 5-3 úkrojky. Ostatně jsou lod. i listy po
obou stranách světle zelené a roztroušeně chlupaté.
Poměrně drobné kv., anyť kor. plátky jejich jsou jen
asi zdéli uštů kališních,spočívajína stopkáchdosti
krátkých; později se však stopky prodlužují a ohý
bají dolů. — Čn.- zí. Euras., u nás často 1-2lotá, řidčeji
vytrvalá, na vlhkých průhonech, v příkopech a na ná
vsích dosti rozš... . . . položená-supina L. [399|.

c) Lod. přímá, až teprve
nahoře větvitá.
Listy trojčetné, jen nej
dolejší někdy lichozpe
řené, z 5 lístků složené,
v době květu již uschlé
— 9a.

4.a) Koruny bílé — 5.
b) Kor. žluté — 6.

5.a) Listv se skládají obv
čejně z 5 podlouhlých,
jen vpředu jemně pilo
vitých, ostatně colo

„krajných lístků,kte
ré jsou na rubu i po
kraji hedvábitě
chlupaté. — Db.
kv. Evr., v. suchých
lesích a na stráních poTůŮZ1U2.2.22

bíilá-alba |[400|.
b) L. sc. skládají | pouze

ze 3 klínovitě vejčilých,
399.Potentillasupina. hrubě pilovitých lístků,

takže připomínají I. ja
hodníků, jemuž i celým vnějškem rostlina se podobá.
— Db., kv. Po Evropě řídce roztroušená, pro naši kvě
tenu dnes už velice pochybná; bylať kdysi pozorována
u Děčína a snad i v okolí Prahy: na Slovensku v okolí
Trenčína a Bratislavy . -< -2 « -+ + + + * ee 0

jahodovitá-fragariastrum EFHRI.*)
Pozn. U Slavičína nedaleko Uh. Brodufnalezen byl v nejnovější době příbuzný

v listech podobný a zeměp. rozšířením shodný druh, který se liší tím, že netvoří
kořenujících prodloužených výběžků a že nitky jeho tyčinek jsou až do polovice
chlupaté a celé značně rozšířené (u m. jahodovité jsou lysé a úzké); kalich bývá
uvnitř červeně zbarven a nejhořejší lod. 1. jest jednoduchý . . . -< « + « +..malokvětá- micranthaRAM.
6.a) Koruna skládá se zpravidla pouze ze 4 plátků — 7.

b) Kor. jest složena z 5 (jen výjimkou ze 4) plátků — 9,

*) T, steris GGCKT.
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Lod. vystoupavá n. přímá, 2-4 dm vys., zřídka
poléhavá, ale pak nekořenující. L. lodyžní vesměs
3četné,přisedlé n. zcela kratičce řapíkaté, s veli
kými palisty. Kv. drobné, s kor. plátky rozloženými
do plochy a přiléha jícími ke kališním uštům. — Kv.- zí.
Eurosib., proměnlivá, v lesích a na mýtinách obecná ..lesní n. nátržník- tormentilla' sIBDI.*)[401].
Lod. položená, často. kořo
nující, 2-5 dm dl. L. lodvžní
mají zřetelné. namnoze dosti
dlouhé řapíky a poměrně
malé palistv: nejdolejší z

400. Potentilla alba. 401. Potentilla tormentilla.

nich bývají 5četné, ostatní jsou četné. Květy jsou větší
nežh u druhu předch. a kor. plátky jejich jsou více
méně skloněny v polokouli a od kališních uštů odstálé.
—Čn.-sp. Evr., ve stinných lesích a na mezích horna
tějších poloh velmi porůznu, v Brdech však dosti hojná

rozprostřená- procumbens SIBTII. [402].
Lod. plazivé, nejčastěji jednoduché, 3-10dm
dlouhé,často kořenující. Kv. vyrůstají jednot
livě na dlouhých stopkách z uzlin lodvhy a mají
úhledné, v průměru 2-5 em široké kor. Dlouze řapíkaté
I. jsou většinou 5četné, © lístcích podlouhle opak vejčitých, vroubkovaně pilovitých. Čn.- zí. Evr., na vlh
kých lukách a v příkopech obecná . ..

plazivá n. pětiprstka- reptansL. 1405).
Lod.přímé, vystoupavé n. poléhavé, ale pak
obyčejně nekořenující. více méně vidličnato-v rcholíko
vitě rozvětvené —9.

*) P. erecta L,, P. sdvestris NECK,
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9. a)

b)

10. a)

Byl. 1-2letá, vyhánějícíz jednoduchého, vře
tenovitého, nedřevnatějícího kořene přímou,
2-5 dm vys., odstále srstnatou, nahoře vidličnatě vrcho
líkovitou lodyhu, ale nikoliv také stopkaté svazečky |
L. lodyžní jsou vesměs četné; jen nejspodnější 1. bý
vají zpeřené, ale v době květu jsou obyčejně již vyhv
nulé. Drobnékv., jejichž kor. plátky nepřesahují
cípů kališních, spočívají na stopkách i po odkvetení
přímých. — Če.-zí. Circumpol., velmi porůznu,
nejraději na písečnatých březích rybníku . . . ...

norská- norvegica L. j405|.
Bvl.vytrvalé. s oddenkemdřevnatějícím. 0
bvčejněvícehlavým, z něhožvvhánějí vedle lodyh
květonosných často ještě také stopkaté svazečky (ro
zetky) listů — 10.
Lodyhy květonosné vyrůstají vesměs po straně ro
zetkyv přízemních listů — 11.

Lod. květonosné jsou vesměs pokračováním větví od
denkových, tudíž vesměs konečné — 18.
Lod.jsou dvoje: nejprve postranník středníro
zetce přízem. listů. později též lod. konečná, z této
rozetky vyrůstající. Druhy vesměs vzácnější — 25.
Vystoupavé, pouze 5-15 em dl. lodyhy (i listy, zvláště
vespod hvězdovitýmichloupky [ch] šedoplstnaté
a kromě toho odstále chlupaté až huňaté. Listy pří
zemní většinou 5četné, lodyžní četné, o lístcích klí
novitě opakvejčitých, zpředu vroubkovaně pilovitých.
— Db., kv. Pont., na suchých, písečnatých půdách a
skalách teplejších poloh porůznu . < -< < * + + +.*

aísečná-arenaria BORKII*) [404].
Lod. (i listv) chlupaté, srstnaté n. pýřité, ale nikoli
šedoplstnaté — 12.
Listy přízemní na oddenku 2řadé, s kopinatými pá
listv, složené nejčastěji z 5, zřídka ze 7 lístků; I. lodyžní
jsou však většinou četné. Lístky všech listů jsou po
dlouhle opakvejčité, na předním okraji pilovité. o 3-5
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špičatých zoubcích, z nichž prostřední (konečný) jest
nejmenší. Lod. jsou vystoupavé, chudolisté, 1-3 dm vys.,
vidličnato-vrcholíkovitě větvité. Kv. veliké s kor. pl.
zlatožlutými, dole pomerančovými — 15.

b) L. přízemní, na oddenku spirálně víceřadé — 14.
13.a) Lístky na okraji nejsou stříbřitě lesklými, hedvábnými

chlupy brvité. Rostliny více n. méně měkce huňaté. —

sd)E

(405. Potentilla reptans.

Kv. - zí. Circumpol.-alp.-arkt. Na holích a [učinách alp
ských, mezi skalní ssutí; u nás pouze na vys. Karpatech

huňatá-Crantzii BECK.*)|[406].

404. Potentilla arenaria,v .
b) Lístky na okraji stříbřitě lesklými, hedvábnými chlupy

brvité, Rostl, většinoudosti tence přilehle chlupaté. —
Čn.-sp, Evr.-alp., u nás:na Krkonoších, Jeseníku, Bes.
kydech a vys, Karpatech.. . „ « « alatá«adurea L,

*) P, salisburgenais NESTIEA, P, villasg ZIMM,non PÁLLÁŘ,
1.Klfě k úplná květeně, 16.
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14. a) Lod. dosti silné, 2-5 dm vys., spodem vysloupavé a
teprveasi od prostředka v přímé větvevidlič
nato-vrcholíkovitě rozvětvené. L. přízemní valnou vět
šinou Zčetné; jen někdy jsou mezi nimi také |. 5-9
četné. Lístky jsou podlouhle opakvejčité, po každé
straně v 6-14 zubů rozeklané. L. lodyžní jsou 5četné
n. Sčetné až i Sklané, n. nejhořejší docela jednoduché.
Kv. dosti veliké, barvy zlatožluté, do oranžové přechá
zející, spočívají na stopkách i po odkvotení vzpříme

Ki-E
„2

m -“

ných n. jen na konci více méně ohnutých. Kv., čn. —
Merid., u nás velice vzácná, na př. v okolí Křivoklátu,
Dymokur, Vizovic a Znojma na Mor., na Slov. ve
Spiši, na Liptovsku a v Turci. . . . .. .... ......

durynská- thuringiaca BERNIL*)[407].
Lod. slabé, pouze 5-15cm vysoké. Doba květu:
db., kv. — 15.

— 15.

jsou lod. krátce pýřité a při tom delšími chlupy po
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sázené. L. přízemní 5-7četné, lodyžní 5-5četné, lístky je
jich úzce klínovité, po každé straně vpředu v 1-2 zuby
vykrojené. Prostředně veliké květy spočívají na ten
kých stopkách, které se za plodu obloukovitě ohýbají.
— Kv., čn. Orient., u nás pouze s výslunných kopců
a trávníků z j. a střední Moravy a vzácně též Ze Slov.známá . — zkladitá- patula W. [408].
hustě směstnané.Lodvhy porostlé hustými, rovno
vážně odstálými, měkkými chlupy a při tom
často načervenalé. Listv přízemní většinou 7-9čelně,

lístky jejich podlouhle klínovité, skoro po celém ob
vodě pilovité (po každé straně s 5-9 zuby), tmavozele
né, měkce a odstále chlupaté. Palisty listů přízemních
vejčitě kopinaté. Kv. svtě žluté,na nitkovitých
stopkách, které se za plodu ohýbají dolů. — Eurosib.,
v lesích, na trávnících a vřesovištích dosti rozšířená

tmavá-opaca L.*)[409].
Odd. s výhonky dlouhočlennými, Droto trsy
rozlehlé, bohatě větvité a nízké. Lod. porostlé chlu
py dosti tu hými, přímo poodstálými n. i přitisk
lými. L. přízemní většinou 5četné, lístky jejich klí
novitě opakvejčité, zpravidla jen napřed hrubě pilo
vité, po každé straně s 1-4zoubky. Palisty úzce Ččár
kovité. Kv. citronově žluté, na stopkách poněkud
silnějších. za plodu vystoupavých, jen na konci ohnu
tých — 17.
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obou druhů předch., vyznačující se zejména tím, že má
značně veliké, sytě žluté květy 0drobnozlatá-aurulenta GREM.

řapíky I. vzpříma odstávajícími, delšími chlupy chlu
paté a vedle toho krátce pýřité, bezžlázné. — Db., kv.
Eurosib., na písčitých pahorcích, na krajích lesních,
na mezích a u cest dosti hojně, nikoli však všude obec.

Jarní- verna L.*) [410|.
Příz. ]. na rubu a na kraji s roztroušenými hvězdovi
tými chlupy: žláznaté chlupy zvláště na řapících listo
vých vyvinuty. — Roste jako předešlá, ale jest daleko
vzácnější . . . . hvězdnatá-Gaudini GREMLI.

A

b
409. Potentilla opaca (= rubens). 410. Poťentilla verna.

18.a)Lodyhy a rub listů šedě n. b ělav ě.p lstnaté a

b)

19.a)

chlupy — 19.
Lod.pouze chlupaté n. pýřité,ale nikoli šc
doplstnaté. — Ostatně jsou lod. přímé, 3-5 dm
vys. od odstálých chloupků drsné, v hořejší třetině
vidličnato-vrcholíkovitě rozvětvené. Lístky 5-7četných
listů jsou podlouhle kopinaté, po celém obvodě stří
haně pilovité, na rubu stejně zelené jako na líci, s roz
troušenými chloupkv. Kor. plátky jsou nejčastěji ci
tronově žluté a delší nežli kal. ušty — 20.
Lod. a okraje listové žláznatě chlupaté; lístky na rubu
srstnaté, podlouhlé, ke spodině klínovité. — Čn., čc.
Eurosib., na travnatých, stepních stráních porůznu. .

přímá -veeta L, (4ll],
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Lod. a listy bez žláznatých chlupů; lístky stříhaně pi
lovité, 1. přízemních listů opakvejčitě klínovité, lod. L.
čárkovitě klínovité. — Kv., čn. Medit. V okolí Brati
slavy (f.posoniensis DEC. et GÁY.). . .. ......

znožená- pedata WILLD.
Listy se skládají z lístků po krajích více méně zpět
ohrnutých. Ostatně jsou lístky ke spodu klínovitě
zúžené, vpředu peřenoklané a na rubu od stej
ných, měkkých, spletených chloupků tence bělo
plstnaté n. šedoplstnaté. Lodyhyjsouvystou
pavé, tuhé, 2-8 dm vys., plstnaté, na stranách ke slun
ci obrácených často načervenalé; řidčeji jsou lod. po
léhavé, chabé. Poměrně drobné kv. mají kor. plátky
zlatožluté. — Čec., sp. Circumpol., velmi proměnlivá,
u cest. na mezích a travn. stráních obecná . . - « .
stříbrná-argentea L. [412]

a g5
AvovÁ *B ny

Ly > ý :M

411. Potentuilla recta. 412. Potentilla areentea,

L. se skládají z lístků plochých. po kraji neohrnu
tých — 21.
Lodyhy vystoupavé n. přímé, 2-6 dm vys., te
prve v hořejší třetině vidličnato-vrcholíkovitě
rozvětvené, řídce plstnaté a při tom zároveň odstále
chlupaté. Lístky 5-7četných I. podlouhle kopinaté,
skoro po celém obvodě stříhaně pilovité, vespod tence
šedoplstnaté a při tom zároveň na nervech od dlou
hých chlupů huňaté. Kr. poměrně drobné, s kor. plát
ky zlatožlutými. — Kv., čn. Eurosib., na travnatých,
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výslunných stráních dosti vozš. .
šedivá- canescens BESS.j4t3|.

b) Lod.do kruhu rozložené, už asi od prostředka
větvité, tak jako rub listů tence běloplstnaté. Lístky
většinou 5četných 1. ke spodu klínovitě zúžené, vpředu
uťaté a jen v přední polovici obvodu v několik zubů
zastříhané. Druh v Evropě vůbec vzácný, připomína
jící nejvíce m. stříbrnou, v Č. z polabské nížiny u
Vel. Oseku. na Mor. z údolí Dyje nad Znojmem a z pisků u Hodonína známý..

Wibelova- -Wibeliana | H. WOLF.+)
c) Lod. vystoupavé, zvýši 30-40 cm, I. přízemní velké, 5-7

četné, s lístky skoro po celém obvodu zubatými pokaždé straně se 5-7 zuby, celá rostlina zelenavá,
slabě chlupatá. — Jen u Pikovicna Sázavěvč.
Hedrichova-Hedrichii

DOMIN.

415. Potentilla canescens. 414. Votentilli Opízií,

Pozn. Tato m. jestv Č. endemická, lze Ji však míti za plemeno druhu P. sor
dida ZIMM., který roste v typické formě v již. Švédsku a sev. Německu, v odr.
decipiens TH. WOLFpak ve vých. irancii,

22.a)Listy vespod zelené, jen slabě chlupaté. — Vnějškem
připomíná statnější m. jarní. — Roste na četných nale
zištích ze středních Čech do Brd..

Opizova- Opizii DOMIN1414).
b) L. vespodtence běloplstnaté — 35.

23.a) Listy přízemní 5-7četné, lístky bohatě zubaté, po každé
straně s 4-7 ostrými zuby. Lístky podlouhlé n. dlouze

*) P. collina WIB., P. Wiemrnanniana ČET..
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a úzce obvejčité, na svrchní straně lysé n. skoro lyšé,
vespod přitisklými chlupy leskle chlupaté. Druh vzác»
ný, zejména v stř. Č. roztroušený . . . .. . ...

kytkokvětá-thyrsiflora ZIMM.
b) L. přízemní 5četné, lístky chudě zubaté, z klínovitého

spodu podlouze neb kopinatě obvejčité, po každé stra
ně s 2-4 tupými n. sotva ostrými zuby, svrchu zpravidla
hustě hedvábně chlupaté n. až šedoplstnaté, vespod še

dopistnaté. Typ velmi měnlivý. v různých formách7 Čech do Slov. rozšířený . . . . -2 -+ + + + + +..
běloplstnatá- leucopolitanaP. J. MŮLL.

V okolí pražském jest m. běloplstnatá zastoupena formou, která se zove Lin
dackerova (P. Lindackeri TAUSCH). VČ 1 na Slov roste však i typická forma
(tak v sev. a severozáp. Č. a v župě bratislavské a na Slov. častěji její forma
brachyloba (BORB.)a pak odrůda Schulzii UH.WOLF.Také odr. leuco
politanoides DOMINa inclinata (PRESL)DOMIÍNjsou u nás zastoupeny.

Pozn. Mnohé druhy mochen jsou nadmíru měnlivé, některé se i často kříží,
takže jejich rozeznávání bývá ohtížné. Mnohé formy byly popsány jako samostatné
druhy a tak vznikl v nomenklatuře úžasný chaos. který odstranila teprve vzorná
monografie TH. WOLFA z r. 1908. Z míšenců pozorovaných v naší oblasti: dlužno
uvésti:

1. P. argentea X canescens (= P. semiargentea BORB.,P.
gas o-areentea BLOCKI,P. Kerneri BORB,P superargentecaVAISB.) jest v. význ. míšenec, který byl sbírán v různých formách v Č., na Mor.

i Slov.2 P.arenaria X opaca(. P. subrubens BORB,).3 P. arenaria
X verna (= P. subarenaria BORB.,P subcinerca BORB.,P autu m
nalis OPIÍZp. p. vyskytá se téměř všude, kde oba mateřské druhy rostou pospolunebvblízkosti. 4.P canescensX recta( z P.Wolffiana SIE:GFR.,P.Wais
beckeri SIEGFR ) jest vzácná; byla sbírána na př. v lounském Středohořía v záp
Slov. 5. P Gaudini X opuca ( P.stiriaca HAYEK)byla pozorovánave
vých. Č. u Litomyšle.6. P. Gaudini X verna( P Fleischeri DOM.et
PODP.)ve-vých Č. s rodiči. 7. P. leucopolitana var. Lindackeri X
verna (= P. Tauschiana DOM et POD. v. vzácněvesiř. C 8. P. opaca
0 verna vyskytá se v C.ve v. četných formách, žláznatých 1 nežlázn. Také P.Matzialekii OPIZ Pátek u Poděbrad, MATZIALEK1857)patří do okruhu forem
tohoto míšence a stejně i GREMLI-HOP pseudo-opaca. 9. P. arenaria“Xx
opaca X verna bylapozorována na př mezi Zbraslaví a Chuchlí a v Českém
Středohořína Lovoši. 10. P. Opizii X thyrsiflora (- (P.Dominiana
ASCHERS.et GRAEBN.)u Všenor směrem k Řídké. 11. P. Opizii X verna (=
P. Bayeri DOMIN)v Čechách v údolí u Doubravčic. 12. P procumbens X
reptans (= P. mixta NOLTE) s rodiči porůznu, tak v Krkonoších, Brdech,
v Ceskomor. vysočině, v lounském Středohoří, u Přelouče a jinde. 15. P. procum
bens tormentilla (= P. suberecta ZIMM.)jest obecnávšudes rodiči.

©míšencům dlužno přičísu též P. aurulenta GREMLI (viz svrchu), která
jest druhotným bastardem opaca X verna. Velmi pochybnou jest GAYEREM
z P u BratuslavyuveřejněnáP. arenaria X Gaudini (P.ginsiensisWAISB.)Celá skupina Colbinae jest jistě původu hybridního.

Rod 6. Zábělník. Comarum. Blulauge.
Bylina vytrvalá, až [( m vys., nahoře obyčejně chudě

větevnatá, s listy lichozpeřenými, ale o tak krátkém společ
ném vřetenu, že se zdají býti dlanitě složenými. Úhledné
kv., spočívající jednotlivě na konci lodvhy a větví, mají kal.
lístky značně veliké a krvavě naběhlé. kor. plátky
mnohem menší hnědě nachové. Podkalichemjest
ještě 5 úzkých lístků kal. vnějšího. Oba obaly květní vytt
vávají i na plodu.— Čn., če. Circumpol., v bažinách a rybnič
ných rašelinách, zvláště hornatějších poloh, porůznu .

bahenní- palustre L.*) [415].
*) Potenrilla palustris SCOTP.
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„Rod 7. Kuklík. Geum. Nelkcnwurz.
Byliny vytrvalé, přitiskle n. odstále chlupaté až huňaté,

s listy nejčastěji lichozpeřenými, palistnatými. Pravidelné,
Sčetné kv. [390] mají pod kalichem ještě 5 lístků kalicha
vnějšího a četné pestíky jejich dospívají v ocasaté nažky
[f], vytvářející dohromady ježatou hlávku.
1.a) Lod. 2-6 dm vys., nahoře zpravidla rozvětvená. Čnělka

článkovaná — 2.
b) Lod.1-3dm vys., jednoduchá, s jediným, ko

nečným květem o úhledné, žluté, hvězdovitě rozložené
koruně. Čnělka nečleněná, dlouze chlupatá. Květy pří
mé. Rostliny vysokohorské — 4.

2.a) Květy přímé, s kor. plátky drobnými, beznehtými,
hvězdovitě rozloženými, barvy zlatožluté. Listy spodní

lyrovitě a přetrhovaně licho
zpeřené, hořejší šdílné nebo
3klané — 53.

415. Comarum palustre. 416. Geum urbanurn.

b) Kv. převislé, teprve po odkvětu se vzpřímující, s kor.
plátkyvelikými, dlouze nehetnatými, vzpří
menými, barvy světle žluté do červenava, s tmavšími
žilkami. Listy jako u předch. — Kv.-če. Circumpol.,
porůznu při potocích, v příkopech a na vlhkých lukách,
zvláště v hornatějších polohách í

potoč ní- rivale L. 418]
3.a) Lod. 3-6 dm vys., rozv. Dolení listy přetrhávaně zpeře

né, hoření trojčetné neb jednoduché, trojlaločné, s vel
kými, nestejně stříhaně zubatými, listovitými, až 3 cm
dl. palisty. Kor. pl. rozložené, opakvejčité, zlatožluté,
asi zdéli kal. Nažky krátce štětinaté, dolení část čněl
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ková lysá, asi 5-4krát delší než hoření na spodině krát
ce srstnatá část. — Čn. sp. Circump. v plotech a v křo
vištích velmi hojný . . . - . «+ « « +

obecný n. benedykt-urbanum L. [416].
Ve všech částech statnější, lod. tužší a štíhlejší, 4-8 dm
vys., většinou štětinatě chlupaté. L. většinou větší a
četnější, s hlouběji stříhanými palisty, 2-2 až 5 cm dl.
Příz. listy rozmanitě vytvářeny, dolení s malým nepra
videlně stříhaným koneč. lístkem a pod. postr. 1., ho
ření s velkým, mírně trojlaločným u srdčilé spodiny

JÁdy MU l
8 MO M ' is |

AOA
A “

Ji
Ú Ca

> koa
UKS

417. Geum reptans. 418. Gcum rivale.
/

široce zaokrouhleně trojbokým kon. lístkem. Květy
větší. Kor.pl.široce opakvejčité, častodelší než kalich.
Nažky dlouze štětinaté. Dol. č. čnělky na spodi
ně štětinatáů, jinak lysá, asi dvakrát tak dlouhá než
hoř., skoro až ke špičce chlupatá část. — Če.-zí.
Circump., v Evr. sarmatský. V křovinách, na krajích
lesních i lesních trávnících; v Č. u Krucemburku, na
Slov. ve Spiši a Gemeru . tuhýÝ-aleppicum JACO.*)
Rostl. nevyhání nadzemních výběžků. Lod. větš. vy
stoupavé, většinou 0,5-1 dm vys., obyč. jednokvěté;
L. vesměs příz. v růžicích, přetrhovaně zpeřené, s velmi
velikým, širokým, okrouhlým kon. lístkem a mnohem
menšími postr. lístky. Lístky nestejnoměrně tupě vroub

*) G. strictum AIT.
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kované. I.od. I. malé se skoro dlanitě stříhanyými palisty.
Květy živě žluté, velké, 3-4 cm v průměru. —Čn.- sp.
Evr.-alp. Na skalách, skalní ssuti, holích alp. na Krko
noších a vys. Karpatech po Podk. Rus.. . . .......

horský- monlanumL.
b) Lod. vyhání velmi prodloužené, nadzemní výběžky.

Přímé lod. nerozvětvené, většinou jednokvěté, 0,5-1,5dm
vys. Příz. I. přetrhovaně zpeřené, s hluboce troj
laločným kon. lístkem a většinou ne o polovinu
menšími, široce vejčitými postr. I. Lístky stříhané, ostře
pilovité, oboustranně roztr. dlouze chlupaté. | Lod. |.
malé, stříhané, s kopin., celokr. palisty. Květy velké
až 4 cm v průměru. — Če., sn. Evr. alp. Na skalách, ve
skulinách a na ssuti skalní: u nás pouze na vys. karpa
tech (Vys. i Niž. Tatry). 0

plazivý-reptans R. BR. [417].
Pozn. Jako vzácnosi vyskytují se mezi rodiči též míšenci:

©) Urbanum X rivale . . . -< ©. < < < prostřední-intermedium EHRH.
8) Rivale X montanum... . -< -2.2 +. sudetsk ý-sudeticum TAUSCH.
v) Aleppicum X urbanum -2 -< -2 2 2 2. zv rhlý-spurium FISCH, et MEY,

Rod 8. Drváůdka. Dryas. Silberwurz.
Nízký, vvsokohor

ský křík s listy kožo
vitými, podlouhlými.
vroubkovaně —pilovitý
mi. na rubu bělopist
natými. Květy po jed
nom, velké (až 4 cm v
prům.) bílé, © dlouze
stopkaté. © Nažky — 0
chmýřené, tvořící vel
ké hlávky, bíle chlu

paté. — Čn.-sp. Circumpol. Na váp. skalách na vys. Karp.
(obě Fatry, Bielské Tatrv a j.) horská- octopelata L. [419].

Rod 9. Jahodník. Fragaria. Erdbcere.
Byl. vytrvalé, 1-5 dm vys., s Sčetnými, pilovitými L. a

s pravidel., 5četnými kv., jejichž lůžko po odkvetení zduž
natí ve známý lichoplod — jahodu. — Kv. čn.



sy
a) Kališní ušty od jahody odstávajicí, až i dolůsehnuté—2
b) Kal. ušty posléze zveličelé a k jahodě přitisklé

[420B). Plátky kor. široké, okraji svými značně se kry
jící. Jahody červené, od lůžka nesnadno se oddělující.
Vnějškem podoben druhu násl. — Eurosib., na travn.
kopcích a mezích hojný. .....

chlumní n. trávnice- viridis DUCH,.*)
2.a) Postranní lístky 5četných listů skoro přisedlé. Chlu

py na stopkách květních (alespoň postranních) při
tisklé n. přímo odstálé. Jahody červené. — Euras.,
v lesích a mýtinách velmi hojný. ... .

obecný- vescaL. i491].
b) Postranní lístky Sčetných I. krátce řapičkaté

[420A|. Chlupy na stopkách kv., jakož i na řapících
a lodvhách rovnovážně odstálé. Jahody na jedné
straně červené, na druhé nazelenale bílé. Druh proti
oběma předch., jimž se vnějškem ovšem podobá, stat
nější, až 3 dm vys. — Evr., v lesích a mýtinách rozší
řený . vyšší n. truskavec- moschataDUCÍI.**)

Pozn. Míšenci jahodníků vyskytují se v přírodě asi častěji avšak bývajípřehlížení.U Prahy byla sbíránaF vesca X viridis (= F. praestabilis
BECK),na j. Slov.pak F. moschata X viridis (= F. neglecta LINDEM,).
— Zahradní jahodníky jsou z nemalé části též původu hybridního a to druhů F.
chiloensis X virginiana (= F. grandiflora E-HRH.),kterýžto míšenec.
jest znám jako 1. zv. „ananasová jahoda“.

bm 

t0d 10. MVochnička. Waldsteinia. Waldstcinie.
Bvliny dosti nízké, vzhledem mochnám podobné, tvořící

husté neb volné trsy. L. v přízemní růžici, laločnaté neb dě
lené, 3-5četné. kv. žluté. s nálevkovitou číškou kal. Kalíšek
a kal. 5četný, kor. pl. 5 žlutých, tyč. mnoho. Pestíky 2-6, plo
dv nažky, sedící v krátkém, suchém lůžku květním.

a) Oddenek krátce plazivý, bez nadzemních, kořen. vý
běžků. L. nedělené, široce srdčitě- ledvinité, více
méně hluboce laločnaté, většinou 5 laločné, hustě poně
kud leskle chlupaté. Kor. pl. široce opakvejčité, na spo
diněč se 2 oušky. žlu t6. značně delší než 1. kal.
— Db., kv. Pont.-orient. V horských lesích u nás pou
ze na Slovensku (Manínská soutěska, Malenica na Tron
čansku, Šťávnice. Hluboká pod KRrižem u B. Bystrice,
Zadielská rokle, Plešivec, Rožnava, Rim. Sobota, Zemp
lin atd.). . . . . . kuklíková- geoides WILLD.

b) Rostl. většinou dosti malé, s odd. plazivým, vyhánějícím
až přes 0,5 dm dl., plazivé, kořenující, nadzemní vý
běžky. L. tro jčetné, oboustranně i hustě chlupaté:
kon. lístek široce až okrouhle opakvojčitý, květenství
5-7květé, květy prostřední až 15 cm v průměru, dlouze
stopkaté. přímé. Kal. I. po květu sehnuté. Kor. pl. delší
než I. kališní, na spodině bez oušek. — Db., kv. Euras.
pont. V lesních údolích, na výslunných údol. svazích

*) F. collina EAIRH. —- **, F. olatior ENRH.
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u nás pouze v Gemer. ž. v okolí Visovce < < < 4 + +
trojčetná-tternata FRIISCH.*)

P Fragariu vesca, 422. Aruncus silvester.
„

hladké. — Čn., sp. Evr.-arkt.-alp. Na skalách, skalní ssuti
pouze na Vys. Tatrách na sever. straně (v dolině Litvorové
ve skupině Červených vrchů). . . -2-22.2...

poléhavý- procumbensL.

Rod 12. Udatna. Aruncus. Goifblatt.
Vytrv. bylina vyhánějící z dřevnatého oddenku přímé,

1-2 m vys. lodyhy s L. trojeně 2kráte zpeřenými, o lístcích
většinou vejčitých, dlouze špičatých, nestejně pilovitých.
Bílé n. žlutavě bílé, drobné kv. skládají štíhlé, klasovité
hrozny a ty tvoří opět konečnou bohatou latu. Jsouce mno
homanželné, kvítky [F] mají 5cípý kalich, 5 kor. plátků, 20
tyčinek a 2-5 semeníků, z nichž dospívají 2semenné mě

* W. trifolia ROCHEL, W. sibirica TRATT.
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chýřky [f]. — Čn., če. Circumpol., porůznu na lesnatých
stráních. zvláště hornatějších poloh . .

lesní-silvester KOSTEL*)[422].
Rod 15. Tužebník. Filipendula. Mádefulh.

Byliny vytrv., s lichozpeřenými, palistnatými 1. a pra
videlnými, 5-četnými kv. o četných tyčinkách, v konečném,
kruželovitém květenství. Semeníků jest 5-12 a dospívají
z nich 1-vícesemenné měchýřky.

dě BDG2
+x P)

2 SSbsv h

Pat fi,

Čj

KS

DášaKN:X,Z
s J

425. Filipendula vulgaris. 24.Filipendula ulmaria.

a) Kořenyvětšinouna konci hlizovitě ztloustlé (hl.
Lod. 3-7 dm vys. L. přetrhovaně lichozpeřené, mnoho
jařmé, olístcíchzpeřeně rozeklaných v zubaté
ušty. Kor. plátků zpravidla 6, bílých, vně často načerve
nalých. zavánějících hořkými mandlemi. Měchýřky nezkrouc en é. — Čn., če. Eurosib., na suchých lukách a
travnatých stráních dosti rozš.

obecný- vulgaris )MONCI **) 1423).
b) Kořeny vesměs neztloustlé. Lod. 1-2 m vys. Přetr

hovaně lichozpeřené 1.pouze 1-5jařmé, o postranních líst
cích vejčitě kopinatých, 2krát pilovitých a o konečném
lístku hluboce Sklaném. — Kv. žlutavě bílé, zpravidla
5četné, hořkými mandlemi páchnoucí. Měchýřky šrou
bovitě zkroucené |fl. — Čn.-sp. Eurosib., v pobřežních
houštinách a na vlhkých lukách dosti hojný . ....

jilmový-ulmaria MAX.*bě) 1424).

*) Spiraea aruneus L, — **) F, hexapetala GILIB,, Spiraea filipegdula L,
r“ Splrnea ulmaria I,
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Pozn. Mění se jednak oděním, jednak tvarem konečného lístku. Formy s listy
na rubu běloplstnatými představujívar. discolor ČEL., s listy na rubu lysými,
pouze na žebrech -E chlupatými var. denudata PRESL, při čemž úplně lysá forma
zove se f. glaberrima BECK.Normálně jest konečný lístek trojlaločný, vzácně
(jako u Kostic ned. Břeclavy a v Roztěži u Kutné Hory) pětilaločný a hrubě dva
krát pilovitý: var. Picbaueri PODP.,

Rod 14. Tavolník. Spiraea. Spierstrauch.
Keře s |. většinou nedělenými, velmi zřídka laločnatými,

většinou vroubkovanými neb pilovitými, opadavými. Palistů
není. Květenství hroznovité neb latnaté. Kv. oboj. n. jedno
pohl. Kal. 5četný, kal. I. krátce trojboké. Kor. plátků 5 bí
lých n. červených. Tyč. větš. mnoho, na vnější straně vřoub

kovaného žláznatého prsténce. Pest. 5, jež
dospívají v měchýřky. — Mnohé druhy se
pěstují v zahrad. a sadech; četní míšenci
znesnadňují určení pěstovaných druhů.

x NWMO

UV Ň řiJŠ ee

EON VF A *
425. Spiraea: ' 426. Phýsbcarpus opulifolia.

L saličifolia. U

L
G a

1-a) Květenství jednoduše okoličnaté n. chocholičnaté, nikdy
Jatnaté. Květv bílé — 2.

b) Květ. mnohonásobně rozvětvené — 9.
2.a) Květenství skoro přisedlé, na spodině obdané šuúpino

vitými listeny — 53.
b) Květ. krátce stopkaté, na konci větévek posázených o

byčejnými listy — 6.
5.a) Listy ostře pilovité — 4. í

b) L. celokrajné n. jenom na špičce mírně přitupě zu
baté —5.

4.a) Mladé větévky hustě měkce chlupaté. Čnělka na plo
dech konečná; 1. podlouhle elliptické, na spodině klíno
vitě zúžené, vpředu přiostřené, na líci lysé, na rubu
měkce chlupaté. Květenství větš. 5květá. — Domovom



b)

5. a)

6. a)

b)
7.a)

8. a)

b)
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v Číně, u nás se (často v plnokvěté formě) pěstuje v sa
dech . . . slívolistý- prunifoliaSick et ZUCC.
Mladé větve lysé, oblé. Čnělka vvniká pod koncem pe
stíku. L. čárkovitě kopinaté, ostré. Tyč. zdéli ';; kor.
— Dom. v Číně a Japonsku a u nás se pěstuje v sadech

japonský-Thunbergii SIEBOLD.
L. vpředu zaokrouhlené, tupé, opakvejčité, zřídka až
skoro okrouhlé, 5-4žilné,celokrajné n. tupě zubaté. Kvě
tenství vrcholičnaté, přisedlé. Kor. pl. zdéli n. sotva
delší než tyčinky. Kv., čn. Domovem v již. Evropě
a velmi často se pěstuje v sadech . .

obvejčitý -obovataW.et K.
L. vpředu rozšířené. + náhle přiostřené, široce kopi
naté, většinou Sžilné, obyčejně celokrajné. Květenství

přisedlé, o 5-10 květech. Kor pl. většinou zřetelně delší
než tyč. — Domovem v jv. Rusku a v Sibiři a v Evropěse od r. 1656 pěstuje a "zřídka zdivočuje . .

třezalkolistý- hypericifoliaL.
Nízký, až ( m vys. keř. s větévkami s počátku krátce
chlupatými. L. trojžilné, na kv. vět. menší a užší,
podlouhlé až kopinaté, až + cm dl., na spodině klínovité,
vpředu přítupé n. ostré, od prostředka n. teprve v ho
ření třetině nepravidelně zubaté; nekvetoucích větvi
opakvejčitě podlouhle kopinaté, celokrajné, n. vpředu
mírně. zubaté, s počátku krátce chlupaté. Květenství
dosti bohaté. Květy na stopkách asi 5 mm dl. Kor. pl.
bílé. — Kv., čn. Domov em na stepích obl. pontické již
divoce v Podk. Rusi; u nás se často pěstuje jako ozdob

v Č.) zdivočuje . . . vroubkovaný- crenata L.)
L. ze zpeřenou žilnatinou — 7.
L. na rubu hustě plstnaté, malé. Květenství měkkými
chlupy šedé. Kv. malé. Pestíky huště krátce chlupaté.
Nízký keř se chlupatými větvemi. — Kv.-čc. Domovem
v již. Evropě a v Orientě; u nás se celkem zřídka pěstuje ... . šedý-cana W. et K.
L. listě n. skrovněchlupaté. Květenství lysé — 8.
Větve a osy oblé. L. až do prostředka celokrajné. — Keř
až 1-6 m vvs. s přímými n. na konci převislými, červeně
hnědými větvemi. L. krátce řapíkaté, čarkovitě-pod
louhlé až elliptickv-kopinaté, až 5-5 em dl. a 2-5 cm šir.,
většinou klínovitě ke spodině zúžené, ke špičce + hlu
boce pilovité až skoro klané. Květenství přímé, bohaté,
skoro kulovité, na koncích krátkých listnatých větévek.
Kor. pl. bílé, Kv., čn. Evr.-sib.-pont. Na výslunných
skalách. kamenitých a křovitých svazích u nás pouze na
Slovensku a v Podk. Rusi roztroušeně, jinak občas pě
stovaný a zřídka zplanělý ..

prostře d ní-media SCHMIDT.
Větve a osy hranaté. L. od dolení t/; n. % zubaté. — Keř
až 2 m vys. s větvemi přímými. na konec převislými. ly

*, S. crenifolig C. A.M.



sými, šedými neb světle hnědými, často nachově naběh
lými. L. krátce řap., podlouhlé až vejčité, až 7 cm dl..
na spodině zaokrouhlené neb krátce klínovitě zúžené,
vpředu ostré, v dolení třetině + hluboce pilovité, narubu nasivělé, na žebrech a v úhlech žeber mírně chlu
paté, jinak lysé. Květenství na krátkých listn. větév
kách, velmi bohaté, polokulovité. Pl. kor. bílé — Kv.
če. Euras. Na kamenitých, výslunných svazích, u nás
pouze na vých. Slovensku a v Podk. Rusi; pěstuje se
též v sadech a zřídka zdivočuje . . .

jilmolistý - ulmifoliaSCOP.
9.a) Květenství ploché, vrcholičnaté — 11.

b) Květenství jehlancovité n. podlouhlé, latnaté — 10.
10.a)Tyč. zdéli n. málo delší než kor. pl. — Malý keř s po

léhavými větvemi a vvstoup., oblými, žlutohnědými, Ivy
sými větvemi. I. krátce řapíkaté. opakvcjčitě až kopi

naté, až 4 cm dl., ke spodině klínovitě zůžené, Wvdhánnzaokrouhlené, n. řidčeji ostré, na okraji již od dol.
pilovité, lysé. Květenství většinou bohaté, pl. kor. NÍ
— Kv., čn.. Domovem v jv. Alpách. Zřídka se pěstuje
na skalkách v zahradách a sadech.. .

oléhavý- decumbensKOCII.

až 1-5 m vys., s větvemi zpočátku huňatými n. jemně
plstnatě chlupatými. L. vejčité n. podlouhle „Kopinaté,
až 11 cm dl., spočátku červenavě zbarvené, mírně chlu
paté n. lysé, skoro od spodiny hrubě, většinou dvojitě

dech a tu a tam i zdivočuje . japonský- japonica L.

plodu přímé. Pestíky na spodině poněkud srostlé — 12.

prodlouženy, většinou vzpříma odstávající. — Keř 1-2 m
vys. se střídavými, krátce řapíkatými, kopinatými, ne
stejně pilovitými I. a hustými, jehlancovitými latami
růžových n. bílých kv. [F]. — Čn., če. Circeumpol. u nás
ponejvíce jen zplanělý, zvláště v pobřežních houštinach,
anebo také v sadech pěstován, původní pouze u potoků
a na rašel. jihočeských a šumavských a na Slovensku
v rašel. v »Boru« mezi Šaštínem a Malackami ...

vrbolistý- salicifoliaL. [425].

žené, skoro vodor. odstávající. Kor. pl. bílé, zřídka rů
žové. — Čec., sp. Původem ze záp. sev. Amer., u nás sé
ode dávna pěstuje a zřídka i zdivočuje; bývá často za
měňován s bělokvětými formami předešlého druhu ...

bílý-alba DU ROL

2 M, Vys, výběžky vyhánějící, s větvemi šedě plstnatě
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chlupatými n. skoro lysými, zpočátku žlutohnědými, po
zději červenohnědými. L. podlouhlé, až široce vejčitě
kopinaté, vpředu přítupé n. ostré, na líci lysé n. krátce,
měkce chlupaté, na rubu hustě bílé až šedě plstnaté.
Květenství podlouhlá, hustá, šedě bíle plstnatá. Kor. pl.
světleji neb temněji růžové. — Čec.,sp. Původem ze záp.
sev. Amer., u nás ode dávna v sadech pěstovaný a místy
zdivočující ©..- . . americký- Douglasii 1OOK.

b) L. 5-5 em dl. Zralé pestíky na konci daleko (již od spo
dinv) od sebe odkloněné. Keř až 1-5 m vys., s větvemi
ztuha přímými, trvale rezatě plstnatě chlupatými, po
sléze hnědými. L. většinou podlouhlé, na rubu hustě
rezavě plstnaté. Kor. pl. růžové. Pestíky chlupaté. —
Čec. - sp. Domovem ve vých. sev. Americe, u nás se
často pěstuje a místy zdivočuje 0

plstnatý“ -tomentosa L.
Pozn. V sadech se pěstuje zástupce rodu s tavolníky velmi blízko příbuz

ného s měchýřky zřetelně nafouklými, posléze červenavými. dvěma chlopněmi pu
kajícími. —-Jest to keř až 3 m vys., s korou podélně rozpukanou, později s borkou
v útržcích se odlupující. L. jsou v obrysu okrouhlé až široce vejčité. třílaločné, na
spodině klínovité neb ukousnuté, lysé. Květenství vrcholíčnaté, bohaté. Květy bílé.
— Původem z vých. Sev. Ameriky; od r. 16853zaveden do zahrad evropských, kde
se často pěstuje a místy 1 zdivočuje. © < -< « + © + + +4 © * 4 4 eee

. tav. kalinolistý-Physocarpus opulifolia MAXIM.“)[426]|.
Vedle toho pěstuje se u nás typ s tavolníkv velmí blízko příbuzný, avšak již

zpeřenými L s 6 až 12 jařmy přisedlých, podlouhle kopinatých, dlouze zašpiča
tělých, ostře dvakrát pilovitých v mládí na spodu hvězdovitými chlupy opatřených
lístků a s velkými, až 3 dm dlouhými, široce jehlancovitými latami kv. velmi ná
padný keř, domácí v severnější Asii od Urálu až na Kamčatku a do Japonska, u
nás někdy zplaňující (na př. u C.Buděj., v Březině, Kinžvartu a jinde). . . -. .

tav. jeřábolist ý-Basilima sorbifolia RAFIN.**)

Rod 15. Ostružiník. Rubus. Brombeere.
Zpracoval prof. Dr. Jan Hruby v Brně.

Kře řidčeji vytrv. byliny s listy nejčastěji složenými
a s květy pravidelnými, 5četnými, o mnohých oplodních ty
činkách a mnohých semenících. Z každého semeníku dospívá
drobná peckovička a dohromady skládají peckovičky složený
plod »ostružinu, malinu«.

Pozn. Rod velice mnohotvárný, obsahující druhy většinou kritické, o nichž
vede se mezi botaniky spor, dlužno-li je považovati za samostatné druhy nebo za
tvary přechodné, odrůdy neb míšence.

Jak sbírati ostružiny? ke snrávnému určení ostružin jest naprosto nutno
sbírati spolu části prýtů z prostředka (dle možnosti2 na jeden herbářový exemplář).
Z kvetoucích prýtů jest vvbrati větévky normálně vyvinuté. Než ostružiny vyzrají,
nutno ještě jednon navštívitt naleziště. abychom mohli pozorovati, jaké postavení
mají na plodu lístky kališní (přímé, odstávající, dolů sehnuté). Nelze-h tak učiniti,
pak třeba vybrati si již za květu prýt nejvíce odkvetlý, na němž již lze toto posta
vení pozorovati. V každém případě nutno přímo na nalezišti zaznamenati: odční,
ojínění, tvar průřezuneb jiné nápadné znaky na prýtu (zda vlétě olysají, zda prýt
na konci jest nápadně jinak utvářen. zda jest rýhován, čí oblý a pod.), barvu a tvar
korunních plátků, délku a barvu čnělky vzhledem k nitce, případně odění pestíku,
dále poměry stanovištní (místo velmi výslunné, hluboká stinná rokle a pod.) a zazna
menati si dle možnosti celé sdružení (associaci) rostlinnou na př. borůvkový bor a
pod., k němuž sbíraná ostružina patří. Ostružiny nelze příliš silně lisovati, neboť
pak ztratí se mnohé jemnější detaily. Protože znalosti o ostružinách naší republiky
Jsou teprve v počátcích, doporučuje se nasbírati co možná nejvíce materiálu ze
všech částí republiky. Autor Klíče jest ochoten určiti řádně nasbíraný a přesně
etiketovaný materiál ostružipíků z celé republiky a prosí, by materiál byl zasílán

*) Spiraea opulifolia L. — **) Apiraeg aorbifolia L, Sorbifoljga A, BRAUN,

síč k úplné květeně, Ú
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na Botanické oddělení Moravského Musea Zemského v Brně; tak si může kde kdo
opatřit pro první počátky správně určený materiál. Doporučuje se určovati ostru
Žiny teprve tehdy, když opatříme sobě větší materiál z pracovního území, neboť
s počátku se zdají všechny znaky -L relativní. Důležito jest opatřiti si výměnou
srovnávací materiál, neboť bez něhonelze proniknout: hlouběji ve znalost ostružiníků.
V originály a správně určený materiál lze nahlédnouti v Praze v herbářích Národ
ního Musea,v Brně v herbářích Moravského Musea Zemského a Botanických ústavů
universitních v Praze i v Brně. Největších zásluh o výzkum československých ostru
žin získal sobě slovenský botanik Jos. Lud. Holuby. — Poslední monografii rodu
Rubus napsal H. SUDŘE (Toulouse 1909); z ní pocházejí obrázky č. 431, 433—458.
1.a) Lodyha dřevnatějící, 2 až mnoholetá; palisty čárkovitě

kopinaté, k řapíku přirůstající — 3.
b) Lod. bylinná, nízká, 8-25 cm vys. Palisty široké a vol

né — 2.
2.a) L. laločnaté, srdčitě ledvinité, květy dvoudomé, jednot

livé, konečné; maliny (morušky) nejdříve červené, pak
oranžově žluté, velmi chutné. — Kv., čn. Circumpol.

427. Rubus chamaemorus. 428. Rubus saxatilis.

arct., u nás jako glaciální relikt na Krkonoších (Lab
ská, Bílá a Jizerská louka) . . . . . . -+ -+ . ...

nízký n. moruška - chamaemorusL. [427].
b) L. trojčetné; lístky opakvejčité, stříhaně pilovité, obou

stranně zelené; oddenek vyhání dlouhé, bylinné výběž
ky; lod. bez ostnů; lata 3-10květá; ostružiny leskle čer
vené, složené z nečetných (2-5), sotva souvisejících pec
koviček. — Kv., čn. Euras., v lesích a na suchých chlu
mech dosti rozšířený . . skalní-saxatilis L. |428].

3.a) L. 3-7četné, zpeřené, na rubu většinou bělopistnaté;
maliny červené, vzácně žluté (tak na Rálsku v Čechách;.
dají ve zralosti se snadno odděliti od kůželovitého lůž
ka. — Circumpol., dosti proměnlivý. — Vlhké lesy., pa
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seky v horách tvoří místy celé porosty; všeobecně se
pěstuje v zahradách. . . maliník-idaeus L. [42G,.
L. široce 5laločné s laloky přiostřenými; bylinné části
silně žlaznaté; květy velké, červené, vonné; plody se
vyvinují zřídka, černé. — Hojný ozdobný keř z Kana
dy, u nás místy pěstovaný a zřídka zplaňující ..

vonný- odoratusL.

4. a)

ojíněné (ostružiny); odpadávají spolu s kuželovitým
lůžkem. Pl. kor. většinou rozložené a delší než tyčinky
(pravé ostružiny) — 4.
Prýtv přímé n. ve vysokém oblouku přehnuté, koncem
nekořenující, zcela n. skoro úplně Ivsé: řapík listový
žlábkovitý; 1. na rubu zelené, na podzim opadavé; pa
Jisty široce čárkovité: pl. kor. skoro vždy vykrojené;
uštv kal. zelené, bíle lemované (1. skupina — Sube
recti) — 5.

Prýtv více méně v oblouku ohnuté n. plazivé, na špičce
na podzim kořenující — 8.
Tyčinky delší čnělek — 6.
Tyč. kratší čnělek, po odkvetení sc nesklánějící; prýty
se silnými, většinou srpovitě zahnutými ostny; lístky
jsou často zvláště v mládí řasnatě složeny a navzájem
se krvjí, vnější s počátku (v lótě) přisedlé; květy v jed
noduchých hroznech n. latách, bílé, často s růžovým ná
dechem: kalich za plodu odstávající. Ostružiny leskle
černé, necojíněné. — Lesy, křoviny, kameniska, zvláště
v pohoří rozšířen . . . řasnatý- plicatus WEIHE.
Tvě. zdéli čnělek: prýty s četnými, hustými, šídlovitými,
zelenými ostny; I. četné; lístky řasnatě složené, na líci
vždy chlupaté, nelesklé, jinak podoben R. plicatus
a s ním v pohoří roztroušen .- -2 -2 -2 + + + + 4

stříhaný-fissus LINDL.
Prýty s roztroušenými, krátkými, kuželovitými, větši
nou černě nachovými ostnv; listy často četné (dole po
4, nahoře po 3), lesklé, na líci skoro lysé; ostr, s počátku
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červené, pak slabě černající. — Circumpol. Lesy, křo
viny, v pohoří rozšířen a hojný, jinak roztroušeně ...

přím“Ý- suberectus WEIHE et NEES.

nejdolenější lístky vždy řapíkaté; ostr. černé — 7.

čistě bílé: tvčinky později odstávající: prýty hranaté,
až 3 cm vys., hluboce brázdité, kalich za plodu nazpět
ohnutý. — Circumpol. Lesv, kraje cest, převahou v pa
horkatině a v podhoří, nicméně i zde jenom roztroušený
až vzácný . . . zbrázděn“Y-sulcatus VEST [450).

b)

ozbrojené: prýty nebrázdité n. slabě zbrázděné; květy
prostřední aspoň s po
čátku růžově červeně
naběhlé, kal. I. po od
květení odstávající, tv
činky pak skloněné. —
Lesy, křoviny, polní ce
sty; v horách rozšířen.
nikoli hojný . . ...

lesklý- nitidus
WEIHE et NEES.

Pozn. 1. R. opacus FOCKE
stojí mezi R. plicatus a R.
nitidus; lze ho v našem území
očekávati. — 2. R. senticosus
KOEHLER liší se od R. nitidus
WH. et N. velmi silně ostnitým
květenstvím, žláznatými brak
teami a po odkvětení přímými
tyčinkami a řasnatě složenými,
na líci lysými lístky. — Posud
sjistotou znám pouze z Čech,
jinak v sev. a ve stř. Německu.
Sr.36b! —5.R.affinis WFIHEet
NEES s velmi šir., srdčitě vej
čitým, dlouze přiostřeným. ko
nečným lístkem na rubu šedě

450. Rubus sulcatus. plstnatými lístky jest druhematlant. evr.; mohl by se nalézti
v záp. a v již. Čechách.

Palisty kopinaté; vnější lístky přisedlé n. velmi krátce
řapíkaté. Prýty plazivé n. v plochém oblouku zahnuté,
většinou ojíněné, často se stopkatými žlázkami; ostr. s
velkými peckovičkami (skup. 12.Corylifolii) — 120.
Palisty úzce čárkovité až nitkovité; vnější lístky (vět
šinou) zřetelně stopkaté — 9.

b)
ostny na prýtech mocné, přibližně stejně veliké — 10.
Prýty a květenství vždy se stopkatými (často četnými)
žlázkami — 27.

šedě zelené, většinou lemované — 11.

palé); Kal. cípy šedě plstnaté, bezbranné-= 14
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rostl. ve stínu poněkud zelenavé); kal. cípy nazpět
ohnuté — 12.

b) L. prýtů na rubu šedě plstnaté až sametově chlupaté,
jenom nejhoř. (nejmladší) mnohdy bílé plstnaté—16.

c) L. prýtů na rubu řídce chlupaté až lysé — 17.

šiřuje dolů a jest mocně ozbrojeno velmi silnými, srpo
vitými ostny, ostře hranaté a většinou brázdité; ko
nečný lístek široce elliptický až skoro okrouhlý, krát
ce přiostřený; květy růžové. — Ploty, křoviny, řidčeji
lesní okraje, paseky; roztroušeně v pahorkatině a v po
hoří . hruboostenný- procerus P. J. MŮLLER.*“)
Květenství úzké, volné, často až ku špičce listnaté, chlu
paté, s většinou. nečetnými, slabými, zakřivenými
ostny; prýty aspoň nahoře hluboce rýhované, s mohut
nými, skoro rovnými ostny. — Lesy, ploty, křoviny,
výmoly; rozšířen a hojný...

k yt kovit ý-thyrsoideusWIMM.

c)
thyrsanthus FOCKÉ.

Konečný lístek užší, vejčitý až elliptický .bělavý- candicansWEIHE.
zn. R. fragrans FOCKÉ má broskvověčervenékvěty, R. constric

="

C

L

)

—

chlupy mají převahu) — 21.
Prýty slaběji, nicméně ještě typicky chlupaté (pře
vahu mají jednoduché chlupy) — 15.
L. na rubu bíle plstnaté — 16.
L. na rubu šedě plstnaté neb + sametové — 17.
L. na rubu slabě chlupaté až Ivsé, zelené — 20.
L. na líci lysé (neb slabě chlupaté), trojčetné (neb zno
ženě pětičetné). Květenství odstále chlupaté, s četnými
dlouhými, + přímými, jehlicovitými ostny, latnaté.
Kor. pl. široké, živě růžové, čnělky zelené. — Křoviny,
ploty, okraje lesní, roztroušeně v nižší pahorkatině a
v podhoří, v teplejších polohách poněkud hojnější. .

dvojbarevný- bifronsVEST.
Srovnej R. procerus V. L.MŮLLER, formy s běloplstnatým rubem

a velmi slabým až chybějícímodě 'ním prýtů; má však ve květenství zahnuté,
mocné ostny.
Líc l-ů silněji až plstnatě chlupatý (i hvězdovité chlu
py; přechody k R. tomentosus 46). Plátky kor.
růžové. — Křoviny, ploty; v kraji, v němž roste R.
tomentosus, t. j. lesostep; na vápně; roztroušeně

Ripartův- Ripartii GENEV.
Kal. l-y i později dolů sehnuté, nevzpřimující se — 19.
Kal. I-y po odkvětení se vzpřimující, konečně odstá
vající neb slabě vzpřímené, zeleně plstnaté — 18.
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(S. a) Prýty norozvětvené neb (na podzim) s roztroušenými
větvemi, ostře hranaté, se slabě zahnutými, žlutými
ostny. Kon. I-k vejčitý na spodině mělce srdčitý, zvrás
něný. Ostny k-í žluté, mírně srpovité (až skoro rovné).
četné. — Lesy, křoviny, ploty; roziroušeně od sev.
kraje Sudet po Beskydy, jinak roztroušeně v pahor
katině . .- .„ „ h abrolistý- carpinifolius WEIHF.
Prýty zvláště na podzim silně rozvětveny, na konci
zbrázděny, jinak na hranách ploché; konečný lístek
elliptický až opak elliptický, na spodině + zúžený,
nepravidelně pilovitý, řásnatě složený. Ostny květen
ství srpovité až hákovité. — Lesy křoviny, hojněji
pouze v nižší pahorkatině.. .

obecný- vulgarisWEIHE et NEES.

19. a) Konečný lístek listů prýtových Široce vejčitý. na spo
dině mělce srděčitý, listv hrubě pilovité, na líci Ivsé.

Květenství úzké, volné, květy bílé neb s růžovým nádechem. — Roztroušeně v horách
listnatělý- - phyllostachysP.NiMULLER.

Kon. L. prýtových listů vejčitý neb elliptický, ponená
hlu dlouze přiostřený, o Kv-Í mocnými hákovitými
ostny + bohatě ozbrojené, nahoru zúžené. Lístky dlou
ze řapíkaté navzájem se nekrvjící, mladší na rubu
často bíle plstnaté. — Lesv, kraje lesní, ploty, v horách
ojediněle a vzácně . . pýřitý- pubescens WEIHE.

2. a)

okrouhlý, na„Spocině mělce srdčitý, dlouze přiostřený.Lístky po 3-5, hoření na líci chlupaté (skoro plstnaté),
nestejnoměrně pilovité. (připomíná vzhledem na R.
procerus — 12, v odění však na R. tomento
sus — 4).— Pahorky, křovinv v lesostepi, převahou
na vápně, zvláště jako průvodce dubu plstnatého. —
Pannon.. na Již. Moravě po Brno a na Slovensku r0z
troušeně < -< -< -2.2 . smutný- moestus HOLUBY.
Prýty řídce chlupaté, silnými ostny ozbrojené. Koneč
ný lístek široce vejčitý až skoro okrouhlý, na spodině
vykrojený, náhle přiostřený. Osy květenství chlupaté
s hákovitými ostny. PL.k. bledě růžové, tvčinky delší
čnělek. — Křovinv, kraje lesní ...

skryt“- opertus SUDRE.

krouhlený, krátce přiostřený: řapíky l-é hustě ostnité;
osa květenství odstále chlupatá, hustě ozbrojená pří
mými a ostrými ostny, silně listnatá. Prýty s hustými.
přímými a ostrými ostny, v dolení části s ostřejšími
hranami. — Sem patří bezžlázé formy R. villicau



21.a)
b)

DO 13 „a)
b)

1i

b)

lis KOEHLER (zvláště R. insularis ARESCH:;
sr. 34).
Lístky na líci řídce chlupaté (až lysé) — 22.
L. na líci srstnaté, na rubu chlupaté, nicméně zelené,
zřídka z mládí šedoplstnaté. Kal. I. dolů ohnuté, kon.
lístek úzce elliptický, na spodině zaokrouhlený. Lůžko
huňaté. — Vlhké lesní rokle, v horách roztroušeně.. .

lesní-silvaticus WEIHE et NEES.
Prýty s jednoduchými neb svazčitými chlupy — 35.
P. se spletenými, kadeřavými chlupy (též hvězdovité
chlupy) — 26.

zahnutými ostny se širokou spodinou — 24.
Hrany na prýtech vystupují ostřeji, prýty s přímými
neb jen slabě nakloněnými ostny s úzkou spodinou
— 35.

b)

DO wi

26. a)

roce srdčité spodiny ponenáhlu přiostřený, často vy
klenutý. K-í volná, obsáhlá lata v hoření části bezlistá,
s nesčetnými, slabými ostny; květy bílé neb bledě rů
žové; tyčinky delší čnělek. Kal. I. zelenavě plstnaté ..

velkolistý- montanusLIBERT.
Kon. I. na spodině zaokrouhlené, málo neb vůbec ne
vykrojené; kv-í volné, listnaté. Pl. kor. růžové. . . .

bezžlázný- eglandulosusMŮLL.et LET.
K-í s četnými slabými šídlo
vitými ostny; kon. I. vejčité
s mírně srdčitou spodinou,

řiostřené. Rapíky I. se sla
bě hákovitými ostny. — Sem
patří bezžlázné formy ostru
žiny slezské — viz 44. . .

silesiacus WEIHE [431|.
Prýty tupě hranaté, větši
nou hnědo-červené, krátkými
hvčzdovitými chloupky a
dlouhými svazčitými chlupy
hustě chlupaté (spleteně ka
deřavé), ostny dlouhé a pří
mé. Listy 3četné, na líci tem
ně zelené, na rubu měkce
šedě plstnaté neb šeděř sa
metové (v hlubokém stínu
lesním zelené), zuby JEMNĚ, 454, Rubus silesiacus (podleSUDRE).
většinou jednoduché. Kon.
1.široce vejčitý až skoro okrouhlý, na spodině sotva vy
krojený, krátce přiostřený. — K-í bohaté, dlouze chlu
paté, mocně ostnité, ostny dlouhé, přímé neb jenom
slabě nakloněné. Kal. I. nazpět zahnuté. Kor. pl. skoro
okrouhlé, bílé. — Sr. též 32. — Křoviny, kraje lesní
převahou v pahorkatině a zde roztroušeny.. . .. ...

chluponosný- piliferSUDRE.
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b) Podobá se kadeřavým oděnímprýtů, velikými nepta
videlně pilovitými 1., hustě odstále chlupatými a slabě
(až prostředně) ostnitými osami květenství R. dasv
cladus A. KERNERa počítá se ku R. adscitus
GEN. — Karp. Rus... . Giselin- Giselae BORBÁS.

27.a) Prýty ve všech přechodech hustě posázeny ostny, ost
nitými hrbolkv, žláznatými štětinami, stopkatými žlá
zami a chlupy— 67.

b) Prýty s velikými neb malými ostny (tvto méně hojné),
avšak bez ostnitých hrbolků a s nehojnými stopka
tými žlázkami — 45.

c) Prýty se stejnými většími ostny bez přechodních ú
tvarů (u R. vestitus WEIHE též malé plevovité
ostny) — 28.

28.a) Prýty s nečetnými až velmi skrovnými stopkatými

žlázkami. K-í většinou s četnými (někdy i nehojnými)stopkatými žlázkami — 29.
b) Prýty i k-í + stopkatými žlázkami žláznaté — 44.

29.a) Tyčinky kratší než čnělky, listy na rubu zelené, kal. I.
za květu nejsou nazpět ohnuty (tak u R. Gremlii — 44)
— 52.

b) Tyč. zdéli neb delší čnělek — 50.
30.a) L. zvláště mladší a ve k-í na líci hvězdovitě chlupaté a

šedě plstnaté, na rubu bíle plstnaté (s hvězdovitými
chloupky), trojčetné až znoženě pětičetné. Lata | větši
nou dlouhá a úzká — 460.

b) L. na líci bez hvězdovitých chlupů — 31.
31.a) Prýty skrovně chlupaté až lysé 39,

b) Prýty hustě, často kadeřavě chlupaté, I. na rubu +
měkce chlupaté neb plstnaté, žilky 1.dvouřadě chlupa
té; větve laty bohatě žláznaté, huňaté — 32.

52.a) Prýty kadeřavě chlupaté, kor. pl. skoro okrouhlé, rů
žové, zřídka bílé; 1. drobně pilovité, na líci řídce chlu
paté až lysé, kon. I. krátce opak vejčitý až skoro o
krouhlý. Viz — 26! . . . oděný-vestitus WLIHL.

b) PL. kor. vejčité až elliptické — 55.
33.a) Prýty hustě odstále chlupaté — 55.

b) Prýty slabě, nicméně zřetelně chlupaté, žláznaté, hra
naté, t přímými neb slabě zakřivenými ostny rovno
měrně ostnité — 54.

54.a) 1.. pětičetné, na líci slabě chlupaté, na rubu měkce
chlupaté, hoření nejmladší často šedě plstnaté, větši
nou jednoduše pilovité. kon. I. prýtových I. vejčitý až
široce elliptický, krátce přiostřený, na spodině za
okrouhlený. K-í listnaté, s mocnými často zakřivenými

ostny. K-y většinou načervenalé. Lesy, Křoviny:V horách rozšířený a většinou hojný ..
huňatý- villicaulis KOHLEÉR1452

b) L. velké, pětičetné, na líci řídce chlupaté, na rubu ze
lené, pýřité, nestejnoměrně pilovité, kon. I-k Široce
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eliptický, na spodině srdčitý, přtostřený. K-í slabě
ostnité.—Viz — 241..-<< < 2 4

velkolistý- macrophyllusWEIHEet NEFS.
Kal. vždy nazpět ohnutý — 57.
K. nazpět ohnutý, později odstávající, květy bílé — 50.
Kon. I-k není na spodině srdčitý, řásnaté složený, vej
čitý. Viz — 17! .. -< . . ©. R. carpinifolius WEIHL.
Kon. I-k na spodině Široce srdčitý. vejčitý až elliptický.
dHouze přiostřený, dvakrát tak dlouhý jak široký. L.
znoženě. pěti-(řídčeji troj-)četné, oboustranně zelené,
na líci řídce přitiskle, na rubu jemně odstále chlupaté,
ostře dvakrát pilovité. Prýty odstále chlupaté, hustě a
poněkud nepravidelně ostnaté. Kv. bílé. — Křoviny a
ploty v Bratislavské Župě < < © 42 4 2 4

blatenský- balatonicusBORBÁS...

E

chými stranami, stejno
měrně posázené prostřed
ními, nazpět nahnutými
neb slabě zakřivenými
ostny. Kon. I-k routovitý,
eliptický, dlouze při
ostřený, I-ky malé, dva
krát a ostře pilovité, na
líci řídce chlupaté, na
rubu často poněkud plst
naté. Všechny části květní
růžové, pl. kor. úzké. K-í
slabě a řídce drobně ost
nité. — Kraje lesní. křo
viny. Vpohoří, zvláště na
sev. okraji Sudet roztrou
šeně ©.routolistý

rhombifolius WEIHE.
Konečný lístek opak vej
čtý až podlouhle elip
tický, na spodině zao
krouhlený. s. nasazenou
dlouhou —špičkou. K-i o
kratší, obyčejně nahoře 452.Rubusvillicaulis,
silně rozšířené. kylkovité,
posázené slabými, nečetnými, malými osténci. Kv. vel
ké. L-ky na líci řídce chlupaté, na rubu chlupaté, nic
méně zelené. — Křoviny, kraje lesní, v nižší pahorka
tině roztroušeně a vzácně (Věšín, Vidnava, Frýdek) ...

Schlechtendahlův- SchlechtendahliiWEIHE.
Kon. I. elliptický, ellipticky vejčitý neb většinou rhom
bický, špička ne tak ostře náhle nasazena, k-i dlouhé
a úzké. Viz — 21!.|esní-silvaticus WEIHEet NEES,
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b)

sedlými

40. a)
b)

41.a)
b)

42. a)

44. a)

b)

L. na líci lysé, na rubu běloplstnaté, slabě pilovité,
kon. I. přiostřený; k-í bohaté, chlupaté, květy bílé. —
Lesy. Ždánský les na Mor., Malé Karpaty na Slov..
údolí dyjské . . . . . Szabův-Szaboi BORBÁS.

žlázkam: pokryté prýty.
Tyčinky nepřesahují čnělek — 44.
Tyč. zřetelně delší než čnělky — 441.
L. na rubu zřetelně pýřité až sametové 42.
L. na líci i na rubu roztroušeně chlupaté až skoro
lysé — 45.
Prýty hranaté, červené, řídce odstále chlupaté bez žlá
zek neb se skrovnými stopkatými žlázkami a silnými
přímými ostny. L. pětičetné, hrubě a nestejně pilovité,
s plstí na rubu volnou a často žlutavou. K-í jehlanco
vité, s tenkými, jehlicovitými přímými neb slabě za
hnutými ostny, kon. I. prýtových 1. elliptický až široce
vejčitý, na spodině vykrojený. K-y světle růžové. Kal.
1.s počátku volně odstávající, pak dolů ohnuté. — Kra
je lesní, křoviny,v horách roztroušen. ©... .

jehlancový- pyramidalis KALTEND.
Prýty lysé neb skoro lysé, hranaté, bezžlázné neb se
skrovnými žlázkami, ostny stejnoměrné, nicméně jsou
ostny malé, tenké, slabě nakloněné (zvláště ve květen
ství). Lístky většinou 5-4, řidčeji 5četné, kon. I. Široce
vejčitý, srděitý, bez rozlišené špičky. K-í roztroušeně
ostnité, řídce chlupaté. K-v bílé. — kraje lesní, křovi
ny, posud jenom na sev. okraji Sudet a záp. Beskyd,
roztr. až vz.. . . hajní- nemorensis LEF.et MULL.
Čnělka sotva kratší než tyčinky — 44.
Čnělka zdéli neb delší než tvčinky. L. oboustranně ze
lené; prýty štíhlé s hojnými, malými, zahnutými ostny;
k-í bohatě ostnité; k-y červenavé. — Posud znám pouzez vých.Beskyd.... . . -2-2.2.0

klamavý- silvaticiformis FRITSCH.
Prýty hrubé, zbrázděné, s velmi mocnými slabě zahnu
tými ostny, vedle toho vyskytují se též roztroušené
menší ostny a několik stopkatých žlázek (přechod
k Radulae), zřetelně a trvale chlupaté. Kon. I. na
spodině široce srdčitý, silně žláznatý (jenom zřídka
žlázky roztroušené), dlouze přiostřený. K-í prodlouže
né, úzké, dole listnaté, tyč. skoro zdéli čnělek, sotva
delší. — Plotv, kraje lesní, roztroušeně v horách. ...

Gremliův-Gremiii FOCKÉ.
Prýty slabě brázděné až tupě hranaté, skoro lysé se
žlázkami a prostředními slabě naklončnými ostny. I.
pětičetné, na líci skoro lvsé, na rubu zelené, slabě pÝ
řitě chlupaté, kon. I. široce srdčitý, dlouze přiostřený.
K-í úzce prodloužené, chlupaté, žláznaté, s četnými ten
kými jehlicovitými ostny. K-y většinou bílé. — Křovi
nv. kraje lesní. kř. plotv. — Sudety, záp. Beskvdy (zde
hojný), Karpaty . slezský- silesiacus WEIHE [451].



307

Pozn. R. amygdalanílus SPRIBÍLILEmákrásněrůžovékvěty.širší lístky
a kratší čnělky.

45.a) Palisty úzce čárkovité neb nitkovité — 46.
b) Palisty čárkovitě kopinaté neb kopinaté: |. troj- až pěti

četné, v tomto případě oba nejdolejší lístky přisedlé
— 120.

46.a) Řapíky listové na líci zřetelně žlabkaté: I. prýtové
trojčetné neb zmoženě pětičetné, na líci nvězdovité
šedě plstnaté neb i skoro lysé, na rubu hvězdovitě
chlupaté, běloplstnaté, kon. 1. routovitý, na spodině klí
novitý, vpředu nestejně stříhaně pilovitý, k-y malé,
žlutavě bílé (zřídka růžově naběhlé). — Křoviny, kra
je vinic, dubové háje v území lesostepi (stř. Čechy, j.
Morava po Brno, Slovensko, Podk. Rus) . . . . 

plstnatýÝ-tomentosus BORKH.
Pozn. Na líci lysé, lesklé I. má R. Lloyvdianus GEN.

435. Rubus macrostachys (podle SUDRE). 434. Rubus Sprengelii (podle SUDRE).

b) L. na líci bez hvězdovitých chlupů; řap. list. nahoře
ploché n. jenom na spodině poněkud žlabkaté, jenom
R. macrostachys (50)má též nahořežlábkaté řa
píky listové — 47.

47.a) I.. na líci lysé n. skoro lysé, na rubu chlupaté, nicméně
zelené — 50.

b) L. na rubu šedě až bíle plstnaté, chlupaté, na líci řídce
chlupaté, až lysé — 48.

48.a) Pl. kor. růžové, skoro okrouhlé, 1. drobně pilovité, li
steny široké, kon. I. krátce vejčitý n. okrouhlý. Sr. 32!

oděný- vestitus WEIHL.
Pozn. R.leucanthemus P. J. MŮLLERmá bílé kor. pl.

b) Kor. pl. vejčité až elliptické, užší — 49.
49.a) Lístky nestejně pilovité — 50.

b) Lístky stejnoměrně a drobně pilovité — 51.
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50.a) Prýty volně chlupaté, se stopkatými žlázkami, mocně
ostnaté, ostny poněkud nestejně dlouhé, přímé n. slabě
zahnuté; řapík žlábkovitý; 1. pětičetné, velké, kon. L
úzce opakvejčitý až elliptický, se zaokrouhlenou spo
dinou a krátkou nasazenou špičkou, lata dlouhá, na
horu zúžená a bezlistá, stopky květní posázené hustě
srpovitými, jemnými ostny a četnými, stopkatými žláz
kami; kor. pl. bílé, kal. I. nazpět ohnuté. — Ploty, křo
viny, okraje lesní, v rovině a pahorkatině; hojněji pou
ze v oblasti lesostepi . -< -2 < < < + + 4 4

latnatý- macrostachys P. Jj. MŮLLER [4535|.
Pozn. R. Calfischii FOCKÉ, má nestejnědvakrát pilovitélístky a ostnité

cípy kališní. — R. rubellus P. J MŮLLER má plstnaté, krátce chlupaté osy kvě
tenství a na rubu šedoplstnaté, prostředně drobně pilovité lístky.

b) Prýty ojíněné, přitiskle chlupaté, skromně žlaznaté,
s mocnými, slabě zakřivenými, z části nestejnými ostny.
L. pětičetné, na líci přitiskle chlupaté, na rubu bledé,
hustě sametové, nestejně a ostře pilovité, kon. 1. široce
vejčitý, srdčitý, ponenáhlu přiostřený; květenství s hu
stými, silnými, srpovitými, žlutavými ostny; kal. I. žláz
naté a ostnité, nazpět ohnuté, květy bílé, tyčinky zdéli
čnělek. — Křoviny, lesní rokle, posud pouze na již. Mo
ravě (M.Budějovice) . Halacsyúův- Halacsyi BORB.

Pozn. Na rubu šedě plstnaté listy má též R. salisburgensis, nicméně
jsou I. většinou 53až 4-četné,

51.a) Prýty slabě chlupaté, nestejně ostnité, malé ostny vel
mi řídké, slabé, větší přímé a slabě nahnuté, kon. I. vej
čitý n. mírně opakvejčitý, na spodině skoro zaokrouh
lený, ponenáhlu přiostřený. Květenství bohatě žláz
naté s dlouhými, tenkými, roztroušenými ostny. — Plo
ty, křoviště, posud pouze na Mal. Karp. na Slovensku

znožený- podophyllos P. J. MŮLLER.
b) Prýty s krátkými, hvězdovitými a dlouhými svazčitými

chlupy (jako Rubus vestitus 32), jakož i s pří
mými, sotva nahnutými ostny. Kon. I. prýtových listů
vejčitý až elliptický. L. poněkud kožovité, na rubu
sametově měkce chlupaté, malé až prostřední. Pl. kor.
vejčité, růžové, kal. odstálý. — V nižší hornatině karp.
předhoří . slovenský- Lippaianus BORB.et HOL.

52.a) Tyč. asi s poloviny čnělek n. kratší — 55.
b) Vyč. při rozkvětu asi zdéli čnělek, později poněkud

kratší — 56.
55.a) Kal. cípv na vnějšku zelené, bíle lemované — 54.

b) Kal. cípy na vnějšku šedě plstnaté — 55.
54.a) Prýty s ostny poněkud nestejnými, skoro lysé, žlázna

té, ostny přímé n. slabě nazpět nahnuté, |. 4-5četné, na
líci lysé, na rubu hustě sametové až měkce chlupaté,
zelené. hrubě a nestejnoměrně pilovité. Kon. I. Široce
vejčitý až skoro okrouhlý, srdčitý, ponenáhlu přiostře
ný. Stopky květní chlupaté, s hustými, přímými n. na
hnutými ostny. Kal. I. na vnějšku bíle lemované, jinak
zelené. dlouze přiostřené, plod volně objímající. Pl.
kor. bílé n. s růžovým nádechem. — Lesy. paseky, po
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sud jenom na sev. úpatí Sudet (Kladská pánev, pohoří
Reichensteinské, předhoří karpatské) . . . . . . .cimberský- cimbricusFOCKÉ.

metové, s krátce ubranou špičkou, I. dlanitě 5četné.
pravidelně jemně a ostře pilovité, oboustranně zelené
a řídce chlupaté, kon. I. vejčitý, na spodině + zaokrouh
lený. ponenáhlu přiostřený. květenství většinou málo
ostnaté, žláznaté, kal. I. vzpřímené n. volně odstávající,
bez ostnů n. s nečetnými ostny, tyč. velmi krátké, pl.
kor. širší. — Rozšířenjako R. cimbricus.....

Arrheniův- ArrheniiLANGE.

35. a) L. 5-5četné, na rubu většinou šedě sametové, velmi ši
roké, skoro lipovým podobné. Prýty skoro lysé, s pří
mými ostny a menšími osténci, květenství s nečetnými
žlázkami, kal. I. volně odstávající; čnělka většinou stej
ně dlouhá n. kratší než tyčinky. — Smíšené lesy, pa
seky, posud jenom v jv. Moravě a na Mal. Karpatech

sametový- pubilronsSABR.

h) L. na rubu zelené, prýty nahoře brázdité, odstále chlu
paté, bezžlázné n. s nečetnými žlázkami, I. dlaniiě 5
četné, hrubě 2krát pilovité, kon. 1. elliptický, dlouze
přiostřený, na spodině zaokrouhlený; lata dlouhá a
úzká, většinou vysoko nahoru listnatá, chlupatá, slabě
žláznatá, s hustými, mocnými, zahnutými ostny. Kal. I.
odstávající, ostnité, poněkud žláznaté, pl. k. zelenavě
bílé, podlouhlé tyč. sotva zdéli čnělek. — Lesní rokle,
paseky, posud jenom v Čechách, sv. Moravě a ve Slez.

zelenavý- chlorothyrsusFOCKÉ.

56. a)

b)

57. a)

Kal. I. na plodu odstávající, ne vzpřímené; prýty pro
středně tlusté, až slabé, I. 5-5četné — 57.
Kal. I. za plodu dolů ohnuté, zřídka poněkud vzpří
mené, prýty většinou silné, zbrázděné, |. většinou 5
četné — 58.
I. znoženě 5četné n. 5četné s laločnatými postranními
lístky, na obou stranách řídce chlupaté, vpředu ne
stejně pilovité: prýty oblé, slabé, malými, nakloněný
mi až slabě zakřivenými ostny stejnoměrně posázené,
(menší ostny chybějí většinou úplně), odstále chlupaté;
květenství se stejným odčním. Pl. kor. skoro vždy
krásně růžové. — Lesv, křoviny, posud jenom na sev.
úpatí Jeseníku ve Slezsku (Reichensteinské hory a Nes
selkoppe) a v sv. Moravě . ... .

Sprengelův- SprengeliiWEIHE.[454].
w m- VY



dvojitě pilovité, ostny prýtů skoro rovné, stopky květní
s hustými jehlicovýmí osténci, květy bílé. Roste jako
před., ale vzácně ...

krátkonitk ý- R. hemistemonP.a MULLER.
kv. bílé — 64.

s plochými boky, s většími přímými n. slabě nahnu
tými, menšími ostny — 50.

b
60.a

)
6l.a

mn

)

)

)

)

)

L. většinou drobně pilovité — 63.
Čnělka kratší n. aspoň zdéli tyčinek — 61.
Čnělka delší než tyčinky — 62.
Lístky na líci skoro lysé, na rubu zelené, nicméně
chlupaté, kon. I. vejčitý, na spodině skoro zaokrouhle
ný, krátce přiostřený; květenství odstále chlupaté, říd
ce žláznaté, s bohatými, mocnými, srpovitými, silně za
hnutými ostny. Tvč. delší než čnělka. Květy bílé neb
bledě růžové. — Lesy, křoviny, posud pouze na sev.
kraji Sudet.. Sch midelův- SchmidelianusSUDRE.

s náhle ubranou, krátkou špičkou: kal. I. slabě odsta
vající, pestík na konec chlupatý. — Jinak souhlasí
s předešlým. — Malé Karpaty, přředhoří Karpat .zelenovětvý- chlorocladus5ABR.
Kon. l. vejčitý n. opakvejčitý, jinak jako R. Sch mi
delianus (61). beskydský- gratiiolius SUDRE.

o"

=

65.a
kt

střený, prostředně pilovitý. L. znoženě Sčetné, široké,
lístky se navzájem kryjící, přitloustlé, většinou řás
natě složené. Květenství chudožlázné, avšak bohatě
ostnité, s dlouhými, skoro přímými ostny. kv. bílé. —
Sloupnice,Plzeň,Sudety„. a

světlolist“ý- chaerophyllusSAG.et W. SCH.
Prýty hranaté, s plochými stranami, lysé n. skoro lysé,
s přímými, poněkud nestejně velikými ostny: listy zno
ženě 5četné, lístky elliptické až vejčité, strany + rov
noběžné, na rubu skoro Ivsé: květenství krátké, bohatě
žláznaté, měkce chlupaté, velmi slabými jehlicovitými
ostny velmi řídce ozbrojené; květy živě růžové. — Pa
seky, lesní rokle, v horách roztroušeně až vzácně ...

úhledný- gratiosus MŮLL.et LIgi'.
Prýty slabé, skoro oblé, chlupaté, řídce žláznaté, ostny
přímé n. slabě nakloněné. menší ostnv hojné — 64.
Listy na rubu slabě chlupaté, až tence pýřité — 65.
L. na rubu silněji chlup., hustě pýřité až plstnaté — 66.
Listy nestejně prostředně pilovité. kon. I. vejčitý až
široce rhombický, na spodině skoro celý, s velmi krát
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kou nasazenou špičkou: květenství krátké, listnaté,
volně chlupaté, s velmi tenkými a řídkými ostny; kvě
ty bílé n. bledě růžové. — Lesy, křoviny

měkkoostenný- kebecaulisSUDRE.
L. na rubu skoro hustě pýřité, na okraji s nestejně ve
likými zuby, kon. I. vejčitý, na spodině srdčitý, při
ostřený; pestíky lvsé: jinak jako předešlý. — Na se
verním okraji Sudet až záp. Beskyd rozšířen .zelenavý- chaerophylloidesSPRIB.

kou (podobně jako listy u Tilia), 1. hrubě dvakrát pilo
vité, 3- n. znoženě5četné,jinak jako R. hebecaulis.
— Lesní okraje, křoviska u cest, v Sudetách roztrou
šen . . morušolistý-morifolius P. J. MŮLLER.

66. a) L. na rubu skoro chlupatě plstnaté, zelené až šedé, vět
šinou Sčetné(přechodk R. salisburgensis). Kon.
l. opakvejčitý na spodině sotva n. nevykrojený, s na
sazenou špičkou, drobně a skoro pravidelně pilovitý,
jinak jako R. hebecaulis 65.— V sev. Moravěa ve
Slezsku roztrouš. nepravý- podophylloides SUDRE.
L. na rubu šedě plstnaté, starší však olysající a zelené,
hrubě nestejně pilovité, kon. I. skoro okrouhlý, se srd
čitou spodinou a krátkou nasazenou špičkou, kor. pl.
malé, růžové. — Lesní cesty, křoviny, ploty. — V su
detské hornatině roztroušen .

solnohradský- salisburgensisFOCKE.

67. a) Žláznaté chloupky v květenství nejsou podstatně delší
než chlupy neb průměr stopek květních a většinou
jsou skryty v plsti chloupků — 068.

b)

68. a)

70. a)

b)

Zl.a)

Ň)

Žlaznaté chloupky v květenství hojné, většinou delší
než chlupy a než průměr stopek květních (Radulae)

L., zvláště hoření a prýtové I. na rubu šedé až bíle
plstnaté, obyčejně 5četné (Micantes) — 69.
L. na rubu slaběji chlupaté, zelené, 5-5četné (Conco
lores) — 5.
Kal. I. za plodu nazpět ohnuté, tyčinky delší čnělek
— 70.
Kal. I. po květu odstáva jící n. vzřímené, tyčinky delší
n. kratší než čnělky — viz také 75.
Ostny na. květenstvích mocné, listy na rubu plstnatě
chlupaté — 71.
Ostny na květenství nehojné a slabé, listy na rubu
pýřitě chlupaté — 74.
Prýty lysé n. slabě chlupaté, s četnými malými ostni
tými hrbolky — 72.
Prýty hustě kadeřavě chlupaté. listy nesiejně pilovité
— 75.
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72.a) Prýty zřetelně chlupaté, Il. prýtů znoženě 5četné, na
hoře s jemně žlábkovitými řapíky a rhombickými el
liptickými, úzce opakvejčitými, + dlouze přiostřenými
konce. lístky, I. na okraji nestejně hrubě pilovité, kvě
tenství krátce plstnaté, s četnými krátkými stopkatými
žlázkami. Kv. bílé n. růžové. — Výslunná, kamenitá

437. Rubus Schleicheri (podle SUDRE). 438. Rubus hirtus (podle SUDRE).

lesní místa, vrcholová skaliska v horách, na kameni
tých mezích v horách. Roztroušeně . .- . - « « struhák-radula WEIHE,[455|.

b) Prýty skoro lysé, kon, l. opakvejčitý, lístky na rubu
šedě plstnaté, nestejně hrubě pilovité, jinak jako pře
dešlý , , karpatský- carpaticus BORB.et SÁBA,
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75.a) Osy v květenství krátce chlupaté: kon. I. vejčitý až
rhombický, dlouze přiostřený, na spodině zaokrouhle
ný, I. 5četné, na rubu bělopistnaté: k-í velmi dlouhé a
většinou bohatě listnaté, pl. kor. růžové. — Paseky,
břehy potoční v horách. — Šumava 0

Genevierův- GenevieriBOR.
b) Osy v květ. dlouze a hustě chlupaté, kon. I. krátce při

ostřený, I. na rubu nikoliv plstnaté. více zelenavé; k-í
kratší. — Jinak jako předešlý. — Předhoří Sudet ...

rozdřípený- discerptusP. J. MŮLLER.
74.a) Prýty tupě hranaté, stopkaté žlázky nehojné, za to

však malé ostnité hrbolkv a štětiny hojné; kon. I. opak
vejčitý s dlouhou ubranou špičkou, na spodině + za
okrouhlený, I. většinou znoženě Sčetné: kor. pl. t rů

- žové. — Šumava . přiostřený“Ý-apiculatus WEIHE.
b) Kon. I. široce vejčité až rhombické s krátkou méně

ostře ubranoušpičkou. na spodině zaokrouhlené až zú
žené; kv. bledě růžové. — Sev. okraj Sudet...

třpytivý- micans GREN.et GODR.
„- Pozn. R.pulcherl.M. máživě růžové květya přímékal. 1.;kon.1.vejčitý krátce

přiostřený, k-í s četnými červenými žlázkami. - Sem patří R. Roetensis WAISB.
s trojčetnými I, - Slovensko (Malé Karpaty). - R. albicomus GREMLIÍmá též růžové
květy, avšak eliptický velmi dlouze :přiostřený,hrubě zubatý kon. I. I. na rubu trvale
bíle až šedě plstnaté. - Záp. Morava, již. Čechy.

75.a) Kal. I. za plodu nazpět ohnuté, tyčinky většinou delší
než čnělky — 76.

b) Kal. I. za plodu odstávající neb vzpřímené (zřídka dolů
sehnuté a pak I. trojčetné) — 80.

76.a) Prýty lysé neb skoro lysé — 77.
b) Prýty hustě chlupaté (někdy slabě chlupaté), pak k-í

se skromnými, slabými ostny — 78.
77.a) Kon. I. opakvejčitý až rhombický se slabě nasazenou,

krátkou špičkou, stopkaté žlázky na prýtech četné, L.
na rubu zelené. přitiskle řídce chlupaté: Kk-íbohatě
žláznaté, odstále chlupaté prostředně silnými, slabě za
hnutými ostny stejnoměrně ozbrojené, květv bílé. —
Slovensko . -< zrnitý- granulatus MULL,et LEF.

Pozn. R. cicur HOLUBY má více eliptický kon. I a lysé prýty. - Záp. Slo
vensko. - R.diminutus GAYER má prýty silněji chlupaté, hranaté neb chudě
žlaznaté. - Záp. Slovensko.

b) Kon. L.širší, opakvejčité až okrouhle vejčité; jinak ja
ko předešlý. — Bratislava. Malé Karpaty... .

dubolistý-dryades SABR.
78.a) Kor. pl. bílé neb bledě růžové — 79.

b) Kor. p. intensivně růžové, k-í s roztroušenými, slabými.
jehlicovitými ostny, I. znoženě Sčetné, na rubu dlouze
chlupaté a tím pončkud hedvábně třpytivé, kon. |.
rhombický až elliptický, na spodině zaokrouhlený, po
nenáhlu dlouze přiostřený. — Šumava.. . . - « «

hedvábit“vY-insericatus P. J. MULLER.
Pozn. Široce vejčité kon. I a na rubu slabě chlupaté 1. má R. adornati

formis SUD. - Sev. okraj Sudei.
79.a) K-í s četnými, silnými, nakloněnými až slabě zahnu

tými ostny, hustě žláznaté, úzké, řídkokvěté; kon. |.
Klíč k úplné květeně, 1S
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široce vejčitý, na spodině mělce srdčitý. jinak I. zno
ženě 5četné. na rubu řídce chlupaté, hrubě a nestejně
pilovité. Kraje lesní, paseky. — Roztroušeně v celém
území. hnědo-červený- fuscusWEIHEet NEES.

b) K-í velké, bohatě listnaté, většinou s nečetnými, sla
bými prýty, bohatě žláznaté, řídce chlupaté, I. znože
ně 5četné, na líci lysé, na rubu pýřité, posléze jemnou
plstí šedě zelené, pak bledě zelené, jemně a ostře pi
lovité. Kon. I. široce srdčitě vejčitý, dlouze přiostřený,
kv. bílé. — Paseky, křovinv. Čechy, j. Morava, Slezsko

listnatý- foliosusWEIHF.

80. a)

95. a)

94. a)

Kal. I. na vnějšku zelené, bíle lemované, prýty málo
rozdílně ostnité, kv. bílé — 81.
Kal. I. plstnaté, prýty velmi nestejnoměrně ostnité, k-í
málo ozbrojené — 86.
Prýty lysé neb jenom řídce chlupaté — 82.
Prýty zřetelně chlupaté — 84.
Tyč. kratší než čnělka — 85.
Tyč. delší neb zdéli čnělek. — Prýtv hranaté, slabě
žláznaté; |. většinou znoženě 5četné, na rubu v mládí
často poněkud šedě plstnaté, později zelené, hrubě pi
lovité, kon. I. srdčitě vejčité, s dlouhou neubranou
špičkou; kal. I. po odkvětu odstávající n. slabě vzpří
mené kv. bílé n. bledě růžové. K-í většinou až ke špič
ce bohatě listnaté, žláznaté, řídce chlupaté, s četnými,
mocnými, většinou srpovitými ostny. — Paseky, okraje
lesní. — Sudety, záp. Beskydy „.nepř átelský- infestusWEIIE.
Prýty neojíněné, kon. I. vejčitý, skoro rhombický, hru

bě pilovitý, jinak jako R. infestus. Sev. okrajSudet . . ]cšský- altipratensis SPRIB.
Prýty ojíněné,kon. 1. úzce elliptický, nahoře nejširší,
s krátkou, nasazenou špičkou. — Posud jenom u Hra
nic n. B. na Moravě . Petrakův- Petrakii SUDRE.
Ostny ve k-í bohaté a silné, květy obvčejně bílé. —
Prýty polehlé, velmi nestejnoměrně ostnité (připomíná
na R. Koehleri), hustě chlupaté, bohatě žláznaté;
1. 4- nicméně i 7- a 3četné, hrubě a nestejně pilovité,
zuby často nazpět zahnuté. na líci řídce chlupaté, na
rubu zelené, chlupaté, kon. I. opakvejčitý, se zaokrou
hlenou spodinou a kratší, úzkou, ostře nasazenou špič
kou. K-í s hojnými, prostředně silnými, slabě naklo
něnými ostny. Květy bílé n. bledě růžové. Vyč. delší
než čnělky. — Lesní rokle, vlhké paseky. — Na sev. 0kraji Sudetroztrouš.. . Menk ův-Menkei WEIHF.
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S5.a) K-y živě růžové, I. obyčejně odstále dlanitě 5četné,
, většinou hrubě dvakrát pilovité, na líci řídce chlu

paté až skoro lysé, na rubu bíle chlupaté, kon. I. ši
roce elliptický se zaokrouhlenou spodinou. špička o
strá, nepříliš ostře nasazená. K-í s hojnými v plsti sto
pek květních ukrytými žlázkami, se žlutavými jehli
covitými ostny. — Pasekv, vlhká -lesní místa. — Roz
troušen na sev. okraji Sudet a záp. Boskyd.. ..

tmavý- obscurus KALT.
Pozn. R. erraticus SUDREmá trojčetné listy,

b) K-y bílé. L. obyčejně znoženě 5četné, většinou jedno
duše hrubě pilovité, na rubu skoro Ivsé. Kon. 1. srdčitě
vejčitý, na spodině většinou široce srdčitý, poncnáhlu
dlouze přiostřený. K-í s četnými, bledými, jehlicovi
tými ostny, chudožlázné. — Jako předešlý. — Ve všech
Sudetách a v záp. Beskydech rozšířen, v předhoří Kar
pat ojediněle . . . . . . bledý-npallidus WEIHÍI-.

Pozn. R. Bůumleri SABR. má opak vejčitě kon. I. s ostře ubranou špičkou
dlouhým úzkým k - m. - Slovensko: Malé Karpaty.

86.a) Prýty většinou hranaté, zřídka oblé. Větší ostny úzké.
nicméně silné a na spodině rozšířené, k-í včišinou lat
naté — 87.

b) Prýty oblé, zřídka slabě hranaté. většinou poléhavé,
slabé. Všechny ostny slabé, šídlovité a šiětinaté. řid
čeji některé silnější srpovité, pak však s boku silně
smačklé. K-í v hoření části vždy hroznovité — 97.

87.a) Stopky květní krátce plstnaté neb velmi krátce měkce
chlupaté, jejich stopkaté žlázky krátké, nicméně však
plst převyšující (R udes) — 88.

b) Stopky květní většinou se stopkatými žlázkami odění
daleko převyšujícími (Hystrices) — 91.

88.a) Prýty hranaté, obyčejně neojíněné, I. prýtů většinou
Sčetné — 589.

b) Prýtv oblé, ojíněné, 1. prýtů většinou 5-5čelné, obou
stranně skrovně chlupaté, drobně pilovité, kon. 1. ši
roce vejčitý n. vejčitě okrouhlý, na spodině nezřetelně
zaokrouhlený, krátce přiostřený: osv květní skoro lyse,
bledě žláznaté, malými jehlicovitými ostny stejnoměr
ně rozloženými ozbrojené. Květv bílé. -—Losní rokle,
vlhké paseky, posud pouze na již. okraji Karpat . .

nasivělý- glaucellusSUDRE.
Pozn. R. scaberrimus SUDRE má červenavé stopkaté žlázky na osách

květních a skoro rhombické kon. lístky. — R. luteistylus SUDRE má kratší tyčinky
než čnělku a poněkud hranaté prýty.

89.a) Kal. I. na plodu nazpět ohnuté, prýty Ivsé nebo skoro
Jysé, neojíněné. L. znoženě Sčetné, na lici skoro lysé.
na rubu řídce chlupaté, skoro nestejně hrubě pilovité.
Kon. I. široce vejčité, na spodině + zaokrouhlené s
krátkou. ostře ubranou špičkou. K-í mohutné, květní
osy řídce krátce chlupaté, až skoro lysé, s hnědými
žlázkami a prostředně silnými, dosti hustými, přímým:
neb slabě zahnutými ostny. PI. kor. bledě růžové, —



Výslunné kraje lesní, paseky. V území sudetském vel
mi roztroušeně. . . . . hladký-omalus SUDRE.

Pozn. R. Schummelii WEIHE má na rubu pýřité listy a chudokvěté k-í.
b) Kal. I. po květu vzpřímené neb ku plodu přitisklé — 90.

90.a) Kon. I. široce vejčitý, na spodině srdčitý, s nasazenou
krátkou špičkou. Prýty hranaté, černohnědé, skoro ly
sé, skrovně žláznaté: l-y většinou Sčetných l-ů hrubě
nestejnoměrně dvakrát pilovité, na rubu chlupaté. ho
ření šedě třpytivé. K-í většinou zcela lysá, s dosti
dlouhými, nestejnými, nachovými stopkatými žlázka
mi a mocnými, hákovitými ostny dosti hustě ozbrojená.
K-y živě růžové. — Výslunné paseky, světlé okraje
lesní. — Vzácně na sev. okraji Sudet . .

černý- melanoxylon MŮLLERet WIRTG.
b) Kon. I. široce vejčitě okrouhlý (až rhombický), na spo

dině zaokrouhlený, s krátkou, ubranou špičkou. Prýty
hranaté, skoro lysé, s četnými krátkými žlázkami. L.
3- až znoženě 5četné, na líci lysé n. skoro lysé, lesklé,
na rubu zelené (až slabě šedě zelené), slabě chlupaté,
hrubě dvakrát pilovité: k-í krátké a široké, téměř bez
listé, skoro lysé, většinou s krátkými, hnědavými, stop
katými žlázkami a četnými, silnými, + hákovitými
ostny. K-y bledě růžové. Jinak jako předešlý .

hrubý-rudis WEIHE.
Pozn. Srovnej též R. scaber WHE. et Nees pod čs. 100.

91.a) Kor. pl. živě nachové — 92.
b) Kor. pl. bílé — 96.

92.a) Prýty hustě chlupaté, l-y na rubu zelené — 95.
b) Prýty lysé neb řídce chlupaté (jsou-li chlupaté, pak

l-y více méně dvoubarevné — 9.
95.a) Kon. I. široce vejčitý až vejčitě okrouhlý, na spodině

srdčitý, s krátkou ostře ubranou špičkou, prytv černo
hnědé, bohatě žláznaté, I-v znoženě Sčetné, na líci sla
bě chlupaté, na rubu chlupaté, nestejně, prostředně
pilovité. K-í velké, odstále chlupaté, s velmi četnými,
červenými, dlouhými, stopkatými žlázkami a hákovitě
zakřivenými, dosti hrubými ostny. Kal. I. plstnatě ze
lené, bíle lemované. žláznatě ostnité. K-y růžové. —
Výslunné lesní okraje a paseky. — Jižní Čechy . .hnědočern“- fuscoaterWEIHF.

Pozn. R. horricomus SUDRE má L.na rubu měkce chlupaté.
b) Kon. I. prýtové úzce vejčité, elliptické až rhombické

n. opakvejčité: kal. |. odstávající n. vzpřímené: prýty
hranaté. chudožlázné: I-v nestejně hrubě pilovité, zno
ženě 5četné, na líci skoro Ivsé, na rubu zvláště na žil-.
kách chlupaté, k-í velké, bohatě listnaté, s bledými
žlázkami a žlutavými nazpět ohnutými, dosti hrubými

ostny, jakož i hustě odstále chlupaté; kry růžové. —Jinak jako předešlý. — Šumava .
ozdobený- adornatusP. I. (MULLER.

94.a) Hoření l-y prýtové na rubu šedě až bíle plstnaté, kon.
], široce opakvejčitý, na spodině vvkrojený, nahoře
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skoro tovně ukousnutý, s krátkou, úzkou, ostře ubra
nou špičkou, nestejně prostředně pilovité, jinak jako
adornatus. — Lesní okraje, křoviny. —-Již. Čechy

ukousnutý-obtruncatus P. J. MŮLLER.
Pozn. R. pilocarpus GREMLI má chlupaté prýty a pestíky, kon. I. skoro

okrouhlý:

b) L. na rubu zelené, zřídka nejhořejší (na výslunných
stanovištích) poněkud šedavé — 95.

95,a) Kon. lístky prýtových |. široce vejčité až okrouhlé, na
spodině srdčité, ponenáhlu krátce přiostřené, l-y zno
ženě 5četné, hrubě nestejně pilovité. K-í krátká, vět
šinou bohatě listnatá, odstále chlupatá s četnými, dlou
hými, červenými, stopkatými žlázkami a + srpovitými,
prostřed. ostny. Kal. I. ku plodu přitisklé. — Okraje
lesní, paseky. —Mor. .růžok větýÝ- rosaceus WEIHE.

b) Kon. I. úzce olliptický až rhombický, na spodině zao
krouhlený, sdosti dlouhou, ubranou špičkou, Il-yznože
ně 5četné, jemně a drobně pilov., na rubu bledě zelené,
pýřité, jinak jako před. . ježat“Ý-hystrix WEIHE.

96.a) Hoření listy prýtové na rubu šedě až bíle plstnaté,
prýty řídce chlupaté, žláznaté, zaokrouhleně hranaté;
l. většinou znoženě 5četné, jemně a drobně pilovité,
kon. I. prýtových l-ů krátce opakvejčitý, na spodině
většinou zaokrouhlený, s velmi krátkou, náhle ubranou
špičkou; k-í velké, listnaté, řídce chlupaté, s četnými
dlouhými, stopkatými žlázkami a dosti silnými, šikmo
nakloněnými ostny; kal. I. na plodu dolů ohnuté. —
Kraje lesní, paseky. — V horách roztroušeně . . ...

měkkoosý- hebecaulis P. J. MULLIER.
Pozn. R. bavaricus FOCKÉ má chlupaté květní osy, kal. I na plodu odstá

vající. — Sem patří též R. ursinus WEEBERse skoro vejčitým až skoro okrouhlým
konečným lístkem.

b) Všechny listy na rubu zelené, prýty s plochými stra
nami, zaobleně hranaté, skoro Ivsé, chudožlázné; I. vět
šinou znoženě 5Sčetné,na rubu lysé, pýřité, hrubě a ne
stejně pilovité, kon. L.srdčitě vejčitý, prostředně dlouze
přiostřený, špička málo ubraná; k-í většinou bohatě
listnaté, odstále chlupaté, s často dosti dlouhými žláz
natými ostny a čČervenavými, velmi silnými, skoro pří
mými ostny; kal. I. na plodu lehce dolů sehnuté. — VÝ
slunné lesy, paseky. — Rozšířen ve středním a nižším
pohoří . . . Kochlerův-Koehleri WEIHE. [456].

Pozn. R. spinulatus N. BOUL. má silněji chlupaté prýty a slaběji ostnaté

osylkvětenství. - R.spinulifer MŮLE. et LEF.má elliptické až opak vejčité, na spodině skoro zaokrouhlené kon. I-y na I. prýtových. - R. apricus WIMMERmá kališní
lístky na plodu vzpřímené, prýty chlupaté, 1. hrubě nestejně pilovité, čnělky kratší
než tyčinky. - R. saxicolus P. Jj. MULLER má stejnoměrně drobně pilovité |. a
vejčité kon. I., kal. I. odstávají.

97.a) Ostny prýtů smáčklé, u spodiny dosti široké, obyčejně
žlutavé (podobně jako u R. Koehleri) — 98.

b) Ostny prýtů oblé, u spodiny nerozšířené neb sotva roz
šířené, avšak ostny toho druhu nepřevládají — 100.

98.a) Kor. pl. červené až růžové, květenství s dlouhými stop
katými žlázkami, kal. I. za plodu vzpřímené. Prýty oblé,



b)

1. temně zelené, většinou 5četně (sr. Ř. rosáces,
s nímž často bývá spojován), oboustranně skoro lysé,
malé, nestejnoměrně pilovité, kon. I. široce vejčitý až
srdčitě vejčitý, k-ím podoben R. Koehleri. — Jako
předešlý, nicméně roztroušen až vzácný . .........

temnýÝ-furvus SUDRE.
Kor. pl. bílé; žlázky k-í žlutavé — 909.

slabě ojíněné; ostny (připomíná co do ostnů na R.
Koehleri) silně smáčklé, četné, nazad nakloněné,
velké; květenství + ozbrojené, většinou s dlouhými,
stopkatými žlázkami. Kal. I. za plodu odstávající n. na
zpět ohnuté. L. většinou Sčetné,na rubu většinou přileh
le chlupaté, jinak dle vzhledu velmi rozmanité, zvláště
kon. I. velmi měnlivý (u základní formy elliptický až
skoro rhombickÝ, na spodině zaokrouhlený, s dlouhou,
ostře ubranou špičkou). K-í volně chlupaté, bohaté
žláznaté, s hákovitými dosti hrubými ostny. — Neoby
čejně mnohotvárný. — V lesích, křovinách, na březích
lesních potoků. — Rozšířen a zajisté všude v horách
hojný . Schleicherův- Schleicheri WEIHE.[457].

b)

100.a)

Prýty slabé, oblé, žláznaté, ojíněné, většinou hustě a
krátce chlupaté, bledé, ostny a žlázky podobny přede
šlému, nicméně ostny nápadně menší a hákovitě za
hnuté; I. bledě zelené, skoro kožovité, 3-5četné, obou
stranně řídce chlupaté, drobně a jemně pilovité, kon. |.
prýtových I. vejčitý, vejčitě routovitý až opakvejčitý,
na spodině sotva vykrojený, s krátkou, poněkud ubra
nou špičkou. K-í listnaté, krátce chlupaté, bohatě bledě
žláznaté (nicméně žlázky většinou velmi krátké, sr. R.
rudis, 91), mírně ostnité, slabé ostny žlutavé, nazpět
nakloněné n. slabě zahnuté. K-v bílé, tyč. velmi dlouhé.
— Stinné lesní kraje, vlhké lesní rokle. — Roztrouš.
v horách, řidě.i níže. drsnÝ-scaber WEIHEet NEES.
Žlázky v květenství relativně krátké, sotva zdéli prů
měru stopek květních. k-í velmi mírně jemnými jehli
covitými ostny ozbrojené až skoro bezbranné. Prýty
slabé, oblé, chlupaté, šedě zelené, krátce žláznaté s vel
mi tenkými, červenavými, nestejnými johlicovitými
ostny: |. většinou Sčetné, oboustranně tence chlupaté,
ostře jednoduše pilovité. kon. I. široce vejčitě routovitý
až opakvejčitý, na spodině zaokrouhlený, s dlouze a
ostře ubranou špičkou. K-í prodloužené, většinou bo
hatě listnaté, k. bílé, tvě. asi zdéli čnělek. — Velmi
bohatý formami.—Jako předešlý.—V horách rozšířen
a většinou hojný . oblý-tereticaulis P. J. MŮLLER.
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ech (pod, R, hirtus). — R. finitimus SUDREmá prýty skorolyséatyč. velmiratke.

b) Žlázky v květenství dlouhé, většina mnohem delší než
průměr osy — 101.

10l.a)Květy nachové neb růžové, prýty většinou lysé, avšak
velmi bohatě (červeně) žláznaté, slabě ostnité; I. větši
nou trojčetné, oboustranně zpravidla řídce chlupaté,
ostře drobně pilovité, kon. I. úzce vejčitý, elliptický až
rhombický, na spodině mírně vykrojený, s velmi krát
kou a širokou nasazenou špičkou. — Ostny, chlupy a
žlázky jako u R. hirtu s. — Vlhká lesní místa, stinné
lesní kraje. — V Sudetách velmi roztroašeně a většinou
vzácně . . . . . nachový- purpuratus SUDRE.,

Pozn. Pozor na růžově kvetoucí formy R. hirtus.
b) Květy bílé, zřídka slabě růžové — 102.

102.a)Kon. I. elliptický, náhle přiostřený, l-y velmi široké a
velké, navzájem skoro stejné, prýty na slunci hnědě
červené, ojíněné, mírně chlupaté, skoro tupě hranaté,
s četnými stopkatými žlázkami a jehlicovitými ostny,
jakož i hustými, krátkými, avšak na spodině dosti sil
nými, většinou slabě zahnutými většími ostny; l-y vět
šinou 5četné, oboustranně řídce chlupaté, drobně pilo
vité, stopky květní a kal. hojnými stopkatými žlázkami
červenavé, bohatě ostnité, k-y dosti velké, bílé. — Vý
slunné paseky, lesy. — V pahorkatině rozšířený, avšak
nehojný . . . . . Bellardův- Bellardii WEIHE.

b) Postranní lístky vždy jinak vytvořeny než kon. l., k-y
většinou menší — 105.

105.a)Žlázky, stopkaté žlázky a ostny žlutavé; listy bledě ze
lené — 104.

b) Žlázky, stopkaté žlázky, jakož i ostny purpurové až
hnědě červené; |. většinou temně zelené — 109.

104.a)Stopky květní a kal. I. bohatě ostnité, dlouhými ostny
a stopkatými žlázkami hustě posázené — 105.

b) Stopky květní a kal. I. sice žláznaté, avšak pouze mír
ně ostnité neb vůbec bez ostnů — 108.

[05.a)Prýty zřetelně chlupaté, osa k-í + pýřitě chlup. — 106.
b) Prýty skoro lysé, osy k-í lysé neb skoro lysé — 107.

106.a)Zuby na okraji I. jemné, obyčejně stejnoměrné, všech
na rostl. žlutavě zelená, bledá. Prýty oblé, bohatě ost
nité, žlutavými štětinami nápadně a bohatě žláznaté:
l. většinou četné, většinou řídce chlupaté (řidčeji na
rubu šedě třpytivé). Kon. I. srdčitě vejčitý, dlouze a
ponenáhlu přiostřený, květenství většinou s velmi hus
tými a bledými žlázkami, ostny a jehlicovitými ostny.
K-y bílé, tyčinky delší než čnělky. — Velmi proměn
livý. — Na suché lesní půdě, na výslunných pasekách.
— V horách rozšířen a místy hojný. ...

potoční- rivularis METSCH.
Pozn. R. setiger LEFV et P. J. M. má kon. I. skoro okrouhlý, na spodině

srdčitý s nasazenou úzkou špičkou.

b) Zuby nestejnoměrně a hrubě dvojité. Prýty velmi silně
chlupaté, hustě stopkatě žláznaté, kon. I. široce ellip
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tický až ellipticky routovitý, na spodině slabě vykro
jený, dlouze a skoro stejnoměrně přiostřený: k-í bohatě žláznaté, silně ozbrojené. — Jinak jako předešlý.

ozbrojený- incultusWIRTG.
Pozn. R. lamprophyllus GREMLI má I. na rubu zřetelně chlupaté. — R.

hispidissimus SUDRE ma L.na rubu měkce chlupaté a krátké tyčinky.
107.a)Listy jemně a obyčejně stejnoměrně pilovité, většinou

četné, na rubu skoro lysé, prýty, jakož i osa květen
ství lysé, květenství však dlouhými jehlicovitými ostny
hustě ostnaté. kon. I. vejčitý (až rhombický), na spodi
ně mělce vykrojený, přiostřený. — Jinak jako R. ri
vularis. — Velmi proměnlivý; v celém území.

ostnit ý - spinulosus SUDRE.
Pozn. R. horridulus P. J. MŮLLER má tyč. kratší než čnělky.

b) L. hrubě dvakrát pilovité, tyč obyčejně zdéli čnělek.
Prýty lysé, neojíněné. L. 3-5četné, na rubu pýřité, kon.
I. routovitý, ponenáhlu dlouze přiostřený, stopky květ
ní lysé, kal. L odstávající. — Jinak jako R. rivula
ris . 2.4. úhledný- leptobelusSUDRE.

Pozn. R. aculeatus P. J. MŮLLERmákonečnél-y vejčitéa stopky květní
chlupaté.

108.a)K-í krátká, I. málo přesahující, bohatě bledě žláznatá
a řídce jehlicovitě ostnitá; rostl. žlutavě zelená: prýty
slabé, oblé, hustě chlupaté, bohatě žláznaté, slabě ost
naté; I. 3-5četné, na rubu měkce chlupaté, zelené, jem
ně a ostře pilovité, kon. |. vejčitý, na spodině srdčitý,
ponenáhlu krátce přiostřený. — Proměnlivý. — Vlhké
paseky, u lesních potoků. — Rozšířen a hojně v celé
hornatině i hluboko dolů, roztroušeně.. .

plazivý- serpensWEIHE.
Pozn. R. napophiloides SUDRE má hruběji pilovité, na spodině skoro

zaokrouhlené kon. [. na spod. jsou I. většinou T zřetelně pýřité, - R. corylinusP. J. MŮLLER má skoro okrouhlé, na rubu,skoro lysé kon. I

b) K-í velmi prodloužené, obyčejně hoření I. přesahující,
tyč. kratší než čnělka; rostl. bledě zelená; prýty hustě
chlupaté, oblé. L. většinou četné, na rubu chlupaté,
jemně zoubkaté, kon. I. vejčitý až elliptický, na spodi
ně mírně vvkrojený, s krátkou, náhle ubranou špičkou.
— Jinak jako předešlý . .

bledězelený- chlorostachysP. J.MULLER.
Pozn. R. crinitus SUDREmáI. na rubu měkce chlupaté a nestejně pilovité

kon. 1.opakvejčitý. - R. leptadeus SUDRE má lysé prýty, vejčité kon. l-ya
dlouhé tyčinky.
109.a)Prýty zřetelně hustě chlupaté — 110.

b) Prýty lysé neb skoro lysé — 116.
110.a) Kon. I. l-ů prýtových Široce vejčité až okrouhlé, na

spodině (většinou hluboce) vykrojené — 111.
b) Kon. I-k opakvejčitý, elliptický až routovitý, na spo

dině zaokrouhlený až zúžený — 114.
111.a)Čnělky kratší než tyčinky — 112.

b) Čnělky delší“ než tyčinky — 115.112.a)Prýty oblé, + ojíněné, hustě chlupaté, bohatě žláznaté
(žlázky červenavě fialové) s jehlancovitými přímými
(řidčeji na spodině poněkud smačklými a nakloně
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nými) ostny hustě posázoně. L. 5-5četné, na líci řídce
chlupaté, na rubu zelené, pýřité neb řídce chlupaté,
na rubu zelené, pýřité neb řídce chlupaté, drobně neb
prostředně pilovité; květy bílé, květenství poměrně
chudoostnaté až skoro bezbranné. — Paseky, okraje
lesní, světliny v lesích. — V horách rozšířen až hojný.
—Velmi proměnlivý .chlupatý-hirtus W. K. [45a].

Pozn. R. flaccidifrons SUDRE má 5-četné, na rubu měkce chlupaté listy.
b) Kon. I. vejčité až opak vejčité, 1. jednoduše pilovité,

krátce a umenšeně přiostřené; k-í s četnými, hustými,
velmi silnými jehlicovitými ostny. — Jinak jako R.
hirtus W.K... . sršatý-offensus P. J. MŮLLER.

115.a)Rostliny temně zelené s přebohatými černonachovými
žlázami. L. většinou četné, prostředně až skoro hrubě
pilovité, vejčité neb vejčitě routovité, s krátkou nasa
zenou ppičkou: k-í skoro lysé, bohatě žláznaté a ostnité,k-y bílé. Jinak jako R. hirtus..Gucntherův-Guentheri WEIHE,

b) Kon. I.. jakož i ostatní l-y velmi široké, skoro okrouh
lé, dlouze přiostřené a hrubě nestejnoměrně pilovité,
jinak jako R. Guentheri. — Rozšířenjako R. hir
tus, nicméně více roztroušen

tučný - crassusHOLUBY.
114.a) Dvě. delší než čnělka — 115.

b) Tyč. kratší než čnělka. okraj lístků většinou jemně pi
Jovitý. K-í malá, chudokvěta, I-v 5-četné, na rubu
mírně chlupaté, kon. I-v úzce routovité neb ellipticky
opakvejčité,jinak jako nigricatus..

zou hbkatý- minutidentatus SUDRE.
Pozn. R. pectinatus S. et GR. má I. na rubu měkce chlupaté.

115.a)Listy hrubě a hluboce nestejně pilovité; kal. I. po od
květení dolů ohnuté. Prýty slabé, častěji i hrubšími,
na spodinč smáčklými ostny ozbrojené; ly 5četné, na
líci lysé, na rubu pýřité, kon. L routovitý, dlouze a
ponenáhlu přiostřený; k-í bohaté, s četnými, dlouhými
(z části bledými) žlázkami a nakloněnými ostny hustě
posázené. — Stinné lesy, paseky, svčtliny, v horách
rozšířen . ©.bratislavský- posoniensisSABRAN.

b)L. jemně pilovité, kal. I. na plodu vzpřímené. Prýty
bohatě žláznaté a ostnaté, |. většinou Sčetné, obou
stranně přitiskle chlupaté, kon. I. opakvejčitý, ellip
tický, až vejčitě podlouhlý, na spodině sotva vykro
jený, s krátkou, dosti ubranou špičkou; k-í velmi bo
hatě žláznaté a ostnaté (s jehlicovitými 0-y) a tím Čer
venočerně zbarvené. — Jinak jako R. hirtus..

černavÝ-nigricatus MULL.et LEF.
116.a)Kon. I-v prýtovitých listů široce vejčité až okrouhlé, na

spodině srdětté — 117.b) Kon. 1.pr. I. eliptické až rhombické, na spodině zů
žené neb. aspoň zaokrouhlené — 119.

117.a)Listy velmi jemně zoubkaté, široké, oboustranně řídce
chlupaté, Široce vejčité, až okrouhlé, prýty silně ojí
něné, k-í skoro lysé, bohatě žláznaté (žlázky však po



282

měrně krátké), s četnými jehlicovitými ostny. — Jinak
jako R. hirtus, nicméně pouze roztroušený .

-© sivý- glaucinellus SUDRE.
Pozn. R. caucasicus FOCKÉ má L.na rubu běloplstnatě třpytivé; roste

v nížině v lesostepních porostech nepříliš vzácně.

b) L. většinou velké a nestejně až dvakrát pilovité — 118.
118.a)K-í listnaté, krátce chlupaté, mírně ozbrojené, až bez

branné, stopkaté žlázky poměrně krátké; prýty dole
oblé, nahoře slabě hranaté; I. velké, oboustranně řídce
chlupaté, nestejně (skoro hrubě) pilovité, kon. I. široce
elliptický, dlouze a ponenáhlu přiostřený. — Paseky,
lesní kraje, světliny, kameniska. Rozšířen a dosti hojný
v horách až po hranici stromovou, řidčeji v pahorka
ttně —.-. Kaltenbachův- Kaltenbachii METSCII.

b) K-í velice bohatě žláznatě chlupaté a ostnaté, s dosti
dlouhými, stopkatými žlázkami a dosti mocnými ostny,
jinak většinou lysé; kon. I. opakvejčité až srdčité, se
zřetelně ubranou, dosti dlouhou špičkou. — Jinák jako
předešlý . červenavý-rubiginosus P. Jj.MŮLLER.

Pozn. R. minutiflorus P. J. MUŮLLERmá kratší tyč. a nápadně malé
květy. - R. hypodasyphyllus SUDRE se mu podobá, nicméně má na rubu šedě
plstnaté I.

119.a)Tyč. delší než čnělky, prýty mírně chlupaté, oblé; 1.
1-5četné, drobně a stejnoměrně pilovité, kon. I. prýto
vých l-ů široký, opak vejčitý neb vejčitě okrouhlý (po
dobný l-u lipovému), s krátkou, prostředně ubranou
špičkou. K-í hustě nachově červeně žláznaté a ostnaté.
— Jinak podobný R. nigricatus. — Paseky, vý
slunné lesní kraje, lesní potoky, v horách roztroušeně

hercynský- hercynicusG. BR.
Pozn. R.tenuidentatus SUDRE má kon. l. úzce vejčitý a skoroponenáhlu

krátce přiostřený, k-í skoro lysé kal. I. za plodu vzpřímené.

b) Tyč. kratší než čnělky, prýty skoro lysé; I. 5-5četné,
drobně a skoro stejnoměrně pilovité, kon. I. široce vej
čitý, skoro okrouhlý neb elliptický, krátký, avšak
ubraně přiostřený; k-í přerušované, úzké, až na konec
listnaté, slabě ostnaté. Jinak jako nigricatus.
— Stinné lesy, rokle, břehy potoční

přerušovaný- interruptusSUDRE.
P:ozn. R. elegantulus SUDRE má lístky na rubu šedě třpytivě pýřité. 

R. declivis SUDRÉ má hrubě dvakrát pilovité l-y s vejčitě kopinatými, dlouze a
pomalu přiostřenými kon.

120.a)Palisty široce kopinaté, plody modře ojíněné, nelesklé,
prýty oblé, lysé, ojíněné, s nehojnými, jehlicovitými
ostny. L. Sčetné, na líči řídce chlupaté, na rubu pýřité,
hrubě, nestejně pilovité. Kon. I. prýtových I. široce vej
čitě routovitý, na spodině sotva vykrojený. K-í krátké,
chudokvěté, kytkovité, krátce pýřité, žlaznaté a jemně,
většinou chudě jehlicovitě ostnité. — Proměnlivý. —
Kameniska, úhory, meze, ploty, křoviny. — Rozšířen
od nižší pahorkatiny a nížiny až do hor .

polní neb ježiník- caesiusL.1439).
b) Palisty většinou užší (čárkovité, kopinaté), plody sicebez lesku, ale neojíněné; I. 5-5četné
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121.a)Prýty bezžlázné neb jenom s toztroušenými žlázkami,
ostny dosti stejnoměrné, silné — 122.

b) Prýty s (většinou) četnými, přisedlými neb stopkatými
žlázkami, rovněž i květenství (většinou) bohatě žláz
natá — 129.

122.a)L. na rubu skoro lysé, zelené — 125.
b) L. na rubu pýřité až plstnaté, zelené, šedě zelené, až

bíle třpytivé — 124.
125.a)Prýty slabě hranaté, I. jako u R. plicatus (5), vět

Šinou znoženě Sčetné, lístky široké, navzájem se kry
jící, nestejnoměrně hrubě pilovité, kon. I. široce vej
čitý, až skoro okrouhlý, na spodině srdčitý, krátce a
ubraně přiostřený, k-y bílé až slabě růžové, tyč. sotva
delší než čnělky. — Polní kraje, křoviny, ploty ve
vesnicích . . Wettsteinův-Wettsteinii PETRAK.

Pozn, Vykládá se většinou jako R. plicatus X caesius.
b) Prýty dosti silně hranaté, lysé, s několika menšími

ostny mezi silnějšími, většími; I. většinou znoženě
5četné, nestejně pilovité, kon. I. velký, srdčitě vejčitý,
ponenáhlu krátce přiostřený, dlouze stopkatý, k-í
chudokvěté, slabě chlupaté, bezbranné n. s krátkými,

ht

nehojnými ostny. — Okraje polní a lesní, kameniska.
— Roztroušeně —.brázditý- sulcatiformis SUDRE.

Pozn. Pokládá se za míšence R.
sulcatus X caesius.
124.a) L. na rubu pýřité — 125.

b) L. na rubu šedě až bíle
plstnaté — 120.

125.a) Prýty pýřité, neojíněné,
stejnoměrně většímu (sko
ro přímými) ostny ozbro
jené; listy znoženě 5-čet
né, prostředně veliké a
poněkud nestejně pilovité,
kon. |. široce vejčitý n.vej
čitě rhombický, na spo
dině slabě vykrojený, po
nenáhlu krátce přiostřený;
k-í listnaté, slabě chlupaté,
bezbranné neb se slabými
osténci. Kal. I. na vnějšku
šedě plstnaté, k-y inten
sivně červené až fialové,
pl. kor. velké. vejčité, —
Křoviny, ploty, břehy po
toční, rotroušeně —. . .
Balfourův- Balouri- 459.Rubuscaesius.

anus BLOX.
Pozn. Pokládá se za míšence s R. caesius s neznámým druhem.

b) Prýty lysé, neojíněné, též s menšími, roztroušenými
ostny; I. 3-5četné, hrubě pilovité, kon. I. vejčitý se spo
dinou (skoro) zaokrouhlenou, ponenáhlu přiostřený; k-í
poněkud žláznaté, slabě chlupaté, mírně ostnité, ostny
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slabé, k-y bílé. —Vlhké křoviny, úvozy, kraje lesní. —
Roztroušeně .žlutavý- flavicomus BOUL.et MALBR.

Pozn. Pokládáse za míšenceR. silvaticus X caesius.
126.a)Prýty hranaté, neojíněné, skoro lysé, se silnými,

smáčklými ostny; |. znoženě 5četné, na rubu bledě
šedě pýřité až plstnaté, nestejně slabě pilovité, kon. |.
skoro okrouhlý, na spodině srdčitý, ponenáhlu krátce
přiostřený, všechny l-v široké, navzájem se kryjící,
nejdolejší skoro přisedlé; k-í chlupaté s mocnými
ostny, chudožlázé, kor. pl. velké, bledě růžové, kal. I.
zeleně plstnaté, mírně žláznaté a ostnaté, na plodu na
zpět ohnuté n. odstávající. Tyč. delší než čnělky. — Le
sv, paseky, potoční břehy v lesních územích. — V ho
rách, nikoliv vzácný . ——

Wahlenber g úv-. WahlenbergiiARRHEN.,
Pozn. Pokládáse za míšenceR. villicaulis X caesius.

b) L. na rubu (zvláště mladší, hoření prýtové listy) bíle
až šedě plstnaté — 127.

127.a)L. bez hvězdovitých chlupů — 128.
b) L. s hvězdovitými chlupy — 129.

128.a)Květy živě růžové, prýty zaobleně hranaté, lysé, ostny
tenké, poněkud nestejné; I. většinou znoženě 5četné,
kon. I. dlouze stopkatý, srdčitě vejčitý, ponenáhlu
krátce přiostřený, velmi nestejně hluboce pilovitý; líst
ky se navzájem nekryjí; k-í kvytkovité, lysé, málo
ostnité, dosti bohatě žláznaté, kal. I. bezostenné a bez
žlázé, odstávající. Tyč. delší než čnělky. — Ploty, křo
viny, kraje lesní v nížině a pahorkatině. — Dosti
hojný —.. . . Mougeotův-Mougeotii BILLOT.

Pozn. Pokládá se za míšence R. caesius X bifrons. — Velmi podobnýR. procerus X caesius- R. IHolandrei P.J. MŮLLER,má na ru více
běloplstnaté lístky a k-í krátká, chlupatá, s hákovitými silnými ostny, k-y bílé až
bledě růžové.

b) Květy bílé, prýty hranaté, lysé, (skoro) bezžlázé s moc
nými, na spodině smáčklými ostny; I. lesklé, většinou
znoženě 5četné, kon. I. široce vejčitý až elliptický, hru
bě pilovitý, dlouze řapíkatý, krátce a náhle přiostřený,
(k-í úzké — R. Laschii FOCKÉ až mnohokvěté ši
roké — R. fasciculatus P. J. MŮLLER),chlupaté
málo ostnaté, s krátkými žlázkami; kal. I. plstnaté, od

stálé n. nazpět zahnuté. —Křoviny,ploty, lesní a potoční kraje. — Velmi rozšířen . .
křovinný- virgultorum P. JI.(MULLER.

Pozn. Pokládáse za míšenceR. thyrsoideus X caesius.
129.a)L. nejsou hvězdovitě chlupaté — 150.

b) L. hvězdovitě chlupaté, prýtv hranaté, neojíněné, lysé,
nestejnoměrně ostnité; I. 3-5četné, nestejně hrubě pi
lovité, na rubu šedě až bíle plstnaté, na líci lysé až ka
deřavě chlupaté, kon. I. široce vejčitý až vejčitě rou
tovitý, na spodině většinou nevykrojený, krátce při
ostřený; k-í krátké, řidčeji prodloužené a bohaté, chlu
paté, žlutě ostnité: kal. I. ostnité, žláznaté, plstnaté,
dolů sehnuté, k-y bílé. — Ploty, křoviny. — V území



285

lesostepi rozšířen a většinou hojný . . - - .- « +..
odchylný-divergans P. J. MŮLLER.

Pozn. PokládásezamíšenceR.tomentosus X caesius. - R.leucophaeus
P. J. MŮLL. má 1. vždy 3-četné, lístky širší a na rubu nikoliv tak silně běloplstnaté,
častojenom bíle třpytivé, k-í chudé a s nehojnými ostny.

130.a)L. na rubu zelené, skromně chlupaté až pýřité — 1532.
b) L. na rubu šedě až bíle plstnaté — 151.

131.a)Prýty zřetelně (byť i někdy řídce) chlupaté, zaobleně
hranaté, silné, ostny většinou poněkud nestejné (též
hrbolaté ostny). L. znoženě 5četné, na líci přitiskle
chlupaté, na rubu šedě plstnaté, měkce pýřité, nestej
noměrně hrubě dvakrát pilovité, kon. I. skoro okrouh
lý, na spodině mělce srdčitý, velmi krátce a ubraně
přiostřený, dlouze řapíkatý; k-í krátké, chlupaté, řídce
ostnité, avšak s ostny velkými, silnými a přímými, k-y
bílé až sytě růžové, tyč. delší než čnělky. — Ploty,
křoviny, výslunné lesy. — Roztroušeně v horách a pa
horkatině . . draslavý-secabrosus P. J. MULLER.

Pozn. Pokládá se za míšenceR. vestitus X caesius.
b) Prýty drsné, lysé, zaobleně hranaté, velmi nestejno

měrně ostnité (vedle větších, slabě nakloněných ostnů
četné menší ostny, jakož i ostnité hrbolky a krátké
štětiny, sr. R. radula); I. 5četné, hrubě a nestejno
měrně pilovité, na rubu šedě plstnaté a pýřité, kon. I.
široce srdčitý, prostředně dlouhý, ponenáhlu přiostře
ný; k-í chlupatá, hustě žláznatá, velká a bohatá, s ble
dými, silnými ostny, kal. I. plstnaté, žláznatě štětinaté,
za plodu skoro přímé, k-y bílé, tyč. delší než čnělky.
—Kameniska, polní meze, okraje cest, křoviny. — Roz
troušeněv nižší pahorkatiněa hornatině.. . .......

zahrocený- cuspidatusP. J. MŮLLER.
Pozn. Pokládá se za míšence R. radula X caesius.

132.a)Prýty velmi nestejnoměrně ostnité, avšak větší ostny
na spodině rozšířené, smáčklé, hrubé, jehlicovité ostny
až žláznaté štětiny, většinou ne tak nápadné, četné (po
doben R. rudis) — 1353.

b) Prýty velmi nestejnoměrně ostnaté, avšak větší ostny
na spodině nejsou smáčklé (neb málo smáčklé), větši
nou přímé a jehlicovité, obyčejně slabé, ostny a žláz
naté štětiny většinou nápadně četné (sr. R. hirtus)
— 156.

135.a)Stopkaté žlázy v k-í přesahují chlupy os, nicméně však
poměrně krátké — 134.

bb)Stopkaté žlázky v květenství převyšují značně chlupy
os, jsou velmi dlouhé — 155.

134.a)Prýty chlupaté, žláznaté, zaobleně-hranaté; I. 5-5četné,
nestejnoměrně pilovité, na rubu řídce chlupaté; kon. 1.
široce srdčitý, přiostřený; k-í chlupaté, žláznaté, se
slabými ostny; kal. I. přímé, ky bílé. — Lesní kraje,
cesty, ploty, v lesních vesnicích. . .- - . «+ . +...

bledavý-semipallidus SUDRE,
Pozn. Vokládáse za míšenee R, carsíus X pallidus,
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dvakrát pilovité, na rubu zelené, kon. Il.vejčitě rhom
bický až opakvejčitý, na spodině zaokrouhlený, s krát
kou nasazenou špičkou, dlouze řapíkaté; k-í chlupaté.
žláznaté, slabě ostnaté, k-y bílé až skoro růžové, tyč.
delší než čnělky. — Sr. též R. rudis — 91. — Jako
předešlý roztroušeně ©. -2 -2 -2 .2 + 4+ + 4+ 4 2.

bělotřpvtný- adenoleucus CHABOITS.

Prýty hranaté, skoro lysé, větší ostny dosti hrubé, na
spodině silně rozšířené: listy většinou 5Sčetné,lístky
široké, většinou se kryjící, na rubu měkce chlupaté,
nestejně hrubě pilovité, postranní lístky velmi krátce
řapíkaté, kon. lístky skoro okrouhlé, se silně ubranou
krátkou špičkou a srdčitou spodinou: k-í krátké, bo
hatě žláznaté (dlouhé, stopkaté žlázky hojné), slabě
ostnaté, k-y bílé, kal. lístky na plodu přímé. — Křo
viny, kameniska, ploty v horských vosnicích. — Roz
troušeně až hojně v podhoří o

horský- oreogeton FOCKÉE.

spodinou — 157.

157.
spodině zaokrouhlený až zúžený — 138.
Prýtv oblé. slabě chlupaté, velmi bohatě žláznatě ště
tinaté; I. 3-5četné, ostře pilovité, na rubu zelené, tence
chlupaté, kon. I. okrouhlý, s krátkou, ostře ubranou
špičkou; k-í, jakož i l-y kal. krátké, chlupaté, s hustý
mi. dlouhými, žlutavými, žláznatými štětinami a stop
katými žlázkami, k-v bílé, velké, tyč. delší než čnělky.
— Ploty, křoviny, břehy vod. — Rozšířen a dosti
hojný . přeostnitý- spinosissimus P. J. MŮLLER.

žlázkami (podobnějako R. tereticaulis) a roz
troušenými, slabými osténci: |. Sčetné, na rubu skoro
lysé, kon. lístek elliptický, dlouze přiostřený, k-í
krátce a bohatě žláznaté (žlázky však většinou velmi
krátké, k-v bílé. — Lesní okraje, křoviny, paseky. —
V horách roztroušeně —

uzlokvět ý -nodiflorus GREMLI.

hustými, přímými ostny: I. Sčetné neb nepravidelně
5četné, široké, nestejně ostře pilovité, kon. I. vejčitě
routovitý, dlouze stopečkatý, velmi krátce přiostřený,
k-í krátké, bohatě žláznaté, jchlicovilě ostnaté, k-y
bílé. — Křovinv, ploty, břehv potoční . . .. .. ...

přímoostn“-orthacanthus WIMMER.
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nými, kuželovitými jehlicemi; 1. většinou 5četné, na
rubu zelené neb pýřité, široké, nestejně, skoro hrubě
pilovité, kon. I. široce vejčitý, na spodině slabě srdčitý,
krátce a nikoliv zvláště ubraně přiostřený; k-í krátké,
přerušované, listnaté. odstále chlupaté, s dlouhými,
stopkatými žlázkami, červenými štětinami a jemnými,
jehlicovitými ostny hustě posázený, podobně jako i
vzpřímené na plodu I. kališní. K. bílé. — Jinak jako
předešlý.. . . Villarsův- VillarsianusFOCKÉE.

Pozn. R. subtillissimus SUDRE jest poněkud ve všech částech slabší,
méně žlaznatý, s menšími, kratšími ostny, užšími lístky a chudým k-ím.

Rod 16. Růže. Rosa. Rose.
Keře zpravidla trnité, zřídka bezbranné, s lichozpeře

nými I. s pal., s pravidel. 5četnými kv. o četných tyčinkách
a četných semenících, uzavřených v hladké číšce tvaru ku
lovitého, elipt., vejč. až lahvicovitého. Číška později duž
natí a tvoří plod, zvaný šípek a obsahující uvnitř tvrdé
nažky.

Rod velice mnohotvárný s četnými druhy a odrůdami,
které jsou často spojeny středními tvary. U nás se vysky
tuje v mnoha druzích, ktoré kvetou většinou v červnu a v Čci.
1.a) Čnělky semeníkůsrostlé v sloupeček, kterývy

čnívá z číšky a jest asi zdéli tyčinek — 2.
b) Čnělky semeníkové volné, tvořící svými bliznami po

lokulovitou hlavičku, | která nepřečnívá inerci tyči
nek — 06.

2a) Kmen šplhavý neb plazivý — 3.
b) Kmen vzpřímený. L. dlouho vytrvávající, lístky leskle itmavozelené,

vespod bledozel., podlouhlé, jednoduše pilovité. Kv. jednotlivé neb řídčeji
po 2 až 3 na útlých, často žlázn. stopkách. Plátky kor. světle růžové až tmavo
nachové, též světle žluté neb bělavé. Šípky dlouho zelené, posléze špinavě
hnědé. — Původempravděpodobně z Číny (divoká forma neznáma)a zde
jakož i v Japonsku a Indii od nepaměti v kultuře. V XVIII. stol. přivezena
do Evr. a skřížením s R. gallica (a jiným dr.) vypěstovány nesčetné zahradníformy.Čistárasujestvšaku náschoulostivá. P.

„© čínská- chinensis JACO.
Rozpadá se ve dvě hlavní odrůdy: indica KOEHNE (keře vyšší,

s Červ. ostny, kv. po několika, stopky kv. se stopkatými žlázkami) a sem
perflorens KOEJIINÉ(nižší, častoskorobezbranná, kv. zpravidlajednotlivé
a stopky lysé).
Palisty hluboce dřípatě zastříhávané. Kmenšplhá do výše až 2 m,
lístky (počtem 5—7)jsou z klínovitého spodu obvejčité až cliptičné, ostře pi

lovité, vespodsivé, většinouměkcechlupaté. Květenství peplaneovité.většinou velmi bohaté. Číška kulovitá až ovální. chlupatá, plátky kor. malé,
zpravidla bílé, sloupek čnělkový obyčejně lysý; šípky zvící hrachu — Pů
vodem z vých. Asie, pěstuje se pro ozdobu hlavně v teplejších polohách a
jest účastna narůzných zahr. hybridech; v Radnicích v Č. byla pozorovánatéž
zplaněle .- - . -< -+ + +. mnohokvětá- multiflora THUNB.
Palisty nedřípené, ač často zubaté — 4.
Listeny záhy opadavé, poupata kv. dlouze vejčitá, znenáhla dlouze zašpiča
těná. L. vždy zelené, lístky ze zaobleného spodu eliptičné až podlouhlé, často
zašpičatěné, drobně pilovité, zpravidla chlupaté, vespod nasivělé. Květenství
bohaté, kv. bílé. Kal. lístky kopinaté, protažené v niťfovitou špičku. Sloupek
čnělkový chlupatý. — Domácí v horách j. a vých. Asie a v Habeši, v Stře
domoří ode dávna v kultuře, u nás jen za nejpříznivějších stanovištních pod
mínek vytrvalá. Učastní se však na různých míšencích zahradních . . . .

mošusová - moschata HERRM.
b) Listeny dlouho vytrvávající, poupata kv. krátká, ši

roce vejčitá, náhle ve špičku stažená — 5.
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10. a)

L. vždy zelené, lístky podlouhle eliptičné, kožovité; lysé, lesklé; Kv.dlouze

stopkaté, plátkykor. bílé, zdéli 15—25 cm, sloupek čnělkový hustěupatý, šípky ovální neb kulovité. — Mediteř:, u nás jen v nejteplejších
poloháchvytrvalá . ... -44 Vždy zelená- sempervirensL.
L. na zimu opadav é. Pně s širokými, silně zakři:
venými ostny, větve často popínavé, neb i po zemi se
plazící, s ostny zpravidla slabě zakřivenými, zřídka
bezbranné neb hustě pokrvté stopkatými žlázkami a
bezžláznými, jemnýini ostny. Lístky tenké, nelesklé,
lysé neb chlupaté, okrouhle eliptičné, dosti řídce zu=
baté. Kal. lístky široce eliptičné až vejčitě kopinaté, ne
dělené neb zevní 5 peřenocípé. Plátky kor. bílé, 1% až
2kráte delšíkalichu.Sloupek čnělkový lysý.
Šipky Kaovité, hruškovité neb podlouhle vejčité. —Evr.-merid., u nás vzácně, jen v již. Mor., na Slov. a
Podk. Rusi, v-lesích, na mýtinách a v křovinách polní-arvensis HUDS.*)

Ronem splhav ý, až 4 m vysoký, větve bezbranné, I. vždy zelené, palistyvolné, záhy opadavé, na kraji s nifov tými třásněmi. Kv. zpravidla plné, žluté.o sw
(zřídka bílé). Původem z jihozáp. Číny, pěstuje se hojně v teplejší jižní Evr.
kde 1 zplaňuje, kdežto u nás pod širým nebem vymrzáBanksova- Banksiac R. BR.
Keře s kmenem přímým, nešplhavým, palisty
přirostlé, bez třásní — 7.
Všechny neb aspoň vnější kal. lístky peřenocí
pé — 8.
Všechny kal. lístky nedělené, neb jen některý z
vnějších s malými a nečetnými úkrojky — 35.
Ostny nestejnotvárné, t. j. ostny zakřivenéjsou
pomíšeny s ostny jehlicovitými neb štětinovitými a se
stopkatými žlázkami. Prostřední I. květonosných věté
vek 5četné, zřídka Sčetné. kv. velké, zpravidla jednot
livé (Gallicae) — 9.
Ostny stejnotvárné. prostředníI. většinouZčetné,
květenství zpravidla vícekvěté (Caninae) — 12
Kal. lístky zpravidla nedělené, po odkvětu vzpřímce
né. Keře řídce ostnité, větve květonosné zpravidla
bezbranné, palistv a listeny velmi rozšířené, lístky jed
noduše pilovité, poněkud kožovité (viz míšenec č. 20
na str. 304) . . „2 čihovitá- turbinata AIT.
Kal. lístky po odkvětu sehn uté, před uzráním opa
davé — 10.
Ostny dosti stejnotvárné, silné, hákovitě zahnuté. sploštělé, často Červené.
Lístky vejčitě podlouhlé, jednoduše a nežláznatě vroubkovaně pilovité, svrchu
lesklé, vespod často chlupaté. Květenství dosti bohaté. — Neznámého původu,
vznikla asi v Přední Asi (asi smíšením R. ga Ilica, snad s R. canina neb
R. moschata?). Pěstuje se jen plnokvětá, avšak čistá forma byla zatlačenamíšencis R.chinensis . ©... damascenská-damascena MÍLL

vejčité až okrouhlé, široce a tupě zubaté, na kraji častopřisedlými žlázkami drsné. Kv. vzpřímené, větši
nou jednotlivé. Nízký, pouze 1-6 dm vysoký keřík s L.
na líci leskle tmavozelenými. na rubu. sivozelenými,
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vynikle žilnatými. Plátky kor. velmi veliké, sametové,
světle až tmavě nachové. Šípky kulovité neb lahvico
vité, málo masité, oranžové až hnědavé, dlouho vytrvá
vající. — Evr. merid., u nás na okrajích lesů, na sva
zích a stráních a ve světlých lesích, zejména v nižší
pahorkatině dosti rozš. . . nízká- gallica L.*) [440].

Dosti proměnlivá, hlavní formy lze takto roztříditi: **)
A) Čnělky silně chlupaté až vlnatě plstnaté (Eriostylae).
I. Lístky jednoduše pilovité: tak zejména var. haplo donta BORB. v růz

ných formách (f. grandicalyx KUPČOK na Slovensku u Kežmarku).
II. Listy dvakráte pilovité: mnoho forem, tak var. virescens R. KELLER

s lístkypodlouhlými,var. pumila BRAUN(velmi obecná forma),var. pannonica
BRAUN,var. cordifolia BRAUN,(s lístky srdčitě okrouhlými), var. subglan
du losa BORB.,var. tri chophylla R. KELLER(vzácně)a j. Var. magnifica
BORB. ze Slovenska má kv. o průměru skoro 7 cm.

B) Čnělky lysé neb jen slabě chlupaté (Liostylae), tak vzácně, u nás na
př. pořídku ve var. elata CHRÍST.

b) Lístkv tenší konsistence, kv. nící, většinou plnéstolistá-centifolia L.
Pozn. Přiřazuje se jako blízce příbuzný druh neb správněji odrůda k růži

nízké. Roste divoce v lesích vých. Kavkazu a pěstuje se od starodávna v plnokvěté
formě jako královna květů („omnium florum princeps“) a zřídka též zplaňuje. Její
známou zrůdnou formou jest m. muscosa SER. čili růže mechovů, jejíž žlázky
na stopkách kv., číšee a lístcích kal. jsou přetvořeny v ploché útvary.
12.a)Kal. lístky po odkvětu sehnuté. Keř 4 až

2 m vysoký, s větvemi často poněkud ojíněnými. Ostny
dosti útlé, rovné neb skoro rovné, zřídka pomíšené
s ostny jehlicovitými. Lístky (počtem 5-7) veliké, tuhé,
s bohatě členěnou zubatostí a s vespod silně vynikající
sítňatinou nervů, na rubu na žebru a postranních ner
vech s vonnými žlázkami a těmito na omak drsné.
Stopky kv. dlouhé (až 4kráte delší číšky), zpravidla
poseté stopkatými a štětinovitými ostny. jimž bývají
přimíšeny ostny jehlicovité. Koruna velká (o průměru
až 7 cm), pěkně růžová. Šípky velké, podlouhle eliptické
až kulovité. — Evr., u nás na výslunných stráních a
krajích lesů, porůznu z nížin až na úpatí hor .......

drsnolistá- Jundzillii BESSER.*““)
Hlavní formy lze členiti takto: ©
A) Ostnatoststejnotvárná(Homoeacantihae“
[. Stopky květní se stopkatými žlázkami a bezžláznými jehlicemi: Do tétosve

skupiny náleží var. ty pica HR.KELLER (u nás nejhojnější!), var. flexnosa
RAU sp. (forma nápadná silnou ostnatostí), var. trachyphylla R. KELLER (olysalá),
jejíž formou jest slovenská R. fun damentalis KUPCOK, dále var. Ham
peanaR.KELLFR (s květonosnýmivětévkami bezbrannými, s lístky podlouhle clip
tičnýmí, malými, s šípky podlouhle vejčitýmů), var. letroclada BORB. (květo
nosné větévky bezbranné, lístky široké. okrouhle eliptičné), var. A Iiothii BRAUN,
var. pseudoscabrata R. KELLER(Kežmarokna Slov.) aj. Var. eminens
R. KELLER) nalezená KMEŤEM v okolí B. Štávnice na Slov.) jest podivná odrůda,
spojující obě hlavní skupiny A a B.

II. Stopky květní bez stopkatých žlázek: var. decora R. KELLER, u nás
dosud nezjištěná.

B) Ostnatost různotvárná, t.j. vedle stných ostnů jehlice a štětinovité žlázky
(Heteracanthac).

. Lístky lysé neb jen na rubu na nervech roztroušeně chlupaté: var. minor
BORB. na Slov. a Mor.

*) R. rakouská = R.austriaea CRANTZ, r, nízká = R. pumila JACO. —
**) BORBAS uvádí ze Slov. černé jiné formy, jichž revise jest však nulna, —

**) = R, trachyphylla RAU,
Klíč k úplné květeně, ©
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IL Lístky na líci roztroušeně, na rubu na celé ploše chlupaté, řapíky hustě

chlupaté: var. cremsensis R. KELLER, u nás neznámá, ale již v sousednímakousku.

b) Kal. lístky po odkvětu vzpřímené a dlouho vytrváva
jící. Ostny útlé, přímé neb slabě zahnuté — 15.

c) Ostny + silně zakřivené, většinou hákovité, poznenáhlu
rozšířené v destičkovitou spodinu — 16.

15.a)Lístky zpravidla zcela lysé. Keřzvýši1-3m,
se štikově modře ojíněnými větévkami a s nachově zbar
venými mladšími I. Ostny z podlouhlé base přímé neb
slabě zahnuté, na květonosných větévkách malé, někdy
1 scházející. L. výhonků Očetné, květonos. větévek
5-zčetné, řapíky lysé, palisty často velmi rozšířené. Do
lejší třetina neb čtvrtina jednoduše pilovitých lístků
celokrajná a lysá. Stopky kv. se širokými,červeně
naběhlými listeny, kor. červená, malá, kratší kalicha.
Šípky malé, skoro kulovité. — Evr. mont., u nás jen na
Slov. a Podk. Rusi v křovinách a při lesních krajích

k karpatských údolí a chlumů ...červenolistá- rubrifolia
VILL.*)

=

440. Rosa gallica. 441. Rosa rubiginosa.

Tvoří různé formy, z nichž je u nás nejrozšířenější var. typica
CHRIST bez stopkatých žlázek na stopkách kv., číšce a kalichu, a var.
glaucescens R. KELLER se žlázkami. BORBÁS uvádí z Karpat 1 další
formy; var. pra BORB. roste též ve středn. Karp.

b)Lístky oboustranně měkce chlupaté až
plstnaté, lístky zpravidla dvakrát neb složitě pilo
vité (Vestitace) — 14.

14.a)Větévky rovné, ostny zcela rovné, útlé, kal. lístky po
odkvětu vzpřímené, plod trvale věnčící. — Hustý keř
s lístky podlouhle až široce eliptičnými, se souběžnými
postranními nervy, vespod měkce plstnatými. Stopky

*) R. ferruginca auct. nec VILL., R. [seana CRÉPIN, R. rubicunda HALI.
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kv. zpravidla hustě posázeny stopkatými žlázkami a
jehlicovitými ostny. Plátky kor. růžové, po kraji žláz
natě brvité. Plody záhy dužnatějící, šarlatově červené,
na stopkách převislé, kulaté a velké (asi zvíci třešně).
— Na horách Evr. a Orientu domácí (chybí v Karpa
tech), u nás občas sázená a zřídka zplaňující . . ...

dužnoplodá-pomifera IIERRM.*)
Druh dosti měnlivý, u nás v kultuře v různých formách (plody jsou oblí

bené na šípkovou zavařeninu). TAUSCH udává jej z Č. z lesů u Litoměřic
a PŘESL u sv. Ivana, ale na těchto a jiných nalezištích jest jen zplanělý.

b) Větévkv, zvláště listonosné, často křivolaké. Ostny za
hnuté až rovné, lístky kal. po odkvětu rozprostřené
neb vzpřímené, dlouho vytrvávající, ale posléze se od
dělující od zralého plodu — 15.

I5.a)Stopky kv. krátké, kratší svých podpůrnýchL a
jen zdéli šípku neb jeho polovice. — Hustý keř s dlou
hými ostny, s listím modravě zeleným. Lístky, počtem
5-7, eliptičné, až podlouhle eliptičné, na rubu plstnatě
huňaté. Kal. lístky většinou kratší než tmavorůžová
kor., teprve velmi pozdě se oddělující na zralém plodu.
Šípek kulatý neb vejčitý, ke stopce zúžený a tím hruš
kovitý. End. v Evr., hlavně záp., ve střední vzácně. U
nás jen v Č. v Krušných Horách a pak na Slov., tak na
úpatí Tater. přehlédnutá- omissaDESÉGLISE.

Druh ten bývá zaměňován s formami R. mollis SMÍTH, ale má bližší
vztahy k druhu následujícímu. U nás roste vKrušn. Hor var geisingeu
sis R. KELLER a na úpatí Tater var. misniensis R. KELLER. Jest asi
více rožšířen.

b)Stopky kv. delší, asi 4kráte tak dlouhé ja
ko kulatá, často modře ojíněná číška. —
Keř se silnými ostny a s prodlouženými, často oblouko

„vitými větvemi. Lístky (počtem 5-7), široce eliptičné
až eliptičné. Lístky kal. opadávají zpravidla před do
zráním plodů. Plátky kor. bledě růžové, malé. — Evr..
u nás dosti častá v různých formách . . . . .....

plstnatá- tomentosaSMITH.
-© Druh v naší květeně velmi proměnlivý, jehož přečetné formy popsané FOR

MÁNKEM, potřebují revise: Člení se takto: ©
A) Lístky jednoduše pilovité (neb jen některý zub se žlaznatým zoubkem).
I. Stopky kv. bez stopkatých žlázek (tak vzácně).
II. Stopky kv. se stopkatými žlázkami: u nás zastoupena především odrůdou

cinerascens CREPIN,k níž. jak se zdá, přísluší1R. Skalnikiana SEIDEL
z Č. a f„szulóensis KELL.et FORM.(= Chabertia trencsénensis GAND),)
zu Sulova na Slov., pak var. dumosa R. KELL. a j.

B) Lístky složitě zubaté: v této skupině se rozeznává veliké množství odrůd
a forem podle toho, jsou- vyvinuty subfolární žlázky, jsou-li stopky kv. žlaznaté
neb bez stopkatých žlázek, jsou-li čnělky lysé. chlupaté čí huňaté, podle tvaru,
velikosti a odění listů, podle tvaru číšky, atd. Velmi obecná jest var. sub lobosa
CARION (nejhojnější typ druhu u nás!), vedle toho var. cuspidatoides R.KELL,,
var. intromissa CHRIST,var. pseudoterebinthacea KUPCOKa č. j.
16.a)Lístky drobné až středně veliké, složitě pilovité, na

rubu na celé ploše s vonnými, subfoliár
ními žlázkami (Rubiginosac)— 17.

b)Lístky středně veliké až veliké, na rubu bez sub
Foliárních žlázek anebo jen zřídka s ojedině

*) R. villosa I.. p. p.
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lými. avšak nevonnými žlázkami(Eucaninac)
— 21.

17.a)Kal. lístky po odkvětu vzpřímené neb odstálé, až do
zralosti vytrvávající, neb teprve těsně před tím opa
dávající. Čnělky silně až vlnitě chlupaté — 18.

b) Kal. lístky po odkvětu dolů sehnuté neb odstálé, záhy
opadavé. Čnělky Ivsé neb jen slabě chlupaté — 19.

18.a)Stopky květní zpravidla se žláznatými chlupy, lístkyeliptičné až okrouhlé, na spodu zaoble
né. — Hustý keř s drobnými lístky, které mají na ru
bu četné hnědočervené, příjemně jablečně vonné žláz
ky. Stopkv kv. zdéli 1 až 14 cm, hustě žláznaté a často
též s delšími. bezžláznýnu chlupv. Koruna malá, tmavě
růžová. Čnělky krátké, vlnatě chlupaté. Šípky kulaté
n. eliptičné. bez žlázek neb žláznaté. — Evr., u. nás
hlavně v teplejších polohách, roztroušeně, ale stoupá v
Karpatech až do předhoří —.2-2 -< -2 2 < < 4 < +.

vinná- rubiginosa L.*) [441].
Velmi proměnlivá! Kv. jsou zpravidla růžové až nachové. vzácně u

některých odrůd bílé n. velmi bledě růžové (tak var. Gre mlii CHRIST na Mor.).
Velmi vzácné jsou též formy bez subfoliárních žlázek anebo s nežlaznatými
stopkami kv. a kalichy (tak var. silesiaca CHRIST).
Z forem s tmavými květy, subfohárními žlázkami a se žlaznatými stopkami

možno uvésti:

A) Ostnatost dvojtvárná (t. j. vedle silných, hákovitě zahnutých a na spodu
rozšířených ostnů též -E četné štětiny». V této skupině jest u nás velmi obecna var.
umbellata CHRIST, k níž lze přiřaditi jako formy var. horrida LANGE, var.
denudata GRENIERaj.

B) Ostnatost celkem stejnotvárná: u nás zastoupena hlavně velmi obecnou
odrůdou comosa DUMORI. v četných formách, pak var, pura J. B.KELL.(Mor.),
var. microphylla R. KELL.a j.

b)Lístky eliptičné, klínovité a náhle v o
strém úhlu k řapíku zůžené, stopkykv. zpra
vidla bez žláznatých chlupů. Lístky podél klínovitého
spodu skoro celokrajné, na líci přitiskle chlupaté až
lvsé, na rubu na nervech chlupaté až celé skoro plst
naté, s četnými, krátce stopkatými, subfoliárními žláz
kami. Stopky kv. zdéli číšek, v obalnýchlistech
ukryté. Kal. lístky po odkvětu vzpřímené a pozdě opa
davé, čnělky krátké, tvořící bělovlnatou hlavičku. —
Err., převážně mont., na stráních a pahorcích na vá
pence. podkl., u nás vzácněji . . . -+ -+ . « + + +..

eliptičná- elliptica TAUSCII.**)
Typické formy této v listech silně aromatické růže nemají stopkatých

žláz na stopkách kv., ale var. hispida R. KELL., roztroušená v arcálu
druhu. má slabé žlázky na stopkách kv. a někdy i na hřbetě kal. Na Slov.
je dosti častá var. Klukii R.KELL., v Č. a na Mor, var. typica R.KELL.
a var. Jordan: R. KELL.

19.a)Stopky kv. se stopkatými žlázkami. líst
ky eliptičné až okrouhlé, na spodu za
oblené neb slabě srdčité. — Ostnatoststejno
tvárná, ostny zakřiveně hákovité, na basi silně roz
šířené a sbíhavé. Lístky hluboce a úzce složitě pilo
vité, stopky kv. zpravidla delší plodů, s hojnými a sil

+) R. eglantertia L. 1755, =.) B, gravedlens GRENLÉ, R cv mosa a
aspera SCHLEICHEK,
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nými stopkatými žlázkami. Zevní kal. lístky s čárkovitě
kopinatými, až niťovitými úkrojky. Čnělky dlouhé,
sloupkovité, lysé. Koruny bledě růžové až bílé. — Evr.,
u nás dosti vzácně, jen na Slov. častěji .

malokvětá- micranthaSMITH.
Jak předešlé značně proměnlivá.Koruny bilé jsou vzácné, tak na př.

u var. Ileucopetala BORB. (Zem. Podhrádí na Slov,) s většími lístky a u
drobnolistečné var. hungarica R. KELL. Ze záp. Karpat uvádí se též var.
pseudoelliptica R. KELL. (Šíp u Kralovan), která připomíná některými
znaky R. elliptica var. Klukii, pak var. perparva R. KELL.var. cal
vescens BURŘNATet GREMII, z Mor. pak vyčítá FORMÁNEK veliké
množství odrůd a forem, tak ze skupiny s čnělkami chlupatými též var. lex
nitzensis J.B. KELLER,var. Formánekiana J. B. KELL..var. budwi
tzensis J. B.KELL.

b)Stopkvy kv. nežláznaté (vzácněse slabými žláz
kami) — 20.

20.4)Ostnatost zpravidla stejnotvárná, ostny haákovitě za
křivené, se širokou, sbíhavou basí. — Řapík zpravidla
lvsý s £ hojnými, žláznatými chlupy a často se štěti
nami. Lístky (počtem 5-7) podlouhlé n. podlouhle ob
vejčité, k oběma koncům stejnoměrně zúžené, hrubě
pilovité, lysé neb chlupaté, na rubu s krátce stopkatý
mi, subfohárními žlázkami. Stopky kv. zdéli až dvakrát
tak dlouhé, jako číškv. Koruny malé, kratší kalichu,
bílé, zřídka bledě ploťové. šípky vejčité až kulovité,
jen asi zvíci hrachu. — Evr., u nás na kopcích, mezích
a v houštinách dosti rozš. . plotní-agrestis SAVI*“)

Velice proměnlivý druh! Pozoruhodné jsou formy s roztroušenými stopkatými
žlázkami na stopkách kv., tak var. GizelIlae (BORB. sp.) R. KELLER v několika
formách, která má více nalezišť ve střed. a již. Slov. na trachytech (tak na př.v okolí
P. Šťávnice) a též na vápenci (Zadiel v slov. Krasu); mimo to roste též vzácně na
Mor. (FORMÁNEKji přiřazuje jako subsp. k R.iomeniella). [Havní formy druhu
možno rozděliti takto:

A) Stopky kv. bez stopkatých žlázek.
I. Fisty mají aspoň z čásu subfoliární žlázky na ploše rubu l. :
a) Řapík lysý neb slabě chlupatý, lístky lysé neb na spodu roztroušeně při

úskle chlupaté.
«) Čnělky 75 sloupovitě prodloužené, lysé neb slabě chlupaté. Sem. patří u

nás velmi obecná var. typica R. KELLER, jejíž častou formou jest R.
orvatica PUGET. .

B) Cnělky zkrácené, hustě chlupaté: var. inodora R. KELLER, roztroušená
7 C. až na Podk. Rus. .

b) Řapík hustě chlupatý až pýřitě plstnatý, I. s obou stran neb aspoň vespod
přiuskle chlupaté: sem náleží var. pubescens R. KELLER, roziroušená po celé
republice; k ní patří jako forma R. albiflora OFIZ (C.. Mor. a ast 1 jinde). Jinou
odrůdou této skupiny jest var. bohemica R.KELLER(= R. densiflora TAUSCH,
R. bohemica BRAUN),roztr. v Č., na Mor. i Slov.

IL Na rubu L jsou subfohární žlázky pouze na středním žebru: var. de nu
data R. KELLER, u nás dosud nezjištěná.

B) Stopky kv. s roztroušenými stopkatými žlázkami: var. Gizellae R.
KELLER (viz svrchu).

b) Ostnatost velmi nestejná, vedle silných, zakřivených
ostnů též žlázkou zakončené, rovné jehlicovité ostny.
keř dosti hustý, lístky (počtem 5-7) ovální až podlouhle
cliptičné, ke spodu klínovitě zúžené, prostředně velké
(as 2 až 2% cm dlouhé a 1-2 až 1-7 em široké), na líct
lysé s četnými, suprafoliárními žlázkami, vespod Ivsé
až hustě chlupaté. Stopky kv. jednotlivé neb po něko
lika, dosti krátké. v listenech ukrvté, bozžlázné. Kal.

*) R. sepinm THUILLER,
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listky po odkvětu dolů sehnuté, ale dosti dlouho vy
trvávající, na hřbetě a kraji žláznaté, zevní peřeno
cípé. Plátky kor. dosti malé, bledě růžové, čnělky krát
ké, tvořící bíle huňatou hlavičku. Šípky eliptičné až
kulovité. — Domácí v záp. Rusku, na Slov., v Maďar
sku a v Chorvatsku 0

hřobíčková-caryophyllacea BESSER.
Druh značně proměnlivý, v typické formě však neroste ve střední Evr. Ze

Slov. byla původně známa jen var. flavescens KMEŤ, dosti odchylná od formy
západoruské i od maďarské var. zalana J. B. KELLER a chorvatské var. zagre
biensis R. KELLER, které mají obě stopky kv. se stopkatými žlázkami, kdežto
var. flavescens jest bez nich. Ve středn. Karp., zejména v širším okolí Kežma
rku byly však pozorovány četné formy, které R. KELLER třídí nejnověji takto:

A) Ostny stejnotvárné (jehlice zpravidla scházejí) (Homocacanthae).
I. Stopky kv. bezžlázné.
a) Lístky na obou stranách lysé.

«) Zlázky sub- asuprafobiární -+ hojné: var. Nyárády:i R. KELLER (kežmarok) s těmito formami: f. formosa (KUPČOK sp.) R. KELLER, f. stu
porata (KUPČOK sp.) R. KELLER, f. pycnadenia (KUPČOK sp.) R.
KELLERa f. ruszkinensis R. KELLER,všechny z okolí Kežmarku,

B) Zlázky listové na rubu hojné, na líci řídké neb skoro žádné; var. du
randensis R. KELLER(Lubica). .

») Zlázky listové na líci scházejí, na rubu řídké: var. pinetorum (KUP
ČOK sp.) R. KELLER (Huncovce) s formami f, mysterica (KUPČOK sp.)
R. KELLER, f. firmicaulis (KUPČOK sp.) R. KELLER a dále var. te
meraria (KUPČOK sp.) R. KELLERs f. micranthoides (KUPČOK
sp.) R. KELLER. m

b) Lístky na obou stranách neb aspoň na rubu -E hustě přitiskle chlupaté;
řapíkypýřité: tři odrůdy a to var. Nyárádyi f. puberula R. KELLER,var.
Erasmi pel R.KELLER(= R. Nyárádyana KUPČOK)s formami:[. zajartakrivularis (KUPČOK sp.) R. KELLER, f. ambiglauca (KUvCOK sp.) R.
KELLER a posléze var. hy peradenia (KUPČOK sp.) R. KELLER.

II. Stopky kv. se stopkatými žlázkami.
a) Lístky lysé: var. scepusiensis R. KELLER(Lubica).
b) Lístky na obou stranách neb aspoň na rubu -+ přitiskle chlupaté.
«) Lístky na obou stranách -E až hustě žlaznaté: var. belocarpa (KUP

LOK sp.) R. KELLER (Kežmarok).
„ B) Různoostné (vedle ostnů štětiny a jehlice) (Ieteracanthae): var. no

tabilis (KUPČOK sp.) R. KELLER.
21.a) Ostny silné, hákovitě zakřivené — 22.

b) Ostny útlé, lehce zahnuté, zřídka zakřivené. Stopky kv. a zpravidla 1 číšky
s -F hojnými stopkatými žlázkami. Kal. lístky po odkvětu vzpřímené, dlouho
vytrvávajicí. Listy lysé, často modrofialově naběhlé. Lístky drobné, okrouhle
obvejčité, na spodu klínovité, vpředu zaoblené. Kv. zpravidla jednotlivé, stopky
kv. kratší číšky, velmi hustěposeté nestejně dlouhými černo-červenými stop
katými žlázkamia jehlicemi. Šípky velké, podlouhle ovální. — Druh mediter.,
který u nás neroste, ačkoliv některé tvary růže sivé se mu přibližují . . .horní- montana CHAILX.

22.a)Kal. lístky po odkvětu dolů schnuté, záhy opadavé.
Čnělky Ivsé neb chlupaté — 25.

b) Kal. lístky po odkvětu vzpřímené neb odstálé, dlouho
vytrvávající. Čnělky tvoří silně vlnitou hlavičku, uza
vírající jícen číšky — 35.

25.a) Ostny krátké, se ztluštělou. širokou basí, stranami
smáčklé. Řapíky chlupaté, až huňaté. Lístky tlusté, se
žilnatinou vespod ostře vyniklou, plstnatě chlupaté až
skoro Ivsé, obvejčité neb vejčitě okrouhlé až podlouhle
vejčité, na spodu zaoblené, často se subfoliárními žláz
kami anebo též bez nich. Kal. lístky s četnými, široce
kopinatými úkrojky. Plátky kor. dosti malé, bílé neb
bledě červenavé. Čnělky vlnitě huňaté až skoro Ivsé,



krátce sloupkovitě vvčnělé. šípky kulaté neb vejčité.
— [Evr.. u nás na keřnatých a kamenitých stráních a
při krajích lesů, z roviny až do nižšího pásma horského
dosti hojně roztr. 0

šedopvýřitá - tomentella LEMAN.
Druh nadmíru variabilní, rostoucí u nás v nesčetných formách, jichž třídění

jest dosti obtížné:
A) Dospělé lístky aspoň vespod na hlavním žebru a postr. nervech -E chlupaté.
I. Lístkyjednoduše pilovité. 1 ,
a) Stopky kv. bez žlázek: sem patří var. obtusifolia CREPIN (u nás roztr.),

která se objevuje v několika formách (u Kežmarku na Slov. též £ adenocalyx
R. KELLER). a

b) Stopky kv. se žlázkami: u nás dosud nezjištěny.
I. Lístky složitě pilovité.
u) Postranní nervy I. bez žlázek neb jen s tu onde roztroušenou subfoliární

žlázkou.
©) Stopky kv. bez žlázek: sem patří var. typica CHRIST, u nás dosti častá

v různých formách, pak var. safranicensis KUPCOK (na Slov. u Sa
franic blíže Pukance) a var. nostrificata KUPČOK (lrubá Jedla u
Pukance).

8) Stopky kv. se žlázkami (příslušné odrůdy u nás dosud nezjištěnv).
b) Subfoliární žlázky -= hojné.
«) Stopky kv. bez žlázek: var.

granensis (KMEŤ. sp.) R.
KELLER na Slov. .

B) Stopky kv. se stopkatými žláz
kam: var. Obornyana (H.
BRAUN sp.) CHRIST na Mor.

B)Dospělé lístky na obou stranách lysé neb jen vespod na středním
nervu roztroušeně chlupaté: s listy jed
noduše pilovitými jest u nás dosti častá
var. affinis CHRIST, kdežto var. ti
ranensis CORNAZjest pochybná.

Pozn. ROB. KELLER spojuje v
nejnovější době R. tomentella a R.
abietina jako subspecietéhož druhu,
který zove R.obtusifolia DESVAUX.

b) Ostny nejsou na basi ná
padně rozšířeny a jsou
méně robustní. Zevní kal.
lístky méně bohatě pe
řenocípé — 24.

24.a)Lístky lysé, zřídkana
rubu na středním žebru
s jednotlivými chlupy; pa- 442.Rosacanina.
listy zpravidla lysé. — L. 7
trávozelené, na spodu neojíněné. Stopky kv. zdéli čí
šek nebo i delší. Kal. lístky se po odkvětu sklánějí dolů
a záhy opadávají. Koruna bledě růžová neb bílá. —
Eurosib., u nás v houštinách, na stráních, mezích a
krajích lesů obecná . . . šípková- canina L. |442|.

Druh nesmíruč proměnlivý, jehož formy tvoří nepřetržitou řadu a stěžují
rozeznávání plemen a odrůd. Vylučujeme však z okruhu r. šípkové, r.' křovištní,
takže naše R. canina odpovídá jen Subspec. R. vulgaris R. KELLER a GAMS.
Přehled hlavních variací:

A) Lístky jednoduše pilovité (Uniserratae).
I. Stopky kv. bez žlázek: velmi obecnou odrůdou v celé naší oblasti jest

var. lutetiana BAKER, která se vyskytá v přečetných formách; tak uvádí R.
KELLERjen ze slov. Karpat f. flexibilis BORB., f. mucronulata BORB,, f.
globosa DESVAUX,f. inermis KUPČOK, f. paucistylis KUPČOK, £. oxy
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phylla BRAUN,£ dilucida R. KELLER,[. nitens DESVAUX,f. tornen sis
R. KELLER.[. syntrichostyla BORB,,f. glaucescens BORB.,kdežto FOR
MANEK popisuje opět veliké množství forem moravských z této skupiny. Chlupa
tější forma hispidula R. KELLER jest častou. Někteří autoři rozdělují formy
rasv Jutetiana na tři skupiny a to 1. s čnělkami skoro vlnitě chlupatými, 2. £
chlupatými, avšak ne vlnitými, 5. s čnělkami lysými.

II. Stopky kv. se stopkatými žlázkami: tak var. andegavensis DESPOR
TES, která je u nás častá v různých formách; z forem s lysou čnělkou vyskytá se
zhusta f. agraria R. KELLER.

B) Lístky částečně 2kráte pilovité (tak zejména na dolejších 1.),částečně jen
jednou pilovité (Iransitoriae). Formy tyto shrnují se často jako rasa transi
toria R. KELLER a jsou u nás hojné; některé mají čnělky vlnitě chlupaté, jiné
jen řídčeji chlupaté, kdežto formy s lysými čnělkami jsou vzácné. Naše karpatské
formy třídí R. KELLER takto:

l. Listy lysé.
a) Stopky kv. bez žlázek: var. transitoria R. KELLERs formami: [.sub

oxyphylla BORB., f£.curticola ROUY,f. globularis CREDIN,£f.pubens
ROUY,£.montivaga BORB.,f. euoxyphylla BORB,,f. semibiserrataBORB.,
[. propingua (KUPČOKsp.) R. KELLER,f. syntrichostyla BORB.

b) Stopky kv. bez stopkatýchžlázek: var. a denotricha BURNATa GREMLI
s formami:f. sguarrosidens BORB,,f. bihariensis R. KELLER,f. transsil
vanica (SCHUR sp.) R. KELLER, f. vine alis (RÍPARTsp.) R. KELLER, £. spu
ria BORB. .

C) Lístky dvojitě neb složitě pilovité (Biserrato-compositae).
1. Lístky na rubu nežláznaté.
a) Stopky kv. bez žlázek (rasa dumalis BAKER). Tato rasa je u nás velm

obcená a vyskytá se v četných formách. Tak uvádí na př. R. KELLER se slov

stř. Kar. mimo typ. var. dumalis (s 2kráte pilovitými 1) tyto její formy: f. neomontana BRAUN,f. oblonga BORB,, f. leioclada ROUY, £.sphacroideu
BORB.,£ podolica R. KELLER,f. insignis GRENIER,f.brachypoda BORB..
Í. sguarrosa BORB,, f. laxifolia BORB., Formy se složitě pilovitýmiJístky se
označují jako var. biserrata BAKER; k nim patří f. amph1ibola (KUPČOK sp.)
R. KELLER, £. Nyárádvi R.KELLER, f. rubelliflora BORVU.Chlupatými řapíky

se jýrnačuje var villosiuscula BORB., k níž patří jako forma R. tomentelliformis KUPČOK.
Kulovitými šípkyvyznačujese typ. formavar.biserrata BAKERs chlu

patýnu čnělkanu, kdežto obdobná forma s Ivsýmičnělkami jest £ Sabranskyt:
R. KELLER. Odrůdy a formy se šípky tvaru nikohv kulovitého, s chlupatými
čnělkami a křivýmiostny jsou: var. sguarrosa R.KELLER,var.laxifolia
BORB.,var. rubelliflora DĚSEGLISE,(tato též ve formě velkolistečnéjako Í.
sarmentoides BRAUNa z Č. WIESBAUREMpopsanáf. eu ca s květonosnými
větévkami téměř zcela bezbrannými, s lístky obvejčitě klínovitýmui.

Formyrasy dumalis s lysými čnělkamijsou var.glaberri ma (DUMOR
TIER sp.) R. KELLER, var. me dioxi ma (DESEGLI3E sp.) R. KELLERa var. ore
ogeton BRAUN.

b) Stopky kv. se stopkatými žlázkami.
«) Čnělky lvsé (neb skoro lysé): u nás var. verticillacantha BAKER

(k ní patří£.Ku pčokii R.KELLER z Kosteln.Moravců)a var. oenens1is
R. KELLER roztroušeně.

B) Čnělky chlupaté: var.Schottiana SERINGEvelmiroztroušerŠ
H. Lístky na rubu na postr. nervech —+žláznaté.
a) Stopky kv. bez stopkatých žlázek: var. scabrata CREPIN. 1

považovali CELAKOVSKÝ, POLÍVKA a j. za samostatný druh. Její subfol

jou však nevonné a jsou známy přechodní formy k rase dumalis,talbýtikladena k Rubiginosae, Ze slov.Karp.jest známa též ve £ biset
(KUPCOK sp.*R. KELLER (Ruskinovce) af. nitidula (BESSER sp.) I
(Lubica). V Č. a na Mor. jest var. scabrata dosti vzácná.

b) Stopky kv. s hojnými žlázkami: var. Blondacana CREPIN,
b)Lístky chlupaté na obou stranách neb aspoň na

rubu na hlavním žebru, také palisty zpravidla na obou
stranách neb vespod přitiskle chlupaté. Zuby lístků ši
roké a ž zaoblené a kraj tím skoro vroubkovaný. —
Evr., u nás jak předešlá rozšířena . . . .« « - +..křovištní-dumeforum THUIII.
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Mění se obdobně jako R. canina. s kterou ji spojují -slabě chlupaté až skoro
olysalé střední tvary; velmí mnoho forem popsáno též podle nestejného odční.

A) Zubatost jednoduchá.
I. Stopky kv. bez žlázek.

a) Lístky okrouhle vejčité, na líci lysé, vespod na nervech, zřídka na celé plošeroztroušeně chlupaté; kal. lístky skoro lysé; šípky vejčité. Sem patří rasa (var.)
platyphylla CHRIST,hojná v celém arcálu druhu v četných formách, tak subvar.
urbica DUMORT+sformamiramealis] B.KELLER,semiglabra).B.KELLER,
uracilenta BRAUNa ve formě s lysou čnělkou jako f. platyphylloides
DESEGLISE a RIPART), dále subvar. obscura BORB., subvar. hirta BRAUNa
subvar. Gabrielis R. KELLER.

by Lístky velké, zaokrouhlené, Široce ovální až podlouhlé, na líci přitiskle tence
chlupaté, na rubu na celé ploše pýřité: var. [huilleri CHRIST velmi častá a v
různých formách, tak u nás f. piriformis R. KELLER,£ leptotricha BORB,,
I. trichoneura CHRIST,f. solstitialis BRAUNa j.

I. Stopky kv. s -+ hojnými stopkatýnmužlázkami: var. Déséglisei CHRIST,
u nás roziroušeně v různých formách (tak [ hispidula R. KELLER,L trichoidea
R. KELLERa j,.).

B) Zubatost nepravidelná, zuby lístků zvláště na dolejších I.opatřené žláznatým
zoubkem, lístky I. hořejších zpravidla jednoduše zubaté.

I. Stopky kv. bez žlázek.
a) Lístky na líci lysé, na rubu aspoň na nervech chlupaté: sem patří z forem

u nás zjištěných var. hemitricha BORB.,var. subglabra BORB, (s f. unci
nella BRAUN),var. implexa GRENIER, var. trichoneura CHRIST.

b) Lístky na obou stranách chlupaté: var. aemoniana KMEŤT(Slov.).
IM.Stopky kv. bez žlázek: var. caesia R. KELLER (? Slov.).

25.a)Lístky Ivsé. — Větévkyvčasto sivě ojíněné, ostny
velmi silné. ze širokého spodu hákovitě zakřivené. Pa
listy nápadně široké, lysé. Lístky (počtem 5-7) široce
až okrouhle vejčité, zpravidla modravě ojíněné. Liste
ny široké, stopky kv. a květenství obalující. Stopky
kv. velmi krátké. namnoze kratší číšek, ktoré jsou ku
lovité a ojíněné. kal. lístky po odkvětu vzpřímené,
zřídka sehnuté, diouho vytrvávající, teprve za Zralosti
neb krátce před tím opadávající. Plátky kor. dosti ve
liké, živě růžové. Čnělky tvoří huňatou hlavičku, Šíp
ky jsou zpravidla kulovité. Evr., u nás celkem roz
šířená a hojná, ač ne tak obecná jako růže šípková .

sivá-glauca VÍLLARS.*)
Druh v typické formě velmi význačný, avšak nadmíru proměnlivý; některé

jeho tvary spojují jej s R. canina a R. rubrifolia, vzácné jsou formy, blížící se
poněkud R. montana. Naše formy možno rozčleniti takto:

A) Kal. lístky po odkvětu vzpřimené (Subspec. euglauca DOM. et PODP,)
I. Zubatost jednoduchá (neb nejvýše zcela ojediněle žlaznaté zoubky), subfoli

ární žlázky scházejí.
a) Stopky kv. a číšky bez stopkatýchžlázek: rasa typica R. KELLER,unás

hojná v různých formách f. imponens BORB,, f. pycnophylla (KUPČOK sp.)
R. KELLER)a odrůdách, tak var. archetypa R KELLER, var. pilosula R.
KELLER.,var. Graveti BORB., var. falcata BORB,, a j.

b. Stopky kv. s + hojnými stopkatými žlázkami: rasa (var.) transiens R.
KELLERs var. Mayeri BRAUN(Mor),var.intricata COTTETa různýmiformami.

II. Lístky nepravidelně pilovité, t. j. zuby z části jednoduché, zvláště na hořejších 1., z části se žláznatým zoubkem, tak hlavně na dolejších I.
a) Stopky kv. a číšky bez stopkatých žláz: hojná u nás ve var.complicata

BRAUN,k níž patří různé formy, tak £ acutifolia BORB., f. caballicensis
(PUGET sp.) R KELLER, f. perversa (KUPČOK sp.) DOM. et PODP.a j.

b) Stopkykv.s £ hojnýmistopkatými žlázkami:var. hispido-caballicensis
R. KELLER, u nás dosti vzácně.

IH. Zuhatost lístků složitá, zoubky žláznaté.
.a) Subfoliární žlázky nejsou vyvinuty.
«) Stopky kv. bez žlázek: var. myriodonta R. KELLER u nás častá; k ní

*) R. vogéská = R. vosagiaca DESPORTIES,
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se řadí [ memorata (KUPČOK sp.) DOM. cr PODP,. (Ruskinovce na
Slov.) a £.prehensilis (KUPČOK sp.) DOM. et PODP. (Kežmarok).

8) Stopky kv. se stopkatými žlázkami: var. Haberiana R. KELLER, u násvzácně.
b) Subfoliární žlázky na nervech hojné. .
a) Stopky kv. a číšky bez stopkatých žlázek: var. slavodolica (KMEŤsp.)

R. KEI.LER na Slov. (Slavodol u B. Sťávnice) a var. Delasoii (LAGGER
et PUGET sp.) R. KELLER na j. Mor.

8) Stopky kv. s + hojnými stopkatými žlázkami: formy sem náležející nebyly
dosud u nás zjištěny.

B) Lístky kališní po odkvětu sehnuté, později se částečně vzpřímující a odstálé,
zřídka skoro přímé. Stopky kv. zpravidla prodloužené, čnělky jen chlupaté a ne
huňaté (Subspec. subcanina HAYEK).— Formy sem náležející zahrnují namnoze
přechodní tvary gla u ca-canina a nejsou z části dostatečně objasněny.

I. Zubatost jednoduchá.
. a) Stopky kv. bez stopkatých žlázek: var. subcanina BRAUN(= var. ve

ridica SCHWERT*CHLAGER)u nás roztroušeně v několika formách (f. rigida
BRAUNvzácně v C.). Var. puberula R KELLERs pýřitě chlupatým řapíkem
na př. na Slov. u kežmarku.

b Stopky kv. se stopkatými žlázkami: var. adenophora R, KELLER,u
nás dosud nezjištěna.

II. Zubatost nestejná, lístky částečně 2kráte, z části jednoduše pilovité: sem
náleží mimo jiné formy var. acutiformis BRAUN, u nás roztroušená, z forem
slov. pak var. subcomplicata R. KELLER(na úpatí BielskýchTater-na něko
lika nalezištích) a var. zajartak ensis (R. KELLER)DOM.et PODP. na různých
místech v širším okolí Kežmarku.

Ill. Zubatost složitá, zuby převážně s 2 neb více žláznatými zoubky.
a) Lístky bez subfoliárních žlázek: var. denticulata R. KELLERna Slov.

A Eejé nad Busovcem)s formou pseudosguarrosa (KUPČOK sp.) DOM. etDP.
b) Lístkyna rubu na žebrech,zřídkai na ploše,žlaznaté: var. glandulifera

R. KELLER,k níž patří £. lapicidinarum (KUPČOK sp.) DOM. et PODP. od
Kežmarku.

Pozn. Přechodné tvary mezi jednotlivými odrůdami růže sivé nejsou vzácné.
Tak popisuje na př. R. KELLER z okolí Kežmarku střední tvary mezi var.typica
a complicata a mezivar.complicatia a myriodonta.

b)Lístkv x hustě chlupaté, dosti tuhé. — Hustý
keř s často modravě ojíněnými větvemi a stejnotvár
nými, mohutnými, zakřivenými, na spodu rozšířenými
a často přeslenitě seskupenými ostny. Palisty dosti ši
roké, roztroušeně až hustě žláznatě brvité, vespod při
tiskle chlupaté až plstnaté, na líci Ivsé neb řídce při
tiskle chlupaté. Řapíky plstnaté. Lístky středně veliké
až malé, podlouhle až široce vejčité, ke spodu zúžené.
na konci zaoblené, nejčastěji jednoduše pilovité se žláz
natými zuby, svrchu lysé neb řídce přitiskle chlupaté,
vespod hustě až plstnatě chlupaté a tím šedé, skoro
kožovité. Listeny obalné velké, šedochlupaté, přeční
vající velmi krátké stopkv květní. Číšky kulaté až po
dlouhle elliptičné, zpravidla nežláznaté. Kal. lístky še
dochlupaté, po odkvětu rozeostálé neb vzpřímené a až
do zralosti vytrvávající. Pl. kor. živě růžové. Čnělky
tvoří šedoplstnatou hlavičku. šípky dosti veliké, ku
laté neb ovální. — Evr., často v podhoří a nižších ho
rách, u nás v houštinách, na stráních a u lesů dosti
rozšířená ©.. . . . kožolistá-coriifolia FRIEM,

Druh nadmíru proměnlivý, tvořící v některých formách (s delšími stopkami
kv. a skal. lístky poodkvětu sehnutými a pak brzo opadávajícími) přechody k R.
dumetorum. Jehohlavní tvary možno roztřídititakto:

A) Květy krátce stopkaté, kal. lístky po odkvětuodstálé,pozdějivzpří
mené, čnělky vlnatě chlupaté (Subspec. eu-coriifolia DOM. et PODP,).
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I. Zubatost jednoduchá.
a) Stopky kv. bez stopkatých žlázek: var. ty pica CHRIST, u nás častá v

různých formách.
b» Stopky kv. se stopkatými žlázkami: var. Kerneri R. KELLER, u nás

velmi vzácně.

II. Lístky 2kráte žláznatě pilovité.
a) Stopky kv. bez stopkatýchžlázek: var. subbiserrata BORB,,var. sa

xetana BRAUN.var. frutetorum BRAUNdtato nezřídka), var pycna
cantha BORB.

b) Stopky květní se stopkatými žlázkami: u nás dosud nezjištěna.
II. Zubatost složitá, zuby převážně se 2 neb více žláznatými zoubky: u nás

formy s vyvinutými subloliárnímižlázkami, tak var. Wiesbauriana R.KELLER
z Č. (Bohosudov).

B) Stopky kv. -+ prodloužené, zpravidla zdéli číšky až 2kráte delší.
Kal. lístky odstálé neb sehnuté. Cnělky chlupaté až hustě vlnaté (Subspec. sub-collina
HAYEK).

I. Zubatost jednoduchá.
a) Stopky kv. bez stopkatých žlázek.
a) Lístkyna líci lysé: var. dimorphocarpa R. KELLER(Slov.), var. sub

collina CHRIST(často),var. hebacoblasta (KUPČOK sp.) DOM.
et PODP. (Kežmarok na Slov..
Lístky s obou stran -= hustě chlupaté: var. incana R. KELLER roztr.,
na Slov. častěji. Typická forma této odrůdy má koruny dosti intensivně
růžově červené, kdežto f. albid a (KMET sp.) jest bělokvětá. S ní zdá se
býti velmi blízce příbuznouR. sche mnitzensis KMETze Slov.,kterou
však R. KELLERpřiřazujenejnovějik subspc. ceu-coriifoliaanek
subcollina. Také R. patens KMETjest formouz tohoto měnlivého
okruhu foremodrůdy incana, dále i R. incanescens BRAUNa
f[icticia KUPČOK. — Z jiných forem této skupiny jsou známy z naší
květenyvar. scaphusiensis CHRIST,var. trichostylis BORB.a
var, sphacrocarpoides (R. KELLER)DOM.et PODPĎ. ,

b) Stopky kv. se stopkatými žlázkami: var. Kmeťfiana (BORBAS sp.) R.
KELLER na několika slov. nalezištích.

II. Lístky většinou2kráte pilovité: var. hirtifolia R. KELLERa var. va
g1ana CRE IN, tato v záp. Karp. Hrádek, zde i f. conjuncta BORB., Kežmarok).

Pozn. R. KELLERshrnuje nejnověji pod kolektivní druh R. Afzeliana
FRIES jako subspecie R.vosaugiaca (= eu-glauca), R. subcanina, R.
coriifolia a R.subcollina. Z důvodůpraktickýchuvedlijsme všakrůžisivou
a kožolistou jako samostatné druhy, neboť chtěli-li bychom býti důslední, musili
bychom konec konců spojiti všechny Eu caninae v jediný souhrnný druh. Náběh
k tomu učinil ROUY, který spojil ve své R. com munis růži šípkovou, sivou a
řadu jiných druhů.

B
—"

26.21)Květenství vícekvěté (5- až mnohokvěté) anebo když
jednokvěté, i v tom případě vždy s jedním n. více
listeny na stopce kv. — 27.

b) kv. zpravidla jednotlivé,bez listenů na stopce
kv.: květy červené (Cinnamomeae) — 534.

27.a) Kališní lístky před dozráním opadavé (Carolinae, dru
hy u nás jen pěstované) — 26.

b) Kal. lístky na plodu vytrvalé, vzpřímené, všechny ce
lokrajné — 29.

29. a) Ostny stejné, pod řapíky párovité. — Lístky eliptičné,podlouhle kopinaté
neb podlouhle obvejčité, jemně a ostře pilovité, na líci tmavozelené, vespod
nasivělé, lysé neb pýřité. Plátky kor. velké (as 2 cm zdéli), tmavorůžové. Šípky
cihlově červené, až 1 em zšíři. — Domácí v sev. Americe, u nás zřídka pěstovánakarolinská —carolina L.

b) Ostny nestejné: pod řapíky silnější rovnéostny v párech vedle četných
malých štětin. Fístky eliptičné až elipličně obvejčité, dosti hluboce pilovité,
svrchu živě až žlutozelené, lesklé, vespodsvětle zelené. Plátky kor. zdéli as
13 em, šípky zšíři 12—1'7 cm. Výběžkatý keř rostoucí do výše jen asi 1 m.
— Domácí ve vých. sev. Americe, u nászřídka pěstována a ještě řidčeji zplanělálesklá — humilis MARSH.
Vyskýtá se ve dvou hlavních plemenech:

a) Palisty vesměs úzké, listeny úzké, zevní kal. lístky s úkrojky. . . 
var. parviflora KOEHNE.
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b) Palisty na květonosných větvích široké, listeny. rozšířené, kal. lístky
zpravidla vesměs bez přívěsků . . . - . var. lucida KOEHNE,)

29.a)Silnější ostny + hákovitě zakřivené. v párech pod řa
píky. — Kůra kmene a větví hnědočervená, na dolejší
části kmene a výhonků bývají vedle silných ostnů ča
sto ještě hojné a husté jehlice neb štětinv. Palistv L.
na výhoncích irubkovitě stočené. Lístky (počtem 5-7)
ovální až podlouhle ovální, jednoduše pilovité, v dolní
třetině celokrajné. na líci modravě zelené a dosti hu
stě krátce pýřité. na spodu. přitiskle pýřitě. plstnaté.
šedé. Stopky kv. Ivsé, Kkratké (asi 4-% cm), zdéli neb
o polovici delší lysé číšky. Šípky malé, kulovité. —
Euras., u nás jen na kořnatých pahorcích česk. Středo
hoří, jinak občas zplanělá neb pěstovaná. pak nejča
stěji s plnými květy.““) Málo proměnlivá . .skořicová-cinnamomea |.

b) Ostny neb štětiny rovné, nestejné, roztroušené, buď na
všech částech osních velmi hojné anebo na hořejších
řídké neb žádné — 50.

30.4)Ostny a štětiny na všech osách, zpravidla též. květo
nosných, hojné — 31.

b) Květonosné větévky bezbranné anebo s nečetnými, rov
nými, štětinovitými ostny — 57.

31.a) Větévky mezi ostny -E plstnaté, ostny celé neb na spodu chlupaté. —
Větévkv silné, lístky počtem 5—9) na líci lysé, nápadně tmavozelené, svras
kalé a lesklé, na spodu šedochlupaté. Stopky kv. krátké. Plátky kor. velké
(zdéli 3—533em) vpředu srděič vykrojené. tmavě růžové. Šípky velké (o prů
měru až 23 em), kulovité a smáčklé, šarlatově červené — Domácí ve vých.
Asii, u nás často pěstovaná a někdy 1 zplaňující 0

svraskalá — rugosa THUNB.
b: Větévky a ostny lysé —32.

32. a) Lístky (počtem 5—7.zřídka 9—11) ovální, zpravidla jednoduše pilovité. Šípky
vejčitě kulovité. —Cirkumpol. (v Evr. jen na severu), u nás někdy pěstovaná

jehlicovitá — acicularis LINDL.
b) Lístky (počtem 7-11) podlouhle až okrouhle ovální, skoro

vždy složitě pilovité, šípky většinou podlouhlé. — Sem
patříněkteréformyrůže převislé. . . . ... ...

pendulina L. (vizdoleji).
33. a) L. květonosných větévek zpravidla 5—Tčetné. — Nízký keř s daleko plazivým

oddenkem. Lístky z klínovitého spodu eliptičné n. podlouhle obvejčité, jedno
duše pilovité. Kv. po 2—S, zřídku jednotlivé, jejich stopky lysé. Plátky kor.
bělavé neb růžové.— Domácív sev. Americe, u nás pěstována a zřídkazplaňující

virginská — virginiana MIÍL.
b) L. květonosných větévek zpravidla 7-9, řidčeji 1lčetné.

Lístky podlouhle vejčité až okrouhlé, skoro vždv slo
žitě pilovité. Kv. skoro vždy jednotlivé. Stopky kv.
zpravidla se stopkatými žlázkami, po odkvětu sehnuté.
Plátkv kor. růžově červené až nachové. Šípky. jasně
červené, převislé. — Evr.-mont., u nás v horních lesích
(zejména s bukem) a v křovinách z pahorkatiny až do
klečového pásma roztroušená. v horách namnoze hojná

převislá- pendulina |.***) [443].

*, — R. lucida EHRH. — **) P. fovcuudissima MUENCHH. — 7%) R. horská
= R. alpina |
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Druh ostnatostí, tvarem lístků a plodů, oděním a žláznatostí nadmíru proměn
livý. Hlavní formy lze roztřídili takto:

A) Lístky podlouhle vejčité.
I. Lístky lysé.
a) Květonosné větévky bezbranné neb jen s ojedinělými štětinami.
«) Stopky kv. a lístky kal. bez stopkatých žlázek: var. levis R. KELLER,

jen porůznu.
B) Stopky kv. se stopkatými žlázkami: sem náleží var. setosa R. KEL' ER,

která jest u nás častá. Číšky jsou až protáhle lahvicovité (f. lagenaria
BRAUN), tak často, zřídka až kulovité (f. alpina BRAUN). Širokými a ve
likými lístky se vyznačuje f. latifolia R. KELLER.

b) Květonosné větévky jako kmen a výhonky s hojnými štělinovitými ostny:
var. aculeata R. KELLER,též ve formě a df e cta R. KELLER,u nás roztroušeně.

II. Lístky aspoň na rubu -E hustě chlupaté.
a) Květonosné větévky bezbranné.
«) Lístky vespod bez žlázek. .

1. Stopky kv. bez stopkatých žlázek: var. le vi pes R. KELLER, vzácně.
2. Stopky kv. se stopkatými žlázkami: var. pubescens KOCH) R.

KELLER,tak celkem často a v různých formách, též f£.longilagenaria

445. Rosa pendulina. 444. Rosa spinosissima .'- Me
| (= pimpinell.folia)..:

J. B. KELLER (s téměř vřetenovitě protáhlými lahvicovitými číškami
(tak na př. na Mor.),dále s kulovitými číškami f. croatica R. KELLER
a [ adenophora R. KELLER,dále hlavněna Slov.v Karp f.adeno
sepala BORB.,£ adenoclona KUPČOK.

8) Lístky vespod žláznaté: var. balsamea R. KELLER(Mor.,Slov.a asi i jinde).
b) Květonosné větévky L hojně štětinatě osténkaté: sem patří u nás roztrou

šená var. intercalaris R. KELLER,dále var. subinermis BORB. (záp. Karp.).
B) Lístky široce až okrouhle vejčité, malé.
I. Listy lysé.
a) Květonosnévětévky bezbranné: var. Sternbergii BRAUN,tak vzácně,
b) Květonosné větévky se štětinovitými ostny: var, gentilis R. KELLER,

vzácně.

II. Listy aspoň vespod chlupaté: z forem sem náležejících u nás vzácně var.acanthodermis BORBL.
34. a) Květy žluté, I. květonosných větévek 5—7 čelné, ostny rovné, na dolejší

čásh kmenů s četnými štéhinami. Lístky z klinovitého spadu vejčité, Sipky
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kulovité, — Původem z hor Orientu, u nás pěstovaná a občas zplanělá .....
žlutá — lutea L.*)

„„ , Vyskýtá se u nás ve dvou hlavních odrůdách: var. vulgaris má kv. živě
žluté, var. punicea R. KELLER(= R. bicolor JACO.)šarlatové.

b)Květy čistě bílé**), 1.5-11četné.—Nízký keř zvýši
jen 10—50cm. Větve starší hustě ostnité ostny rovný
mi, tuhými, jehlicovitými až štětinovitými, větve květo
nosné často jen řídce ostnité. Lístky malé, okrouhlé
až široce elliptičné, zpravidla jednoduše pilovité. Šípky
stlačeně kulovité, posléze skoro černé, věnčené vytrvá
lými, vzpřímenými a dohromady sevřenými cípy kal.
— Euras., u nás. porůznu, hlavně na vápene. kopcích
a stepních loučkách, v Č. vzácně (občas též pěstovaná
a zplanělá), hojněji ve stř. a j. Mor. a na Slov... ...

bedrníkolistá- spinosissimaL.***)[444].
Dosti proměnlivá, tak u nás:
A) Lístky jednoduše pilovité.
I. Stopky kv. bez stopkatých žlázek: sem patří hojná var. pimpinelli

folia BRAUN, k níž se řadí jako forma s bezbrannými větvemi a květonosnými
osamif. inermis DC. (= R. mitissima GMEL.,R.poteri1folia BESSER).
Forma s lysými bliznami jest f. leiostvla BRAUN. Vzácné jsou tvary s kv.
růžovými, tak f. rose a KOCH (na př. na Mor.)

II. Stopky kv. se stopkatými žlázkami: var. Linnaceana DOM. et PODD.
v četných formách.tak f. megalacantha (BORB.),f. bzenecensis (].B.
KELLER)(= Cottetia moravica GANDOGER),£ subdi minuta (BRAUN)
s růžovými kv.a j.

B) Zubatost složitá: Příslušné formy u nás dosud nenalezeny.

Míšenci a variace. Variace mnohých druhů, tak na př. všech ze skupiny
Eucaniae aaRubiginosae. jest velmi značná,jak ukazujejiž svrchuuvedený,
velmi neúplný výpočet forem. Speciální studium r. Rosa musí se opírati nejen o
materiál herbářový,nýbrž i o pozorování v přírodě saméa získaloby ovšem
velice ještě kulturami pokusnými. Dosavadní zkušenosti vedou nás k tomu, abychom
vzali za základ široce ohraničené souhrnné druhy a neroztřišťovali každý z nich
v nepřehledné množství malých specií po příkladu mnohých rhodologů. Prospo
lehlivé určení formy je třeba sbírati z téhož keře větévky květonosné, listové a pak
též plodné. Proto se doporučuje příslušné keře si označiti (nejlépe čísly) a sbirati
z nich herbářový materiál dvakráte do roka. Vzhledem k tomu mohou studium to
konati nejlépe sběratelé v širším okolí svého domova. Proto také zmínili jsme se o
variacích jednotlivých druhů poněkud podrobněji, neboť doufáme, že naše zpraco
vání bude popudem četným přírodopiscům, aby nasbírali bohatý a úplný materiál,
bez něhož jest monografický přehled našich růží nemožný. Pro jednotnost zvolili
jsme za základ výbornou soustavu růží ROBERTA KELLERA. Zejména z Moravy
a ze Slovenska byly popsány přemnohé druhy pochybné ceny; o některých z nich
možno tvrditi, že by je bylo možno nalézti na větévkách jednoho a téhož keře!
Přesvědčil jsme se, že některé druhy a odrůdy FORMANKEM uvedené v jeho
Květeně Mor. a rak. Slezska jsou bezcenné a z toho důvodu nemohli jsme jeho
obsáhlé zpracování respektovati, vyčkávajíce, až bude materiál ten kriticky revi
dován. Studiem čsl. růží zabývali se především staří čeští botanikové 'tak 1 ODIZ,
TAUSCH), pak BORBÁS, KMEŤ, KUDČOK, J. B. KELLER, WIESBAUR, OBORNY,
FORMÁNEKa j.,ale imnohéjimi popsané nové „druhy“ neobstojí právě tak jako
různé specie BESSFRA, DESEGLISYE,CREDINA, BRAUNA, GRENIERA, RIPARTA.
PUGETA a j. Velmi cenným příspěvkem k poznání slov. růží jest nejnovější práce
ROB. KELLERA (1926). Farář ANDREJ KMET, zasloužilý © výzkum slov. růží a
ostružiníků, popsal mnoho zajímavých forem, které jsou však z nemalé části oceněny
příliš vysoko. Jeho práci připomíná R. Kmetiana BORBÁAS,která však patří do
okruhu forem R. coriifolia právě tak jako R. albida KMEŤ, R. schem
nitzensis KMEŤ,R. patens KMEŤa ovšemiR.dimorphocarpa BORB.
a R. incana KIT.Z jiných druhů KMEŤOVÝCHpatří R. granensis k R. to
mentella a R. slavodolica k R. glauca. VjehošlépějíchkráčelKUPČOK.
který na př. popsal různé formy dr. R. caryophyllacea většinou z okolí

*) R. eglanteria I.. 1760 nec 1755. — *“)Pro formy sem Spací s kv. tmavérůžovýnu až nachovými viz R. pendulina L. ***, R. pimpinellifoha I..
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Kežmarku)jako „nové druhy“ pod názvy R. formosa, R.stuporata, R.pycnadenio, R. pinetorum, R.mysterica, R.firmicaulis, R.teme
raria, R.micranthoides, R.Nyárádyana, R.zajartakrivularis, R.am
biglauca, R.hyperadenia, R.belocarpa a R. notabilis! — Prospe
ciálnější studium čsl. růží jest velmi důležitá BORBÁSOVA monografie uherských
růží z r. 1880 a pak FORMAÁNKOVOzpracování, které však nutně vyžaduje revise.
Jako klasickou ukázku přílišného tříštění připomínám růže z podhoří Bielských
Vater, kde r. Rosa není zvláště bohatě zastoupen a přece KUPČOK popisuje odtud
na tucty nových druhů a míšenců a již starší autoři (SAGORSKI) uvádějí odtud
R. pendulina L., R. spinosissima L., R. coriifolia FRIES«w několika
odr., R. glauca VILL.ss var.complicata GREN.,var.pilosulaCHRISTa var.
acutifolia BORB.)R. canina L. (var.lutetiana LEM.a var. nitens
DESV.),R. gallica L., R. Jundzillii BESSER,R. sca brata CREP,,R. ni
tidula BESSER,R. incana KIT.(s var.Kmefiana BORB ),R.uncinella
BESSER(též var. ciliata BORB.a var. Tatrae SAG, R. collina JACO.
var. kesmarkensis SAG., R. Ilseana CREP. var. pubescens SAG.,R.
solstitialis BESSER.R. obtusifolia DESV.,R. Maukschii KIT., R.
sphaeria GREN.,R.spuria PUG. (var. fissidens BORB.),R. du malis
BECHST.(svar. laxiphyla BORB.avar. rubelliflora RIP.),R. podolica
TRATT., R. subalpina H. BRAUN. Zdá se tudíž, že je v tomto malém území
velké bohatství šípků, avšak studujeme-li je na místě samém, scvrkává se nám počet
dobrých druhů na několik málo, které byly svrchu uvedeny. Jsou však území,
které vynikají zvláštním bohatstvím forem, tak na př. slov. Krušnohoří, již. Mor. a
české Středohoří.

Bohatství forem jest částečně též podmíněno křížením druhů a odrůd mezi sebou.
Míšenci vyznačují se zpravidla sterilitou neb silným snížením plodnosti, ač některé
jsou i plodné. Četní míšenci popsaní KUPČOKEM jimi však nejsou. Také pěstované
růže jsou jen z Části čistými druhy, převážně však formy hybridní, které vzešly na
př.kombinacíR. gallica X chinensis. damascena X chinensis, gallica X
multiflora, multiflora X rugosa, humilis X rugosa, humilis X virg ini
ana, moschata X multiflora, chinensis X multiflora, chinensis X mos
chata, atd., atd. Vedle toho jest ovšem mnoho míšenců vzniklých v přírodě (někteří
mají ráz bastardů druhotných), ačkoliv není snadno vyznati se v chaosu popsaných
forem a míšenců. Jako příklad uvádím KMETEMze Slov. popsanou R. Pokorny
ana, kterou označuje BORBÁSjako R. canina X ferruginea, KOEHNEjako
R. [Ilseana X spuria a KELLERji přiřazujek R. canina X rubrifolia,
V oblasti Českoslov. jsou známy především tito míšenci (uvádím je pro přehled
v abecedním pořádku a také rodiče podle téhož principu):

1. R. agrestis X gallica (= R. Klukii a R. formosula GRENIER,R.
anisopoda CHRIST) ve formě popsané KMETEMze Slov. (Krnišov, ž. Hont)jako
R. infesta KMEŤ.

„2. R. agrestis X spinosissima: na Slov. (Ruskinovce)ve forměR. mitescens
KUPČOK.KombinaciR. agrestis var. Gizellae X spinosissima máod
povídau R. paritata KUPČOK. Obě jsou však pochybnéjako mnozíjiní hybridi,
KUPCOKEM popsaní.

3. R. arvensis X gallica(= R. Polliniana SPRENG. R. hybrida
SCHLEICH.) udává se z Mor. i ze Slov. Sem asi patří též R. gibbosa KUPČCOK
(Ruskinovce); FORMÁNEKuvádí tohoto míšence z okolí Brna jako R. arvensis
c)rubifrons J. B. KELLER.

4. R. canina X gallica: tento míšenec jest dosti častý a vyskytá se ve velmi
různých formách, tak patří sem z našich forem na př. R. cimelium KMEŤ, R.
Kosinsciana BESSER.R. Wa1itziana TRATT.var. moravica BORB.(=
R. gallicaX Reuteri OBORNY,,R. Chaberti R. KELLER,R. Aunieri
CARIOT.

5. R. canina var. scabrata X gullica: na Slov. (Lubica, Ruskinovce) jako R.
pseudo-gallica KUPČOKve dvou formách.

6. R. canina X pendulina: na Slov. u Kežmaroku a snad i jinde. Snad patří
sem i R. implicata KUPCOK (Zámčiskou Spišské Teplice).

7. R. canina X rubrifolia: sem patří podle všeho KMETEM ze Slov. popsaná
R. Pokornyana.

8. R. canina X spinosissima: tuto kombinaci uvádí KUPČOK v několika for
mách z oblasti podtatranské;sem patří1jeho R. subglaucescens. PodleFOR
MÁNKA snad i na Hádech u Brna.

9. R. caryophyllacea X ? glauca: ze Slov. (Huncovce) popsána R. pseudo
alpestris KUPČOK, jejíž hybridní původ jest velmi pravděpodobný,ale kombi
nace nejistá.

10. R. caryophyllaeca X spinosissima: sem náležíasi R. hvperadeniaKUPČOK p. p. (jeden exemplář jest podle R. KELLERA čistá car.) a R. miranda
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KUPČOK (obě u Kežmarku) jakož i R. cycloidea KUPČOK (Ruskinovce),ač
neuí zcela jisté, zda tyto patrně hybridní formy vzešly z uvedené kombinace.

11. R. coriifolia Subspec. cucoriifolia X spinosissima: sem přísluší forma R.
collimitata KUPCČ(OK(Lubica na Slov.).

12. R. coriifolia Subspec. subcollina X spinosissima: k této kombinaci Izc
přiřaditiR. silvularum KUPČOK (Kežmarok)a R. leibicensis KUPČOK
(Lubica), kdežto jinou formou tohoto míšence zdí se býti růže, kterou KUPCOK ozna
čiljakoR.mollisX pimpinellifolia [. inermis.

13. R. dumetorum X gallica: vyskýtá se u nás Častěji a v různých formách,
které možno roztříditi v tyto tři hlavní skupiny: 7

A) Kv. bledě až dosti tmavě růžové.
I. Zubatost jednoduchá, neb jen s ojedinělým žláznatým zoubkem: R. collina

JACO. s amyl.
II. Zubatost dvojitá neb složitá: R. Fried Ilacnderia na BESSERs. em.
B) Kv. bílé, -E plné: R. alba L.
Růže chlumní (R. collina) tvoří dosti různé formy (četné jsoupopsány v

květeně FORMÁNKOVE),které odpovídají jednak vlastní JACOUINOVÉ k cal
lina, jednak R. Christi: WIESBAUR,jednak R. Boreykiana BESSERa k.
Lloydii DESEGLISE. Podrobné třídění vedlo by příliš daleko, poněvadž hybrid
ním původem této růže jest podmíněnarůznost pozorovanýchforem. R.Friedlaen
deriana jest známa na př. z Mor. Růže bílánení samostatný druh, nýbrž také
míšenecodpovídajícíkombinacidumetorum X gallica, avšak neznáméhopů
vodu. rozšířenávšak v kultuřenejčastěji s kv. poloplnými (f. deca petala WALLR),
řidčeji s plnými (f. polypetala WALLR.). U nás občasně zplaňuje, tak zejména
v okolí Prahy a v česk. Středohoří.

14 R. dumetorum X pendulina: této kombinaciodpovídáasi R. revirescens
KUPCČOK z okolí Kežmarku.

„15. R. dumetorumX spinosissima: na Slov. ve formě R. casureperta
KUPČOK (Ruskinovce)a R. declivium KUPČOK (Kežmarok).

16. R. gallica X glauca (= R. Waitziana RCHB.)byla pozorovánana Mor.
u Znojma.

17. R. gallica X Jundzillii (= R. Christi: M. SCHULZE)vzácně.
„18. R. gallicaX spinosissima: sem patří ze Slov. R. Lignimontana

KUPČOK (Lubica)a R DEtgu adrans KUPČOK (Ruskinovce),kdežto R. implicata KUPCČOKzahrnuje jednak tohoto míšence, jednak i jiného (viz č. 6.)
19.R. gallicaX tomentosa(7 R. therebinthacea BESSER,R. gene

vensis PUGET, R. Dufii a R. Wiegmannii M. SCHULZE)porůznu.

20. R. gallica > řcinnamomra (= R. turbinata AIT., viz str. 288)jest vkultuře vzniklým míšencem růže nízké. pravděpodobně s růží skořicovou. U nás se
zřídka pěstuje a někdy 1 zplaňuje.

21. R. glauca X pendulina jest známa z Č., z Mor. i ze Slov. V Č. roste ve
formě hlízké R. Pacheri KELLER,na Slov. pak ve forměR. salaevensis
RAPIN (Gánovce: a R. collocata KUPČOK (Kežmarok).Forma sudetica
STRAEHLER popsána-z prusk. Slezska tHofberk u Langwaltersdorfu:.

- 22.R. glauca X spinosissíma:na Slov. ve formáchR.semiperita KUPCOK
(Ruskinovcer,R-principalis KUPČOK(Kežmarok)a R.pervalida KUPCOK
(tamtéž).

23. R. pendulina X spinosissíma (= R. reversa W. KIT.)jest u nás vzácná,
častější zdá se býti pouze na Slov. Náleží sem R. Holikensis KMEŤ a R. Sim
kovicsii KMEÉŤze středn. Slov, pak R. innoxua KUPČOK (Ruskinovce),R,
subinermis BE SER (Tatry a jiná forma od Křížové Vsi proti Spišské Belé).
Mimo to se uvádí též z Popradského Zámečku, kde však druhý rodič neroste.

24. R. spinosissíma X tomentella: na Slov. (Hluncovce)jako R. pscudotomentella KUPČOK.
25. R. spinosissima X tomentosa (= R. involuta SMITH,R. Sabini

WOODS zahrnuje velmi rozdílné formy, jest však u nás vzácná (nejdříve známa z
Litoměřicka v ČC.)Podobá se pončkud růži nízké, lístky kal. jsou však na plodu
vzpřímené, vytrvalé, lístky, počtem často 7, ostře dvakrát pilovité a na rubu měkce

jřité.
P 26. R. tomentosa X pendulina jest dosti častý míšencc, který se vyskýtá ve
velmi různých formách, nejčastěji (tak v C.,na Mor. i Slov.) jako R. vestita
GODET, do jejíhož okruhu forem patří i severočeská K. Hampeliana WIES
BAURa slov. R. HavranaKMETŤ a R. uhlistensis KUPČOK. Ze Slov.patří
sem dále R. sytnensis KMET, R, pluriadenia BORB. et KUPČOK a formy
odpovídající R, spinulifolia DEMATRA,Řadu jiných forem uvádí FORMÁNEK
z Mor. TEKA
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Čeleď 42. Mandloňovité.Amygdalaceae.
Rod: Slíva. Prunus. Přlaume

Stromy n. kře s nedělenými, pilovitými I. a pravidelný
mi kv., které mají na obvodě číšky [445t] 5 uštů kal. |k[.
5 plátků kor. a mnoho tyč., na dně číšky pak volný (s číškou
nesrostlý) semeník [p]|, s jednoduchou čnělkou. Plod jest
peckovice. “
1.a) Peckovice s rubinou šŠťavnatou — 2.

b) Peckovice s rubinou suchou, kožovitou — mand
loň — Ul.

445. Prunus avium. © 446. Prunus cerasus.
U- le

b) Kv. buď zcela n. skoro přisedlé, rozvíjející se před
listím. Peckoviceobyčejněaksamitově plstna
té — 10.

5.a) Květy jednotlivě n. po dvou až několika v oko
lících na postranních kratičkých větvičkách — 4.

b) Kv.v hroznech n. v chocholících —9.
4.a) Stopky květní 3-5krát tak dlouhé jako květy — 5.a)

b) Stopky kv. pouze 1-2krát delší svých květů — 7.
5.a) Řapíky listů mají na hořejším konci (pod čepelí) 2 čer

vené žlázky. — Listy nelesklé, na spodu (zvláště
v mládí) více méně pýřité. Na květonosných větvič
kách není při spodině stopek kv. kromě šupin nija

Klíč k úplné květeně. 20



kých listů. Plody sladké. — Db., kv. Původem z Ori
entu (Persie, Kavkaz) a již. Evr., u nás v lesích a na
stráních často zplanělá a všeobecně v několika pleme
nech pěstovaná . . . . . třešeň-avium L. [445].
Řapíky jsou bez žlázek n. mají žlázky zcela nepa
trné. — L. na líci lesklé, trochu kožovité, lysé. Kromě
šupin jsou na květonosných větvičkách ještě také ma
lé listy. Plody nakyslé — višeň — 6.
Strom až 6 m vys., řidčeji keř, s listy vesměs stejno

krouhlé. — Db., kv. Domácí na Balkáně, v Malé Asii

ňující . . . . « .« . . obecná-cerasus L. |446].

447. Prunus fruticosa. 448. Prunus spinosa.
„

-0

stranních větvičkách vpředu zaokrouhlené ostatní za
špičatělé. Plátky kor. podlouhlé. — Db., kv. Eurosib.,
velmi porůz. při krajích lesních a na výslunných, step
ních pahorcích . . křovitá-fruticosa PALL.*) [447|.
Stopky květní pýřité, většinou po dvou vedle sebe.
Větve bez trnů — 8.
Stopky kv. lysé, vyrůstající po stranách větví většinou
jednotlivě, třebas často dosti zblíženě. Větve na
mnoze s odstálými, silnými trn v. Plody kulaté, trpké.
Kvete v dubnu, dříve nežli počnou rašiti listy. — Evr.,
na výslunných pahorcích, u cest a po krajích lesů o
becná . . . . . trpká n. trnka-spinosa L. [448].
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Pozn. Odr. ve všech částech silněji chlupatá, s listy aspoň na rubu posléze
stiněji chlupatými, se stopkami květnínu a číškou kal. rovněž chlupatou na již. Mor.
a již. Slovensku ve stepních křovinách rostoucí nazývá se var. dasyphylla SCHUR.
8.a) Větévky i v mládí lysé. Řapíky listů na hořejším

konci (pod čepeli) obvčejně s 1-2 žlázkami. Plátky
kor. nazelenale bílé. podlouhle vejčité. Plody el|lip
tické, s rubinou od pecky sc oddělující. — Db,
kv. Původu neznamého, asi z Orientu, všeobecně v čet
ných odrudách pěstovaná .- . « < « + « + + +4..

švestka-domestica L. [449|.
b) Mladé větévkv pýřité až plstnaté. Řapíky bez žlá

zek. Plátky kor. čistě bílé, okrouhlé. Plody kulaté,
s rubinou od pecky se neoddělující. — Db., kv.
Jako předch.. jíž se i vnějškem velice podobá, u nás
zřídka divoká, v četných odrůdách pěstovaná . „.trnoslívka n. slíva- insttitia|.

449. Prunus domestica. 450. Prurus padus,1 a
9.a) Květy v bohatých, více méně převislých hroznech,

zavánějící hořkými mandlemi. Plody kulaté, zvíci hra
chu, posléze černé. — Kv. Euras., ve vlhkých lesích a
houštinách rozšířená a také pěstovaná . . . .. . ...

střemcha- padus L. [450|.
Pozn. Na Krkonoších a vys. Karpatech na Slovensku roste subsp. nízká,s listy

menšími, hruběji pilovitými a hrozny vesměs přímými neb jenom nepatrně převislými
var. petraea FIEK.")

b) Kv. v chudých, přímýchchocholících. Plody ellip
soidní, posléze černé a trpké. — Kv. Merid., u nás planě
jen v již. Moravě a již. Slovensku, ostatně pěstovaná .

mahalebka, turecká višeň- mahalebL. [451].
10.a)Koruny bílé, s počátku na vnější straně s růžovým

nádechem. Listy v pupenu svinuté, s dlouhými fa
109) P. petraea TAUSCH,



píky, které mívají na hořejším konci po 2 žlázkách, a
s vejčitými, na spodu více méně srdčitými čepele
mi. Pecky hladké, bez rýh a dírek. — Bř., db. Půvo
dem z Přední Asie, často pěstovaná —meruňka-armeniaca L. 452].

b) Kor. růžové. L. v pupenu ve dvé složené, o krát.
ký ch, bezžlázných řapících a kopinatý ch čepelích.
Pecky s hlubokými rýhami a děrami. — Db. Domovem

v Přední Asii, u nás místy pěstovaná v chráněných polohách . . .... -© broskvoň-persica L. [453

451. Prunus mahaleb. 452. Prunus armeniaca,
L

obyčejných švestek na povrchu chlupaté. — Bř., db. Do
movem v Přední Asii, u nás velmi: zřídka (na Litomě
řicku a Znojemsku a v již. Slov.) pěstovaná ...

obecná-communis ARCANG.*)1454].
b) Keř,pouze asi 1 m vys., s prutovitými větvemi. |.

klínovitě kopinaté, bezžlázně pilovité, o řapících krat
ších nežli jest šířka čepele. Růžové kv. s číškami trub
kovitými. Plody zvíci lískových oříšků. — Db., kv. Ji
hoevr. V stepních křovinách. Původní na j. Moravě (Po
pice, Prátlsbrun) a na Slov. na Zoboru uNitry a u Par
káně, jinak se tu a tam pěstuje a zřídka zdivočuje . .

nízká -nana STOKES.**)
Pozn.Z míšencůvyskytáseunásP.fruticosaXcerasus(- Peminens

BECK)na př. v již. Mor. a v již. Slov. V kultuře jest známa P.avium X cerasus=P. effusa C. K. SCHNEIDER).

*) Amygdalns communis I. —**) Amygdalus nana |.,
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Čeleď 45. Jabloňovitě, Pomarieae.
Stromy u. keře s pravidelnými, Sčetnými kv. o spodním

semeníku a četných nadplodních tyčinkách. Plody jsou duž
naté mal|vice, obsahující chruplavčitá pouzdra n. pecky se
semeny a na vrcholku věnčené zaschlým kalichem. Náleží
k nim 8 rodů:

1.a) Květy skládají chudá až bohatá květenství — 2.
-b) Kv. jsou vždv pouze jednotlivě konečné — 6.
2.a) Kor. plátky drobných květů jen asi zdéli uštů kališních

n. jen o málo delší. Listy celokrajné ©. 1.Cotoneaster.
b) Kor. pl. delší uštů kališních. Listy, po případě lístky

složených listů, nejsou celokrajné — 53.

L“

3.a) Květy v jednoduchých, pravých hroznech.
Malvice zvíci lískových oříšků, věnčené velikým,5díl
ným kalichem.. . . . . . .2 2.2 Amelanchier.

b) Kv. v chudých i bohatších chocholících, jejichž
hlavní osa bývá často značně zkrácena, takže se podo
bají okolíikům — 4.

c) Kv. v bohatých, namnoze chocholičnatých vrcholí
cích (kytkách) — 5.

d) Kv. v chudých postranních svazečkách —viz pozn.
v rodě 8., na str. 316.

4.a) Čnělky jsou na spodu spolu srostlé v sloupeček2223 Malus.
b) Čnělky jsou až dolů volné... .... . . 4, Pirus,
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5.a) Semenná pouzdra plodu mají stěny tenké, blaniič.Větve bez trnů . „0.5 Sorbus.

b) Sem. pouzdra plodů mají stěny tvrdé, takže připomínají pecky. Větvezpravidla trnité . 6. Crataegus.
6.) Plátky kor. jsou kratší nežli úzké, celokrajné ušty

kališní ... ©. 7. Mespilus,
b) Pl. kor.jsou mnohem delší nežli po kraji žláznatě

pilovité ušty kališní . . . . . . . . . 8 Cydonia.

Rod 1. Skalník. Cotonoaster. Zwergmispel.
Keře beztrné, s I. šir., neb podl. vejčitými, celokrajnými.

Květy v chocholících. Kal. I. velmi malé, trvalé. Kor. pl. bílé
neb červenavé, 2/4-5 mm dl. Tvč. 15-20. Číška pohárkovitá.
Plod (malvička) zvíci hrachu, s 2-4 jednopouzdrými a jedno
semennými chlopněmi.
1.a) Malvičky černé. L. z mládí na líci roztroušeně měkce

chlupaté, 6-10 mm dl., řapíkaté, později temně: zelené.
nelesklé. Květenství přímé, 2-10květé: plátky kor. okr.,
na spodině široce zaokrouhlené, s krátkým nehtem,
světle růžové. Kn. Euras. or., dosahuje u nás záp.
hranice v Evr. Ve světlých hájích, na vápence. skalách:
celkem vzácně na Mor. (Brno. Mor. Krumlov); na Slo
vensku se udává v lesích na Trenčansku a pod Tatra
mi... . 22 černý-nigra WHLBG.*)

b) Malvičkv ččervené — 2.
5.a) Kal. lístky a pohárky na vnějšku měkce chlupaté. L.

krátce řapíkaté, vejčité, 2-5 cm dl., 2-3 cm šir., s počát
ku na líci měkce chlupaté, brzo olysající, na rubu bíle
plstnaté. Kvčtenství 4-12kvčté,kratší než listy. Kor.
pl. bílé neb světle růžové, okrouhlé, krátce nehetnaté.
— Kn., čn. Evr. mer. mont. Na svazích, skalách, na
ssuti skalní, u nás pouze v horských, středních Karpa
tech (po čáru Košice-Prešov)

plstnatý- tomentosaLINDL.**)
b) Kal. I. a poh. na vnějšku Ilvsé. L. později na líci lysé,

neb jenom na hlavních žilkách jemně huňaté, s řapíky
4-6 mm dl. Květenství dolů sehnuté, 2-4květé, kratší
než listy. Kor. pl. okrouhlé, s krátkým nehtem, světle
růžové. — Kn. Euras. Na váp., řidčeji i jiných skalách,
v křovinách v celém území roztroušeně. ..

obecný- infegerrima MED.24) 4551.

Rod 2. Muchovník. Amelanchier. Felsenmispel.
Keř n. stromek s listy pilovitými a s kv. bílými, v koneč

ných hroznech. Malvice obsahují 3-35plodních pouzder, kte
rá jsou rozdělena neúplnými přehrádkami ve 2. jednose
menné oddílv.

a) Listy vejčité, na konci zaokrouhlené, v mládí
vespod plstnaté. Zralé malvice modravě černé. —

*) C. melanocarpa LODD. — *%*)C. orientalis BORB. — *%**)C. vulgaris
LINDL.
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vejčit ý -ovalis MED.*)4561.
L. elliptičné,přišpičatělé. Zralé plody tmavo
nachové. — Ostatně podoben předch. Ze Sev. Ame
rikv; pěstuje se v zahr. a zřídka zdivočuje . .

kanadský- botryapium EHRA.+)

b

Rod 53.Jabloň. Malus. Apfelbaum.

——

—

obecná- „silvestris MILL. s.s. ampl.
Rozpadá se ve dvě plemena:
Listy posléze zcela lysé neb jen na nervech slabě pý
řité, číška a kal. zevně lysé; I. skoro okrouhlé. — Evr.,
planě porůznu v lesích, také u nás roztroušeně .

planá-eusilvestris DOM.ki)
L., zpravidla eliptičné n vejčité, aspoň vespod, jakož
i číšky a kal. trvale běloplstnaté. Domácí v záp.
Asii, od nepaměti v kultuře a s předchozím plemenem
mateřskou rostlinou přečetných foremkult...

nízká- pumila MILL.1457]
Pozn. Vřídí se ve 3 skupiny forem a to:

a) Var. paradisluca (I..) DOM. —Křovitá, divoká forma, která chybí ve střed.vro
b) Var. (dusy hylla (BORKH.) DOM. — Stromovitá, v Evr. zdivočující a po

různu i zdomácnělá forma
c) Var. domestica C. K. SCHNEIDER, — Stromovité kulturní formy.



Rod 4 Hrušeň. Pirus. Birnbaum.
Strom s listy drobně až nezřetelně pilovitými. Kor. bílé,

zřídka vně načervenalé; prašníky červené n. fialové. Db., kv.
a) Řapíky vejčitých až okrouhlých, po celém obvodě

drobně pilovitých listů jsou obyčejně tak dlouhé
jako čepele n. jen málo kratší. — V četných pleme
nech všeobecně pěstovaná a porůznu v lesích veškeré
Evropy též zdomácnělá . obecná- communis L. [458].

b) Řapíky opak vejčitých, dole klínovitě zúžených, jen
vpředu nezřetelněpilovitých, ostatně celokraj
ných, I. jsou 3-4krát kratší nežli čepele.— Kulo
vaté malvice zrají teprve počátkem zimy. Zřídka se
pěstuje (na př. v j. Moravě) a místy též zplaňuje. ...

sněžná-nivalis JACO.

Rod 5. Jeřáb. Sorbus. Eberesche.
- Stramy s listy rozmanitého tvaru, s bílými kv. v boha

tých, chocholičnatých vrcholících a s dužnatými malvicemi,
které se často podobají bobulím.
1.a) Listy lichozpeřené —2.

b) L. zpeřeněrozeklané hlouběji n. mělčejiv postranní
úkrojky — 3.

c) L. nedělené, po kraji pouze 2kráte pilovité, vespod
více méně plstnaté — 4.

2.a) Čnělky obyčejně 3 n. 4. Plody kulaté, zpravidla čer
vené, zřídka žluté. — Kv., čn. Euras., v horních lesích
někde jako keř, ostatně často jako strom. pěstován.
zvláště při. silnicích hornatějších krajin„| obecný- aucuparia L. [459].
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Pozn. Odr. s plody většími a sladkými, původně na sev. Moravě divoce
rostoucí a dnes často pěstovaná jest var. dulcis ATZL, horská odr. s I. i v mládí
lysými neb přílysými zove se var glabrata GILIB.; v tepl. území již. Moravy,
Slovenska 1 Podk. R. roste odr. s I. chlupatými, ani na podzim neolysajícími var.
lanuginosa BECk.*)

b) Čnělek obyčejně5. Plody tvaru hruškovitého,žlu
té, posléze hnědé. — Čn. Ostatně podobná předch. Pů
vodu jihoevrop., u nás zřídka sázená (na př. v j. Mo
ravě a již. Slovensku) ve vinohradech . . . .. ......oskeruše-domestica L.

3.a) Listy v obrysu široce vejčité, jen asi 2-53krát delší
svých řapíků, po každé straně se 3-5 silnějšími nervy a
tudíž i se 3-5 špičatými, po kraji nestejně ostře pilovi
tými úkrojky. Úkrojky spodní jsou největší a skoro

. odstalé. Ostatně jsou listy
po obou stranách zelené,
na rubu pýřité. Plody ellip
soidně hruštičkovité, po
sléze hnědé. — Kv., čn.
Merid., v lesích teplejších(0)(V)NN

řek-torminalis CR. [461].

459. Surbus aucuparia. 460. Sorbus aria,

b) L. v obrysu podlouhle vejčité, asi 5krát delší
svých řapíků, mající po každé straně 7-10 silných žeber
a tudíž i 7-10 skoro rovnoběžných, po kraji nestejně pi
lovitých úkrojků. Ostatně jsou listy na líci posléze Ivsé
a leskle zelené, na rubu běloplstnaté. Plody jsou na
povrchu pomorančové, uvnitř žluté. — Kv. Domovem
v zemích severnějších, u nás zřídka sázený; na Prachni
u Horažďovic snad samorostlý 0

muk prostřední- intermedia PERS.
c) L. v obrysu vejčité, ke spodině klínovitě zúžené, větši

nou s 10-11 postranními žilkami, s laloky méně hlubo
kými; kal. I. za zralosti přímé n. dovnitř zahnuté; mal
vice menší. — Kv. Eur. stř. V horských lesích, u nás
pouze v Malých Karpatech na Slovensku . . . .. ...

rakouský- austriaca HEDL.**)
*, S. lanuginosa KT. — **) Sorbus Mougeotii S. W. et GODR. var. austriaca

C. K. SCHNEIDER.
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4.a) Dpakvejčité listy jsou asi 5krát delší svých řapíků.Plátky kor. bílé. Plody šarlatové. — Kv., čn. Euras.
velmi porůznu na lesnatých stráních. . . ........

muk obecný-aria CR. [460).
Pozn. Typ. rostliny (v. typica C. K. SCHNEIDER) mají listy vejčité neb

podlouhlé: 1.okrouhleeliptickéažskorookrouhlémáodr.c yclophylla C. K. SCHN.Bratislavy a ve Slov. Krase Turná roste odr. (subsp.) s listy ze široce klínovité
spodiny okrouhlými neb podlouhlými, v hoř. 4 dvojnás. pilov., s dosti velikými
zuby, na každé straně s 6—11 postr. žilkami (S, eretica FRITSCH).

b) Vejčitě podlouhlé I. jsou asi 10krát tak dlouhé jako
jejich řapíky. Pl. kor. růžové. Ellipsoidní plody na
červenalé. — Pouze 1-2 m vys. Čn., čec. Evr.-alpin., u
nás na nejvyšších stráních Krkonoš a na slov. Karpatech

mu.k horský-chamaemespilus CRANTZ.
Pozn. Typické rostliny na Slov. Karpatech rostoucí mají I. aspoň posléze

vždy lysé neb skoro lysé: typica ASCH. et GR.; mohou býti s počátku obou
stranně lysé f. glabra NEILR. neb s počátku více méně řídce plstnaté, v létě
však skoro úplně olysající +f.discolor HEGET. — Fatrae BORB.).Na Krkonoších
však roste odr. (subsp.) s listy na rubu s počátku bíle, později šedě plstnatými (S.
sudetica NYMAN= Pirus sudeticu TAUSCH;. Ta jest domovem ještě na
Vogesách a Schwarzwaldu.

Z míšenců dlužno uvésti muk zvrhlý (S.aria o aucuparia),který má podlouhé listy v dolejší polovině čepele po každé straně hluboce rozeklané v několik
úkrojků, v hořejší polovině však jen mělce zastříhané v pilovité laloky. Sází se po
řídku v sadech.

Rod 6. FHloh. Cralaegus. Weifidorn.
Keře zpravidla trnité, řidčeji stromy, s listy velice pro

měnlivými, nejčastěji mělčeji hlouběji rozdělenými ve 5-5
po kraji pilovitých úkrojků. Malvice, zráním červenající,
mají mezi vytrvalými ušty kal. plochý terč. Kv., čn.
1.a) L. přes zimu vytrvalé, na šedě chlupatých, krátkých řa

pících, podlouhle kopinaté až vejčité, lysé, na okraji
vroubkované. Kv. bílé neb červenavě žluté. — Prostřed
ní, trnitý keř s tupými větvemi. — Kv., čn. Původem
z již. Evropy. u nás se pěstuje v sadech a zřídka i zdi
vočuje (Krnsko u Mladé Boleslavě) . . . . . .- .

vždyzelený- PyracanthaPERS
b) I. v zimě opadavé -—-2.
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3a) Čnělky zpravidla 2 (někdy i 3, vyjímečně 1). L.
ze široce klínovitého spodu obvejčité až vejčité, zpra
vidla jen mělce trojlaločné, zřídka hlouběji 5laločné,
někdy i z části nedělené, s řapíky lysými neb skoro
lysými. Kal. ušty vejčité. — Euras., v křovištích a ve
světlých lesích dosti hojný a často též sázený . .

obecmný-oxyacantha L. [455].
Pozn. Velmi vzácně se vyskytá odr. nápadně velkoplodá(f.macrocarpa

ASCHERS. et GRAEBN.)

a Čnělka jen 1 — 53.„a)Kal. lístky na plodunahoru vzpřímené. L.
rozeklané v 5-7 úkrojků, tenké a měkké, poněkud žlu
tavé, ostře zoubkované. Malvičky korálově červené,
pecka hladká. — Evr., u nás roztroušeně.

kališní- calycina PETERM.
b) Kal. lístky k plodu přitisklé —4.

» |Cratnegus oxyacantha. 463. Mespilus germanica.U
(a) Malvičky tmavočervené, menší. L. hlou

běji rozeklané v 5-7 delších a špičatějších úkrojků s řa
píky obyč. chlupatými. Kal. ušty kopinaté. — Euras.,u nás roztroušeně . ...

jednoseme nný- monogynaJACO.b) Malvičky karmínově červené, větší. —Kal.
lístky delší, jinak jak předchozí. Zdá se býti horským
plemenem h. jednosemenného, u nás na př. v oblasti
karpatské . . . . . horský-curvisepala LINDM.

c) L. vesměs nedělené, hladké a lesklé. Keř s trny
až 7 cm dl., černými. — Severoamerický, u nás zřídka
sázený, u Klentnic v již. Moravě zplanělý. . .

lesklý- crusgalli L.
Pozn. Druhy hlohů se mezi sebou častěji kříží; z Č. je znám C. mono

gyna X oxyacantha (= C. media BECHST.,C. intermixta BECK).
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Rod 2. Mišpulec. Mespilus. Mispel.
Keř. n. stromek s kopinátyými, v mládí na rubu šedě plstí.

natými listy a s úhlednými, bílými kv., z nichž dospívají
jablíčkovité malvice, které mají na vrcholku mezi veli
k ými lupenitými ušty kališními veliký plochý terč a obsa
hují 2-5 tvrdých, 1-2semenných pecek. — Kv., čn. Původem
z Přední Asie, u nás sázená v sadech aněkdy též na skalácha keřnatých stráních zplaňující. . .

domácí- germanica L. 1465]

Rod 8. Kdoule. Cydonia. Ouitte.
Keř neb stromek s vejčitými, celokrajnými. na rubu i

s mladými větévkami běloplstnatými listv a s velikými, čer
venavě bílými kv., z nichž dospívají žluté malvice podobné

jablkům n. hruškám, na povrchu (alespoň s počátku) plst.
naté, obsahující 5 blanitých, mnohosemenných pouzder. —

Kv., čn. Domovem v Orientě, u nás někdy sázená ; takézplaňující.. 2%. obecná-oblonga MILL*
Pozn. V zahradáchpěstují pro okrasu kd. japonskou - japonica PERS.

která má růžové kv. podobné květům broskvoní n. mandloní, ale ovšem s5 čnělkami.
Ostatně vyrůstají kv. po stranách větví ve svazečkách a větve bývají trmitť.

Čeleď 44. Meruzalkovité. Grossulariaceae.

Rod: Srstka, meruzalka. Ribes. Stachelbeere,
Johannisbeere.

Keře s dlanito-laločnatými n. dlanito-klanými, po kraji
pilovitými listy a s pravidelnými květy, které mají spodni
semeník [465p] s jednoduchou čnělkou a na semeníku spo

*) C. vulgaris PERS.
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číška [u], nesoucí na okraji 5 uštů kal. |k|, 5 plátků kor.
5 tyčinek. Plody bobule. Db.-čn.

1.a) Větve s jednoduchými až trojdílnými ostny. Květy
po 1-3v paždích listů, které bývají nahloučeny do postranních svazečků. Číška zvonkovitá, ušty kal.
nazpět ohrnuté, zevně zelenavé, uvnitř načerve
nalé; plátky kor. drobounké, bílé. Bobule obyčejně
srstnaté. — Eurosib., v křovištích, na skalách a v plo
tech dosti rozšířenáa také často pěstovaná. ...

srstka n. angrešt -grossularia[465|.
„ Pozn. Srstka je v Č., na Mor. a ve Slezsku dokonale zdomácnělá, ač sotva

původní. Divoce roste však v horách slov. na váp. [voří různé formy, tak var. u v a
erispa SMITH(= R.uva erispa L., Grossularia pubescens OPÍZ)s
číškamia plody jen chlupatými, avšak ne štětinatými. Var. reclinatum BERL.
(= reclinatum L.) má číšky i pl. (též i listy) lysé, kdežto var. glanduloso
setosum KOCII( Grossularia vulgarisOPÍZ, C.glanduloso-setosa
OPIZ) má číšky i plody žlaznatě štětinaté. Děstované formy angreštu (zvané též var.
sativa DC.) se od divokých podstatnějneliší. Svým původem jest srstka horský.
mediteráně-orientální typ.

b) Větvebez ostnů. Kv.v hroznech —meruzal
kan. rybíz —2.

2.a) Druhy planě rostoucí n. pěstované pro ovoce (ry
bíz) — 3.

b) Druhy pěstované pro okrasu. Kv. vonné, s kal.
číškamitrubkovitými —6.

5.a) Stopky květní kratší nežli listence, z jejichž paždí
kv. vyrůstají. Řapíky listů namnoze o polovici kratší
nežli čepele. Kv. zelenavě nažloutlé, s číškami mělce
miskovitými. Bobule červené. — Euras., porůznu v le
sích a na lesnatých stráních, zvláště hornatějších území

horská-alpinum L. [466].
b) Stopky kv. delší nežli jejich listence, Řapíky zdéli

n. i delší svých čepelí — 4,
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4.a) Kalichy, řapíky a rub listů jsou posety žlutými žláz
kami. Kal. číška baňatě zvonkovitá; bobule černé,
páchnoucí štěnicemi: Vnějškem podobná másl. — Euras.,
porůznu v křovích, hlavně pobřežních, a také někdy
sázená ©. . . . . + «+ .+ + +. černá-nigrum [.

b) Kalichy a listy bezžlázné — 5.
5.a) Kal. číška mělce miskovitá. Listy 3-5laločné, o lalo

cích širokých, krátkých a přítupých. Kv. žlutavě zelené.
Bobule červené. u pěstovaných druhů také žlutavě bílé.
— Circumpol., u nás jen zplanělá, ale za to hojně pě
stovaná . . . . Červená, rybíz-rubrum L. [467|.

Pozn. Rozpadá se ve 5 význačné subspecie:
I. Subspec. vulgare DOM. = R vulgare LAM..R. rubrum auet. plur.

nec L..R.domesticum JANCZ.).Původnost tohototypu,který jest vyznačen číškou
plochou, uvnitř s vyniklým pentagonálním valem a pouzdry prašníkovými odděle
nými širokým spojidlem, jest ve stř. Evr. pochybná. Ve formě typ. i v odrůdě
macrocarpum JANCZ.) účastní se v prvé řadě přivzniku pěstovanéhorybízu.

Subspec, triste DOM. = R. triste PALL., R.rubrum auet. americ.
nec L.) má číšku shodující se s předchozí subspecií, avšak pouzdra prašníková se
dotýkají. Jest domovem v sev. Amer., Jap. a v sev. a vých. Sibiři.

[. Subspec.eurubrum DOM.(R rubrumL. nec auct.,R.lithuanicum
JANCZ.). Číška miskovitá, uvnitř bez vyniklého prsténce (valu); pouzdra prašníková
se dotýkají. Udává se jako domácí v sev. a vých. Evr. a v Sibíři.

b) Kal. číška zvonkovitá. L. hlouběji 3-5klané, s ušty
podlouhlými, špičatými. Kv. zelenavě žluté. červeně
kropenaté. Bobule červené. — Vnějškem podobná před
cházející. Euras., u nás pouze na skalnatých stráních

-n. v kleči Krkonoš, Klad. Sněžníku, Jeseníku a vys.
Karpat na Slovensku. . . skalní-petraeum WUILF.

6.a) Kv. zlatožluté. Trojlaločnélisty lysé a lesklé.
Ze sev. Ameriky . . . . . zlatá-aureum L. [468j.

b) Kv. krvavě červené, omamujícívůně. Trojlaločné
l. měkce ch] u paté, v době květu ještě málo vyvi
nuté, Ze sev, Ameriky.. . krvavá- -sanguineum I.



Čeleď 45. Pustorylovité. Philadelpheae.

Rod: Pustoryl.*) Philadelphus. Pfeifenstrauch.
Keř se vstřícnými, elliptičnými, špičatými, drobně a od

dáleně, namnoze pichlavěč pilovitými až skoro celokrajnými
listy a s pravidelnými libovonnými květy, které jsou sesta
veny po 3-7 do konečných hroznů. Květy mají spodní seme
ník, 4 lístky kal.. 4 bílé plátky kor. a mnoho tyčinek. Zřídka
vyskytují se též kv. 5četné. Plodv jsou vícesemenné tobol

y. — Kv., čn. Jsa domovem v již. Evropě, u nás se často
pěstuje pro okrasu a někdv též zplaňuje

obecný- coronarius L. 14691.

Čeleď 46. Lomikamenovité. Saxifragaceae.
Byliny s pravidelnými, 4-5četnými květv o polospodním

semeníku se 2 čnělkami a o 8 n. 10 tyčinkách. Plody tobol
ky. U nás ve 2 rodech:

Rod 1. Lomikámen. Saxifraga. Steinbrech.
Byliny až na jediný druh (čís. 15.a) vytrvalé, s pravidel

nými květy 5četnými, anyf mají kromě polospodního seme
níku se 2 čnělkami 5 uštů kal., 5 plátků kor. a 10 tyč. Plody
tobolky 2pouzdré.

a) Listy drobné, vstřícné, na jalových větévkách střecho
vitě čtvřřadé. Pl. kor. fialově nachové — 2.

b) L. střídavé. Květy bílé, žlutavé, zelenavé n. oranžové,
zřídka červené — 3.

2.a) L. kališní brvité: listy pouze pod vrcholkem dolů ohnu
té. — Bylinka jen 3-6 cm vys., trsnatě větvitá, tvo
řící však rozsáhlé husté koberce, s květy růžovými,
posléze modrajícími. — Kv., čn. Circumpol., pouze

v Krkonoších (Sněžná jáma, Kotel, Čertova zahrádka)a v Tatrách . . . vstřícn olistý- oppositifolia L.
b) L. kal. nebrvité. L.již od poloviny dolů ohnuté. — Rostl.

tvoří tvrdé drnv. L. vejčitě kopinaté. nejvýš dole slabě
a kratince brvité, ostatek lysé, lesklé, s 3-5 důlkatými
žlázkami, pouze v mládí se šupinkami vápna. Lod. kvě
tonosné 0-5-1-5 em dl., s 1-2 květy. Pl. asi 5krát delší 1.

kal. — Kv.-sp. Karp.-balk. Žulové skály v alpinskémpásu Vys. Tater nepříliš často . .
Baumgartenův- BaumgarteniiSCHOTT.**)[47tj.

3.a) L. na konci a na okraji s 1- mnohými důlkatými váp.
žlázkami — 4.

b) L. pouze na konci s 1 důlkovitou žlázkou, nevylučující
vápna. Rostlina vytrv., ve volných trsech rostoucí, ze
lená n. červenavě naběhlá. Lod. dole hustě, nahoře
řídce listnatá, 15-30 cm vvs. L. čárkovité n. čárkovitě
kopinaté, nahoře vypouklé, dole ploché, až 3 cm dl.,

„„ 2) Jinak: planý. čěský jasmín, kvítko sedmero bratří. — **) S. retusa AUCT.,
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krátce přiostřené, na okraji řídce brvité. Květenství
3-12květé,krátce chlupaté. Kor. pl žluté, řidčejioranžové, často červeně skvrnité. —Čn.
sp. Circumpol.-alp.-arkt. Na vlhkých, zvláště váp. ska
lách, u nás pouze na Slovensku (V. Fatra, Tatry) a na
Podk. Rusi (Pietroš) . . skvrnitý- aizoides L. [470|.
L. bez důlkatých žlázek —7.
Listy dosti velké (1-5 cm dl.), jazykovité neb vejčité,
dolů neohnuté — 5.
L. drobné (3-5 mm dl.), čárkovitě kopinaté neb čárko
vitě kopisťovité, obloukem dolů sehnuté, celokrajné,
pouze dole na okraji brvité. Tvoří dosti husté, polo
kulovité, tvrdé a rozpadavé polštáře, barvy sivé. Lod.
květonosné 4-11 cm vys., 2-6květé, + žláznaté. L. kal.
tupé, žláznatě brvité. Pl. kor. bílé, 2-3krát delší 1. kal.
— Če.-sp. Evrop.-alp. Na vápence. skalách Vys. Fatry
a Bielských Tater hojně . . . sivý-caesia L. [472]

470. Saxifraga aizoides. 471. Saxtfraga Baumgartenii
(= retusa).

Květy temně oranžové až citronově žluté. — Rostl. dvou
letá, t. j. růžice list. po květu odumírají. Lod. až 6) cm
vys., příz. |. čárkovité, tlusté, masité, nezubaté a skoro
bez zřetelných váp. žlázek, na spodině tuze brvité, lysé
n. chlupaté. — Čn.-sp. Evr.-alp. Vecvlhkých skulinách
váp. skal, u nás velmi vzácně na Slovensku (Salatin,

r w w „Kunstava) . . . . . -+. pozměněný-mufata |.
Květy bílé — 6.
Okraj listů pilovitý, o zubechšpičatých, ku pře
O namířených. Větve hroznovité latv tkvěté n. 2-5kvě— Lod. 1-3 dm vys. Korunv bílé n. nažloutlé, často

červeně tečkované. — Čn.. če. Cireumpol., velmi porůz1,hlavně na vápenitých a čedičových skalách
vždyživý-aizoon JACO. [475].
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Okraj I. vroubkovaný, o zoubcíchtupých [473L3|.
Větévky hroznité laty 5-12květé. — Lod. 5-5 dm vys.
Ostatně jako předch., jemuž se vnějškem velice podo
bá. — Druh alpský. u nás zdomácnělý na váp. »kalách
u Sv. Prokopa blíže Prahy... . . . . .

vyvýšený- Hostii TAUSCHL
L. drobné (5-7 mm dl), masité, čárkovitě kopinaté, tuhé,
osinatě přiostřené, oddáleně osinatě brvité, jinak lysé,
lesklé, žlutavě zelené. R. vytr. v hustých drnech rostou
cí, s četnými, mechovitými, nahloučenými lodyžkami.
Lod. 1-5-5em dl., ikvěté, květy žlutavě bílé, u spodiny
žluté, červenavě skvrnité, 4-6 mm dl., 2-3krát delší než
zaostř. I. kal. — Čec.- sn. Eur. alp. Na skalách i ssutích

p
00
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RR

k
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9. a)

sk., neváp., v pásu alpinském; v Č. pouze v Malé Sněžné
jámě na Krkonoších, na Slovensku na Vys. Tatrách, v
Podk. Rusi na vys. Karpatech (Čorná hora. Pop Ivan,
Pietroš) ©.. . . . mechovitý- bryoides L. [4744.
L. větší, osinatě nezaostřené, jejich chloupky + měkké,
tvořené jednou řadou buněk a odtud článkované — 8.
L. na spodině postupně zůžené neb též čárkovité; je
jich řapík (je-li vyvinut), obyč. ne delší čepele — 9.
L. aspoň dolení s čep. v obrysu okrouhlou. u spodiny +
srdčitě neb ledvinovitě vykrojené, nejméně 1% kratší
řapíku. Rostl., netvořící drnu — 18.
PI. kor. 2-5krát (u S. moschata pouze 1%krát) delší

cíp kal. Květyjednotlivé v hroznech neb volných latách — 10.



b) Fi. kor. stejně dlouhé jako cípy kal. Květy na kratších
stopkách, v nahloučených, skoro klasovitých latách. —
Rostl. vytrvalé bez jalov. růžic, 1-3 dm vys. L. všechny
v růžici, dosti velké (2-7 em dl.), vejčité neb opakvej

čité, zaostřené, drobně zoubkované neb skoro celokraj
né, na okraji kadeřavě chlupaté. Lod. bezlistá (stvol),
hrubá, žláznatě chlupatá. Pl. kor. 1-35 mm dl., zelena
vé neb červenavé. — Čec., sn. Circump. arkt. alp. Na
vlhkých skalách v pásu klečovém vys. Karpat (Vys.
Fatra, V. a N. Tatry, Čorná hora, Pietroš) ..

hroznatý- racemosa SIMK-")1475).

475. Saxifraga racemosa 476. Saxifraga androsacea.
(= hicracifolha).

10.a)Čnělky a tobolka výše než do poloviny srostlé s lužkem
květním — 11.

b) Čnělky a tobolka skoro volné, pouze u spodiny srostlé
s lůžkem květním — 16.

11.a)Rostliny vytrvalé, v trsech neb v drnech rostoucí — 12.
b) Rostl. jednoleté neb dvouleté, netvořící drnu — 15.

12.a)Dolení listy kopisťovité, nedělené, nejvýš s 3-5 zoubky
na konci, v růžici nahloučené, na okraji s dlouhými.
žláznatými chloupky, zúžené v krátký, křídlatý řapík.
Lod. květonosné, 1-10 cm vys., s 1-2 květy. PI. bílé, 4-7
mm dl., 2-5krát delší než cípy kal. — Kv.-sp. Vlhke
skály a ssutě skalní v pásu klečovém; u nás pouze na
vys. Karpatech (Choč, Vys. Tatry, Pietroš)pochybkový- androsacea L|.14761.

b) Dolení 1. 53-5dlanitělaločné, řidčeji nedělené, tehdy však
čárkovité — 15.

15.a)Květonosné prýty vyrůstají pouze z úžlabí lod. listů. L
6-10 mm dl.. klínovitě v široký řapík zúžené, s úkrojky
podlouhlými, tupými. Květon. prýty 4-7 cm vys. bez

* S. hieřacifoha W. K.
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listé neb mírně listnaté, s 1-5 květy. Pl. koř. + 45 mm
dl. — Čn.-sn. Karp. end. Na vlhkých váp. skalách a
prameniskách ve vys. Karpatech. (V. Fatra, Bielské
Tatry) . . . -2 .2 2. tatranský- perdurans KIT.

b) Květonosné prýty konečné — 14.
14.a)Lod. 6-20 cm vys., listnatá. Plátky kor. bílé, mno

hem širší nežli trojhranně kopinaté ušty kal. — Kv.,čn.
Evr.-alpin., velmi porůznu na skalách (na př. v údolí
Berounky, Vltavy, Jihlavky, Dyje) ..

trsnatý- decipiens EHRH.1478].
b) Lod. 5-10cm vys., velmi chudolistá, někdy i bez

listá. Plátky kor. nažloutle zelené, jen asi tak široké
jako podlouhlé, tupé ušty kališní. — Čn., če. Euras.. u
nás jen v Malé sněžné jámě v Krkonoších a na Slov.
na vys. Karpatech

pižmový- moschata WULF. [477]

5
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477. Saxifraga moschata 479. Saxifraga 478. Saxifraga
(= muscoides). tridactylites. decipiens.

c) Lod. 5-20 cm vys., latnatě vrcholičnatá, 53-10květá;rostl.
tvoří velké, volné polštáře s bohatě listnatými lod. L.
oboustranně + hustě a krátce žláznaté, 3-5laločné, měk
ké, hrubě stříhaně zubaté, se žilkami za sucha slabě Vy
niklými; čepel příz. |. náhle v dlouhý řapík zúžená, klí
novitá Květy bílé, kor. pl. podlouhle opakvejčité, klí
novité, trojžilné, kal. uštv čárkovitě kopinaté, žláznaté,
skoro dvakrát delší než trubka kal. Čec.,sn. Karp.
balk. Ve skulinách a ve skalní drolině a Sssuti, u nás
pouze v Podk. R. (na skalách Kobyly nad Kob. Polanou
v Marmar.ž.).. . vrcholičnatý-cymosa W.etK.

15.a)Přízemní růžice listová není zachována v době plodu.
Stopky tenké, 2-mnohokráte delší než květ. — Rostl.
jednoleté; spodní listy namnoze trojklanné, nejspod
nější též nedělené: hoř. |. lod. přecházejí v steny
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dvoudílné n. nedělené. květy bílé. — Db., kv. Evr., na
skalách (váp.) a pahorcích velmi porůznu .

trojlaločný- tridactylites L.1479).
b) Přízemní růžice vytrvává ještě za plodu. Stopky kv.

hrubé, kratší než květv neb stejně dlouhé. — R. dvou
leté, s lod. jednoduchou neb rozvětvenou. až 25 cm vys.,

žláznatou, často červeně naběhlou. L. klínovitě- kopisťovité, obvč. s 3-5 vroubky neb zuby. Pl. kor. bílé, 2-5krát
delší než cípy kal. — Čn.-sn. Circump. alp. Na vlhkých
skalách a holích ve vys. Karpatech na Slovensku.. .

dvouletý- adscendensL.
16.a) Lod. květonosná mnoholistá, 1-3 dm vys. Příz. I. netvo

| ří zřetelné růžice. Pl. kor. jasně žluté, na spodu červeně
tečkované. —Če.- zí. Circump. nord. U nás (dříve) ve
Slezsku na rašel. lukách u šŠťáblovic blíže Opavy, na
Slovensku pochybný ©... žlutokvětý-hireulus L.

b) Lod. květonosné bezlisté (stvoly); I. pouze v růžici —17.
17.a)Kor. plátky opakvejčité. Lod. pouze asi 1 dm vys., za

končená strboulovitě staženým vrcholíčkem několika
drobných, bílých květů. Listy přízemní opakvejčité až
kopisťovité,vesměs nedělené. — Če. Circumpol.,

u nás pouze ve Sněžné jámě v Krkonoších jako elaciální relikt.. ..... „© sněžný- nivalis L.
b) Kor. plátkv kopinaté, ostréé, dvakrát delší rež cípy kal.,

bílé, s 2 žlutými skvrnami. Odd. s četnými výběžky a
hojnými růžicemi hvězdovitě rozložených I. L. opak
vejčité. klínovité, 1-5 em dl.. hrubě zoubkované, lysé
neb zřídka dlouze chluraté Tod 2-50 em vvs. Květv po
jednom ve volných vrcholících. PI. kor 4-5 mm dl —
Čn.-sn. Circumpol.-alp.-arkt. Prameniska. břehy hor
ských potůčků. vlhké skálv v pásu alp. a klečovém. V
území pouze na krajním východě (Pop Ivan, Hoverla,
Pietroš v P. R.) . . -2 2. hvězdový- stellaris L.

18.a)Při kořeni jsou cibulkaté pupenv. Spodní listy
ledvinkovité n. okrouhlé, hluboce vroubkované — 19.

b) Při kořeni není cibulk. pupenů. Příz. I. s čepelí 2-5krát
kratší řap., nestejnoměrně vroubkovaně stříhané, v ob
rysu ledvinovitě srdčité. s laloky zaostřenými. Lod.
15-60 cm vys., chudě listnatá, dole měkce. nahoře žláz
natě chlupatá. — Čn.-sn. Vlhká místa v lesích. břehy
potoční. Evrop.-mer.-mont U nás pouze na Slovensku
na Vys. Fatře (M. Kriváň, Stoh. Rozsutec, Choč). .

okrouhlolistý- rotundi'ťoliaL.
19.a)Rostlinv nížinné neb podhorské, s květenstvím bohat

ším (více než Skvětým). Čnělky i semeník srůstají +
do 2/4 s lůžkem květním — 20.

b)R horské, s lod jednoduchými neb 2-3 (5) květnými.
Čnělky i semeník srůstají nejvýš do “/; s lůžkem květ
ním —21.

20.a) Lod. 2-5 dm vys., žláznatě chlupatá, s 3-7 listy, nahoře
se rozvětvujícív chudou,dlonhovětevnon. vrcho
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líkovitou latu. — Bílé kor. plátky jsou skoro 5krát
tak dlouhé jako ušty kal. — Kv., čn. Evr., na suchých
lukách a mezích hojný . zr natý- granulata L. [480].

b) Lod. 2-3 dm vys., nesoucí 10 i více listů, až nahoru jed
noduchá, zakončenákrátkovětevným, více
méně stazeným vrcholíkem. — Hořejší listy mívají
v paždích často cibulky. Bílé, zřídka žluté kor. plátky
jsou jen asi 2krát delší uštů kal. — Kv., čn. Orient.,
velmi porůznu v j. Moravě a již. a stř. Slovensku. ...

cibulkatý- bulbiferaL.
21.a) Hlízovitá rozmn. tělíska pouze v úžlabí přízemních

listů. PI. kor. 5-7 mm dl. R. vytr., s lod. 5-20 cm vys.,
chudě listnatou, aspoň nahoře žláznatě chlupatou; příz.
1..s čep. 3-4krát kratšími řapíku, ledvinovitě neb srdčitě
okrouhlé, dlanitě 5-9laločné, s laloky zaostřenými. Kvě

tenství s 1-3 (5) květy, Cípy kal. tupé,
asi dvakrát kratší než bílé plátky kor.
Če.-sp. Karp.-balk. Vlhké skály v pásu
alp.a klečovém,pouze na vys. Karpatech
(Tatry, Ďumbír, Čorná hora, Pietroš)

karpatský-carpatica RCHB.

480. Saxitragu granulata. 481. Chrysosplenium alternifolium.

b) V úžlabí přízemních listů větší, v úžl. lod. I. menší hlíz.
rozmn. těl. (rozmnožky). Pl. kor. 8-15 mm dl. Lod. na
hoře obyč. poněkud nicí, nejčastěji jednoduchá a jed
nokvětá, aspoň nahoře žláznatě chlupatá. Přízemní 1.
s čep. 2-5kráte kratší řapíku, ledvinité. dlanitě 3-5laloč
né, s laloky tupými neb ostrými. Cípy kal. tupé, 24 až
4kráte kratší nežsbílé pl. kor. — Čec..sp. Circump.-alp.
arkt. Na vlhkých skalách v pásu klečovém, na Tatrách
dosti vzácně, na naší straně jen v rokli pod Žďárskou
Vidlou < 222 nící- cernua L.

Pozn. Podivnýa zajímavý míšenec S. aizoides X caesia (= S. are
tioides STERNB.,S. pntens GAUD., S. pallens FRITSCH)vyskytá se vzácně
v Biclských Tatrách (dolina Holubyho. Kopa). ) vysky “e
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Rod 2. Slezinník. Chrysosplenium. Milzkraut.
Vytrv., šťavnaté, pouze 5-15 cm vys. bylinky s řapíkatý

mi I. ledvinkovitými až okrouhlými, hluboce vroubkovaný
mi, a se žlutými kv. v plochých vrcholíčcích. Kv. mají polo
spodní semeník, 4 ušty kal. a 8 tyč.; kor. jim chybí. Plody
tobolky 1pouzdré.
1.a) Listy lodyžní v počtu 1-3, střídavé; I. přízemní

směstnané v rozetku. — Bylinka jasně zelená, posléze

žlutavá. — Bř.-kv. Gireumpol, u potoků a na mokrýchlesních lukách hojnýstřídavolist Ý-- alternifoliumL. 481j.
b) L. lodyžní vstříené, dolejší v rozetku nesměstna

né — 2.
„a) Čepele I. měkké a jemné, u 1. lod. zdéli neb nejvýšo'/3

delší než řap. R. tmavěji zelená. — Db., kv. Evr. Kolem
horských pramenisek roztroušeně

vstřícnolistý- -oppositifoliumL.
b) Čepele l. pergamenovitě šťavnaté, u I. lod. 2-4krát delší

než kratinké řapíky. Rostl. úplně lysá a jasněji zelená
než předch. — Kv.-če. Karp.-end. Prameniska v pásu
vysokohorském, u nás pouze na Podk. R. (Pietroš nad
Jasinou), kamž zasahuje ze Sedmihradska ..

alpinský-alpinum SCHUR.

2. ioW7Čeleď 47. Pupalkovité. Oenothereae.
Byliny s jednoduchými listy a pravidelnými kv. o

spodním semeníku, k němuž přirůstá číška, často trubkovitě
prodloužená, nesoucí na obvodě 2listý n. 4listý kalich. ta
kovou též korunu a 2 n. 8 tvčinek. Plody tobolky nejčastěji
šešulovitě protáhlé, otvírající se 4 chlopněmi, n. suché naž
ky. U nás 3 rody:

a) Květy 4četné, s 8 tyčinkami. Plody mnohosemenné, pro
táhlé tobolky — 2

b) Kv. 2četné, se 2 tyč. Pl. 1-2semenné nažky . 3. Circaea.
2.a) Semena bez chmýří. Květy žluté . . 1. Oenothera.

b) Semena na vrcholku s chmýřím. kv. nachové, bledě rů
žové až bílé . . .. . . . . + .+ .+ . 2 Epilobium.

Rod 1. Pupalka. Oenothera. Nachtkerze.
Byl. 2leté, 5-10 dm vys., se střídavými listy a pravidel.,

úžlabními kv. (F), které mají spodní semeník a na něm
dlouhou, trubkovitou kal. číšku, nesoucí na okraji 4ušty
kal., 4 plátky kor. a 8 tyč. Velice dlouhá čnělka jest nahoře
rozeklána ve 4 ramena. Protáhlé tobolky (f) jsou 4hranné,
dole širší nežli nahoře, tudíž jehlancovité. — Čn.-zí.

a) Plátky kor. jsou delší nežli tyčinkv. Listy přízemní
opak vejčité, na konci více méně tupé. — Druh původ
ně severoamerický, nyní u nás na březích řek a písči
tých pahorcích hojně rozšířený . .

obecná- biennisL. 482]
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b) PL kor. Jen asi zdéli tvčinek; květy tudíž menší nežli
u předch. L. přízemní dlouze kopinaté, znenáhla ve
špici zúžené. — Severoamer., jako předch., ale mnohem
vzácnější (na břehu Labe od Litoměřic k Děčínu a na
břehu Ohře u Žatce; Ivančice n. Mor.) . . . . . ...měkkoostenná- muricataL.

Pozn. MíšenecO. biennis X muricata (= O. Braunii DOLL)byl
sbírán v Č. u Podmokel na břehu labském.

Rod 2. Vrbovka. Epilobium. Weidenróschen.
Vytrv. byliny s listy nedělenými a s květy i plody po

dobného složení jako u rodu předch., až na to, že číška ka
lišní jest obyčejně mnohem kratší nežli semeník, někdy
sotva patrná, a že protáhlé tobolky nejsou jehlancovité,
nýbrž po celé délce stejně silné. Patří sem 15 druhů, které
se sobě dosti podobají a, vytvářejíce často míšence, nesnadno
se určují. Doba květu: čn.- zí.

482. Oenothera biennis. 485. Epilobium angustifolum.1
1.a) Listy vesměs střídavé. Tyčinky a čnělka sehnuté

dolů. Plátky kor. často trochu nestejné, ploše rozlože
né, na vnějším kraji zaokrouhlené n. jen mělce vy
krojené — 2.

b) L. alespoň v dolní polovině lodyhy vstřícné n. v
přeslenech. Tyč. i čnělkapřímé.Pl. kor. stejné, více
méně nálevkovitě sestavené, 2klané — 5.

2.a)Listykopinaté, na rubusíťkovitě žilkované.
— Fialově nachové, zřídka bílé kor. plátky opakvejčité,
nehetnaté. Lod. 5-10 dm vvs., i s listy téměř lysá, často
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nachově naběhla. — Circumpol., v mýtinách a na les
ních stráních hojná . . . . -2 -+ +.. + + «+ + +..

úzkolistá-angustifolium L.*) [485|.
b)L. úzce čárkovité, na rubunežilnaté. — Lilá

kově nachové kor. plátky podlouhle elliptičné, bez
nehetné. Ostatně jsou kv. velice podobné květům
druhu předch. Lod. 5-8 dm vys., nahoře pýřitá. — Evr.
alpin., pořídku jen na Moravě, ve vých. Slezsku a na
Slovensku na skalnatých stráních a u potoků.

rozmarinolistá- rosmarinifoliumHAENKE.**)

3.a) Lod. oblá, bez vyniklých čar od spodiny listů po ní
sbíhajících. Blizny 4laločné, laloků rozlože
ných — 4.

b) Lod. od dvou n. čtyř více méně vyniklých, po ní sbíha
jících čar příh ra natá; nebo oblá, ale pak se 2 n. 4
řadamichlupů. Blizny ky jovité, laloků nerozlo
žených —8.

4.a) Listy přisedlé, krátce sbíhavé, spodinou svojí lody
hu asi do polovice ob jíma jící, podlouhle kopinaté,
pýřité. Kv. poměrně veliké, o průměru až 2 cm, přímé,
nachové, zřídka bílé. — Lod. až 2 m vys., větevnatá,
odstále pýřitá až huňatá. Oddenek vyhání často již před
dobou květu dlouhé, dužnaté, podzemní výběžky. —
Euras., na březíchvod a v příkopech hojná o..

chlupatá- hirsutum L. [484].
*) Chamaenerium angustifollum SCOP. **) Chamaenerium palustre SCOP,
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b) L. kratčeji dloužejiřapíkaté n. přisedlé, ale pak
lodyhu neobjímající. Kv. mnohem menší.nežli u
druhu předcházejícího — 5.

5.a) Lod. od odstálých chlupů huňatá n. pýřitá, 2-6 dm
vys. Listy krátce řapíkaté, hořejší často téměř přisedlé,
podlouhle kopinaté. drobně zoubkované, na rubu šedo
pýřité. Květy i před rozvitím př ímé, s kor. plátky ro

zeklanými ve 2 lalůčkypřišpičatělé. — Oddenekvyhání v době květu přímé rozetky listů. — Evr.
příkopech a na březích vod častá .

malokvětá- parviflorumSCHREB.J485].
b) Lod. od přitisklých chloupků jemně pýřitá. Kv.

před rozvitím často nící. Růžově nachové, zřídka bí
lé kor. plátkv jsou rozeklány v lalůčky tupě zaokrouhlené —6

1 n (Cx "Z *
488. Epilobium

496, Epilobium montanum. 487. Epilobium roseum. nutans.

6.a) Listy vejčité až vejčitě kopinaté. Poupata květní a
tudíž i ušty kal. tupé — 7.

b) L. kopinaté, oddáleně pilovitě zoubkované,ke spodu klínovitě zůžené a tamtéž celokrajné;
1. dolejší podlouhlé, tupé, v delší řapík zúžené, sehnuté.
Lod. 2-6 dm vys. Poupata a tudíž i ušty kal. špičaté.
— Čn., če. Evr.-atlant. Známá pouze z již. Moravya již.
Slovenska . . . k opinatá-lanceolatum SEB.et M.

7.a) Lod. jednoduchá neb jen chudě rozvětvená, 3-7 dm
vys. Listy dosti veliké, ostře pilovité, zřídka celokrajné,



dole zaokrouhlené,trávozelené, až nad polo
vicilodyhy vstřícné, někdytaké po 3 do přesle
nů sestavené. — Kv.- zí. Eurosib., v křovištích a na po
krajích lesů častá . . horská- montanum L. |486].

b) Lod., zvláště u statnějších rostlin, často hned od spodu
bohatě větvitá, 1-4 dm vvs. L. dosti malé, vykrajo
vaně zoubkované, dole v řapík znenáhla zúžené, trochu
přitloustléa ponasivělé, kromě nejspodněj
ších vesměs střídavé. — Ostatně jako předch,
s níž se celkem shoduje, dosti rozš. P.

chlumní- collinumGMEL.
S.a) Listy většinou n. alespoň v dolejší části lodyhy

vstřícné, a pak ostatní střídavé — 9.
b) L. kromě nejhořejších po 3-4 v přeslenech, zřídka

pouze vstřícné, kopinaté, nestejně zoubkaté, přisedlé n
v krátký, široký řapík skrojené. — Lod. namnoze jedno
duchá, 5-7 dm vys., na spodu tak jako krátké, přímé
výhonkys hnědými, šupinovitými lístky. Kor,
světle nachové. — Evr.-alpin., na lesn. stráních vyšších
hor od Rudohoří až po Beskydy a vys. harpaty na Slov.

trojhranná- alpestre KROCKER.*)
9.a) Listy dosti dlouze řapíkaté, podlouhlé,k oběma

koncům zúžené, hustě a drobně pilovité, po krajích a na
žilkách pýřité, jen na spodní části lodvhy vstřícné, 0+
statně střídavé. — Lod. 4-8 dm vys., obyčejně bohatě
větvitá. — Kv. drobné, bledě růžové až bílé, před roz
vitím obyčejně nící. Euras., u potoků a v příkopech častá

růžová-roseum SCHREB.[487].
b) Listy kratičce řapíkatén. přisedlé —10.

(0.a) Druhy s lod. jednoduchou, pouze 1-2 dm vys., rostoucí
jenom ve vysokých horách — 11.

b) Druhy statnější, 2-6 dm vys. — 15.
11.a)Z oddenku vyrůstají buď již v době květu n. až po od

kvetení rovnovážné nadzemní listnaté výhonky. Li
sty celokrajné n. sotva patrně zoubkované — 12.

b) Výhonky, vyrůstající z oddenku, jsou podzemní a
mají místo listů přitloustlé, vejčité šupiny. — Lod. Ivsá,
pouze na čárkách, které bývají často jen slabě vvniklé,
trochu pýřitá. L. kratičce řapíkaté, vykrajovaně zoub
kované, lysé, přitloustlé. Kor. světle nachové. — Evr.,
jen na pramenitých místech v Krkonoších, Klad. Sněž
níku, Jeseníku, Beskydách a vys. Karpatech . . . ...

ptačincolistá- alsinifoliumVILL.
12.a)Lod., stopky květův i semeníky skoro úplně lysé. —

Listy skoro vesměs vstřícné, opakvejčité, buď ve
směs n. alespoň dolejší v řapíky kopisťovitě zúžené. Kor.
drobné, světle nachové. — Circumpol., v Krkonoších, Šu
mavě, Jeseníku a vys. Karp... alpská-alpinum L.**)

b) Lod., stopky kv. a semeníky jemně ŠedopýÝřité. —
L. většinou střídavé, jen spodnějšívstřícné.po

(+) E, irigonum SCHRK. — **, E. anagallidifolinm LAM.
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dlouhlé, krátce řápíkaté. Drobné kor. bledě lilákové. —
Evr.-alpin., v Šumavě v Českomor. vys. (Tisůvka), Kruš
ných horách, Krkonoších, Jeseníku, na Babí hoře-Pilsku
a v Tatrách, na pramenitých místech a vlhkých holích

nící-nutans TAUSCH.[488|.
13.a)Oddenek jest buď bez výhonků, n. vytváří po od

kvetení krátké, přímé výhonky ve způsobě listnatých
rozetek — 14.

b)Odd. vyhání po odkvetenírovnovážné, prodlou
žené, listnaté výběžky — 15.

14.a)Listy čárkovito-podlouhlé,kratičce řapíkaté, ne
sbíhavé, oddálenězoubkované,tmavozelené, na
rubu nasivělé. — Lod. namnoze jednoduchá, nahoře
měkce pýřitá, 2-5 dm vys. Kor. nachové, větší než ka
lich. — Merid., porůznu v lesních mýtinách a na kame
nitých keřnatých stráních 0

Lamyová-Lamyi SCHULTZ.
b)L. kopinaté,přisedlé a (zvláštěprostřední)krátce

sbíhající, po kraji ostře a hustě pilovilo-zoubko
vané, světlozelené. —Lod.bohatěvětevnatá, skoro
lysá, se 4 vyniklými čarami, 3-8 dm vys. Kor. růžové,
sotva delší nežli kalichy. — Eurosib., porůznu v příko
pech a u potoků . .- -2 .2 < + + + + 2

čtverhranná-adnatum GRIS.*)[490].
*) E. tetragonum I.. p. p.
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15.a)Výběžkyoddenkové,nitkovité, jen nepatrnými
Šupinkami posázené, vytvářející na podzim koneč

-ný cibulkovitý pupen. — Lod. 2-6 dm vys., jednoduchá
n. větvitá, s čárkami nevyniklými, pouze řadou chloup
ků značenými, n. s čárkami jen nepatrně vyniklými. L.
kopinaté až čárkovito-kopinaté, k obě ma koncům zú
žené, klínovitým spodempřisedlén. kratičce řa
píkaté,celokrajné n. jen slabounce zoubkova
né, po krajích často ohrnuté, mdle zelené, vespod bledší.
Drobné kv. růžové n. bílé, před rozvitím namnoze nící.
— Circumpol.,na bažinatých lukách hojná ...

bahenní- palustre L. [489|.
b)Výběžkyodd. provázkovité, listnaté, později

často kořenující. — Lod. 3-8 dm vys., obyčejně oblouč
natě větvitá, v dolejší části s 2 vyniklými čarami. Ko
pinaté I. okrouhlým spodkem přisedlé n. v kratič
ký řapíček stažené, vykrajovaně oddáleně zoubkované,
tmavozelené. Drobné kv. světle nachové,před roz
vitím nící. — Evr., u potoků a na mokrých místech dosti
rozšířená ©. . . ... tmavá-obscurum SCHREB.*)

Pozn. V rodu Epilobium byli pozorování četní míšenci, tak u nás na
př.:1.E. adnatum X palustre (—E. semiadnatum Č+LAK))vČ. (u Ji
čína) 2. E. alpestre X montanum (= E. pallidum TAUSCH,E. Frey
nii ČFI.AK.)v Krkonoších na Kladském Sněžníku, na Jeseníku a v Karpatech.
3. E. alsinifolium < anagallidifolium = E. Boissieri HAUSSKNo
v Tatrách. 4. E. alsinifolium X collinum v Liptovskýchholích Výsoký
Vrch. 5. K. alsinifolium X montanum v Nízk. latrách (úd. Sťávnice,.6.
E. alsinifolium X nutans v Krkonošícha na hladském Sněžníku.7. E. alsini
folium X palustre (= E. scaturiginum WIMM.,E. Krausei UECHTR.)v
Krkonoších 8. E. collinum X montanum (= E. confine HAUSSKN.)vzácně
v Č.9. E. hirsutum X palustre v Č. u Bíliny.10,E. hirsutum X parvi
florum (= E intermedium RCHB.)v Č a na Mor. 11. E Lamyi X pa
lusire na Mor. 12 E Lamyi X roseum v Č.(hora Sedlo v Č. Středohoří).
13.E montanum X Lamyi (= E. Haussknechtianum BORB.)vC.ana
Mor 14.FV.montanum X obscurum (= E aggregatum CELAK)v Č. a
na Mor.15.E. montanum X palustre (= E. montaniforme KNAF)v C.
16F.montanum X parviflorum (=E. limosum SCHUR)v Č. a na Mor.
17.E. montanum X roseum (= E glanduligerum KNAF)v Č 18 E
nutans X palustre v Krkonošícha na Jeseníku.19.Eobscurum X palu
stre = E.phyllonema KNAF)vČ. ina Mor 20 E.obscurum X parvi
florumvĚČ. 21. E. obscurum X roseum(= E. brachiatum ČELAK)
v Č. 22.E. palustre X parviflorum (= E. sarmentosum ČELAK)v Č.a
na kladskémSněžníku.23.E palustre X roseum(:= E.rivulare ČELAK.)
v Č.a na Slov.24. E. parviflorum X roseum (= E. persicinum RCHB.,
E. stenophyllum BORB,E. Knafii ČELAK.)v Č., ve Slezskua na Slov.

Rod 5. Čarovník. Circaea. Hexenkraut.
Byl. vytrv., se vstřícnými, řapíkatými 1. a drobnými kv.

v konečných hroznech. Kv. mají spodní semeník a na něm
trubkovitou číšku se 2 korunovitě zbarvenými lístky kal., 2
bílými n. načervenalými plátky kor. a 2 tyčinkami. Dlouhá
čnělka nese na vrcholku 2 bliznové laloky. Plody suché bo
bule. — Druhy circeumpol.,značně sobě podobné, ve vlh
kých, stinných lesích dosti rozšířené. — Čn.- sp.
1.a) Oddenek pod lodyhou neztloustlý. Lod. 2-5 dm

vys. Listy vejčité. na spodu uťaté n. jen mělce srd
čité. Listeny, z jejichž paždí vyrůstají na ose hroznu

*) E. virgatum FR.
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kvítky, zcela zakrnělé ....
obecn ý- lutetiana L. 14911.

b) Odd. pod lod. ztloustlý. Lod. pouze 1-2dm vys. Vej
čité I. na spodu srdčitě vvkrojené. Listenv rod kvít
ky zřetelně vyvinuté, štětinkovité,opadavé—2.

2.a) Trubkovitá část kalicha (číška) o polovici kratší nežli
semeník. Kor. plátky kratší nežli ušty kal. ....

h orský- alpina EHRH.
b) Trubkovitá část kalicha trochu delší nežli semeník.

Kor. plátky zdéli uštů kal... .
prostře dní- intermediaEHRH.

Pozn. MíšenecC. alpina X lutetiana byl nalezen na Slov. (Lopeník)
— Ludwigia palustris ELLIOTvizvzadu.

Čeleď 48. Kotvicovité. Trapaceae.
Rod: Kotvice. Trapa. Wassernul.

Byl. vodní, s lod. vzplývavou, 5-15 dm dlouhou a s listy
dvojího druhu: na ponořené části lodyhy jsou totiž listy zpeřeně rozdělené v nitkovité úkrojky, na vrcholku lod. I. koso
čtverečné, s dlouhými, uprostřed nafouklými řapíky. Kv. [F]
bílé. 4 četné, se 4 tyč. Plody jsou 4rohé, posléze leskle černo
hnědé, jedlé oříšky |f]. — Čn.-sp. V mělkých vodách roz
troušená skoro po veškerém starém svčtě, u nás nyní už cel
kem vzácná.. . . . . ... vzplývavá-natans L. |492|.

Čeleď 49. Zrnulovité. Halorrhagideae.
Byliny vodní, s listy v přeslenech a s drobnými květy

úžlabích listů n. v konečných květenstvích klasovitých,
U nás ve 2 rodech;
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Rod 1. Stolístek. Myriophyllum. Tausendblatt.
Lod. vzplývavá, jen klasovitým květenstvím nad povrch

vody vyčnívající, s listy zpeřeně rozdělenými v úzké úkroj
ky. Drobné, 4četné kv. jsou jednodomé: ve spodní části kvě
tenství pestíkové [F2|, v hořejší prašníkové [F;|. Pestíkovým
kv. chybí zpravidla kor., prašníkové kv. mají vedle kalichu
též kor. a 8 tyč. Plody nažky [f]. — Druhy kosmopol. Čn. - sp.
1.a) Listeny, v jejichž paždí sedí květy, jsou alespoň v ho

řejší poloviněklasu nedělené a pouze zdéli n. i
kratší květův — 2.

b) Listeny jsou v celém klase zpeřeně dělené a
delší svých květů. Kv. načervenalé, s kor. nazelenale
bílými, záhy opadavými. — Ve stojatých vodách po
různu . . . . přeslenatý- verticillatum L. [495j.

495. Myrophyllum verucilatum. 494. Myriophyllum spicatum.%
2.a) Listy vesměs v přeslenech 4-6listých. Klas květní

přímý a květy v něm vesměs do přeslínků sestavené.
Plátky kor. načervenalé. — Ve stojatých vodách po
různu . . . . . .+. klasnatý-spicatum L. |4941.

b) L. hořejší často pouze po 2-5, n. i jednotlivě. Klas kv.
s počátku nící a hořejší květy v něm střídavé. Ostatně
jak předch., ale útlejší. — U nás velmi vzácný, znám

w

jen z několika málo míst v Šumavě
střídavokvět V-alterniflorumDC.
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Rod 2. Prustka. Hippuřis Tannwedel.
7 ad. jednoduchá, článkovaná, 53-10dm dl., hustě porostlá

přestínkyčárkovitých, celokrajných listů. Květy nepa
trné, úžlabní, zelenavé. složené ze semeníku s dlouhou čněl
kou a jedné tyčinky |[F]; okvětí zcela nepatrné, ve způsobě
neděleného okraje. Plody nažky. — Čec.,sp. Kosmopolit., vel
mi porůznu ve stojatých vodách.. . . . ...

obecná- vulgaris L. |495j.

495. Hippuris vulgaris. 4960,Cornus mas.
vw

Čeleď 50. Dřínovité. Corneae.

Rod:Dřín, svída. Cornus. Iartriegcl.
Kře n. stromy se vstřícnými. nedělenými listv a s pra

videlnými kv. |F]. které mají spodní semeník, 4 nepatrné
ušty kal., 4 plátky kor. a 4 tvě. Plody peckovice ||.
1.a) Květv bílé, vyvinující se později než listy v ko

nečných květenstvíchvreholíkovitých — 2.
b) Kv. žluté, vyvinující se dříve nežli listy, na konci

krátkých, postranních větóévekv okolíčcích,
které jsou podepřeny 4 kožovitými šupinami. — Listy
elliptičné, k oběma koncům zúžené, celokrajné. Pecko
vice podlouhlé, červené. — Bř.. db. Merid.. velmi po
různu v hájích a na kamenitých stráních planě i zpla
něle; někdy také pěstován . . . dřín -mas L. [49%].

2.a) Větve přímé, v zimě červené. Listy po obou stranách
zelené, vespod trochu hlodší, s žilami druhého řádu ski
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bými. Peckovice černé, bíle tečkované. — Kv., čn.
Eurosib., v lesích a křovištích hojná . . . .. .. ......

svída obecná- sanguinea L. [497].
b) Větve odstálé, často i sehnuté. L. vespod sivozelené,

s žilami druhého řádu silně vyniklými. Peckovice
bílé. — Čn., če. Původem ze sev. Ameriky, někdy sá
zená a zřídka zplaňující . . . . . s. bílá- alba L.*)

Čeleď 51. Aralkovité. Araliaceae.

Rod: Břečtan. Hedera. Epheu.
Keř vždy zelený, po zemi se plazící n. popínavý, s listy

leskle zelenými, na pníčcích srdčitými, 3-5laločnými, na vě
tévkách květonosných vejčitými, k oběma koncům zúženými.
Zelenavé kv., sestavené v oko

+lících, jsou pravidelné, 5četné
a dospívají v bobule posléze
černé — Ží.-řj. Euras., ve stin
ných lesích a na skalách i zdech
dosti hojný a také pěstován..

obecný-helix L. [498].

Čeleď 52. Okoličnaté. Umbelliferae.
Byliny většinou vytrvalé, s drobnými kvítky, které sklá

dají složité okolíky |KJ, řidčejiokolíky jednoduchén.
strbouly n. jiná květenství. Pod okolíkem bývají často li
steny [o|, jimž se říká obal, kdežto Jistenům pod okolíčky,
z nichž okolík se skládá, říká se obalíčky [o,|; často však
obal i obalíčky úplně chybějí. Kvítky se skládají ze spod
ního semeníku, na jehož okraji jest nepatrný, často nezře
telný, 5Szubýkalich, 5 kor. plátků a 5 tyč.; uprostřed pak
jsou 2 blizny (čnělky). Plody dvounažky. [|499,500,501.

*) C, stolonifera MICHY,
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-a)Květyskládají okolíky složité [499K]— 2
b) Kv. jsou buď v okolícíchjednoduchých n. ve str

b.oulech, po případě i v jiných květenstvích — 62.
„a)Listyvesměs nedělené, celokrajné .

5. Bupleurum.b) L. hořejší nedělcené. srdčito-vejčité,vroubkované,
objímavčpřisedlé,doleejší však 2-5kráte tro
jené. Kv. žluté: plodv širší neždelší „ 44. Smyrnium.

c) L. jinaké nežli jak uvedeno pod a), b) — 35.„a) Listy alespoň většinou 2-5kráte zpeřené, někdy
trojené, řidčejitr ojčetné — 4.

b) L. alespoň většinou jednoduše lichozpeřené,po pří
padě jednoduše peřenodílné, peřenosečné, někdy ovšem
o lístcích (úkrojcích) peřenoklaných — 52.

499. Složený okolíks obaleh (oVa'otalíčkv“ 0,) a—i zralé dvounažky:
i různýchokoličnatých.

a) Květy-bílé (zřídka: nažloutlé, ztavobíje) n; načer
venalé —5. : 2..

b)Kv;žluté—47. U | :
„a).Plodyvíče.:méněježatě;: štětinkaté m Štětina„tě .imr'ťna'té,např.[499£,£|—6.
b) PI. neježaté, bez. štětin, nanejvýš od bělošedých

: chloupků pýřité, a při tom křídlaté n. bezkřídlé [499a-e|
—.15.

a) Obal !49901 i obalíčky [0:]| jsou vyvinuty —7.
b) Obalíčky jsou vyvinuty, ale obal chybí n. jest zastoupen
1553štětinkatými Jisteny — 10.

a) Óbal z listenů peřenodíln ý ch, skorozdéh paprs„kův.okolíkových. . ... 2441 Daucus.
b).:Obal:z listenů nedělený ch. —8:
a) Obvodové kv. celého okolíku mají vnější kor. plátky

zveličelé n. jsou jen o málo větší -nežli plátky vnitřní.
-Listeny obalu dosti drobné, čárkovité — 9.
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9.a) Plody ježaté, okolíky i okolíčky řídké, listeny obalu
nečetné a nepatrné.. . . . . . . . . . 53 Torilis.

b) PI. šedomrtnaté, okolíky i okolíčky hustě směst
nané, listeny obalu četnější a delší —.. 15. Libanotis.

10.a)Plody jsou na vrcholku protaženy v 5žebrý zobánek
[499 g, h| n. v dlouhý zoban — 11.

b) Ploly nejsou protaženy v zobánek — 12.
11.a)Zobánek jest mnohem kratší svého plodu [499 g, hl

49. Anthriscus.
b) Zobánek jest mnohem delší nežli plod, jenž bývá se

zobánkem až 5cmdlouhý. . . . . ... 50.Scandix.
12.a)Plody jsou po celém povrchu (na hlavních i na ved

lejších žebrech) posázenv ostny.. . . . . 353.Torilis.
b) Plody jsou posázeny ostny jen na žebrech vedlejších

51. Caucalis.
15.a) Obal i obalíčky [499 o, 04| jsou vyvinuty — 14.

b) Obal chvbí n. jest zastoupen pouze 1-5štětinkovitými li
steny: obalíčkv však jsou vždy vyvinuty, třebas někdy
ve způsobě několika štětinek — 21.

c) Obal i obalíčky chybějí n. jsou někdy zastoupeny 1-3
štětinkovitými (nitkovitými), namnoze opadavými liste
ny — 59.

14.a)Plody okrouhlé, asi tak široké jako dlouhé neb i
širší — 15.

b) Plody podlouhlé n. vejčité (delší než širší) — 16.
15.a)Plody bez postranních širokých křídel, pouze s křídlo

vitě vyniklými, po kraji vlnitě zprohýbanými žebry.
42. Conium.

b) Plody s postranními širokými křídly. . . 32. Selinum.
16.a)Plody široce 2křídlé n. zdánlivě 6křídlé — 17.

b) PI. bez širokých postranních křídel, ale ovšem někdy
s křídlatě vyniklými žebry — 18.

17.a)Žebra mezi křídly málo vyniklá . . 25. Peucedanum.
b) Žebra mezi křídly skoro tak široká jako křídla postran

ní, plody tudíž zdánlivě 6křídlé [499d] . 40. Laserpitium.
18.a)Listeny obalu nedělené — 19.

b)L. obalunamnozepeřenodílné n. peřenokla
né. Plátky kor. stejně veliké, vejčité. Plody s křídlatě
vyniklými, po kraji vlnitě zprohýbanými žebry.

46. Pleurospermum.
19.4)Listy jsou více méně kožovité, většinou četné, složené

z lístků, které jsou rozděleny ve 2-3 dlouhé, po kraji
ostře pilovité úkrojkv. Listeny obalů i obalíčků čárko
vito-štětinovité. Plody hladké . . . . . 7. Falcaria.

b) L. mnohonásobně dělené, připomínající někdy poněkud
listy mrkve —2.

20.a)Kořen naduřelý v kulovatou hlízu. Lodyha více méně
hladká. Plody lysé. . . . . . . . .2.. 2 Bunium.

b) Kořen v hlízu nenapuchlý. Lod. hluboce hranatě roz.
brázděná. Plody od bělošedých chloupků mrtnaté. . ,

| | 15. Lihanotis.
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21.a) Plody okrouhlé, asi tak šir. jako dlouhé n. i širší — 22.
b) PI. podlouhlé n. vejčité (delší než širší) — 26.

22.a)Plody zřetelně 2křídlé, ač s ostatními žebry též k říd
latě vyniklými. Lod.hluboce rozbrázděnáv kříd

lovité hrany, Ivsá. Listy podobné kmíno vvý m. Selinum.
b) Pl. zřetelně 2křídlé, s ostatními žebry kří a atě ne

vyniklými. Lod. jemně brázditá. |. trojené — 28a.
c) PI. nejsou zřetelně 2křídlé, často však mají žebra kříd

latě vyniklá — 25.
25.a)Listy dvojího druhu: spodní jednoduše zpeřené n. pe

řenodílné, o vejčitých, peřenoklaných úkrojcích (líst
cích), hořejší 2-3kráte zpeřené, o úkrojcích čárkovitých.
Vnější plátky kor. obvodových kv. značně zveličelé. Plo
dy kulovaté, podél vvnikle žebernaté, na vrcholku se
zřetelným kalichem. . . . . . ... 54. Coriandrum.

b) L. stejnotvárné, vesměs 2-5kráte zpeřené — 24.

V?

24.a)Plody tak široké. jak dlouhé nebo i širší, brýlovitě
zaškrcené. Listy podobné koprovým . . 535.Bifora.

b) Pl. kulovaté n. široce vejčité, brýlovitě nezaškrcené. L.
listům kopru nepodobné — 35.

25.a)Listy podobné listům petržele. Obaličky jednostran
né, ze 3 čárkovitých, dolů sehnutých listenů složené.
Podélná žebra na plodech vyniklá . . . 17. Aethusa.

b) L. 2-5krátezpeřené, složené z lístků kopinatých, ostře
pilovitých. Obalíčky obyčejně z více nežli tří listenů
složené. Podélná žebra na plodech sotva znatelná. . .

6. Cicuta.
26.a)Plody s postranními širokými křídly — 27.

b) PI. bez postranních širokých křídel, ale ovšem často
s vyniklými podélnými žebry — 531.

27.a)Křídla jsou skoro tak široká jako celý plod; jsou-li užší
pak jsou semena s oplodím srostlá — 28.

b) Křídla jsou jen asi polovici tak široká jako plod: se
mena sedí posléze v oplodí volně . 530.Archangelica.

28.a)Listy trojčetné n. (přízemní)dvakráte trojené,
složené z lístků (úkrojků) vejčitých, nestejně hrubě pi
lovitých . . ... 2225. Imperatoria.

b) L. jiného způsobu nežli jak uvedeno pod a) — 29.
29.a)Listv podobajíse listůmmrkve (bolehlavu, kra

bilice). Lod. brázditá. Plody s nezřetelným okrajemkališním .. .. . -4 21. Conioselinum.
b) L. podobají se 1. k mínu I učního. Lod. hluboce roz

brázděná v křídlaté hrany — 22a.
c) L. 2-3kráte, v hořejší části lodyhy též jednoduše zpeře

né, s nadutými pochvami, složené ze špičatě vejčitých
až kopinatých, nedělených, pouze ostře pilovitých
lístků — 50.
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30.a)Lod. někdy až 2 m vys., jemně rýhovaná. Okraj ka
lišní na vrcholku plodu nezřetelný 42.20. Angelica.

b) Lod. hluboce rozbrázděná. Okraj kal. zřetelný, 5zubý
31. Ostericum.

31.a)Byliny se žlutavě bílými kvítky 2dom“Ými. Plody
vejčité, se stran smáčknuté . . . . . . . 10. Trinia.

b) Byl. s kv. alespoň většinou obojakými -- 32.
32.a)Plody dlouze zobanité, se zobanem až přes 3 cm

dlouhé. Okolíky pouze ze 2-5 paprsků složené..
50. Scandix.

b) PI. až přes 2 cm dl., bezzobanné, podél hluboce že
bernaté, zralé jako. vyleštěné. Listy 2-5kráte peřeno
dílné, připomínající poněkud I. mrkve. 47. Myrrhis.

c) PI. jinaké nežli jak uvedeno pod a, b), nanejvýš asi ( cm
dlouhé — 353.

33.a)Listy dolejší trojené, složené zc 3 řapíkatých lístků,
které jsou opět složeny ze 3 lístků (úkrojků) okrouh
lých, tupých, nedělených, n. 2-5laločných, nestejně
vroubkovaných, takže připomínají I. orlíčk u; hořejší
I. jsou jednoduše trojsečné. Plody mají na vrcholku
zřetelný 5zubý okraj ..... 2230, Siler.

b) L. jiných vlastností nežli jak uv'edeno pod a) — 34.
54.a)Přioblé (válcovité) plody mají na vrcholku byť nepa

trný, přece zřetelný 5Szubý kal. okraj [499c| — 355.
b) Plody nemají zřetelného 5zubého okraje — 56.

35.a)Rostliny suchých luk, pastvin a strání. Úkrojky (lístky)
2-3kráte .zpeřených listů čárkovité až nitkovité..

14. Seseli.
b) Rostliny, rostoucí na rumištích a rolích, mající listy

„podobnépetrželovým —35a.
c) Rostl. vodní a bahenní. Listy tvaru rozmanitého .

o 16. Oenanthe.
56.á)Podloúhlé plody bezžebré. hladké n. hrbolkaté

(řidčeji štětinkaté) zakončenékrátkým, 5žebrým zo
bánkem [499h| . . . . . . ... 49. Anthriscus.

b) Podlouhlé n. vejčité plody jsou — alespoň když dozrá
ly — byť často dosti nezřetelně podél žebernaté a ne
zakončují se 5žebrým zobánkem — 5%.

7.a)Nažky zralých vejčitých plodů jsou ke svým ra
menům rozpolceného středního„sloupečku celou délkou přirostlé.. ...... 2218, Cnidium.

b)Nažky zralých plodů k ramenům rozpolceného slou
pečkucelou délkou nepřirostlé — 539.

58.a)Plody okrouhle vejčité, poněkud křídlatě že
bernaté. Listy podobné petrželovým — 835a.

b)PI. podlouhle vejčité, s podélnými žebrv při
ostřenými. [. 2-5kráte zpeřené, o úkrojcích (lístcích)
čárkovitých až nitkovitých, n. o úkrojcích zpeřeně ro
zeklaných v čárkovito-kopinaté ušty. , . 45, Meum,
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c)PL podlouhlé až čárkovité, původnězcelahlad
ké, později s podélnými žebry tupými. Úkrojky (lístky)
2-5kráte zpeřených listů bývají jen zřídka čárkovité .

48. Chaerophyllum.
39.a)Plody okrouhlé, asi tak široké jak dlouhé n. i širší—40.

w
„

1“b) PI. podlouhlé neb vejčité, alespoň o něco delší než
širší — 42.

40.a)Listy skládají se z úkrojků vesměs čárkovitých až nit
kovitých. Plody širší než delší, brýlovité — 24a.

b) Úkrojky listů, alespoň spodnějších, nejsou čárkovité.
Pl. nejsou ani širší než delší ani brýlovitě zaškrcené —41.

41.a)Spodní listy zpeřené, hořejší trojčetné, oboje z lístků
kosníkovitých, trojlaločných až trojdílných, tmavozele
ných,lesklých. < < 2 < 2 42212 Aplum.

b) L. spodní jednoduše zpeřené, o úkrojcích vejčitých, 1.
hořejší 2-5kráte zpeřené,o úkrojcíchčárkovitých—25 a.

c) Listy trojího druhu, jak uvedeno pod čís. 42a.
42.a)Listy obyčejně trojího druhu: spodní dlouze řapíkaté,

okrouhle ledvinkovité, zastřihovaně pilovité; prostřední
často jednoduše zpeřené, o lístcích okrouhle vejčitých,
pilovitých; hořejší trojeně peřenosečné, o úkrojcích
klínovitých, namnoze v úzké ušty rozeklaných. Plody
široce vejčité, přitiskle pýřité . . . . 4. Pimpinella.

b)I. nejsou takového trojího druhu, jak uvedeno pod
a) — 43

45.a)Lístky (úkrojky), z nichž listy se skládají, jsou vejčitě
okrouhlé. vejčité n. vejčitě kopinaté, nedělené, po
kraji pouze pilovité n. vroubkované — 44.

b) Lístky zpeřených n. trojčetných listů kosníkovité, troj
laločné až trojklané, leskle tmavozelené — 41a.

c) Úkrojky, ve které listy posléze se rozdělují, jsou úzké
až čárkovité — 45.

44.a)Listv jednoduše n. dvojitě trojčetné, složené z líst
ků (úkrojků) vejčitých, nestejně pilovitých. Plody se
hřbetu smáčknuté, křídlaté. . . . 25. Imperatoria.

b) Listv spodní trojené, složené ze 3 dlouze řapíkatých
lístků, které jsou opět hluboce trojdílné n. trojklané a
úkrojky jejich hrubě vroubkované, takže se podobají
listům orlíčku: hořejší I. jsou jednoduše trojsečné
— 5a.

c) L. dolejší dvakráte, hořejší jednou trojené (trojčetné),
složenéz lístkůvejčitých až vejčitě kopinau
tých, častonesouměrných, po kraji pilovi
tých. Nažky trochu se stran smáčknuté, nekřídlaté.

3. Aegopodium.
45.a)Bylina 2do má, pouze 1-2 dm vys., s plody vejčitými,

se stran smáčknutými — 531a.
b) Bvliny s kv. obojakými, vvšší —46.

46.a)Plody nesmáčknuté, přioblé, na vrcholku se zřetelným,
5zubým okrajem Kališním — 55a.
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b) PI. se stran trochu smačknuté, později, když se rozpol
tily, poněkud prohnuté, na vrcholku bez zřetelnějšího
okraje kališního [499a|. .... 24 Čarum.

47.a) Obal i obalíčky jsou vyvinuty —48.
b) Obal chybí n. jest zastoupen pouze 1-2 štětinl

líčky však jsou vyvinuty — 49.
c) Obal i obalíčky chybějí — 50.

48.a)Listeny obalu dosti dlouhé, sehnuté dolů, rost
v zahradách pěstované ... ——"

b) Listeny obalu zdéli vnějších paprsků v okolínu, « pu
prskům přiléhající; rostl. nízké, vysokohorské, obyč.s
jedinýmokolíkem .. ... 2218. Neogaya.

c) L. obalu krátké, dolů nesehnuté 23. Peucedanum.
d) L. obalu četné, více méně stříhané. Kor. pl. bílé, ne

stejně dvojlaločné, vnější na okraji okolíčků větší; plod
podlouhlý, vždy s jednou chodbičkou mezi dvěma žeb
ry. Zavlečená, jednoletá bylina . . . . . 8 Ammi.

49.a)Úkrojky (lístky) 2-5kráte zpeřených listů jsou podlouh
le kopinaté, zdánlivě celokrajné (ve skutečnosti velice
jemně pilovité). .... . 2220, Silaus.

b) Úkrojky (lístky) 2-5krátezpeřených, na svrchní stranělesklých1.jsou vejčité n. klínovité, peřenoklané
a hruběpilovité ... . 2213, Petroselinum.

50.a)Listy hořejší nedělené, srdčito-vejčité, objímavě při
sedlé; dolejší 1. 2-5kráte trojené. Plody širší než delší.

44. Smyrnium.
b) L. vesměs 2-5kráte zpeřené, složené z úkrojků (lístků)

čárkovitých až nitkovitých —51.
51.a)Plody smáčknuté,křídlaté 22228. Anethum.

b) PI. nesmáčknuté, válcovité, nekřídlaté . 22. Foeniculum.
52.a)Květy žluté. Okolíky bez obalu i bez obalíčků. Plody

okrouhle n. podlouhle vejčité, se hřbetu smáčknuté,křídlaté ..... 22.26. Pastinaca.
b)Kv.bílé neb načervenalé —53.

) Obal i obalíčky jsou vyvinuty — 54.
b) Obal chybí, ale obalíčky jsou vyvinuty — 57.
c) Obal i obalíčky chybějí n. jsou zastoupeny pouze 1-5

štětinovitými listeny — 61.
54.a) Plody vejčité — 55.

b) PI. okrouhlé n. vejčito-okrouhlé — 56.
c) PI. podlouhlé. Úkrojky listů kožovité, dlouhé a úzké, po

kraji drsně pilovité — 19a.
5.a)Plody lysé, se stran smáčknuté, na vrcholku se zře

telným 5zubým kališním okrajem. Okolíky bohaté.

55.a

mnohopaprsečné . „- 9. Sium.

b) Pl ježaté. Okolíky obyčejně jen ze 3 chudých okolíčků složené . . . „© 52. Turgenia.
56.a)Okrouhlé se hiŤb e t u smáčknuté, štětinato

srstnaté plody jsou vroubeny ztloustlým, bělavým
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okrajealu kopinaté, nedělené, Vnější kor.
plátkycvítků značně zveličelé, dvouklané

27. Tordylium.
b) Vejčité stra n smáčknuté, nekřídlaté plo

dy jsou 1V8e€, Listeny obalu“ ráninoze zdanlhvě po
stranní 10, Berula.

37.a)Plody vejčité až kulovaté. bezk řídlé, pouze s po
délnými žebry buď niťovými n. vvniklými a při tom
vlnitě zprohyýbanými — 58.

b) Pl. se hřbetu smáčknuté, křídlaté [499c| — 59.
c)Pl. vejčité, posazené ostny — d2a.

58.a)Listy vesměs jednoduše zpeřené,0 lístcích ve j
čitých, kromě listů nejvyšších, které mívají čepelza
krnělou a namnoze v čárkovité úkrojky rozekla
nou; nebo I. trojího druhu, jak uvedeno pod č. 42a...

4. Pimpinella.
b)L. jednoduše zpeřené,o lístcích kopinatých; lístky

spodních, ve vodě ponořených listů bývají rozeklány
v úzké až čárkovité ušty — 55a.

c)L. dvojího druhu: spodní jednoduše zpeřené um.
eřenodílné, o lístcích (úkrojcích) vejčitých, peřeno

<laných; hořejší 2-3kráte zpeřené, o úkrojcích čárko
vitých — 25a.

59.a)Lodyha až přes 144 m vvs., i s listv srstnatá, řid
čeji lysá. Lístky zpeřených listů veliké, rozeklané
v nestejné ušty; konečný lístek obyčejně trojlaločný .

24. Heracleum.
b) Lod. až na nejhořejší, jemně pýřitou část, lysá. Lístky

špičatě vejčité, pilovité. Listy 2-5kráte zpeřené, jen
hořejší jednoduše zpeřené — 060.

60.a) Křídla plodů asi tak široká jako plod sám. Semena
s oplodím srostlá — 530.

b) Křídla plodů jen asi polovici tak široká, jako plod. Se
mena sedí posléze v oplodí volně. . 30. Archangelica.

'©1.a)Bylina s temnozelenými, lesklými listy, pěstovaná pro
dužnatý kořen v zelinářských zahradách — 41a.

b) Byliny planě rostoucí, s listy jednoduše zpeřenými, jak
uvedeno pod č. 58a; nebo byliny. pěstované pro seme
na, s listy trojího druhu, jak uvedeno pod č. 42a. ...

4. Pimpinella.
62.a)Byliny ostnité, připomínající svým vnějškem více

méněbodláky.. ......... . ... 37Eryngium.
b) Byliny bez ostnů, bodlákům nepodobné — 65.

65.a)Listy štítovité. Drobné bvlinkv s položenou lod. a
nepatrnými kvítečky v chudém, klubkatém hroznu. .

58. Hydrocotyle.
b)L. dlanitě dělené, s úkrojky po kraji pilovitými—64.
c) L. nedělené, čárkovito-kopinaté až čárkovité, celo

krajné -< . . -2 .< 4%% + 4... 5. Bupleurum.
64.a)Květy stopkaté, v jednoduchém okolíku, pod nímž
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jest úhledný obal z bělavých n. narůžovělých, zeleně
žilkovaných listenů ©. . . . . « . . 34. Astrantia.

b) Kv. přisedlé, směstnané do strboulů — 65.
65.a)Lod. se nahoře vidlanovitě rozvětvuje v několik větví,

-zakončených kulovatými strbouly bělavých n. načervenalých kvítků . ........ 335.Sanicula.
b) Stvol jednoduch“, pouze 1-2dm vys., zakončuje se

jediným úborem žlutých kvítků, pod nímž jest
úhledný obal z velikých, vejčitých, zubatě pilovitých,
žlutozelených listenů ©. . . . . . . 36. Hacguetia.

Rod 1. Kmín. Carum. Kimmel.
Byl. 2letá i vytrv., s vřetenovitým kořenem, s hranatou,

5-10 dm vys., větevnatou lod. a 2-5kráte zpeřenými L.; lístky
a lístečky jsou zpeřeně dělené v úzké ušty a nejspodnější
lístečky dolních vstřícných lístků stojí proti sobě krížem.
Okolíky nemají ani obalů ani obalíčků, nanejvýš mívají
místo nich 1-3 štětinky. Plody If, f4| jsou podlouhlé, se stran
poněkud smáčknuté, na kazdé polovině s 5 žebry. — Kv.
čn. Euras., na lukách a mezích obecný a také na polích pě
stovaný 2 Inuění- carví L. (500].

ve Carum carvi. 501. Bunium bulbocastanum.

Rod 2. Bulvuška. Bunium. Erdknollen.

Byl. vytrv., s kořenem naduřelým V kulovatou bulvu.s oblou, 3-6 dm vvs., větevnatou lod. 2-5kráte zpeřenými
listy o čárkovitých úkrojcích. Bohaté okolíky bílých kvítků
mají obaly i obalíčky složeny z čárkovitých listenů [b].Plo
dy jsou podobné jako u kmínu. — Ču., če. U nás velice
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pořídku, zajisté jen zplaněle, zavlékána s cizími semeny ze
záp. Evropy, kde jest hojnější 0

obecná- bulbocastanum L.*) [501].

Rod. 5. Bršlice. Aegopodium.Geilifuf.
Byl. vytrv., s lod. dutou, brázditou, až 1 m vys., větvitou

a.s listy přízemními2kráte, ostatními jednoduše troj
četnými, o lístcích vejčitých až vejčitě kopinatých, ostře
pilovitých, často nesouměrných; nejhořejší listy. bývají ně

kdy též jednoduché. Bohaté okolíky bílých kv. nemají ani
obalu ani obalíčků. Plody [f, f4| jsou podlouhlé, se stran
trochu smáčknuté. — Kv.-čc. Eurosib., ve vlhkých křovích
a vplotech obecná -2 <2 © © © 4 ee ee

obecná, kozí noha- podagrariaI.. [502].
SY dilo0 B MA0 KOH
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502. Aegopodium podapraria. 503. Pimpinella anisum.

Rod 4. Bedrník. Pimpinella. Bibernell.
Byl. s bílými n. červenavými kv. ve složených okolících,

které nemají — až snad na několik štětinek — ani obalu
ani obalíčků. Plody jsou okrouhle vejčité, se stran mírně
smáčknuté.
1.a) Byl. vytrvalé, planě rostoucí, s listy většinou jed

noduše zpeřenými a plody lysými — 2.
b) Byl. tletá, u nás pouze pěstovaná, s oblou, 3-5 dm

vys., větevnatou lod. a s listy trojího druhu, jak
uvedeno v Klíči na str. 341 pod čís. 42a. Plody přitiskle
pýřité. — Čc.-sp. Pochází z vých. Středozemí, u nás
pěstován zřídka na polích, častěji v kuchyňských za

>) Carum bulbocastauum KOCH.
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hrádkáčh, 2 nichž vžáčně kdy zdivočuje . . - . % «
anýz-anisům L. [305j.

2.a) Lod. oblá, jemně rýhovaná, obyčejně pýřitá, 2-6 dm
vys. Vejčité lístky zpeřených spodních listů jsou oby
čejně přisedlé, na konci tupé a při tom nedělené, po
kraji hrubě pilovité až peřenoklané; nejhořejší listy
mívají však čepel zakrnělou a rozdělenou v čárkovité
úkrojky, anebo jim čepel úplně chybí, takže jsou za
stoupeny pouze blanitými pochvami. Čnělky v době
květu jsou kratší nežli semeník. Čn.- zí. Euras. Na
suchých lukách všeob. . obecnýÝ-saxifraga |.. [504|.

bok

«

Pozn. Střihem I. dosti měnlivá; typ. forma (var. m1 no r SPRENC.) má úkrojcXcelé, jen vroubk., zubaté neb mělcezastřihávané,var. intercedens IHELLU
hluboce jednou až dvakrát peřenodílné,avšak s úkrojky širokými, var, dissecta
SPRENG. dvakrát neb třikrát peřenodílné až sečné s úkrojky úzkými, čárkovitými.

Vlastní bedrník obecný jest lysý neb jen slabě pýřitý a jeho kořeny na řezunemodrají. Na Slov. (na př. Tatry) a na Mor. roste však též plemeno, které se vy
značuje tím, že celá rostlina jest hrubě šedopýřitě chlupatá a také kor. plátky jsou
zevně hustěji chlupaté delšími chlupy, čerstvý kořen pak na řezu modrá . . ...

černý — nigra MILL.
b) Lod. obyčejně hranatá, rozbrázděná, namnoze lysá, až

1 m vys. Dolejší lístky zpeřených I. přízemních jsou
namnoze kratičce řapíkaté a na konci špičaté; ho
řejší I. lodyžní většinou s čepelemi vyvinutými. Čnělky
v době květu asi zdéli n. i delší nežli semeník. —
Čn.- zí. Evr., na lukách a pokrajích lesních dosti hoiný

větší- major HUDS*)
*) P. magna E.
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Pozn. Zvláště v horách často s temně.růžovými kv. Čvar. rubra HOPPE et

Rod 5. Prorostlík. Bupleurum. Hasenohr.

krouhlé. — Lod. lysá, 2-4 dm vys. Okolíky nemají
obalu, ale okolíčky mají obalíčky, složené z listenů
široce vejčitých, zašpičatělých.— Čn., čec.Druh
iletý, meridionální, u nás porůznu na rolích a suchých
stráních . okrouhlolistý- rotundifoliumL. |505].

2. a)

b)

také obal, třebas někdy jen 1 listenemzastoupený — 2.
Byl. vytrvalé, s listy vejčitými n. podlouhle
kopinatými — 53.
Byl. tleté, s I čárkovitě kopinatýmiaž čárko
vitými, u nás vzácné — 4.

tým, objímavým spodem přisedlé; I. spodní v
krátký řapík zúžené. — Byl. lysá, sivě ojíněná,53-7
dm vys. — Čc.,sp. Evr., horský, porůznu ve světlých
lesích a na keřnatých stráních hornatějších poloh.. . .

dlouholistý- longifolium L. [506].
L. podlouhle kopinaté, často srpovitěprohnuté,
dolejší v dlouhý řapík zúžené, hořejší úzkým spo
dem přisedlé, neobjímavé. Byl. lysá, šedozelená,
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až L m vys. — Čec.- zí. Euras., na vápenitých skalácha výslun. kopcích porůznu . ..
srpovi it ý-falcatum L.[508].

přiostřené, příz. I. čárkovitě. kopinaté neb čárkovité;
obal 2-6listý; lístky obalíčku delšího než okolíček opak
vejčité neb elliptické. Kv. temněžluté. Lod. 1-3 dm vys.
— Čn., če. Circumpol.-alp. Pouze na vys. Karpatech naváp. skalách (Bielské Tatry) .

pryskyřníkový- - ranunculojdesL.15071.
M M (ADho alék „ppr BSA

NÍ n .

. o ?e-.1 : "sb
T x

508. Bupleurum falcatum. 509. Bupleurum tenuissimum.

b)

květy, kratičce stopkaté až přisedlé |[f, f,). Listy zúže
ným spodem přisedlé, 5žilné. Okolíky konečné skládají
se ze 2-5 okolíčků, nestejně dlouze stopkatých; okolíky

postranní (úžlabní) krátce stopkaté, často jen jedinýmokolíčkem zastoupené. Lod. 1-2 dm vys., lysá, od zpodu
rozkladitě rozvětvená v prutovité větve. — Če.- zí. Evr.,
na slaných půdách u Zaječic blíže Biliny v Čechách, na
j. a střední Moravě, na již. Slovensku a na jihu Pod
karpatské Rusi . . nejtenší-tenuissimum L. [509|.
Plody hladké, tak jako květy zřetelně stopkaté —5.

čárkovité; stopky plodní o polovinu kratší než dvoj
nažky; l. úzce kopinaté, 5-7žilné. | od. 30-150 cm Hys— Čn.-zí. Merid. Na skalnatých, křovitých stráních,
nás pouzena již. Slov.. . . prutnatý- junceumL.
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b) Zákrovečky delší než plod. okolíčky, lístky jejich ko
pinaté, přiostřené neb šidlovité. L. 5-5žilné. Lod. 2-7 dm
vys., prutovitě rozvětvená. — Čec., sp. Pont.-or., u nás
velmivzácný.. . . ... příbuzný-afline SADL.

Pozn. Rozeznávají se dvě odrůdy spojené přechody:
c) R. ztuha přímá, s větvemi větš. přímými a zkrácenými. skoro hroznovitě

rozvětvenými; podp. I. zdéli neb delší než větve. Obalíčky zřetelně delší
než plody; stopky plodní asi zdéli poloviny plodů. Znám pouze z Homole
u Vranéhoblíže Zbraslaviv Č. var. brachyradiatum THELLUNC.*)

8) R. latnatě rozvětvená, s větvemi většinou tenkými a prodlouženými, odstá

vajícími a = hojnými, prodlouženým odstávajícími větévkami; podp. 1.do-|„ až '|, své větve neb větévky. Stopky plodné často zdéli plodu. — V
údolí Dyje u Znojma na j. Mor a na již Slovensku . . . . 2...

var. sparsum SÍMONKAL**)

Rod 6. Rozpuk. Cicuta. Wasserschierling.
Vytrv. byl., mající dužnatý, uvnitř přehrádkovaný, prud

ce jedovatý oddenek |[R], statnou, až přes£ m vys., lysou,
dutou lod. a 2-5kráte zpeřené listy, složené z lístků dlouze
kopinatých, ostře pilovitých. Okolíky mají obalíčky dolů
sehnuté, ale obal jim chybí n. je zastoupen 1-2 štětino
vitými listenci. Kv. jsou bílé, plody kulovaté, se stran
smáčknuté, se zřetelným, 5zubým krajem kališním. — Čec.,
sp. Circumpol., v příkopech a na březích rybníků dosti hojný“

-= Jízlivý-virosa L. [510|.

»)B. affine RCITB., B. affine var virgatum POLÍVKA 1912. — **)B. Gerardi v,
patens NEILR., POLÍVKA 1912, LAUS 1908, |
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Rod 7. Srpek. Falcaria. Sicheldolde.
Byl. 2letá i vytrv., s rozkladitě větevnatou, 3-5 dm vys.,

lysou lod. a s tuhými, téměř kožovitými L.,které jsou větši
nou Ščetné, skládající se z lístků, rozeklaných ve 2-3dlou
hé, úzké, po kraji drsně pilovité úkrojky. Okolíkybí
lých kv. mají obal i obalíčky složeny z listenů čárkovito
štětinovitých. Plody jsou podlouhlé, se stran mírně smáčknu
té, na vrcholku se zřetelným okrajem kališním. —Če.- zí.
Merid., na polích a u cest, zvláště nižších poloh dosti hojný

obecný- vulgaris BERNH.*) [511].

V
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312. Sium latifolium. 313. Berula angustifolia.

Rod S. Pakmín. Ammi. Knorpelmohre.
Rostl. jednoleté, 30-100 cm vys., lysé. L. dol. řapíkaté,

jednoduše n. dvakrát peřenosečné, s kopinatými, ostře n.rotitě pilovitými lístky, hoření s úzkými, čárkovitě kopi
natými, ke špičce pilovitými úseky. Okolíky dlouze stop
katé, velké, s četnými paprsky, s velkými, listnatými, zpe
řeně stříhanými obal. 1. Obalíčky bohaté, s kopinatými šíd
lovitými I., okraj kal. není zubatý. Kor. pl. bílé. Plod c. 2
mm dl., podlouhlý, nažky za zralosti srpovité, s 5 nitk. že
bry a s jednou chodb. v každé rýze. Semena na průřezu
polokruhovitá. — Čec. Medit. Bývá zavlečena cizími semeny
(vojt.. jetel) a zřídka zdivočuje (Mělník v Č., Komárno
na Slov.. . . -2.2.2 Větší- majus L.

Rod 9. Sevlák. Sium. Merk.

Byl. vytrv., až přes 1 m vys., na lodyze hranatě rýho
vaná, s listy jednoduše zpeřenými, o lístcích dlouze kopi
natých, ostře pilovitých; spodní, ve vodě ponořené listy mí
vají však lístky rozeklané v úzké postranní ušty. Kv. bílé,
——————

©) F, Rivini HOST. T, stoides ASCH,
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v bohatých, Kortečných okolících, Které mají ebaly i oba
líčky. Plody [f])jsou vejčité, se stran trochu smáčknuté, na
vrcholku se zřetelným okrajem kališním. — Čec.,sp. Evr., ve
stojatých a mírně tekoucích vodách velmi porůznu ...

širolistý -latifolium L. [512].

Rod 10. Berla. Berula. Berle.
Byl. vytrv.. s lod. oblou, jemně rýhovanou, 5-6 dm vy

sokou a s listy jednoduše zpeřenými, o lístcích vejčitých,
vroubkovaně pilovitých, tmavozelených, lesklých. Okolíky
jsou namnoze zdánlivě postranní (protilisté) a mají obal slo
žený z listenů velikých, lupenitých, často ve více uštů ro
zeklaných, obalíčkvy z listenů kopinatých, celokrajných n.
2-3klaných. Bílé kv. dospívají v plody vejčito-kulovaté, se
stran trochu smáčknuté |f]. — Če.-zí. Circumpol., v příko
pech a tůních nižších poloh porůznu . . . . . . . ...

úzkolistá- angustifolia KOCH.*)[515].

Rod 11. Bezobalka. Trinia. Faserschirm.
Byliny 2leté, sivozelené, mající zdužnělý kořen, rozkla

ditě větevnatou, Ivsou lodvhu a 2-5kráte zpeřené listy o čár
kovitých úkrojcích. Z drobounkých, bílých n. nažloutlých
kvítků dospívají plody vejčité, s boků smáčknuté, žebernaté.
a) Bylinka pouze 1-2 dm vys., od spodu jehlancovitě rozvět

vená ve větve poměrně krátké. Obal i obalíčkv chybějí
n. jsou zastoupeny 1-3 opadavými listenci. Plody 3-5krát
delší svých stopek. — Db., kv. Merid., u nás pouze na
stepních pahorcích v již. Moravě a již. Slovensku porůznu

obecná-glauca DUM.**)[514].
v)Sum erekhim IRS. — *?) T. vulkaris DC,
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b). Byl. 3-7 dm vys., rozkladitě rozvětvena v dlouhé větve.
Obal chvbí, ale obalíčky jsou vyvinuty, skládajíce sc ze
3-6 úzce kopinatých listenů. Plódý pouze asi 2krát delší
svých stopek. — Kv., čn. Eurosib.-orient. u nás známá
pouze z Bojanovského háje mezi Hodonínem a Mutčni
cemi v již. Moravě . . .- ... větší- Kitaibelii M. B.

Rod 12. Čeler. miřík. Apium. Sellerie.

duřelým kořenem a s temně zelenými, lesklý mi listy,
z nichž spodní jsou zpeřené, hořejší trojčetné, oboje
složené z lístků Kosníkovitých, 5laločných. Okolíky
žlutavo-bílých Kvítků nemají obalu ani obalíčků. Plodv
jsou přiokrouhlé, hladké. — Čec.; sp. Rostlina slano
bytná, rostoucí planě na pobřeží mořském (na př. ve
Středozemí), pěstuje se pro jedlý kořen v zelinářskýchzahradách a zřídka zplaňuje (Čejč)

obecný - graveolens L. (515).

b) Byliny plazivé s lod. oblou::úsekv listové okrouhle:
vejčité, nestejně zubatě pilovité n. laločnaté; okolíky
o. 3-6 paprscích, dlouze stopkaté: obalíčky vždy VyVI

„nutv. — Čn.-.sp. Evr. Na mokrých pastytnách a zapla
vovaných místech v republice pouze na již. Slovensku
na březích Moravy, Váhu, Nitry a Dunaje..

plazivý- repens KOCIL" tel.
*) Helosciadium repens KOCH,
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Rod. 13. Petržel. Petroselinum. Petersilie.

Byl. 2letá až vytrv., s vřetenovitým dužnatým kořenem,
s oblou, jemně rýhovanou, až 1 m vys. lodyhou a s jasně
zelenými, na líci lesklými, 2-5kráte zpeřenými listy o úkroj
cích klínovitých, peřenoklaných; hořejší 1. bývají 3četné.
Okolíky zelenavě žlutých kv. mají obalíčky složeny z 6-8
nitkovitých listenů, ale obal jim chybí n. jest nahrazen 1-2
Jisteny štětinkatými. Plody jsou vejčité, s boků mírně smáčk
nuté. — Čn., če. Původem ze Středozemí, pěstuje se v zeli
nářských zahradách i na polích a zřídka také zplaňuje .

kuchyňská-sativum HOFFM.|517|.

318. Seseli hippomarathrum. 519. Seseli annuum.

Rod 14. Sesel. Seseli. Sesel.

Byl. 2leté n. vytrv., s listy 2-5kráte zpeřenými, o úzkých,
čárkovitých až čárkovito-kopinatých úkrojcích, a s kv. bílý
mi n. načervenalými, ve slož. okolících, které mají obalíčky,
ale obal jim chybí. Plody lysé n. jako moučkou poprášené,
vejčité, přioblé, věnčené na vrcholku nepatrnými, trojhran
nými zoubky kališními.
1.a) Listeny obalíčků jsou spolu srostlé v pohárko

vitou manšetku [b]. — Lod. oblá, sivá, málo vět
vitá, 2-5 dm vys. Listy podobné fenyklovým, ho
řejší však s čepelemi zakrnělými. Plody jako moučkou
poprášené. Če.-sp. Orient., na stepních pahorcích po
různu . . . fenvklový-hhippomarathrum T.. [518].

b) Listeny obalíčků jsou volné — 2.
Klíč k úplné květeně. 23
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2.a) Lod. hranatě rýhováná, často špinavě načervenalá,
i s listy jemně pýřitá, 3-7 dm vys. Lístky 2-5kráte
zpeřenýchlistů většinou rozeklané ve 2-53čár
kovité ušty. Listeny obalíčků v době květu zdéli n.
i delší svých okolíčků, kopinato-šidlovité, s širokým
blanitým okrajem. — Čn.- zí. Evr., na suchých stráních
porůznu. . . . . . . . roční-annuum L.*) [519|.

b) Lod. jemně rýhovaná, bělavá, i s listy lysá, až přes
1 m vys. Čárkovité n. čárkovito-kopinaté lístky ne
rozeklané. Listeny obalíčkůkratší svých oko
líčků — 5.

520. Seseli osseum (= glaucum). 521. Libanotis montana,

5.a) Listeny obalíčkůšidlovité. Řapíky spodnějšíchlistů
oblé n. smáčknuté, nikoli žlabovité. Okolík z 5-15 oko
líčků složený — 4.

b) L. obalíčků kopinaté. Řapíky 1.,zvláště spodnějších,
žlabovité. Okolík z 15-25 okolíčků. Plody čárkovito
podlouhlé, lysé. — Čec.,sp. Orient., u nás jen v již. Mo
ravě a již. Slov. . . . . pestrý-varium TREV.

4.a) Plody hustě bíle, lepkovitě pomoučené. Žebra plodní
všechna stejně, slabě a nitkovitě vyniklá. Olejné chod
bičky malé, po 2-3 (4) po každým žlábkem (zřídka tu
a tam po jedné), na spojné plošce (aspoň v prostředku
plodu) vždy 4-6 (2-5 na každé straně). — Če.-sp. Pann.
illyr. Na skalnatých, výslunných stráních, zvláště na
vápně, u nás roztroušeně (přesné rozšíř. není stanoveno)

rakouský- austriacum WOHLFARTH.**)
*) S. zbarvený = S. coloratum EHRH. — **) Seselinia austriaca BECK, S,

glaucum JACO. et auet. p. p.
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b) Plody za zralosti jemně moučnaté n. lysé. Žebra plodní
silně trojhranně vyniklá, dvě krajní každé polov.pl.
podstatně větší než 3 hřbetní. Olejné chodbičky, skoro
vždy po jedné pod rýhami (jenom vymínečně tu a tam
po dvou), na spojné ploše 2 (zřídka 3). — Če.- sp. Pont.,
na skalnatých, výslunných stráních, na suchých stepích,
u nás roztroušeně

SIVÝ- osseum CRANTZ em. SIMK'*)[520].

Rod 15. Žebřice. Libanotis. Heilwurz.

Byl. 2letá i vytrv., až přes 1 m vys., s hranatě rozbrázdě
nou lod. a s 2kráte zpeřenými listy, o lístcích vejčitých až
klínovitých, peřenoklaných. L. hořejší bývají však jedno
duše zpeřené. Bohaté, hustě směstnané okolíky bílých kv.
mají obal i obalíčky. Vejčité, oblé plody jsou pokryty bělo
šedými chloupky a mají na vrcholku kališní zoubky kopi
nato-šidlovité. —Če.-zí. Eurosib.,na keřnatýchstrá
ních porůznu. . . . . . horská- montana CR.**) [521].

Rod 16. Halucha. Oenanthe. Rabendolde.

Vytrv. byliny s listy 1-2kráte zpeřenými, s kv. bílými
n. načervenalými, v slož. okolících, které mají sice obalíčky,
ale obal jim chybí n. jest zastoupen 1-3 štětinovitými listenci.
Plody jsou podlouhlé, oblé, na vrcholku pěti kal. zuby věn
čené; když, dozrávše, se rozpoltí ve 2 poloviny, nevisí tyto
poloviny volně na ramenech rozpolceného středního slou
pečku, nýbrž jsou po celé délce s těmito rameny srostlé.
1.a) Byl. rozkladitě větvitá, travozelená, až přes 1 m

vys. — Okolíky krátce stopkaté, často zatlačením zdán
livě postranní. Okolíčky jsou od sebe rozpřaženy, pro
to obvodové kvítky v nich zpravidla nepaprskují (ne
mají větších kor. plátků nežli kv. ostatní). Lístky 2-3
kráte zpeřených I. jsou většinou vejčité, hluboce zpe
řeně rozeklané v úkrojky kopinaté; u ponořených 1.
však jsou úkrojky niťfovité. — Čec.,sp. Eurosib., ve vod
ních příkopech a rybnících dosti hojná . . . . . .

v odní-aguatica L.***) [522]|.
b) Byl. přímo větvité, sivozelené, 3-6 dm vys., u nás

vzácné. Obvodové kvítky zpravidla paprskují (mají
vnější kor. plátky větší nežli plátky vnitřní) — 2.

2.a) Z kořene vyrůstají kromě lodyh listnaté výběžky. L.
mají značně nafouklé pochvy a poněkud nafouklé řa
píky. jež jsou delší nežli čepele; ty jsou u spodních
1. 2kráte, u hořejších jednoduše zpeřené. Okolíky sklá
dají se ze 2-5 okolíčků, jejichž stopky (paprsky) bývají
zpravidla značně silné. Stopky plodní však jsou ne
ztloustlé. — Čn., če. Evr., mokřadní u nás velice vzácná:
Štěpánov u Olomouce, mezi Tvrdovicemi a Kosticemi

*) S. Devenyense SIMONKAI (dle Děvínau Bratisl.“. S Beckii SEEFRIRD, S.
glaucum JACO. p. p. — **) Seseli libanotis KOCH. — *** Oe. phellandrium LMK.
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u Břeclavě; na již. Slovensku zvláště na Mor. poli často
trubkovitá-fistulosa L. [525].

Z kořene nevyrůstají vedle lodyh listnaté výběžky. Řa
píky I. nejsou delší svých čepelí, které jsou u do
lejších I. Skráte, u hořejších 2kráte a u nejhořejších
jednoduše zpeřené. Okolíky skládají se z 3-8 okolíčků.
Stopky plodní jsou velice ztloustlé — 53.
Paprsků v okolíku 3-6; krajní květy sotva nápadnější;
úseky doleních listů kopinaté, hořeních čárkovité. —
Čn., če. Moridion., na již. a vých. Moravě, dnes pochyb
ná: na již. Slovensku u Holiče, Skalice, Malacek, Uh.
Vsi, u Nitrv; na Ondavě v ž. Zemplinské . .........koromáčovitá- silaifolia M. B.

c)

jící; úseky lod. |. prodlouženě čárkovité. — Čn., če. Me
ridion. Močálovitá údolní luka v jižní části Bílých Kar
pat u Strážnice na jv. Moravě a na již. Slovensku . .
| prostřední- media GRISEB.

Paprsků v okolíku 10-15,stopky květní nejsou ztluštělé;
lod. tuhá. trubkovitá, častěji skoro jednoduchá, hlízky
kořínkové vejčité n. elliptické, přisedlé, ús. listové čár
kovité. — Čn.- če. Pont. Na lukách, v území Českoslov.
rep.pouzena jihuPodk.Rusi a..

banátská-banatica IHEUTÍ.
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Rod 17.Fetlucha. Aethusa. Gleifte.
Byl. tletá, s oblou, lysou, namnoze ojíněnou, až přes

1 m vys. lod. a s 2-5kráte zpeřenými listy, které se podobají
listům petrželovým. Okolíky bílých kv. mají obalíčkv
jednostranné, složené ze 3 dolůsehnutých, čárkovitých
listenů, obal jim však chybí. Plody jsou vejčitě okroublé,
s vyniklými podélnými žebry. Čn.-zí.
a) Lod. často, ale nikoli vždy ojíněná. Listeny obalíčků jsou

delšísvých okolíčků.—Evr., na polích a rumištích hojná
obecnář) - cynapium L. [524].

b) Lod. vždy silně ojíněná, statnější. Listeny obalíčků jen
zdélin.i kratší svýchokolíčků.— Hojnějšív zemích
jižnějších, u nás velmi porůznu, v lesích a na luzích, zvlá
ště v již. Moravě . . . ... lesní-cynapioides M. B.

Rod 18. Jarva. Cnidium. Brenndolde.
Vytrv. byliny až 1 m vys., s listy 2-5kráte zpeřenými,

s kv. bílými a s plody vejčitými, nesmáčknutými, jejichž
poloviny zůstávají srostlé s rameny, ve které se při úplném
dozrání střední sloupeček rozdělil [f;]. Okolíky mají oba
líčky z nitkovitých listenů, ale obal jimzpravidla chybí.
a) Lod. jednoduchá n. nahoře v několik přímých, krátkých

větévek rozvětvená. Úkrojky (lístky) listů čárkovité n.
úzce kopinaté, po kraji ohrnuté, na rubu sivozelené a žil
naté. — Sp.-zí. Euras., na vlhkých lukách porůznu .

žilnatá-venosum KOCH. [525|.
* Jinakkozí pysk, kozí petržel.
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b) Lod. od polovice rozvětvená v odstálé, delší větve. Lístky
(úkrojky) listů vejčité, rozeklané ve 2 i více hrotitých
uštů. —Čec., sp. Původu jihoevrop., u nás známá pouze
s Nebozízku u Prahy, kam byla patrně s cizími semenv
zavlečenaa kde zdomácněla L

miříkovitá-apioides SIMK.

Rod 19. Koromáček. Neogaya.
Rostl. vysokoh., nízká (2-25 cm vys.), vytrvalá. Lod. lysá,

nerozvětvená, bezlistá neb s 1 listem. L. 2-5krát peřenosečné,
lysé, úseky kopinatě čárkovité, až 1 mm šir. Obal. list. 5-10
čárk.-kop. n. jazyk., na okraji Široce mázdřité, zdéli paprs
ků; obalíčk. 1. 5-10, zdéli n. delší než okolíčky. Kor. bílé n.
zelenavě bílé. Dvojnažky 5-4 mm dl. — Čec., sp. Evr.-alp.
Pouze v alpinském pásu Tater na horských holích . ..

jednoduchý-simplex ALL.*)[526].

526. Neogaya simplex. 527. Silaus pratensis.

Rod 20. Koromáč. Silaus. Wiesensilge.
Vytrv. byl. s větevnatou, lysou, až 1 m vys. lodyhou,

s 2.3kráte zpeřenými listy, o lístcích (úkrojcích) podlouhle
kopinatých, na rubu žilnatých, a s bledožlutými kv., z nichž
dospívají plody podlouhle vejčité, oblé. Okolíky mají oba
líčky složeny z většího počtu úzkých listenů, ale obal jim
chybí n. jest zastoupen 1-2 listeny štětinovitými. — Čn.- sp.
Eurosib., na vlhkých lukách porůznu . . « - « « + * *

luční- pratensis BESS.**)[527].
. rum simplex R „„ Laserpiti i x L., Ligusti 

linoides T náěéh Silausfinvescens BERNA. um simplexL, Higusticum,mutel
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Rod 21. Šabřina. Conioselinum. Schierliugssilge,
Vytrv. bylina připomínajícívnějškem bolehlav. Lod.

až přes 1 m vys., i s listy lysá. Listy 2-3kráte zpeřené. Oko
líky s obalíčky ze šídlovitých listenů, ale bez obalu. Kv.
bílé, plody vejčité, s blanitě křídlatými žebry. — Sp., zí.
Euras.-orient., u nás na horských stráních v Jeseníku a na
Tatrách v Holubyho dolině (Drechselháusehen) a na něko
kolika jiných nalezištích v Bielských Tatrách . . ......

horská-tataricum FISCH. [528].

1
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528. Conioselinum tataricum, 529. Foeniculum vulgare.
„

Rod 22. Fenykl. Foeniculum. Fenchel.
Byl. 2letá, až 2 m vys., na lodyze i listech sivě ojíněná,

podobná vnějškem velice kopru, od něhož se poznává
hlavně tím, že vejčité plody nejsou smáčknuté a křídlatě
vroubené, nýbrž na příčnémřezuskoro okrouhlé a na
povrchu pouze podél žebernaté. Ostatně jsou listy mnoho
násobně rozděleny v nitkovité úkrojky a okolíky žlutých kv.
nemají ani obalu ani obalíčků. — Čc.-zí. Původem z již.
Evropy, u nás pěstován v zelinářských zahradách a zřídka
zplaňující . . . . . . obecný-vulgare MILL.*) [529].

Rod 25. Smldník. Peucedanum. Haarstrang.
Byl. 2leté n. vytrv., s listy 2-5kráte zpeřenými, s květy

v okolících, které mají obal i obalíčky, a s plody se břbe

*) F. capillaceum GILIB.
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tu smáčknutými, kolkolem vroubenými hladkým, křídlatým
okrajem.
1.a) Obal chybí n. 1-3 listy — 2.

b) Obal aspoň dlistý — 3.
2.a) L. 1-5krát trojsečné, s čárkovitými, nedělenými lístky.

Květy žluté, stopky plodní 2-5krát delší plodu; paprsky
v okolíku lysé. Rostlina statná 0-6-2 m vys. — Čec., zí.
Merid. Na úrodných a slanistých lukách, okrajích les
ních a v křovinách. Pouze na již. Moravě u Ilodonína
(kraj Dubravy u Rohatce) a na jz. Slovensku u Holiče,
mezi Zohorem a Marcheggem, na Turecku na Trenčan
sku 222222 Téěkařský-officinaleL.
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b) L. peřenosečné, lístky přisedlé, doleních listů několi
kráte klané, úseky čárkovité, na spodině vstřícné; 1. (za
živa) oboustranně lesklé; paprsky okolíku uvnitř krátce
chlupaté; kališní zuby nezřetelné; kor. žlutavě bílé n.
zelenavé. Obal chybí úplně, obalíček chybí úplně n.
skoro úplně (1 lístek). R. slabší 30-100 cm vys. — Čn.
sp. Merid.; na stepních lukách, v křovinách a okra
jích lesních. Na jv. Moravě u Uh. Brodu (Lipiny u Niv
nice), na Slovensku na Morav. poli u Holíče a již. ú
patí slov. Karpat roztroušeně . . . - . « « . + +..

kmínolistý-carvifolia VILI.
3.a) Lod. dutá, ronící mléko. — Ostatně jest lod. lysá, hra

nato-brázdovaná, až přes 1 m vys. Lístky (úkrojkv) li

*) Peuc. Chabraei GAUD., Palimbia Chabraei D. C.
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stu čárkovité u. úzce kopinaté, na kraji ohrnuté. Liste
ny obalné dlouze zakončité, dolů schnuté. Květy bílé.
— Če., sp. Eurosib., 2letý, porůznu na bařinatých lu
kách a po krajích rybníků ..

bahenní, olešník- palustre MNCH.[550].
Lod. plná, vyplněná dření, bezmléčná — 4.
Květy bílé. Obal i obalíčky jsou sehnutv dolů — 5.
Kv. žluté. Obal i obalíčky jsou vzpřímené. — Odde
nek s chomáčem černých vláken po vvhynulých listech.
Lod. až 2 m. vys., hranato-brázdovaná, hned od spodu
v prutovité větve rozvětvená. Listy tmavozelené, lístky
a úkrojky jejich po kraji jemně draslavě pilovité. —
Čc., sp. Eurosib.-orient., u nás velmi porůznu, častěji
na již. Moravě a již. Slovensku

alsaský- alsaticum L. (531].
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—— . TY RD32. Peucedanum cervaria. 533, Peucedanum orcoselinum.

Obal chybí, neb ho zastupuje nejhoř. lod. I. Lod. oblá,
jemně rýhov. až 1 m vys. Dol. L. řapíkaté, třikrát pe
řenosečné, s doleními lístky zřetelně řapíkatými. Láíst
ky čárkovitě podlouhlé, celokrajné. Obalíčky. slož. ze
skoro šídlovitých lístků. — Čec.,sp. Pont.-pann. Na pí
sečných stepích a v pís. borech, u nás pouze na Morav.
Poli v jz. Slovensku (Červený kříž u Sokoldu, mezi Dě
vínem a Novou Vsí). . písečný-arenarium W.
Obal zřetelný — 6.
Křídlovitý okraj plodu skoro tak široký jako plod sám,
tenký, skoro průsvitný, IIrany lodyhy bílé, od zelených



brázd silně se odrážející. Oddenek beze zbytků po zaš.
lých listech. — Čc., sp. Evr.-alp., pro naši květenu po
chybný; jen jednou sbírán u Hlubočep blíže Prahy .

rakouský- austriacumKOCH.
Okraj plodu jen asi polovici tak široký jako plod sám.
Hrany lod. zelené jako její brázdy. Oddenek od zbytků
vyhynulých listů čuprynatý — 7.
Lístky zpeřených 1. podlouhle vejčité, nedělené, po kraji
pichlavě pilovité, jen nejdoleji zastřihované,kožo
vité, vespod sivozelené, většinou přisedlé. Lod. oblá,
rýhovaná, 3-12 dm. vys. — Če.-zí. Eurosib.-merid., na
lesních lukách a suchých stráních porůznu.. . . . .

jelení, srník- cervariaL. [532].
Lístky peřenoklané, na delších řapíčcích v rozličných
polohách položené. Lod. zvláště nahoře brázdovaná, 3-10
dm vys. — Čec.,sp. Merid., ve světlých lesích, písečných
borech a křovištích porůznu . . . . . . . <.. ...

olešníkovitý-oreoselinum MCH.[553|.
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334. Heracleum sphondylium. 535. [mperatoria ostruthium.

Rod 24. Bolševník. Heracleum. Bárenklau.
Statná, vytrv. bylina, mající lodyhu až přes 1% m vys,
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livý, v příkopech, na lukách a křovištích obecný 2..
obecný, bršť-sphondylium L..[534].

Vyskytuje se u nás ve dvou rasách (subsp.):
1. a) Květy skoro pravidelné; kor. pl. zeleněžlutavé, sotva delší 2 mm, nepatrně

neb málo vykrojené: Pestíky lysé neb s ostrými, tuhými štětinkami, Čnělka lyaž 1!|, kráte delší terčku. Lod. I. nezřídka jenom trojsečné. — Tak vzácněji
v horských polohách „ « „ sibiřský —sibiricum ASCH. et GR.“)

b) Kv. zřetelně souměrné, kor. pl. nejčastěji bílé řídčeji červenavé, největší přes

2 mm dl., hluboce dvojlaločný až dvojsečný, oba postranní nesouměrné, přednílalok dvakrát delší než zadní. L. skoro vždy 5 až Zdílné. Pestík měkce pý
řitý, čnělka 1'/, až 4 mm dl., 1'/,— 2krát delší terčku čn. Rostl. obyč. srstnaté,
velmivzácnělysé.—Takvšeobecněrozš. . ...... ..... 2...

evropský —australe NEUMAN.**)
Pozn. Lysé (glaberrimum ČEL.) a úzkolisté(angustifoliu m TAUSCH)

formy se objevují u obou ras.
Pozn. Ve východních Karpatech jsou domovem ještě dva druhy, které by

snad mohly růsti i v nejvých. části Podk. Rusi. le to b. karpatský (H.carpa
ticum PORC.: s 1. přízemními v obrysu okrouhlými, nedělenými neb jen mělce
laločnatými,vroubkovanězubatými a b. dlanitý (H. palmatum BAUMG)sl.
přízemními dlanitě pětidílnými.

Rod 25. Všedobr. Imperatoria. Meisterwurz.
Vytrv., 3-10 dm vys. bylina s lysou, jemně rýhovanou

lod. a s jednoduše n. dvojitě trojčetnými listy, o líst
cích vejčitých, nestejně pilovitých. Bohatým okolíkům bí
lých květů chybějí obaly a také obalíčky jsou velice ne
patrné, složené z nemnohých, nitkovitých listenů. Plody jsou
vejčité, se hřbetu smáčknuté, křídlaté. — Čc.- zí. Evr.-alp.,

*) H. sibiricum L. — **) H. Sph. subsp. eusphondylium BRIOUFT.
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u nás porůznu, zvláště poblíž lidských obydlí..
horní-ostruthium L. 1555].

Rod 26. Pastinák. Pastinaca. Pastinak.
Byl. 2leté, až 1 m vys., s listy jednoduše zpeřenými, kv.

žlutými a plody vejčitými, se hřbetu smáčknutými, křídla
tými; okolíky nemají ani obalu ani obalíčků. Čc.-řj.

a) Listy na spodní straně leskle zelené, vespod krátce
pýřité. Okolíky z 8-12 okolíčků, o nestejně dlouhých
stopkách. Kv. zlatožluté, plodv okrouhle vejčité. —
Eurosib., na lukách a u cest, zvláště nižších poloh dosti
hojný ... 222 obecný- sativaL. [556|.

b) L. na svrchní straně mdle zelené, pýřitě srstnaté, ve
spod hustě šedochlupaté. Okolíky toliko z 5-6 okolíčků
složené. Kv. zelenavě žluté, pl. vejčitě podlouhlé. —
Merid., porůznu v záp. a již. Čechách

tmavý - opaca BERNH.

) hh VA ?

538. Anethum graveolens. 539. Angelica silvestris,
/Z

Rod 27. Za palička. Tordylium. Zirmet.
Byl. iletá n. 2letá, 5-10 dm vys., s lod. hranatě brázdo

vanou, větevnatou, přitiskle srstnatou, s listy jednoduše zpe
řenými, 2-4jařmými a s kv. bílými, na obvodě okolíku větší
mi, paprskujícími. Okolíky mají obaly i obalíčky. Okrouhlé,
se hřbetu smáčknuté, štětinato-srstnaté plody [Í| jsou vrou
beny tlustým, bělavým okrajem. — Čec.,sp. Merid. na keřna
tých stráních a vinicích velmi porůznu, častěji jen zavlečená

veliká- maximum L. [537].
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Byl. iletá, zakysle páchnoucí, s lod. jemně rýhovanou,
Jysou a sivě ojíněnou, 3-10 dm vys., s listy mnohonásobně
rozdělenými v nitkovité úkrojky, s kv. žlutými a s plodv se
hřbetu smáčknutými, křídlatými. Bohatým okolíčkům chy
bějí obal i obalíčky. — Če.-řj. Původem z Vých. Indie a
Persie, snad též z Egypta a Kavkazu, v již. Evropě však ode
dávna zdomácnělý, pěstuje se v zelinářských zahradách a
zřídka zplaňuje ©.. . . zahradní- graveolens L. [558|.

Rod 29. Děhcel. Angelica. Engelwurz.
Byl. vytrvalé, až přes 114 m vys., lysé, mající dutou lod.

jemně rýhovanou a listy s napuchlými pochvami, 1-5krát
zpeřené, složené z lístků ostře pilovitých. Bohaté okolíčky
zelenavě bílých n. načervenalých kv. mají obalíčky z nitko
vitých listenů, ale obal jim chybí. Plátky kor. jsou kopinaté.
Vejčité plody jsou se hřbetu smáčknuté a vroubené dvou
křídlým okrajem, asi tak širokým, jak jest plod sám; zato
jest kraj kališní na vrcholkunezřotelný.Če.- zí.

a) Lístky zpeřených I. vejčité. špičaté, na spodu ne
sbíhavé. Euras., na vlhkých lukách a v houštinách hojný

b) Lístky podlouhle kopinaté, nejhořejšínestejno
stranné a dolním svým krajem sbíhavé. Snad jen od
růda druhu předch., u nás velmi porůznu, zvláště v hor
natějších polohách . . . horský- montana GAUD.

Rod 30.Andělika. Archangelica. Erzengelwurz.
Shoduje se u většině vlastností, zvláště pokud se týká

listů, obalíčků a nedostatku obalu, s rodem předch., jemuž
se i vnějškem podobá; bývá však mnohem statnější, až 2/4 m
vys., a má pochvy listů ještě nadutější. Od děhelů se liší
hlavně tím, že plody mají křídlatý okraj mnohem užší a
že semena v nich jsou volná, se slupkou nesrostlá. Plátky
kor. jsou elliptičné. — Če., sp. Evr.-alp., porůznu jen ve vyš
ších pohořích, tak zejména místy v Tatrách u horských po
toků . - - < < < +. větší- officinalis HOFFM.*) [540].

Rod 531.Matizna. Ostericum. Mutterwurz.
Podobá se též děheli (Angelica), s nímž bývá často za

měňována,má však lodyhu hluboce rozbrázděnou
a bílé plátky kor. opak srdčité, s vohnutým lalůčkem.
Okolíkům jako u obou druhů předch. chvbí obal a obalíčkvy
jejich se skládají z listenů čarkovitých. Plody JE jsou vej
čité, se hřbetu smáčknuté, vroubené širokým, křídlatým o
krajem a věnčené na vrcholku 5zubým krajem kališním. L.
jsou podobné jako u děhelu: nejhořejší I. mají dlouhé,
trochu naduté pochvy a nepatrné, až skoro docela zakrnělé
9 —————a

*) Angelica archangehca |,

„
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čepele. —.Čc., sp. Orient., u nás známá pouze z mokrých luk
u Všetat a Olomouce. . bahenní- palustre BESS.*)[541].

Rod 52. Olešník. Selinum. Silge.
Vytrv., 3-8 dm vys., lysá bylina mající lod. rozbrázdě

nou v přiostřené hrany a 2-5kráte zpeřené listy podobné li
stům kmínu. Okolíky bílých kv. mají obalíčky složeny
z čárkovito-šidlovitých listenů, ale obal jim chybí. Vejčitě
okrouhlé, se hřbetu smáčknuté plody jsou široce křídlaté.
— Čec.,sp. Eurosib., na vlhkých lukách a v příkopech hojný

kmínolistý- carvifolia L. [542].

540.Archangelica officinalis. 541. Ostericum palustre.

a R Ja | N

RDS i | dý 7AN, UREA

Rod 535.Libeček. Levisticum. Liebstóockel.

Vytrv. bylina vyhánějící z mnohohlavého oddenku oblé,
lysé, až 2 m vys. lodyhy s leskle zelenými, 2-5kráte zpeře
nými I. a s bledožlutými kv. ve složených okolících, které
mají obal i obalíčky z kopinatých, bělomázdřitě vroubených
listenů. Plody jsou vejčité, se hřbetu mírně smáčknuté, úzce
křídlaté. — Čec.,sp. Jihoevr., u nás jako léčivá bylina zvláště
v horách pěstován a někdy též zplaňující . . .

lékařský-officinale KOCH.[545).

Rod 34. Jarmanka. Astrantia. Sterndolde.
Vytrv., 4-8dm vys. bylina s listy hluboce dlanitě 5dil

nými, o úkrojcích podlouhle vejčitých, nestejně pilovitých.
Bílé n. narůžovělé, dlouze stopkaté kv. [F] skládají jedno

*) Ostericum pratense HOFFM., Angelica přatensis M. R.
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duché okolíky, pod nimiž jest obal z velikých, bělavých
n. narůžovělých a zeleně žilkovaných listenů. Plody [f] jsou
podlouhlé. — Čec.,sp. Evr., na lesních lukách, v hájích a křo
vištích hojná . . . « . + « « . větší-major L. [544].

Rod 35. Žin dava. Sanicula. Sanikel.

Vytrv. byl. s jednoduchou n. chudě větvitou, bezlistou
n. chudolistou, 2-4 dm vys. lodyhou a dlouze řapíkatými, pří
zemními listy, jejichž čepel jest hluboce dlanitě rozdělena
v pět 2-3klaných, pilovitých úkrojků. Drobné, bílé n. načer
venalé kv. [F, Fy] jsou směstnány do kulovatých strboulů,
které tvoří na vrcholku lodyhy vidlanovitý vrcholík. Kulo
vaté plody [f] jsou posázeny háčkovitými štětinkami. — Kv.,
čn. Euras., ve stin. lesích, zvláště v bučinách hornatějších
poloh dosti hojná . .....

evropská n. žan yk 1-europaea L.1545].

Rod 56. Hvězdnatec. Hacguetia. Schafidolde.
Byl. vytrv., s dlouze řapíkatými, přízemními, dlanitě

5-5dílnými listy a s bezlistými, 1-2 dm vys. stvoly, které ne
sou na vrcholku strboul žlutých kvítků, podepřený 5-8 veli
kými, nažloutlými, vejčitými, po kraji pilovitými listeny,
takže celek činí dojem jediného velikého květu. Plody [f]
jsou lysé, vejčitě okrouhlé. — Db., kv. Orient., karpat.-illyr
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ský; v hájích a lesích podhorských, u nás pouze ve střední

zubatý- epipactis DC [546].

Rod 37. Máčka. Eryngium. Mannstreu.

kor. bělavé. — Merid., aa suchých mezích a u cest po
různu ... 2.. polní-campestre L. [547].
L. nedělené n.. laločnaté n. jednoduše peřenoklané — 2.
Lístky obalné čárkovitě-kopinaté, oddáleně trnitě-zu
baté. celokrajné; květenství vždy modré. Lod. dole jed
noduchá, nahoře chocholičnatě větvitá, modravě naběh
lá. L. dolejší dlouze řapíkaté, srdčito-vejčité, nedě
l ené, pouze vroubkovaně pilovité, hořejší přisedlé, dla
nitě 5-5dílné, o úkrojcích ostnitě zubatých. Listeny 0
balné jsou kratší nežli vejčité jejich strbouly. Plátky
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kor. modré. — Euras.-orient., u nás v již. Moravě, již.
Slovensku a již. č..Podk. Rusi, v Č. jen pořídku a ojedi
něle zplanělá (park Milešovský,Hodkovice) M

namodralá-planum L.
b) L. mnohokráte peřenoklané, se štětinovitě zubatými ú

sekv; přízemní listv srdčité, ostré: květenství modré.
Lod. 50-50 cm vys. — Če.-zí. Evr.-alp. Na alpinských

holích. U nás pouze na Vys.
Patrách vzácně . . . ...

alpská-alpinum L.

546.Hacguetiaepipactis. ČZ Enem campestre.

Rod 38. Pupečník. Hydrocotýle.- Wassernabel.
Útlá, vytrv. bylinkas niťovitou,.1-2 dm dlouhou, plazi

vou, kořenující lod., dlouze řapíkatými,šťítovitými, o
krouhlými, vroubkovanými 1. a drobounkými, bělavými n.
ňačervenalými kv. ve stopkatých, chudých, klubkatě směst
naných hroznech. Plody |f| jsou okrouhlé, se stran silně
smáčknuté. — Čec., sp. Evr., na rašelinných lukách a v le
sích velmi porůznu: na Moravě dosud nepozorován; na Slo
vensku v raš. borech jz. Senice „obecný- vulgaris L. [548].

Rod 59. Timoj. Siler. Rofkiimmel,
Vytrv. bylina mající až 1% m vys., oblou, jemně rýho

vanou, sivě ojíněnou lodyhu a trojené listy, připomínající
l. orlíčku (Aguilegia). Bohaté okolíky bílých kv. mají 0
balíčky, tvořené několika kopinatými listeny, ale obal jim
zpravidla chybí, Plody jsou vejčité, se hřbetu smáčknuté.

Nať zavání kmínem, — Kv4 čn Rvr-alp, u nás známý
Kč k úplné květeně. dt
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pouze z Diváckého lesa blíže Hustopečí; na již. Slovensku
častěji. . « « « «++ trojlaločný- trilobum CR. [549].

Rod 40. Hladýš. Laserpitium. Laserkraut.

Vytrv. byliny s 2-3kráte zpeřenými listy a s bílými kv.
ve složených okolících, které mají obal i obalíčky. Vejčité,
se hřbetu smáčknuté plody [f] mají na každé polovině 4
křídlatě vyniklá žebra. — Čec.-zí.
1.a) Lodyha hranatě roz

brázděná, více méně
srstnati —4.

b) Lod. oblá, jemně .rýho
vaná, lysá 2.

548. Hydrocotyle vulgaris.

2.a) Žebra dvounažek zoubkov. chloupky drsná. Lod. 15-40
cm vys., poněkud rozvětvená. Listy dvakrát trojdílné
n. o 5třílistých, zpeřéných lístcích. Lístky šir. vejčité,
trojlaločné neb celé, 1-2 cm šir.. řapíkaté, zoubkované,
na rubu na žebrech řídce bíle chlupaté. Obaly i oba
Jíčky úzce kopinaté. Okolík většinou o 7-18 paprscích.
Kv. bílé n. růžové. Dvojnažky 4-5 mm dl., podlouhlé. —
Če., sp. Karp.-haemský. Na horských lukách pouze ve
vých. Karpatech v Podkarp. Rusi . . . . . . . . .

karpatský-alpinum W. K.
b) Žebra dvounažek hladká —5.

3.a) Lístky široce vejčité, srdčité, hrubě pilovité. Lod. stat
ná, 5-10 dm vys., jemně rýhovaná. Listy s břichatě na
dutými pochvami, trojeně zpeřené. složené z lístků ši

„roce vejčitých, na spodu srdčitých, hrubě pilovitých,
lesklých. Listeny obalu kopinato-šidlovité, dolů sehnuté,
listeny obalíčků štětinkovité, odstálé. — Evropský druh
horský, v lupenatých lesích a na kamenitých stráních
velmi porůznu , . . šírolistý- latifolřum L, [550].
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b) Lístky většinou kopinaté, celokrajné, vždy ke spodině
zúžené. Lod. prostř. až statná, 6-18 dm vys.. Dolení L.
Skrát peřenosečné, s celokrajnými n. 2-5klanými, lysými
lístky. Lístky obalíčků kopinaté n. šidlovité, krátké.
Kor. bílé. Plody čárkovitě-podlouhlé. — Čec.,sp. Merid.
alp. U nás se udává pouze na Slovensku (h. Bába v Ni
transku, Orava), nověji však nepozorována . ..... .

| Jižní- siler L. [551].

350. Laserpitium latifolium. " 551. Laserpitium siler.

4.a) Listy dolejší 2krát zpeřené; lístky jejich zpeřeně
rozeklané v kopinaté,po kraji útle pilovito-draslavé
ušty. PochvyI. břichatě nenaduté. Listenyoba
líčků kopinaté, vroubené bělomázdřitým okrajem. Plát
ky Kor. žlutavě bílé, sušením žloutnoucí. Plody srst
naté. Lod. 3-10 dm vys. Evr., na lesních lukách a
v hájích dosti rozš.. . pruský- prutenicum L. [552].

b) L. 2-5kráte umáleně zpeřené; lístky jejich vejčité, po
kraji nestejně pilovité; konečný lístek 5laločný.
Pochvy I. břichatě naduté. Listeny obalíčkůčár
kovité, jen doleji bělomázdřitě vroubené. Plátky kor.
bílé. Plody lysé. Lod. až 2 m vys. — Evropský druh
horský, u nás pouze na stráních v mor.-slezském Jese
níku a na vys. Karpatech na Slovensku . . . .. ......

vysoký-archangelica WULF.
Rod 41. Mrkev. Daucus. Mohre.

Byl. 1-2letá, na lodyze, 3-8 dm vys., srstnatá“), s 2.3kráte
zpeřenými, tmavozelenými listy a žlutavě bílými květy; pro

*) Zřídka (na př. u Rousněrova a Borů v Českomor. vysočině) vyskytuje se„

odrůdas lodyhouúplnělysou n. skorolysaou.. „ lysá- var. glaber CEL,
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střední kvítek v celém okolíku bývá často zbatven tmavo
nachově. Okolíky mají obal i obalíčky: listeny obalu jsou
peřenodílné a zdéli paprsků, listeny obalíčků nedělené n.
2-3klané. Plody vejčité, ježaté. — Čn.- zí. Euras., na lukách,
mezích a u cest obecná a často také pro dužnatý kořen pě
stovaná .- .- . < -2 «+ < + +. obecná-earota L. [555|.

Rod 42. Orlava. Orlaya. Strahldolde.
Bylina 2letá, 2-4 dm vys., s listy podobnými, jaké má

mrkev, od níž liší se tím, že má listeny obalu i obalíčků
kopinaté, celé, a vnější kor. plátky obvodovýchkvětů
neobyčejně veliké, asi 6krát větší nežli plátky vnitř
ní. — Čn., čec.Eurosib.-merid. V Č. pouze nahodile (Hrádek
u Čáslavi, u Karlštejna), na Mor. na Pavlovských kopcích
(Děvičky), sev. Mikulova pův., na již. Slovensku na více mí
stech původní . velekvětá- grandiflora HOFFM,.*)[554].

„ke PT ny60h80©PD dlePPOR Ke
lé

Rod 45. Bolehlav. Conium. Schierling.
Byl. 2letá, až 2 m vys., na bohatě rozvětvené lodyze měl

ce rýhovaná, lysá, sivě ojíněná a dole často nachově skvr
nitá. L. 2-5krát zpeřené, z lístků podlouhlých, většinou pe
řenoklaných. Obal i obalíčky skládají se ze 3-6 sehnutých
listenů.. Kv.bílé, plody vejčitě okrouhlé, s podélnými, kříd
latě vyniklými, po kraji vlnitě zprohýbanými žebry, Páchne

*) Dayeus grandiflorys SCOP,
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po myších a jest jedovatý. — Čn.-zí. Euras., v křovích a
plotechdosti hojný. . . blamatý - maculatumL. [555|.

Rod 44. Tromín. Smyrnium. Gelbdolde.
Byl. 2letá, s křídlatě hranatou, 6-8 dm vys. lodyhou a

s listy dvojího druhu: spodní I. jsou 2-3krát trojené, hořejší
však jednoduché, srdčitě vejčité, objímavě přisedlé, po kraji
vroubkované. Okolíky nemají obalu ani obalíčků. Kv. žluté;
plody okrouhlé, širší než delší, podél žebernaté. — Kv., čn.
Jihoevr., u nás pouze zplanělý na několika nalezištích v stř.
Č. (Závist, Chuchle, Kundratice, Sv. Prokop a j.); původní na
již. Slovensku na Děvínské Kobyle a na Kamzičí hoře u Bra
tislavy .- . -2 -2 < +2. objímavý- perfoliatum L. [556].

354. Orlaya grandiflora. 555. Conium maculatum.

Rod 45. Koprník. Meum. Bárwurz.
Byl. vytrv., 2-5 dm vys., s listy 2-5kráte zpeřenými, s kv.

bílými n. narůžovělými a s plody podlouhle vejčitými, na
vrcholku bez zřetelného okraje kališního, po bocích s při
ostřenými, podélnými žebry. Okolíky mají obalíčky, ale obal
jim chybí. Evropské druhy horské, u nás vzácné. — Čn., če.
a) Úkrojky zpeřenýchlistů štětinkovité. Listeny oba

líčků šidlovité. — Na horních lukách a mezích v ho
rách Krušných a Jizerských; v Podk. Rusi na h. Pop Ivan

štětinolistý-athamanticum JACO.[557].
b) Úkrojky zpeř. I. úzce kopinaté. Listenv obalíčků

kopinaté, s bělomázdřitouobrubou. — Na horních lu



kách Šumavy, hor Orličných, Kladského Sněžníku a Je
seníku; na Slovensku a Podk. Rusi na vys. Karpatech od
Babia góry po Čornou h. a Pietroš v Podk. Rusi.. .....

úzkolistý n. keprnikl- mutellinaGARTN.*)

Rod 46. Mázdřinec. Pleurospermum. Rippendolde.
- Byl. vytrv., s dutou, rozbrázděnou, lysou, až přes 1 m

vys. lodyhou a s trojeně 2krát zpeřenými I. o podlouhle vej
čitých, pilovitých lístcích (úkrojcích). Okolíkv bílých kv.

„mají obaly z listenů namnoze zpeřeně dělených a obalíčky
z listenů kopinatých, dole sehnutých. Plody vejčité, podél
vynikle žebernaté. — Čec.,sp. Euras., na skalnatých, keřna
tých stráních, u nás vzácný (Krkonoše, Litoměřické Středo
hoří, Jeseník, Adamov, Lomnice, v Bílých Karpatech rozš. od
Radějova po Korytnou; na Slov. a Podk. R. od ž. Trenčanské
po ž. Berehovskou . rakouský- austriacum HOFFM. [558|.

LE ==S

Ú bea 5dá
ŘE

C%

356. Smyrnium perfoliatum. 537. Meum athamanticum.

Rod 47. Čechřice. Mylfis. SůfRdolde.
Byl. vytrv., až 1 m vys., na lodyze i listech šedochlupatá,

s listy 2-5kráte zpeřenými, o lístcích (úkrojcích) vejčitých
n. podlouhlých, peřenoklaných. Okolíkům obaly chybějí;
obalíčky jsou tvořeny 5-7 kopinatými, blanovitými listeny.
Kv. bílé. Plody podlouhlé, až přes 2 cm dlouhé, podél hlu
boce žebernaté, posléze tmavohnědé, jako lakované. — Kv,
čn. Evr. druh horský, u nás velmi porůznu ve vyšších po

*) Ligusticum mutellina CR., Phellandrium mutellina L.
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hořích, kdež jej také při staveních pěstují jako rostlinu lé
čivou. Vonfíanýzem. . . vonná-odorata SCOP. [559).

Rod 48. Krabilice. Chaerophyllum. Kálberkropíf.
Byl. 2leté n. vytrv., větevnaté, 5-12 dm vys. s 2-4kráte

zpeřenými I. a bílými n. načervenalými kv. Okolíky mají
obalíčky, ale obal jim chybí n. jest zastoupen 1-3 štětino
vitými listeny. Plody jsou podlouhlé, bezzobanné, původně
zcela hladké, bezžebré, později s nevyniklými, tupými po
délnými žebry.št

BAD
|1-8 by
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Riucone
559, Myrrhis odorata,

k—a „a) Byl. 2leté, s vřetenovitým kořenem. Čnělky zdéli n.
jen málo delší plodního dužnatého terče — 2.

b) Bvl. vytrvalé, s oddenkem. Čnělky alespoň 2
krát tak dlouhé jako plodní terč — 53.

„a) Kořenjest pod lodyhou naduřelý v kulovatou hlí
zu. Lod. jen dole srstnatá, nahoře lysá, hluboce zpe
řeně rozeklaných v ušty úzké, špičaté. Listeny obalíčků
lysé. — Evr., v křovištích a vlhkých hájích porůznu ...

b ulvatá- bulbosum L. [560].
b) Kořenneztloustlý. Lod. celá mrtnatá, špinavě na

červenalá. L. jen 2kráte zpeřené, o lístcích vejči
tých, mělce peřenoklaných, v ušty tupé. Listeny oba
líčků po kraji brvité. — Euras., v křovištích a plo
tech hojná . . . . ... má mivá- temulum L. [561].
Lístky zpeřenýchlistů nedělené, poměrně ve
liké, vejčitě podlouhlé, dole často trochu srdčité, po
kraji pilovité. Lod. oblá, rýhovaná. Čnělky ohnuté, 3

13

hast

W „a



krát tak dlouhé jako plodní terč. Rozemnuté listy a
plody příjemně voní. — Evr., v křovích a u potoků,
zvláště hornatějších polohách. hojná

zá pašná-aromaticum L. 562.
b) Lístky zpeř. listů peřenoklané — 4.

4.a) Plátky kor. brvité. Listy 2krát trojeně zpeřené.
o lístcích nestejnostranně vejčitých. Čnělky ztuha pří
mé, několikrát delší plodního terče. — Evr., v bažinách
a u lesních potoků hornatějších poloh dosti hojná

chlupatá- hirsutumL. |563|.
Pozn. Vzácněji vyskytá se ve

formě zcela neb téměř lysé (var. gla- pb
brum BRIO, var. glaberrimum 1, GŘ
ČELAK ). Formy s růžovými až světle AUS arařikaot
nachovýmikv. (. roseiflorum DC.) 5 Ze NÍjsou časté. A ý Í

560. Chaerophyllum bulbosum. 561. Chaerophyllum temulum.

b) Plátky kor. lysé. L. 5kráte zpeřené, lístky jejich v do
lejší, vejčité části peřenoklané, výše protažené v ko
pinatou, nedělenou, pouze jednoduše pilovitou špici.
Čnělky nanejvýš krát tak dlouhé jako plodní terč.
Nažky hnědé, se žlutavými žebry. — Evr., v hornatěj
ších krajinách na lukách a v křovištích porůznu; neroste na Mor., na Slov. pochybná 

zlatoplodá-aureum L. 1564].
Rod 49. Kerblík. Anthriscus. Kerbelkraut.

Byl. ileté n. vvytrv., s 2-5kráte zpeřenými listy, s bílými
n. načervenalými kv. a s vejčitými n. podlouhlými, bez
žebrými plody [f|, které jsou zakončeny5žobrým zo
bánkem. Okolíkům chybí obal, ale obalíčky jsou vyvinuty.
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b)
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Byliny 1letč, 3-8 dm vys., s lod. jemně rýhovanou a
s okolíky chudými, pouze ze 2-6 okolíčků složenými;
některé okolíky bývají často zdánlivě posunuty proti
listům — 2.
Byl. vytrvalé, statnější, 5-15dm vys., krabili
cím podobné, s lod. hranatě rozbrázděnou a s okolíky
bohatšími, z 8-15 okolíčků složenými, vesměs koneč
nými —4.
Plody vejčité, hustě posázené ohnutými štětinkami.
Čnělky zcela kratičké, sotva patrné. Listy jemné, roz
troušeně srstnaté, Skráte zpeřené, o lístcích zpeřeně
rozeklaných v úzké, hrotité ušty. Obalíčky ze 2-5
listenů složené. Hladký zobánek 53-4krátekratší ostat
ního plodu. — Kv., čn. Eurosib., v plotech a křovištíchporůznul...

obecný n. třebule-scandix ASCH.*)[565].

562. Chaerophyllum aromaticum, 563. Chaerophyllum hirsutum.

b) Plody čárkovité, se zobánkem jen asi o % kratším

3. a)

nežli ostatní část plodu. Čnělky alespoň tak dlouhé
jako plodní terč — 3.
Plody lysé, lesklé. Lístky zpeřených 1. zpeřeně roze
klané v ušty podlouhle vejčité, hrotité. Obalíčky nej
častěji pouze ze 2-3 listenů složené. — Kv., čn. Byl. silně
vonná, původu jihoevrop., u nás porůznu jen zplaněle se

*) Byl dříve považován 7a samostatný rod, od něhož ostatní 4 druhy se od
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vyskytující n. pěstovaná v zelinářských zahradách . .
setý-cerefolium HOFFM.*) [566].

(367. Anthriscus silvester.
L“

é. Ostatně jak předch.
č jen z již. Moravy, již.

b)Plodyštětinato-mrtnat
— U nás velmi vzácný, hlavn

*) Cerefolium sativum BESS.
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Slovenska a z již. údolí Vltavského znám.
štětinatoplodý- trichospermusSCHULT.

4.a) Listy 2-3kráte umáleně zpeřené,s pochvamipo
kraji vlnatě huňatými. Květy v okolíčcích skoro ve
směs stejně veliké a z největší části plodné,
takže každý okolíček obsahuje 6-12 plodů. —Kv.- čec.
Euras., na lukách, v plotech a lesích dosti hojný. . .

lesní-silvester HOFFM.*)[567].
b) L. trojeně zpeřené, s pochvami po kraji brvitými.

Obvodové kv. v okolíčcích jsou větší nežli ostatní,
jež jsou jalové; každý okolíček obsahuje tudíž posléze
pouze 2-6 plodů. — Kv.-čc. Evr.-alp., u potoků a v
roklích vyšších pohoří od hor Jizerských až po celé
Karpaty . . . . ... lesklý-nitidus GARCKE.**)

568.Scandix pecten Veneris. 569, Caucalis daucoides.7 P : =
Rod 50. Vochlice. Secandix.Nadelkerbel.

Byl. iletá, s větevnatou, roztroušeně chlupatou, 1-3dm
vys. lod. a 2-5kráte zpeřenými L., o lístcích peřenoklaných
v krátké čárkovité „ušty. Okolíky skládají se pouze ze 2-5
okolíčků, které mají obalíčky složeny nejčastěji z 5 listenů.
Obaly však okolíkům chybějí, Z bílých kv. dospívají podlouhlé plody, které se zúžují v tenký, štětinalo-mrtnatý
zoban,asi 4kráte delší nežli jest plod sám. — Kv.-čc.
Merid., na rolích, zvláště v osení, velmi pořídku 2.

Venušin hřeben- pecten VenerisL. [568].
*) Cerefolium silvestre BESS., Chaerophyllum silvestre L. — **) Cerefolium

nitidum ČEL., Anthriscus alpestris WIMM,, Čhaerophyllum nitidum WAHL.
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Rod 51. Dejvorec Čaucalis. [laftdolde.

b)

až kopinaté, takže se listy podobají listům mrkve, ale
ovšem jsou drobnější. Okolíky skládají se pouze ze
2-3 chudokvětých okolíčků. Lod. hranatá, nahoře
brázdovaná, 10-25 cm vys. — Kv.-če. — 2.
Lístky zpeř. listů úzce čárkovité, žlabovité. Oko
líky z 8-15 okolíčků složené. Lod. oblá, jemně rý
hovaná, 4-6 dm vys. — Čn., če. Původem z Kavkazu a
Krymu, u nás pouze na Chuchelském vrchu u Prahy,
kde zdomácněl . . . . . východní- orientalis L.

2,a)
weOstny plodu zdéli nebo i delší příčného průměru

sib.-merid., na rolích a u cest porůznu
mrkvovitý- daucoidesL.15691.

ního, namnoze skoro rovné. — Merid., u nás znám pouze

od Děčína, Litoměřic a Flosejna blíže Oužic, z. již.Moravy a již. Slovonska .krátkoostn Ý--muricataBISCH.
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Rod 52.Iurgenie. Turgenia.klettendolde.
Byl. iletá, s rozbrázděnou, rozkladitě větvitou, drsně

pýřitou lod. a s jednoduše zpeřenými listy o úkrojcích
(lístcích) podlouhle kopinatých, hrubě pilovitých až peřeno
klaných. Okolíky skládají se nejčastěji jen ze 3 chudokvě
tých okolíčků a mají obal i obalíčky tvořené z 5-7 kopi
natých listenů. Kv. bílé neb narůžovělé. Plody vejčité, hustě
posázené ostny jako plody dejvorců, s tím rozdílem, že
ostny jsou posázena netoliko vvniklá žebra vedlejší, od
hlavních žeber hlubšími brázdami oddělená, nýbrž i 3 žebra
hlavní, ještě silněji vyniklá. — Čn., čec.Merid., u nás velmi
pořídku na polích mezi osením, zavlékána cizími semenv.. .| šírolistá - latifolia

HOFFM.*) [570].

Rod 55.Tořice. Torilis. Borstendolde.
Byl. 2leté, s 1-2kráte zpeřenými listy, s bílými n. načer

venalými kvítky a s vejčitými plody, jejichž vedlejší žebra
jsou nízká a plochá, skoro celou brázdu mezi žebry hlav
ními vyplňující; oboje žebra jsou posázena ostny, takže
celý povrch plodu jest ježatý If, f4|.

a) Listy v obrysu podlouhlé, dolejší 2krát, hořejší jed
noduše zpeřené, drsně pýřité, o úkrojcích peřenokla
ných n. zastřihovaně pilovitých. Lod. od krátkých
chloupků drsná, 4-9 dm vys. Dlouze stopkaté okolíky
mají netoliko obalíčky, nýbrž i obaly, složené
z několika šidlovitých listenů, Ostny plodů jsou ke

M2Caucalis Intifolin L,; v novějšídobě jí od rodu Caucalis ani
neoddělují,
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konci šidlovitě ztenčené,bez protiostnů. — Čn.
sp. Euras., na pokrajích lesů a v křovištíchobecná. .třebulovitá- anthriscusGM.[571].

b) L. v obrysu trojhranné, ostatně jak u druhu
předch. Lod. 1-3 dm vys., rozkladitě větvitá. Obal oko
líkům chybí n. jest zastoupen 1 listenem. Ostny plodů
na konci s krátkými protiostenci. — Čn, če.
Merid., na výslunných stráních a v křovištích velmi

„porůznu „. 4. rolní-arvensis LK.*)V novější době. byla pozorována mediteránně-orientální T.nodosa
GARTNEŘ (zavlečena v jetelištích u Kutné Hory.

574. Piřola uniflora, 575. Pirola secunda.

Rod 54. Koryandr. Coriandrum. Koriander.
Byl. tletá, mající oblou, jemně rýhovanou, 3-5 dm vys.

lodyhu a listy dvojího druhu: dolejší 1. jsou jednoduše
zpeřené n. peřenodílné, o lístcích (úkrojcích) vejčitých, peřenoklaných; I. výše postavené jsou však2-5kráte zpeřené,
o lístcích rozdělených v úkrojky čárkovité. Okolíky skládají
se nanejvýš ze 6 okolíčků; obal jim chybí, ale obalíčky jsou
vyvinuty. Kv. jsou bílé n. načervenalé, plody kulovaté, s
podélnými, vlnitě zprohýbanými žebry. — Čn., čec.Původem
z vých. Středozemí a Orientu, u nás zřídka pěstován a někdy
též zplaňující ©. . . . . . . . setý-sativum L. [572).

Rod 55. štěničník. Bifora. Doppelkugel.
Byl. tletá, 2-5dm vys., s větevnatou, hranatě rozbrázdě

nou lod. a s 2-5kráte zpeřenými listy o čárkovitých úkroj

*) Torilis helvetica GMEL., T. infesta HOFFM,
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cích., Chudé okolíky jsou bez obalu a obalíčky jejich sklá
dají se pouze ze 2-3 šidlovitých listenů. Kv. bílé. Plody [f]
širší než delší, brýlovitě zaškrcené. — Čn., če. Merid., u nás
velmi pořídku na rolích 0

paprsku jící- radians M.B. [573].

(shlukS.Srostloplatečné. Sympetalae.)
Čeleď 55. Hruštičkovité. Pirolaceae.

Vytrv. byliny s jednoduchými, vždy zelenými listy a
pravidelnými kv., které mají 5dílný kalich, 5 volných plátků
kor.*), 10 tyčinek a svrchní semeník, z něhož dospívá
5pouzdrá, mnohosemenná tobolka, otvírající se 5 postranní
mi skulinami. Patří k nim 2 rody:

576. Pirola rotundifolia. 577. Chimophila umbellata.U
Rod 1. Hruštičk a. Pirola. Birnkraut.

lod. jednoduchá,zakončenábuď jediným květem
n. hroznem květů. Semeníks čnělkoudlouhou. Byliny
vesměs circumpol., rostoucí v lesích a kvetoucí v měsících
letních. *'

1.a) Lodyha n. stvol, 1-3 dm vys., zakončuje se hroznem
9

b) Stvol, pouze 2-10 cm vys., má na vrcholku pouze je
den nící květ o bílé, úhledné koruně. Listy pouze pří

*) Majíc kor. plátky volné, měla by tato a následující čeleď být počítánado shluku « (k rost].prostoplátečným), ale vzhledemke stavběsemeníku
a prašníků řadí se seu. |



zemní, kopisťovitě vejčité až okrouhlé, pilovité. — Ve
stinných, mechatých lesích dosti hojná, zvláště v ho
rách . . . . «- . Jednokvětá- -uniflora L*) [574].

2.a) Zelenavě bílé květy, sestavené do hroznu jedno
stranného, mají pod semeníkem [p] 10 niťovitých

výrostků. Vejčilté listv namnoze špičaté. — V lesícha ve vřesovinách hojná ..
jednostranná- - secundaL.**) [575].

b) Květy, sestavené do hroznu, více méně všestranné
ho, nemají pod semeníkem niťovitých výrostků —53.
Čnělkaz koruny vyniklá, dolů sehnutá —4.
Čnělka z kor. nevyniklá, rovná, na semeníku
kolmá. — Listy široce vejčité. Kal. ušty dole vespolek
se krvjící: koruny kulovitě sevřené, bílé n. narůžovělé.

V lesích hojná .- . .- . < -< menší- minor L.
4.a) Koruny otevřeně zvonkovité. "Fyčinky nahoru

ohrnuté;: čnělka prohnutá. — Listv přiokrouhlé, na
předním okraji tupé nebo i mělce vykrojené — 5.

b) Kor. kulovitě zvonkovité, bílé n. narůžovělé. yč.
nahoru neohrnuté, nýbrž stejnoměrně okolo seme
níku skloněné; čnělka jen slabě prohnutá n. skoro rov
ná. — Vnějškem podobná druhu násl. Ve stinných le
sích, zvláště vyšších poloh porůznu

prostřední- mediaL
5.a) Šupiny na květonosnémstvolu široké, objímavé.

Listeny, z jejichž paždí vyrůstají. květy, zdéli nebo
1 delší stopek květních. Bílé n. načervenalé kor. plát
ky 2krát tak dlouhé jako kopinaté ušty kališní.
— Ve stinných lesích rozšířená.

okrouhlolistá-rotundifolia L. [576].
b) Šupiny na stvolu úzké, čárkovité. Listeny kratší

nežli stopky květů. Bledě žlutozelenavé kor. plátky
4krát tak dlouhéjako okrouhletrojhranné ušty
kališní. — Podobná předch., ale slabší. Ve stinných le
sích hojná . . .... zelenokvětá- chlorantha SW.
Rod 2. Zimozelen. Chimophila. Winterlieb.

Vytrv. bylina 1-2 dm vvs., v dolejší polovině lodyhy list
natá, v hořejší polovině bezlistá, zakončená okolíkem 3-6
bledě růžových n. bílých kvítků, které mají podobné slo
žení jako kv. hruštiček, ale čnělky jejich jsou zcela
nizounké. — Listy klínovitě kopinaté, pilovité, kožovité.
— V suchých lesích velmi porůznu ... M

okoličnatý- umbellataNUTT.B77j.

E

Čeleď 54. Hnilákovité. Monotropaceae.
Rod: Hnilák. Monotropa. Fichtenspargel.

Bvl. saprofytické, bez zeleni listové, vyhánějící jedno
duché, dužnaté, 1-2 dm vys, lodyhy, porostlé místo listy ble

*) Jednokvítek velekvětý — Monesis grandiflora. SATISB, — %*) Rumlisehia
seeundiflora OPIZ, |
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dými šupinami a zakončené hroznem bledých, z paždí šupin
vyrůstajících květů. S počátku jest hrozen hákovitě ohnutý,
později se narovnává. Kv. jsou většinou 4četné, o 4 lístcích
kališ., 4 volných plátcích kor., 8 tyčinkách a svrchním se
meníku; jen konečný kv. bývá 5-6četný. Plod mnohose
menná, postranními skulinami pukající tobolka Jf]. — Če.
Sp. Circumpol., u nás v lesích z nížiny do hor roztroušeně

žlutavý-hypopitys L. [578|.

AN

578. Monotropa hypopitys. 579. Ledum palustre.

Velmi měnlivý, naše formy se třídí takto:
I. Osa hroznu a vnitřnístrana koruny chlupatá; tobolka podlouhlá neb

vejčitě„Podloehlá . odr. srstnatý — var. hirsuta ROTH.*)[578].Celá rostlina.lysá; tobolkaskorookrouhlá .
odr. lysý —var. glabra ROTH..)

I. Rostlina lysá s tob. okrouhlými jak u předchozího, avšak gracilní, s tenkou,
tuhou lodyhou, uzšími Šupinami a listeny a především s menšími, velice nízkými,
trubkovitými kv. — Dosud jjen v smrčině na váp. u Srbska blíže Karlova Týna .

odr. útlý — var. gracilescens DOM.

Čeleď 55. Rojovníkovité. Rhodoraceae.

a) Plátky korunní volné, semena dlouze křídlatá . Ledum.
b) PI. kor. srostlé — 2.

2.a) Tyč. 5; kor. zvonovité, pětiklané; nízký vysokohorský
keříček pouze na Vys. Tatrách rostoucí. . Loiseleuria.

b) Tyč. 10; kor. nálevkovitá, s válcovitou trubkou, poně
kud nepravidelná, slabě souměrná, sytě růžová; květy

*) Hypopitys multiflora SCOP.. Monetropa multiflora FRIFTSCH.— ** Mo
notropa hypophegea WALILR.

Klíč k úplné květeně. 25
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v okolících, semena plochá, široce křídlatá .
Rhododendron.

Rod 1. Rojovník. Ledum. Porst.
Kříček až přes 1 m vys., bohatě větevnatý, s 1. úzce ko

pinatými, po kraji ohrnutými, krátce řapíkatými, kožovitý
mi a s dlouze stopkatými, bílými kv. v konečných chocho
lících. Kal. nepatrný, kor. 5plátečná, hvězdovitě rozložená,

tyčinek 10, semeník svrchní s jednoduchou čnělkou |[F].Plod tobolka, pukající V 5 chlopní If. — Kv.-če. Circum
pol., velmi porůznu v rašelinných lesích vyšších poloh, na
Slovensku velmi vzácně (Bory v ž. oravské, na úpatí Tater)

bahenní- palustre L. [579].

Rod 2. Skalenka. Loiseleuria. Gemsenheide.
Nízký, 15-45 cm vys. keřík. L. husté, podlouhlé n. vej

čité, kožovité, krátce řapíkaté, ellipticky kopinaté, na okraji
podvinuté; okolíčky 2-4květé, na koncích větévek. Kor. čer
vené, 4-5 mm dl. Čn. - sp. <dreumpol. -arkt.-alp.. V pásuholí na Vys. Tatrách velmi zřídka.

polehlá- -procumbens DESV.

Rod 53.Pěnišník. Rhododendron. Alpenrose.
Nízké horské keře. Kor. nálevkovitá, se slabě pyskatým

okrajem. Prašníky s koneč. pory, tyč. (10) a čnělka daleko
vyčnívající, zakřivené. Tob. 4-5pouzdrá, od vrcholu ke spo
dině pukající. Listy vždy zelené, pupeny šišticovité, šupinami
obalené. Květy konečné, větší více v okoličnatém hroznu. —
Keř až 1 m vys. L. kožovité, ellipticky-vejčité, s okrajem
poněkud podvinutým, až 2 em dl. Kor. 1-2 cm dl.. nachové,
s terčovitými žlázkami, uvnitř i zevnitř hustě chlupatá. —
Kv.-čn Karp.-haem.-end. V pásu klečovém i alpinském., u
nás pouze v Podk. Rusi na vys. Poloninách .

karpatský- KotschyiSIMK.*)
Pozn. P. srstnatý (R. hirsutum L.) byl vysazen svého času v Tatrách u

Javoriny.

Čeleď 56. Vřesovité. Ericaceae.

Drobné kříčky s vytrv. listy a pravidelnými, 4-5četnými
kv., jejichž prašníky otvírají se zpravidla na vrcholku dě
rami a pvlová zrnka bývají po 4 spolu slepena. Ze svrchního
semeníku o jediné čnělce dospívá mnohosemenná tobolka
n. bobule. Patří k nim 4 rody:
1.a) Listy ploché, střídavé. Koruny květní opadavé — 2.

b) L. jehlicovité n. šidlovité, vstřícnén. v pře
slenech. Kor. vytrvalé — 53.

2.a) Korunybaňkovité. Plodykulaté peckovice...
1. Arctostaphylos.

b) Kor.vejčitě zvonkovité. Plodytobolky .
2. Andromeda.

*) Rb. myrtifolium AUCT,



387

3.a) Koruny hluboce 4dílné (zdánlivěprostoplátečné),
kratší nežli korunovitě zbarvený kalich . 3. Calluna.

b) Kor.baňkovitě trubkovité, 4zubé,delší ka
licha < < 2 22 4, Erica.

Rod 1. Medvědice. Arctostaphylos. Bárentraube.
Nízký, větevnatý kříček s položenými n. vystoupavými

větvemi, s podlouhle opakvejčitými, kožovitými listy a s bí
lými n. růžovými, kratičce stopkatými květy v konečných,
chudých. převislých hroznech. Květy mají kal. 5dílný, kor.
baňkovitou, 5zubou, tyč. 10. semeník svrchní, dozrávající
v červenou peckovici. Db., kv. Circumpol., na severu
hojná, v Čechách velice vzácná (poříčí Ploučnice, sev. Po
labí a Čes. Středohoří), na Slov. v Karpatech roztroušeně.. .

lékařská-uva ursi SPRENG.*)[580].
Rod 2. Kyvhanka. Andromeda. Gránke.

Nízký, 1-3 dm vys., větevnatý kříček s úzce kopinatými,
kožovitými listy, které jsou na líci
lesklé, na rubu sivě ojíněně, a s ble
dorůžovými n. bílými květy v chu
dých, konečnýchý chocholících. +Slo
žení květů jako -u medvědice,
ale plody 5pouzdré tobolky. — Kv.
zí. Circumpol.,na rašelinách, zvláště
vyšších poloh, velmi porůznu . ...

bažinná- polifolia L. [581].

580.Arctostaphylos uva ursi. 581. Andromeda polifolia.T
Rod 3. Vřes. Calluna. Besenheide.

Prutovitě větevnatý, 3-10 dm vys. kříček, hustě porostlý
židlovitě trojhrannými, ve 4 řadách střechovitě se kryjícími,
přitisklými, vytrvalými listy. Růžové, zřídka bílé, krátce
stopkaté kv. [F] skládají štíhlé hrozny. — Kal. růžově zbar
vený, hluboce 4dílný, vytrvalý, kor. též hluboce 4dílná, o
polovici kratší nežli kalich, tyč. 8, semeník svrchní, dospí

*) Arctostaphylos officinalis WIM., Arbutus uva ursi L,
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vající v tobolku [|f|. — Če.-řj. Circumpol.. na písečnatých a
rašelinatých lesních půdách obecný . . . . . -2 «+ « +..

obecný- vulgaris HULL.*[582].

Rod 4. Vřesovec. Erica. Heidekraut.
Bohatě větevnatý. 2-5 dm vvs. kříček s jehlicovitými li

sty v přeslenech a s růžovými, zřídka bílými kv. v konečných
hroznech. Složení kv. IF] podobné jako u vřesu, ale kor.
baňkovitě trubkovitá a mnohem delší nežli kalich. Prašníkv
bezosinné, vyniklé. na konci dvojklané. — Db., kv. Evr. druh
horský, u nás celkem vzácný, velice pospolitý v Císařském
Lese, na Moravě pouze u Vranovské Vsi ned. Znojma, pro
Slovensko pochvbný <.. Červený- -carnea L.**) [583|.

Pozn. Balíkovou suzbou byl k nám zavlečen do okolí Jablonce n. N. v Č.
vřesovec ladní (E. tetralix L.) rozšířeníatlantického.Málistyspolus cípy
kal. tuze brvité, květy barvy musové, prašníky osinaté, uzavřené.

592. Calluna vulgaris. 583. Erica carnea.
V

Čeleď 57. Brusnicovité. Vacciniaceae.

Rod: Brusnice. Vaccinium. Heidelbeere.

Drobné kříčky n. polokříčky se střídavými listy a pra
videlnými, 4-5četnými květy o 8 n. 10 tvčinkách a spodním
semeníku. Druhy vesměs circumpolární.
1.a)Korunyzvonkovité, baňkovité n. kulovité,

4-5zubé — 2.

*) Erica vulgaris L. — **) Poněvadž vytváří zelená poupata už na podzim
slovetéž vřesem zelenavým (E. herbaceaI.)
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b) Kor. kolovité, rozeklané až na dno vc 4 cípy. které
se záhy ohrnují nazpět. — Pníčky položené, 1-3 dm dl.,
mající tenké větve řídce porostlé vejčitými, po kraji
ohrnutými I. Nachové kvítky na dlouhých, červených
stopkách. Bobule posléze červené. — Čn., če. Na ra
šelinách a v bažinatých lesích velmi porůznu, na Slo
vensku vzácně . . .. . klikva- oxycoccos L.* [584|.

2.a) Listy kožovité,vytrvalé, po kraji ohrnuté a na rubu
ďupkované. Bílé n. bledě růžové kv., o zvonkovitých
kor., v konečných, hustě směstnaných, ohnutých hroz
nech. Bobule posléze červené. Pníčky 1-2dm vys.
— Ču., če. V jehličnatých lesích a na horních stráních
hojná až do pásma alpinsk. -2 -2 2 2 2.2 ..

brusnice- vitis idaea L. [585|.
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b) L. opadavé. Květy úžlabní. Bobulečerné, mo
dře ojíněné až tmavomodré — 5.

3.a) Listy drobné, pilovité. Koruny kulovité, bledo
zelené, s červeným nádechem. Pníčky 1-4 dm vys., vět
ve ostrohranné. — Db.-čc. V lesích, na rašelinách a
vřesovištíchobecná. . borůvka- myrtillus L. [586|.

b) L. celokrajné. Kor. vejčité, bílé n. načervenalé.
Pníčky 3-8 dm vys., větve oblé. — Kv., čn. V bařinatých
lesích a na horských rašelinách velmi porůznu, v Karp.
též v kleči a na alpin. holích..

vlochyně- uliginosumL. [587]

388. Armeria elongata. 589. Primula longiflora.

Čeleď 58. Trávnicovité. Plumbagineae.
Rod: Trávnička. Armeria. Grasnelke.

Vyhání z vytrv. oddenku čárkovité přízemní listy a bez
listé stvoly, zakončené strboulovitým květenstvím růžových
n. bílých kv. Pod květenstvím jsou suchomázdřité listeny a
suchomázdřitá, dolů směřující, stvol objímající trubka |[b].
Květy |F|] jsou 5Sčetné,s kor. zdánlivě prostoplátečnou,
s 5 tyč. a svrchním semeníkem [p]|, na jehož vrcholku sedí
5 dlouhých čnělek. Plody nažky |f].
a) L. jednožilné, čárkovité, přiostřené, na okraji brvité;

stopkv květní zdéli kal. trubky; plátky kor. celokrajné,
vroubkované n. slabě vykrojené. — Kv., če. Circumpol.,
na suchých pahorcích a lukách dosti hojná. ..

obecná- elongata KOCH:*) 588.
= A. vulgaris WILLD.
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k) L. trojžilné, kopinatě-čárkovitě n, čárkovité, lysé; stopky

květní s poloviny trubky kal; plátky kor. rojené Čc., sp. Evr.-alp. Na vysokohors ých holích. U nás pouze
v údolí Furkoty na Vys. Tatrách .

alpská- alpina WILLD.
Čeleď 59. Prvosenkovité. Primulaceae.

Byl. s pravidelnými květy, které mají vytrvalý kalich,
nálevkovitou, zvonkovitou n. kolovitou, nejčastěji 5četnou,
ale také 4.7četnou kor., 5 ke koruně přirostlých a proti
jejím cípům postavených tyčinek a svrchní semeník. Plody
jsou jednopouzdré tobolky, obsahující na středním sloupečku
větší počet semen a otvírající se zuby, chlopněmi n. obříznutě
víčkem. Čeleď velice různotvárná, u nás zastoupena 13 rody:
1.a) Byliny vodní, mající na ponořené části lodyhy listyhřebenitě zpeřené..... 24.4, Hottonia.

b) Byl. pozemní, po případěbahenní,sl hřebenitěnedělenými—2.
2.a)Listyna lodyzevstřícné n. v přeslenech —5.

b) L. na lodyze střídavě n. žádné, anať rostlina má
l. pouze přízemní — 6.

3.a) Drobné, kratičce stopkaté, úžlabní kvítky mají pouze
bledorůžovězbarvený.kalich, kor. jim chybějí

12. Glaux,
b) Kv. mají kalich i korunu — 4.
a) Koruny barvy žluté — 5.
b) Kor. barvy ohnivě červené, řidčeji modré .

10. Anagallis.
c) Kor. barvy bílé n. narůžovělé, Sčetné,v konečném

okolíku, pod nímž jest obal z listenů, jež by se mohl
považovati za přeslen listů . . . ©. 2, Androsace.

d) Kor. barvy bílé, nejčastěji 7če tn é, hvězdovitě roz
ložené,jednotlivě konečné — llc.

5.a) Drobné kv. jsou směstnány do válcovitých, stopkatých,úžlabních hroznů... . . 8. Naumburgia.

b) Kv. jednotlivě úžlabní n. v konečnýchlatách„,Lysimachia.
6.a) Byliny s bezlistý mi stvoly a s listy pouze přízem

ními — 7.
b) Byl. s listnatými lodyhami — 11.

7.a) Květy vyrůstají na dlouhých stopkách z hlízy a mají
kor. plátky ohrnuty nazpět . . . . . . 6. Cyclamen.

b) Kv. nevyrůstají přímo z hlízy a nemají kor. plátky
ohrnuty nazpět — 8

8.a) Tyč. vznikají na vyniklém kruhu v jícnu kor.; kor. ná
levkovitá,úseky kor. ostré . ........ 3| Cortusa.

b) Tyč. vsazeny do trubky kor. bez vyniklého kruhu — 9.
9.a) Zvonkovité koruny jsou na okraji dřípatě rozeklány

5. Soldanella.
b) Kor. nejsou na okraji dřípatě rozeklány — 10.
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mají trubky válcovité, nahořenezúžené .
1. Primula.

čité, nahořezúžené.. .... „42.2 Androsace.

dích listů . ... 2214 Centunculus.

listenem opatřené, v hroznu . . . « « « 13. Samolus.

vitě rozloženými, jednotlivě n. po 2 konečné
9. Trientalis.

Rod 1. Prvosenka.*) Primula. Schliisselblume.

1.a)

b)

2. a)

3. a)

b)

4. a)

L. poněkud masité, hladké, v pupenu s okraji nahoru
zavinutými. Kalich oblý. Trubka kor. v hrdle beze
skvrn — 2.
L. nejsou masité, v pupenu s okraji dolů zavinutými.
Rourka kor. v hrdle s 5 oranžovými skvrnami — 3.
Květy žluté; rostl. z mládí více méně pomoučená, 5-15
cm vys. L. okrouhle neb podlouhle opakvejčité, 5-12cm
dl., v řapík zúžené, chrupavčitě lemované, na okraji
žláznatě brvité. Květy v nehustých okoljících, vonné.
Kalich zvonkovitý, 4-6 mm dl. Kor. v hrdle pomoučená.
o uštech na konci vykrojených, V průměru 15-50 mm.
— Db.-čn. Evr.-alp. Na vápence.skalách na slovenských
Karpatech (od ž. trenčanské po ž. šaryšskou) .

lysá- auriculaL.
Květy růžové n. růžově fialové, po jednom neb po
dvou. Rostl. drobné, v hustých trsech rostoucí, až5 cm
vys. L. klínovité, na konci uťaté, s několika ostrými
zoubky, ostatek celokrajné, až 3 cm dl., skoro lysé.
Lod. kv. sotva delší než listy. Kal. 6-9 mm dl. Kor.
s trubkou bělavou, s uštami hluboce vykrojenými,
v průměru 15-50 mm. — Čn., sp. Evr.-alp. Na skalách
a holích na podkl. nevápenném. U nás na Krkonoších a
vys. Karpatech na Slovensku.. . NS

nejmenší- minima[.
L. lysé, na rubu obyčejně + pomoučené. Kal. s hranami
tupými. Kor. liláková n. nachová, v hrdle žlutá — 4.
L. na rubu krátce chlupaté, nepomoučené, + svraskalé.
Kal. s hranami ostrými. Kor. žlutá — 5.
Trubka kor. 15-30 mm dl., 2-2%kráte delší kalicha;
ušty kor. kopinaté, hluboce vykrojené. — Rostl. 1-3dm
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vys. L. prodlouženě-vejčité, volnou klínovitě v krátký
řapík zúžené, celokrajné neb zoubkované. Kal. 7-14mm
dl., kor. v průměru 20 mm. — Čn,, če. Evr.-alp. Travna
tá místa a hole v pásu kleč. i alp. na vvs. Karpatech
na Slov. a na Stohu v Podk. R., celkem zřídka.. .

dlouhokvětá-longiflora ALL.[589].
b) Trubka kor. 4-8 mm dl., zdéli kal. neb nejvýš 1<krát

delší. Ušty trojboce vejčité, hluboce vykrojené. —
Rostl. 5-30 cm vys. L. opakvejčitě podlouhlé, u spodiny
klínovitě zúžené, na rubu zprav. hustě pomoučené. Kor.
v prům. 10-16 mm. — Čn., zí. Circumpol.-alp.-arkt.
antarkt. Na rašelinách a rašel. lukách. Na Mor. vzácně
(Svitavy, údolí Satiny u Frýdku), na Slovensku častěji

pomoučená-farinosa L.
5.a) Kv. po jednom na dlouhých, dlouze vlnatě chlupatých

stopkách, vyrůstajících z růžice listové. Rostl. až 10
em vys. L. podlouhlé n. vejčitě podlouhlé, volnou klí
novitě v krátký řapík zúžené, na okraji nepravidelně
svraskalé, na líci lysé, na rubu na žebrech měkce chlu
paté. Kal. 12-15mm dl., na hranách chlupaté, se zoubky
2-4krát kratšími trubky kal., úzce kopinatými, zaostře
nými. Kor. bleděžluté, s oranž. skvrnami v hrdle, s 0
krajem plochým, v prům. 20-35 mm. — Bř.-kv. Dvr.
orient. Na loukách a v řídkých křovinách a hájích:
u nás pouze na Slovensku od Malých Karpat po Zvoleň
a Šťávnici; v Podk. Rusi v ž. berchovské

obecná- vulgaris| HUDS.+)
b) Kv. v okolících; na stopkách prodloužených, krátce

chlupatých, ukončujících dosti vys. stvoly — 6.
6.a) Kor. bleděžluté, s oranž. prstenem v hrdle. Okraj kor.

plochý. Kal. za květu + přitisklý n. řidčeji volnější—7.
b) Koruny žloutkově žluté, v jícnu oranžové,s cípy

lžicovitě vydutými. Tobolkaplodní kratší
nežli kalich. Listy v dlouhý řapík stažené, na rubu pý
řité, zelené n. sotva našedivělé. Stvol 10-25 cm vys. —
Db., kv. Euras., v lesích a na lukách hojná . ..

jarní- veris L R) [590].
Pozn. Prvosenka jarní vyskytujese u násvedle typického,všeobec

ně rozšířeného tvaruještě v 5 odrůdách:
1. a) Listy vespod zelenavé, krátce pýřité až skoro lysé — 2.

b) L. vespod šedoplstnaté n. běloplstnaté — 5.
2. a) Podlouhlélisty zúžujíse dole v řapíkzcelakrátký, velice Široce

křídlatý. Bylinadrobného vzrůstu, s listypouze4—7cmdlouhými
a se stvoly sotva 1 dm vys. Poměrně drobné květy mají pohárkovito-zvon
kovité, 10—13 mm dl. kalichy a žluté koruny o trubce asi zdéli n. o málo
delší nežli jest kalich. — Na rašelin. lukách „černavách“ u Všetat a snad
1jinde ve střednímPolabí. . ... luční —var. praticola DOMIN.

b) Podlouhlé n. vejčitě podlouhlé I, zúžují se v řapík dlouhý, zubatě křídlatý.
Bylina velice statná, s listy značně velikými, s řapíkem až přes2 dm dlou
hými a se stvoly až 4 dm vys. Kv. mají veliké, 16—20 mm dlouhé, kuže
lovité, široce rozevřené, hluboce 5klané kalichy a bledožluté koruny, jejichž
trubka z kalichu nevyčnívá a cípy okraje, v průměru 17—20mm širokého

jsou jen nepatrně prohloubené až skoro ploché. — V lese Květné v příramských Brdech. . -4 horský — var. montana DOM.

*)P. acaulis JACO. — *%)Pr. officinalis SCOP.
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c) Listy, dílem šitoce vejčitě, dílem užší, podlouhle vejčité, 6-8 cm dl. a 5-5 cn
Šir., zúžují se náhle v řapík akoro bezkřídlý, asi tak dlouhý, jako jest čepel
p. í delší. Stvoly 2-3 dm vys. Kv. vyznačují se Široce zvonkovitýmu
rozevřenými, v 5 trojhranných, tupě zašpičatělých zubů rozeklanými, 8-12 mm
dlouhými kalichy. Trubky zlatožlutých korun kalich daleko převyšující. —
V lesním údolí mezi Košátky a Končtopy u Mělníka v Č. ©. . . <.. « «

Velenovského - var. Velenovskýi DOM.
5. a) Vejčité listy na spodu více méně srdčitě vykrojené, náhle v úzce křídlatý

až bezkřídlý, dlouhý řapík stažené, na rubu hustě sněhobíle plstnate.
Cípy vonné koruny široké, jen málo prohloubené. — Rozšířená více v jižnější
Fvropě, u nás pouze na Tříkřížové hoře u Žernosek v Čes. Středohoří, ve
Žďánském lese na Mor. a v Hontu na Slovensku. Častěji ve formách při
bližných . . . . 4 -+ < © 4+4242. vonná- var. Columnae PAX.

b) Listy na spodu srdčitě nev ykrojené, na rubu více méněšedoplstnaté.Kor.
jako u předch.. kalichy zvonkovité, otevřené, tak dlouhé jako trubky korun o.
1 delší. — V Českčm Středohoří, v již. okolí pražském a hojně v již. Moravě

šedivá- var. canescens“)OP[Z,
Poznámka. Forma této odrůdy, s listy velice hustě běloplstnatými, vysky

tující se v údolí Dyje a Oslavy, jakož i u Lysé n. L. v Čechách, slove. . . . .
var. hardeggensis BECK.

590. Primula veris. 591. Androsace chamaejusiue.„7
Z.a) L. s okrajem drobně a nenápadně zoubkovaným. Kal.

+ přitisklý, nejvýš nahoře poněkud volnější. — Lod.
15-40 cm vys.; I. obyč. vejčité n. podlouhle vejčité, v
křídlatý řapík stažené, na líci i na rubu + krátce chlu
paté. Kal. na hranách zelený. mezi hran. bělavý, 7-14
mm dl., se zoubky kopinatými, 1-5-4mm dl. Kor. v prů
měru až 20 mm. —Bn.- kv. Evr. V údolních lesích a
nivách v celém území.. . . vyšší-elatior HILÍ.

b) L. na okraji zřetelně a dosti silně zoubkované. Kal. za
květu dosti volný, za plodu zřetelně rozšířený. — Lod.
10-25 cm vys.: I. obvě. okrouhle n. vejčitě trojboké, na

*) Pr. pannonica KERNER sp.
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kouci tupé, u spodiny + srdčitě a náhle v řapík stažené,
na rubu pouze na žebrech pýřité. Zoubky kal. větší a
širší, 3,5-5 mm dl. — Kv., čn. Karp.-end. Hole a kleče
ve vys. Karpatechna Slov.a Podk. R... ........

karpatská- čarpaticaFUSS.*)
„© Poznámka. V roduPrimula známečetné míšence:Primula vulga

risX veris = P. brevistyla D C.: P. vulgarisX canescens. = P
austriaca WETIST;P. vulgaris X elatior=P. digenea KERNER;P.
elatiorX veris = P. media PETERM.

Rod 2. Pochybek. Androsace. Mannschild.

Byl. s přízemními růžicemi listů, z jejichž středu vy
růstá jeden n. několik bezlistých stvolů, zakončených oko
líkem drobných květů. Pod okolíkem jest obal listenů. Slo
žení květů jest podobné jako u prvosenky, ale trubky
kor. jsou kratší a nahoře seškrcené [595c|. Tobolky se otví
rají 5 zuby.
1.a) Rostliny drn tvořící, vytrvalé, s jalovými růžicemi ve

dle prýtů květonosných — 2.
b) Rostl. jednoleté n. dvouleté bez jalových růžic — 4.

2.a) Stopky květní, lodyhy, kalichy, jakož i listy úplně lysé;
rostl. 2-20 cm vys. L. čárkovité n. čárkovitě-kopinaté,
1-2-2cm dl. Stvoly se 1-4 kv., zoubky kal. ostré, dvakrát
kratší než trubka kal. Kor. mléčně bílé, se zlatistou
obroučkou v jícnu, v průměru asi 10 mm. Plátky srd
čité. — Čn.- sp. Eur.-alp. Vápencové skály ve vys. Kar
patech na Slovensku . . . . . mléčný-lactea L.

b) Stopky kv., lodyhy, kalichy, jakož i listy na okraji
chlupaté — 3.

„3.a) Lod. a stopky kv. hvězdovitými chloupky pýřité. —
Rostl. 2-15 cm vys.; I. kopinaté, tupé, 1-2-5 cm dl., na
okraji krátce brvité. Květenství 4-10květé. Zoubky kal.
zdéli trubky. Kor. bělavá neb narůžovělá, v jícnu žlutá,
v průměru 8-10 mm. Pl. kor. okrouhle vejčité, slabě
vykrojené. — Čn.- sp. Evr.-alp. Na skalnatých srázech
na Krkonoších v Malé sněžné rokli; v kleč. a alpin. pás
mu vys. Karpat (Vys. Tatry, Ďumbír) na podkl. neváp.

tupolistý-obtusifolia ALL.
b) Lod., stopky kv. a kalichy huňaté; vlásky delší než

průměr lod. — Rostl. 1-10 cm vys. L. kopinaté, při
ostřené, až 1-4 cm dl., na okraji dlouhými, odstávají
cími chloupky kosmaté, na povrchu skoro lysé. Kvě
tenství 2-8květé. Zoubky kal. + tupé, zdéli trubky kal.
Kor. bělavá neb narůžovělá, v jícnu žlutá, potom červe
ná, v průměru 6-9 mm. Plátky kor. slabě srdčité. —
Čn.-sp. Circump.-alp.-arkt. Na skalách a holích alp
ských na podkladu vápence., u nás pouze v Bielských
Tatrách... Kosinatý-chamaejasme IIOST.[591|.

4.a) Kalich jest delší nežli koruna — 5.
*) P, elatior Schr. v. carpatica GRISEB.



596

po kraji zubaté. Kor. bílé, Byl. tletá, 1-3 dm vys.—
Kv., čn. Circumpol., u nás vzácný (v nížině labské
mezi Kostelcem a Litoměřicemi v Č., u Prátlsbrunu ned.
Mikulova na již. Moravě 0

severní- septentrionalisL. [592|.

kého a několikrát delší svých kopinatých listenů.
Kal. ušty se po odkvetení nezveličují. Kor. květní bílé.
Byl. iletá n. dvouletá. — Db., kv. Eurosib., na pahor
cích a mezích velmi porůznu . . ... . .... ....

dlouhostopečný-elongata L. [595].

a jen asi dvakrát delší svých vejčitých, velikých liste
nů. Kališní ušty se po odkvetení značně zveličují. Kor.
načervenale bílé. Byl. tletá. — Db., kv. Eurosib., u
nás jen v již. Moravě a na již. Slovensku ..

největší- maxima|.
Rod 3. Kruhatka. Cortusa. Glóckol.

Rostl. vytrvalá; lod. 15-40 cm vys. L. v přízemní růžici.
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ných horských skalách v kleči a v horských lesích. V Maco
še na Mor., na Slovensku v Karpatech častěji. ...

Matthiolova- MatthioliL. [594.]
Kruhatka člení se v několik drobných rac, z nichž u nás rostou:

1. a) Kalichy větší 5-6 mm dl.; tobolky větší 8 mm dl. a 5-6 mm šir. Korunky

větší. Výkrojky mezi zuby kal. trojboké, většinou přiostřené. U nás pochybnáf. normalis P

b) Kalichy kratší 4-5 mm dl., za květu většinou nedosahující konce trubky kor.
Tob. většinou prodl. elliptické, 8 mm dl. 3-4 mm šir. — 2.

2. a) Výkrojky mezi zuby kal. ostré neb úzce zaokrouhlené — 5.

b) Výkrojky mezi zuby kal. zaokrouhlené. — Na váp. skalách vys. Karpat naSlovensku.. .., . E sibirica PODP.*)
3. a) Rostliny měkce chlupaté, rozdíl +ve zbarv ení mezi lícem a rubem listovým ná

padný. — Na váp. skalách vys. Karpat na Slovensku. . £. tatrensís PODP.
b) Rostl. přílysé, rozdílu ve zbarvení líce a rubu I. není; žilky kališ. nevynikají.

— Na uně Macochyu Blanskana Moravě... <.. moravica PODP.

Rod 4. Žebratka. Hottonia. Wasserfedeor.
Vytrv. byl. vodní, s lod. 2.5 dm dlouhou a s listy hře

benitě zpeřenými, ovšem jen na té části lodyhy, která jest
ponořena ve vodě. Část lodyhy nad vodu vyčnívající jest
bezlistá a zakončuje se přeslenatým hroznem bílých n. na
růžovělých kv. Kal. 5dílný, nálevkovitá kor. 5cípá, snadno
opadává, tyč. 5, sem. s jednoduchou čnělkou. Tobolky otví
vají se 5 chlopněmi, které jsou však dole i nahoře spolu spo
jeny. — Kv.-sp. Evr., porůznu ve vodních tůních .

bahenní- palustris L. [595].

Rod 5. Dřípatka. Soldanella. Berggloóckchen.
Byl. vytrv. s I. dlouze řapíkatými, přízemními a květen

stvím 1-4květým. Kal. 5dílný. Kor. nálevkovitě zvonkovitá,
s 5klaným okrajem, kor. cípy dřípaté. Tobolky otevírají se
nejprve malým víčkem a pak se poltí na okraji v 5 zubů.
1.a) Žlázky mladých řap. list. a stop. kv. přisedlé neb vel

mi krátce stopkaté, ve stáří na řapíku úplně mizející.
Čepele listové přitloustlé, celokrajné, temnězelené, na
rubu často živě temně červené, posléze lysé, hladké,
usušené pouze scvrknutím svraštělé. Stvoly 6-25 cm
vys. Kor. fialové. Hlavní výkrojky sahají až asi do
poloviny kor. Zuby tobolky zaokrouhlené neb. za
okrouhleně ukousnuté. — Čn., če. V pásu lesním a alp.
vys. Karpat na Slovensku 0

karpats ská - carpatica VIERH.
b) Žlázky ml. ř. I. a st. kv. na krátkých n. delších stop

kách, posléze na ř. I. mizející neb trvalé. Čep. list.
tenké, vroubkované, oboustranně zelené n. na rubu
nachové, posléze Jvsé n. žlaznaté, se žebry na líci vy
niklými, usušené nesvraštělé; dolení lalok l. většinou
hluboký, laloky se často kryjí. Hlavní výkrojky sa
hají asi přes polovinu n, i až k */; kor. Znby tob.
ukousnuté — 2.

*) C, sibirica ANDRZ,
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2.a) Řapíky list. v mládí s dosti dlouhými, na řap. vždy
trvalými, žláznatými chloupky. L. v průměru 2-6 cm,
na okraji oddáleně a neznatelně vroubkované. Stvol
1-3 dm vys. Květenství 3-10květé, žlázky na stvolu a na
stopkách květních zřetelně stopkaté. Kv. fialové.
Hlavní výkrojky kor. sahají až přes polovinu. V jícnu
kor. pět velkých šupinek. Dozrálá tobolka c. 12 mmdl.
R. statná. — kv., čn. Evr.-alp., v horských, stinných le
sích velmi porůznu . horní- montana WILLD.*)[596|.

,
b) Žlázky krátce stopkaté, na řap. posléze mizející n.

trvalé. Hlavní výkrojky kor. sahají něco přes polovinu.
Čepele list. velké, menší však než u předešlé. Tob. delší
než 1 cm, bledé. Rostl. slabší než předch. — Kv.-čc.
Karp.-haem. V horských lesích. Zastupuje předešlý
druh na Slovensku.. . . . větší- major VIERH.**)

Poznámka. Pochybny jsou pro Slovensko na Nižních Tatrách udávané vy
sokohorské druhy: S. minima HOPPE a S. alpina L. — Z údolí Bialky ve Vys.

ERA se též míšencecS. carpatica X major (= S. DegenianaERKI.).

Rod 6. Brambořík. Cyclamen. Saubrot.
Vytrv. byl., vyhánějící z hlízovitě rozšířeného oddenku

dlouze řapíkaté, okrouhle srdčité I. a dlouze stopkaté, pře
vislé. nachově růžové kv., které mají korunní cípy obrá

+) S. eumontana LUDI. — **) S. hungarica SIMK.
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ceny nazpět. Tobolky, jejichž stopky se šroubovitě zkrucují

l otvírají se 5 zuby. — Čec.,sp. Evr.-alp., u nás velmi poznu v horních lesích, v Č. jen zdomácnělý, na Mor. a Slov.
původní . . . . .- -2 . evropský- europaeum L. [597].

Rod 7. Vrbina. Lysimachia. Geldweiderich.
Vytrv. bvliny s I. vstřícnými n. v přeslenech a s kv. žlu

tými, o korunách kolovitých, až k samému spodu v 5 cípů
rozdělených. Kal. 5dílný, tyč. 5, semeník s jednoduchou čněl
kou. Tobolky se otvírají 5 chlopněmi.
I.a)Lod.položená n vystou

pavá. Květy vyrůstají jed
notlivě z úžlabí vstřícných
listů. Nitkv tyčinek až ke spo
du volné neb teprve zcela naspodusrostlé—
Lod.přímá. v. skládají konečnaIatnato-hroznovi
tá květenství. Listy. nej
častěji po 5-4 v přeslenech, řid- „ZS
čeji. vstřícné. Nitky tyčinek v 87 |
dolní polov. spolu srostlé 5.

2.a)Stopky květ. jen asi zdéli n.
i kratší svých listů. Uštv
kal.srdčité n. kopinaté;
kv. asi 2 cm v průměru široké.
Lod.celá položená, 2-5dm
dlouhá. —Čn. - sp. Evr., na vlh
kých lukách a v. křovištích
hojná

bd
——

pen ízk olyú-nummularia„ (598|.

ne pe pří ita(=PÚPA
Mo Vi

u

b) Stopky kv. delší svých listů. Ušty kal. čárkovitě
šidlovité; květy mnohem menší. Lod. jen spo
dem položená, koncem i větvemi vztýčená.— Kv.

če. Evr., v stinných horních posích dosti hojná . .hajní- nemorum L. [599|,
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3.a) Ušty kališní Červeno-hnědě obroubené, cípy
kor. po kraji lysé. Dolní větévky laty vyrůstají
z paždí listů, hořejší z paždí listenů. Lod. 6-12 dm vys.,
nahoře přioblá, slabě hranatá. — Čn.-sp. Euras., v křo
vích, u potoků a rybníků hojná . . . . . . . ...

obecná- vulgaris L. [600|.
b) Ušty kal. hnědě neobroubené, cípy kor. po kraji

žláznatě brvité. Větévky hroznovité laty vyrůstají v e
směs z paždí listů a jsou většinou 1květé, jen nejdo
lejší bývají 2-5květé. Lod. 5-10 dm vys., s úzce křídla
tými hranami. Listy bývají na rubu černě tečkovány.
— Čn., če. Euras., v pobřežním křoví celkem zřídka.

- Kkropenatá- punetata L. [601].

Rod 8. Bazanovec. Naumburgia. Naumburgie.
Vytrv. byl. s jednoduchou, přímou, 5-6 dm vys. lodyhou,

podlouhle kopinatými, ponejvíce vstřícnými I. a drobnými,
žlutými květy ve stopkatých, úžlabních hroznech. Kal. šcípý,
koruna rozdělená až ke spodu v 5-8 úzkých cípů [F], tyč. 5-8.
Tobolky se pukají 5 chlopněmi. — Čn., če. Cireumpol., v ba-:
řinách porůznu . . kytkovitý-thyrsiflora RCHB. [602].

Rod 9. Sedmikvítek. Trientalis. Siebenstern.
Byl. vytrv., s jednoduchou, 1-3 dm vvs. lodyhou, na níž

jest vedle několika malých, střídavých listů v hořejší části



401

několik listů velikých, podlouhle vejčitých, přeslenovitě se
stavených. Květ zpravidla 1, konečný, bílý, nejčastěji Zčetný,
zřídka 8-9četný. Tobolka se poltí v 7 chlopní. — Čn., če. Cir
cumpol., ve stinných lesích, zvláště na rašelinách, porůznu

obecný- europaea L. [605].

Rod 10. Drchnička. Anagallis. Gauchheil.
Byl. tletá, se 4hrannou, větevnatou, 1-2dm vys. lodyhou,

s vejčitými, celokrajnými I., které jsou buď vstřícné n. po
3 v přeslenech, a s úžlabními, dlouze stopkatými květy [F|.
Kal. 5dílný, kolovitá kor. hluboce rozdělena v 5 cípů, tyč. 5.
Tobolka se otvírá obříznutě víčkem. —Čn.- sp. Evr., na po
lích a rumištích.

a) Koruny ohnivě červené, s cípy vpředu žláznatě brvi
tými. Listy na konci tupé. — Obecná —

rolní-arvensis L.1604].
b) kor. modré, s cípy vpředu skoro bozžláznými, L. na

konci přišpičatělé. — Dosti vzácná; v území kv. teplo
bytné častější. ... „< modrá- femina MIIL.*)

Pozn. ZMor.(Čejč)bylpopsántéž-míšenecA.arvensisXfemina.

Rod 11.Drobýšek. Centunculus.Kleinling.
Bylinka 1iletá, obyčejně trsnatě větvitá, pouze 3-8 cm

vys., se střídavými, vejčitými 1. a drobnými, úžlabními, kra
*) A. coerulea SCHRTEL.

Klíč k úplné květeně. 26
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tičce stopkatými, 4četnými kv. Kal. 4dílný, kor. baňkovitá,
4cípá, růžová n. bílá, tyč. 4. Tobolka se otvírá víčkem. —
Čce.- zí. Circumpol., na vlhkých písčinách dosti rozšířen..

nejmenší- minimus L. [605].

605. Irientalis europaea. 604. Anagallis arvensis.

-Rod 12.Sivěnka. Glaux. Milchkraut.
Vytrv., větevnatá, 5-20 cm vys. bylinka s listy úzce vej

čitými, trochu dužnatými, sivozelenými, v dolejší části lo
dyhy vstřícnými, výše střídavými. Drobné, kratičce stopkaté,
úžlabní kv. (F) mají zvonkovitý, 5Sklaný,bledorůžově zbar
vený, vytrvalý kalich, ale kor. jim chybí. Tyč. 5. Tobolka
[f] otvírá se 5 chlopněmi. — Kv.-čc. Circumpol., na past
vinách a u cest, zvláště na
půdách slaných, vzácnáslatinná- maritima

L. [606].

605. Centunculus -minimus. 6006$GTfauxmaritima.» V. - a VÚ
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Rod 15.Se-F8čk a. Samolus.Pungen.

Byl. vytrv., 1-5 dm vys., s listy střídavými, na spodu lo
dyhy kopisťovitými, výše vejčitými, a s drobnými, bílými,
5četnými kv. v konečném hroznu. Stopky kv. jsou kolén
katě prohnuté a nesou na kolénku malý, kopinatý li
sten. Tobolky, na spodu s vytrvalým kal. srostlé, pukají
v 5 chlopní. — Čn., če. Kosmopolit., u nás na slaných půdách
vzácná (Oužice u Kralup, Čejč, Hustopeče, Nový Přerov v
již. Moravě) a na již. Slovensku v nížinách Váhu, Nitry i Du
naje . . . . « . . Valerandova- Valerandi L, [607].

607. Samolus Valerandi. 608. Globularia Willkommii (= vulgaris).

Čeleď 60. Koulenkovité. Globularieae.

Rod Koulenka. Globularia. Kugelblume.
U nás ve 2 druzích:

(.a) Lod. 1-3 dm vysoké, přímé, jednoduché, dole listnaté. —
Z oddenku vyrůstá růžice kopisťovitých 1.; lod. zakon
čena kulovatým strboulem fialově modrých kvítků (F).
Kal. hluboce 5klaný, kor. nálevk., v 5 úzkých cípů roze
klaná, tyč. 4 dvojmocné, semen. svrchní. za plodu nažky,
Kv.-čn. Merid., na trav. vápn. pahorcích velmi porůznu

obecná- Willkommii NYM. [608|.
b) Lod. dřevnatá, po zemi se plazící, rozvětvená, bezlistá. —

Nízký keříček s kožovitými, lysými, celokrajnými | —
Kv.-če, Evr-alp,, u nás na váp. ve Velké i Malé Fatře

srdčitá-cardifalia L,



Čeleď 61. Bublinatkovité. Lentibulariaceae.

Rod 1. [učnice. Pinguicula. Foettkraut.

)

=

pysku a s ostruhou žlutou neb zelenavou, 3-4 mm dl.,
tupou, kuželovitou. Tobolka přiostřená, 7-9 mm dl. —.
Kv.- sp. Eur.-sib.-alp. Na vlhkých skalách a na hor
ských prameništích; u nás pouze na slov. Karpatech
(Sulov, Fatra, Tatry) . . . . . alpská-alpina L.
Kor. fialová, ostruha šidlo
vitá, čárkovitě-válcovitá; to- ij)

bolka více méněvejčitá neb rěbkulovitá — 2. L

ČES

609. Pinguicula vulgaris. 610. Utricularia intermedia.

Ostruha třikrát neb čtyřikráte kratší než ostatní ko
runka; kalich otevřený, s uštami na konci tupě přiostře
nými, podlouhle-čárkovitými, kor. tmavě fialová, s bě
lavou skvrnou: tob. vejčitá. — Čn., če. Circumpol, Na
bahnitých a rašelinných lukách velmi porůznu. . ...

obecná- vulgaris L. [609].
Ostruha skoro zdéli poloviny ostatní korunky neb oně
co delší. Hoření ušty kališní skoro okrouhlé, skoro
stejné délky jako šířkv, na konci zaokrouhlené; kalich
zvonovitý; kor. bledě fialová, s fialovou skvrnou, vpře
du v obrysu skoro okrouhlá, dolení pysk skoro dvakrát
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delší hořeního: tobolka kulatá neb kulatě hruškovitá,
sotva delší než kalich. Hoření I. jazykovité, — Kv.- sp.
End. Pouze v Polabí v Č. na černavách mezi Lysou n. L.
a Mělníkem . . . . . česká-bohemica KRAJINA.

Rod 2. Bublinatka. Uíieularia. Wasserschlauch.
Byl. vodní, jejichž lístky jsou rozděleny v nitkovité ú

krojky a nesou často měchýřky na chytání drobných živoků.
květy, sestavené do chudých, konečných hroznů, mají 2dílný
kalich a žlutou korunu [611c), jejíž spodní pysk, vybíhající
do zadu v ostruhu, tvoří vpředu vypouklé patro. Čn.-zí.
Druhy vesměs evropské, sobě podobné, rostoucí ve vodních,
zvlášťě rašelinných tůních. C 4 iva
1.a) Listy 2řadě rozestavené, a to dvojího druhu: některé,

na hlavních větvích, rozdělené v četné nitkovité, v
jedné ploše rozložené úkrojky, zpravidla bez mě
chýřků |[L]: jiné, namnoze na zvláštních bledých vě
tévkách, zakrnělé, jen chudě větvité, ale za to včtšinou
s měchýřky — 2.
Listy spirálně. rozestavené,všecky stejného tvaruu
z velké většiny měchýřkonosné,
v četnénitkovitévšestranně
rozložené úkrojky dělené — 5.
Ostruhaskoro tak dlouhá
Jako spodní pysk koruny, k ně
muž jest přiložena. Koruna síro
žlutá, na hořejším pysku a na
patře červeně proužkovaná. —
Vzácná . . . proslřední

intermedia HAYNÉ [610|.
Ostruha mnohem kratší
nežli spodní pysk. Kor. bledě
citronová. jen na patře (ale ni
koli na hořejším pysku) hnědě
proužkovaná. - Velmi vzácná (zná
má dosud jen z rašelinných vod
u Třeboně a Lásenic v Jindřicho
Hradecku). . bledožlutáů

ochroleuca HARTM.*)
5.a) Listy 2-5krát zpeřeně dělené vc vláskovité, štětina

to-brvité úkrojky [L].Stopky plodní přímé — 4.
b) L. vícekráte vidličnatě dělené v úkrojky čárkovité, ne

brvité. Stopky pl. posléze zpět o hnuté. Kor. bledo
žlutá, na patře rezavě hnědě proužkovaná, s ostruhou
krátkou, kuželovitou. — Druh ze všech nejútlejší, Porůznu -<2.2. 224. menší-minor L.

4.a) Horní pysk kor. okrouhle vejčitý, jen asi zdéli mn.
jen málo delší nežli 2laločné patro dolního pysku.
Ostruha ke konci ztenčená, často trochu. prohnutá.

b
anne?

Rn

©) =

=

611. Utricularia vulgaris.

*) U. brevicornis ČEL.
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Stopky kv. jen asi 3krát delší svých listenů, Na
stvolu pod hroznem bývá několik (až 6) prázdných
šupin. — Na Slovensku na jihu, v Čechách hlavně jen v
Polabí, na Moravě a ve Slezsku porůznu. 0

obecná- vulgaris L. [611].
b) Horní pysk kor. podlouhle vejčitý, 2-5krát tak dlou

hý jako zaokrouhlené patro dolního pysku. Ostruha
krátká, kuželovitá. Stopky kv. až 5krát delší svých
listenů, Na stvolu pod hroznem není prázdných šupin,
nebo jsou tam nanejvýše 1-2 prázdné šupiny. — Po
různu 242.220. zanedbaná- neglecta LEHM.*)

Čeleď 62. Zárazovité. Orobancheae.

Byliny nezelené, místo listů šupinami porostlé, cizopasí
cí na kořenech jiných rostlin. Květy souměrné, v konečných
klasech n. hroznech. Kalich 2listý n. 4-5klaný, koruna trub
kovitě zvonkovitá, více méně prohnutá, s okrajem 2pyským,
o dolním pysku 5Slaločném.Tyčinky 4, dvojmocné, ke koruně
přirostlé. Semeník svrchní, s jednoduchou, dlouhou čnělkou.
Plod 1pouzdrá, mnohosemenná tobolka. Ve 2 rodech:

Rod 1. Záraza. Orobanche. Sommerwurz.
Lod. hned od začátku přímá, na spodu (pod zemí) více

méně ztloustlá a tímto ztloustlým spodem přisedlá na kořen
nějaké byliny, velmi zřídka na kořen kře n. stromu. Koru
na posléze, před dozráním tobolky, na spodu obříznutě se
oddělující. Rod bohatý, obsahující druhy většinou značně
sobě podobné a podle rostlin, na jejichž kořenech cizopasí,
často dosti proměnlivé. Byliny, není-li jinak uvedeno, vy
trvalé.
1.a) Kalich 2listý, o lístcích buď celých, nedělených n.

rozeklaných ve 2 zuby; po stranách kalicha není liste
nů. Koruny bělavé, žluté, červenavé až hnědé, zřídka
namodralé — 2.

b) Kal. 4-5zubý n. 4-5klaný [616k| a po jeho stra
nách 2 malé listence. Kor. lilákové, fialové n. modré
— 12.

2.a) Tyčinky přirůstají ke koruně zcela na spodu. asi v
dolní pětině n. čtvrtině její trubky — 3.

b) Tyč. přirůstají ke koruně asi na konci dolní tře
tiny její trubky — 6.

c) Tyč. přirůstají ke kor. asi uprostřed její trub
ky — 11.

5.a) Trubka kor. není na spodu břichatě rozšířena — 4.
b) Trubka kor. jest na spodu břichatě rozšířena — 5.

4.a) Kal. lístky [k] nedělené a vpředu nesrostlé, ani se
nedotýkající. Prostřední ušet dolního pvsku kor. delší
nežli oba postranní. Lod. 1-6 dm vvs., na spodu nepa

*) U. major SCHMID.
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trně ztloustlá. Kor. bledě růžové n, nažloutlé, často do
modrava naběhlé. — Kv., čn. Euras., porůznu na ma
teřídoušce a jinýchpyskatých

doušková- epithymum DC.*) 1612].
Kal. lístky [k] většinou 2klané, vpředu se dotýkající
n. srostlé. Prostřední ušet doln. pysku kor. asi tak ve
liký jako oba laloky postranní [c]. Kor. bledočervené
ažZ nátné řidčeji žlutavé. Lod. 3-5 dm vys. — Čn.,„Na svízelích porůz. . ..

hřebíčková- caryophyllacea SM.**)1613).

E

612. Orobanche epithymum. 613. Orobanche caryophyllacea.

5.a) Koruna bledě hlínožlutá, červenavě žilkovaná. — Bvl.
iletá n. vytrv., 3-8 dm vys. — Čn., če. Merid., porůznu
na pcháčích .. bledokvětá- pallidifloraWIMM.
Kor. uvnitř tmavě nachová, lesklá, ostatně dole žluta
vá, na hřbetě červenavá. Lod. 2-3 dm vys. Čec., sp. —
U nás dosud jen jednou pozorovánana štírovníku
u Chuděnic, kam byla patrně zavlečena se semeny z
jihu; na Slovensku u Bratislavy a Děvína.

štíhlá- gracilis.SM.***)
6.a) Kraj kor. žláznatě brvitý. Bliznabarev žlutých

— 7.

b) Kraj kor. lysý. Blizna nachová n. fialová — 9.
V o —

b
—

*) O. alba STEPH. — **) O. galii DUBY. — ***)7. krvavá ==O. cruenta BERT.
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7. a)

ju

Kališní lístky sahají asi do polovice trubky korunní a
jsou rozeklány ve 2 nestejné zuby. Kor. červenavě
žlutá, blizna voskově žlutá. — Lod. 3-5 dm vys. — Kv.čn.Merid.,porůznunavojtěšcea tolici sr
vité ..... 222 Žlutá-lutea BAUM*)

Kal. lístky, sahající do polovice trubky korunní n. o
málo výše, jsou nedělené n. s malým postranním zoub
kem n. rozeklané ve 2 nestejné zubv, Kor. bělavě žlu

tá, blizna jako u „řed — Lod. poměrně tlustá, 3-6dm vys. — Čn,, Hojnější v Alpách, u nás dosud
pouzena podbělí a devětsilu u Hodslavica Sta

v Bílých Karpatech; častěji v Karpatech na Slovenskudevětsilová-flava MART.

c)

8. a)

Kal. lístky sahají přes polovici trubky korunní a
jsou buď nedělené n. rozeklány ve 2 zuby stejné — 8.
Kalichhladký,roztroušeně chlupatý. Tyčinky
všecky asi stejně dlouhé. Laloky blizny podlouhlé.
Kor. růžová, později bledožlutá. Lod. 3-5 dm vys, —
Čc., sp. Eurosib., porůznu na čekánku (Centaurea
scabiosa) .. 2.2 větší- major L'**)

ky blizny kulaté. — Ostatně o ní platí co o předch., za
jejíž odrůdu ji někteří též považují .

vysoká- elatior SUTT.



9. a)

b)

10. a)

b
S"

11.a)

14. a)
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Koruna žlutavá neb žlutavobílá, fialově žilkovaná. Lod.
2-4dmvys.Cizopasína rostl. složnokvětých —10.
Kor. bělavá, fialově pruhovaná, namnoze nachově na
běhlá. Lod. 1-2 dm vys. — Čn., čec.Merid., pořídku na
jetelích 24.2. menší- minorSUTT.[614|.
Kal. lístky 1-2 žilné, obvčejně nedělené, delší
nežli korunní trubka. — Čn. Merid., velmi porůznu na
hořčíku (Picris hieracioides) .

hořčíková- picridis.F. SCHULZ.
Kal. lístky 2-5žilné, hluboce rozeklané, asi zdéli
trubky korunní. — Čn. Velmi vzácná, u nás pozorovaná
dosud u Děčína, na Hádech u Brna a na Svaté hoře u
Mikulova na pely ňku (Ar temisia campestris) .Šupinatá- loricata RCIIB.
Lod. 1-2dm vys., fialově namodralá, v hořejší
části tak jako na listenech a kališích pavučinatě
plstnatá. Květv poměrně malé, s kor. namodralý
mi. — Čn. Euras., velmi porůznu na pelyňku (Arte
misla campestris) -2 -2 2 2 2 22

namodralá- coerulescensSTEPH.
Lod. 3-6 dm vys., žlutohnědá. kv. mnohem větší,
skor. hnědě žlutavými, někdy fialověnadchnu
tými. — Čn. Orient., velmi porůznu na rostlinách 0 k o
ličnatých, zvl. ssese Lu (Libanotismontanaa Seseli
glaucum) a sm dníku (Peucedanum cervaria) .

smlIdníkovitá- cervariae RCHB.*)[615|.
Bylina 1leta, s lod.obyčejněrozvětvenou, zříd
ka jednoduchou, 1-5 dm vys. Kalichy vždy 4zubé. Kor.
bělav é n. namodralé, skoro rovné. — Čn., če. Merid.,porůznuna konopí, lilku tabáku a kukuřicivětevnatá-ramosa L.
Byl. vytrvalá, s lod. vždy jednoduchou. Ka
lich má často kromě 4 dlouhých zubů vzadu ještě pátý
zub krátký [616k] — 15.

Kal. zupy šidlovité, delší nežli kališní trubka. Praš
níky chlupaté. Kor. světle modro-fialové, s nálev
Kovitě rozšířenou trubkou. Čec. Merid., pořídku na
pelvňku (Artemisia campestris) .

písečná- arenaria BORKH.**)1616].
Laloky spodního pysku kor. jsou špičaté. Kal.zuby
kratší n. nanejvýš zdéli kal. trubky. Prašníky
lysé — 14.
Kal. ušty (zuby) kopinaté, pátý obyčejně zakrnělý.
Koruny zpravidla lilákové, s temnějšími žilkami.
Lod. 1-3 dm vys., obyčejně modravě nadchnutá, zakon
čená klasem řídkým, pouze 10-12květým. Čn., če.
Merid., velmi porůznu na řebříčku (Achillea mil
lefolium) -< . - -2 -2.2 modrá- coerulea VILL.***)

khdud O. purpurea JACO
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b) Kal. ušty ze širokého, trojhranného spodu. kopinaté.
pátý zpravidla též dokonale vyvinut. or. tmavě

fialové. Lod. 2-5dm vys. za
končená klasem hustým, 20
4Okvětým. — Cn.Snad odrůda
druhu předch., velice vzácná
(Velká hora u Karlštejna, Lito
měřice),na pelyňku (Arte
misia campestris). - - .«.. .česká-bohemica ČEL.

Rod2 Podbílek.
Lathraea, Schuppenwurz.

Přisedá dužnatým, větev
nalým oddenkem, který jest po
rostlý bílými šupinami, ke ko
řenům rozmanitých stromů.
Bledě růžové, dužnaté, 1-2 dm
vysoké lodyhy, zakončené kla
sovitým, jednostranným hroz
nem nachových květů, jsou s po
čátku koncem ohnuté. Květy
mají zvonkovitý, 4klaný kalich
a 2pyskou korunu, která posléze
opadává celá. Ostatně jest slo

— žení květů a tobolek
takové,jakou záraz.
— Bř.-kv. Kuras., ve
stinných, lupenatých
lesích dosti rozš. .

šupinat“v-sgua
maria L. [617].

Čeleď 65.
Krtičníkovité.

Scrophulariaceae.

Byliny rozmanité
ho vnějšku. hlavně
v lom se. shodující,
že mají, až na řídké
výjimky, souměrnou korunu a

svrchní 2pouzdrýÝ. jednoduchou čnělkou zakončený se
meník, z něhož dospívá vícesemenná tobolka se střední se
menicí. Koruna jest tvaru rozmanitého: kolovitá, zvonkovitá.
2pyská, tlamatá, šklebivá. včinky u většiny rodů 4, dvoj
mocné; ale také 2 n. 5. V naší květeně jsou zastoupeny 17
rody, z nichž některé cizopasí. přissávajíce se kořínky na
kořenv rostlin sousedních.

PO A1 20
617. Lathraea sguamaria.
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b)

c)

a)

b)
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Úyčinek 5. Koruny kolovité n. zvonkovité. 5cípé, skrátkou trubkou 2.. 22 Verbascum..
Tyčinky 2. Kor. kolovité n. zvonkovité, po případě ná
levkovité, ale vždy dcípé . ... „ 2. Veronica.
Tyč. 4, dvojmocné; n. tyčinky pouze2 ale pak po dru
hých dvou jsou zákrsky (nitky bez prašníků, vzrostlé
do trubky korunní)*)— 2.
Listv (často i listeny v hořejší části lodyhy) hluboce
zpeřeně rozdělené n, rozeklanév zubaté n.
pilovité úkrojkv. Kalichy kv. 5zubé, 5klané n. 2pyské,
obyčejněs řeřabatě laločnatým okrajem

12. Pedicularis.
L. zpeřenčě nedělené; jen hořejší listeny, z je
jichž paždí vyrůstají květy, bývají někdy zpeřeně až
hřebenitě rozeklány. Kal. nejsou po kraji řeřabatě la
ločnaté — 3.

Listv střídavé, zřídka v dolejší části lodyhy přesle
novitě směstnané, anebo listy pouze v přízemních růžicích — 4.
L. vstřícné — 7.
Drobná bylinka bez listnatých lodyh, vytváře
jící pouze úzce kopisťovité listy přízemní, z jejichž
paždí vyrůstají dlouze stopkaté, bílé n. lilákovité květy

9. Limosella.
Bylinys listnatými lodyhami —5.
Koruny 2pyské, šklebivé, s pysky více méně k sobě
přiloženými — 06.
Kor.trubkovitě zvonkovité, častomírněpro
hnuté, s šikmým, otevřeným ústím . 10.Digitalis.
Koruny se prodlužují do zadu v dutou ostruhu

5. Linaria.
Kor.jsou na spodupouzevakovitě vyhloubené

4. Antirrhinum.
Květy, skládající konečné, volné laty, mají pod
horním pyskem koruny malou Šupinku [656m|.

5. Serophularia.
Květy, vyrůstající vesměs z paždí listů n. listenů,
ať již jednotlivě n. ve květenstvích, ne ma jí pod hor
ním pyskem kor. šupinky — 8.
Kalich jest rozeklán ve 4 zuby n. ve 4 ušty — 9.
Kal. jest rozeklán v 5 zubů n. v 5 uštů — 15.

Listypo kraji pilovité, vroubkované n. zubaté — 10.
L. alespoň většinou celokrajné n. jen na spodu po každé
straně s několika zoubky. Jen hořejší listy, zastupující
listeny, bývají zubaté až hřebenitě dělené a při tomčasto nápadně zbarvené. Dolejší pysk kor. má v ústí
2 hrboulky.Pod semeníkemje zrnkovitá žlázka

16. Melampyrum.
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c) L. úzce kopinaté až čárkovité, dolejší oddáleně slabě
pilovité, hořejší a nejhořejší, v listeny přecházející, ce
lokrajné. Na dolejším pysku kor, není hrboulků a pod
semeníkem není žlázky — 12c.

10.a)Kalichs boků smáčknutý, značněnafouklý
[625F|. Koruny žluté. Plody smáčknuté tobolky, ukryté
v kalichu, zralé chřestící . . . . 11. Alectorolophus.

b) Kal. není s boků smáčknutýani nafouklý — II.
11.a) Koruny žluté, na dolnímpysku červeně kropenau

té. Tobolky 1semenné. Roste jen v Beskydách . ...
17. Tozzia.

b) Kor. jiné barvy nežli žluté; jsou-li žluté neb z části
žluté, pak nejsou na spodním pysku červeně krope
naté — 12.

12.a)Semenakřídlatě žebcrnatá. Květyfialové. Bv
lina vysokohorská.. . . . .2 -2 . 15.Baurtsia.

b) Sem.bez křídlatých podélnýchžeber. kv. bílé,
fialově n. žlutě skvrnité, n. namodralé. s horním pyskem2klaným,vzhůrunamířeným.........

(5. Euphrasia.
c) Sem. jako u b). Kv. nachové n. žluté, s hor. pyskem cc

lým,víceméněobloukovitěohnutým.......
14. Odontites.

15.a) Drobná bylinka s listy celokrajnými. Bělavě růžové
kor. z 5dílného kalichu někdy ani nevvčnívají . .- .

S. Lindernia.
b) Byl. s I. pilovitými n. vroubkovanými, zubatými — 14.

14.a) Stopky úžlabní vícekvěté. koruny zelenavě žluté,
baňkovité, pod ústím seškrcené . . . . . . ...

5. Serophularia čís. 7 a).
b) Stopky úžl. jednokvěté n. vícekvěté, ale kor. dvou

pyské, o dolním pysku Sklaném, hor. 2klaném, žlu
té, na dolnímpyskučerveně kropenaté —Ila).

c) Stopky úžl. namnoze jednokvěté. asi zdéli n. delší
svých listů — 15.

[5.a) Koruny žlutavě bílé. někdy přinachovělé. Vyčinky
pouze 2,přirostlé ke koruně; místo druhých dvou tvč.
jsou ke koruně přirostlé jalové nitky (bez prašníků n.
s prašníky zakrnělými). . . . . . . . 6, Gratiola.

b) Kor. žluté, na dolním pysku m. v ústí často červeně
skvrnité. Tyčinky čtyři — 106.

16.a) Listy vroubkovaně pilovité. Spodní pysk kor. červeně
kropenatý. Tobolky isemenné — la).

b) L. zubaté. Kalichy po odkvetení více méně naduté. To
bolky vícesemenné .- . . . . «+<.. 7 Mimulus.

Rod 1. Divizna. Verbascum. Konigskerze.
Byliny většinou 2leté, se střídavými listv a 5četnými kv.

Kal. 5dílný, kor. kolovitá n. nálevkovitá, s krátkou trubkou.
Scípá, souměrná neb skoro pravidelná, tyčinek 5, semeník
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svrchní. Plody tobolky, poltící se ve 2 chlopně. Druhy často
dosti sobě podobné a rády bastardující. — Čn.- zí.
1.a) Nitky dvou (spodních) tyčinek jsou lysé, ostatních tří

tyčinek h u ňaté. Kor. citronově žluté, zřídka bílé — 2.
b) Nitky všech 5 tyčinek huňaté — 4.

2.a) Nitky lysých tyčinek nanejvýš 2k rát tak dlouhé jako
jejich prašníky. Koruny kolovité, až 4 cm v průměruširoké — 5.

b) Nitky lysých tyč. asi 4k rát tak dlouhé jako prašníky.
Kor. nálevkovitě prohloubené, asi 2 cm v průměru širo
ké. — Lod. ztuha přímá, namnoze jednoduchá, až 144 m
vys., 1 s listy, které jsou většinou hluboce sbíhavé, žlu
tavě plstnatá. Eurosib., na kamenitých stráních a u
cest hornatějších poloh dosti hojná .malokvětá- thapsusL.1618).

3.a) Listy vesměs dokonale (t. j. od listu k listu) n.
skoro dokonale sbíhavé. Lod až 1%“m vys., 1 s listv
plstnatá. — Evr., jako předch. dosti hojná . .velkokvětá-thapsiforme SČIRAD.

b) L. zvláštěhořejší,jen krátce sbíhavé n.nesbí
havé. — Ostatně o ní platí vše, co o předch., které se
vnějškem velice podobá obecná- phlomoides L. [619j.

4.a) Květy žluté, zřídka bílé — 5.
b) Kv. tmavě fialové, dlouze stopkaté, v jednoduchém

hroznu. Listy v přízemní růžici vejčité n. podlouhlé, L.
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lodyžní nepatrné a sporé. — Eurosib., po krajích lesů
a na stepních a písečných stráních porůznu . ......

brunátná- phoeniceumL. [620!.
5.a) Chlupy na nitkách tyčinek bílé 6.

b) Tytéž nachově fialové — 7.
6.a) Listy po kraji hrubě vroubkované, na svrchnístra

ně lysé, na rubu pomoučeně plstnaté n. i olysalé.
Lod. 5-10 dm vys., nahoře obyčejně latnatě rozvětvená.
— Evr., na suchých kopcích a u cest dosti hojná . ...

knotovkovitá- lychnitisL. [621].
.

620. Verbascum phoeniceum. 621. Verbascum lychnitis,

b) L. celokrajné, po obou stranách jako celá rostlina
bělošedě plstnaté. Lodyhaaž přes14 m vys.,za
končená bohatým latovitým květenstvím. — Orient., u
nás velmi porůznu jen na Moravě nad Dyjí pod Novým
Hrádkem u Znojma, na již. Slovensku u Bratislavy .

nádherná- speciosum L.
w7.a) Květy vyrůstají jednotlivě z paždí listenů, tvoříce

řídký, jednoduchý hrozen. Žlutékor. uvnitř na dně
fialově vousaté, před rozvitím vně hnědo-červeně na
běhlé. Lod. lysá, až 1 m. vys., v hroznu žláznatě chlu
patá. — Eurosib., v poříčích a u cest porůznu . . ...

červíková- blattaria L. [622].
b) Kv. v hroznech složených většinou z vícekvě«

tých svazečků —8
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Lod., 3-8 dm vys., rozvětvuje se nahoře v bohatou,
z hrožnů složenou latu. Listy spodní podlouhlé, na spo
du znenáhla v řapík zúžené, jen zřídkamělce
srdčité. Stopky kv. zdéli n. jen o málo delší ka
licha. — Orient., u nás velmi porůznu v okolí Krumlova
v Č., v již. a stř. Moravě a na již. Slovensku často . .

rakouská- austriacumSCHOTT.
Lod. až přes 1 m vys., ukončená zpravidla jediným
hroznem květů, který bývá nanejvýš jen na spodu
kratičce větevnatý. L. spodní dole zpravidla srd
čitě vykrojené, dlouze řapíkaté. Stopky kv. skoro
2kráte tak dlouhé jako kalich — 9.

622, Verbascum blattaria. 625. Verbascum nigrum.

Spodní a prostřední listy vejčité, jednoduše vroub
kované, na líci tmavozelené, na rubu řídce plstnaté.
Kor. temnožluté, dole často krvavé, zřídka bílé. Lod.
nahoře obyčejně do červenohněda naběhlá. — Eurosib.,
u cest a na březích dosti rozšířená . . .

černá-nigrum L. [623).
Spodní a prostřední 1.podlouhlé, zašpičatělé, dvakrá
te, skoro chobotnatě vroubkované, na rubu hustě, hu
ňatě plstnaté, — Ostatně jak předch., ale mnohem vzác
nější (Bzenec v již. Moravě) . . . . . . . . +...

rudovlná-lanatum SCHRAD.
Poznámka. Míšenci v tomto rodu jsou častým zjevem a kde roste několik

subn tgrym BECK)na Mor,3, V. austriacum X phlomoides (= Wdanu,
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biale SIMK.,V. Breyninum BECK)na Mor.4. V. austriacum X phoeni
ceum (=V.rubiginosumW.KIT.)na Mor.5.V.austriacum Xthapsi
forme (| V. Holubyanum BORB.,V carinthiacum FRITSCH,na Slovensku
mýtiny u Ivanovců a u Zem. Podhradí, objevil HOLUBY) 6. V. austriacum X
thapsus (=V.Juratzkae DICHTL)na Mor.7.V.austriacumXspecio
sum (=V. Schottianum SCHRAD.,V. Beckeanum BECa) na Mor. 8. V.
blattariaXlychnitis (= V.pseudoblattariaSCHLEICH.,V.Gaudini
DOELL.,V.Můhlenbeckii GODR.)v Č. 9 V. blattariaX nigrum =.
intermedium RUPR.)v Č. i na Mor. 10.V. blattaria X phlomoides (- V.
flagriforme PFUND,V.Grisebachianum BORB) v Č. a na Slovensku.11.V,blattariaXphoeniceum(=V.divaricatumKITT.,V.pseudophoe
niceum REICHARDI)v Č. 12.V.lychnitisM nigrum ( V Schiedeanum
KOCH,V. infidum a V. praesigne BECK)v Č. a na Mor. 13.V.lychnitis
X phlomoides (= V. dimorphum FRANCH..V. denudatum PFUND,V.
speciosum OPIZ, V. Reissekii KERNER)v Č i na Mor.14.V.I chnitisX
phoeniceum(= V.Schmidtii A. KERNER,v Č. a na Mor 15. „lychnitis
(o tnapsiforme (= V. ramigerum LINK,V. thapsoides WILLD.)v Č., naor. i Slov.16.V.lychnitis Xthapsus (= V.spurium KOCH)v Č. a jistě
i jinde.17.V.lychnitis Xspeciosum (= V.ramigerum SCHRAD.)na Mor.
18.V.nigrum X phlomoides ( V. Brockmuelleri RUHM,V.pseudophlomoidesTEYBER)v Č. i naMor.19.V.nigrumXphocniceum = Vustu
latum ČELAK.,V.commutatum KERNER,V. rubiginosumTAUSCH)v Č.
a na Mor.20.V.nigrumX thapsiforme (=V. adulterinum KOCH,V.am
SCP LEJ.)v Č.,naMor,i Slov.21.V.nigrumXthapsus (=collinumSCHRAD.)v Č., na Mor. i Slov. často, 22. V. phlomoidesX phoeniceum
(= V. bohemicum DOM. et PODP.)v Č. (Neratovice).23. V. phlomoidesX
speciosum ( V. Neilreichii REICHARDT,V Badense BECK)na Moravě
24.V.phoeniceumXthapsus (=V.versiflorum SCHRAD,V.rubigi
nosum PRESL)v Čechách,

Rod 2 Rozrazil. Veronica. Ehrenpreis.
Byliny rozmanitého vnějšku, od ostatních rodů krtič

níkovitých tím se lišící, že mají pouze 2 tyčinky. Kal.
4-5dílný, kor. 4cípá, opadávající i s tyčinkami. Plody okrouh
lé n. trojhranně srdčité tobolky, poltící se ve 2 chlopně.
1.a) Květy pouze v úžlabních hroznech, které vyrůstají

z paždí listů, zvláště listů hořejších — 2.
b) Kv. jsou v hroznech konečných a kromě toho někdy

ještě také i ve hroznech úžlabních, anebo vyrůstají jed
notlivě z paždí listů obyčejně střídavých — 16.

a) Kalich 4dílný — 5.
b) Kal.5dílný, s horním (zadním) uštem nejmenším —14.
a) L. kopinatě čárkovité, přisedlé, ostré, oddáleně nazpět

zoubkáté: tobolka smáčklá. vvkrojeně dvojlaločná, na
příč širší. Kv. bílé n. růžové, mnohdy modře proužko
vané. Vytrv. — Čn.- zí. Circumpol., na mokrých lukách,
v příkopech a u rybníků dosti hojný... . .- - .

štítnatý- scutellata L. |624].
Poznámka. Velmi vzácná. v novější době u Mirošovav Českomor. vysoč. po

zorovaná odrůda, s listy po obou stranách žláznatě chlupatými, slove. . . . ...
r. chlupatý - var. pubescens KOCH.

b) L. kopinatě podlouhlé, vejčité, neb opakvejčité, pilovité,

DO

U

vroubkované neb celokrajné — 4.
4.a) Rostliny nízké, pouze na vys. Karpatech rostoucí — 3.

b) Rostl. vyšší, v nížinách, většinou na mokrých místech a
u vod rostoucí (r. lysé), řidčeji na suché zemi (r. chlu
paté) — (0.

5.a) Květenství spolu se svou stopkou delší než lodyha, vv
růstající z úžlabí hoř. I. a odtud zřetelně konečné, Člán
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ky 1.zkrácené, odtud I.skoro v růžicích nahloučené. Lod.
dole lysá, výše + chlupatá, spolu s kv. až 10 cm vys.
L. na okraji chlupaté. Květenství 2-5tikvěté, jeho stop
ky 2-5krát delší než podpůrný list; stopky květenství,
květů jakož i kalichy odstále chlupaté a žláznaté. Kor.
blankytně liláková, asi 2krát delší než kalich. — Čn.
sp. CircumpoL-alp. Skály, prameniska a vlhká místa
na vys. Karpatech. (Babia Góra, Tatry, Svidovec) na
Slov.a Podk. Rusi.. bezlistý-aphylla L. [625].

k

624. Veronica scutellata. 625. Veronica aphylla.

Květenství značně kratší než lodvha, zřetelně postranní.
Články lod. zřetelné. Lod. plazivá, větve 4-10 (15) cm
vys., vystoupavé, krátce, přiléhavě chlupaté. L. lysé,
přisedlé. oboustranně zúžené, elliptické n. podlouhlé,
nejvýš kopinaté, až 2 dm dl., tupé, pilovité. Stopky i
kalich lvsé. Kor. blankvtná, dosti veliká. Stopky za
plodu třikrát delší než kalich. Tob. lysá, 4-5 mm dl.,
zřetelně delší než šir., na konci zřetelně vykrojená, asi
2krát delší než kalich. — Čec. Karp.-end. V území pouze
v Podk. Rusi v horstvu Čorné hory NSN

karpatský- BaumgarteniiR. et SCH.

b)
suché — 7.
Lod. i 1. lysé, jen někdy lod. nahoře pýřitá. Bvl. vodní
a bahenní — 10.
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7. Vystoupavá, 1-4 dm vys. lod. jest porostlá pouze 2
řadami chlupů, ostatně jest lysá; nebo jest celá
chlupatá a pak má kromě bolo ještě také? řady del
ších hustých chlupů. Listy vstřícné, vejčité, zastřihova
ně vroubkovaně pilovité, srstnaté. Kor. blankytně mod
ré, řidčeji bílé n. růžové, snadno opadavé. — ĎDb., čn.
Eurosib., na mezích a lukách obecný

rezekvítek- chamaedrysL.1626.
Poznámka. Odrůda pilosa (SCHMIDT)BECK má lod. kol do kola roztr.

Var. Ilamiifolia (MAYNE)BECK, u nás roztroušená, má všechny l., inej

nolem položená a při tom často kořenující, 1-5 dm dlouia — 8.

b
anne"

ze přiostřené; tob. skoro okrouhlá, na příč širší; kv.
bledě růžové, s temnějšími proužky, zřídka světle
modré. Lod. 1-7 dm vys. — Čn.-sp. Evr-alp. Stinné
horské lesy a křovinv. Pouze v Karpatech na Slovensku
na záp. vzácně, na vých. častěji.

kopř ivolistý- urticifoliaJACO."1629].
L. řapíkaté, lod. dole plazivá — 9.

pík skrojené, drobně pilovité. Hroznymnohokvěté:
kv. bledomadré, lilákové n. bílé. Tobolky delší než širší,
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k ose hroznu přitisklé. — Čn.- sp. Circumpol., zvláště
v suchých lesích hojný —-„- . -2 -2 © + «+ 4.2 + +.

lékařský- officinalis L. [627].
Poznámka. Porůznu, zejména v horách (tak v Šumavě,Brdech, Krkonoších

a Karp.) vyskytá se odrůda drobnější s I. kopinatými, často jen s jediným hroznem,
světleji zelená, méně žláznato-chlupatá, s větší, pěkně blankytnou kor., s menší,
hlouběji vykrojenou tobolkou (var. alpestris ČELAK.). Var. Tournefortii
SCHMIDT sp. (Č). má I. obvejčité, měkce chlupaté.

b) L. alespoň většinou dlouze řapíkaté, vejčité n. 0
krouhlé, vroubkovaně pilovité. Hrozny pouze 1-4kvě
té; kv. bělavé n. nafialovělé. Tob. širší než delší, na
hoře i dole vykrojené. — Čec.Evr., porůznu ve stinných,horníchlesích,zvláštěbukových ee

horní- montana L. [629].

10.a)Hrozny nejčastěji vstřícné, t. j. z paždí obou vstříc
ných listů vyrůstající. Tobolky naduřelé — 11.

b) Hrozny nejčastěji střídavé, t. j. z paždí vždy jen
jednoho z obou vstřícných 1. vyrůstající, Tob. smáčk
nuté. — 5.a)

11.a)Listy vesměs krátce řapíkaté, elliptičné n. po
dlouhlé, tupé. Lod. skoro oblá, dužnatá, 1-5dm vys.
Kor. tmavě blankytné, zřídka růžové. Tobolky okrou
hlé, naduřelé. Vytrv. — Kv.-zí, Euras., v příkopech a u
potoků hojný ©.. . potoční- beccabunga L. [630).
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b) L. alespoň na hlavní lodyze přísrdčitým n. poloobjíma
vým spodem přisedlé, vejčité až úzce kopinaté, špi
čaté. Lod. skoro 4hranná. Čn.-řj. — 12.

12.a)Lod. silná a dutá, 1-8 dm vys. Kor. bledě modré n.
lilákové — 15.

b) Lod. slabá, plná. Listy úzce kopinaté, zřetelně pilo
vité. Kor. drobných kvítků bílé n. namodralé. Stopky
plodní skoro rovnovážně odstálé, tobolky podlouhle
elliptičné. Vytrv., 1-6 dm vys. — Merid., v příkopech a
bažinách, u nás jen v již. Moravě a již. Slov.. . . .

bažinn“Ý- anagalloides GUSS.

15.a)Kor. světle modré, s temnějšími žilkami. Stopky
plodní šikmo odstálé, obyčejně lysé; tobolky 0
krouhle vejčité. Listv vejčité až vejčitě kopinaté, od
dáleně drobně pilovité. Vytrv, — Kosmopol., v příko
pech, vodních tůních a u potoků hojný - . . . . .

drchničkovitý-anagallis L. [651|.
Poznámka. Značně proměnlivý, avšak jednotlivé formy nejsou ostře ohra

ničeny. Formy pozemní. jaké se občas nalézají na vlhkém písku (f. terrestris
ASCHERS.)jsou drobnéa mají útlejší, nevětvené lod. Zvláštěvelkokvětá jest f. gran di
flora KROrSCHE. Stopky plodní jsou -E zakřivené a buď šikmo nahoru obrácené
nebo spíše rozestálé a podle toho jeví se hrozny plodní buď husté anebo řidší. Po
slední formy, které KROESCHE odděluje jako subspec. ambigua, jsou u nás
mnohem vzácnější.

b) Kor. lilákové n. bílé, nachově žilkované. Stopky
pl, skoro Fovnovážně odstálé. obvčejně žláznatě
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pýřité; tobolky okrouhle elliptičné. L. vejčitě po
dlouhlé, až kopinaté. — Snad jen odrůda předch., u nás
vzácná (vých. a střední Polabí, j. Morava). .vodní- aguatica BERNH.
Poznámka. Dostiměnlivý.Var. glan dulosa ČELAK.se vyznačuježláz

natě chlupatým květenstvím, var. tenella SCHMIDT sp. jest forma nízká (nejvýše
20 cm vys.),s I. krátkými a širokými, dolními celokrajnými a často tupými, krátce
řap., S hrozny chudokv.

14.a)Všechny lodyhy přímé n. vystoupavé. Kor. 10-12mm
průměru široké — 15.

652. Veronica prostrata. 635. Veronica teucrium,LT

b)Neplodné lod. položené, plodné přímén. vystou
pavé. Kor. pouze 6-8 mm šir. — Listy vejčitě až čárko
vitě podlouhlé, vroubkovaně pilovité, kratičce řapíka
té až přisedlé. Hrozny většinou krátké, koruny bledo
modré, růžové n. bílé. Vytrv., 1-2 dm vys. —Kv., čn.
Merid., na suchých pahorcích a mezích porůznu

rozprostřený- prostrata L. [632].
15.a)Listv vejčité n, vejčitě podlouhlé, na spodu skoro srd

čité kromě nejdolejších přisedlé, vroubkovaně--pilo
vité, trávozelené, roztroušeně pýřité. Lod. pýřité až hu
ňaté, 2-6 dm vys. Ilrozny prodloužené: kor. blankytně
modré.Bvl. vytrv. — Čn., če. Eurosib., ve světlých le
sích a na mezích hojný

ožank olistý- teucrium L.*)[633
*) V. pseudochamaedrys JACO.
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b) L. podlouhle kopinaté až čárkovité, kromě nejhořej
ších krátce řapíkaté. — Ostatnějak předch.ale
slabšího vzrůstu a drobnějších květů. — Kv., čn. Orient.,
na výslunných stráních pořídku ©... .... .. . « .

E) wmah, no4k zubatý-dentata SCHMIDT.*)
16.a)Květy v konečném hroznu, jehož listeny jsou proti li

stům zcela nepatrné, takže hrozen od ostatní listna
té lodyhyjest znatelně oddělen; někdybývá na
vrcholku lodyhy místo jediného hroznu celá lata z ně
kolika hroznů složená. Koruny mají trubku válcovi
tou, delší nežli jest její průměr. Byl.vytr
valé — 17.

ko |

V
Ú

a

b)Kv.vyrůstají jednotlivě z paždí listů aneboz
paždí listenů, které však od ostatních listů lodyžních
málo se liší; skládají-li tudíž kv. hrozen, není tento
hrozen od ostatní lodyhy znatelně odchylný. Kolo
vité kor. mají trubkuzcela nepatrnou, kratší
nežli jest její průměr —20.

17.a)Listy.vstřícné,ale také po 3-4 v přesleny se
stavené; okraj jejich jest až ke špičceostře pilo
vitý — 18.

b) L. pouze vstřícné, tupě vroubkovano-pilovité, ale k o
běma koncům obyčejně celokrajné — 19.

*) V. austriaca L.



42

[S.a)Lod. ztuha přímá. 6-12 dm vys., pýřitá n. skoro lýsá, ve
květenství skoro bezžlázná. Stopky kv. kratší svých
listenů, poslézei s tobolkamik ose hroznu přitisklé.
Kor. fialově modré. — Čec.- zí, Eurosib., na vlhkých lu
kách a v křovištích rozš. . . . . . -2 . « +...

dlouholistý- longifoliaL. [634|.
b) Lod. 6-10 dm vys., hustě pýřitá, ve květenství žlázna

tě chlupatá. L. skoro přisedlé. Stopky kv. delší svých
listenů, i s tobolkami od osy hroznu poodstálé. Kor.
lilákově modré. — Čn.-sp. Eurosib., u nás pouze z
Udlického doubí u Chomutova v Č., od Velké, Radějo
va a Malé Vrbky blíže Strážnice na M. a na Slovensku
u Modréa Sv. Juru známý... . latnatý-spuria L.

st

656. Veronica triphyllos. 657. Veronica verna.

c) L. ze srdčité neb ukousnuté spodiny podlouhle kopina
té neb kopinaté, ostré, dvakráte stříkaně pilovité, z ře
telně řapíkaté, konečnéhrozny skoro latnaté,pro
dloužené, řídké, listeny čárkovitě-kopinaté, poněkud
delší než stopky kv., tobolka opaksrdčitá, nafouklá. —
Čn.-sp. Karp.-end. Na horských skalách, Udává se v
území pouze v Podk. R. (Pietroš) . . . . . . ...

řapíkatý- BachofeniiHEUFF
19.a)Listy obyčejně měkce chlupaté, nelesklé. Ušty

modré, zřídka bílé koruny při rozkvětu nestočené.
Lod. vystoupavá n. přímá, 1-4 dm vys., nahoře často
Zláznatě chlupatá. Irozen. hustý, klasovitě stažený,
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anvť stopky kv. jsou mnohem kratší svých listenů. —
Vnějškem připomíná poněkud r. dlouholistý. —
Čn.-řj. Euras., na travnatých suchých stráních a po
krajích lesů porůznu . . klasnatý“- spicata L. [635|.

b) L. roztroušeně chlupaté až lvsé, lesklé, Uštv koruny
úzké, při rozkvětu kromě hořejšího, který jest největší.
stočené. Ostatně druhu předch. velice podobný, ale
statnější. — Čn.-sp. Orient., u nás velice vzácný (Mla
dá Boleslav. svahové stepi mezi Štrážnicí a Uh. Brodem)

vstavačovitv-oorchidea CR.

638. Veronica fruticans. 059. Veronica peregrina,

c) Rostl. všechna popelavě až bíle plstnatá. — Čn.-řj.
Euras.-pont. Na stepních písčinách a stepích. Udává se
na krajním východě rep. v Podk. R., v jižní části ž.
berchovské —.. . . 2. šedivý-incana L.

20.a)Listy lodyžnípřecházej jí znenáhla v listeny
a lodyha se tudíž končí listnatým hroznem.
Stopky květní zůstávají i za plodu přímé — 21.

b) Květv vvrůstají na delších stopkách, které se pozdě
ji ohýbají dolů, z paždí listů, namnozeve
směs řapíkatých,hroznu netvoříce. Lodvhy jsou
obvčejně položené a hned od spodu rozvětvené, řidčeji
jednoduché — 50.

21.a)Listy alespoň prostřední dlanitě n. zpeřeně ro
eklané ve 5-9 úkrojků — 22.
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b)L. vesměs neděčlené, s krajem celým, vroubkova
ným n. pilovitým — 24.

22.a)Listy prostřední a hořejší dla nitě 5-7klané, přisedlé
[L5]; dolejší I. okrouhle vejčité, stříhaně až nezřetelně
vroubkované, krátce řapíkaté [L,L;]. Tobolky plodní s
boků smáčknuté, na stopkách delších nežli jsou sa
my. Květy tmavě blankytné, listeny jejich většinou
trojklané. Byl. tletá, 5-15 cm vys. —Bř.- kv. Evr., na
rolích a mezích obecný -< 2 2 2 2 4 4

trojprstý- triphyllosL. [656|.

640. Veronica serpylhfohu. 641. Veronica arvensis.
L

b) L. prostřední zpeřeně rozeklané v úzké úkrojky; |
dolejší zastřihovaně, zubaté. Tobolky dole naduřelé, na
stopkáchjen asi tak dlouhých, jako jsou samyn.ikratších —25.

25.a)Koruny velice drobné, světle modré. Čnělky na plo
dech kratičké, z výkrojků tobolek sotva čnějící.
Bylinka Iletá, 5-15 cm vys, — Db.-čn. Eurosib,, zvláště
na písčitých půdách rozš. . . Jarní- verna L. |6537|.

b) Kor. trochu větší, svtě modré. Čnělky z výkrojku to
bolek daleko vyčnívající. — Byl. statnější, až
3 dm vys., ostatně jako předch., zvláště v teplejších po
lohách < -< < < 22. Dillenova- Dillenii CR.*)

24.a)Lod. sc končí hroznem krátkým, směstnaným, ch u
*) V. campestris SCHMALH.
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dokvětým. Bylinky vytrv., pouze 5-15 cm vys., ros.
toucí jen ve vysokých horách — 25.

b)Lod. se končí hroznem prodlouženým, mnoho
květým —2.

25.a)Květenství srstnaté neb žlaznatě huňaté; tobolka opak
vejčitá, vykrojená — 26.

b) Květenství kadeřavými, bezžláznými chlupy pýřité:
tobolka vejčitá, nahoru zúžená, sotva vykrojená. Listy
podlouhlé neb elliptické. Květy azurově modré, v jícnu

s nachovým kruhem. — Čn., če. Evrop.-alp. Na váp. VKarpatech na Slovensku M
keříčkat ý- fruticans JACO:>*) 638.

642. Veronica praecox. , 645. Veronica hederifolia,

26.a)Nejdolejší listy, mnohem větší listů ostatních, jsou
směstnány v rozetku. Kv. poměrně veliké, blankytně
modré. — Čec., sp. Evr.-alp., u nás pouze na Sněžce v
Krkonoších a v Kotlině v Jeseníku . .

chudobkovitý- bellidioidesL.
b) Nejdolejší I. menší ostatních, oddálené (v růžici ne

směstnané), v době květu namnoze již uschlé. Kv.
drobné, lilákově modré. — Čec.,sp. Evr.-alp., u nás jen
na skalách v Krkonoších a ve vvs. Karpatech.. ...

horský- alpinaL.
27.a)Podlouhle vejčité,celokrajné n. oddáleně

zoubkovanélisty zúžují se na spodu v řapík.
Kv. drobné, kratičce stopkaté, světle modré, v paždích
listenů mnohem delších nežli jsou samy. Bvl. tletá, ly

*) V. saxatilis SCOP.
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sá, 1-3 dm vys. — Db., kv. Původem z Ameriky, u nás
velmi zřídka na polích a v zahradách, kamž bývá za
vlékán s cizími semeny . cizinský-- peregrina L. [639|.

b) Listy jinaké nežli jak uvedeno pod a) — 28.
28.a)Byl. vytrvalá, s lod. dole položenou, obyčejně

kořenující, 5-25 cm vysokou, pýřitou n. lysou.
Listy dolejší okrouhlé, I. vyšší vejčité až podlouhlé,
drobně vroubkované. Kv. drobné, kor. lilákově bělavé,
tmavěji žilkované, Tobolky širší než delší, napuchlé.
Db.- če. Cireumpol., na vlhkých písčinách, v příkopech
a u cest obecný . douškolistý- serpyllifolia L. [640).

b) Byl. 1ileté, s tenkým, vřetenovitým kořenem a s lody
hami přímými n. jen nejdoleji položenými, ale neko
řenujícími — 29.

29.a)Tobolkysmáčknuté, 2-3kráte delší nežli je
jich stopky. Lod. 5-30 cm vys., pýřitá. Listy srdčito
vejčité, vroubkovaně pilovité, dolní kratičce řapíkaté,
hořejší přisedlé. Kv. světle modré, drobné. —— Db.-řj.
Eurosib., na rolích a u cest obecný 0

rolní-arvensis L. |[641].
b) Tob. naduřelé, asi zdéli n. kratší svých stopek.Lod.

1-2 dm vys. L. široce vejčité, hluboce vroubkovaně pi
lovité, vesměs krátce řapíkaté. Kv. blankytně modré.
— Db., kv. Merid., na rolích a travnatých pahorcích
porůznu.. . . -2 .2 .+ 0. časný- praecox ALL. [642|.

30.a)Listy alespoň spodní okrouhlé, slabě srdčité,
3-9laločné. Tob. skoro kulovaté, nezřetelně 4laločné.
Ušty kal, široce srdčité — 51.

b)L. široce vejčité až podlouhlé,mělčeji hlouběji
pilovitě vroubkované. Tobolky vykrojeně 2laločné. Ušty
kališní na spodu nesrdčité — 32.
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31.a)Stopky plodní asi 3-5krát tak dlouhé jako kalich.
Listy 5-9laločné, zřídka Slaločné. Kor. bledě namodra
lé n. lilákové, až skoro bílé. Byl. tleté, s lod. 6-20 cm
dlouhými, roztroušeně chlupatými až huňatými. —
Bř.- kv. Evr., na rolích a mezích obecný . .

břečtanolistý- hederifoliaL.16451.
b) Stopky pl. jen asi 2krát tak dlouhé jako kalich neho

ještě kratší. L, většinou Slaločné n. nezřetelně 5laločné.
Kor. tmavě blankytné. — Ostatně jako předch., ale mno
bem vzácnější, hlavně v teplejších končinách .

trojlaločný- trilobaOPIZ.

646. Veronica agrestis. 64". Veronica opaca.
E

32.a)Stopky květní jsou mnohem delší nežli listy, z je.
jichž paždí vyrůstají. Listy Široce vejčité, hluboce
vroubkovaně pilovité. Kor. blankytně modré, na dol.
ním cípu často bílé, Tobolky jsou vykrojeny ve špičaté
laloky úhlem v elice tu pým a za sucha jeví Vy
niklou síťnatou žilnatinu. Bvl. tletá, s lod. 1-4 dm
dl. —Kv.- zí. Evr., na polích a v zahradách dosti hojný

Tournefortův-byzantina MAZZ.*)[644|.
b)Stopky kv. jsou kratší n. jen o málo delší svých

listů. obolky jsou vvkrojeny úhlem ostrým v la
loky zaoblené, napuchlé a za sucha jeví jen slabou
žilnatinu. Druhv Ileté, na rolích, v zahradách a na ru
mištích rostoucí a od jara až do podzimu kvetoucí, znač
ně sobě podobné — 35.

*) V. persica POIR., V. Buxbaumii TEN., V. Tournefortii GM.
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a) Ušty kal. Široce vejčité, přišpičatělé, na plodu do
leji se dotýkající až i částečněse kryjící. Široce
vejčité, hluboce vroubkovaně pilovité listy jsou jasně
zelené, hladké, roztroušeně chlupaté. Kor. nejčastěji
temně blankytně modré, v ústí s nachovým kroužkem,
— Evr. na polích a v zahr.. obecný. . „.

Jeskl Ý- polita FR.*) 16451.
b) Uštv kal, podlouhlé až vejčité, tupé, na plodu od sebe

odstálé — 34.
34.a)Vejčité až podlouhlé, pilovitě vroubkované listy žlu

tavě n.olivově zelené, namnozemastně lesk
lé, spoře chlupaté až Ivsé. Kalichy spoře chlupaté a
brvité. Kor. namodrale bílé, na hořejším uštu nejčastěji
světle modré. "obolky o málo širší než delší, porostlé

Ml Ul

roztroušenými chloupky odstálými. Eurosib., u nás
zvláště v bramborových polích hojný, :V některých kra
jinách však chybějící . . . polní-agrestis L. [646].

—u hl one Široce vejčité, pilovitě vroubkované I. temnozelené, ne
lesklé, měkce šedopýřité. Kal. zvláště na spodu hustě
šedochlupaté. Kor. čistě blankvtně modré. Tobolky
skoro dvakrát tak široké jak dlouhé, porostlé chloupky
zkadeřelými. — Evr., u nás velmi vzácný . .

tmavý- opaca FR 16471.
Poznámka. Míšenci v rodu rozrazilu jsou vzácní. U Brna byla nalezena

V.opaca Xpolita (= V.Wildtii SCHUSTER),v okolíBratislavypakV.den
tata Xteucrium Sbsp.pseudochamaedrys —V Handelii WATZL);V,
„hamaedry sX officinalis (V.ramosa OTRUBA)u HrubéVodyna Mor..„chamaedvsXprostrata (V.pallida OTRUBA)nadŠ.ernberkemn. M.
u na Bořenu v

Rod 3. Lnice, zvěšinec. Linaria. Leinkraut.
Bvl. s nedělenými, namnoze střídavými listy a souměr

W

nými kv., které mají 5dílný kal., zebivou, ostruhatou kor.,14 dvoumocné. tyčinkv““) a. svrchní. semeník, dospívající
V 2pouzdrou tobolku.
I.a) Lod. přímé, nanejvýš jen spodem položené — 2.b) Lod. položené, plazivé — 7.
2.a) Květy krátce stopkaté, až skoro přisedlé, sestavenédo konečných hroznů n. lat — 3.

b) Kv. jednotlivě úžlabní, dlouze stopkaté.Bvl.
tletá, o lodyze 1-2 dm vys., žláznatě pýřité, obvčejně
větevnaté. Listv kopinaté až čárkovité. Kor. drobné,
bledě fialové, v jícnu bledě žluté. — Čn.-zí. Evr., na
polích, březích a kamen. stráních dosti častá .. ..

m enší- minor DESF.1648.3.a) Kor. žluté, v jícnu oranžové — 4.
b) Kor. fialové, lilákové n. modré — 5.

4.a) Listy čárkov ité, neojíněné, husté. Hrozen
též hustý. s květy střechovitě se kryjícími. Bvl. vytrv.;
lod. 2-9 dm vys., i s listv Ilvsá, jen ve květenství žláz
natě pýřitá. — Čn.- zí. Eurosib., na písčinách. mezích a
u cest hojná. obecná n. květel- vulgaris L. [649].

*)V. didyma TEN. — **)Květy lnice obecné mívají někdy5 tyčinek a
korunu s 3 osfrubami t. ř. kv. pelorické (649 P).
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b) L. kopinaté, i s lod. sivě ojíněné, řídké. Hro
zen taktéž řídký, s kv. mnohem menšími nežli u
předch. Byl. vytrv., o lodyze 5-12 dm vys. — Čec., sp.
Eurosib., u nás jen v již. polovině Moravv a na již. Slo
vensku častěji, v Čechách pouze zavlečená . . .... .

kručinkolistá- genistifoliaMITL.

krátký, strboulovitý, teprve později se prodlužující.
Byl. iletá, 1-4 dm vys. Listy čárkovité, v dolejší části
lodyhy po 3-4 do přeslenů sblížené, výše střídavé. Kv.
drobounké. lilákově modré. — Če.- zí. Merid., na píseč
natých polích dosti rozš. 0

rolní-arvensis DESF, [650|.

b)

6. a)

b)

£
Stopkykv. zdéli n. delší kalicha.Druhytleté, cizí,
u nás velmi vzácné, ze zahrad zplanělé n. s cizími se
meny zavlečené — 6.
Byl. trávozelená, 2-3 dm vys., s listy široce čárkovitý
mi, zakončená hroznem volným, jednoduchým. Kor.
modrofialové, v jícnu pomerančové, s horním pyskem
hluboce 2dílným. — Če.- zí. Pěstuje se v zahr. a zřídka
zdivočuje; pův. ze sev. Afriky.. . . . « « « « ©

dvoudílná- bipartita WILLD.
Byl. sivá, 5-10 dm vys., s I. čárkovitými, zakončená
hroznem složeným, latnatým. Kor. nachově fialové, S
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horním pyskem 2laločným, dolním vousatým. — Čc.- řj.
Pěstuje se v zahr. a zřídka zdivočuje; pův. ze Středo
moří.. . . .. . . .+ . nachová- -purpurea MILL.

651. Linaria cymbalaria.

7.a) Rostl. vysokohorské, vytrvalé. Kor. spolu s ostruhou
15-25mm velké, temně modře fialové, dolení pysk v jíc
nu oranžový; ostruha zdéli ostatní kor.; hoření pysk
hluboce dvoudílný. Tobolka 5-7 mm dl. —Če.- zí. Na
alpských ssutích i prameniskách na vys. Karpatech na
Slovensku na jediném nalezišti v Liptovských Holích a
zavlečena u Bratislavy . . . alpská-alpina MILL.

b) R. nížinné — 8.

8.a) Řapíky listů mnohem kratší svých vejčitých n. stře
lovitých (hrálovitých) čepelí. Byliny 1ileté, více méně
chlupaté — 9.

b) Řapíkv I. mnohem delší svých srdčitě okrouhlých,
5-zJaločných čepelí. — Byl. vytrv., lysá, trsnatě rozvět



vená, S větvemi 2-6 dm dl. Kor. světle fialové, v jícnu. často se 2 žlutými hrboulkv. — Čn.- zí. Původu jihoevr.,
na vlhkých skalách a zdech porůznu zplanělá . . .

zv. větší- cymbalaria L. [651].
9.a) Listy nejdolejší vejčité, na spodu zaokrouhlené, pro

střední na spodu hr álov ité, nejhořejšístřelovi
té, zřídka všecky na spodu zaokrouhlené. Stopky kv.
zpravidla lysé. Kor. žlutavě bílé, na dolním pysku
žluté, na horním v jícnu fialové, s ostruhou rovnou. —

Če. - řj. Merid., na rolích velmi porůznu . .
zv. menší-elatine MILL.1652].

654. Antirrhinum orontium. 635. Antirrhinum majus.

b) Listy vesměs na spodu zaokrouhlené n. přísrdětté,
nikdv hrálovité ani střelovité. Stopky kv. huňaté.
Kor. žluté, v jícnu a na horním pvsku černo-fialové,
s ostruhou namnoze ohnutou. Ostatně jak předch...

huňatý-spuria MÍLL.[655
Poznámka: V okolí pražském, v údolíčku, směřujícímdo Chaber byla nale

zena zavlečenaLinaria dalmatica MILL.

Rod 4. IMledík. Antirrhinum. Lówenraul.
Shoduje se ve složení kv. a v plodech s rodem předch.

až na to. že koruny mají na spodu místo ostruhy pouze va
kovitou prohlubinku.
a) Byl. 1-2letá, 1-4 dm vys., s listy čárkovitě podlouhlými a

s okvětvjednotlivě úžlabními. UÚštvkal, čárko



455

vité, delší nežli růžově nachové, v jícnu tmavěji pruho
vané kor, — Čn.-zí. Euras., na rolích a rumištích hojný

menší- orontium L. [654].
Byl. vytrv., 3-6 dm vys., s I kopinatými a s kv. v koneč
ném volném hroznu. Uštv kal. vejčité, mnohem k rat
ší nežli koruna, která bývá světle nachova, růžová n. bí
lá, v jícnu žlutá. — Čn.-sp. Původem ze Středozemí a
Orientu, na zdech a rumištích ze zahrad, kde bývá pě
stován pro okrasu, někdy zplanělý . . .

větší n.Jví tlama-majus L. [655].

Byl. se 4hrannými lod., vstřícnými 1. a souměrnými kv.

) Kor. zelenavě žluté, nahoře zúžené, bez zákrsku po
páté tvčince. Květy |F| jsou vesměs ve vrcholíčcích ú
žlabních, které bývají v hořejší části lodyhy hustě
směstnány. — Byl. 2letá, žláznatě huňatlá, 2-6 dm vys,
s listy srdčitě vejčitými, 2krát zastřihované pilovitými.
— Db.-čn. Evr.. u nás velice vzácná, původní pouze na
Karpatech na Mor. a Slov. . jarní- vernalis L. [657].

hoře v jícnu se zákrskem po páté tyčince [656m|. Květy
v konečné, volné latě. Druhy vytrvalé, 4-10 dm vys.,
vnějškem sobě dosti podobné, kvetoucí v měsících let
ních — 2.

Klíč k úplné květeně. 98
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2,a) Ostře čtyřhranná lodyha alespoň v dolejší části, jakož
i listy, zvláštěna rubu, žláznatě pýřité. — Evr

alp., u nás pouze v Jeseníku a Karpatech na Moravě t
na Slovensku. . . . . žláznatý- Scopolii IHMOPPE.*)

b) Lod. i listy lysé — 3.
5.a) Čtyřhranná lod. na hránách nek řídlatá n. jen zcela uzounce křídlatá. Oddenekhlízovitě na

puchlý. Listy vejčité, skoro 2krát pilovité, po stra
nách řapíku slabě křídlaté. Kor. kalně zelené, černo
hnědě naběhlé. — Circumpol., u potoků a v křovištích
obecný - .< . <... hlíznatýÝ-nodosa L. [656|,

658. Scrophularia alata. 659. Gratiola officinalis.

„.,,, Poznámka. Druh tento jest dosti proměnlivý; blavní naše formy možnoroz
tříditi takto: a) Listy široké, vejčité neb široce vejčité. «) Na spodu srdčité: var.
cordata SCHUSTLER.8) Naspodu zaokrouhlené neb uťaté,v řapík krátce stažené:

var. ne morosa SCHUSTLER.Obě Sárůdy se vyskytají se stopkami kv. a osou květenství lysou (f.-glabra SCHUSTLER)neb se stopkatými žlázkami (f glandulosa
SCHUSTLER.)Forma s celou korunou žlutavou (f. flavescens ČELAK) jest vzác
nější. b) Listy úzké, kopinaté, podlouhlé až vejčito podlouhlé. «) L. úzce vejčité,
podlouhlé, ostře zubaté: var. sa x atilis SCHUSTLER (u Pernštýna na Mor.)9) L.
kopinaté neb úzce podlouhle kopinaté, nepravidelně (vykousávanč) zubaté: var.
c hamacneriifolia >sCHUSTLER(Krkonoše).

b) Čtyřhr. lod, na hranách široce křídlatá. Odd. hlí
zovitěneztloustlý. L. po stranách řapíkuvlnitě
křídlaté — 4.

4.a) Všecky listy ostře pilovité, dosti špičaté.křídla
lodyhy užší nežli její plochy. Zákrsek po páté tvčince
vpředu 2laločný, ke spodu zúžený. -—Cirecumpol., u po
toků a v příkopech velmi porůznu.. . . . . . « «..

M křídlatý-alata G1.. [658],
“) S, Alandulosa W. K.
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b) L. dolejší vroubkované, tupé. Křídla lod. často
širší nežli její plochy. Zákrsek po páté tyč. vpředu
mělce vykrojený, Skrát tak široký jako dlouhý. —
Ostatně jak předch., ale mnohem vzácnější . . . . Neesův-Neesii WIRTG.

Rod 6. Konitrud. Gratiola. Gnadenkraut.
Byl. vytrv., 1-3 dm vys., se vstřícnými, kopinatými L. a

s jednotlivě úžlabními kv. Kal. 5dílný, kor. zvonkovitě 2pys
ká, žlutavobílá, s červeným nádechem. Tyč. 2 a kromě nich
2 jalové nitky, ke kor. [c] přirostlé. Sem. [p| svrchní. To
bolka [f] puká ve 2 chlopně. — Čn.- sp. Eurosib., na vlhkých

lukách a pobřežích porůznu .
lékařský -officinalis

L. [659j.

660. Mimulus gutattus. 661. Lindernia pyxidaria.T
Rod 7. Kejklířka. Mimulus. Gauklerblume.

Byl. vytrv., 2-5 dm vys., se vstřícnými, vyhlodaně zuba
tými I. a úžlabními, dlouze stopkatými kv. [F], které mají
trubkovitý, 5zubý, později se zveličující kal., tlamatou, žlu
tou, v ústí často červeno-hnědě skvrnitou kor., 4 dvojmocné
tyč. a svrchní sem. s dlouhou čnělkou. — Čn.- zí. Původem
ze Sev. Ameriky, u nás pěstovaná v zahradách a někdy také
zplaňující, zvláště u potoků v horách místy v množství zdo
máenělý . . . . . . .+ .+. žlutá-guttatus DC.*) [660].

Poznámka V Čechách byla na různých místech pozorována jakožto zpla
nělá k. pižmová - moschatus DOUGL., rovněž severoamer., v zahrádkách i kvě«
tináčíchpěstovaná,Od k, žluté liší se tím, žn jest útejší, žláznatě huňatá
u že kv, její příjemně voní, = V

9M. luteus aneb nec
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Rod 8. Puštťtička. Lindernia. Biichsenkraut.
Byl. (letá, vyhánějící z růžice přízemních 1. 4hranné,

5-15 cm vys. lodyhy se vstřícnými, vejčitými L, z jejichž
paždí vyrůstají dlouze stopkaté kv. Kal. 5dílný, kor. [c] 2
pyská bělavě růžová, tyč. 4. Tobolka |f, f4| posléze [pouzdrá.
— Čec.,sp. Euras., na březích rvbníků velmi pořídku .

rozložená- pyxidaria L. [661].

Rod 9. Blatěnka. Limosella. Schlammling.
Bylina iletá, téměř bezlodyžná, vyhánějicí z kořene ve

dle dlouze řapíkatých, kopisťovitých listů a dlouze stopka
tých, bělavých n. lilákovýc azivé, kořenující vý
běžky. Kal. vytrv., 5zubý, kor. zvonkovitá, pravidelná, 5cípá,
tyč. 4 dvojmocné. Tobolka |f| neúplně 2pouzdrá, ve 2 chlopně
pukající. — Čn.- zí. Kosmopol., na březích vod dosti častá

obecná-aguatica L.[662].

Rod 10. Náprstník. Digitalis..Fingerhut.
Byl. s přímými, 3-12 dm vys. lodyhami, se střídavými,

vejčitými až kopinatými, pilovitými listy a souměrným kv.
v konečných hroznech. Kal. 5dílný, kor. [F] trubkovitě zvon

kovitá, se šikmým „okrajem, tyč. 4, ke kor. [c] přirostlé. To
polka TÝ)puká ve 2 chlopně. Čn.- sp.a) Kor. žluté. Kal. ušty kopinaté, špičaté — 2.
9 Kor. nachové n. bílé. Kal. uštyvvejčité. Bvl. 2letá

až přes ( m vys. — Rozšířen hlavně v Evropě jzáp.,
u nás planě pouze v horách Děčínských a v Císařském
Lese, jinde zplanělý: častěji však pro okrasu pěstován

Červený- purpureaL.
2.a)'Lod. měkcep ýřitá. Kor. uvnitřhnědě skvrnité.

Byl. vytrv., 3-9 dm vys. — Evr., na lesnatých stráních
av mýtinách, zvláště vyšších poloh, dosti rozš.. .hlínožlutý-ambigua MURR.[663].

b) Lod. lysá. Žluté kor. uvnitř neskvrnité, menší
než u předch. Byl. 2letá, 3-6 dm vys. — Evr.-alp.,u nás
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jen jednou blíže Hostinného a u Litomyšle, zdivočelý .
žlutý-lutea L.

Rod 11. Kokrhel. Alectorolophus.*) Klappertopf.
Byl. 1leté, cizopasné, se 4hrannými lod., vstřícnými, při

sedlými n. zcela krátce řapíkatými, pilovitými l. a úžlab
ními. kratičce stopkatými až přisedlými kv. Kal. 4zubý, na
dutý; kor. tlamatá, s hořejším pvskem vpředu ve 2 zoubky
vykrojeným, nejčastěji žlutá: tvě. 4. Plod smáčknutá, poslé
ze chřestící tobolka.

ď

665. Digitalis ambigua. 664. Alectorolophus minor,
£

a) Zoubkv hořejšího pysku kor. jen asi tak dlouhé
jak široké, bělavé n. namodralé.—Listeny, z jejichž
paždí vyrůstají kv., zelené n. nahnědlé. Trubka zlato
žluté koruny Jel skoro rovná, kratší Ivsého kalicha, tak
že z kalicha vyčnívají jen pysky. Listy čárkovitě pod
louhlé, dole zaokrouhlené. Lod 1-3 dm vys., namnoze
nečárkovaná. — Kv.. čn. Evr., na vIhkých lukách hojnýmalokvětýv- minor WIMM.**)[664].

b) Zoubkvyhořejšíhopysku kor. asi dvakráttak 4 bou
hé jak široké, nejčastěji Halové— 2

2.a) Dolnípysk kor. přímo napřažený, s hořejšímpys
kém skoro rovnoběžný, takže jícen koruny více méně
uzavírá — 3.

*) Rhinanthus EHRH. — **) A. crisia galli [.
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b) Dolnípysk kor. dolů sehnut“, tak že jícnu kor. ne
nzavírá. Lod. 1-3 dm vys., obyčejně černými čárkami
posetá. Kor. zlatožlutá, na dolním pysku fialově tečko
vaná. — Čec.,sp. Evr -alp., jen ve vysokých horách ro
stoucí (Krušné hory, Krkonoše, Jeseník, Beskydy, vvs.
Karpaty) . . . . . .+.. sličný- pulcher WÍMM.*)

3.a) Kalichy jakož i hořejší část lod. huňaté. — Ostatně
jak násl., hlavně v obilí hornatějších poloh rozš. ..

huňatý- hirsutus ALL.**)
b) Kal. Ivsé n. skoro lysé, jen na okraji pýřité — 4.

) 665, Alectorolophusmajor. 666. Alectorolophus iontanus.

4.a) Lod. namnoze jednoduchá n. až nahoře chudě rozvětvená, 2-5 dm vys., často černě čárkovaná. Listeny
bledé, ostře pilovité, o zubech jemně zašpičatělých, alenikoli v osinu protáhlých. Květy,rozvíjející
se od kv. do čce., mají koruny zlatožluté. — Euras.,
na vlhkých lukách nikol. všude..

větší- -major RCHB.1665].
b) Lod. obyčejně už zdola větevnatá. Bledozelené listeny

pilovité, o zubech dlouhých, namnoze osinovitě
protáhlých. Kv.,rozvíjejícíse od čce. do září,
mají žluté kor. v ústí modře kropenaté. — Euras., na
lesnatých stráních a suchých lukách velmi porůznu .

pozdní- montanus RITSCH.***) |666].
9) Rhinanthus alpinus BAUMG. — **) Rhinanthus villosus PERS. — ***) Rhi

nanthus serotinus SCHONH.
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Poznámka. Druhy kokrhelů jsou namnoze velice proměnlivé a tvořívelmi

mnoho forem, jichž rozeznáváníjest obtížno. U mnohých druhů rozeznáváme zvláštníletní a podzimní rasy, vedle toho však známe zejména z hor monomorfní,asi
uprostřed stojící rasy. Naše formy zpracoval monograficky STERNECK, který uvádí
z Č. též míšence A. major X minor (= A. fallax STERNECK).

Rod 12. Všivec. Pedicularis. Láusekraut.
Byl. cizopasné, s listy hluboce zpeřeně dělenými v pilo

vité n, zubaté úkrojky a s květy kratičce stopkatými až při
sedlymi v konečných hroznech

ně n. klasech.Kal. vytrv., na okraji
pa řeřabatělaločnatý,kor. 2pyská,

a TS E tyč. 4, semeník s dlouhou čněl
OtatÉ | k 2 kou. Tobolkypukají ve dvě
B 49 V chlopně.

hy v Al :
u SŽ tí Á a

t67. Pedicularis palustris, 668. Pedicularis silvatica.

1.a) Trubka kor. rozšířena ve zvonovitý, skloněnými pysky
uzavřený jícen; úseky list. podlouhlé, tupé, dvakrát
vroubkované; květy sírově žluté, s krvavě červeným o
krajem doleního pysku. Rostlina statná, až ( m vys,
vytrv, — Čn.-sp. Euras. V Čechách na bažinných lu
kách v horní Šumavě (Lipka u Vimperka) a na Sloven
sku (na úpatí Tater) -< -2 -2 < + 4+ + 4+

žezlovitý-sceptrum CarolinumL.
b) Trubka kor. není zvonkovitě rozšířena — 2.

2.a) Horní pysk kor. vpředu zobanitý, zoban na konci u
kousnutý — 3.

b) Horní pysk není zobanitý, přímý neb srpovitě zakřive
ný, na konci, většinou neširokém, přilbovitý. tupý — 6.

3.a) Kor. červené neb růžové, jenom výminečně bílé — 4.
b) Kor. citronově žluté neb žlutavě bílé; kališní zuby vel

mi krátké, vejčité, tupé, širší než dlouhé; kal. na hra
nách pýřité: úsekv listové hrotitě pilovité. —Čn.- sp.
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Eur.-alp. Na alpských holích a lučinách. Na slov. vys.
Karpatech (pochvbná) ©.. chocholatý- comosa L.

4.a) Zuby zobánku malé, šidlovité: kal. dvojpvský, laloky
kadeřavé; lod. přímá, od spodiny rozvětvená. — Kv.,čn.
Euras. Na mokrých lukách hojný . . . . .. . . ...

bahenní- palustris L. [667].
b) Zuby zobánku trojboce šidlovité: kal. pětizubý n. pěti

klanný — 5.
5.a) Lod. dvojího druhu; hlavní lod. přímá a od spodiny kvě

tonosná. vedlejší lodyhy rozprostřené. Hoř. pysk kor.
poněkud srpovitý:; kal. pětizubý, zuby nahoře zubaté.
Rostl. 1-2letá. — Kv., čn. Evr., na rašelinných lukách a
v lesních bažinách . . ... lesní-silvatica L. |[6068|.

669. Pedicularis verticillata. 670. Pedicularis Oederi.

b) Byl. vytrv., s lod. jednoduchou, nezkrácenou, 2-3 dm
vys., dole bezlistou, zakončenou huňatým. klasovitým,
směstnaným hroznem krvavě nachových kv., jejichž ka
lichy jsou až asi do polovice rozeklány v 5 kopinatých
uštů. — Čn.-sp. Circumpol., horská, arkt.. u nás pouze
v Krkonoších . -< -2©. sudetský- sudetica WILLD.

6.a) Lod. má L.. listenv a květy v přeslenu n. listy vstřícné:
kal. nafouklý, srstnatý: květy nachové. — Če., sp. Cir
cumpol.-alp. Na holích a lučinách vys. Karpat na Slo
vensku (na Tatrách obecný) 2

přeslenat“v- verticillata |.. [669].
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b) Lod. I., list. a kv. ve spirále — 7.
7.a) Kal. do polov, dvouklaný, vpředu se 5-5 zoubky; zuby

velmi krátké, trojboké: kor. sírově žluté —-8.
b) Kal. 5zubý neb skoro do poloviny 5klaný; rostlina níz

ká, s květenstvím krátkým. Kal. trubkovitě-zvonovitý,
s kopinatými, na špičce nazpět zahnutými zubv; kor.
citronově žluté, většinou s červenou skvrnou. — Čec.,sp.
Euras.-alp. Na holích a lučinách vys. Karpat na Sloven
sku (Choč, Vys. i Nižné Tatrv)

pestrý - Oederi VAHL.*)16701.

x<.:.Ňx

672. Euphrasia Rostkoviana.
J .

8.a) Trubka kor. lysá: trubka kal. lysá n. skoro Ivsá; nitky
dvou kratších tyčinek lysé n. skoro lysé. Květenství
prodloužené. Lod. 0-5-2 m vys. Listy celkem přílysé;
vřeteno a úseky list. dosti široké. — Čn., sp. Karp.-end.
Na vlhkých až úrodných pův. lukách, pouze na j. v. Mo
ravě v Bílých Karpatech u Boršic (ned. Uher. Brodu).

vysoký- exaltata BESSER.
b) Tr. kor. uvnitř huňatá: tr. kal. pýřitá; květ. hrozen

směstnaný, bohatý. Lod. silná a tuhá, 2-6 dm vys. u
spodiny často více chlupatá, výše slaběji n. skoro lvsá.

lysé. Úseky a zoubky I. vejčité n. podlouhlé, (5-53
mm Šir., nepříliš ostré neb přítupé, s nasazeným, kra

*) P. versicolor WHLBG.
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tinkým ostřím. Zoubky. kal. krátké. trojboké, kor. bledě
žlutá, 22-26 mm dl. Nitky všech 4 tyč. skoro stejně silně
chlupaté. — Čn.-sp. Evr.-alp. Na holích a lučinách vy
sokohorských, u nás pouze na vys. Karpatech na Slo
vensku . . . . horský- Haecguettii GRAF.*) [671|.

Rod. 13.Světlík. Euphrasia. Auďentrost.
Byl. ileté, cizopasné, s listy většinou přisedlými, vstříc

nými a s květy v konečných, klasovitých. listenatých kvě
tenstvích. Kal. 4zubý, nenadutý, kor. 2pvská, s horním pys
kem 2klaným, vzhůru směřu jícím, s dolnímSkla
ným, barvy bílé, s fialóvými a žlutými proužky. n, barvy na
modralé. Tyč. 4. s pvtlíčkv, na spodu protaženými v osinku.

675. Euphrasia salisburgensis. 674. Odontites rubra.

1.a) Listeny aspoň na spodině svého okraje žláznatě chlu
paté —2.

b) List. bez žláznatých chlupů —4.
2.a) Kor. poměrně velké, za květu se prodlužující, jejich

trubka posléze dosti daleko vyniká ze žláznatého kali
chu; čnělka při odkvétání skoro rovná —5.

b) Kor. malé n. prostřední, za květu se neprodlužující, jejich trubka z kal. vyniká nepatrně n. vůbec nevyniká;
*) P. carpatica SÍMK.. P. sumana SPRENG.. P. foliosa WHTLBG.
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čnělka vždy dolů sehnutá. Kal. á listeny zvláště na kra
jích a podél žilek + pokryty krátkými (£ 1 mm dl),
žláznatými chloupky. Lod. 5-55 cm vys., kadeřavě pý
řitá, obyč. dole velmi rozvětvená. Prostř. a hoř. lod. L.
ostré, s osinatě zaostřenými zoubky. Články kratší listů.
Kor. 6-10 mm dl., bledě fialové n. modravé, se žlutou
skvrnou a modrými i nachovými proužky na dolním
pysku. — Če.-zí. Louky, kraje lesní. V území velmi
roztroušeně, v Karpatech na Slov. častěji.

žláznatý- brevipila BURNÁTet GREMLI.
Listy vejčité, + zaostřené, s 3-6 ostrými zoubky na
každé straně, dolení za květu obyč. již opadlé. Články
lod. četné, ne delší listů, lodyha často bohatě rozvětve
ná. Kor. bílá, horní pysk bledě lilákově naběhlý, dolní
s fialovými proužky a žlutou skvrnou, — Če.-zí. Cir
cumpol. Loukv, pastviny, kraje lesní. V celém území
rozšířená . . . . luční- Rostkoviana HAYNÉ [672|.
Lod. 1. tupé, s tupými zoubky. Články lod. delší listů.
Lod, 5-30 cm vys., nerozvětvená n. s nečetnými prodlou
ženými větévkami. Dol. I. za květu zachované. Listeny
ostře zubaté, méně chlupaté s méně četnými žlázkami.
— Kv.-če. Evr. Na lukách a okrajích lesních. V území
roztroušeně 242. chlumní- montanaJORD.

b
z

—

S"

hl

E

hé jako široké; zralé tob. chlupaté n. aspoň na okraji
s přímými štětinami — 5.
L. kopinaté n. čárkovitě kopinaté oboustranně s 2 až 3
zuby. Hoření 1. ostré, s osinatými zuby, 2-5kráte delší
než široké, lysé, lesklé. Lod. 5-20 cm vys., jednoduchá
n. dole rozvětvená. Kal. lysý. Kor. 6-8 mm dl., nejčastěji
bělavá s modravým horním pyskem a žlutou skvrnou
i temnými proužky na dolním pysku. Tob. lysé n.
na hoř. okraji s jednotlivými, dovnitř zahnutými štěti
nami. — Če.- řj. Evr.-alpin. Na horských holích a pola
nách. V území pouze na vys. Karpatech na váp. na Slo
vensku a v Podk. >

alps k ý - salisburgensis HOPPE 16731.
Kor. poměrně velké, za květu se prodlužující, jejich
trubka posléze dosti daleko vyniká z kalichu; čnělka
za odkvětu skoro přímá — (0.
Kor. malé n. prostřední, za květu se neprodlužující, je
jich trubka málo n. vůbec nevyniká z kalichu; čnělka
vždy dolů sehnutá — 7.
Rostl. větší, většinou bohatě rozvětvené. L. ostré, hoření
s ostrými zuby; listeny na spodině ponenáhlu zúžené,
s dlouze osinatými zuby. Podobna bezžlázné E. Rost
koviana. — Če.-zí. Na stepních lukách a na okra
jích lesních. Pont.-orient. Ú nás pouze na Slovensku a
na Moravě velmi vzácně. . .

Kernerův-Kerneri WETTST.
Menší, většinou nerozvětvené horské rostlinky; zuby
listenů nejsou osinatě prodloužené. L. tupé, s přítu
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pými zuby; listeny široce vejčité, na spodině náhle sta
žené. Kor. nezřídka s nápadně širokými zuby kor., bílá
n. liláková, s fialovým horním pyskem a temně prouž

jl aným, jakož 1 žlutě skvrnitým dol. pyskem. — Čc.Horské hole a lučiny. Evr.-alp. Pouze na vys. ho
rách: Krkonoše, Kr. Sněžník, Jeseník, vys. Karpaty.. .

pestr“ý-picta WIMM.
Horské rostliny s tupými l.; zralé tobolky delší než ka

ich. Květy velmi malé, brzo žluté, brzo bílé, brzo celé
n. z části fialové; úseky hoř. pysku nejsou vykrojeny

I O
—

a odstávají — 8.
b) Rostl. nižších poloh.s ostrými hoř. L.: tob. kratší než

kalich — 10.,

8.a) Lod. I. široké, s 3-5 zuby: boř. I. velmi krátce řapíkaté.
R. obvč. statnější než násl. druh. — Čc.-zí. Sudet.-karp.
end. Na holích a lučinách vysokohorský ch. Na Krkonoších (Sněžné jámv) a na Vvs. Tatrách ...

tatranský- TatraeWETTS"
b) Lod. I. s 1-3 zuby, řidčeji více, všechny I. přisedlé. —

Čec.-zí. Evr.-alp. Na holích a lučinách vysokohorských.
V území neroste a jest zastoupena předcházející racounejmenší- minimaJACO.

9.a) Lod. tenká a štíhlá, často skoro nitkovitá; hoř. lod. I.
se 3-5 zuby: květy velmi malé. L. a kal. lysé; zuby

stenů nejsou většinou osinaté, často přítupé. — Čn.Evr.-bor. Na lukách a krajích lesních. — V úzomí
V"č hojněji, na M. velmi vzácně .štíhlý- gracilis FRIES.

b) Lod. není nápadně tenká a štíhlá — 10.
10.a) Lod, lysé — 11.

b)L. aspoň na okraji a na žilkách krátce štětinaté — 12.
11.a)Kor. u vyvinutých rostl. 7-10 mm dl. Horní I. a listeny

se zoubky obvčejně osinatými, ke květůmpřiléha jící. —
Če.-řj. Evr. Suché louky, lada, pastviny: okraje lesní

tuhý- stricta IIOST.
b) Kor. menší, 4-6 mm dl. Hoř. I. a listeny sice ostře, niko

liv však osinatě zoubkované. Rostl. obyč. od dolejška
rozvětvená. Listenv odstávající n. nazpět zahnuté. —
Če.- sp. Evr.-bor. V území hlavně v sev.-záp. Čechách
a vzácně i na sz. Moravě . . ha jní-nemorosa PERS.

2.a) Hoř. a prostř. I. lod. tupé n. ostré, s ostrými n. tupými
zoubkv, avšak bez osin — 15.

b) Zuby hoř. I. a listenů osinaté: kv. prostředně veliké.
Lod. tuhá. většinou jednoduchá, n. v dolení části rozvět
vená, až 50)cm vys. Čn.-zí. Pont.-asij. Na stepních
stráních. Na Moravě (Čejč, Pavlov. kopce) a v Podk. R.
(Marmaroš) ©.-< -2 2. tatarsk v- tatarica FISCII.

15.a)Hoř. a prostř. I. lod. ostré. Články kratší než listy, Lod.
5-40 cm vys., obyč. rozvětvená. Dolení I. tupé, vvšší vej
čité n. elliptičné, šedě zelené, krátce řapíkaté, na každé
straně se 4-7 zoubkv. Kor. obvěč,bělavé, se žlutou skvr



445

nou a temnými proužky na dolením pysku, 4-6 mm dl.
— Če.-zí. Eur.-bor. Na lukách a ladech. V sev.-vých.
Čechách; na Tatrách a v Oravě na Slovensku

zkrácený“v-curta FRIES.
b) Všechny 1. lod. tupé, s tupými zoubky. Články delší než

listy. Rostl. nižší, lod. nerozvětvená n. málo rozvětvená,
s nečetnými články. Kor. 5-8 mm dl., modravě lilákové,
se žlutou skvrnou a temnými proužky na dolním pysku,
jakož s bělavým jícnem v tr. kor. — kKv.-čn. Na lu
kách, zvláště vlhkých, na vyšších horách. — Evr.-alp.

Nejhojněji na Sudetách (Jiz. h., Krkon)), řidčeji v Karpatech (Beskydy, Tatry, Spiš)
modr ý- coerulea TAUSCH.

Poznámka. Z míšenců světlíků jsou z naší květeny známy: 1. E. E SACRostkovianavsev. C.2.E.montanaX Tatrae (=E JJavorinensis SA
na Slov.(údolíBialkya| Javoriny).3. E. nemorosaXstricta (—E.house.
knechtii WETTST.)v Č. (Chuděnice).4.E.pictaX Rostkoviana“(= E. cal
vescens BECK)v Krkonošícha na Jeseníku.5. E. salisburgensis Xstricta
(= E. Favratii WETTST.) na Slov. ve Vys. Tatrách.

Rod. 14 Zdravínek. Odontites. Zahntrost.

Bvl. tleté, shodující se u většině vlastností s rodem
předch. až na to, že kor. jejich mají horní pysk nerozco
klaný n. jen zcela mělce vvkrojený a více méně oblou
kovitě ohnutý.
a) Kor. zlatožluté. — Lod. 2-4 dm vys., větevnatá, jem

ně pýřitá. Listy úzce kopinaté až čárkovité, dolejší oddá
leně slabě pilovité, hořejší i s listeny celokrajné. — Čc.
zí. Merid., na výslunných stráních velmi porůznu. .....

žlutý-lutea L.*) [675].
b) Kor. kalně nachové, zřídka bílé, Lod. 1-4dm vys.,

větevnatá, drsně pýřitá. L. kopinaté až čárkovitě kopi
naté, vesměs i s listeny pilovité. — Kv.-řj. Euras., na vlh
kých rolích, průhonech a návsích obecný.

nachový-rubra PERS.k% [674].
Pozn. Vyskytuje se ve 2 odrůdách, jež bývají též považovány za druhysamostatné:

a) Listy na spodu zaokrouhlené; listeny zdéli n. i delší svých květů. — Čn. če. .
jarní- verna BELL.

B) L. na spodu zúžené; listeny namnoze kratší svých kv. — Sp.-ř
pozdní- -serotinaLMK.

Rod 15. Babí květ. Bartsia. Bartschie.

Vytrv. bvlina s jednoduchou, 1-2 dm vys., huňatou lo
dyhou, se vstřícnými, vejčitými, vroubkovaně pilovitými |. a
s úžlabními, fialovými kv. podobného složení jako u zdra
vínku. SemenaIs] jsou křídlatě žebernatá. — Čn,
če. Evr.-alp., u nás pouze v Krkonoších, Jeseníku a na Kar
patech 0 horní-alpina L. [676|..

*) Euphrasia lutea L., Orthantha lutea KERN. — **) Euphrasia odontites T.,
Odontites vulgaris MNCIL.
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Rod 16. Černýš. Melampyrum. Wachtelweizen.
Byl. namnoze leté, cizopasné, mající listy vstřícné,

alespoň v dolejší a prostřední části lodyhy celokrajné, po
případě na spodu po každé straně s několika zoubky, a květy
v konečných, listnatých klasech. Kal. 4dílný, kor. dvoupyská,
na dolním pysku v ústí se 2 hrboulky; tyčinky 4, s prašníky
na spodu, protaženými v osinku; semeník je svrchní a pod
ním jest zrnéčku podobná žlázka [ž]. Tobolky [f] obsahují
pouze 2-4 semena. — Čn.-zí.
1.a) Květy v klasech jednostranných, v dolejší části

dosti řídkých — 2. —
b) Kv.v klasechvšestranných n. 4hranných,hus

tě směstnaných — 10.

F

675. Odontites lutea. 676. Bartsia alpina.

2.a) Listeny jsou vesměs zelené“) — 3.
b) Hořejší listeny jsou více méně modrolLialové,

řidčeji modře n. nachově naběhlé, jen u rostlin ve
stínu rostoucích jsou skoro celé zelené n. bledé — 6.

.a) Kal. ušty poměrněkrátké, nanejvýš do třetiny
kor. sahající — 4.

b) Kal. ušty delší, přes třetinu kor. sahající — 5.
4.a) Listy vejčito-kopinaté n. kopinaté; hořejší listeny hlu

boce rozeklané v 5-7 uštů. Kor. bílé, se žlutým dolním

+%Pouze u černýše klamného (M. fallax ČELAK, = M, hohemicum
KERN bývnjí někdy nejhořejší listeny uamadralé,

Ut



b)

J.a)

)>)

0, a)
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yskem, zřídka celé žluté a ještě řidčeji nachově na
běhlé. Prašníky žluté. Lod. 2-3 dm vys., zpravidla vě
tevnatá. — Eurosib., v lesích a na lesních lukách hojný

obecný- vulgatum PERS. [677|.
L. úzce kopinaté až čárkovité. Hořejší listeny celokraj
né n. jen na spodu s několika zoubky. kor. zpravidla
celé žluté, řidčeji na trubce bělavé. Prašníky červe
nohnědé. — Ostatně podoben úplně předch., od ně
hož jej mnozí ani neoddělují; porůznu . . . . . . .

luční- pratense L.*)

Kor. 6-9 (10) mm dl. Prašníky asi 1-5 mm dl., oba do
hromady asi 3kráte delší než široké, každý s krátkým
leč zřetelným zobánkem — 6.
Kor. 9-13 mm dl. Prašníky 2-3 mm dl., oba dohromady
4-okráte delší než široké, každý s malinkým, sotva pa
trným zobánkem —7. :
Listeny jakož i kalichy lysé. Ušty kal. až do polo
vice koruny sahající. Kor. poměrně malé, zlatožluté,
s ústím široce otevřeným. — Lod. obyčejně rozvětvená,
[-3 dm vys. Listy i listeny kopinaté, celokrajné n. dole
s několika mála zoubky. Furosib., v horských lesích po
porůznu < ©% « <. Jopní-silvaticum I.**) [678|.
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Poznámka. Druh značně proměnlivý,zejména větvením,délkou článků lod
a šířkou L.a listenů. Vedle typického plemene s I. lod. zpravidla kopinatými až čár
kovitými,. 5—8 mm širokými,s listeny většinou celokrajnými a ne širšími listů roste
u nás v-horách subspec. intermedium RONNIGER s četnými, krátkými články lod.
s lod. dosti vysokou s jedním páremstrmě vzpřímených větví z úžlabí I. nad dělo:
hami, často ještě za květu zachovalými, s I. lod. kopinatými, 2—3 mm šŠir.,s listeny
širšími,na spodu často jedním zubem opatřenými. jakož i subspec. laricetorum
KERNER sp., která má lod. jen zvýší 10—15 cm, zpravidla jednoduché, 1. úzké
2—3 mm široké, listeny mnohem širší, na spodu po každé straně s 1 až 2 zoubky,

b) Listeny na spodině jakož i kalichy spoře pýřité
Ušty kališní kratší, až do poloviny koruny nesaha.
jící. Zlatožluté kor. trochu větší, s ústím více méně
zavřeným. Listy i listeny čárkovito-kopinaté; nejho
řejší listeny bývají někdy namodralé. — Ostatně jak
předch., ale mnohem vzácnější . . . . .- « « +..

klamn“v-fallax ČELAK.*)

679. Melatrpyrum nemorosum. 680. Melampyrum cristatum.

Z.a) Kor. mléčně bílá s dolením pyskem nachově proužko
vaným. Obyčejně málo rozvětvený, s větévkami poně
kud obloukem vystoupavými, 15-50cm vys. L. i listeny
odstávající. L. kopinaté. zaostřené. Listeny u spodiny
+ zaokrouhlené neb zúžené, obyčejně s ( neb několika
zoubky, řidčeji celokrajné. Zoubky kal. podlouhlé, zvlá
ště po odkvetení značně delší než trubka, Kor. větší,
zvláště s dolením pyskem delším a širším. —Čn.- sp.
Hlavně v Karp. V lesích Podkarp. Rusi, ale i na mor.
Jeseníku, Kladském Sněžníku a v Krušných Horách na
Keilbergu . . . . . . skalní-saxosum BAUMC.

b) Kor zlatově žlutá. Velikostí a stavbou kor. a prašníků
podobá se č. skalnímu, barvou kor. č. lesnímu; lod, 15

*)M, bohemicum KERN./ M, stenophyllum ČELAK. non BOISS.
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30 cm vys. Vzrůst stísněný, rozvětvení dosti silné, vě
tévky, listy a listeny + tuhé, + vzpřímené. Listenv u
spodiny obyčejně uťaté s malými zoubky (1-2), odtud
v obryse trojboce podlouhlé. — Čn.-zí. Karp.-end. V pá
su klečovém a horském v Karpatech Podkarp. Rusi.. .Herbichův-Herbichii WOL,

8.a) Hořejší listeny vejčité až trojhranné, dole po obou stra
nách rozstříhané v úzké zoubky. Byl. obyčejně kade
řavě pýřité až huňaté — 9.

b) Hoř. listeny čárkovitě kopinaté, dole po každé straně
pouze se 2 krátkými zoubky — 5b

681. Melampyrum arvense. 682. Tozzia alpina.

9.a) Lod. obyčejně větevnatá, 2-5 dm vys., s listy vejčitě ko
pinatými, dlouze zašpičatělými. Kor. zlatožluté, zpředu
žloutkové, v dolejší části trubky rezavé. Listeny hořejší
modrofialové. zřídka nachové n. bílé. —Evr., v lesích, há
jícha na lukách hojný. . hajní- nemorosumL. 1679].

b) Lod. obyčejně jednoduchá, 2-3 dm vys., s I. podlouhle
kopinatými, užšími a kratšími nežli u předch. Úhledné
kor. poměrně veliké, červenavě Žluté. Hořejší listeny
modré. — Ostatně jako předch., od něhož jej mnozíani
neoddělují a pokládají ho za časně kvetoucí formu č.
hajního. Znám pouze od Domažlic v. Č. a od Vsetína
na Mor... . . . . moravský- moravicum EL.BR.

Poznámka. Na Mor. u Lažánek byl nalezen příbuzný č.horský (subalpínum
KERNER),který se liší od č. hajního1 moravského I. užšími, podlouhle kopinatými
neb čárkovitými,uprostřed nejširšími; jeho listeny jsou stejné s listy.

10.a)klasy květní střechovitě čtyřhranné, Listeny je
jich široce srdčité, vdlouhou špici protáhlé, sedlovi

Klíč k úplné květeně. o9
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tě prohnuté, hřebenitě rozstříhanými okraji vzhů
ru obrácené, dlouhou špičkou dolů sehnuté, na
chově naběhlé n. bledozelené. Kor. žlutavě bílé, často
s nachovým nádechem. Lod. 1-3 dm vvs., odstále vě
tevnatá; listy úzce kopinaté, celokrajné. — Eurosib.,
porůznu na lesnatých stráních a lesních lukách.. . .

hřebenitý- eristatum L. [680].
Poznámka. Luční, dříve kvetoucí, málo rozvětvená forma jest č. pospolitý

— M. solstitiale RONN,

b)Klasy kv. všestranné, válcovité. Vejčitěko
pinaté po stranách hřebenatě rozstříhané, listeny jsou
buď ploché n. žlábkovitě prohnuté, ale v obou přípa
dech směřují prodlouženou špičkou vzhůru — 11.

11.a)Listeny nachové, zřídka bílé. Kalich krátce srstna
tý, skoro tak dlouhý jako kor. trubka. kor.
kalně nachové. v jícnu žluté. — Lod. 2-4 dm vys., oby
čejně větevnatá. Evr., na rolích hojný ——

| rolní-arvense L. [681].
b)Listenvnejčastějižlutavě zelené, zřídkanačev

venalé. Kal dlouze huňatý, mnohem krat
ší nežli kor. trubka. Kor. v našich krajinách nejčastěji
nachové, zřídka žluté n. bílé. — Ostatně jak předch.,
dosud pozorován jen v okolí Zábřehu na Mor., kam bvl
patrně zavlečen s cizím obilím; původní na již. Sloven
sku a proniká do údolí Váhu NN

bradatý- barbatumW. K.

Rod 17. Hornice. Tozzia. Rachenblume.
Byl. vytrv., cizopasná, 1-3 dm vys., se 4hrannou, naho

ře větvitou lod., vstřícnými, přisedlými. vejčitými I. a úžlab
ními kv. Kal. 4-5klaný. kor. 2pvská, žlutá, na dolním pysku
krvavě tečkovaná; tyč. 4. Tobolka posléze isemenná. —
Čn -sp. Evr.-alp., u nás pouze při pramenech Visly na
Beskvdách, na Babi'iagóře, Malém Kriváni, Stohu a Řozsutci
na Slov., jakož i v Podk. R.. . obecná- alpina L. [682].

Poznámka. Polští botanikové pokládají karpatské rostliny za samostatný
druh (h. karpatská-T. carpatica WOL.)

Čeleď 64. Pyskaté. Labiatae.

Byliny, zřídka polokře s lodyhami. zpravidla 4hranný
mi. s listv vstřícnými a s květy zpravidla souměrnými. Kal.
5zubý, zřídka t0zubý, někdy 2pyský: kor. zpravidla 2pvská
n. ipvská, řidčeji 4cípá. skoro pravidelná: tyčinky 4, dvoj
mocné. zřídka 2; semeník svrchní, na dně kalicha sedící,
s dlouhou čnělkou. Plody 4 tvrdky. :
1.a) Tvčinky pouze 2; někdy kromě nich ještě 2 zakrnělé

nitky bez prašníků — 2.
b) Tyčinky čtyři — 3.

2.a) Korunyzřetelně dvoupyské a také kalichyvíce
méně 2pvské [683g].—. . - . « - . . 20. Salvia.



b)

3. a)

b)

c)

4. a)

b)
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Kor.nálevkovité, s okrajem4cípým, skoro
pravidelným [683h]; kal. 4-5zubé . . . 25. Lycopus.
Korunyzřetelně dvoupyské, s oběmapysky vy
vinutými — 4.
Kor. jednopyské, an hořejší pysk zakrněl v pouhé
2 zoubky n. se vůbec nevyvinul [683a-c| — 25.
Kor.nálevkovité, s okrajem 4cípým, často
skoro pravidelným [683d| — 26.
Kalich 5zubý, po případě 10zubýÝ, ve 2 pysky nero
zeklaný [na př. 683d,e,i|; nebo „kalich jen z polovice
vyvinutý, bezzubý — 5.
Kal. 2pyský, a to Často o horním pysku 3zubém,dol
ním 2zubém [na př. 683 f| — 20.

5. a)

b)

6. a)

b)

7.a)
)b

| činky o dlouhýchnitkách, z trubky kor. vyniké — 6
Tyč. o kratších až zcela krátkých nitkách, z trubky
kor. nevyniklé —18.
Tyčinky trčí už před vypylením z koruny (nejsouce
kryty jejím horním pyskem) a rozestupují se; někdy
však jsou tyč. zakrnělé n. chybějí — 7.
Tvě. jsou alespoň před vypvlením shora k ryty hor
ním pyskem koruny — 9.
Listy celokrajné — 8.

po kraji vroubkovaně pilovité. Květy vězí v
paždí široce vejčitých listenů, s nimiž skládají jedno
stranné, klasovitě stažené, konečné i úžlabní hrozny...

24. Elsholtzia.

b)

na konci větví a větviček drobné, husté, dhranné n.
kulovaté klásky a ty tvoří dohromady chocholičnatou
n. jehlancovitou latu ... „ 19. Origanum.
Kv. v úžlabních, namnoze jednostranných lichopřesle
nech. Bylina v dolní části dřevnatějící, s listv úzce ko
pinatými 27. Hyssopus,
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9.a) Vnější (přední, dolejší) tyčinky jsou delší nežli tvč.
vnitřní [683e| — 10.

b) Vnitřní (zadní, hořejší) tyčinky jsou delší nežli ty
činky vnější — 17.

10.a)Spodní pysk koruny má vpřecu 2 duté hrboulky[683e|.... . 28, Galeopsis.
b) Na spodním pvsku kor. není vpředu dutých hrboul

ků — 11.

11.a)Listy, alespoň spodnější , jsou rozeklány ve 3 1 víceuštů ... . 22.2 22 Leonurus.
b)L. vesměs nedělené — 12.

12.a)Lod. až 5 dmvys., dole listnatá, pak asi v polovici se 2
listy, výše však bezlistá. zakončená krátkým,
str Doulovitě staženým klasemnachových(zříd
ka bílých) květů 2.. -4 5, Betonica.

b) Rostlinv jiných vlastností nežli jak uvedeno. pod
a) — 13.

13.a)Květy mají pod kalichy po dvou n. po několikaštětinovitých listencích— 14
b)Kv.nemají zpravidlapodkalichyštětinovitých

listenců; jsou-li pod kal. listence, jsou niťovité, někdy
sotva patrné, n. čárkovitě kopinaté — 15.

14.a)Květy. jsou. směstnány do lichopřeslenů stopka
tých. Horní pysk kor. není vpředu vykrojen .

4. Ballota.
b) Kv. jsou směstnány do lichopřoslenů přisedlých.

Horní pysk kor. jest v předu vvkrojen 7.Phlomis.
15.a)Drobná byl. s listy čárkovitě kopinatými, celokrajný

mi. pěstovaná v zahrádkách . . . ... 26. Satureja.
b) Byl. jiných vlastností, nežli jak uvedeno pod a) — 16.

16.a)Vnější tyčinky se po vypvlení zkrucují a vy
bočují stranou z koruny [683k] . . . . . 3. Stachys.

b)Vnější tyč. se po vypylení nezkrucujía z korunynevybočují . ...... . 2 Lamium.
7.a)Spodnípysk kor. jest lžicov itě vyhlouben l6S3||.

Listy srdčitě vejčité n. podlouhle srdčité . 15. Nepeta.
b) Spodní pysk kor. není lžicovitě vyhlouben. L. ledvin

kovité n. okrouhle srdčité ©. . . . . 14. Glechoma.
c) Spodní pysk kor. není lžicovitě vyhlouben. Delší ty

činkv mají na spodu niťfovitý, vzhůru ohrnutý přívě
sek. Listv 3hranně srdčité až srdčitě podlouhlé — 14b.

18.a)Tyčinkyasi tak dlouhé jako trubka korunní.
6. Chaeturus.

b) Tyč. mnohem kratší nežli trubka kor, — 19.
19.4)Korunv citronově žluté, na pyscích nachově vroube

né, později hnědnoucí. Zuby kal. delší než koruna,
zakončené rovnou osinou ©. -< . -2 . + 13. Siderifis.

b)Kor. bílé Zuby kal. kratší než kor. 12.Marrubium.
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c) Kor. modré. Listy čárkovité, celokrajné <. <...
29. Lavandula.

20.a)Na hřbetě horního pysku kališního jest Šupinovitý
výrostek [683m| . -0 11.Scutellaria.

b) Na hřbetě hor. pysku kal.1není šupinov. výrostku —21.
a) Rostlina s jednoduchou, zřídka větevnatou, statnou

lodyhou, s měkce chlupatými, hrubě pilovitými listy a
se sličnými, bílými, nachově a růžově zdobenými, li
bovonnými, stopkatými kv., které vyrůstají po 1-5
z paždí hořejších listů. Kalichy naduté. i za plodu oto
vřené. Z tyčinek, které leží rovnoběžně vedle sebe pod
horním pyskem, jsou delší vnější. . . 9. Melittis.

b)Rostl. větevnatá, žláznatě chlupatá až huňatá. Kvě
ty v jednostranných lichopřeslenech, s kor. bílými n.
narůžovělými a s kal. nenadutými. Z tyčinek, které jsou
pod horním pyskem k sobě skloněny, jsou delší vnit
ní. Pěstovaná v zahrádkách... . .- . 26. Melissa.

c) Rostliny jiných vlastností, nežli jak uvedeno pod
a), b)

2.a)Hořejšípysk koruny přilbicovitě vyklenutý
— 25.

b) Hoř. pysk kor. plochý n. mírně klenutý — 24.
3.a) Pysky kališní se po odkvetení těsně k sobě přiloží,

takže jest kalich uzavřen. květy sedí v paždích ši
rokých listenů, jsouce směstnány do konečného strbou
lovitého n. válcovitého klasu . . . . . 10. Brunella.

b) Kalich jest i po odkvetení otevřen..
16. Dracocephalum.

24.a)Tyčinky — alespoň zpravidla — z koruny vyční
vají a rozestupují se 1685f]. Drobné bylinky,
jejichž lodyhy na spodu více méně zdřevnaťuií. .

17. Thymus.
b)Tyč.jsou skryty pod horním pyskem kor. a

nerozestupují se, jsouce naopak obyčejněoblou
kem k sobě skloněnv. Lod. na spodu nedřevnatí . .

18. Calamintha.

25.a)Místo horního pysku koruny jsou dva zoubky [683a|.Koruny usychají na plodu . . . .. . Ajuga.

b) Místo kor. pysku mají koruny výkrojek (55) dl. Kor.po odkvetení opadávají. . . . Teucrium.
26.a)Pytlíčky prašníkové| jsou položeny rovnoběžně

podle sebe. takže každý puká vlastní skulinou. Fy

činky jsou nezřetelně dvojmocné, skoro steinědlouhé... . . Mentha.
b)Pytlíčky praš. leží v-je dné čáře Dr oti ssoběč, tak

že prašníky pukají společnou skulinou. 'Fyčinky zř ec
telně dvojmocné zb.

Rod 1. Hluchavka. Lamium. Taubnessel.
Květv sedí v úžlabích listů, skládajíce polopřesleny.

Kal. 5zubý, kor. zřetelně 2pvská. o horním pysku vyklenu



b)

ního pysku jsou naznačeny pouze jedním n. několika
zoubky. Prašníky vousaté — 2.
Kor.žluté. Uštydolníhopysku jsou všecky dobře
vyvinuty. Prašníky lysé. Byl. vytrv., 2-5 dm vys.,
vyhánějící často na spodu plazivé výběžky. Listy na
mnoze vejčité, vroubkované. — Db.-čn. Evr., ve vlh
kých lesích a křovištíchhojná... .

žlutá n. pitulník-luteum KROCK)1684]

2

ut

b)

„a)

684. Lamium luteum. 685. Latuiuu maculatum.v LY
Trubky korunní prohnuté. Byl. vytrvalé, 5-8 dm
vys., s lod. namnoze jednoduchými — 3.
Trubky kor. rovné. Byl. 1leté, 1-35dm vys., s lod. na
mnoze rozvětvenými — 4.
Kor. nachové, zřídka růžové n, čistě bílé. Po krajích
jícnu korunního jest jen po 1 šidlovitém zoubku. —
Bř.-zí. Eurosib., v křovištích, v příkopech a ve stin
ných lesích hojná . . skvrnitá- maculatumL. [685|.
Kor. špinavě žlutavobílé. Po každém kraji jícnu kor.
jsou vedle většího zoubku ještě 1-2menší zoubky, Vněj
škem podobná velice předch. — Bř.-zí. Euras., v plo
tech, u zdí a cest obecná . . . . bílá-album L.

pilovité, nejhořejší obyčejně nachově naběhlé, Kor.
*) Lamium galeobdolon CR., Galeobdolon luteum HUDS.
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světle nachové, zřídka bílé. — Bf,- lisp. Eurosib., na po
lích a rumištích obecná . nu chová- purpureum.L. [686|.

b) L. dolejší řapíkaté, okrouhle srdčité n. ledvin
kovité, vroubkované; I. hořejší poloobjímavě při
sedlé, stříhaně vroubkované. Kor. nachové, často se
ani nerozvírající. — Bř.-řj. Euras., na polích a rumiš
tích obecná —.-. objíma vá -amplexicaule L. [687].

Pozn. Velmivzácně(Č.,M.)byl pozorovánmíšenecL. album X maculatum.

lí
Rod 2. Srdečník., Leonurus. Lowenschwanz.

Vvtrv., až 1 m vys. bylina s řapíkatými, na líci tmavo
zelenými, na rubu hustě pýřitými listy, z nichž dolejší jsou
rozeklané v 5-7 uštů, a na spodu srdčité, hořejší však jsou
rozeklané nejčastěji jen ve 3 ušty a na spodu klínovitě zú
žené. Kv. malé, bledočervené, podobného složení jako u rodu
předch., až na to, že vnější tyčinky se po vypylení zkru
cujía vybočují z koruny. — Čec.,sp. Eurosib.,v plo
tech a na návsích hojný . . . obecný- cardiaca L. [688|.

Pozn. Na vých. republ. v P R.roste odrůda s lod. silně odstále chlupatou; *%
oboustranně měkce chlupaté; kor. trubka přitiskle krátce chlupatá —.'. . . « .

huňatý - villosus URY.

Rod 3. Čistec. Stachys. Ziest.
Květy mají podobné složení jako u hluchavek, ale

vnější tyčinky se po vypylení zkrucují a vybočují
po stranách z koruny.
1.a) Květy červené, zřídka bílé — 2.
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b) Kv. žluté, -na dolním pysku často nachově:tečkované,
v lichopřeslenech, které skládají konečné, více méně
přetrhované klasy — 6.

2.a) Listence niťovité, kratší kalicha, někdy sotva pa
trné. 'Lichopřesleny 2-12květé — 53.

b) Listencečárkovito-kopinaté, skoro zdéli kali
cha. Lichopřesl. 10-40květé — 5.

5.a) Koruny nachové, s bílými, křivolakými čárkami na dol
ním pysku (zřídka bílé), 2krát tak dlouhé jako ka
lich. Byl vytrv., 3-8 dm vys., s plazivým oddenkem a
s konečnými, z lichopřeslenů složenými klasy — 4.

688. Leonurus cardiaca. 689. Stachys arvensis.

b) Kor. bledě růžové, na dolním pvsku nachově tečkova
né, o málo delší kalicha. Byl. 1letá, s tenkým ko
řenem. Lod. srstnatá, 2-35dm vys. Listy řapíkaté, vejči
té, vroubkovaně pilovité. Lichopřesleny většinou 6kvě
té, dolejší též 4květé n. i 2květé. — Če.-zí. Merid., na
polích, celkem vzácný ©... rolní-arvensis |. [689].

«4.a)Listy přisedlé n. zcela krátce řapíkaté,po
dlouhle kopinaté. Lichopřesleny6-12květé.Kor.

světle nachové. — Čec., sp. Gireumpol. na vlhkýchpolích a v příkopech hojný .
bahenní- palustris L. 6901.

b) L. vesměsdlouze řapíkaté, srdčitě vejčité.
Lichopř. namnoze G6květé.Kor. temně nachové. —
Čn.- sp. Euras., ve vlhkých lesích dosti rozš... .

lesní-silvatica L. [691].
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5.a) Byl. šedobíle plstnataá, 6-12dm vys., s. podlou.
ble kopinatými, měkkými, ve spodní části lodyhy řapí.
katými, výše přisedlými. Lichopřesleny 30-40květé. Kor
nachové, vně huňaté. — Čec., sp. Merid., na kamenitýcl
stráních a rumištích velmi porůznu . ...........

německý- germanica L. [692]
b) Byl. pýřitá, s odstálými delšími chlupy, 4-10 dm vys

L. srdčito-vejčité, spodní řapíkaté, hořejší přisedlé. Li
chopř. 10-20květé. Kor. hnědě nachové, často s bělavý.
mi tečkami. — Čec.,sp. Evr.-alp., na horských, lesnatýct
stráních velmi porůznu /

horní-alpina [.

6.a) Byl. 1letá, 2-5 dm vys., pýřitá n. skoro lysá. Licho
přesleny 4-6květé, o květech skoro rovnováž
ných. — Čn.-zí. Merid., na úhorech, mezích a u cesporůznu 2 TOČčČNÍ-annuaL.[693]

b) Byl. vytrv., 5-6 dm vys., krátce srstnatá. Lichopř. 6-10
kv., o květech skoro přímých. — Čn.-zí. Merid.
na kamenitých stráních a mezích porůznu.. . ......

přímý- recta L. [694]
Pozn. V zahradách a na hřbitovech pěstuje se zhusta Ččistecvlnatý (S. la

nata JACO.), domácí ve vých. Evr. a v záp. Asii, který někdy — ač zřídka — té:
zplaňuje. Z míšenců byl u nás pozorován v Č., na Mor. i Slov. celkem vzácně S
alpina X germanica (= S. intermedia AIT.,S. curviflora a S. urtici
folia TAUSCH)a S. palustris X silvatica (= S. ambigua SM.)

Rod 4. Šedivka. Ballota. Gottvergess.
Byl. vytrv., větevnatá, 6-10 dm vys., všecka šedě

pýřitá, s řapíikatými, vejčitými, vroubkovaně pilovitým:
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listy a Špinavě růžovými, zřídka bílými kv., které jsou směst
nány do úžlabních,krátce stopkatých lichopřeslenůa
mají podobné složení jako kv. hlucha vek; na spodu je
jich jsou štětinovité listence [b]. — Čn.-zí. Evr., na rumiš
tích, u cest a na zdech obecná . . černá-nigra L. [695).

Rod 5. Bukvice. Betonica. Betonie.

Vytrv., 3-8 dm vys. bylina s listy řapíkatými, vejčitě po
dlouhlými, hrubě vroubkovanými, v hořejší části lodyhy
však bezlistá, zakončená strboulovitě staženým klasem na
chových, zřídka bílých květů podobného složení, jaké mají

kv. hluchavek, až na to, že
trubka korunní není dole zarostlá
věnečkemchloupků.— Čn.- zí. Evr.,

na lesních lukách a výslunných stráních hojná .
lékařs ká- officinalisL.16961.

Rod 6. Buřina. Chaeturus. Katzenschwanz.

Byl. 1-2letá,s přímou, 5-10 dm vys. lodyhou, vejčitými
až košinatými, klínovitě v řapík zúženými, hrubě puovitý
mi, na líci světle zelenými, na rubu šedopýřitými listy a
drobnými, bledorůžovými květy v přisedlých, úžlabních li
chopřeslenech. Kalich jest rozeklán v 5 ostnitých zubů,
které jsou asi tak dlouhé jako koruna. — Čn.- sp. Eurosib.,
v křovištích, v plotech a u cest velmi porůznu..kočičí chvost- marrubiastrumRČHB.1697].
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Rod 7. Sá pa. Phlomis. Filzkratut.
Vytrv. byl. s přímou, lysou, 6-10 dm vys. lod., s troj

hranně až podlouhle srdčitými, na líci tmavozelenými, na
rubu měkce chlupatými listy a bledě nachovými, na hořej
ším pysku koruny huňatými květy, které jsou směstnány
do hustých, skoro kulovatých, úžlabních lichopřeslenů a
podepřeny šidlovitými listenci [b]|.— Horní pysk kor. jest
vykrojen, a delší tyč. mají na spodu niťovitý, vzhůru ohnutý
přívěsek. — Čn., čec.Eurosib., u nás velmi porůznu na vý
slunných stráních v již. a střední Moravě, na již. Slovensku
a na jihu Podk. R. . . . hliznatá- tuberosa L. [698|.

BDS

698. Phlomis tuberosa. 699. Galeopsis tetrahit.

Rod. 8. Konopice. Galeopsis. Hohlzahn.
Shoduje se v květech celkem s hluchavkou, ale má

na dolním pysku korunním dva duté hrboulky. Byl.
ileté. — Čn.-zí.
I.a) Lod. pod uzlinami více méně na puchlá a tamtéž ště

tinatá — 2.
b) Lod. pod uzlinami nenapuchlá, měkce pýřitá, ale

nikoliv štětinatá — 5.
2.a) Trubka korunní jen asi zdéli kalicha — 3.

b) Trubka kor. mnohem delší nežli kalich — 4.
3.a) Prostřední ušet dolního pysku korun. skoro čtver

hranný, dole tupý, nevykrojený. Kor. světle
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nachová n. bílá, se žlutým, nachově strakatým dvůrkem
na spodním pysku. Lod. 2-3 dm vys., obyčejně větev

vroubkovaně pilovité. — Euras., na polích a v mýtinách
obecná „Dpolní-tetrahit L. |699].
Prostředníušet dol. pysku kor. podlouhlý, dole v v
krojený. Kor. růžově červená, na prostředním uštu
tmavonachová n. fialová, v zadu se 2 žlutými skvrnami.
— Ostatně jak předch., od níž. Ji mnozí ani neoddělují,
ale vzácnější . . . . . dvouklaná-bilida BON.

3-8 dm vys. Listy tmavozelené, široce vejčité, zašpiča
tělé. Kor. nejčastěji nachová, se 2 žlutými skvrnami
na dolním pysku. — Evr., na rolích, v křovištích a ve
světlých losích rozš.. pýřitá - pubescens BESS. [700|.

b) Lod. všecka štětinatě srstnatá, až přes £ m vys. L.
světle zelené, podlouhle vejčité, špičaté. Kor. bledo
žluté, s prostředním uštem dolního pysku fialo
vým, bíle vroubeným. — Eurosib., zvláště ve vlhkých
lesích hojná 0

velkokvětá- grandiflora MILL.*)[701].
Kor. nachové a při tom obvčejně se žlutavě bílým,
červeně skvrnitým dvůrkem na dolním pysku. Listykrátcepýřité—6.
Kor. žlutavo-bílé, se žlutým dvůrkem na dolním
pysku, velmi zřídka nachové, skoro dvakrát tak veliké
jako u obou druhů násl. Lod. 1-4 dm vys. Listy po

obou stranách hustě hedvábité, vejčité,— Na polích velmi pořídku, zavlékána k nám ze záp. Evro
huňatá-dubia | EERS.**)

. žlutá - Gal. versicolor CURT., G. speciosa MILT..— **) G. villosa



462

6.a) Listy úzce až čárkovitě kopinaté, na spodu znenáhla
zúžené, oddáleně a mělce pilovité až celokrajné. — Lod.
3-5 dm vys., nahoře bezžlázná. Zuby kal. žláb
kovité, nestejné. — Eurosib., na rolích a kamenitých
stráních dosti rozš... . . . -+ «++ + + + + +5,

úzkolistá- angustifolia EFIRH.[702].
b) L. vejčito-kopinaté, na spodu náhle zúžené, vroubko

vano-pilovité. — Lod. 2-3 dm vys., nahoře obyčejně
žláznatá. Zuby kališní ploché, skoro stejné. —
Ostatně jako předch. . . . . rolní-ladanum L*)

Pozn. MíšenecG. grandiflora X pubescens (= G. styriaca PORSCH)
byl pozorován na Mor. (Hranice).

702. Galeopsis angustifolia. 703. Mclittis melissophyllum.

Rod 9. Medovník. Melittis. Immenblatt. '
Vytrv., statná, až £ m vys., měkce srstnatá byl. s jedno

duchou, zřídka větevnatou lodyhou a řapíkatými, vejčitými.
pilovitě vroubkovanými listy, z jejichž paždí vyrůstají vc
lice sličné, libovonné květy po 1-35.Kalichy naduté, za
plodu otevřené; koruny bílé, nachově malované: z tyčinek
delší vnější. — Čn., če. Merid., ve světlých lesích a křovích
porůznu. . . . . velekvětý- melissophyllumL. [705]

Rod 10. Černohlávek, Brunella. Brunelle.
Byl. vytrvalé, s vystoupavou n. přímou, 5-30 cm vys. lo

dyhou, s řapíkatými listy a s květy směstnanými do koneč
*) Kon, šírolistá = G. Iatifolia HOFFM,
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ných, hustých, strboulovitých klasů. Kalichy jsou za plodu
zavřené. — Čn.-zí.
1.a) Nejhořejší dva listy lodyžní [L] jsou těsně pod kla

sem. Nitky delších dvou tyčinek mají na konci vedle
prašníku špičatý hrot [705m| —2.

b) Nejhoř.2 I. lod. jsou od klasu trochu oddáleny.
Delší tyč. [a| mají na konci místo špičatého hrotu pouze
tupý hrboulek. Květy nejčastěji modro-fialové, zřídka
růžové n. bílé, větší nežli u násl. — Eur.-alp., na trav
natých stráních a mezích výslunných poloh porůznu...

velekvětý- grandiflora JACO.[704].

2.a) Lod. skoro lysá n. roztroušeně chlupatá, zelená.
Listy zpravidla neodělené, jen velmi zřídka dole zpe
řeně rozeklané. Kor. nejčastěji světle fialové, zřídka
ružové n. bílé. — Kosmopol., na lukách, příkopech a
v lesích hojný . . . . . obecný- vulgaris L. [705].

b) Lod. šedochlupatá. L. zpravidlazpeřeně ro
zeklané, zřídkanedělené. Kor. nejčastěji žlutavě
bílé, velmi zřídka fialově modré. — Eurosib., na trav
natých stráních porůznu . dřípatý-laciniata L. [706].

Pozn. Rostou-li druhy černohlávků pospolu, nezřídka se kříží. Známe tyto
míšence:1.B.grandifloraXlaciniata (= B.bicolor BECK,B.bohemica
PODP.)roztroušeně v Č., na Mor. i Slov. 2. B. grandiflora X vulgaris (= B.
spuria STAPF,B.variabilis BFCK)jakpředešlé.3 B.laciniataXvulgaris
m A aplocca OPIZ,B. intermedia BROT,,B. pinnatifida PERŠ.)v Č., naMor. i Slov.

Rod 11.Šišák. Seutellaria. Helmkraut.
Byl. vytrvalé, od ostatních rodů pyskatých tím odchylné,

že mají na hořejším pysku kalicha šupinovitý, dutý výro
stek [š|. Po odkvetení se oba pysky kal. k sobě přiloží If;],
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krátce řapíkaté— 2.
Kor. dvoubarevné: na horním pysku modré, na
dolním pysku a na trubce bílé. L. dlouze řapíkaté,
hrubě vroubkované. — Kv. v paždí malých, celokraj
ných listenů, v řídkých hroznech, — Čn. Jihoevr., vzác
ný, k nám zřídka zavlékán. (Načinská bažantnice u
Nov. Dvorů, Teplický park, bažantnice u Roudnice, O
lomouc, Králova hole v Zempl. ž.) . . . . . .. .....

vysoký- altissimaL.
Podlouhle kopinaté I. oddáleněvroubkovaně pi
lovité, na spoduuťaté n. srdčité. Kv.v paždích
listů, které se k vrcholku lodyhy, 3-7 dm vysoké, zne
náhla zmenšují. Kal. lysé n. bezžlázně pýřité.—
Čn.- zí. Circumpol., v pobřežních křovištích a u potoků
hojný. . . . . ... obecný- galericulata L. (707).
Podlouhlekopinaté listy jsou celokrajné a alespoň
v spodnější části lodyhy hrálovité, t. j. s 1-2odstá
lými zoubky. Kal. i kor.
žláznatěpýřití. - Evr.
Ostatně jako předch., ale
slabší a mnohem vzác
nější . . . .- + « +..
hrálovitý-hastifolia L.

706. Brunella laciniata. 707. Scutellaria galericulata.

Rod 12. Jablečník. Marrubium. Andorn.
Vytrv. byl., jejichž přisedlé kv., směstnané do úžlabních
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zeklaným, a 4 tyč. o kratičkých nitkách, z truvky kor. ne
vyčnívající.
a) Kal. 10zubý, se šídlovitými zoubky na konci háčko

vitě ohnutými. — Lod.3-6dm vys.,běloplstna
tá, obyčejně jen od spodu přímo větvitá. Listy široce vej
čité, vroubkovano-pilovité, na rubu šedoplstnaté. Kor.
drobné, bílé. Zavání jablky. — Čn.-zí. Eurosib., na ru
mištích a v plotech porůznu . obecný- vulgare L. [708|.

b) Kal. 5zubý, o zoubcích rovných. — Lod. 6-10 dm
vys., obyčejně bohatě rozvětvená v odstálé větve. L. ellip
tičně kopinaté, v řapík zúžené, vroubkovaně zubaté, jem
ně běloplstnaté. Kor. jako u předch. — Čn,-sp. Orient.,
v Čechách pouze v Malnicích u Loun; v již. a stř. Moravě;
na již. Slovensku . . . . . . . Cizí- peregrinum L.

Pozn. MíšenecM.peregrinum X vulgare (M.re mot um KIT.)jest slaběji
plstnatý, více šedozelený, s listy vejčitými neb podlouhlými, kalichy 5-10-zubými
zuby s delším pichlavým: nahým hrotem. Roste s rodiči v Č. v Malnicích u Loun,
hojně, na M. u Znojma, Čejče a j. a na již. Slovensku.

Rod 135.Hojník. Sideritis. Gliedkraut.
Byl. tletá, řídce a měkce chlupatá, 2-3 dm vys., s kopi

natými, celokrajnými n. jen vpředu pilovitými listy, zakon
čená přetrhovaným klasem květů. Kal. [k] 5zubý, o zubech
osinatých, korunu přečnívajících; kor. [c) drobná, 2pyská,
žlutá, na okrajích pysku obyčejně nachově hnědá, za sucha
celá hnědá, Tyč, 4, v trubce kor, skryté. — Če., sp. Merid,
na výslunných stráních v již, Moravě a již, Slovensku po.

Klíč k úplné květeně, 0
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různu; v Čechách znám pouze z okolí Prahy a Opočna, kamž
byl patrně zavlečen . . . . chlumní- montana L. [709]

Rod 14. Popenec. Glechoma. Gundelrebe.
Byliny vytrv., s položenými, 1-5 dm dl. lodyhami a vy

stoupavými větvemi, s řapíkatými, ledvinkovitými n. okrouh.
le srdčitými, hrubě vroubkovanými L.a fialovými. zřídka rů.
žovými n. bílými kv. v chudých, úžlabních lichopřesle.
nech. Kal. [k] 5zubý, kor. [c] 2pyská, s horním pyskem 2la.
ločným, rovně namířeným. Z tyčinek jsou delší 2 hořejš
(vnitřní).
a) Kal. zuby vesměs mnohem kratší nežli trubka kor. -

Bř.- čn. Euras., na lukách, mezích a v křovištích obyčejn:
obecný- hederacea L. [710]

b) Kal. zuby, zvláště zadnější, zdéli trubky kor. — Ostatně
jak předch.,ale statnější a srstnatější. — Kv.-čc
Orient., pouze po Moravě řídce roztroušen, na již. a stř
Slovenskumísty obecný . . srstnatý-hirsuta W. K

711. Nepela cataria. 712. Nepeta pannonica.

Rod 15. Šanta. Nepeta. Katzenminze.
Byl. vytrv., 4-10 dm vys., větevnaté, od ostatních pyska

tých tím se lišící, že 2pyské kor. jejich mají horní pysk

přímo namířený a spodní pysk sehnutý, Ižicovitě vy.utý.
a) Listyvesměs řapíkaté, na rubu šedoplstna

té. srdčitě vejčité. Kor. hělavé n. červenavé, na dolním
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pysku nachově tečkované. — Čn.- sp. Euras., na rumištích
a v pobřežních křovištích dosti rozš. , . . . .. . ...

kočičí-ecataria L. [711].
b) L. přisedlén. zcela krátce řapíkaté,po obou stranách

zelené, skoro lysé, podlouhle srdčité. Kor. bílé n. lilákové,
na spodním pysku, často červeně tečkované. — Čec., sp.
Eurosib., jen v již. a střední Moravě hojnější a stř. a již.
Slovensku, v Čechách velmi porůznu . . . . .. . . +..

uherská- pannonica JACO.*)[712].
Pozn. V Č. na Březinězplaněla též N. grandiflora M. BIEB. (= N. co

lorata WILLD.),domácí na Kavkaze.

Rod 16. Včelník. Dracocephalum. Drachenkopf.
Kv. mají 2pyský kalich a 2pyskou korunu, s horním

pyskem přilbicovitěvyklenutým. Z tyčinek, které leží
vedle sebe pod horním pyskem, jsou delší vnitřní.

713. Dracocephalum austriacum. 714. Dracocephalum moldavicum.
'

a) Byl. vytrvalá, 2-3 dm vys., na lodyze a rubu listů hu
ňatá. L. zpeřeně rozdělené v 5-7, hořejší pouze ve 3 čár
kovité neb úzce kopinaté, celokrajné úkrojky. Lichopře
sleny hořejší jsou sblíženy ve směstnaný, listenatý hrozen.
Horní pysk kal. nedělený, dolní hluboce rozeklán ve 4 zu
by [F]. Kor. veliké, tmavě fialové. Prašníky huňaté. —
Kv., čn. Merid., velmi vzácný v Čechách od Radotína roz
troušeně do okolí Karlštejna, na Deblíku u Sebuzína ned.
Litoměřic; na Slov. na Dreveníku u Spišských Vlachů .

rakousk ý-austriaeum 1. |Z13].
—— —m

+) Š, nahá = N, nuda L.
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b) Byl. 1letá, 5-6dm vys., krátce šedopýřitá.L. kopina
té, hlubocevroubkovaně pilovité; nejhořejšíli
sty a listeny však ostře pilovité, se zuby namnoze osina
tými. Horní pysk kal. žzubý, dolní 2zubý |k|; kor. fialové
n. bílé. Prašniky lysé. — Čec., sp. Domovem v Asii a již.
Evropě, u nás pěstován v zahrádkách a zřídka též pomí
jivě zplaňující. . . . turecký- moldavicumL. [714.

Rod 17. Mateřídouška. T ymus. Ouendel.
Byl. vytrvalé, vytvářející malé trsy tenkých, namnoze

položených, často kořenujících lodyh a vystoupavých větví,
které na spodu často dřevnatějí. L. čárkovité, vejčilé až o
krouhlé, celokrajné. Květy v lichopřeslenech, nejčastěji na
vrcholku lod. strboulovitě n. klasovitě sblížených. Kal. |k]
2pvský, s horním pyskem 5zubým, dolním 2zubým. Kor. jF]
nachové až bílé, s horním pyskem rovně namířeným, dolním
Slaločným. Tyčinky z trubky kor. vyniklé, od sebe 'se ro
zestupující, někdy však zakrnělé . . . . .. .. . .. . «.

obecná- serpyllum AUCT.
Pozn. Mateřídouška obecná jest velice mnohotvárnáa proměnlivá,tak

že bylo nutno v novější době z ní utvořiti celou řadu samostatných druhů (1b a
násl.); mimo to sc u nás pěstuje tymián.
1.a) Lod. dřevnatějící, polokřovitá; I. na okraji podvinuté,

přisedlé, čárkovité n. podlouhle-vejčité, ostré, na rubu
plstnaté, v úžlabí listů svazčité, hoření kopinaté, tupé.
Květy nachové. — Kv., čn. Původem ve Středomoří, u
nás se často pěstuje v zahrádkách . . . . . . . ...

tymián- vulgaris L. [715].
b) Lod. bylinné n. jenom na spodině dřevnatějící: 1. tupé,

většinou ploché — 2.
2.a) Květonosné lod. čtyřhranné, dvouřadě n. pouze na hra

nách chlupaté — 5.
b) Květ. lod. slabě čtyřhranné: až skoro oblé, kolem do

kolá chlupaté — 5.
a) Postranní žebra na rubu list. u své spodiny málo vy

niklá, teprve u okraje listového silnější a zde spojená
v silný, vyniklý a souvislý nerv okrajní, probíhající
rovnoběžně s okrajem. Řapíkv list. převážně delší než
polovice čepele list., na prýtech květonosných dokonce
z části tak dlouhé jako čepele 1. — Polokříček tvořící
volné trsy s prýtv dvojího druhu: jednv dlouhé, pla
zivé n. kořenující, na konci nejčastěji jalové, druhé,
z nich vyrůstající až 10 cm vys. květonosné prýty. Kor.
6-8 mm dl., intensivně nachová. — Čn.-sp. Sud.-karp.
end.. převážně na vápenec. skalách v horách. Jeseník a
vyšší Karpaty ©.. . sudetská-sudeticus OPÍIZ.*)

b) Souvislý, silně vyniklý okrajový nerv není vyvinut — 4.
4.a) Lod. vystoupavé (až na 3 dm vys.) n. skoro přímé bez

sterilních plazivých výhonků. květenství klasovité,
zpravidla přetrhované a £ prodloužené, L, většinou vej*

U!

*) F, earparhicus ČELAK,, T, puloherrimus SAG, et SCHN, non SCHER,
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čité, zpravidla lysé. — Čn.- zí. Evr., u nás v přečetných
formách na stráních a loukách obecný —

vejčitá- ovatusMI!LL.*)
b) Lod. položené, nižší, s krátkými jalovými výhonky. Z

položených prýtů vyrůstají nižší květonosné lod., za
končené květenstvím hustým, strboulovitým, z květů
větších. — Evr.-mont. a alp. u nás v horách častý, pře
devším na podkladu neváp.

ožankolistá- chamaedrysFRIES.
Pozn. V horách často formy zcela olysalé (var. alpestris TAUSCH sp.).

5.a) Žebra na rubu listovém, * hrubá. zvláště po usušení dosti
— vyniklá. L. zřídka (pouze u m. časné) delší než 10 mm.

Lod. aspoň z části na koncích jalové, plazivé a kořenu
jící — 8.

b) Žebra na rubu listovém tenká i po usušení málo vvnik
lá. L. zpravidla (někdv i značně) delší než 10 mm. Lod.
vystoupavé n. plazivé, nicméně bez jalových, plazivých
konců — 6.

6.a) Není rozdílu mezi dlouhými plazivými a krátkými kv.
prýty. Lod. vystoupavé n. přímé, rozvětvené. L. aspoň
z části 17-22 mm dl. a 3-7 mm šir. — 7.

b) Trsy zřetelně rozlišené v prýty květonosné a krátce n.
dlouze plazivé, na konci posléze rovněž vystoupavé a
kvetoucí. L. zřídka delší 15 (-17) mm. 1. tvarem velmi
rozmanité, od čárkovitých po podlouhle elliptické, krátce
řapíkaté, u spodiny na krajích brvité, obyčejně lysé.
Květenství obyč. hlavaté n. dole poněkud přerušované.
— Čn.-sp. Evr.-pont. Na stepích a stepních stráních,
v tepl. částech v celé rep. v četných odrůdách a formách

stepní- glabrescens WILLD.**)
Pozn. Z odrůd uvádíme: a) v odční listovém. Rostl. s lysými neb při

yýmí (t. j. pouze na spodině u řapíku s delšími chloupky): T. glabrescensTILLD.typ., s čepelemi chlupatými: T pannonicus ALL. b) v šířce čep. I.

Opppročárkovité:T. stenophyllus OpIZ. 1.podlouhleelliptické: Th. ellipticusP

7.a) Polokeřík 1-5-5dm vvs. s lod. dosti silnými. chlupatými
s chloupkv dole krátkými, dolů schnutými, nahoře del
šími a spíše odstávajícími. L. úzce n. široce podlouhlé,

polov. nejširší. Květenství + prodloužené a přerušo
vané. obyčejně rozvětvené. s větévkami krátkými pří
mými. Kal. kolem do kola chlupatý, horní pysk se
zoubky kopinatými n. trojboce Kopinatými. podstatně
delší než dolení. Kor. nevelké, bledě fialové n. nachové.
— kv.-če. Evr.-pont. Na stepních stráních a okrajích
hájů a křovin. V tepl. částech rep. všeobecně v četných
drobných formách a odrůdách ...

východní- MarschallianusWILLD.
Pozn. Kolísá velice v odění listů, Rostl.s *epel. I lysými označují se jako

T. Marschallianus WILLD.typ. u spodinyčep. brvitýmijako T. Eisenstci
nianus O'IZ a s čepelemichlupatýmijako T. Kosteleckyanus OPIZ.

b) Květonosné prýty celé hustě chlupaté: chloupky delší
než průměr prýtů. I. na obou stranách + hustě chlu

*) T. chamaedrys a serpyllum auct. p. p. "0 T. collinus. AUCT,
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a)

patě. Rostlina vzhledem k odční na pohled šedě zelená.
— Polokeřík 5-15 cm vys. Plazivé č. lod. + dlouhé, ko
řenující. L. krátce řapíkaté, opak úzce vejčité neb čár
kovitě podlouhlé, až 15 mm dl., 2-6 mm šir. Květenství
hlavaté n. něco přerývané. Kal. celý huňatý, oba pysky
skoro stejně dlouhé, hoř. zuby trojboké n. trojboce ko
pinaté. Kor. prostřední n. drobná, nachová. — Čn.- sp.
Na stepích a stepních stráních, v území roztroušeně .

kosmat“v-lanuginosus MILÍ.
ws

S MAesoV

715. Thymus vulgaris. 716. Calamintha clinopodium.
>

L. čárkovitě kopinaté n. ellipticky podlouhlé, nejvýš 55
mm šŠir.a až 10 mm dl. ponenáhlu v řapík několikráte
kratší čepele zúžené. — Polokeřík. Drny obyčejně hu
sté, 2-5 cm vys., dosti hustě listnaté. L. k řapíku s dosti
četnými brvkami, jinak lysé. Prýty květonosné kolem
do kola kratince chlupaté. Květenství hlávkovilé. Kal.
zvláště na spod. dosti silně chlupatý; horní pysk se
zoubky krátkými, + tupými, obyčejně kratšími než p.
doleního. Kor. 6-7-5 mm dl. Čn.-zí. Circumpol., na
píscích a v písečných borech. Roztroušeně .

úzkolistá -angustifoliusPERS.*)
T. vejčité n. podlouhle vejčité (na prýtech kvčtonosných
někdy skoro okrouhlé) až 12 mm dl., 3-5 mm šir., dosti
náhle v řapík zúžené, řap. 2-5kráte kratší čepele l. —
Trsy volné, nepříliš hustě listnaté. L. vysoko, dlouze a
hustě brvité (u odr. až celé šedé), hoření lysé, dolení

*) Th. serpyllum var. lineatus ENDLICHER, Th. Serpyllum BORBÁS, T. li
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nezřídka na líci brvité. Prýty květonosné, 5-13 cm
vys.; dole slabě a krátce, nahoře silněji chlupaté; chlu
py nahoře + zdéli průměru lod., po dvou bocích někdy
slabší a řidší. Květenství hlavaté. Oba pysky kor. +
stejné, zoubky hoř. p. trojboké n. podlouhle trojboké.
— Kv. Merid. Na stepních stráních a skalách (hlavně
váp. a opuk.) v celém území . časný- praecox OPIZ.

Rosteu nás v četných odrůdách. 1. Listy lysé, elliptické:v. oblongifolius
OPZ. 2. L. slabě chlupaté, až 10 mm dl.: v. spathulatus OPIZ. 5. L. bohatě
shlupaté, 5 mm dl.: v. ciliosus H. BRAUN. 4. Lod. a I. šedě chlupaté: v. ba
Jensis II. BRAUN.

Pozn. Mateřídoušky se dosti často kříží, Z míšenců byl u nás pozorován
častěji [. angustifolius X ovatus, dále T. chamaedrys X ovatus, T.
zlabrescens X praecox,'[. angustifolius X praccox, V.chamaedrys X
sudeticus. E. glabrescensX ovatus.

Rod 18. Marulka. Calamintha. Bergminze.
Shoduje se co do složení květů s mateřídouškou,

až na to, že tyčinky se od sebe nerozestupují, nýbrž jsouk sobě skloněny |[c]|.Byl. vytrv., zřídka 1ileté. —Čn.- zí.
1.a) Kv. v lichopřeslenech bohatých, hustě směstnaných;

listence jejich dlouhé, štětinovité, huňaté, okolo kalichů
obal tvořící. Kor. nachové, zřídka bílé. Rostl. vytrvalé.
Lod. statné, 3-6 dm., větevnaté, huňaté, s vejčitými n.
vejčitě podlouhlými I., na celém okraji drobně a měl

ce zoubkatými. —Če.- zí. Circumpol., v lesích, houštij
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nách a na stráních hojný .
klinopád, stoříšek- clinopodiumSPENN.+)[716].

b) Kv. v lichopřeslenech chudých, s listénci nepatrnýmia
sporými — 2.

„a) Kv. velké, 12-20 mm dl., delší než listeny. Kal. 6-8 mm
dl., 2-5krát kratší koruny. Rostl. vytrvalé, s lod. četný
mi, dole vystoupavými a obyč. poněkud dřevnatějícími.
1-2 dm vys. L. okrouhlé n. elliptičné, zaostřené, krátce
řapíkaté. Kor. živě fialová, bíle skvrnitá. — Čn., če. Na
skalách a průhonech na slov. Karpatech .

hor ská-alpina L.**)
b) Květy 6-8 mm dl., kratší než listeny. Kal. 4-6 mm dl.,

pouze asi 1%krát kratší než koruna. Rostl. jednoletá n.

W

dvouletá. — Lod. 2-4 dm vys., větevnatá, pýřitá až
srstnatá, s listy vejčitými, vpředu slabě pilovitými,
ostatně celokrajnými. Kor. nachové.— Evr.,

r aA
i E

719. Origanum majorana. 720. Salvia verlicillata.

Rod 19.Dobromvsl. Origanum. Dosten.
Poznává se od jiných pyskatých nejsnáze dle toho.

že kvítky vězí jednotlivě v paždích listenů, které skládají
vejčité až kulovaté klásky a tv pak skládají latu.
a) Byl. vytrv., 3-6 dm vys., na lodyze, která se nahoře roz

větvuje v chocholičnatou latu, často načervenalá.
Listy krátce řapíkaté, vejčité, celokrajné. Drobné květy
IF,Fy] sedí jednotlivě v paždí vejčitých, lysých, často na

*) Satureja vulgaris FRITSCH. — **) Satureja alpina SCHULZ. — **") Satur.acinos SCHEE
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červenalých listenů, které jsou střechovitě seslaveny v
malé, husté klásky. Složení kv. jest podobné jako u ma
teřídoušky, ale kalich je mělcerozeklán v 5 stej
ných zubů. Kor. kalně nachové, zřídka bílé. — Někdy
vyskytují se též rostliny s květy mnohem menšími, bez
tyčinek. — Čec., sp. Euras., na suchých, keřnatých strá
ních a okrajích lesů hojná . . obecná- vulgareL. [718].
Byl. letá, zřídka vytrv., 3-5 dm vys., v latu protaže
nou, rozvětvená,s listy šedoplstnatým:. Bílé kv.,
často s nachovým nádechem, sedí v paždích listenů 0
krouhlých, šedoplstnatých, po kraji huňatých,
s nimiž skládají klásky kulovaté. — Příjemně voní. Čec.
sp. Původem ze sev. Afriky, pěstuje se v zahrádkách...

marjánka- majorana L.*) [719].

721. Salvia pratensis. 722. Salvia nemorosa.

Rod. 20. Šalvě j. Salvia. Salbeci.
Byl. vytrv., zřídka 2leté. od jiných pyvskatých tím

lišící, že 2pyské. Široce rozevřené jejich koruny obsahují

I. w

b) Lichopř. obsahují po 15-40 květech. — Lod. 3-6 dm
vys., mrtnatá. Listy trojhranně srdčité, vyhlodávaně zu
baté, na řapících často se 2 oušky. Kor. malé, světle
fialové, zřídka bílé. Čnělka sehnuta na dolní pysk. —

*) Majorana hortensis MOENCH,
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Čec.sp. Merid., na mezích, stráních a u cest porůznu..
přeslenatá- verticillataL. [720|.

2.b) Kor. modré n. fialové, zřídka růžové n. bílé — 3.
b) Kor. žluté n. žlutavě bílé — 7.

3.a) Lod. na spodu dřevnatí. Podlouhlé, svraskalé,
v mládí i s mladými větévkami šedoplstnaté listy jsou
ke spodu zúženy. Fialové kor. mají trubku dole zarost
lou chlupatým kroužkem. Celá rostlina silně voní.
— Čn., če. Jihoevr., u nás pěstovaná v zahrádkách a
velmi zřídka zplanělá „. lékařská- officinalisL.

b) Lod. nedřevnatí. L. se ke spodu nezúžují, jsouce na
spodu srdčité n. uťaté — 4.

4.a) Zuby kal. špičaté,ale osinou nezakončené 5.
b) Zuby kal. zakončenébodlinatou osinou. Druhy

2leté, u nás vzácné — 6.
5.a) Listeny, z jejichž paždí vyrůstají květy, jsou zelené.

Lod. 3-7 dm vys., nahoře i s kalichy žláznatě chlu
patá, kromě rozetky listů přízemních pouze s 1-2 páry
listů. — Kv.-čec. Merid., na lukách a u cest dosti rozš.

luční- pratensisL. [721].
b) Hořejšílisteny nachově nadchn“íté. Lod. 5-6 dm

vys., jemně pýřitá, alc bezžlázná (nelepkavá), se

4-5 páry listů; za to rozetka listů přízemních chybí. —Eurosib., ostatně jako předch. .. ..
hajní -Bemorosa RCHB.*) 1222).

*)8] ladní = S. campestris L., S. silvestris L. p. p.
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Kor. bílé, trochu načervenalé. Lod. až přes [| m vys.,
nahoře bohatě rozvětvená, i s vejčitými, chobotnatě
zubatými listy, potažená bílou vlnou. Široce vejči
té, vyduté listeny zpravidla zelené, řidčeji nachově
nadchnuté. — Čn., čc. Jihoevr., u nás zřídka u cest a na
rumištích zplanělá a to z květních zahrádek; pouze na
Tabulové u Mikulova, jakožto nejsev. bodě svého roz
šíření, v Evropě původní; již. Slovensko.. . .......

uherská- aethiopis L. [724].
Kor. světle modré n. růžové, se žlutavým spodním
pyskem. Lod. jako u předch., huňatá, avšak nikoli bě
lovlnatě plstnatá, nýbrž nahoře žláznatě chlupatá. Vej
čité listy 2kráte vroubkované, téměř plstnaté, dolejší
srdčité, svraskalé. Blánovité, vyduté listeny zpravidla
růžově zbarvené. Celá rostlina silně páchne muškátem.
— Čn.-sp. Jihoevr., u nás zřídka zplanělá . . „.muškatelová- selarea L.

725. Ajuga chamaepitys. 726. Ajuga reptans.

Tvčinkynejsou delší nežli horní pysk koruny,tak
že je horní pysk přikrývá. Kor. špinavě žlutá,hně
dě tečkovaná, v trubce jemně pýřitá. Lod. 5-12 dm. vys.,
srstnatá, nahoře i s květy žláznatě huňatá. — Čec., sp.
Euras., v křovištích a na okrajích lesů porůznu, zejména
v Karp. hojně . . . . lepkavá- glutinosa L. [725|.
Tyč. přečnívají hořejší pysk koruny. Kor. žlutavě
bílá n. bledožlutá. Lod. 3-6 dm vys., huňatá, jen spoře
žláznatá. — Kv., čn. Orient., pouze na Moravě, a to vel
mi porůznu, místy jen zavlečená; původní pouze na
stepních stráních mezi Čejkovicemi a Bílovicemi S.-z.Břeclavia najiž.Slovensku NN.

rakouská- austriacaJACO.
Pozn. Dostičastobylpozorovánmíšenec(S.nemorosaXpratensis=
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Rod. 21. Zběhovcec. Ajuga. Ginsel.
Poznává se od jiných rodů tím, že koruny, vadnouci na

plodu a neopadávající, mají dokonale vyvinutý pouze pysk
dolní, kdežto horní pysk jest zcela nepatrný, zastoupený
dvěma zoubky.
1.a) Květy modré, zřídka růžové n. bílé, po 2 i více v paž

dích listenů, ve které listv znenáhla přecházejí — 2.
b) Kv. žluté, jednotlivě úžlabní. — Lod. položená n. vv

stoupavá. obyčejně větevnatá, 1-2 dni vys.. huňatá. Listy
většinou hluboce 3dílné. o úkrojcích čárkovitých. —
Čn.- zí. Morid., iletá, na rolích a kamen. stráních velmi
porůznu . . .- ©. vva-chamaepitys SCHREB. [725|.

727. Ajuga genevensis. 728. Teucrium scorodonia. © 729. Teucrium botrys.

Pozn. Na Slovensku v poříčí Váhu v Bošácké dolině rostou rostliny úplně
lysé (f. glabra JAV.)
2.a) Vedle přímé, jednoduché lodyhy vyhání rostlina z vy

trv. oddenkutaké listnaté, položené výběžky.
Lod. 1-3 dm vys., 2řadě chlupatá. až skoro lysá. klořejší
listeny asi zdéli n. o něco kratší svých květů. — Db.
čn. Evr., na lukách a po krajích lesů hojný.. ..

plaziv“Ý-reptans L. [720|.
b) Byl. vytrvalé, na jednoduché lodyze huňaté. bez pří

zemních položených výhonků —5.
5.a) Listeny hrubě vroubkovaně pilovité, prostřední větší

nou trojlaločné, nejhořejší kratší nežli květy.Byl.
štíhlá. 1-3 dm vys.. s kv. poměrně velikými, temně blan
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kvtnými, usýcháním neblednoucími. — Kv., čn. Euras.,
v lesích a na keřnatých stráních hojná .lesní- genevensisL.1727.

b) Listeny. vesměs celokrajné neb mělce vykrajovaně
vroubkované, husté, všecky (kromě snad nejhořejších)
mnohem delší svých květů. Bvl. směstnaného, skoro
jehlancovitého vzrůstu, 1-2 dm vys.. s poměrně drobný
mi, světle modrými kv., které usýcháním blednou. —
Kv.. čn. Evr.-alp., u nás vzácná (Krušné hory, Šumava,
poříčí Lužnice, Lipt. Tatry. dolina Račková)

jehlancovitý- pyramidalisL.
zn. Z míšencůbyli u nás pozorování:A. gencvensis X reptans(= A

hybridé A. KERNER)vČ., na Mor.a Slov.,A. genevensis X pyramidalis= A. tenuiflora ČELAK.)v Č., a A. pyramidalisX reptans v

WPc

=

7530.Teucrium chamaedrys. 731. Teucrium scordium.

Rod 22. Ožanka. Teucrium. Gamander.
Vyznačujese korunami jedno pyskými jako zbě

hovec, od něhož však liší se tím, že kor. neusýchají na
plodu. nýbrž opadávatí, a že místo hořejšího pysku mají vý
krojek (nikoli 2 zoubky).

a) pal skoro stejně 5zubý. Kv. po 1-3 v paždíchistů — 2.
b) Kal. 2pyský, o horním pysku neděleném. dolním

4zubém |k]. Běložlutavé kv. vyrůstají jednotlivě z paždí
drobných listenů, skládajícekonečnéi úžlabní,
jednostranné hrozny. — Byl. vytrv., 3-6 dm vys., slisty
řapíkatými, srdčitě vejčitými, pilovitě vroubkovanými,
svraskalými. — Če.-zí, Merid., ve světlých lesích velmi

pořídku, na Slovensku pouze na Tribci v A HrATSklosnf.seorodonia L,[728],



a) Listy nedělené — 5.

b)

větevnatá, žláznatě pýřitá a huňatá. Kv. světle nacho
vé. — Čec.,sp. Merid., na kamen. stráních porůznu ...

h roznatá- botrys L. [729|.
Vejčité n. podlouhle kopinaté listy stříhaně vroub
kovano-pilovité n. hrubě zubaté —4
Čárkovitě-kopinatéI. celokrajné, na rubu šedoplst
naté, po kraji ohrnuté. — Byl. trsnatě větvitá, 5-15cm
vys., pýřitá až plstnatá, na spodu dřevnatějící. Kv. drob
né, zelenavě n. žlutavě bílé, v lichopřeslenech na
vrcholku strboulovitě směstnaných. — Čn.- sp. Eurosib.,
na vápenatých skalách a stráních vzácně v již. a vých.
Moravě, hojněji na Slov... horní- montanum L. [732].

. Mentha longifolia.

Listyvejčitév krátký řapík klínovitě zúůže
né, stříhaně vroubkovano-pilovité. Lod. položená, na
spodu dřevnatějící, rozvětvenáve větve vystou
pavé, 1-3 dm vvs. Kv. nachové. v 6květých licho
přeslenech, které jsou nahoře sblížené v hrozen. — Če.
sp. Merid., na výslun., keřn. stráních porůznu... .

kalamandra-chamaedrys L. [730|.
L. podlouhle kopinaté n. podlouhlé, na spodu zaokrou
hlené, přisedlé, hrubě zubaté. Lod. na spodu ne
dřevnatějící, 2-6 dm vys., šedě huňatá. Kv. na
ghové, zřídka bílé, po 1-2 v úžlabích listů, v hrozen ne
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sblížené. Páchne česnekem. — Če.-zí. Euras., nalukách, v příkopech a křovištích velmi porůznu...
č pavá- scordium L. [731].

Rod 25. Máta. Mentha. Minze.

1. a)

b)

2. a)

4. a)

b)

5. a)

b)

6. a)

b)

Lichopřesleny nahloučeny v konečné, válcovité klasy
2.

Lichopřesleny buď od sebe oddáleny n. (často pouze
hoření) směstnány v kulovitou n. vejčitou hlávku — 9.
L. oboustranně n. aspoň na rubu chlupaté; kal. větši
nou hustě pýřité n. huňaté —5.
L. lysé n. jenom na žebrech rubu poněkud pýřité; kal.
lysý n. spoře chlupatý — 8.
Kalich kulovitě zvonovitý, s krátkými, trojboce kopina
tými zuby; I. přisedlé, široce vejčité n. skoro okrouhlé,
tupé, na rubu plstnaté, svraskalé — 4.
K. zvonovitý, s kopinatě šidlovitými zuby; I. ostré n.
přiostřené, řidčeji přitupé, více méně ostře pilovité, ne
svraštělé — 5.
L. vroubkovaně-pilovité, nezvlněné, aniž stříhané. —
Čc., zí. Pův. z jižní Evropy, u nás se pěstuje v zahr. a
zřídka zdivočuje .okrouhlolistá- rotundifoliaHUDS.
L. zvlněné n. stříhané, ostře pilovité. mnohdy bíle
skvrnité. — Čec., zí. Původem z již. Evropy, u nás se
často pěstuje v zahr. a místy zdivočuje . .

vonná (kadeřavá)- suaveolens EHRH.
Aspoň dolení 1. vejčité n. podlouhle vejčité, řidčeji vej
čitě kopinaté, nikoliv dlouze přiostřené —
L. kopinaté, podlouhle kopinaté n. vejčitě kopinaté a
(v tomto případě) dlouze přiostřené — 7.
Plst na rubu L.jest na žebrech přerušována a tvoří proto
mřížkovité plošky. L. vejčitě kopinaté, s ostrou, prota
ženou špičkou, na rubu hustě běloplstnaté. — Če.- zí.
Pěstuje se a zřídka zdivočuje

běloplstnatá- mosoniensisH. BRAUN.
Plst na rubu L.stejnoměrně rozložena. — Če.- zí. Pěstu
je se místy a zřídka zdivočuje .

šŠirolistá- niliaca JACO.

„a) Tod. na líci hustým oděním šedé a bělavé, na rubu bě
loplstnaté, doloní listeny. kopinaté. Kal. běloplstnatý,
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b)

8. a)

9. a)

b)

s čárkovitě šidlovitými zuby. — Čc.-zí. Na březích po
toků v teplé části území celkem vzácně . .

h u ňatá- mollissima BORKH.
L. oboustranně sice chlupaté, nicméně zelené, na rubu
více méně hustě plstnaté: listeny čárkovitě-kopinaté
n. čárkovité, kal. více méně hustě chlupatý, s trojboce
šidlovitými n. čárkovitě šidlovitými zuby. — Če.-zí.
Evr. Na březích vod a potoků, na mokvavých místech
v celém území nezřídka .

lesní- longifolia HUDS.*)[735
Listy přisedlé, jenom nejdolejší často krátce řapíkaté;
klasy štíhlé, čárkovitě-válcovité; kal. není zřetelně rý
hován. — Čc.-zí. Původem ze Středomoří; u nás se
v zahradách pěstuje a místy zdivočuje —

zelená- spicata L.**)

734. Mentha piperita. 735. Mentha aguatica.
p

L. zřetelně řapíkaté; klasv podlouhle válcovité, tlusté,
velmi často hlavaté: kalich rýhovaný. — Če.-zí. Evr.
(velmi vzácně původní). Pěstuje se v zahr. a v kultu
rách a zřídka i zdivočuje . pe prná- piperita L. [734|.
Všechny n. jenom hoření lichopřeslenv nahloučeny v
konečnou, kulovatou n. vejčitou hlávku; I. řapíkaté.
vejčité n. vejčitě podlouhlé, pilovité — 10.
Lichopřesleny od sebe oddálené a stojí v úžlabí listů
— 11.

— Če.-zí. Evr, Na březích vod. mokřinách všeobecně
vodní-aguatica L, [735].

*)M, silvestrig L, — *% M, viridis L,
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Če.- zí. Původem z již. Evropy, u nás se v zahr. pěstujea zřídka zdivočuje . . černa jící-nigricans MILÍ.
11.a)Kal. 5zubý, nikoliv dvoupyský, bez věnečku chloupků

— 12.

b) Kal. trubkovitý, poněkud dvoupyský, uzavřený věneč
kem chloupků; lichopřeslen kulovitý; I. řapíkaté, ellip
tické n. podlouhlé, slabě pilovité, hoření listenovitě se
umenšující. — Čc.- zí. Merid. Na vlhkých lukách a v
příkopech, celkem řídká . . polej- pulegiumL. [736].

12.a)Rostl. voní po citronu n. bergamottu; kor. uvnitř ly
sé — 15.

b) Rostl. bez vůně po citronu n. bergamottu; kor. uvnitř
chlupaté — 17.

1 |
AV ÚV

ENV :z
736. Mentha pulegium. 737. Mentha verticillata.

13.a)L. málo chlupaté, na líci často skoro lysé; kal. na spo
dině lysý, s brvitými zuby — 14.

b) Aspoň hoření listy oboustranně hustě chlupaté; kal.
většinou dlouze huňatý, jenom na spodině často lysý
— 15.

14.a)L. ostře a hrubě pilovité, na líci skoro lysé; lod. větši
nou červeně naběhlá. — Če.- zí. Merid. U nás pouze v
zahr. pěstovaná a zřídka zdivočelá l.

červená-rubra HUDS.
b) L. s malými, často přítupými pilovitými zuby, na líci

většinou roztroušeně chlupaté. — Če.-zí. Merid. Na
Klíč k úplné květeně. 31



492

mokrých polích a lukách roztroušeně .
vonná- grata HOST

15.a)Řap. list. lysé n. skoro lysé. L. většinou elliptické, zře
telně, dolení dosti dlouze řapíkaté, jenom hoření hustě
chlupaté, nejhořenější listenovité. Kal. na spodině lysé,
— Če.-zí. Původem z již. Evropy, u nás se pěstuje v
zahr. a místy zdivočuje . . . stepilá- gentilis L

b) Řap. list. chlupaté, listeny a kalichy hustě chlupaté — 106
16.a)L. kopinaté n. vejčitě kopinaté, na líci hustě chlupaté

na rubu plstnaté, na okraji ostře pilovité, nekadeřavé;
lod. hustě huňatá. — Če.-zí. Merid. Roztroušeně. .

-© dalmatská-dalmatica TAUSCH
b) L. široce vejčité n. skoro okrouhlé, na líci přitiskle chlu.

paté, na rubu hustě chlupaté, na okraji zvlněně ka
deřavě pilovité; lod. Jenom nahoře hustě chlupatá. —Če.-zí. Původem z již. Evropy, u nás se pouze v zahr
pěstuje a zřídka zdivočuje . .

zubatá-dentata MOENCH
17.a)Kal. nálevkovitě trubkovitý, s trojboce. šidlovitými

ostrými zuby; lod. nahoře hustě pýřitá: I. vejčité, o
boustranně přilehle chlupaté; tvrdky často jemně bra
davčité. — Če. - zí. Břehy vod. příkopy, močály. Rozší.
řena v nížině a v nižším podhoří. . . |

přeslenitá- verticillataL.Iz57|
Pozn. Zahrnuje řadu forem, které se vsunují mezi M. aguatica a M.arvensis.

b) Kal. krátké, zvonovité, s krátce trojbokými zuby;
tvrdky vždy hladké — 18.

18.a)L. ke spodině zúžené, často klínovité — 19.
b) L. na spodině široce zaokrouhlené n. poněkud srdčité,

jenom hoření mnohdy zúžené
(9.a) Dolení řapíky list. mnohem delší než k nim patřící li

chopřesleny; I. podlouhle kopinaté, málo chlupaté n.
lysé. — Če.-zí. Merid. Na březích a v příkopech v ce
lém území roztroušeně

drnavcolistá- pariaetariifoliaBECKER.
b) Dolení ř. I. zdéli n. kratší, zřídka poněkud delší než

příslušné lichopřesleny; 1. většinou elliptické, více mé
ně chlupaté, zřídka zcela lysé. — Če.-zí. Merid. M
březích vod a v příkopech porůznu

rakouská -austriacaJACO.
20.a) L. často lesklé, spoře chlupaté n. skoro lysé; řapíky |

lvsé n. spoře chlupaté. — Če.-zí. Evr. Na vlhkých Ju
kách a v příkopech rozšířena

bahenní- palustris MONCH.

b) L. oboustranně přitiskle ohupaté: řap. I. zpravidlahustě přilehle chlupaté. — Če.-zí. Euras. Na vlhkých
lukách, polích (úhorech) i v příkopech velmi rozšířena

polní-arvensis L. [758|
Pozn. Formy samorostlých i pěstovaných a z kultury zaběhlých druhů„nejsou

namnoze ostře odlhraničeny, takže jejich třídění jest velice obtížné a u různých
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autorů nestejné. Vedle obdivuhodné variability má důležitou úlohu křížení, které jest
velice časté. Někteří míšenci vyskytují se v přírodě i bez domnělých rodičů, často
jest pak těžko rozhodnouti, jde-li o skutečného míšence nebo jen o tvar přechodní
neb střední. Mnohé výše uvedené druhy vykládají se jako míšenci, tak M. pipe
rita jako aguatica X spicata, M. gentilis jako aryensis X spicata, M.rubra jako(aguaticaXarvensis)Xspicata. M.váficillata jakoagua
ticaXarvensis,MdumetorumjakoaguaticaXlongifolia,M,dalma
iica jako arvensis X longifolia. — Míšencimát bývají zhusta jaloví, avšak
množi se úsilovně vegetativně. Máta poprná jest od nepaměti pěstovaná (již v starémEgyptě) a stala se kulturou kosmopolitická a také jiné druhy se během času velice
rozšířily, takže dnes není již jejich původní vlast jasná. V přírodě byli u nás pozo
rovánína př.tito míšenci:M.aguatica X longifolia, M.longifolia X verti
cillata, M.austriaca X verticillata, M.aguatica X verticillata, M.ar
vensis X verticillata a j. — Mnohoforema míšenců popsaljako samostatné
druhy FIL. MAX. OPIZ. Jinak je pro naše území důležitá zejména práce HEINR.
BRAUNA z r. 1890 o. A. TOPITZE z r. 1916.

RLEN
E

738. Mentha arvensis. 739, Elsholizia cristata.

Rod 24. Elsholtzie. Elsholtzia. Kamminze.
Byl. iletá, 3-5 dm vys., větevnatá, s řapíkatými, vejči

tými, k oběma koncům zúženými, vroubkovaně pilovitými 1.
Drobné květy vězí v paždích široce vejčitých listenů, sklá
dajíce jednostranné, klasovitě stažené hrozny. Kal. 5zubý,
kor. trubkovitě nálovkovitá, nestejně dcípá, tyč. 2mocné, z
kor. vyčnívající, jejichž prašníkové pytlíčky leží v rovné
čářeproti sobě; tím liší se elsholtzie od mát; jejichž
pytlíčky prašníkové leží vedle sebe. — Če., sp. Původu
asijského, pěstuje se v selských zahrádkách a někdy též
zplaňuje . . . . . hřebenitá-cristata WILLD. [759|.

Rod 25. Karbinec. Lycopus. Wolfsfuf.
Byliny vytrvalé, mající květy s nálevkovitými, skoro

pravidelně. 4cípými korunami jako máty, ale v nich
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pouze dvě dokonale vyvinuté tyčinky; vnitřní 2 tyčinky
zakrněly.
a) Lod. 3-9dm vys. L. stříhaně zubaté, jen dolejší ně

kdy na spodu zpeřeně dělené. Kal. má zuby delší nežli
jest jeho trubka. Drobné květy, s bílými, nachově tečko
vanými korunami, jsou v hustých, úžlabních lichopřesle
nech. — Če.-zí. Euras., v příkopech, křovištích a baži.
nách obecný . . . . evropský- europaeus L. [740|

b) Lod. 6-13dm vys. L. hluboce zpeřeně rozdělené
v kopinaté úkrojky. Zuby kal, jen asi zdéli trubky. Ko
runy drobounkých květů bílé. — Čec., sp. Eurosib., v po
břežních houštinách velmi pořídku, hlavně jen v nížinách
dolejší Dyje a dolní Moravy.. vvsoký- exaltatus L. fil,

Za! něWPSZ

740. Lycopus europaeus. 741. Melissa officinalis.

Rod 26. Meduňka. Melissa. Melisse.
Vytrv., bohatě větevnatá, až 1 m vys., žláznatě chlupati

až huňatá bylina příjemné vůně, s řapíkatými, vejčitými
vroubkovaně pilovitými listy a úžlabními, jednostranným!
lichopřesleny bílých n. narůžovělých květů. Kal. 2pyský, c
dolním pysku 2zubém, horním 3zubém; kor. 2pyská. Z tyči
nek, které se pod horním pyskem nahoře obloukovitě k sobě
sklánějí, jsou delší vnitřní. — Čec., sp. Jihoevr., v selských
zahrádkáchpěstovanáa někdy též zplaňující —

lékařská- officinalis L. [741].
Rod 27. Ysop. Hyssopus. Ysop.

Byl. vytrvalá, 3-10 dm vys., hned zdola bohatě větvitů,
povahy polokřovité, anať lod. v dolní části dřevnatí. Visty
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kopinaté až čarkovité, celokrajné, tuhé a lesklé, Kv. v úžlab
ních, jednostranných lichopřeslenech. Kal. 5zubý, 2pyská
kor. modrá, řidčeji růžová n. bílá; tyč. z kor. daleko vyční
vající a od sebe se rozestupující. — O době květu a rozšíření
rostliny platí co u rodu předch.. <... . .+ +2+ + 0

lékařský- officinalisI.. [742|.

742. Hyssopus officinalis. 743. Satureja hortensis.

Rod 28. Saturej. Satureja. Pfefferkraut.
Drobná, tletá, větevnatá byl. s čárkovitě kopinatými, ce

lokrajnými listy a úžlabními, drobnými, bledě růžovými kv.,
které jsou téhož složení jako kv. marulky (str. 471),až na
to, že kalichy jejich jsou skoro stejně 5zubé; proto také ně
kteřísaturej od rodu Calamintha ani neoddělují.—
Dobou květu a rozšířením shoduje se s meduňkou (str.
484) 2222 zahradní- hortensisL. [745].

Rod 29. Levandule. Lavandula. [Lawendel.
Trsnatá, 3-6 dm vys., polokřovitá (ve spodních částech

lodyhy dřevnatějící) bylina s čárkovitými, celokrajnými |.
a drobnými květy v chudých lichopřeslenech, které bývají
na vrcholku hustě směstnány, níže oddáleny. Kal. trubkovitý,
mělce zubatý, fialově pýřitý, kor. 2pyská, modrá; tyč. krát
ké, v kor. trubce skryté. — Čec., sp. Původem z již. Evropy,
pěstuje se pro příjemnou vůni v selských zahrádkách a ně
kdy také zplaňuje . . . . . klasnatá-spica L. [744].

Pozn. Z druhů pěstovaných a občasně zdivočujících z čeledě pyskatých
možnoješič uvésti: basalka (Ocimum basilicum Ť..),aromatická jednoletá bylina,
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v zahrádkách pěstovaná a z nich někdy vybíhající na návsí a rumišti. která. jest
rozšířena v četných odr. v teplejších částech Asie a Afriky, avšak její původ není
nesporný. Není vyloučeno, že jest to jen kulturní druh, vzniklý z příbuzného O.
canum SIMS, které je domácí ve Vých. Indii, na Ceylonu, v jihových. Asii, na
Madagaskaru a v trop. Africe. — Také Elsholizia Patrini GARCKE(= E. cristala
WILLD.), domácí ve vých. Evr. a v sev. a mírné Asii se často u nás v zahrádkách
pěstuje (z jejich aromat. I. vaří se čaj) a občas zdivočuje. — Monarda didyma L.,
původem ze sev. Ameriky, pěstuje se dosti často pro ozdobu v zahradách a velmi
zřídka (tak na př. u Č. Budějovic) zplaňuje. — Naj. Mor. často k úč. lék, v sel
skýchzahr.se pěstujeoža nka kočičí ([cnerium maruml.).

Čeleď 65. Sporýšovité. Verbenaceae.

Rod: Spor“ýš. Verbena. Eisenkraut.
Vytrv., 3-6 dm vys., vstřícně větevnatá byl, se vstřícný

mi listy, z nichž dolejší jsou peřenoklané n. Sklané, s veli
kým prostředním uštem, hořejší nedělené, oboje po kraji
tupě pilovité. Květy |F, F;] skládají štíhlé klasy. Kal. 5kla
ný; kor. nálevkovitá, 5cípá, skoro 2pyská, barvy bledě fia
lové, zřídka bílé. Tyč. 4, 2mocné, vzrostlé do trubky kor. Se
meník [p] přechází na vrcholku v jednoduchou čnělku a do
spívá ve 4 tvrdky [f, fx). — Če.-zí. Euras., na rumištích a
u cest hojný lékařský- officinalis L. [745].

Čeleď 66. Brutnákovité n. drsnolisté. Borragineae.
Byliny zpravidla porostlé na lodyze a nedělenvch, stří

davých, zřídka vstřícných listech chlupy n. štětinkami, s pra
videlnými, 5četnými kv., které mají vytrvalý kalich, 5zubou.
až hluboce 5dílnou korunu, uzavřenou často v ústí hrboulkv
n. chloupkv, 5 tvčinek přirostlých ke koruně a svrchní se
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meník s jednoduchou čnělkou. Plody: 4, zřídka 2 tvrdky.
Náleží k nim 17 rodů:

1.a) Semeník jest už za květu rozdělen ve 4 n. ve 2 díly,
mezi nimiž vyrůstá čnělka; plody tvrdky [700h| — 2.

b) Sem. za kv. celistvý, nesoucí čnělku na vrcholku.
Plod podobá se peckovici, která se však při uzrání roz
poltí ve 4 díly [746b|. Květy v bezlistenných vijanech.
Nálevkovitá,5cípá kor. má mezi cípy po malin
kém zoubku [746a| . . . . . . 16. Heliotropium.

2.a) Koruny kolovité, asi 2 cm v průměru široké, až ke
spodu v 5 cípů rozdělené, jasně modré, zřídka bílé

5. Borrago.
b) Kor. jinaké nežli jak uvedeno pod a) —3.

3.a) V jicnu koruny jest mezi tyčinkami n. nad tvčinkami
5 výrostků (hrboulků, zoubků — na př. 740c), jimiž
se vchod do trubky kor. více méně uzavírá. — 4.

b) V jícnu kor. není výrostků, jimiž by se vchod do
trubky kor. uzavíral; nanejvýš jsou tam chomáčky
chloupků n. hrboulky zcela nepatrné — 12.

4.a) Trubka modré kor. prohnutá [746dl; jícen její jest za
tarasen 5 bílými, chlupatými hrboulky [e] . 5. Lycopsis.

b) Trubka kor., ať zcela krátká n. dlouhá, jest vždv rov
ná, neprohnutá; je-li mírně prohnutá,pak není
modrá —5.

5.a) Kalichy drobných, modrých květů se po odkvetení z v e
ličují ve dva souběžné, k sobě přiložené,
nestejně zubaté ušty, mezi nimiž sedí tvrdky [746f, g|

16. Asperugo.
b) Kal. po odkvetení jinaké nežli jak uvedeno pod a) — 6.

6.a) Tvrdky jsou přirostlé ke dnu kalicha [746h|, ale nikoli
—

ke čnělce — 7.
b) Tvrdkyjsou přirostlévnitřní stranou ke čněl

ce, od které se při uzrání oddělují [746i| — 10.
Z.a)Korunvpodlouhle baňkovité n. válcovitě

zvonkovité [746k]: výrostky v nich špičaté, sklo
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něné nad tyčinkami v kužel. Kal. 5klané až hluboce
šdílné ..... .. . . . .2 < <22.2.21 Symphytum.

b) Kor. trubkovito-zvonkovité, namnozemírně
prohnuté, velmi snadno opadavé. Kal. 5zubé, po
odkvetení silně naduté [746o]). . . . 7. Nonnea.

c) Kor.nalévkovité n. kolovité —8.
8.a) Nitky tyčinekjsou vidličnatě rozděleny ve2

ramena, z nichž jedno nese prašník, druhé jest ja
lové [746I] — 2a.

b) Nitky tyč. jednoduché, někdy sotva patrné, anyť
prašníky jsou ke koruně skoro přisedlé — 9.

a) Hrboulky v jícnu koruny lysé, žluté [746c]
8. Myosotis.

b) Hrboulky v jícnu kor. porostlé bílými aksamitnatými
chloupky ..... „, 2. Anchusa.

10.a)Tvrdkyhladké, navrcholkupupkatě vtlačené.
Listy většinou vstřícné . . . 45.Omphalodes.

b) Tvrdky ježaté. L. vesměs střídavé — 11.
11.a)Květy dosti dlouze stopkaté, v konečných vijanech,

s úhlednými, krvavě nachovými korunami .
15. Cynoglossum.

b)Kv. krátce stopkaté, v úžlabích listů a listenů, s mo
drými, s počátku často růžovými kor. . . 14. Lapulla.

12.a)Na dně kalicha sedí zpravidla čtyři tvrdky — 15.
b) Na dně kal. jen dvě tvrdky. Byl.lysá . 12.Cerinthe.

13.a)Tyčinky,o dlouhých, nestejných, tuhých nitkách,
vyčnívají daleko z koruny, která jest více ně souměrná [746p|.... . M- . Echium.

b) Tyč. o krátkých nitkách n. skoro ořisedlé, z kor. ne
vyčnívající — 14.

c) Tyč. o krátkých nitkách rozeklaných ve 2 ramena,
z nichž jedno nese prašník, druhé jest jalové [7461| —2a.

14.a)Bělavé n. bledožluté kor. připomínají poněkud tvarem
i velikostíkor. kostivalu [746k|. . . 11.Onosma.

b) Nálevkovité n. zvonkovité kor. nepřipomínají kor. k o
stivalu — 15.

15.a)Kalich hluboce (až na dno) rozeklán v 5 uštů [745m|
9. Lithospermum.

b) Trubkovitý n. zvonkovitý kal. jest 5zubý [746n] — 16.
16.a)Tvrdky hladké, rovné — 17.

b) Tvrdky silně zakřivené, hrbolkatě svraštělé, vytrvalá
rostl. s kořenem červeně barvícím . . . 3. Alkanna.

(7.a) Koruny barvy nachové, fialové n. modré jsou v ústí nad
prašníky více méně chlupaté, ale bez hrboulků;
kalichy5hranné ..... 24.26. Pulmonaria.

b) Kor., barvy nejčastěji tmavonachové až skoro černé,
velice snadno opadavé, nad prašníky s malými hrboulky. Kal.po odkveteníznačně naduté —7b.
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Rod (. Kostival. Symphytům. Beinwurz.

ný až 5dílný kalich, mělce 5zubou

M

jednoduchá, 2-4 dm vys. Listy krátce sbíhavé, prostřed
ní vejčité, v křídlatý, krátký řapík zúžené. Kor. trubkovito-nálevkovité, žlutavě bílé; špičaté
výrostky v nich delší než tyčinky. — Db., kv. Euras.,
ve stinných, zvláště horských lesích a mýtinách porůznu

hliznatýv-tuberosum L. [747].

a
, ý C B
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747. Symphytum tuberosum. 748. Symphytum officinale.
„= £

četné, 2-3 přízemnířapíkaté,přiokrouhle srdči
té, směrem ke špičce náhle úzce zúžené; hoření 1. při
sedlé, vejčitě kopinaté, někdy skoro vstřícné; květy
žlutobílé. — Kv., čn. Pont.-karp. Ve stinných, horských,
zvláště bukových lesích, u nás pouze na Slovensku (Ba
bia góra na polské straně), Spiš. Čarhov a Minčol s Ša
ryši a hojně na Podk. Rusi ..srdčitý-cordatum W. K.

dokonale (od listu k listu) sbíhavé, prostřednía ho
řejší kopinaté, zúženým spodem přisedlé. Koruny po
dlouhlebaňkovité; výrostkyv nichjen asi zdéli
tyčinek. — Kv.-zí. — 2.
Lodyha pokryta drobnými, nazpět zahnutými ostenci.
Listy drsně bradavčité, avšak srstnaté; hoř. 1. zpravidla
nesbíhavé n. málo sbíhavé. Ušty kal. na krajích dro
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bounce osténkaté, jinak lysé. Kor. vždy fialové. — Kv.,

„čn. Karp.-alp. Pouze ve Spišina Slovensku . . .....
mokřadní- uliginosumKERNER.

b) Lod. a I. i povrch ušt kališních štětinatě srstnaté — 3.
3.a) Lod. 5-10 dm vys.; listy temnozelené. Kor. kalně

nachové,růžové n. čistě bílé; trubka jejich značně
delší nežli kalich. — Evr., na vlhkých lukách a v pří
kopech hojný . . . lékařský-olfficinale L. [748|.

b) Lod.2-4dm vys.; | jasně, skoro nasivěle ze
lené. Kor. žlutavobílé; trubka jejich jen asi
zdélikalicha. —Ostatnějako předch.,ale mnohem
vzácnější . . . .:. český-bohemicum SCHMIDT.

Pozn. Mezi kost. hlíznatým a k. lékařským vyskytuje se vzácně míšenec; na
Slov.byl pozorovántéž míšenecS. cordatum X tuberosum.

Rod 2. Pilát. Anchusa. Ochsenzunge.
1.a) Kalich přes polovinu dělený. Vytrv. n. 2letá, hustě srst

natá, 3-8 dm vys. bylina s I. podlouhlými až čárkovitě
kopinatými. Květy v listnatých vijanech. Kal. 5klaný
Ik], kor. nálevkovitá, 5cípá, nachově fialová, řidčeji

modrá n. bílá | cs; hrboulkv její (h)| nad tyčinkamiaksamitnatě chlupaté. — Kv.-zí. Evr., na suchých lu
kách a u cest hojný . lékařský- officinalis L. [749].

b) Kalich obyč. do 4 n. do '/; dělený. Lod. ztuha přímá,
až 2 m vys. Kv. skoro přisedlé: cípy kal. trojboce koni
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natě. Kalich za plodu vejčitý. Jinak jako předešlá. —
Kv., čn. Evr.-mer.-orient. Na stepních stráních. Pouze
na nejjiž. Slovensku u Komárna (Hodos). .

jižní- BarrelieriD. C.
Pozn. Pro nádherné modré květy pěstovanástatná A. italica RETZ,domácí

v celém Středomoří a Orientu, byla pozorována na několika místech zplanělá. Také
P leptophvlla ROEM.et SCHULT.byla nalezenav Č. jednouz kulturyza

Rod 5. Kamejník. Alkanna.
R. vytrv., celá srstnatá, s lod. položenými n. vystoupavý

mi, s Ť přízemními, kopisťovitě kopinatými, lod. kopinatými,
s listeny podlouhlými n. přísrdčitými. Tvrdky 4, svobodné,
bradavčitě drsné; kor. malá, nálevkovitá, červeně fialová,
v jícnu holá, s malinkými výr. jícn. — Kořen tmavě červený,
papír barvící. Evr.-merid. (medit.). V území se udává pouzev
nejj. Slovensku u Komárna na písčináchbarvířský - tinetoriaTAUSCL

Rod 4. Prlina. Lycopsis. krummhals.
Byl. 1-2letá, 2-4 dm vys., porostlá tuhými, štětinovitými,

bledými chlupy. Podlouhlé n. kopinaté listy jsou oddáleně
zubaté až skoro celokrajné. Květv v listnatých vijanech.
Kal. 5dílný, kor. [c, cy] nálevkovitá, s nestejně 5cípým, blan
kvtně modrým okrajem a prohnutou bílou trubkou;
v ústí jejím jest 5 bílých, chlupatých hrboulků Me — Kv.-zí.Evr., na písečnatých polích a mezích hojná . ..

rolní- arvensis L. 7501.

Rod 5. Brutnák. Borrago. Boretsch.
Byl. iletá, 3-8 dm vys., větevnatá, štětinatě srstnatá, s 1.

spodními vejčitými, řapíkatými, hořejšími vejčitě podlouh
lými, přisedlými. Kv. dlouze stopkaté, v řídkých vijanech.
Kal. 5dílný, kor. kolovitá, 5cípá, modrá, zřídka bílá, v ústí
s 5 hrboulky |h]. Tlusté nitky tyčinek jsou rozeklány ve 2
ramena, z nichž jedno nese prašník, druhé je jalové [a, ml.
— Čn.-sp. Původu jihoevr., u nás pěstován v zelinářských
zahradách, z nichž někdvt také zplaňuje .

obecný- officinalisL. 351).

Rod 6. Plicník. Pulmonaria. Lungenkraut.
Byl. vytrvalé, s pravidelnými kv. v listenatých vijanech.

Kal. trubkovitý, 5zubý, kor. nálevkovitá, v ústí nad tyčin
kami bez výrostků, pouze více méně chloupkatá. Tvrdkv
jsou na spodu vyhloubené.
1.a) L. nekvetoucích růžic vvvinujících se vedle kvet. lodyh ©

kopinaté, ke spodině velmi ponenáhlu v široce
křídlatý řapík zúžené, na líci hustými štětinami drs
né, bezžlázné; květy azurově modré při rozkvětu Čer
venavé. L. lodyžní nápadně úzké; na lodyze vedle čet
ných štětin roztroušené, krátké, žláznaté chlupv. — Db..
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b)

kv. Evr. Na lukách, v lesich, v houštinách porůznu . ©úzkolistý -angustifoliaL.
L. později se vyvinujících růžic na spodině náhle v řa
pík stažené, řidčeji zúžené, pak vedle štětin s četnými
žlázkami — 2.

b)

3. a)

b)

4. a)

jící. L. lodyžní nesbíhavé neb skoro nesbíhavé — 3.
Kor. do konce červené. L. lod. zřetelně po lodyze

Lod. s počátku dole přílysé, nahoře méně drsně a krát
ce chlupaté (chloupky + až 1 mm dl.), přezimujících L.
není; I. přízemní vejčitě kopinaté, nepříliš v řapík zú
žené. — Čn., čec. Karp.-end. V horských polohách (až
v pásu klečovém a alpin.) ve vých. Karp.; u nás pouze
na kraj. vých. Podk. Rusi (Marmaroš) . . . . . ...

Filarského-Filarszkyana JÁVORKA.

4,4i>has
dd aK

"a oč ,

731. Borrago officinalis. 752, Pulmonaria officinalis.

F P
L. postranních růžic dlouze řapíkaté, srdčité n. vejčitě
kopinaté, náhle v řapík stažené, na líci hustými štěti
nami drsné, skoro bezžlázné; lod. nahoře hojnými ště
tinami drsná a žláznatě chlupatá — 4.
L. postranních růžic nahoře štětinaté a bohatě žláznatě
chlupaté, sotva drsné; lodyha nahoře málo štětinatá,
avšak velmi bohatě žláznatě chlupatá, proto nikoliv drs
ná, nýbrž lepkavá — 5.
Čepele listů na postranních výhoncích asi zdéli řa
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píků, zpravidla bíle skvrnité, zřídka beze skvrn.
— Evr., v stinných lesích roztroušený . . . .. . ...

lékařský- officinalis L. [752]
b) Čepele 1.na postr. výhoncíchmnohem kratší nežli

jejich řapíky,zpravidla bez bílých skvrn n. jen
nezřetelně skvrnité. — Ostatně jak předch., za jehož
odrůdu jej mnozí též považují, ale mnohem hojnější. .

tmavý- oobseuraDUM.
5.a) L. zelené, hoření lod. I. poloobjímavé a poněkud sbí

havé; kal. žláznatě lepkavý a štětinkami poněkud drs
ný. Prašníky černě fialové. — Db., kv. Evr. V horských
lesích; v území pouze na Slovensku u Bratislavy ..

horský - montana LEJ.

b) L. od hustého odění šedězelené; hoření I. lod. poloobjí
mavé, nesbíhavé: kal. hustě žláznaté a lepkavé, nikoli
však drsné; prašníky žlutavé. — Db., kv. Euras., v křo
vinách, na krajích hájů. V Čechách jenom u Zbraslavi,
na Moravě na j. a jv. častěji, podobně na již. a stř. Slov.

měkký- mollisima KERNER [753|.
Pozn. V rodu Pulmonaria bylipozorovánímíšenci:P.omollissima X

officinalis= P.digenea KERVNER;P. mollissima Xobscura =PD.in
termedia Palla; P.angustifolia X officinalis = P.hybrida KERNER;
P.angustifolia Xobscura = P.notha KERNER;P.angustifoliaXmohssima=P,HeinrichiiSABR, |
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tod 7. Pipla. Nonnea. Runzelnikchen.
Rostliny jednoleté úeb mnoholeté s podélnými L.; květy

v listnatých vijanech. Kal. 5zubý neb 5laloční, za zralosti
mnohdy značně se zveličující. Kor. s válcovitou trubkou,
v jejímž středu sedí 5 nedělených šupinek.
a) Koruny temně nachové, až skoro černé, řidčeji růžové.

žlutavé neb bílé. — Vytrv., 2-4 dm vys., větevnatá, od při
tisklých chloupků šedozelená bylina s kopinatými při
sedlými listy. Květy, v listenatých vijanech, mají 5zubý
kal. [k], který po odkvetení se značně zveličuje, a trub
kovitě zvonkovitou, velice snadno opadavou kor. [c]. V ú
stí kor. nad tyčinkami jest 5 malých, chlupatých hrboul
ků. — Kv.-sp. Orient., na suchých polích, mezích a u
cest porůznu . . . . ... osmahlá-pulla DC [754]

C : . st
m.. PA LOSN
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b) Kor. žluté. Byl. jednol. až dvoul., s lod. vystoup., 16-30 cm
vys., štětinatě a žláznatě chlupatá. L. štětinaté, dolení ko
pisť., hoření podlouhlé, ostré, někdy laločnatě zubaté, nej
hoř. za květu červený. Jícnové šup. v kor. bradavčité.
brvité. — Kv., čn. Původem z Orientu. u nás zřídka a po
míjivě zdivočuje (Praha, Bratislava, Bošác u Trenčína) ©

žlutá-lutea DC.

Rod 8. Pomněnka. Myosotis. VergiRmeinnicht.
Byliny vesměs drobnější, s kvítky ve vijanech alespol

nahoře bezlistých. Kal. 5klaný až 5dílný, kor. nálevkoviti.
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boulky.
1.a) Vijanyhojnokvěté —2.

b) Bezlisté vijany chudokvěté (obyčejně 2-4kvěié),

2. a)

b)

a)

4. a)

anyť ostatní kv. vyrůstají na dlouhých stopkách Z roz
soch větví a z paždí oddálených listů. Bvl. tletá, s lod.
chabou, rozkladitou, 1-3 dm vys. Kal. až skoro na dno
sdílný IF, kor. velmi malé, blankytné. — Kv., čn. Euro

sib., ve vlhkých pájích a křovištíchrozš.. ...řídkokvčtá- sparsiflora MIK. [755].
Kalichdo třetiny až poloviny rozeklaný,porost
lý chloupky přitisklými, rovnými. Byl. vytrv.—5.
Kal.přes polovici rozeklaný,odstále srstnatý,
doleji s chloupky hákovitými n. obloukovitými — 4.

737. Myosotis micrantha. 738. Myosotis versicolor.L
Lod. (od sbíhavých stop listů) hranatá. Kal. jen
asi do třetiny rozeklaný. Čnělka skoro tak dlou
há, jako kal. Kor. blankytně modré, zřídka růžové
n. bílé. — Kv.-zí. Euras., u potoků a na vlhkých lu
kách obecná ©.. . . bahenní-palustris L.*) [756]|.
Lod. přioblá, nanejvýš jen nahoře slabě hranatá.
Kal. až do polovicerozeklaný. Čnělka zcela kratič
ká. Kor. drobné, světle blankytné. — Kv.-zí. Circum
pol., zvláště ve vodních příkopech a na krajích rvbní
ků roztroušeně ©.. . trsnatá-caespitosa SCHUL.
Stopky plodní jsou kratší nežli zavřené kalichy. Kor.
drobounké, s okrajem dovnitř prohloubeným, Bylinyileté — 5. —

*) M. scorpioides HILL.
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b)
5. a)

St pl. jsou zdéli n. delší svých kalichů — 6.
Vijanyna spodu obyčejně listnaté. Stopky
plodnízcela kratičké, takže kalichy jsou skoro
přisedlé. Trubka blankytně modré koruny krat
ší nežli kalich. — Lodyhy tuhé, pouze 6-20 cm vys,
dosti hustě listnaté, záhy od dolejšku ve vijan přechá
zející. — Db., kv. Circumpol., na rolích, zvláště píseč
natých, mezích a u cest hojná . . . . . . . . ...

drobnokvětá- micrantha PALL.*)[757].

| V k
Ů V 0 ipby“ 1 V
Ň M /

b) Vijanycelé bezlisté. Stopkyplodníasi polovič
ní délky kališní. Trubkakor.2krát delší ka
licha; kor. na počátku žlutá, pak modrá a posléze fialo
vá. — Lod. přitiskle chlupaté, 1-3 dm vys. — Kv., čn.
Evr., na suchých lukách a keřnatých stráních rozš..

měňavá- versicolor SM.**)[756]
Stopky plodní asi zdéli n. jen málo delší kalichů,
posléze většinou rovnovážně vozestálé — 7.
Stopkyplod.dvakráttak dlouhé jako kal.i delší.
— Byl. 1-2letá, 1-4 dm vys. Listy spodní opakvejčité,
řapíkaté; 1. lodyžní podlouhle kopinaté, všeck« našedi
vělé. Kalichy až přes polovinu rozeklané, posázené rov
novážnými chlupy, které v nejspodnější části kalicha

*)P.tuhá = M. stricta LMK,, M, arenaria SCHRAD. — **) P, žlutá = M. lutea
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8. a)

b)

9. a)

b)
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jsou hákovitě ohnuté. Kor. drobounké, blankytně mod
ré, zřídka bílé, s okrajem mističkovitě vydutým. —

Kv. -řj. Evr., na polích a ve světlých lesích hojná . .
rolní-arvensis HILL.*)[759].

Kalichy za plodu otevřené. Kraj modrých, zřídka
bělavýchkorun mističkovitě vyhloubený, jen
asl 4 mm v průměru široký. Byl. iletá. Lod. tenká, vě
tevnatá, 6-50 cm vys., zakončená vijanem obyčejně del
ším nežli jest její listnatá část. — Kv., čn. Evr., na su
chých stráních, v mýtinách a na poli rozš.. .

srstnatá-hispida SCHLDL.[760].
Kal. za plodu zavřené. Kraj. kor. plochý, 4-10mm
široký —8.
Lod. 2-4 dm vys., i s listy měkce chlupatá, za
končená vijanem prodlouženým, řídkým. Listy
dolejší kopisťovité, zúžené v řapík kratší nežli jest
čepel; I. ostatní kopinaté. Kalichy nejprve šedochlupaté,
posléze zelené. Koruny modré, červené n. bílé. Vytrv.
n. 1-2letá. — Kv., čn. Euras., v lesích a mýtinách hojná

lesní-silvatica HOFIM. [761].
Lod.pouze 6-20cm vys., odstále srstnatá, zakon
čená vijany dosti krátkými. Řapíky spodních L.vět
šinou delší svých čepelí. Kal. od hustých chlupů še
divé. Kor. nejčastěji modré, často značně veliké — 9.
Spodní I. lodyžní opakvejčité, hořejší vejčitě podlouhlé
n. podlouhlé. Vijany směstnané. Ostatně jako p. lesní,
s níž se jinak shoduje, ale jen ve vyšších horách ros
toucí, u nás pouze ve Sněžné jámě v Krkonoších; na
Slovensku na vys. Karpatech, zejména v Tatrách častá

horská- alpestris SCHM.
Spodní 1. lod. podlouhlé, hořejší nápadně úzké,
skoro čárkovité. Vijany dosti řídké. — Ostatně
jako předch., s níž bývá zaměňována, teplobvtná, rázu
pontického, porůznu (na vápencích v okolí Prahy, na
čedičích sev. Čech, na kopci Skalce u Seničky blíže
Olomouce) a na již. Slovensku

libovonn á; suaveolensW.K.
Rod 9. Kamejka. Lithospermum. Steinsame.

Květv-v listnatých vijanech a rozsochách větví, s kali

1.a) Žlutavě n. zelenavě bílé (velmi zřídka modré) kor.
mají trubku jen asi tak dlouhou jako kalich—2

nežli jest kalich. Byl. vytrv., vvhánějící vedle květo
nosných, 3-5 dm vys. lodyh obloukovitě ohnuté, posléze
kořenující, listnaté výhonky. Tvrdky hladké, lesklé,
bělavé. — Kv., čn. Merid., na výslunných stráních a v
mýtinách velmi porůznu

modronachová- purpureo--coeruleumL. 7621,
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Byl. (letá, 1-4 dm vys., nahoře větevnatá, drsně chlu.
patá, s listy úzce kopinatými. Kor. žlutavobílé, velmi
zřídkamodré.Trubkybradavičnatě svraskalé,
nahnědlé. — Db.-če. Euras., na rolích a mezích 0
becná . . . . . . . .+ . rolní-arvense L. [765|.
Byl. vytrv., 5-6 dm vys., nahoře bohatě větevnatá,
drsně srstnatá. Kopinaté I. mají na rubu postranní žeb
ra silně vyniklá. Drobné kor. nazelenale běložlutavé.
Tvrdky hladké, lesklé, bělavé. — Kv.-čc. Cir
cumpol., porůznu na keřnatých stráních a také v sel
ských zahrádkách pode jménem »ča.je« pěstovaná .

lékařská- officinale L. [764].

Rod 10. Hadincec. Echium. Natterkopf.

Blizny 2klané. — Čn.- zí. Evr., na výslun. stráních, mezích
a u cest velmi častý.. . . obecný- vulgare L. [765|.
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ze v již. Moravě a na již. Slovensku . . . .... ......
červený-rubrum JACO.

c) Kor. zpravidla bílé n. bledě červenavé:dolení vijanv
vidličnaté n. trojklané. Čnělkana koncidvoj
klaná. Listy kopinaté. Rostlina velmi statná, drsnější,
dvouletá. — Čn.-sp. Merid., na písečných chlumech již.
Slovenska ... -4 největší- altisimum JACO.

Pozn. Rochelia disperma STAPF(R.stellula ta RCHB.)bylakdys:
pozorována na již. úpatí Choče vížupě liptovské.

L
Rod 11. Ruměnice. Onosma. Lotwurz.

Byl. 2leté i vytrv., 2-6 dm vys., drsně srstnaté, s kopina
tými I. a bledožlutými kv., které mají pravidelnou, trubko
vitě zvonkovitou kor., a stejně dlouhé tyčinky s šípovi
tými, na dolejšku spolu souvisejícími prašníky.
1.a) Rostlina dvouletá, s kořenem jednoduchým, lodyha od

spodiny velmi rozvětvená, nejčastěji temně fialová.
Bradavky odstávajících štětin nema jí žádných hvě
zdovitých štětinek: drobounké štětinkv mezi štětinami
velmi husté. Kalich živě zelený, po odkv. velmi zve
ličený, až 2 cm dlouhý. Kor. sotva neb o třetinu delší
než kal.. s počátku bílá, později žlutavá, pýřitá. Volná
část nitek zdéli čtvrtiny až poloviny prašníku. Ivrdkvy
4-5-6 mm dl., často drobounce bradavkaté. — Kv., čn.
Pont. Na stepních stráních a písčinách, u nás pouze na
již. Slovensku (Nitra, Bratislava-Děvín, Sv. Jur): na
Moravě nověji nepotvrzena . jižní- Visianii CLEM.
Rostl. vytrvalé, často polokřovité, odd. většinou mnoho
klaný, lod. většinou pouze nahoře rozvětvené neb jed

E
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d..

noduché. Bradavky štětin umenšené, s 1-5 hvězdovitý
mi, velmi krátkými štětinkami, řidčeji bez hvězdovi
tých štětinek; štětinky mezi štětinami méně hojné,
zřídka jich není vůbec. Plod. kal. 8-15 mm dl. Kor. asi

o třetinu delší než kalich. Tvrdky 2-5-5 mm dl.; hladké,esklé — 2.

odstávajících štětin nahé neb se 1-10hvězdovi
tými štětinkami, hvězd. št. bradavku sotva dvakrát řid.
čeji třikráte převyšující, mnohokráte kratší než štětina.
Kor. žlutavá, 13-18 mm dl., lysá neb pod laloky pýřitá.
Volná část nitky o polovinu neb třetinu kratší než praš
níky. Listy 5-10 mm šir. — Kv., čn. Merid. Na píseč
ných stepích, na okrajích pís. borů. Na již. Moravě na
písčinách mezi Hodonínem a Mutěnicemi a na Mor. poli
na záp. Slovensku sev. Bratislavě mezi Zohorem a Se
nicí (Bor) . . . písečná-arenarium W. et K. [766].

květenstvím, řidčeji nahoře se 3-6 větvemi. Bradavky
se štětinami přitisklými, hvězdnaté štětinky mno
hokráte kratší než bradavky, dvakrát až pětkráte, řid
čeji sotva kratší než štětiny. Volná část nitek zdéli
neb delší než prašníky — 5.

Ššir.), na okraji podvinuté, lod. I. velmi četné (15-55):
I. kalně zelené, na líci se štětinami přitisklými, 1-2 mm
dl., na okraji a na žebru na rubu delšími a odstávají
cími, na malinké a tmavé bradavce sedícími: hvězd. ště
tinek na bradavce 3-5-10,útlých, dvakrát až třikrát del
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štětiny, štětinek mezi štětinami není vůbec; na rubu
štětiny s výminkou žebra, krátké neb chybějící. Kalich
s uštami živě zelenými, čárkovitými, od spodiny pone
náhlu dlouze přiostřenými, korunka intens. citronová,
na vnějšku pýřitá, 14-17mm dl., dvakrát neb málo více,
delší než kalich. Volná část nitky asi 3-4 mm dl., asi
zdéli poloviny prašníku. Tvrdky popelavé, lesklé, 25-35
mm dl. — Če, sp. Karp.-end. Na vápenc. skalách. Pou
ze na Slov. v Krasu od Zadielské doliny k zříceninám
hradu Turně na kamenitých krasových polích . . .. .

slovenská- tornense JÁVORKA.
b) Listy na konci ostré, přítupé, neb zaokrouhlené, lod. méně 5—20), šedavé,

neb bělošedavé, užší, přitloustlé, na okraji více méně ztluštělé, přízemní a
častěji lodyžní též na okraji podvinuté. Štětiny na listech husté neb velmi
husté, sedící na bradavce, pokrytéhvězdovitýmištětinkami (8—10—20).Kalich
dlouhými, hustými, přitisklými neb -+ odstávajícími chlupy, drsný, bledý neb
skoro plavý, řídčeji zelenavý, ušty kališní se hřbetnímžebrem vyniklým. Kor.
bledě citronová, o polovinu neb i více delší než kalich, pýřitá. — Kv., čne
Merid. V území vůbec pochybná . . . . . . hadincová-echioides L.

Rod 12. Voskovka. Cerinthe. Wachsblume.
Byl. iletá až vytrv., 2-4 dm vys., proti všem ostatním

a) Kor. do 4%neb !/; dělené, s cípy kopinatými, zaostřenými,
přímými neb i + sehnutými. Kor. žluté, válcovitě zvon
kovité. Tvrdky pouze 2, ale za to 2semenné. —Kv.- čce.
Merid., na suchých lukách a u cest porůznu . . . . . .

m enší- minor L. [767|.
Kor. do */; nejvýš % dělené, se zoubky trojboce vejči
tými, tupými, na konci + odehnutými. — Byl. vytrv.
Kor. o něco větší, 10-12 mm dl., žlutavé, obyčejně s 5 na
chovými skvrnami neb s fialovou páskou nahoře. Jinak
jako předešlá. — Čn., čec. Evr.-alp.-mer. Pouze nu Slo
vensku na Bielských Tatrách.. . lysá-glabra MILL.*)

Rod 13. Užanka. Cynoglossum. Hundszunge.
Byl. 2letá, 5-10 dm vys., větevnatá. Lod. a listy šedopýři
té, s kv. krvavě nachovými. Kal. 5dílný, kor. krátce ná
levkovitá, 5cípá [c], v ústí s šupinovitými výrostky. Tvrd
ky [f] jsou posázeny hákovitě ohnutými osténky a ne
jsou přirostlé ke spodině kalicha, nýbržvnitř
ním okrajem ke střednímu sloupečku. — Kv.- če. Circum
pol., na výslunných stráních a u cest porůznu . . « . 

lékařská- officinale L. [768|.
L. na líci dosti lysé, skoro lesklé, na rubu roztroušenými,
na bradavce sedícími chloupky drsné. Zuby kal. čárko
vité, přítupé, skoro zdéli světle červených, na spodině
fialových korunek. Šup. výr. v jícnu kor. na stranách
dlouze brvité. Tvrdky později visuté, 7-8 mm dlouhé. —

*) C. alpina KIT.
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kv., čn. Merid.-pont. V horských hlavně bukových le
sích. U nás pouze na Slovensku. Od Bratislavy (Děvín,
Kobyla) Malými Karpatami po Hrádek v ž. lipt. a
Pokoradz v ž. gemerské . horská- montanum LAM.*)

Pozn. U Modry na Slov.roste míš. C. montanum X offieinale (C.
modorense RECHINGER),

Rod 14. Strošek. Lappula. Igelsame.
Byl. 1-2leté, podobné vnějškem pomněnkám, od

nichž liší se hlavně tím, že tvrdky jejich nejsou přirostlé ke
dnu kalicha, nýbrž jako u užanky vnitřním okrajem ke
střednímu sloupku a jsou posázeny 1-2 řadami ostnů.
a) Stopky blankytně modrých, s počátku růžových kvítků

jsou i po odkvetení přímé. Lístky kal. delší nežli
tvrdky; tyto po krajích se 2 řadami ostnů. — Čn.-zí.
Euras., na pustých místech .. NN

obecnýv-echinata GIL.**) [769].

NK
WE

b) Stopky světle modrých kvítků po odkvetení převislé.
Lístky kal. kratší tvrdek: tvto po krajích s 1 řadou
ostnů. — Jinak podoben předch. — Čn.-če. Cireumpol,

na kamenitých stráních a v losích pořídku .. . . . ...
scehnutý-deflexa GAR.***)

Rod 15. Pupkovec. Omphalodes. Nabelnufi.
Podobá se též pomněnce, zejména blankytně modrý

mi korunami, které mají v ústí žluté hrboulkv. Od po
*) C. germanicum JACO. — **) Echinospermum lappula LEHM.. Mvosotis lap

pula L. — ***)Echinospermum deflexum LEHM.
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mněnky liší se však tím, že tvrdky jsou na vrcholku pu p
kovitě vtlačené a jsou přirostléjako tvrdky užan
ky vnitřní stranou ke čnělce (nikoli ke dnu kalicha). Byl.
iletá, mající chabou, poléhavou, vidličnatě větvitou lod., do
lejší listy vstřícné, hořejší namnoze střídavé, květy
dlouze stopkaté, úžlabní, v řídkém vijanu. — Db., kv. Orient.,
ve vlhkých lesích - -< < < 2 2 22

pomněnkovitý- scorpioides SCHRK.[770].
Pozn. V zahrádkách pěstuje se a místy též zplaňuje vých.-alpský druh, ma

jící kv. větší, blankytně modré, ve vijanu zkráceném, a |. na konci hrotité, pří
zemní dlouze řapíkaté, vejčité n. přísrdčité, hořejší vejčito-kopinaté .

jarní - verna MNCH.

770. Omphalodes scorpioides. 771. Asperugo procumbens.

Rod 16. Ostrolist. Asperugo. Scharfkraut.
Byl. tletá, s lod. položenou n. vystoupavou, posázenou

na hranách háčkovitými ostenky, s listv většinou vstřícný
mi,po kraji ostnitě štětinatými a s kv. kratičce stopkatými,
drobnými, úžlabními. Kor. |c, c| jsou modré, s počátku na
chové. Nestejně 5klaný kalich |k, k+] se po odkvetení zveli
čuje ve 2 souběžné, těsně k sobě přiložené, chobotnatě zu
baté ušty. — Kv., čn. Eurosib., na rumištích, v křovištích a
Ucest porůznu . . . . položený- procumbens L. [771].

Rod 17. Otočník. Heliotropium. Sonnenwende.
„ Liší se ode všech brutnákovitých tím, že má seme

ník [p] s počátku nerozdělený, tak že čnělka sedí na jeho
vrcholku (nikoli v prohlubince mezi tvrdkami). Lod. přímá,
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větevnatá, 1-4 dm vys. Listy střídavé, řapíkaté, vejčité, celo.
krajné, drsně plstnaté. Květy v bezlistých vijanech, s 5díl
nými kal. |k| a s bledě modrými, řidčeji bílými, nálevkovi

tými kor. |c]. joy If| podobnépeckovicím, Které se poslézerozdělí ve 4 díly. — Byl.11iletá. Čec.,sp. Merid., u nás pouze
v již. Moravě a již. Slovensku, v Čechách velmi vzácně a ne
stále zavlečená na polích a u cest.

evr opský- europaeum L. 779).

Čeleď 67. Stružkovcovité. Hydrophyllaceae.
Rod: Svazenka. Phacelia. Biischelschon.

Byl tletá, vidličnatě větvitá, 3-6 dm vys., drsně srstnatá,
se střídavými, zpeřeně dělenými listy o hrubě pilovitých ú
krojcích a se světle modrými kv. v hustých vijanech, v mládí
spirálně svinutých. Kal. 5dílný, kor. trubkovito-nálevkovitá.
5cípá, tyč. 5, z kor. vyniklých, které mají na spodině nitek

šupinovité výrostky [n]. Sem. se čnělkou hluboce 2klanou,dospívající 2-chlopnítobolku. — Čn. -sp. Původem z Kali
fornie, pěstuje se pro včely a v novější době se u nás vyskytuje též zplanělá

vratičolistá- tanacetifolia BENTH.273).

Čeleď 68. Jirnicovité. Polemoniaceae.

Byl. vesměs cizí, u nás však z květních zahrad zplaňu
jící, s pravideln mi n. trochu souměrnými, 5četnými květy,
které mají vytrvalý, 5klaný kalich, 5cípou korunu, 5 tyčinek
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ke koruně přírostlých a svrchní semeník, dospívající v 5pouzdrou tobolku. Jsou jich 3 rody:

Rod 1. Jirnice. Polemonium. Sperrkraut.
Byl. vytrv., 3-12 dm vys., s I. mnoho jařmě lichozpe

řenými a s květy v bohaté latě. Kor. nálevkovito-kolovitá,
modrá, růžová n. bílá. Semeník s jednoduchou čnělkou, za
končenou 5laločnou bliznou. — Čn., če. Circumpol., u nás pů
vodní pouze na rašelinách v Šumavě (Horní Planá) a na Slo
vensku ve vyšš. Karpatech od ž. oravské po ž. gemerskou,
jinak pěstovaná v zahrádkách a odtud někdy zplaňující .

m odrá- coeruleum L. [774].

774. Po.emonium coeruleum. 775. Collomia grandiflora.

Rod 2. Kolomie. Collomia. Kollomie.
Byl. tletá, s tuhou, 3-6 dm vys. lod., se střídavými, úzce

kopinatými I. a se žlutými, později načervenalými kv., které
jsou směstnány do konečných,plochých str boulů. Kor.ná
levkovitá, s dlouhou trubkou. — Čec., sp. Původem ze sev.
atlant. Ameriky, pěstovaná často v zahrádkách a zřídka zpla
ňující . . . . velkokvětá- grandiflora DOUGL. [775|.

Rod 3. Plamenka. Phlox. Flammenblume.
Vytrv., lysá, až přes 1 m vys. bylina s l. vstřícnými,

široce kopinatými, celokrajnými a s květy růžovými, liláko
vými n. bílými, v bohatých latách. Kor. s velice dlouhou
trubkou a kolovitě rozloženým okrajem. — Če.-zí. Ze sev.
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Ameriky, u nás často ještě s' jinými druhy pěstovaná v za
hrádkách a někdy též zplaňující .

latnatá- paniculataL. 7761.
Mimoto se pěstují i jiné druhy; z nich byl nalezen P. Drummondtii

HOOK, domácí v teplé sev. Amer. v Texasu a Nov. Mexiku,v Praze zplanělý.

Čeleď 69. Kokoticovité. Cuscutaceae.
Rod: Kokotice. Cuseuta. Seide.

Cizopasné, tleté bvl., ovíjející se tenkými, bledými, bez
listými lod. okolo jiných rostlin. Pravidelné, 4-5četné, bělavé
n. narůžovělé, drobné květy [F], mající před tyč. na spodu
kor. třásnité šupinky |š|, jsou směstnány do postranních klu
bíček n. řídkých klasů a dospívají v tobolky |f]. — Čn.-zí.

be  a) Květy se dvěma čnělkami, v kulovatých klubíč
kách — 2.

b) kv. s jednou čnělkou, nejčastěji v řídkých kla
sech. — Lod. dosti silná, až 3 m dl., větevnatá, často
načervenalá. — Orient., u nás dosud jen v již. Moravě
a v již. Slovensku. zvláště v pobřežních houštinách na
vrbách, kopřivách a vratičích..

c hmelovitá- lupuliformis KROCK 227).
a) Blizna hlavatá; plod kulovitý: lod. přitloustlá, stopky

kv. neztloustlé. — Pův. ze sev. Ameriky a bývá zavle
čena jetel. sem.: pozorována v již. části mor. Karpat
v okolí Hluku, Suché Lozi a Březové ...

rolní-arvensis BEYRICH.
b) Blizna nitkovitá; květy v hustých klubíčkách — 5.
a) Lod.skoro jednoduchá. Kal. asi zdéli kulo

vaté trubky kor. Tyčinky z koruny nevyčnívají a
čnělky jsou mnohem kratší svého semeníku. — Evr.

13

VT
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Wtoliko na Inu, zvláště v hornatějších polohách

hubilen-epilinum WEIHF.b) Lod. zpravidla větevnatá. Kal. mnohem kratš
nežli trubka kor. — 4.

4.a) Čnělkv pouze zdéli n. i kratší svých semeníků.
Třásnité šupinky vzpřímené, přitisklé ke koruně.
Lod. niťovitá, načervenalá, as 1 m dl. květy déž načer
venalé, tvčinkv z koruny sotva vyniklé. — Euras., v
houštinách,na vrbách a kopřivách dosti častá

evropská- europaeaL.*)
b) Čnělky delší svých semeníků. Třásnité šupinky víceméně k sobě skloněné, asi tak dlouhé jako válco

vitá trubka kor. — 5.
5.a) Květy krátce stopkaté, o stopkách skoro tak dl.

jako jest kalich, poměrně veliké, bledé, v klubíčkách
bohatých. Tyč. z kor. oby
čejně vyniklé. — Euras.,
v jetelištích rozšířené. .
jetelová n. povázka

trifolii BAB.**) [778].

778. Cuscuta trifolu. 779. Convolvulus arvensis.

b) Kv.Gřisedlé n. skoro přisedfé, s kor. nejčastěji na
růžovělými, v klubíčkách chudších. — Euras., na lukách
a vřesovištích,nejraději na mateořídoušce, rostl
náchmotýloky čtých a vřesu..

matořídoušková- epithymumT.
Čeleď 70. Svlačcovité. Convolvulaceae.

Rod: Svlačec. Convolvulus. Winde.
Byl. vytrvalé, s položenými n. otáčivými lod., se střída

vými, řapíkatými, celokrajnými I. a úžlabními, dlouze stop

*)C majorDC. —**)K. mateřídouškováa povýzkovánebyly dříveodsebe oddělovány a slulv společným jménem C. minor GILÍ
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katými kv. Kal. 5dílný, kor. zvonkovitě nálevkovitá, v poli
pěti řasnatě svinutá, tyč. 5, semeník svrchní, s jednoduchou
čnělkou. Plod tobolka 2pouzdrá. — Čn.-zí. Circumpol.
a) Listy vejčité n. kopin., se střelovitým n. hrálovitým spod

kem. Listence na stopkách kv. nepatrné, od kali
chu oddálené. Kor. narůžovělé n. bílé. -—Na polích
a u cest obecný . . . . . . rolní-arvensis L. !779|.

b) L. trojhranně vejčité, se spodem srdčitě střelovitým. Li
stenceveliké, těsně pod kalichem. Kor.větší,
bílé. — V pobřežních houštinách dosti hojný ..

plotní-sepium L. [780|.
Pozn. U nás občaspěstovaná[pomoca purpurea LAM,vyskytlase v Č.

Budějovicích hojně, ale přechodně zplanělá.

Byliny, řidčeji polokře n. kře, se střídavými I. a s pra
videlnými, zřídka trochu souměrnými květy, které mají vy
trvalý kal., srostloplátečnou, 5cípou, zřídka vícecípou kor., 5
tyčinek ke koruně přirostlých a svrchní semeník s jedno
duchou čnělkou. Plody 2pouzdré (zřídka vícepouzdré) tobol
ky n. bobule. Patří k nim 10 rodů:
1.a) Byliny, řidčeji polokře — 2.

b) Keř s prutovitými, namnoze trnitý mi větvemi
5. Lycium.

2.a) Kor. kolovité, s krátkou trubkou a plochým, v 3,
zřídka ve více cípů rozděleným neb rozeklaným okra
jem. Plody bobule — 5.

b) Kor.nálevkovité n. zvonkovité. Plodytobol
ky n. bobule — 5.

3.a) Kalichy se po odkvetení značně zveličují, tak že
bobule jsou v nich úplně skryty . . 53.Physalis.
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b) Kal. se po odkvetení nezveličují a bobulev
nich nejsou ukryty —4.

4.a) Veliké, nejčastěji podlouhlé, dužnatým luskům podob
né, posléze červené bobule mají peprnou chuť.

2. Capsicum.
b) Bobule nejsou peprné chuti . . . . . 1£ Solanum.

5.a) Zvonkovité, 5laločné kor. bledě modré. Kulovatá

bobule posléze VYSý chající, ve zveličelém kal. úplně ukrytá - -2 6, Nicandra.
b) Kor. jiných barev nežli modré. Plody buď tobolky

anebo šťavnaté (nevysýchající) bobule — 6.
6.a) Korunypravidelné —7.

b) Kor. trochu souměrné, žluté a při tom nejčastěji
fialově žilkované. Plody tobolky, otvírající se víčkem

z. Hyoscyamus.
7.a) Květy v konečných latovitých květenstvích, barvy na

chové n. zelenavě žluté. Flody tobolkv, otvírající se navrcholku4 zuby... ...... 2210. Nicotiana.
b) Kv. jednotlivě úžlabní n.mimoúžlabní n. v rozso

chách větví — 8.
8.a) Koruny hnědočervené, válcovitě zvonkovité — 9.

b) Kor. bílé, dlouze nálevkovité, v poupěti řasnatě slo

žené. Plody ostnité tobolky, připomínající plodykoňského kaštanu.... 9.Datura.
9.a) Plody černé bobule ... -2.4 Atropa.

b) Plody kulovaté tobolk Y obříznutě pukající Květypřevislé . . , „ 8. Scopolia.

Rod 1. Lilek. Solanum. Nachtschatten.
Kv. pravidelné, s kalichem po odkv. nezměněným, skor.

kolovitou, zpravidla 5dílnou n. 5klanou, řidčeji ve více
cípů rozdělenou a s tyčinkami skloněnými v kužel. Plody
šťavnaté bobule.
1.a)Listypřetrhovanělichozpeřené —2.

b) L. jednoduché n. jen na spodu se 2 odstálými oušky —3.
2.a) Kor. bílé n. né odra 3 "Bobule2pouzdré,nebráz

dované, až do uzrání zelené. Byl. vytrv., 3-10 dm vys. —
Čn.- sp. Původem z Již. Ameriky, všeobecně se pěstuje
pro kořenové hlízy . . . brambor-tuberosum L.

b) Kor. žluté, zpravidla vc více nežli 5 cípů rozeklané.
Bobule mnohopouzdré, obyčejně brázdované, po
sléze červené. Byl. iletá, 1-1)%4m vys. — Čn.-sp. Po
cházejíc z Již. Ameriky, pěstuje se pro bobule. .rajské jablko-lycopersicumL. [781].

3,a) Byliny 1leté, s květy nejčastěji bílý mi, zřídka li
lákovými. v postranních, stopkatých. okolíkovitých
vrcholíčcích,Bobule kulaté — lilek — 4.
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-b) Rostl. vytrvalé, polokřovité, ve. spodní Části
dřevnatějící,s kv. nejčastěji fialovými, zřídka bílý
mi, v postranních vrcholíčcích.Bobule ellipsoidic
k6, posléze červené. Lod. položená n. popínavá, 1-3 m
dl. Listy podlouhle vejčité, hořejší střelovité, často s1-2
postranními lalůčky. — Čn.-sp. Euras., v pobřežních
křovích a v příkopech hojná ..potměchu f- dulcamaraL.za.

4.a) Bobule černé, zřídka zelenavé. Lod. větevnatá, 2-7dm
vys., hranatá, roztroušeně přitiskle chlupatá. Vejčité
Jisty na spodu většinou klínovitě zůžené v řapík. —
Čn.- zí. Kosmopol., na rumištích. polích a u cest obecný

černý-nigrum L. [785j.
b) Bob.červenén. žluté —5.

5.a) Lod. a listy skoro lysé. Bobule voskově žluté. O
statně jako předch., jemuž i vnějškem velice se podobá,
ale velmi pořídku . . . . nízkv-humile BERNH.

b) Lod. i I. chlupaté až huňaté — 6.
6.a) Bobulečervené. Lod.vynikle (skorokřídlatě)hra

natá, bezžláznatě chlupatá. Listy chobotnatě zubaté, na
spodu skoro uťaté. — Vrějškem podoben lilku čer
nému. — Čč. -řJ. Evr., na rumištích a suchých stráních velmi porůznu... . křídlatý-alatum MNCII

b) Bob. žluté, zřídka nažloutle zelené. Lod. tu pě, skoro
nezřetelně hranatá, nahoře i se stopkami kv. žláznatě

huňatá. Ostatně jako předch. — Merid., na rumištích a
a cest pořídku . .... „hu ňatý- villosumSM.

Dva druhy americké byly vzorová v Č. zplanělé: S. rostratumDUN.u ML Boleslavěa S. triflorum NUT oudnice.

Rod 2. Paprika. Capsicum. Beilibeere.
Byl. tletá, 2-4 dm vys., s řapíkatými, vejčitými, celokral

nými listv a bílými květv podobného složení jako u lilku;
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prašníky však nejsou složeny v kužel. Veliké, podlouhlé boule zráním červenají a usýchají. Původem z Již. Ameriky,
pěstuje se někdy pro ostře peprné plody v zelinářských
zahradách.. ........... roční-annuum L. [784].

Rod 3. Mochyně. Physalis. Judenkirsche.
Byl. vytrvalá, 2-8 dm vys., pýřitá, s řapíkatými, vejčitý

mi, celokrajnými listy a se stopkatými, úžlabními, bílými
květy, jejichž síťkovaně žilnatý kalich se po odkvetení znač
ně zveličuje a červeně zbarvuje. Plod bobule, posléze barvy
pomerančové, v kalichu úplně uzavřená. — Čn.- sp. Merid.,
na rumištích, v plotech a vinicích velmi porůznu, namnoze
jen zdivočelá . . židovská třešně- alkekengi L. [785].

Pozn. Vedle toho byla v Č. několikráte nalezena přechodnězplanělá P. pe
ruviana L. (= P. edulis SIMS),za jejíž vlast se má tropická Amerika, která sc
však pěstováním rozšířila 1 v mnohých trop. a subtrop. zemích Starého světa.

Rod 4. Rulík. Atropa. Tollkirsche.
Vytrvalá, 3-12 dm vys., větevnatá, v hořejší části žláz

natě pýřitá bylina s řapíkatými, vejčitými, celokrajnými,
nestejně velikými listy a s mimoúžlabními, stopkatými kvě
ty. Kal. 5dílný, kor. válcovitě zvonkovitá, 5zubá, hnědě na
chová. Plod černá, lesklá, prudce jedovatá bobule. — Čn.- sp.
Evr., na pokraji lesů a v mýtinách, zvláště hornatějších po
loh dosti rozš. ©.. . . jedovatý- belladonna L. [786].

Rod 5. Kustovnice. Lycium.Bocksdorn.
Keř s prutovitými, později převislými, trnitými, 1-5 m

dl. větvemi, s řapíkatými, kopinatými, celokrajnými listy a
s dlouze stopkatými, úžlabními, kalně nachovými květy,
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z nichž dospívají ellipsoidní, posléze červené bobule. —
Čn.-zí. Původu jihoevr., zhusta sázená v plotech a někdy
též zplanělá . . . . obecná- halimifolium MILL.*)[787].

Rod 6. Lilík. Nicandra. Giftbeere.
Byl. tletá, s hranatou, větevnatou, 3-8 dm vys. lod., s řa

píkatými, vejčitými, chobotnatě zubatými listy a s mimo
úžlabními, stopkatými květy, jejichž 5hranný kal. skládá se
z 5 střelovitých uštů a zvonkovitá, mělce 5laločná kor. jest
světle modrá, na spodu bílá. Plod bobule bezšťávná. —
Čn., čec.Původem z již. Ameriky, pěstuje se často ve květni
cích a někdy také na rumištích a v polích zplaňuje .

mochyňovitý- physaloidesGARTN.1788].

786.7 Atropa belladona. 787. Lycium halimifolium.
p

Rod 7. Blín. Hyoscyamus. Bilsenkraut.

Byl. 1-2letá, 3-8 dm vys., lepkavě chlupatá, „Jedovatá. Li
sty vejčité n. podlouhlé, chobotnatě v krajované, hořejší při
sedlé až objímavé. Květy v hustém, listnatém vijanu, který
se později prodlužuje. Kal. trubkovitě baňkovitý, 5klaný,
kor. nálevkovitá, trochu nestejně 5cípá, špinavě žlutá, s fi
alovými žilkami. Dvoupouzdrá tobolka otvírá se víčkem. —
Čn.- zí. Euras., na rumištích a návsích hojný 2.

černý-niger L.1789).
Pozn. Vnejteplejší části Č., naj. Mor. a na již. Slovensku byla hozororáneodrůdas kor. sírově žlutými, bez kulovýchžilek . bledý - pallidus KIT

Prahy v Šárce byl kdysi sbírán blín bílý (H albus L.) domácí ve Stře
domoří, který tu však opět vymizel.

*) L. vulgare Duval, L. barbarum auct. p. p. max. nec L. s. str,
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Rod 8. Pablen. Scopolia. Tollkraut.
Vytrvalá bylina s přímou, vidličnatě větvitou, 2-4 dm

vys., lysou lod., s vejčitými, celokr. listy a s úzlabními, pie
vislými květy. Kal. zvonkovitý, 5zubý, kor. trubkovitě zvon
kovitá, hnědočervená. Tobolka kulovatá, obříznutě pukající.
— Dv., kv. Jihoevr.; v horských lesích; původní snad pouze
na již. Slovensku nad Kyselou u Moštěnic, v Pieninách u
Červ. Kláštera a v Podk. Rusi, jinak pouze zplanělý, tak u
Valteřic blíže Čes. Lípy, ostatně jen pěstovaný v zahrádkách

rulíkovitý-atropoides JACO.*)[790].

Rod 9. Dur man. Datura. Stechapfel.
Byl. iletá, jedovatá, rozkladitě, vidlanovitě větevnatá,

3-8 dm vys., s listy vejčitými, chobotnatě zubatými. Květy
jednotlivě v rozsochách n. na koncích větví. Kal. trubkovitý,
5zubý, kor. dlouze nálevkovitá, 5cípá, bílá. Vejčité tobolky
ostnité. — Čn.-zí. Circumpol., na rumištích, polích a u cest
porůznu.. - panenská okurka- stramoniumL.[791].

Rod 10. Tabák. Nicotiana. Tabak.
Byl. tleté, žláznatě chlupaté, s listy většinou vejč'tými,

celokrajnými a s květy v latě, složené z chudých vijanů. To
bolkv poltí se ve 4 krátké zuby. — Čn., če. Původem z Ame
riky, u nás pěstované hlavně na již. Slov. a zřídka zplanělé.
a) Lodyha 6-10 dm vys. Listy spodní řapíkaté, nesbíhavé. Ko

runy baňkovitě zvonkovité, nazelenale žluté . . . . .
selský-rustica L. |7921.

b) Tod. až 1% m vys. L. vesměs přisedlé, dolejší znenáhla ke

*)S carniolica JACO.
Klíč k úplné květeně. „1 teď
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spodu zúžené, sbíhavé. Kor. dlouze nálevkovité, nachové

virginský- tabacum L.
-.. Pozn, Pro ozdobu se pěstuje v zahradách N. alata LINK et OTTO var.

affinis DOM.(= N.affinis T. MOORF), domácí v již. Americe a význačnáú
plednými. bílými, k večeru se rozvírajícími a opojně vounými kv.; byla pozorována1 zplanělá.

Čeleď 72. Jitrocelovité. Plantagineae.
Byliny s listy většinou pouze přízemními, nedělenými a

s pravidelnými, 4četnými květy, které mají suchomázdřitou
kor., 4 z kor. vyčnívající tyč. a svrchní semeník s jednodu

| chou čnělkou. Plody 2pouzdré
tobolky, otvírající se víčkem,
n. nažky. Obsahují 2 rody:

790. Scopolia atropoides. 791. Datura stramonium.

Rod 1. Jitrocel. Plantago.Wegerich.
Byliny s drobounkými květy, směstnanými do klasů.

Kal. 4dílný, suchomázdřitá kor. trubkovitá, s rozloženým,
4cípým okrajem, tyč. 4, semeník svrchní, s jednoduchou
čnělkou. Plod tobolka, otvírající se víčkem.
1.a) Byl. 1letá, s větevnatou, 1-4dm vys. lod. a s od

dálenými,vstřícnými, čárkovitými listy, z je
jichž paždí vyrůstají dlouze stopkaté, krátké klasy.
podepřené suchomázdřitými listenci. — Čn.- zí. Eurosib.,
na písečnatých půdách velmi porůznu . . . . . .

větevnatý-ramosa ASCÍII.*)|[793].
b) Byl. letá, s I. čárk., celými n. řídce zubatými.. Stvol nej

častěji zdéli listů asi 20 em dl. Klas řídký, čárkovitě
válcovitý. Listeny kopinaté, na kraji mázdřité. Cípy kal.
na kraji šir. mázdřité. Tobolka kuželovitá. — Kv.-čn.
Pont.-rus., na slaniskách:;: pouze u Král. Chlumce na
jihu vých.Slovenska . slanistý-tenuiflora W. et K.

*) J. písečný = P. arenaria W. K., P. indica I..
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stvoly a s listy pouze přízemními, směstnanými v rů
žici — 2.
Stvoly oblé — 5.
Stvoly hranaté, podél silně rýhované, 1-5 dm vys.
Listy kopinaté, 3-7žilné.Nitky tyčinek bělavé, praš
níky žluté. — Db.-zí. Euras., na lukách, polích a u
cest obecný . . . . Kkopinatý-lanceolata L. [794|.

b)
3-5 (-7) žilné — 4.
Odd. prodloužený, plazivý; stvol většinou mnohobráz
dý; 1. 5-7žilné. Rostl. velmi statné, s klasv delšími. —
Kv., čn. Merid., na úrodných a slanistých lukách již.
Moravy a již. Slovenska.. . vvsokÝ-altissima L.

„a
b) L. úzce kopinaté až čárkovité, 5-5žilné—6.

b)

semněkolikráte kratším nežlijsou samy.Nitky
tyčinek bledě fialové. — Kv.-zí. Circumpol., na
lukách, u cest a na polích obecný . . . . . . . +

prostřední- media L. [795].
Stvoly jen asi zdéli listů n. o málo delší, 1-4 dm vys.
Klasy zdéli n. i delší svých stvolů.Nitky tyč. bílé.
— Ostatně jako předch. . . . větší- major L. [790].
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6.a) Listy žlábkovité, 5žilné, sivozelené. Stvoly oblé, při
tiskle chlupaté, 2-5 dm vys.. zakončené klasy válcovitými, prodlouženými. Trubky korunní hu
ňaté. — Čn.-zí. Na slaných půdách velmi porůznu.

slatinný- maritimaL. [797].
b) L. 5-5žilné. Stvoly oblé, jen zdéli n. málo delší listů.

1-2dm vys., zakončenéklasy krátkými, vejčitý
mi. Trubky kor. lvsé. — Če., sp. Evr.-alp., u nás v Je
seníku (Velká Kotlina) a na Slovensku na Tatrách a
v Podk. Rusi.. .... „. horský- montana LMK.

Pozn. N+ břehu labském u Děčína byla jednou nalezena zplanělá středo
zemníP. psyllium L.

/
Rod 2. Pobřežnice. Litorella. Sirandling.

Útlá. pouze 5-10 cm vys.. vytrv. bylinka, vytvářející
trsy čárkovito-šidlovitých listů a plazivé. kořenující výběžky. Květyjsou jednodomé: prašníkové [F]na dlou
hých stopkách [Š], 4četné, se 4 tyčinkami, z bílé koruny da
leko vyniklými: pestíkové [F,], v paždích listů přisedlé.
obyčejně po dvou vedle stopek květů prašníkových. Plody
zobanité nažky |z]|. — Čn.- sp. Evr., u nás velmi porůznu na
písečnatých březích větších rvbníků . .

sítinovitá- junceaBERG. 798).

Čeleď 753. Hořcovité. Gentianeae.

Byliny lysé, s listy většinou vstřícnými, celokrajnými a
s květy pravidelnými, 5četnými, zřídka 4-7četnými, jejichž
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tvčinkv střídají se s cípy koruuními.Svrchní semeníks jed
noduchou čnělkou dospívá v 1pouzdrou n. neúplně 2pouzdrou
tobolku. Obsahují 6 rodů:
1.a) Listy jednoduché, obyčejně vstřícné — 2.

b) L. trojčetné. Květy na konci bezlistých stvolů v
hroznech.. ... 226, Menyanthes.

a) Listy „Kopinaté, kopisťovjté n. elliptičné, vždy delšínež širší. Uštv kor. v poupěti zkr ou cené. Bylinv
pozemní — 3.

b) L. okrouhle srdčité. vzplývající na vodě. Uštv
kor. v poupěti chlopnité .. . . 53.Limnanthemum.

797. Plangato maritima. 798. Litorella juncea.

.a) Kor. zvonkovitá, kvjovitá n. řepicovitá (s dosti až
značně dlouhou trubkou)—5.

b) K. kolovitá, hvězdovitě rozložená — 4.

a) Kor. barvy žluté: jednoleté byl. pouze v již. Slovenskurostoucí - 244, Blackstonia.
b) Kor. bledě modré n. kalně fialové: vytrv. byl. horskýchpoloh.. ..... 243 Sweertia.

.a) Prašníky se po vypylení zkr ucují. 2. Centaurium.
i ) Prašníkysepo vypylení nezkrucují .. 1 Gentiana.

Rod 1. Hořec. Gentiana. Enzian.
-Byliny se vstřícnými, celokrajnými listy a pravidelnými,
t5četnými květy, které mají ušty kor. v poupěti zkrouce
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c)

třásnitě brvité. — Byl. vytrv., 1-3dm vys., s listy
čárkovitě kopinatými a s květy jednotlivě konečnými.
— Sp.-řj. Merid., v hájích a na lesnatých stráních,
zvláště vápenatých porůznu . brvit“Ý-ciliata L. [799|.
Ušty kor. nejsou po kraji třásnitě brvité; kor. nej
častěji modrá neb fialová neb i jinak zbarvená, avšak
nikdy ne čistě žlutá — 2.

4

799, Gentiana ciliata. 800. Gentiana cruciata.

Kor. celá pěkně žlutá. — Statná, vytrvalá, až
na 1 m vysoká bylina s jednoduchou, velmi silnou, pří
mou lod. L. široké, elliptické, s vyniklými obloukovitý
mi nervv, dolejší krátce řapíkaté, hořejší přisedlé. Kv.
ve svazcích v úžlabí I., dlouze stopkaté, stopky skoro
zdéli kor. Kor. kolovitá, hluboce 5- až Gdílná, ušty její
špičaté, kopinaté, posléze hvězdovitě rozprostřené. —
Evr.-alp., u nás pouze na vysokohorských loukách Po
lonin v Podk. Rusi.. . . . . . . žlutý-lutea L.
Ústí koruny uvnitř nahé; trubka korunní mezi ušty
s ukousnutou neb v nedělený neb dvoudílný zub pro
taženou skladkou — 3.
Ústí koruny uvnitř vousaté (hlavně na spodině každého
uštu leží 1-2 jemně třásnité šupinv): byliny — 11.
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5.a) Kor. kyjovitě zvonovitá,s.většinou krátkými, nikoliv

nápadně strojenými ušty; byliny — 4.
b) Kor. řepicovitá s válcovitou trubkou a odstávajícími

ušty —10.
4.a) Kor. žluté neb nachové v přeslenech neb strboulech;

statné horské druhy — 5.
b) Kor. modré neb žlutavě-bílé a uvnitř modravě proužko

vané (zřídka bílé), po jednom neb po 2-3 ve svazečcích,
často v klasech — 6.

5.a) Kal. ušty nazpět ohnuté. Kor. brunátně nachové,
černě tečkované, na trubce zelenavě žlutavé. Lod. 3-5
dm vys. Listy dolejší elliptičné, řapíkaté; |. hořejší vej
čito-kopinaté. přisedlé. — Evr.-alp., u nás jen v Šumavě

Šumavský- pannonicaSCOP.

801. Gentiana pneumonanthe. 802, Gentiana frigida.

b) Kal. ušty přímé. Kor. žluté, tmavonachově tečko
vané. Lod. 1-4 dm vys. — Evr. -alp., u nás pouze v Je
seníku a hojně ve vys. Karpatech (Tatry). .

tečkovaný- punctataL.
a) Korunní ušty 4, jenom u některých květů 5; kor. modré,

na vnějšku poněkud zelenavé; l. kopinaté, trojžilné, na

spodině pochvaté. — Eurosib., na výslunných travnatýchstráních porůznu.. . 3
křížatý n. pr ostřelenec- „cruciataL. [800].

„) Kor. jsou rozeklány v 5-8 uštů —7.„a) Blizny polokruhovité, zoubkaté: přízemní listy v růžici,
Kopinaté n. elliptické. ostré, delší 2 cm (až 6 em); lod.



8. a)

b)

jednokvětá kal. zuby přiostřené, ze širší spodiny úzce
kopinaté, ke kor. trubce přitisklé. Korunky velké 5-7 cm
dl., o trubce nahoře dosti široké. — Kv.-čec. Na vlhkých
horských lukách, prameništích, u nás pouze na Sloven
sku, Sulov, na vyšších Karp. po Pop Ivan v Podk. Rusi

Clusiův- Clusii PERR.et SONG.
Bl. podlouhlé; lod. jednokv.; kor. 2-5-3 cm dl., s trub
kou nahoře slabě rozšířenou. L. čárk.-kop. až 3 mm šir.
a 135mm dl., hoření květ objímající. — Čec.- sp. Evr.-alp.
merid. Na poloninách vyšš. Karpat v Podk. Rusi.

pyrenejský- pyrenaicaL.
BI. podlouhlé n. čárkovité; lod. jedno - mnohokvěté — 8.
L. z vejčité spodiny kopinaté, přiostřené, přisedlé, pěti
žilné; lod. mnohokvětá, 3-6 dm vys. Kv. vesměs kra
tičce stopkaté,bez li
stenců. Kor. sinomodré,
v ústí tečkované, zřídka
bílé. — Evr.-alp., v Krko
noších, horách Jizerských
a Karpatech. 2...
tolitový- asclepiadeaL.
L. čárkovitě-kopinaté do
lení pochvaté — 9.

803. Gentiana verna. 804. Gentiana nivalis.

hrnuté, nejdolejší malé, šupinovité. Lod. 2-4 dm vys. ĎDo
lejší kv. úžlabní, jsou-li vyvinuty, dlouze stopkaté,
na stopce se 2 listenci [b]. Kor. tmavomodré, zele
navě tečkované. — Euras., na vlhkých a rašelinných lu
kách porůz. . . hořepník- pneumonanthe L. [S01l.
Přízemní a dol. lod. I. s pochvami nahoru se rozšiřující
mi, nahloučené; lod. 1-2květá, 4-15 cm vys., o zkráce
ných článcích; blizny podlouhlé, prašníky volné, čnělka
mnohokráte kratší než pestík; kor. 3-4 cm dl., žlutavě
bílé, tečkované. uvnitř s 5 modravými proužky. — Čec.
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sp. Evr.-alp. Ú nás pouze na Tatrách .
zimný-frigida HAENKE1802].

10.a)Vytrvalé, nízké byl. s jalovými svazečky listovými ve
dle kvetoucích lodyh; lod. 5-15 cm vys., nejvýš vždy
dvoukvěté. Listy eliptické. Kor. řepicovitá, 5cípá, blan
kytně modrá. Kal. trubkov., křídlatě hranatý. — Db,
kv. Euras. Na vlhkých horských lukách velmi porůznu

jarní-verna L. [805|.
b) Jednoleté byl. bez jalových svaz. I.; lod. většinou roz

větvené a vícekvěté. Lod. přímá, 1-15 cm, Často roz
větvená; dolení l. v růžici vejčité n. podlouhlé, kalich
válcovitý, kor. malé, azurově modré, 12-20 mm dl., čněl
ka dosti krátká. — Čn.-sp. Circumpol. (Evr.-Amer.)
Na horských holích, u nás pouze na vys. Karpatech na
Slovensku . . -< < < <. sněžný-nivalis L. [804].

11.a)Lod. na spodině a nahoře neb jenom nahoře rozvětvená;
kal. trubkovitý, 4-5zubý, ke koruně přilehlý; na spodině
každého kor. uštu široká, dlouze třásnitá šupina; květy
většinou modrofialové — 10.

b) Malé alpské rostliny s lod. 4-8 cm vys., pouze na spodině
rozvětvenou, s kor. 10 mm dl.: kal. zvonkovitý, hluboce
4dílný, ke koruně nepřiléhající, vejčitě-kopinatý; ušty
kor. vejčitě kopinaté, dosti dlouze přiostřené, jasně mo
dré; na spodině každého kor. uštu 2 malé, třásnité šu
piny: listy ellipticky-podlouhlé, přiostřené. —- Čec., zí
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-Circumpol.Únásvzácněna Vys.Latrách,hojnějipou
ze v Bielských T. ... . útlý- tenella ROTTB. [805].

12.a)Ušty kor. a kal. 4 — 15.
b) Uštů kor. a kal. 5 — 14..

15.a)Byl. 2letá, větevnatá, 6-20 'cm vys., s přízemními listy
kopisťovitými, ke špičce nejširšími a mezi
nimi se zbytky listů loňských. Lodyžní listy vejčitě až
podlouhle kopinaté, špičaté. Ušty kal. nestejné,
vnější 2 mnohem větší než ostatní 2 vnitřní. Kor. fialo
vá, se žlutavou trubkou. — Če.-zí. Evr., na travn. pa
horcích a průhonech hornatějších poloh porůznu 

luční-campestris L. [S06].

b) Byl. iletá, 4-20 cm vys., větevnatá, s přízemními |. vej
čitě kopinatými, ke spodu nejširšími,v době
květu ještě vesměs zachovalými. — Ostatně jako před
cház., jíž se vnějškem velice podobá. Dosud znám pou
ze ze sev. Čech (Vrchlabí, Jilemnice) . . . . . . .. .

baltický- baltica MURB.
14.a)Květy pouze 1-1% cm dl., se semeníkem přisedlým

[807 pl — 15.
b) Kv. 2-3 cm dl., se semeníkem stopkatý m [809p] —16.

15.a)Byl. 2letá, mající štíhlou, 1-5dm vys., hroznovitě přímo
větevnatou lodyhu s 5-12 páry kopinatých listů, z nichž
prostřední jsou špičaté. Nejdolejší 5 články lodyžní
jsou co do délky málo rozdílné, hoř. jsou často mnohem
delší. Listy přízemní, v době květu namnoze jen zbytky
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> i . : ..*.. > v v »zastoupene,jsou kopisťovité. Poměrnědrobné kv.,

rozvíjejícíse až koncem Léta a napodzim, mají
čárkovito-kopinaté ušty kališní skoro stejné a koruny
čelvenavě lilákové, zřídka žlutavo-bílé. — Euras., na
vlhkých lukách, mezích, keřnatých stráních a v lesích
porůznu . . . . . obecn“Ý-axillaris RCHB.*) |[807].

b)Byl. 2letá, shodujícíse kopisťovitými listy pří
zemními s předch.; kopinatých listů lodyžních je však
pouze 5-5 párů a prostřední z nich jsou tupé. Druhý
a třetí článek lodyžní jest mnohem delší nežli články
ostatní. Květy rozvíjejí se již koncem jara a za
čátkem léta. Saisonní forma druhu předch.,pozoro
vaná u nás u Všetat a na Hrabanově ve středním Polabí

kopisťovitý-lingulata AG.**)
c) Byl. iletá, drobnější, 5-20 cm vys., mající v době

květu pod nemnohými spodními listy ještě i dělohy za
chovalé. Listy přízemnívejčitě kopinaté, špi
čaté. Ušty kal. nestejné. Kor. špinavě fialové,
zřídka žlutavobílé. — Če.-řj. Evr., u nás velmi pořídku
(Bezděz,Morava). . . bahenní-uliginosa WILLD.

16.a)Ušty kal. jsou po kraji lysé — 17.
b)Ušty kal. jsou po kraji drsně brvité n. pýřité.

Byl. 2letá, 15-50 cm vys., s prostředními listy lodyžními
vejčitě trojhrannými. Ušty kal. jsou od sebe odděleny
zářezy ostrý mi a jsou delší nežli trubka veliké, čer
venavě fialové koruny. — Čc.-řj. Evr.-alp., v Čechách
na lesních, horních lukách velmi porůznu; na Moravě,
ve Slezsku a na Slovensku nebyl dosud pozorován . .

Sturmův-Sturmiana KERN.***)
17.a)Listy spodní kopisťovité, lodyžní podlouhlé,tupé,

jen hořejší kopinaté, přišpičatělé.Lod. jednoduchá
n. teprve až nahoře rozvětvená. Ušty kal.
skoro zdéli trubky dosti veliké, bledě fialové koruny.
— Čn., če. Evr., na horních lukách pořídku, v Karp. čas
těji. -< - <. . 2. letní- praecox KERN.T) [808|.

b)L. vesměs přišpičatělé, kopinaté n. vejčito-ko
pinaté.Lod.častouž od spodu rozvětvená. Če.
řj. — 18.

18.a)Choboty mezi trojhrannými, dlouze zašpičatělými ušty
kal. jsou na spodu více méně ostré. Lod. 15-50 cm
vys., s prostředními listy skoro trojhrannými. Kor. fia
lová, namnoze s bělavou trubkou. — Evr., na krátce
travnatých lukách hornatějších poloh dosti rozš... ...

Wettsteinův- Wettsteinii MURB.++)[809].
b) Choboty mezi úzce kopinatými uštv kal. jsou na spodu

tupé — 19.
19.a)Bylina 1letá, pouze 5-20 cm vys., skoro ve stejně

dlouhé větve rozvětvená, s prostředními listy vejčitě

*) G. axillaris jest podzimní formou druhu G. amarella L., kdežto G.
lingulata jesi letní formou tohoto druhu. — **)G. amarella var. turfosa ČEL. —
***) G aspera HE3T3CH. G. chloraefolia NEES. — + H. tupolistý = G. obtusifo
ha WILLD. — ++) II. německý == G. germanica WILLD.



kopinatými, dlouze zašpičatělými, 3-5krát tak dlouhými
jak širokými. Kor. veliké, světle fialové, zřídka bílé.
— Evr., na krátce travnatých lukách velmi porůznu,
zvláště v jvých. Čechách, a jzáp. Moravě ee

rakouský- austriacaKERN.
b)Byl.2letá, 1-4dm vys.,v kratší a nestejně dlou

hé větve rozvětvená, s prostředními 1. vejčito-kopina
tými, jen asi 2krát tak dlouhými jako širokými. Kor.
menší, fialové, zřídka růžové. — Evr.-alp., na horních
lukách porůznu, v Čechách v polovině severnější, na
Moravě a na Slovensku v Karpatech.. . . . ........

karpatský- carpaticaWETTST.

Rod. 2. Zeměžluč. Centaurium.*) Tausendguldenkraut.
Byl. 1-2leté, vidlanovitě větvité, se vstřícnými, celokraj

nými listy a růžovými až bílými, pravidelnými, 5četnými
kv., které mají hluboce 5klaný kalich, nálevkovitou n. řepi
covitou, 5cípou korunu a 5 tyč., jejichž prašníky po vypy
lení se šroubovitě zkrucují [al. Plody nedokonale
2pouzdré tobolky [f].Če.- zí.

1. a) Hlavní lodyha pouze 5-15 cm vys.,
záhy od spodu v dlouhově
tevný, vidličnatý vrcholík roz
větvená. Listy spodní v rozetku
nesblížené. Ušty kor. na
mnoze přišpičatělé, nálevkovitě rozestálé. — Circum
pol.. na lukách a rolích porůznu

nízká- pulchellum
DRUCE.**) [810|.

Hlavní lod. 15-40 cm vysoká,
teprve v hořejší části rozvětve
ná. Listy spodní sblížené v
rozetku, v době květu namnoze
ještě zachovalou. Ušty kor. pří
tupé, ploše rozložené 2.

2.a)Listypodlouhle vejčité až kopinaté. hlad
ké. Vrcholík hojnokvětý, o větvičkách skoro ste j
něvysokých. Kal.asi o polovici kratší nežli
trubka kor. — Circumpol., na lesních lukách a v mý
tinách hojná . obecná-umbellatum GILIB.***)[811].

b) L. čárkovité, dolejší podlouhle kopisťovité, oboje
po krajích tak jako hrany lodyhy od jemných zoubečků
drsné. Vrcholík chudokvětý, o větvičkách nestej
něvysokých, vzpřímených.Kal.zdéli trubky kor.
— Evr., u nás velmi porůznu, nejraději na slaných pů
dách . . . . .- -2 slatinná-uliginosum BECK.)
Pozn. V Č. byl pozorovánmíšenecC. pulchellumMXuliginosum.

b
7"

*) Erythraea L. — **©)Erythraea ramosissima PERS. —***) Centaurium minus
GARS., Ervthraea centaurium PERS. — +) Erythraea linariaefolia PERS., Centau
rtum tenuiflorum FRITSCH.
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Rod 5. Kropenáč. Sweertia. Tarant.
Vytrv. byl. o přímé, jednoduché, 2-3 dm vys. lodyze, za

končující se hroznovitou latou. Listy spodní elliptické,
hořejšípodlouhle kopinaté. Květy spočívají na čtyřhran
ných stopkách a mají hluboce Sdílný kal. a kolovitou, hlu
boce 5cípou, zdánlivě prostoplátečnou, hvězdovitě rozlože
nou, ocelově modrou, temněji tečkovanou, zřídka žlutavě na
zelenalou kor. Tobolka puká ve 2 chlopně. —Čn.- sp. Cir
cumpol., na rašelinných lukách vyšších hor (Šumava, Krušné
hory, Krkonoše, Jeseník, Karpaty) .

vytrval ý- perennis L.1812].
9SPozn."Rozpadá se ve dvě význačná plemena: a) Lod. vyšší (2—6 dm), pod

květenstvím s 2—6 páry listů vstřícných; květenství dosti bohaté. Tak hlavně na ra
šelinných lukách, v oblasti karpatské zpravidlajjen v nižších polohách . :

vytrvalý - perennisL
b) Lod. nižší (133 dm, chudokvětá, kv. větší, pod květenstvím 1—3(4)1.atří lavé,

zřídka dva nejvyššívvstřícné. Tak vc vyšších Karpatech, zejména v Tatrách a na Čornéhořehojně. ... . 2.. - « 0.karpatský - alpestrisBAUMG

811. Centaurium umbellatum. 812. Sweeriia perennis.

Rod 4. Žlutnice. Blackstonia. Bitterling.

Jednoleté, přímé, lysé byliny. L. na spodu často srostlé.
květenství volnější, konečné. Květy žluté. Kalich 8dílný,
s úzkými ušty, korunka s velni krátkou trubkou a 8 po
dlouhlými ušty. Tyč. 8, v trubce vsazených, kratších než
kor., s podlouhlými prašníky.

a) Lod. 1. trojboce-vejčité, celou svou šířkou po dvou
srostlé; kal. ušty jednožilné, kratší než korunka. Lod.
15-40cm vys. — Čn.- zí. Merid.-orient. Na mokrých lukách a slatinách. U nás se udává pouze na již. Sloven
sku na Žitném ostrově a roste u Parkáně. .

prorostlá- perfoliataL,
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b) Lod. I. vejčité neb vejčitě-kopinaté, ua zaokrouhlené
spodině srostlé; kal. ušty slabě trojžilné, zdéli korunky,— Čn.-zí. Merid.-orient. Na mokrých lukách. V území
se udává pouze na Kapitolní louce proti Bratislavě . .pozdní- serotina KOCH.

Rod 5. Plavín. Limnanthemum. Sumpfblume.
Byl. vodní, o bičíkovitých, až přes 1 m dlouhých lody

hách a dlouze řapíkatých, okrouhle srdčitých, na vodě vzplý
vajících listech. Dlouze stopkaté květy úžlabní s 5dílným
kal. a kolovitou, 5cípou, žlutou kor. Tobolka jako u před
-cház. — Če., sp. Euras., ve stojatých a mírně tekoucích vo
dách, obyčejně pospolitě, velmi porůznu.. ....

leknínovitý- nymphaeoides LINK2) [8153].

Rod 6. Vachta. Menyanthes. Bitterklee.

Vyhání z plazivého oddenku dlouze řapíkaté, 3četné
listy a bezlisté, 1-3 dm vys. stvoly, zakončené hroznem bledě
růžových květů, jejichž nálev kovitá, 5cípá kor. jest uvnitř
zarostlá bílými chlupy. Tobolka2chlopní.— Kv.,čn.
Circumpol., v bažinách a na rašelinných lukách dosti rozšíř.

třílistá n. hořký jetel-trifoliata L. [814].

Čeleď 74. Tolitovité. Aselepiadeae.
Byliny se vstřícnými n. do přeslenů sestavenými, jedno

duchými listy a s pravidelnými, 5četnými květv, jejichž ty

*) Nymphoides peltala KTZE.
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činky mají na vnější straně veliké lupenité výrostky, tvořící
ve květě tak zv. pakorunku. Pyl každého prašníku jest sle
pen ve 2 stopkaté brylky [a]. Dva svrchní semeníky, mající
společnou bliznu, dospívají v měchýřky |[f], které obsahují
četná, chmýřím věnčená semena [z|. Patří sem 2 rody:

Rod 1. Tolita. Vincetoxicum. Schwalbenwurz.
Vytrv. bylina 3-8 dm vys., s kopinatými, často přísrdči

tými, celokrajnými listy, které jsou vstřícné n. po 3 v pře
slenech. Prostřední listy srdčitě-vejčité. Květy v mimoúžlab
ních, dlouze stopkatých, okolíkovitě stažených vrcholíčcích.
Kal. 5klaný, kor. skoro kolovitá, 5cípá, žlutavě zelenavo-bílá;
kor. ušty vejčité, laloky pakorunky tlusté, sblížené; tyč 3. —
Čn.-sp. Euras., na keřn., kamen. stráních a v lesích dosti
rozšířená . . . . . . . lékařská- officinale L.*) [815].

Pozn. Vzác. odr. (subsp.) V. laxu m BARTL. má prostřední listy ze srdčité
spodiny podlouhle kopinaté, ušty kor. podlouhlé, na okraji nazpět zahnuté; laloky
pakorunky tenčí, více méně oddělené.

Rod 2. Klejicha. Asclepias. Seidenpflanze.
Vyhání z plazivého oddenku přímé, jednoduché, plstna

té, až 14 m vys. lodyhy se vstřícnými, krátce řapíkatými,
elliptičnými, celokrajnými, na rubu měkce šedoplstnatými
listy. Květy [F] skládají v hořejší části lodyhy mimoúžlabní,
bohaté, stažené vrcholíčky: špinavě hnědočervené koruny
jejich [c] ohrnují se záhy nazpět. Z čerstvých ran rostliny

*) Cynanchum vinceioxicum PER3.
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roní se bílé mléko. — Čn.-sp. Původem ze Sev. Ameriky,
pěstuje se někdy v zahradách a zřídka též zplaňuje. . ...

hedvábná- syriaca L. [816].

Čeleď 75. Brčálovité. Apocyneae.

Rod: Brčál. Vinca. Singriin.
Mnoholeté byliny s přezimujícími lodyhami a listy. Kvě

ty úžlabní, jednotlivé, velké. Kal.bezžlázý, ušty úzké, za
ostřené. Kor. nálevkovitá. Květní terč složen ze dvou žlázek.
Pestík složen ze dvou plodolistů, z nichž každý nese 6-8
vajíček. A

9
"pE

| ja x /— A)

I 3 7

M a

817. Vinca minor. 818. Syringa vulgaris.
bb

a) Byl. vytrv., polokřovitá, anvť spodnější. položené části
lodyhy zdřevnaťují. Listy většinou vstřícné, krátce řapí
katé, kožovité, leskle zelené, přezimující. Květy [F] jed
notlivě úžlabní, stopkaté, s 5dílným kal. a nálevkovitou.
5cípou, nejčastěji modrou, zřídka bílou kor. Tvčinkv [al,
v počtu 5, jsou přirostlé ke koruně a mají nad prašníkem
chlupatý výrostek Ip]. Ze svrchního semeníku. dospívá
dvojitý měchýřek [fl. — Db., kv. Merid.. v lesích, zvláště
hornatějších poloh dosti rozš.. . menší- minor L. [817].

b) Bvl. vytrv., bvlinná, spolu s kvetoucími větvemi po
lehlá; I. jemně brvité. dolení vejčité. hoření kopinaté. —
Kv., čn. Pont.-orient. Na travnatých a keřnatých stepních
stráních, ve světlých hájích: pouze na nejjiž. Slovensku
(Děvínská Kobvla. Orechové) u Bratislavy a u Nanv.. .

bylinný- herbacea W. K.
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Čeleď 76. Olivovité. Oleaceae,
Stromy n. kře se vstřícnými listy a pravidelnými,

nejčastěji 4četnými květy, které mají pouze 2 tyčinky, a
svrchní semeník jejich dospívá v tobolku, bobuli n. nažku.
Patří k nim 4 rody:
1.a)Listy jednoduché —2.

b) L.lichozpeřené. Květybez všelikéhookvětí.
4. Fraxinus.

2.a) Květy žluté 0 5. Forsythia.
b) Kv. jiné barvy nežli žluté — 5.

3.a) Plody tobolky. Květy modře fialové, lilákové n. bílé
1. Syringa.

b) Pl. bobule. Kv. bílé 2. Ligustrum.

820. Forsythia suspensa.

Rod 1. Šeřík. Syringa. Flieder.
Keř neb stromek s celokrajnými listy a vonnými kv.

v bohatých latách. Kal. nepatrný, 4zubý; kor. řepicovitá,
4cípá; tyčinky 2, vrostlé do trubky kor. Plod tobolka [f, f4|,
pukajicí ve 2 chlopně. Kv., čn.
a) Listy srdčito-vejčité. Květy fialověmodré n. bílé.

— Jihoevr., často v zahrádkách a sadech pěstovaný a ně
kdy též zplanělý . . obecný- vulgaris L. |818|.
L. kopinaté, v řapík zúžené, mnohem menší nežli u
předch. Kv. modravě lilákové, růžové n. bílé. Divoce ros
toucí forma neznáma. avšak v Persii odedávna pěstována
a odtud se rozšířila do zahrad evr. Zřídka u nás též zpla
nělý 0 perský- persicaL.

c) L. široce elliptické, v řapík zúžené, na rubu sivé, 5-12cm
dl., 2-5 em šir. Kal, krátce zvonkovitý, 2 mm dl., s malin
Klíč k úplné kvěreně,

b)

7+
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kými zoubkv n. přímo uťatý. Kor. 1-15 cm dl., úzce trub
kovitě nálevkovitá, fialová, s ušty t přímými, několikrá
te kratšími než trubka, asi 2 cm dl. — Kv., čn. Karp.-end.
Pouze v Podk. Rusi v ž. berehovské a marmarošské, na
strmých stráních. . karpatský- Josikaea JACO.fil.

ozn. U nás pěstovanýšeřík čínský (S.chinensis WILLD.)jest stejněP
jakoS. dubia PERS.a S.rothomagensis A. RICII.míšencemS.vulgarisX
persica.

Rod 2. Ptačí zob. Ligustrum. Rainweide.
Keř s kopinatými listy a konečnými latami bílých kvě

tů, jejichž složení jest podobné jako u šeříku, ažna to,
že prašníky vyčnívají z koruny a semeníkdospívá
v černou bobuli. — Čn., če. Evr., na pokrajích lesů, keřn.
stráních a v plotech dosti rozš., často též pěstovaný.. ...

obecný- vulgare L. [819].
Rod 5. Forsythie. Forsythia. Forsythie.

Keř s prutovitými větvemi, které se záhy na jaře odí
vají žlutými, úhlednými květy v postranních svazečkách.

Kal. 4dílný, kor.hluboce
4cípá, tyč. 2, semeník
svrchní, dospívající v to

-bolku. Vejčitě kopinaté,
pilovité listy objevují se

až PO odkvetení. — Původem z vých. Asie, u
nás často sázená v sadech..........

visutá - suspensa
WAHL. [820].

Rod 4. Jasan.
Fraxinus. Esche.

Strom s lichozpeře
nými listy, které se však
objevují až po odkvetení,
Květy [F-F.| drobounké,
V postranních svazečko
vitýchlatkách [Al nahé,
mnohomanželné. | Plody

821.Fraxinusexcelsior. křídlaté nažk y [B]. =
bo o Db., kv. Evr., v lesích a

sadech dosti hojný . . . . . ztepilý-excelsior L. ;821].
„ Pozn. V nejj. Slovensku roste divoce a v sadech sází se někdy, na př. v o

kolí Krumlova,j. manový n. zimnář - ornus L., který má květy v latách ko
nečných, rozvíjejícíchse současně s listy. Květy nejsou nahé, neboťmají
4dílný kal. a hluboce 4dílnou kor.

Čeleď 77. Zvonkovité. Campanulaceae.
Byliny s jednoduchými, střídavými listy a pravidelnými,

sčetnými květy, které mají spodní semeník, vytrvalý kg
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k ratší než koruna — 2.
Kor. kolovité. Semeníkhranolovitý,mnohemdelší
než koruna = 2.23 Specularia.

tb

WI

a)
b)

b)

Čnělka jest dole objata kroužkem... 2. Adenophora.
Čn. není dole objata kroužkem . . . 1. Campanula.
Nitky tyčinek jsou dole rozšířenv a prašníky jejich
jsou vždv volné (spolu nespojené). Koruny zelenavě
bledožluté n. tmavomodré . -< . .< <. 4 Bhyteuma.
Nitky tyč. nejsou dole rozšířeny a prašníky jsou
s počátku spolu spojeny. Kor. nejčastěji bledomodré-< <. +424+25 Jasione.

Rod 1, Zvonek, Campanula, Glockenblume,
Byl, se střídavými, jednoduch. listy a pravidelnými,
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Výkrojky mezi ušty kališními bez přívěsků — 2.
Výkrojky mezi uštv kališními s dolů ohnutými pří
věsky, které trubku kališní více méně kryjí; květy
mci — 17.
Zřetelně stopkaté květy vyrůstají z paždí listů
n. jsou na koncích větví namnoze ve květenství latovi
tém n. hroznovitém — 5.
Přisedlé kv. jsou směstnányvdo konečných n. též
úžlabních strboulů. Druhv vytrvalé — 20.
Aspoň hoření lod. I. čárkovité a celokrajné; kališnílíst
ky čárkovitě štětinaté n. šidlovité — 4.
Lod. listy elliptické, vejčité, srdčité, podlouhlé n. čár
kovitě kopinaté, pak však vroubkované n. pilovité — 10.
Koruny bledě fialově modré, břichatě zvonkovité neb
skoro válcovité, poměrně malé: kal. lístky sotva delší
než semeník. — Lod. nízká, trsnatá. dole krátce štěti
natá, hroznovitě 2-6květá (zřídka tkvětá); I. jalových
svazečků pilovité; dolení lod. 1. elliptické. — Čn. Evr.
alpin., pouze na Slovensku v horách, a to na váp. Kar
patech. . . . ... nízký-pusilla HAENKE*) [822].
Kor. většinou temně fialově modré, nálevkovitě široce
zvonkovité; kal. I. větš. delší než semeník — 5.
Jak hoření tak i příz.listv lod. relativně úzké, nezře
telně řapíkaté neb přisedlé, většinou celokrajné neb
nejvýš oddáleně jemně zoubkaté — 6
Aspoň dolení lodyžní listy relativně široké, zřetelně řa
píkaté, často na okraji vroubkované — 9.
Poupata nápadně tlustá. Květv veliké, široce zvonovité,
sytě modře fialové. Ušty kališní většinou zdéli poloviny
korunky, obyčejně přilehlé, relativně široké (2-5 mm)
a silné. Pestík po zúrodnění velmi silně zduřuje — ď.
Poupata nejsou nápadně tlustá. Květy prostřední až
malé, nikoliv příliš otevřené. světle fialové až modra
vé. Ušty kališní většinou odstávající až nazpět ohnuté.
vláskovité. Pestík po zúrodnění nápadně nezduřuje — 8.
Poupata (většinou)**) nicí. Rostlinv nízké (až 10 cm vys.)
s jednim (vzácně) až mnoha (2-5) květy. pak květy v
hustém hroznu; lodyha (skoro) lysá. na spodině kolén
katá. — Če.- sp. Circumpol., pouze na skalách a holích
vys. hor (Šumava, Krkonoše; chybí dále na východ).

Scheuchzeruv- ScheuchzeriVILL.
Pozn. V Čechách pouze odrůda mnohokvětá— ssp. intercedens HRUBY,.

šinou s bohatým květenstvím; jinak jako předešlý. —
Karp.-or.; na skalách a holích Slovenska a Podkarpat

>) C. cochlearufoha LAM, — 33j Prohlédnout více exemplářů 2 iéhož mysu!
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ské Rusi (nad 1000 11) 2444
mnohotvárný- polymorpnaWITASEK.

Pozn. Druh velmi mnohotvárný,zastupující C. Scheuchzeri VIÍLL.,v Kar
patech a východní Evropě.
8.aj Ušty kališní často zdéli koruny, velmi jemné a útlé, dolů

ohnuté až odstávající. IDolení listy lodyžní úzce kosní
kovité, hrubě zubaté, tenké. Květy (1-5) ve volných chu
dokvětých latách, velké, nálevkovitě zvonkovité, sytě
modré (nikoli fialové). Druh mnohotvárný. — Čn.-zí.
Evr. horský. Iravnaté stráně v předhoří, s oblibou u po
toků,v celérepublice< 2444

podhorský-Kladniana (SCHUR)em. HRUBY.
Pozn. C. fallens HRUBY"*),zahrnuje přechodní formy mezi C. Kladni

ana a C. rotundifolin; má vzrůst jako tento druh. nicméně listy větší, skoro
vejčitě kopinaté, zřetelně zubaté; ušty kališní jsou vláskovité, odstávající. — VÝ
chodní Beskydy, Nižné Tatry, V. Fatra,

824. Campanula rotundifolia. 825. Campanula persicifolia.v
b) Ušty kališní většinou zdéli poloviny koruny, přilehlé

neb (řidčeji) + odstávající (u skalní formy var. sa xa
tilis HRUBY**“)dolů ohnuté). Dolení listy úzce čárko
vité, celokrajné, poněkud silnější než u předešlého dru
hu. Jinak velmi proměnlivý. — Čn.-zí. Circumpolární.
Na suchých lukách, mezích a skalách, obecný . . ...

okrouhlolistý- rotundifoliaL. [824|.
Pozn. Typická rostlina s relativně velikýmu,široce otevřenými, temně modrými

korunami, roste jenom na horách (nad 500 m). Odrůda vysoká (až '/, m), rostouc
v nížině, s listy úzce čárkovitými, hustými a lodyhou většinou zprohýbanou jest var.
linearifolia HAYEK.Na tučné luční půděa podobnýchmístechrostevar.stricta

*) C. Kladnirna WITASEK, — **) C. Kladniona WITASEK ex Sudetis.
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SCHUM.; má bohaté květenství, širší listy a řoste v trsech. V. trpasličích formách
var. saxatilis HRUBYosídluje skuliny skalní.a tvoří husté polštáře.
9.a) Rostliny chudokvěté (květy 1—4),kor. relativně krátké,

avšák široké, temně fialové. Dolení listy přitloustlé, na
okraji chrupavčité, vpředu velmi otupené (skoro kopi
sťovité), nahloučené. —Če.- zí. Evr.-alp.-arkt.; na ska
lách vysokých hor (Jeseník, Babia Góra, západní část
Vys. Tater). arktick“-aretica (LANGE)HRUBY*).

Pozn. Naše rostliny patří k odrůdě: ssp. men tie ns HRUBY*»).
b) Rostliny s bohatým a štíhlým hroznem květů (4-20 i

více), koruny relativně dlouhé, úzce válcovité, fialové.
Všechny lodyžní listy široce kopinaté, zřetelně vroub
kovaně zubaté, přiostřené. Rostliny vysoké (až % m).
— Če.- zí. Karp.-balk. Pouze na vys. Karpatech (V. i N.
Tatry, Fatra, vých. Slovensko, Podk. Rus) od pásu kle
čového po pás alpinský .- -< -2 2 2 + 2 2

kopinatý- pseudolanceolataPANT.

ní

POST

ZamjeJS

826. Campanula patula. 827. Campanula rapunculus.ý o
c) Rostliny s bohatým, nicméně řídkým hroznem; koruny

širokéa otevřené(podobnéjako u C.rotundifolia),
temně fialové. Listy většinou srpovitě jednostranné,
zřetelně řapíkaté, slabě zoubkaté. Ušty kališní často
zdéli korun, relativně široké. Rostlina až 44 m vys. —
Če.-zí. Sud.-end. Horské louky záp. Sudet (Krkonoše)

český- bohemica HRUBY.
Pozn. Na skalní půdě roste nízká, na C. Sc heuchzeri připomínajícíforma

(var. saxatilis HRUBY);má však listy širší, zřetelně zoubkaté.

*) C. Giesekiana WFTASFK p. p. — **) C. mentiens WITASEK.
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10.4)Tobolky směrem ke špičce pukající, vždy přímé; I. vět
šinou čárkovité, kopinaté n. podlouhlé, řidčeji (12b)
srdčitě vejčité — 11.

b) Tobolky na spodině pukající, často převislé; lod. I. na
spodině široké, srdčité n. zaokrouhlené — 14.

11.a)Koruny skoro do prostředka dělené — 15.
b) Kor. jenom do čtvrtiny dělené, bvl. vytrvalé — 12.

12.a)Listy lod. kopinaté n. čárkovité, přisedlé, Kor. polokulovitě zvonkovité,veliké, fialověmodré, zřídka
bílé, v chudém hroznu. Kal. uštv kopinaté. — Byl.
4-9 dm vys., s podlouhlými n. kopinatými hsty oddále
ně vroubkovaně pilovitými. — Čn.-sp. Eurosib., ve
světlých lesích a mýtinách hojný ..

broskvolistý- persicifoliaL.IB25).

b) Listy lod. srdčitě vejčité, řapíkaté. Lod. 15-4 dm vys.
Lod. ohebná, přímá n. + položená, rozvětvená, spolu sl
lysá n.krátce a ztuha chlupatá. L. řapíkaté, vroubkovaně
pilovité, hoření u spodiny zaokrouhlené. Květ 1 neb ně
kolik od sebe oddálených. Koruny azurově-modré. —
Č.-zí. Karp.-endem. Na vápence.skalách v horském a
podhorském pásu Karpat (Vrutky, Nížné Tatry, Spišsko
gemerské Krušnohoří, Slov. Kras, Branisko, Marmaroš)

karpatský- carpaticaJACO.
13.a)Květy v latě volné, rozkladité, namnoze chudé. Rostl.

30-60 cm vys., bez listnatých výběžků. Stopky jejich



dlouhé, před rozvitím většinou koucem ohnuté, s listenci
namnoze v hořejší polovině. Kor. fialově modré,
zřídka bílé. Ušty kal. sahají jen asi do třetiny kor. Ko
řen tenký. — Kv.-sp. Evr., na lukách hojný . .

rozkladitý- patulaL. [826].
b) Kv. podobně ve'volné latě. ale rostlina nižší, 15-45 cm

vys. a z kořene vyhání četné listnaté výběžky s růži
cemi kopistovitých neb kopinatě-kopisfovitých I. Kor.

velké až 3-5 cm. vys., nečetné. — Čec., sp. Karp.-balk.Hole. U nás pouze v Podk. Rusi...
jedlový-abietina GRISEB.et SCH.+)

c) Kv. v přímé, kuželovité, namnoze bohaté latě. Stopkyjejich vzpřímené, s listenci většinou ve s podní
polovině. Kor. modro-fialové. Ušty kal. sahají alespoň
do poloviny kor. Kořen mrkvovitě ztloustlý. — Kv.-čc.
Merid., na suchých lukách a u cest velmi pořídku (hlav
ně jen ve vých. části Moravy a na již. Slovensku) .

řepka- rapunculus L. [827].
14.a)Ušty velikých korun jsou brvité — 15.

b)Ušty dosti malých korun Ivsé. —Lod.tupohranná,
pýřitě-plstnatá, 4-12 dm vys. L. na rubu šedoplstnaté n.
šedopýřité. po kraji vroubkovaně pilovité, dolejší pod
louhle srdčité, řapíkaté, hořejší vejčité, objímavě při

2) C. Stevem AUCT.
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sedlé. Kv. světle modro-fialové, kratičce stopkaté, ve
směs v paždích listenů jednotlivě n. v dolejší části hroz
nu po 2-4 ve svazečku. — Če.- zí. Eurosib., na keřn. a
kamenitých stráních velmi porůznu . . . .........

boloňský- bononiensisL. [828|.
c) Ušty kor. lysé. Lod. dole na hranách roztroušeně dlou

ze chlupatá, nerozvětvená. L.:na okraji a na rubu roz
troušeně dlouze chlupaté; květy nečetné, nicí. Tob. nicí.
— Čn., čec. Merid.-alp. Pěstuje se a zřídka zdivočuje
(Vízemberk na Moravě) -2 .. -2 .. -2 2 2 2

routovitý- rhomboidalis|. [823].

15.a)Květy v hroznu jednostranném, většinou jednot
livě v paždích listenů, jen nejdolejší v paždích listů.
Odd. plazivý, vyběžkatý, lod. oblá n. tupohranná, 3-6
dm vys.. Úzce kopinaté ušty kal. sehnuté dolů. Kor.
modře fialové, zřídka bílé. — Čec., sp. Evr., na polích,
mezích a v křovištích dosti hojný . . . . .. .. ....

řepkovitý- rapunculoidesL. [829|.
b) Kv. v hroznu všestranném, většinou v paždích 1.,

jen nejhořejší v paždích listenů. Ušty kal. vzpříme
né (nesehnuté). Odd. bez výběžků — 16.

16.a)Lod. 5-10 dm vys., nahoře ostrohranná, i s I. roztroušeně
mrtnatá. Stopky kv. v dolejší části hroznu často 5
květé. Kal. lístky dole spolu srostlé. Veliké, až 4 cm
dl. kor. fialové, modré, zřídka bílé, uvnitř a po kraji
s dlouhými, bělavými brvami. — Čec., sp. Evr., v lesích
a křovištích rozšířený . . .- .- . .+ + + + + + + +.,

kopřivolistý-frachelium L. [850|.
——
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b)Loď.6-14dm vys.,nalroře tupohranáaž oblá, pří

lysá. Stopkykv. zpravidlavesměs pouze kvě
té. Kal. lístky až ke spodu od sebe oddělené. Veliké
kor. světle fialové, uvnitř brvité. — Čec., sp. Evr.-alp.,
v lesích, zvláště vyšších hor, porůznu.. . ... ......

širolistý -latifolia L. [852|.
Pozn. V Č. též v odrůdě cordata ČELAK. se všemi I. s výjimkou nejho

řejších srdčitými a s řapíky nahoře křídlatými.

17.a)Přívěsky kal. uštů velmi krátké; lod. nahoře jakož i 0
kraje listové, kal. a stopky květní vlnatě huňaté. L. čár
kovité skoro celokrajné. — Čec., sp. Evr.-alp. Na holích
Vys. i Nižních Tater a na poloninách Podk. Rusi (Ho
verla, Pietroš) .'. . . alpský-alpina JACO. [8531j.

b) Přívěsky kal. uštů přibližně zdéli trubky kališní — 18.

18.a)Tobolka 5pouzdrá, blizna Slaločná — 19.
b)Tobolka 5pouzdrá, blizna zpravidla 5laločná. —

Byl. 2letá, přes 44 m vys., odstále srstnatá, s listy spod
ními řapíkatými, hořejšími poloobjímavými, nestejně
vroubkovaně pilovitými. Květy veliké, nejčastěji
modré, řidčeji růžové n. bílé, v konečném hroznu. —
Jihoevr., pěstovaná v zahrádkách a zřídka (na př. v Če
chách u Prahy a u Rajnochovic ve vých. Moravě) zpla
ňující .. velkokvětý- Medium|.

(9.a)Válcovitě zvonkovitékoruny s ušty dlouze brvi
©tými, barvy světle modré, zřídka bílé. Kv. převislé.

v chudém, istranném hroznu. Byl: vytrv., s lodyhou
přímou. jednoduchou, 2-3 dm vys.. drsně srstnatou. L.
"podlouhle-kopinaté. — Čn.-sp. Evr.-alp., u nás jen
v Klad. Sněžníku a Jeseníku . vousatý- barbata |.
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bbiNalevkovitlě Zvoukovité kor. s ušty I ysými n.
jen spoře chloupkatými, barvy červenavě fialové n. bílé,

v. namnoze přímé, v latovitě rozvětveném hroznu.
Byl. 1-2letá, 2-5 dm vys., krátce mrtnatá. — Čn., čec.
Eurosib., u nás pouze v již. a stř. Moravě na sychých
zvláště vápen, stráních a v křovištích7: ©.*?/.$©194

sibiřský- sibiricaL.
20.a)Byl. štětinatě srstnatá. — Jednoduchálod. dosti

ostře hranatá, 5-7 dm vys. Dolejší I. na spodu zú
žené v řapík nahořekřídlatý. Ušty kal. vejčité;
kor. světle modré, zřídka bílé: čnělka dlouhá, z koruny
vyčnívající. — Čn.-sp. Eurosib., v hájích a na
lesních lukách porůznu -< -2 -2 -2 2 -+2 < + + +

hadincovitý- cervicaria L. [835].
Pozn. Na hoře Zobor u Nitry a u Bátovců v [lontu udává se velmi příbuzný

zv. velkoklasý - macrostachya KIT. s listy příz. elliptickýtmi,v řapík zúženými,
dol. lod. podlouhlými neb kopinatými, přisedlými, hoř. vejčitě kopinatými, objíma
vými, s květy menšími, přisedlými, nahloučenými, tvořícími velice dlouhý, pře
rušovaný klas. Jest domovem na jihu, hlavně v Banátě a pokládá se za odrůdu pře
dešlého druhu.

b)Byl. mrtnatě pýřitá až skoro lysá. — Jedno
duchá lod. tupohranná, 3-9 dm vys. Dolejší 1. na spodu
více ménězaokrouhlené n. srdčité. Kal. ušty
úzce k o pinaté; kor. fialové, zřídka bílé; čnělka krát
ká, z kor. nevyčnívající. — Čn.-zí. Euras.,v há
jich, na suchých lukách a keřn. stráních porůznu ...

klubkatý-glomerata L. [834|.
Pozn. Druh značně proměnlivý; zvláště ozdobnou odrůdou jest var. spe

ciosa HORNEM. s květy dvakrát tak velkými, častá zejména v Bielských Tatrách.
Var. salviifolia WALER. jest silně chlupatá s hustě listnatou lod., s dol. I. lod.
řapíkatými, na spodu srdčitými, se střed. a hořejšími I. vejčitě podlouhlými, široce
zaokrouhleným neb slabě srdčitým spodem přisedlými,vyskytá se však též forma
s L na spodu zaoblenými (f. rotun data BECK).Var. aggregata KOCH jest vy
soká, slabě chlupatá neb lysá, s lod. hustě listnatou a má I. na spodu stažené; vy
skytá se též ve formě olysalé (f. glabra BLUFF et FINGERIT.),malokvěté (£. par
viflora JAAP) a ve formě s užšími, v řapík pozvolna zúženými přízemními L.
(f, subcuneata BECK).Var.eIliptica KOCH jest vysoká,slabě chlupatá, má lod.
řídce listnatou, kv. velké, zpravidla jen v konečnou hlavici nahloučené, dol. I. po
dlouhlé, na spodu zaoblené neb stažené; vyskytá se zejména v horách a blíží se
k var. speciosa.

Rod 2. Zvonovec. Adenophora. Drisenglocke.
Vytrvalá bylina s jednoduchou, 4-8 dm vys. lod., s kopi

natými, pilovitými, řidčeji celokrajnými, krátce řapíkatými
až přisedlými listy a s převislými, libovonnými, modrými až
bělavými květy v jednoduchém hroznu n. latě. Složení kv.
jest podobné jako u zvonků, ale dlouhá, z koruny daleko
vyčnívající čnělka jest dole objata žláznatým kroužkem. —
Čn., če. Euras.. u nás vzácný (Vel. Hora u Karlštejna, u Čer
nošic, Radlštejn u Litoměřic, údolí Bilichovské u Slaného,
okolí Jaroměře, Ferdinandsko u Vyškova): na Slovensku a
Podk. R. roztroušeně . lilijolist“Ý-liliifolia LED.*) [835].

Pozn. Ve váp. středních Karpatech rostoucí forma odděluje se někdy jako
samostatnýdruh (A. infundibuliformis DC), kdežto BORBÁSji opět uvádí
jako var. polvadenia BORB.

*) Zvonek hlijolistý = Campanula hlufolia |..
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Rod 3. Zrcadlovka. Specularia. Frauenspiegel.
Byl. tletá, rozkladitě větevnatá, 1-3 dm vys., s přisedlými,

většinou kopinatými, vroubkovaně pilovitými listy. Květy
kratičce stopkaté, v listnatých, chudých vrcholících. Semeník
dlouhý, hranatý, ušty kal. úzké, kor. kolovitá, 5klana,
nachově fialová. Tobolky otvírají se 3 děrami nahoře. — Čn.
če. Jihoevr., u nás na polích velmi zřídka, zavlečená s cizími
semeny.. . . . . dlouhoplodá-speculum“) 13C..[856|.

Rod 4. Řepka. Phyteuma. Rapunzel.
Byl. vytrvalé, s lod. namnoze jednoduchými, 2-6 dm vys.

zakončenými hustým klasem n. strboulem květů ||, které
mají 5cípý kalich a trubkovitou, s počátku v cípy nerozekla
nou korunu; později však se kor. [F, F] na spodu rozpolti
5 skulinami v 5 uštů. Tyč. mají nitky na spodu rozšířené.
Čnělka vyčnívá daleko z kor. Tobolky 2-5pouzdré [f] otví
rají se postranními děrami [o|.
1.a)Kor.tmavěmodré n. tmavěmodrofialové — 2

b) Kor. zelenavě bledožluté. zřídka namodralé. — ko
řen řepovitě ztloustlý. Listy spodní dlouze řapíkaté,
srdčitě vejčité, hořejší vejčitě kopinaté, — Klas vejčitý
až válcovitý, po odkvetení se prodlužující. — Kv., čn.
Evr., na lesních lukách a v hájích hojná ———

lasnatá-spicatum L. [S37].
*) Zvonek dlouhoplodý = Campaonla specularia 1..
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Květyjsou směstnánydo kulovatého strboulu,
který jest podepřenzákrovem z kopinatých,
dole zubatých listenů. Nejspodnější listy vejčité až ko
pinaté, v řapík zúžené. — Čn,, če. Evr., na vlhkých
a rašelin. lukách hornatějších poloh a na skalách, zej
ména váp. porůznu.. . hlavatá-orbiculare L. [838|.

uze řapíkaté,

b)

3. a)

Kv. ve vejčitém, později prodlouženém klase, pod
nímžjsou jen nemnohé, čárkovité listeny-—3.

838. Phyteuma orbiculare. 939. Jastone montana.

Kor. pětičetné — 4.

1. kopinaté, s čepelí u spodiny nesrdčitou n. slabě srd
čitou, zúžující se postupně v dlouhý řapík. Klas válco
vitý. — Če., sp. Karp.-end. V lesích a křovinách až po
horní hranici lesní, u nás pouze v Podk. Rusi .

čtyřčetná- tetramerumSCHUR.
Přízemní listy stejně dlouhé jako široké neb nepatrně
delší, tupé, skoro ledvinité n. vejčité, jednoduše n.
dvakrát vroubkované, u spodiny hluboce srdčité; prostř.
lodyžní I. na spodině srdčité n. skoro rovně skrojené.
vejčitě kopinaté, na konci přítupé, Listeny pod květen



stvím čárkovité n. kopinaté a většinou převyšují krátce
vejčitý n. polokulovitý klas. — Čn., čc. Karp.-end.
nás pouze v Podk. Rusi v ž. užhorodské a berehovské
na vys. horách, na alpských holích . . . .. . . ...

karpatská- spiciforme ROCH*)
Přízemní listy většinou dvakrát delší než široké, u spo
diny srdčité, před rozkvětem zelené, nemizící, prostř.
lod. 1. z klínovité spodiny vějčitě-kopinaté, ostré, všech
ny dosti chabé; hoř. lod. I. přisedlé. Listeny pod květ.
nedosahují většinou průměru válcovitého klasu. Kor.
před rozkv. nepatrně zakřivená. — Kv.-čn. Evr. Na
horských lukách velmi porůznu a pouze v záp. Čechách
na Šumavě, ve Smrčinách a na Rudohoří . . .. ......

černá-nigrum SCHMIDT.
Pozn. Z míšenců byli u nás nalezeni: P. nigrum Xspicatum (= P.

adulterinum WALLR) v Č. na Šumavě, v Krušných Horách a u Chebu a P.
nigrum Xorbiculare (= P. orbiculariforme DOM.)na Šumavě.

E

Rod 5. Pavinec. Jasione. Schafrapunzel.
Byl. 2letá, se štíhlou, jednoduchou n. chudě větvitou,

2-5 dm vys. lodyhou a čárkovitými, po kraji vlnitě zprohý
banými listy. Jasně modré, zřídka bílé kv. jsou směstnány
do konečnýchstrboulovitých okolíků, pod nimiž
jest obal z několika vejčitých listenů. Složení květů jest po
dobně jako u řepky, ale nitky tyčinek nejsou na spodu
rozšířené. Tobolky též jako u řepky. — Čn.-zí. Evr., na
suchých travnatých stráních a mezích hojný . .... .. ....

obecný- montana L.. [839|.
Pozn. Velmi vzácnými jsou formy skoro lysé (f. glabra PETERM.) a úplně

lysé (f. glaberrima PODP,).

/
Čeleď 78. Tykvicovité. Cucurbitaceae.

Byliny s plazivými n. otáčivými lodyhami, střídavými,
dlanito-žilnými listy, jednoduchými n. rozvělvenými úpon
kami a pravidelnými, 5četnými, nejčastěji 1idomými květy.
z jejichž spodních semeníků dospívají dužnaté bobule buď
drobné n. značně veliké. Patří k nim 4 rody:

:+).Ph, Vagneri KERNER,
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I.a) Květynamnozejednotlivě úžlabní,veliké, žlu
té, jednodomé; prašníkové mají tvčinky skloněné v ku
žel, pestíkové spodní semeník — 2.

b) Kv. většinou v úžlabních květenstvích hroznovi
tých,drobné, žlutavězelené n. zelenavěbílé —3.

2.a) Úponkyzpravidla jednoduché... . . 1. Cucumis.
b) Úponky rozvětvené -<. < <.. 2. 2 Cucurbita.

5.a) Bobule lysé, šťavnaté, vícesemenné —.. . 3. Bryonia.
b) Bob. štětinkaté, přísuché, 1isemenné ©. . . . 4. Sicyos.

Rod. 1. Okurka, meloun. Cucumis.Gurke.
Bvl. ileté, s plazivými lod., s řapíkatými, na spodu srd

čitými, dlanitě 5laločnými, drsnými listy a s jednodu
chými úponkami.Květymají koruny hluboce5Sdílné.
— Kv.- sp. Původem s Asie, u nás pouze 2 druhy, pěstované
v četných odrůdách:

a) Laloky listů špičaté. Plody zpravidla podlouhlé
okurka obecná-sativus L. [840|.

b) Lal. listů zaokrouhlené. Plody okrouhlén. ellipso
idické ©.. -<<. 2.2 meloun- melo L.

Rod. 2. Tykev. Cucurbita. Kůirbis.
Shoduje se v lodyze a listech s rodem předch., má však

úponky rozvětvené a koruny velikýchkvětů jen asi do
polovice 5klané. — Čn.-zí. Původemz Asie, pěstuje
se pro veliké, často obrovské plody A..

obecná n. turek- pepo L. [841|.

Rod 3. Posed. Bryonia. Zaunriibe.
Byl. vytrvalé, s řepovitě ztloustlým kořenem, s otáči

vými n. popínavými, až 3 m dlouhými lod., s řapíkatými,
dlanitě 5-7laločnými listy a s úponkami namnoze jednodu
chými.Poměrnědrobné, >
různopohlavní květy, po
dobného složení jakokv.
okurky, skládají úžlab
ní, hroznovitá n. chocho
líkovitá květenství a do
spívají v kulovaté, hladké,
vicesemenné, dužnaté bo
bule zvíci hrachu. Druhy
merid., kvetoucí v měsí- saě |
cích letních : S41.Cucurhitapepo.

a) Laloky listů špičaté. chrobólnatězubaté. Květy 1do
mé, s kor. běložlutavými a bliznami lysými. Kal.
pestíkových květů [Fy]asi zdéli koruny. Květenství
prašníkových květů v paždí dolejších listů, dlouze stop
katé |A|; květenství pestíkových kv. v paždí hořejších
|, asi zdéli n, o něrn delší řapíka(BI, Zralé hobule
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černé. — V plotech a křovištích dosti rozš.. . . .
bílý*“) -alba L. [842].

b) Laloky listů přítupé. Kv. 2domé, s kor. žlutavě ze
lenými a bliznami srstnatými. Kal. pestíkovýchkv.
jen asi do polovice kor. sahající. Květenstvípestí
kových kv. kratší nežli řapík příslušného listu. Zralé
plody červené. — Ostatně jako předch., ale velmi
vzácný, pouze j. Moravě a na již. Slovensku na jih od
čáry od Bratislavy po Košice. dvoudomý- dioica L.

842. Bryonia alba. 843. Sicyos angulatus.

S Rod 4 Libenka. Sicyos. Stichling.
Shoduje se v otáčivé lodyze, 5laločných listech a ve slo

žení jednodomých, zelenavě bílých květů s posedem, má
však všeckytyčinky srostlé v hlavičku a vejčité, 1se
menné, přísuché bobule na povrchu ježaté. Úponky
jsou rozvětvené. — Čn.-sp. Ze sev. Ameriky, zřídka
sázená v plotech a na pokrytí besídek a ještě řidčeji zplanělá

obecnář**) - angulatus L. |843|.

Čeleď 79. Zimolezovité. Caprifoliaceae.
Rostliny rozmanitého vnějšku, většinou kře, se vstřícný

mi listy a nejčastěji s 5četnými květy o spodním neb polo
spodním semeníku, z něhož dospívá bobule, řidčeji peckovice
neb nažka. V 6 rodech:
1.a) Listy lichozpeřené. Květy s kolovitými kor. a 5

tyčinkami, v bohatých vrcholících neb latách
1. Sambucus.

b) L. jednoduché, nedělené n. dlanitě laločnaté — 2.
„ *) Vehledem k černým bobulím říká se mu též p. černý. — **) Posed

šrěhinoplodý, |
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2.a) Květy s kor. k olov itými a 5 tyčinkami, v bohatých
vrcholících . . ..... . „4 2 Viburnum.

b)Kv.s kor. trubkovitými, nálevkovitými n.zvonkovitými—3.
5.a) Přímé n. popínavé kře. — Květy s 5 tyčinkami — 4.

b) Nizounkýkříčekvysokohorský, s položenýmiten
kými pníčky. Kv. na vrcholku větví nejčastěji po 2,
s kor. trubkovito-zvonkovitými, skoro pravidelnými a
se 4 dvojmocn. tyčinkami. Plody 1isemenné, bezšťávné

4. Linnaea.
4.a) Drobné, zvonkovitékoruny jsou uvnitř hustě

, plstnaté a dospívají v bílé bobule . ...
5. Symphoricarpus.

b) Kv. mají jinaké koruny nežli jak uvedeno pod a) — 5.

2pyské. Plody bobule . .. . . . . . 3 Lonicera.
b) Kv. ve vrcholíčcích. Kor. pravidelné, 5cípé.

Plody tobolky . .. . . . .< .2 + +. 6 Weigelia.

Rod 1. Bez, chebdí. Sambucus. Holunder.

Květy v bohatých květenstvích, mající polos po dní
semeník se 3 přisedlými bliznami, 5 nepatrných uštů kal.,
kolovitou, hluboce cípou kor. a 5 tyč. Plody bobule (peckovičky),nejčastěji 3semenné.
1.a) Květy bílé neb nažloutlé, se žlutými prašníky. Kře

neb stromky — 2.
b) Kv. bílé, vně načervenalé,snachovými prašníky. —

Vytrvalá, až 2 m vys. bylina. Lichozpeřenélisty mají
při spodině řapíků palisty [b]|většinou lu penité; jen

Klíč k úplné květeně. 35



u hořejších listů jsou palisty čárkovité. Ploché vrcho
líky skládají se ze 3 n. nanejvýš 4 hlavních paprsků.
Zralé plody nejčastěji černé. — Če., sp. Euras., po kra
jích lesů a na stráních, zvláště v hornatějších krajinách
dosti rozšířený . . '..-. chebdí-ebulus L. [844j.

2.a) Květyna lysých stopkách,v plochých vrcholících,
které mají hlavních paprsků nejčastěji 5. Palisty zakr
nělé;žlázkovité n. čárkovité. Zralé plody černé. Dřeň
větví bílá. — Čn.-sp. Evr., v lesích, křovištích a u po
toků; často též sázený u stavení NN

bez černýÝ-nigra L. |[845|.
b) Kv.ve vejčitých la

tách, na stopkách chlůpa
tých. ©Palisty zakrnělé,
žlázkovité. Zralé plody
červené. Dřeň větví
hnědá. — Db., kv. Jako
předchozí, zejméná v hor
natějších poloháchbezčervený

racemosa L. [846].

3 /

846, Sambucus racemosa. 847. Viburnum opulus.
dev v

Rod 2. Kalina, tušalaj. Viburnum. Schneball.
Liší se od rodu předch. tím, že kv. mají semeník dok o

nale spodní a peckovičkyjsou zpravidla jen tsemenné.
a) Listy 5-5laločné, ostře zubaté. Bílé květy v plochých

vrcholících dosti řídkých. Vnitřní kv. každého vrcholíku
plodné, s kor. kolovito-zvonkovitými, krajní kv. jalové,
s kor. kolovitými, mnohem většími. Peckovičky červené.
šťavnaté. — Kv., čn. Circumpol., v křovištích a ve vlh
kých lesích dosti rozš. . . . kalina- opulus L. [847].

Pozn. V Č. nalezena též odrůda se žlutými plody. V kultuře je rožšířena
forma se všemi kv. jalovými (f. roseum L.).

b) L. vejčité, nedělené, ostře pilovité, na rubu plstnaté.
Špinavěbílé kv. v hustých vrcholícíchvesměs plod
né, s kor. zvonkovitě kolovitými. Peckovičky červené, pak
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černé. moučnaté. — Av.. čn. Merid., na keřn. stráních a ve
světlých lesích porůznu . . tušala j-lantana L. [548].

-1

Rod 3. Kozí list, zimolez. Lonicera. Geikblatt.
Křese vstřícnými,jednoduchými listy a souměrnými

květy, které mají spodní semeník, nepatrný. Szubý, často
sotva patrný kal., skoro 2pvskou kor., 5 tvěč. a dlouhou
čnělku. Plody šťavnaté bobule. v
I.a) Pně (lodyhy)popínavén.oplétavé. květyv paž

dích listů přisedlé, v přeslenech n. konečných str
boulech — kozí list — 2.

b) Pně přímé, neoplétavé. Kv. vždy po 2 těsně vedle
sebe na společných úžlab. stopkách — zimolez — 5.

ZIPm 4

848. Viburnum lantana. 849. Lonicera caprifohum.
n 1p

2.a) Listy spodní řapíkaté. hořejší přisedlé a spodinami spo
lu srostlé. — Lod. až 5 m dl., listy okrouhle ellip
tičné, celokrajné. Kor. nachové, růžové až žlutavo-bílé,
lvsé. Bobule šarlatově červené. — Kv., čn. Merid., v
houštinách, na pokrajích lesů velmi porůznu: častěji
pěstován na pokrytí besídek -< -2.2 < <.. < +

obecný- caprifolium L.*j [849|.
b) L. všecky řapíkaté, volné. — Kv. směstnané do ko

nečných strboulů. Kor. žlutavo-bílé, i s listeny žláz
natě srstnaté. — Ostatně jako předch..u nás pouze
v sadech pěstovaný, velmi zřídka zplanělý . .. . ...

německý- periclymenum|.
3.a) Semeníky obou květů, spočívajících na společné stopce,

jsou spolu srostlé jen na spodu — 4.
b) Semeníky obou kv. jsou spolu srostlé až nahoru. tak

že se zdá, jako by dvě žlutavě bílé korunv seděly na
*) Růže z Jericha,



jednom semeníku. Společná stopka jest kratší než kvě
ty. Bobule černé, modře ojíněné. — Db.,kv. Circumpol.,
alpský, pouze na Javoru v Šumavě, ostatně zřídka sázen
vsadech.. . ...... 4. modrý- coeruleaL.

4.a) Stopky květní 2-4krát tak dlouhé jako květy. Listy
vejčité, zašpičatělé. Kor. červenavo-bílé. Bob. černé. —
Kv., čn. Euras., na krajích lesů a v roklích porůznu.

černý-nigra L. [850|.
b) Stopky kv. jen asi zdéli květů n. o málo delší — 5.

850. Lonicera nigra. 851. Lonicera xylosteum.
vw

5.a) Vejčité n. elliptičné listy zašpičatělé po obou stra
nách i se stopkami květními roztroušeně pýřité. Kor.
žlutavě bílé. Bobule červené. — Kv., čn. Euras., na keř
natých stráních a po krajích lesů dosti rozšířený . ...

obecný- xylosteum L. [851|.
b) Srdčitě vejčité 1. tupé, i se stopkami kv. lysé. Kor.

špinavě růžové. Bobule červené m. žluté. — Kv., čn. Zc
Sibiře, často sázený v sadech a zřídka zplaňující . . .tatarský- tatarica|.

Rod 4. Zimozel. Linnaea. Linnáe.
we

Drobný, vždyzelený kříček, jehož teninký pníček se pla
zí po zemi a vyhání přímé; dole listnaté, nahoře bezlisté vě
tévky, ukončené nejčastěji 2 květy se zvonkovitými, 5cípými,
skoro pravidelnými, vně bílými, uvnitř růžovými korunami.
Plod jest bezšťávná, fsemenná nažka, zaobalená do lepkavě
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chlupatýchlistenců.— Čas Circumpol.,u nás pouze vKrkonoších a horách Jizerských, na Jeseníku (poch.) a na ú
patí Vys. Tater (Poduplasky na úp. Mlynáře a dol. Nefcerka)

severní- borealis L. [852|.

Rod 5. Pámolník. Symphoricarpus. Schneebeere.
Keř 1-2 m vys., s vejčitými, vstřícnými, obyčejně celo

krajnými listy a s drobnými „úžlabními n. do přetrhovaných.
konečných hroznů sestavenými květy, které mají narůžovělé,
zvonkovité, uvnitř hustě plstnaté koruny a dospívají v
bílé, přezimující bobule. — Čn.-sp. Ze sev. Ameriky, ča
sto sázený v sadech a zřídka zplaňující. . . . . . .....

hroznatý-racemosa MCHX.[855].
Pozn. V několika for

mách: var.genuina (typ. for
ma) má I. vespod zelené, ale +
chlupaté, | var.. pauciflora
ROBBINS šedobílé, var. laevi
gata FERNALD má pak I. ve
spod lysé.

852. Linnaea borealis. 954. Weigelia rosea.

Rod 6. Zanice. Weigelia. Weigelie.
Keř 1-2 m vys., se vstřícnými, vejčitými, špičatými, pi

lovitě vroubkovanými listy a úhlednými květy ve vrcholíč
cích. Kal. 5dílný, kor. nálevkovitě zvonkovitá, 5cípá, barvy
nejčastěji růžové. Plody 2pouzdré tobolky. — Čn.-sp. Pů
vodem ze sev. Číny, často pěstovaná pro okrasu... ......

růžová-rosea LINDL.*)[854].
Pozn. PříbuznáDiervilla lonicera MILL.(= D. lutea PURSH),původem

ze sev. Ameriky, byla pozorována v C. též zplanělá.

*) Diervilla rosea TOURN.



Čeleď 80. Pižmovkovité. Adoxaceae.
Rod: Pižmovka. Adoxa. Bisamkraut.

Útlá, vytrv., pižmem zavánějící bylinka s dlouze řapíka
tými, krát trojenými listy přízemními a s jednoduchou, 5-12
cm vys. lodvhou, která nese pouze 2 vstřícné, četné listy a
zakončuje se kulovatým strboulem [K| několika zelenavých
kvítků. Vrcholový květ ve strboulu jest 4četný, ostatní jsou
sčetné [F,]. Kal. nepatrný, kor. kolovitá, tvěč.4 n. 5, každá
rozpolcená ve dvé, tak že se zdá, jako by bylo S n. 10 tyč.
Z polospodního semeníku o 4 n.5 čnělkách dospívá bobule.— Bř., db. Circumpol.. v hájích a křovištích dosti rozšířená

obecná- moschatellina |.. [855|.

Čeleď 81. Mařinovité. Rubiaceae.

Byliny s jednoduchými, namnoze celokrajnými listy sestavenýmido zdánlivých přeslenů. Drobné kvítky
mají spodní semeník, nepatrný, často úplně zakrnělý kalich
a 4-5cípou korunu, ke které přirůstá 4-5 tyčinek. Plody jsou
suché, zřídka přišťavnatělé dvounažky. Obsahují 4 rody:
1.a)Korunynálevkovité n. zvonkovité, nanejvýš

asi do polovice d4klané— 2.
b) Kor. kolovité, ploché n. jen mělce prohloubené, až

ke spodu d4dílné— 5.
) Kal. nezřetelný . . 2 Asperula.

b).Kal.zřetelněvyvinutý,bzubý 223, Sherardia.
)

)

© ©

Dvounažky suché ... 1 Gahum.
Dvounažky přišťavnatělé 4 Rubia.
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Rod 1. Svízel. Galium. Labkraut.
Byliny s přesleny nedělených, většinou celokrajných li

stů*), s drobounkými, namnoze četnými kvítky [F, F;|, které
mají na spodním semeníku 2 volné čnělky a kolovitou,
hluboce 4dílnou korunu se 4 tyčinkami;kal. jest na
značen jen nepatrnými zoubky. Zralé dvounažky |[f] jsou
suché.
I.a) Květy žlut

b) Květy bílé
2.a) Listy čárkovité, 1žilné, v přeslenech6-12čet

ných. Květy v bohaté latě. Byliny vytrvalé, 3-8
dm vys. — 3.

é n. zelenavě žluté — 2.
n. žlutavě bílé —5.
ovi

G
TRN

T
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858. Galium verum. 859. Galium rotundifolium.L
b) L. vejčité až podlouhle elliptičné, 5žilné, v přesle

nech 4četných. Kv. v chudých vrcholíčcích (svazeč
kách) úžlabních. Byl. vytrv., s lod. 4hrannými, na
mnozejednoduchými, 1-4dm vys. —4.

5.a) Květy drobounké, citronově žluté, namnoze me
dové vůně, v latě husté. — Čn.- sp. Euras., na suchých
lukách, mezích a u cest obecný . 0

syřišťový- verum L. [858|.
b) Kv. větší, tma vožluté, nevonné,v latě řídké, vel

mi štíhlé, o větvičkách krátkých, pooddálených. — Snad
jen odrůda předcházejícího, na vlhkých lukách pořídku

Wirtgenův- WirtgeniSCHULTZ.
*) V každém přeslenu dlužno za pravé listy považovati pouze 2, v jejichž

. paždích vyrůstají květy n. větve, ostatní jsou palisty.
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4.a) Lod. i listy srstnaté. Vrcholíčky [K] listenaté. R.
vytrvalé. — Db.-čn. Eurosib., v houštinách a na lu
kách hojný . . . . křížatý-ecruciata SCOP. [861]

b) Lod. i listy štětinaté, se štětinkami dolů směřujícími,
často kromě toho ještě srstnaté, stopky květní huňaté,
s vrcholíčky listenatými. Velmi něžná, jednoletá
bylinka. — Db., kv. Merid. Na stepních trávnících a
výslunných okrajích křovin a lesů, u nás pouze na nejj.
Moravě (Znojmo, mezi Valticemi a Břeclavou) a na již.
a stř. Slovensku častěji

piemontský- pedemontanumALL.
c) Lod. i listy lysé. Vrchol. bez listenů. R. vytrvalé. —

Kv., čn. Eurosib., na lukách a v hájích porůznu ...
jarní- vernum SCOP. [856].
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860. Galium boreale. 861. Galium cruciata.

a) Listy 5žilné, v přesl. 4četných, zřídka 5četných — 6.
b) L. 1žilné — 8.
a) Vejčité až úzce kopinaté listy na konci bez krátké

ho,špičatého hrotu. Latakv.bohatá —7.
b) Vejčité až okrouhlé I. na konci tupé, Skratičkým

hrotem. — Lod. chabá, vystoupavá, 2-5 dm vys., za
končená vrcholíčkem řídk ým, vidličnatým. Plody
dlouze hákovitě štětinkaté. — Čn., če. Circumpol., vc
stinných horských lesích dosti rozš.. „.

okrouhlolistý- rotundifoliumL.1859].
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8. a)

b)

pinaté, až čárkovito-kopinaté, ke špičce znenáhla zú
žené. Plody štětinkaté n. lysé. — Čn.,če. Circumpol.,
na lukách dosti rozš... . severní- boreale L. [860|.
Lod.rozkladitě vystoupavá,statnější. L.širší,
vejčité n. podlouhle kopinaté, na spodu stažené. Plody
lysé. — Ostatně jako předch., ale velice vzácný, snad
jen s cizími semeny k nám zavlečen . . . . . +... .

mařinovítý- rubioidesL.

Ň H 2mKO LM
Á <| a

i VY

862. Galium palustre. 863. Galium mollugo.

Listyna koncis nasazeným, vláskovitýmhro
tem — 9.
Čárkovitě podlouhlé, po krajích nazpět draslavé 1. jsou
na konci tupé, bezhroté. — Lod. více méně chabá,
položená n. vystoupavá, 2-4 dm vys., s přesleny většinou
4listými, řidčeji 5-6listými. Drobounké květy v latách
řídkých, rozestálých. Plodyhladké, lysé.
— Čn., če. Circumpol., na mokrých lukách a v příko
pech hojný . . . . . bahenní- palustre L. [862].

statnější, s hranami lodyžními skoro křídlatými, lata
méně rozestálá. Plodybradavičnaté. —Vel
mi porůznu jen na Moravě... .. ........... —

prodloužený- elongatumPRESL.
Bylinyvytrvalé, s květenstvímkonečným, lat
natým. Kor. v průměru širší nežli zralé plody — 10.
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b) Byl. 1leté, s úžlabními, vidlanovitýmivrcho
líčky. Kor. v průměru užší nežli zralé plody. Lod.
4hranné, na hranách silně nazpět draslavé — 17.

10.a)Ušty koruny tupounké, namnoze měkkým hrotem
ukončené [863 I, F,|. Plody [f| hladké. Lod. namnoze
silné, přímé n. vystoupavé. z pevného, obvčejně dřevna
tého oddenku vvrůstající — 11.

b)Uštykor. špičaté. Plodybradavičnaté n. zr
katé. Loď. chabé, položené n. vystoupavé, z lámavého.
trsnatého oddenku vyrůstající — 153.

11.a)Lata chocholičnatá, s větvemi (zvláště spodními
prodlouženými, doleji bezkvětými — 12.

b) Lata hr oznovitá, s prodlouženouosou hlavní a krat
šími, po celé délce listnatými a květonosnými větvemi
vedlejšími. Lod. 3-10 dm vys.. Listy podlouhle opakvej
čité, před koncem namnoze širší, dosti drsné, na líci
často trochu lesklé, za sucha bez zřetelných postranních
žilek, v přeslenech nejčastěji Sčetných. Kv. bílé, se ze
lenavým n. žlutavým nádechem. — Čn.- sp. Evr., na lu
kách, mezích a houštinách hojně . .. . . .- -+ .+ -+

povázka- mollugo L. [865|.
Pozn. Vedle typického tvaru vyskytuje se povázka roztroušeně ještě ve 2

odrůdách, které bývají považovány též za samostatné druhy:
«) Lod. dosti chabá, vystoupavá, často popínavá, rozvětvená ve větve od

stálé. Listy před koncem namnoze Širší, takové jako u tvaru typ., ale při tom
nápadně krátké, tenké, mdlé, za sucha se zřetelnými postranními žilkami. Stopky
plodní jen asi zdéli n. o málo delší plodů. Nejraději v houštinách. . . . +.

vyvýšený - elatum THUÍLL.
8) Lod.ztuha přímá, rozvětvená ve větve př ím é. L.kopinaté, předkoncem

nerozšířené, drsné, často lesklé. Stopky pl. mnohem delší svých plodů.Zvláštěnasuchýchmístech -2< < < 4 + +4
vzpřímený - erectum HUDS.

12.a)Lod. přioblá, jen nahoře zřetelně 4hranná, 3-10 dm
vys., z oddenku krátkočlenného, namnoze skoro hlízo
vitě napuchlého. Listy podlouhle kopinaté, v přeslenech
po 6-10, v latě po 2 vstřícné. Lata řídká, stopky kv. te
ninké, před rozvitímvětšinou převislé. Koruny
drobounkýchkvítků jsou miskovitě prohloube
né.a ušty jejich jsou jen kratičce hrotité. Tvč. přímé.
— Čec.,sp. Evr., v lesích, zvláště lupenatých dosti hojný

lesní-silvaticum L. [864].
b) Lod. 4hranná, jen dole přioblá, 5-12 dm vys., z odd.

plazivého, výběžkatého. Stopky kv. i před rozvitím vět
šinou přímé. kor. ploché: tvč. ohnuté. — Ostatné
jako předch., s nímž se často zaměňuje. Orient., v kar
patské oblasti hojný (zastupuje tu předchozí druh), ji
nak vzácně.. . . Schultesův- Schultesii VEST.)

13.a)Lodyhy na hranách hladké. Koruny ploché — 1+
b) Lod. na hranách draslavé [NJ. Kor. mističkovitě

prohloubené. — Bvl. něžná, chabá, 2-53dm vys.
s listv [L] čárkovitě kopinatými, po kraji drsnými, má
lými, v přeslenech většinou 6četných. Drobounké, čisté

R ———

*) G. aristatum L.
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bílé kv. v latě. Plody [f| posazené hustými, špičatými
bradavkami. — Čn.-sp. Euras., na vlhkých, zvláště Ta
šelinných lukách a v příkopech obecný. .mokřadní- uliginosumL.[857].

14.a)Listy v přeslenech většinou 6Gčetných, dvojího
druhu: na vystoupavých, 1-3 dm vvs., skoro křídlo
vitě 4hranných květonosných lodvhách opak kopinaté.
na položených, neplodných lod.. opakvejčité. Kor. po
měrně veliké, čistě bílé. Plody jako u předch. —
Čn., čec.Evr., jen ve vvšších horách (Krušné hory, Jizer
ské horv, Krkonoše) . horský-herevnicum WEIG.*)

864. Galium silvaticum. 865. Galium asperum.

b) L. v přeslenech většinou 8četných, na květonosných
i nemnohýchjalových lod. stejné. Kor. droboun
ké. Plody nezřetelně zrnkaté — 15.

15.a)Přioblé; bledými, silnými žebry 4hranné, vystoupavé,
2-4dm vys. lodyhy na spodu krátce srstnaté, na
hoře skoro lvsé. Čárkovité až čárkovitě kopinaté listy,
zvláště dolejší, po kraji drsné. Vrcholíky volné,
rozkladité, o teninkých stopkách. Čn., če. Evr., na
keřn., kamenitých stráních a v lesích dosti hojný . ...

drsný- asperum SCHREB.**)[865].
b)Lod. po celé délce úplně Ivsé; listv vesměs hlad

ké — 16.
n —

* G.;.saxatile L. — **) Sv. chlumní = G. silvestre POLL.
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l6.a)Čárkovité n. úzce opak kopinaté listy většinou jen
asi tak dlouhé, jako polovice článkůlodyžních (od pře.
slenu ku přeslenu). Lod.2-4 dm vys. Čistě bílé květy
v latě dosti řídké. — Čn., sp. Ve světlých lesích a
na stráních porůz. . rakouský- austriacum JACO.

b)Opak kopinaté I. namnozezdéli n. i delší nežli
články lod., dva v každém přeslenu obyčejně větší nežli
ostatní. Lod. pouze 1-2dm vys. Žlutavé bílé kv. v la
tě dosti husté, skoro chocholíkovité.— Čn.- zí. Evr,
v horách na skalách a kamenitých průhonech, jen na
Moravě a hojněji na Slovensku .

nestejnolistý- anisophyllumVILL.

MO ý— 1
>>ý PÁS ď
M ň V A / 7

866. Galium tricorne. 867. Galium aparine.

c) Podobný předešlému, jehož jest snad pouhou odrůdou,
ale listy více čárkovité, dopředu sotva rozšířené přes
leny často též 6četné, kor. čistě bílé, větší a
vrcholíky chudokvěté. — Znám z Krkonoš, vzácně na
Šumavě, pak na Jeseníku; vys. Karpaty na Slov.

sudetský- sudeticumTAUSCH.
17.a)Vrcholíčky delší nežli listy, z jejichž paždí vyrůstají.

Květní stopky i po odkvetení přímé — 18.
b) Vrch. kratší n. zdéli svých podpůrných listů, vět

šinou pouze 3květé. Kv. stopky po odkvetení dolů se
h nuté. — Lod. 2-3 dm vys., s přesleny 6-8listými, listů
čárkovitě kopinatých, vpředu širších. Kor. žlutavě bílé:
plody posázeny špičatými bradavkami. — Če.- zí. Euras.
na polích, zvláště v obilí porůznu

trojrohý -tricorneWITI. IRO.
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8.a)Lod. silná, často až přes 1 m vysoko se pnoucí, na ko
lénkách ztuha srstnatá. Listy klínovitěpodlouhlé,
zřídka skoro čárkovité. Plody veliké, kulovaté, hustě
hákovitě štětinaté. — Čn.-zí. Euras.,v křovi
štích, plotech a na polích hojný NN

obecný n. přítula-aparine L. [867.j
b)Lod. slabá, namnoze položená, na kolénkách lysá n.

spoře srstnatá. L. i plody menší, ony užší, tyto polo
kulovité, nam nozelysé. —Ostatně jako předch.,ale
mnohem vzácnější, nejraději na polích 2.

nepravý- spuriumL.
c) Lod. i listy jako u předch., ale drobné, polokulovaté

plody štětinkaté. — Velmi pořídku na Moravě . .
Vaillantův- Vaillanti DC.*)

ŘS 7 a
868. Asperula 869. Asperula 870. Asperula glauca.

arvensis. / odorata. P
Rod 2. Mařinka. Asperula. Waldmeister.

Liší se od svízelů, jimž i vnějškem dosti se podobají,
hlavnětím,že mají kor.nálevkovité n. zvonkovité.
Jen asi do polovice ve 4 ušty rozeklané [869F] a čněl
vyna spodu spolu srostlé.
la) Květystopkaté,bílé n. bledě růžové, ve vidlanech,

které skládají namnoze bohatá květenství vrcholíkovitá
n. latnatá. Byl. vesměs vytrvalé — 2.

b) Kv. skoro přisedlé, m od ré, směstnané na vrcholku věl
ví do svazečků,jež jsou obaleny 6-8brvitýmili
steny květy převvšujícími. — Byl. iletá,

*) C, infestum W. R. G. spurium L. var. echinospermmn WATER,



s vřetenovitým kořenem a čtverhrannou, na. hranách
draslavou, 1-5 dm vys. lod. L. dolejší kopisťovité, ostatní
čárkovito-podlouhlé, po krajích drsné, v přeslenech
6-8četných. — Čn., če. Merid., na rolích velmi porůznu

rolní-arvensis L. [S68
Lodyhy na hranách hladké — 53.

b) Lod. na hranách draslavé, posázené zpět ohnutými
osténky. — Byl. rozkladitě větevnatá, popínavá n. příče
pivá, s listy kopinatými, po krajích a na středním kýlu
drsnými, v přeslenech 8-9četných. — Če., sp. Eurosib,
u nás velmi porůznu, hlavně jen na Moravě a na Slov.

drsná-aparine M.B.

= z

5.a) květv v jediném, konečném vrcholíku, nejčastěji t r o j
o sé m. — Lod. 4hranná, 2-5 dm vys., s listy kopinatými
dole většinou po 6, výše po 8 v přeslenech. Plodv [f] po
sázené hákovitými štětinkami. — Kv.,čn. Eurosib.
ve stinných lesích, hlavně bukových. dosti hojná

vonná-odorata L. [869|.
b) Kv.nejčastějiv latě z většího počtu vrcholí

ků složené. Listy čárkovité až úzce kopinaté. Plody
lysé, hladké n. zrnkovaně drsné — 4.

4.a) Listy v přeslenech 8-10četných. — Lod. skoro
oblá, 3-8 dm vvs., i s listv nasivělá. Listy po kraji vět
šinou ohrnuté, tuhé a drsné. Bílé kor. krátce zvonko
vité, přes polovici 4klané. — Kv. če. Orient., na výslum
ných stráních porůznu . . sivá- glauca BESS.“) [870l.
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zn. Odr. s lodyhou v dolení polovině poněkud ztuha chlupatou jest v.
hirsuta WALLR.; odr. živé zelená 1 s listy lodyžníii na rubu zelenými aneb jen
slaběsivými jest var. laetevirens DOMIN.

b) L. v přeslenech většinou 4-6četných. v hořejší části
lodyhy často jen po 2 vstřícné. Lod. 4hranná. Kor.
nálevkovité, s delší trubkou — 5.

3.a)Lad. položené n. vystoupavé, 1-5dm vys. Přes
leny většinou4listé. Kor. namnoze 4klané, načer
venalé, řidčeji bílé. Plody zrnkovaně d rs né. —Čn.- sp.
Eurosib., na výslunných pahorcích a mezích porůznu .

psí-cynanchica L. |871].
Pozn. Lod. hustě trsnatá, větš. nízká, nejvýše 30 cm vys., odstále rozvětv.

DolníI. opakvejčité, tuhé, mozolov lem. ; hoř. I. úzce čárkov., často delší než články
bd. a nazpět ohnuté. Kor nálevk, světle fial. až broskv., lysé, 4—4'5 mm dl. —
Eur. alp. — Karp.: Malá Fatra, Kriváň ve V. Fatře na Slov.Neilreichova - NeilreichiiBECK.

/,„MY
R we| BS k 0F

873. Sherardia arvensis. 874. Rubia tinctorum.
L

b) Lod. přímé, 5-6 dm vys. Přesleny namnoze 6listé:
Kor. většinou 5klané, řidčeji +klané, bílé, při odkvé
tání někdy načervenalé. Plodv hladké. Oddenek pla
zivý, šafránově žlutý. — Čn., če. Orient., na výslunných
stráníchporůznu.. barvířská- tinctoriaL. [872].

Rod 3. Bračka. Sherardia. Sherardic.
Byl. tletá, hned od spodu rozvětvená v položené n. vy

stoupavé, 4hranné, drsné, 1-2 dm vys. větve, s přesleny kopi
natých listů na spodu 4četnými, výše 5-7četnými. Lilákové,
zřídkabílé kv. jsou směstnány do konečných svazečků, které
vězív obalu z 6-7 dlouhých listenů. Složení květů [F] jest
jako u ma řinek. až na to, že kalich [k] jest zřetelně
Ózubý.— Kv.-zí. Evr., na polích a úhorech obecná . . .. .

rolní-arvensis L, [875|.
*) A. galioides MB., Galium glaneum I,
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Rod 4. Mařina. Rubia. Krapp.
Byl. vytrv., ostnitě draslavá, s poléhavou n. vystoupavou,

rozvětvenou, 6-12dm vys. lod. s kopinatými listy v 4-6četných
přeslenech a se zelenavě žlutÝ mi, většinou 5četnými kv.
v 3vidličných, konečných i úžlabních vrcholících. Plody po
někud zdužnělé, posléze černé. —Če.- sp. Jihoevr., u nas
druhdy pro červený kořen pěstovaná, nyní jen zřídka zpla
nělá . . . . . .2 .+2. barvířská-tinetorum L. [874|.

Čeleď 82. Kozlíkovité. Valerianeae.

Byliny se vstřícnými listy a souměrnými květy, které
mají spodní, Spouzdrý 'semeník s jednoduchou čnělkou, ne
patrný, často sotva znatelný kalich, nálevkovitou, 5cípou
kor. a 3 tyčinky. Plody jsou nažky. Ve dvou rodech:

Rod 1. Kozlík. Valeriana. Baldrian.
Byl. vytrv., s růžovými n. bílými květy ve vrcholíko

vitých latách. Na spodním semeníku jest nepatrný kal., vy
vinutý v podobě dovnitř svinuté obrub y [875k]; ná
levkovitá,5cípákor. má na spodukrátký, dutýhrboulek
|h]. Nažky If] jsou věnčeny ch mýř ím, které vzniklo z ka
Jišní obruby; jsouce ŠSpouzdré,obsahují semeno pouze v 1
pouzdře.
1.a) Listy vesměs lichozpeřené. Květy vesměs 0

bojaké. Lod. až přes 1 m vys. — 2.
b)L.vesměs nedělenén. vedlenichtéžI. troje

né. Kv. 2domé jako u násl. bodu c) — 5.
c) Nejspodnější listy přízemní vejčité, nedělené, pro

střední I. lodyžní Ilvrovitě peřenodílné,
nejhořejší zpeřeně v 5-7čárkovitých úkrojků rozdělené.
Lod. 2-3 dm vys., z oddenku plazivého. Kv. dvoudo
mé: na některých rostlinách [A] větší. obojaké n. praš
níkové, na jiných [B] menší, pestíkové. — Kv., čn. Eu
ras., na mokrých lukách hojný . „.

dvoudo mý- dioica L. 1875].
2.a) Z oddenku, namnoze výběžkatého, vvrůstá jen jedna

lodyha — 3.
b) Z oddenku, který jest bez výběžků, vyrůstá několik

lodyh až 15 dm vys. Listy 7-10jařmé, o lístcích široce
kopinatých,zubatých. —Ostatně jakokoz lík lékař
ský za jehož odrůdu bývá též považován, ale vzácnější

vysoký-exaltata MIk.
„a) Listv 6-11jařmé. Výběžky oddenkové, nechybějí-h.

podzemní —4.
b) L. pouze 5-5jařmé, o lístcích vejčitých, hrubě pl

„lovitě zubatých. Výhonky odd. nadzemní listnaté.
— Čn.-sp. Eyr., v horských lesích porůznu

bezolistý- sambucifolia'MIK.
4.a) Listy skládají se z lístků kopinatých, které jsoualespoň u spodních listů po kraji zubaté; konečný

vl
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lístek je stvětší ostatních. Lod. až přes1 m vys. Kvě
ty bledě růžové, zřídka bílé, v plochých, vrcholíkovi
tých latách. — Čn.- sp. Euras., v křovištích a na vlhkých
lukách hojný ... lékařský- officinalis L.*) [876].

b) L. skládají se z lístků úzce kopinatých až čárko
vitých, slabě zubatýchaž celokrajných; ko
nečný lístek není větší nežli lístky ostatní. — Ji
nak jak předch., za jehož odrůdu jej možno považovati,
ale slabšího vzrůstu a vzácnější (nejraději na lesna
tých neb i stepních stráních) ©... . . -2 -+ .+ <...

úzkolistý- angustifoliaTAUSCH**).
a) Prostřední a hořejší I. lod. přisedlé. Oddenek pla

zivý, s výběžky. — Lod. 2-4 dm vys., křídlatě
hranatá. Listy vesměs nedělené, jen nejhořejší někdy
Sklané; řapíkaté dolejší |. jsou okrouhle vejčité, celo
krajné, ostatní vejčité, skoro celokrajné n. slabě zoub
katé. — Kv., čn. Euras., u nás jen na mokrých lukách
v Beskydách a Jeseníku a na slov. Karpatech . . . .

mnohomanželný-simplicifolia KAB.***)

873. Valeriana dioica. Pe. Valeriana officinalis.

b) L. vesměs řapíkaté. Odd. větevnatý, bez vý
běžků — 6.

„a) Spodní listy nedělené, srdčitě vejčité, vykrajovaně zu
baté, prostřední a hořejší obyčejně 5četné, zřídka též
nedělené, všecky světle zelené a tenké. — Lod. zpra

*) V. off. var. latifolia VAHL. — **) V. off. var. tenuifolia VAHL. — ***)v.
polygama BESS,

Klíč k úplné květeně. 6
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vidla lysá, 2-5 dm vys. — Kv., ču. Evr.-alp., pouze v
Jeseníku a velmi hojně v Karpatech.. . . . .. .. ....

trojený-tripteris L. [877]|.
b) L. přízemní vejčité neb skoro okrouhlé; lodyžních |. 6

neb více, vejčitých neb vejčitě-kopinatých; květenství
vrcholičnaté. Lodyha obyčejně mrtnatá, 3-10 dm vys.
— Kv., čn. Evr.-alp., teprve na hranici polsko-sloven
ské v polském Těšínsku mezi Velkým Ostrým a Ko
hyňcem, na Slovensku ho udávají na Fatře M

horský- montanaL.
c) L. přízemní podlouhle-kopisťovité; lodyžní listv (nečítaje

listenů větví ve květenství) dva neb chybějí vůbec,
čárkovitě-kopinaté; dolení větve květenství oddálené;
rostlina mnohem útlejší a menší, lodyha 5-30 cm vys.
lysá. — Čn.- sp. Evr.-vých.-oreofyt. Udává se na skalách
v údolí Vrátném u Těrchové v sev. části ž. Trenčanské;
udání to jest nyní pochybné a třeba je potvrditiskalní-saxatilis L.

877. Valeriana tripteris. 8:8. Valerianella olitoria.

Rod 2. Kozlíček. Valerianella. Feldsalat.
Byl. tleté, s vidlanovitě rozvětvenou,1-3dm vys.

lod., vstřícnými listy a drobounkými, namodrale bílými kv.
podobného složení jako u kozlíků, až na to, že kor. ne
ma jí dole dutého hrboulku a že nažky jsou bez chm“ý
ří. Ostatně jsou nažky [f] ovšem Spouzdré a pouze Isemenné,
se 2 pouzdry prázdnými jako u kozlíků. U nás ve 5 dru
zích. vesměs značně sobě podobných:
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1.a) Lem kališní pohárkovitý, mázdřitý, uvnitř úplně lysý,
s 6 osinatými zuby, až přes polovinu 6dílný, ušty na
špičce hákovité; plod huňatý, vejčitý, vpředu s 1 rýhou.
— Kv., čn. Merid. Na stepních obnaženinách, též jako
plevel. V území rep. pouze v Podkarp. Rusi (Berehovo)

korunkatý- coronataD. C.
b) Lem kal. nezřetelně zubatý neb šikmo sříznutý — 2.

2.a) Byl. kvetoucí na jaře (db. kv.). Rozsochy prodlou
žených větví jsou prázdné (bez květů) — 3.

b) Byl. letní, kvetoucí v čnu-zí. Vrozsochách prodlou
žených větví sedí zpravidla po 1 kvítku — 4.

ů
ň

979. Valerianella dentata. 980. Dipsacus pilosus.

3.a) Okrouhle vejčité, smáčknuté nažky jsou po obou stra
nách asi stejně vyklenuté. Kraj kališní nezře
telně 5zubý. — Listy podlouhle kopisťovité, celokraj
né n. jen dole zoubkaté. Kv. směstnánv do konečných.
strboulovitě hustě stažených vrcholíčků [V|. —
Merid.. na polích. mezích a travn. stráních obcený .

jarní- olitoria POLL. |878|.
b) Podlouhlé, čiyřboké nažky jsou na jedné straně slabě

vypouklé, na druhé žlabovitě prohloubené. Kal. nezře
telně 1zubý. — Ostatně jako předcház., ale mnohem
vzácnější . kýlnatý-carinata LOIS.

4.a) Nažky mají prázdná pouzdra nepatrná, jen jako
duté, vyniklé žíly, a jsou věnčeny šikmým kal. okrajem
3zubým. Listy spodní kopisťovité, hořejší kopinaté
až čárkovité. celokrajné n. na spodu s 1-2 zoubky. —
Merid., na polích a úhorech, zejména hornatějších po
loh hojný „.. „0 zubatý-dentata POLI. |ST9|.
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b) Nažky mají prázdná pouzdra značně vyvinuta
jsou věnčena šikmým kal. okrajem 5zubý m. L. kopi
sťovité n. kopinaté, celokrajné n. ve spodní polovině zu
baté. — Ostatně jako předch., ale vzácnější.. . .....

ouškatý-rimosa BAST*)

Čeleď 85. Štětkovité. Dipsaceae.
Bvlinv se vstřícný mi listy a drobnými květy, směst

nanými do úborů, tak že se vnějškem podobají rostlinám
složnokvětým. Od složnokvětýchliší se však tím, že
mají 4 volné, z koruny namnoze vyčnívající tyčinky a že
semeník jest až po kalich ponořen do pohárkovitého zákro
večku, ve kterém později vězí též nažka, věnčená na vrchol
ku vytrvalým kalichem. Jest jich 5 rodů:
1.a) Zákrov úboru polokulovitý, utvořený z hustě střecho

vitých lístků; kalíšek 8zubý n. se suchomázdřitým, mno
hozubým lemem; kal. často zubatý . . 2. Cephalaria.

b) Zákrov hvězdovitě rozložený, zákr. I. jedno- neb mno
hořadé — 2.
Lod. a větve jsou na hranách posázeny krátkými, pich
lavými ostny. Lůžko úborů kuželovité 1. Dipsacus.

b) Lod. a větve bez ostnů. Lůžko úborů ploché nebo
vyklenuté — 3.

5.a) Lůžko úborů (strboulů) jest chlupaté, ale bez plev
5. Knautia.

b) Lůžko úborů jest mezi kvítky porostlé plevami — 4.
4.a) Koruny 5cípé. Listy lodyžní zpeřeně dělené

3. Scabiosa.
b) Kor.4cípé. L.lodyžnínedělené... 4. Succisa.

W E

Rod 1. Štětka. Dipsacus. Karde.
Statné, většinou 2leté bvl. se vstřícnými listy, posázené

na lodyze a větvích krátkými, pichlavými ostny. Květy jsou
směstnány v paždích tuhých, pichlavých plev do konečných
úborů. — Čec.- zí.
1.a) Listy přisedlé, hořejší spodinami spolu více méně

srostlé. Úbory vejčité — 2. .
b) L. řapíkaté, spodinamispolu nesrostlé. Úbory

kulovaté. — Lod. 6-12dm vys., dole srstnatá, na hra
nách osténkatá. Listv kopinaté. na spodu většinou se 2
ušty. Listeny zákrovu bylinné, posléze dolů sehnuté.
Kor. žlutavě bílé. — Evr., v křovištích a plotech velmi
porůznu . . . . . .2.. chlupatá- pilosus L. |880].

2.a) Plevy mezi kvítky ohebné, přímé, namnoze delší
než květy — 3.

b) Plevy tuhé, na konci s ohnutou špičkou, jen asi
zdéli lilákových květů. — Ostatně jako násl., jíž se
velice podobá. Jihoevr., u nás zřídka pěstovaná n. zpla
nělá . . . . -2 . soukenická-fullonum IIUDS,*)

*) V. auricula 13C, — **) DD.satvus GARS,
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5.a)jListy po kraji lysé n. roziroušeněosténkalé, na
mnozenedělené, vroubkovaněpilovité n. celokrajné.
Spodiny srostlých listů lodyžních nepatrně vyduté.
Listenyzákrovníčárkovito-šidlovité, obloukem
vystoupavé. Kor. bledolilákové n. bílé. — Evr., na pu
stých místech, u cest a potoků dosti rozšířená . .....

obecná-silvester HUDS.[881|.
b) L. po kraji štětinatě brvité, dolejší laločnatě

vroubkované, ostatní peřenoklané. Spodiny srostlých 1.
lod.mískovitě vyduté. Listenyzákr. čárkovito
kopinaté, daleko odstálé, jen koncem vystoupavé.
Ostatně jako předch., ale vzácnější a..

laločnatá- laciniatus L.
Pozn. Na Slov. byl zjištěn též míšenec D. laciniatus X silvester.

Rod 2. Hrudník. Cephalaria. Schuppenkopí.
Rostl. iletá n. 2letá, s lod. 30-100 cm vys., s listy vstříc

nými lyrovitě peřenosečnými až peřenodílnými; konečný ú
sek většiny listů mnohem větší než postr. úseky. Úbory po
někud nicí, ploše vyklenuté, za plodu vejčitě kulovité: zů
krov polokulovitý, jeho lístky pevně přilehlé,hustě
střechovité, většinou tuhé, vnější kratší vnitřních. Krajní
květy větší, v paprsku; zákr. I. a lysé plevy vejčitě-kopinaté,
tuhé, suchomázdřité, osinatě vláskovitě zašpičatělé, skoro bo
davé, bělavé, na konci fialově hnědé. Kor. bílé n. žlutavě
bílé. — Čec.. sp. Merid. Na úhorech, při: cestách, ve vinicích
na jižním Slovensku —.--< -2 -2 2 2 a

sedmihradský- transsilvanica SCHRAĎ.



Rod 3. IIlaváč. Scabiosa. Grindkraut.

l3

1

ať již nedělené n. i s dolejšími I. lodyžními lyrovitě pe
řenodílné: |. lodyžní, alespoň prostřední, hluboce pe
řenodílné, o úkrojcích opět peřenodílných n. peřenokla
ných. Květv nevonné — 2.

883. Scabiosa ochroleuca. 884. Scabiosa columbaria.

L. přízemní celokrajné. podlouhle kopisťovité: |.
lod. jednoduše peřenodílné.s úkrojky celokrajný
mi. Kv. vonné. — Lod. šedopýřitá, 2-6 dm vys. Kor.
obyčejně lilákově modré. — Orient., na suchých trav
natých stráních a mezích porůznu . ...

šedivý- canescens W. K.*) [882|.
Kor. modřefialové n. nachové, zřídkabílé —3.
Kor. bledožlutavé. — Lod. 5-6 dm vvs., 1 s listi
chlupatá. Úbory po odkvotení vejčité. — Eurosib.. na
výslun. stráních a mezích porůznu - . -< < + + + +..

žlutavÝ-ochroleuca L. [885].
Listy nelesklé, i s lod. jemně pýřité, spodní
lodyžní lvrovité. Osiny kal. namnozebez vy
niklého nervu na vnitřní ploše. Kor. nejčastěji
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modrofialové, řidčeji nachové n. bílé. — Evr., na lesních
lukách a keřnatých stráních porůznu . .

obecný- columbariaL.1884].
b) L. trochu lesklé, i s lod. dosti lysé; spodnílo

dyžní nedělené n. jen na spodu peřenodílné. Osiny kal.
na vnitřníploše s vyniklým nervem. Kor.nejča
stěji nachové, zřídka bílé. — Evr.-alp., pouze v Krkono
ších, Jeseníku a na vys. Karp. . lesklý- lucida VILL.

Pozn. H. obecný a lesklý jsou v typ. formách velmi význačné, avšak vy
skytují se 1 formy, které spojují oba druhy. V okruh forem h, lesklého náleží i ze
Slov. popsaná Sc. calearea TOCL,

885. Succisa pratensis, 886. Knautia silvatica,
W

Rod 4. Čertkus. Succisa. TeufelsabbifR.
Vytrv. bylina s květenstvím hlávkovitým, obdaným mno

holistým zákrovem. Kalíšek s dlouhou, čtyřhrannou, osmi
brázdou trubkou. Kalich neopadavý. Kor. čtyřlaločné, zříd
ka pětilaločné, nepaprskující.

a) Kal. o 5 štětinkách. Květenství polokulovité, později
kulovité. Kalíšek drsně chlupatý s ostnitými cípy; kor.
červenavě lilákové n. modravé, zřídka bílé. Oddenek u
kousnutý, lod. přitiskle chlupatá. — Če.- zí. Eurosib., na
vlhkých lukách dosti hojně . —

luční- pratensis (MNCH.*) [885].
b) Kal. o 4 štětinkách, celokrajný. Květenství vejčitě po

dlouhé. Kalíšek lysý, se čtyřlaločným dvůrkem a s krát
kými a tupými laloky. Květy světlemodře lilákové, zříd
ka žlutavé. Oddenek prodloužený, lod. lysá. — Sp.-zí.

*) Sueeisa praemorsa ASCHERS.. Seabiosa praemorsa GILIB.



05
Pont. Na vlhkých lukách, u nás pouze v Podk. Rusi

(Užhorod, Paušín, Čop)ýc hodní-inflexa JUNDZILL.+)
Rod 5. Chrastavec. Knautia. Witwenblume.

Byliny vytrvalé, se vstřícnými listy a konečnými úbory
květními, které proti ostatním rodům mají lůžko bezplev
né, ale ovšem více méně chlupaté. Složení květů jest podob
né jako u hlaváčů; krajní květy v úborech bývají často
větší nežli ostatní (paprskují). — Če.-zí.
1.a)Lod. dole chlupatá —2.

b)Lod.dole lysá, lesklá. —
Oddenek plazivý, lod. oblá, zpra
vidla větevnatá, články lod. dolejší
zpravidla nejlysejší a lesklé, ho
řejší zpravidla chloupkaté. Listy
všechny zpravidla celokrajné, zříd
ka poněkud vroubkované, na líci
leskle zelené, na rubu sivé, pří
zemní a růžicové dlouze řapíkaté,
podlouhlé neb kopinaté, skoro ko
žovité, lod. kopinaté, k oběma
koncům súžené, dolejší lysé a lesk
lé, hořejší £ chlupaté. Stopka ú
borů chlupatá, řidčeji pýřitá, pod
úborem tak jako zákrov plstnatě
huňatá, zpravidla žlaznatá. Úbory
zvláště veliké, silně paprskující,
nachové. — CČe.-sp.End., v jižních
a východních Karpatech a ve vý
chodních Alpách, u nás jen v Pod
karpatské Rusi

887.Knautiaarvensis. dlouholistý- - longifolia. KOCH.

„a) Lod. listy peřenosečné. — Stranou květen. lod. vyhánějípřezimující růžice. Lod. vzpřímená, oblá neb + rýho
vaná, jednoduchá neb větvená, listnatá, dole ztuha srsl
natá, nahoře lysá. L. lod. šedozelené, matné, kopis(ovitě
kopinaté, řidčeji eliptičně kopinaté, v přední třetině
nejširší, skoro lysé až dosti hustě srstnaté, lýrovilé až
peřenodílné (zřídka nedělené) s kopinatými, tu
pými, až slabě zašpičatěnými úkrojky. Úbory kv. na
dlouhých, srstnatých, žlázn. n. nežlázn. stopkách, o prů
měru 3-4 cm, silně paprskující. Kv. fialové n. modravě
lilákové, vzácněji červenavé neb žlutavo bílé až bílé. —
Evr., u nás na polích. lukách, u cest obecná

polní-arvensis COULTER [887].
Druh nesmírně proměnlivý. jehož hlavní formy, zjištěné v území naší re

publiky, lze tříciti takto:

A. Kor. žlutavo bílá, úbor ohojaký značně a panrskující hustý: var.Kitaibelii S7ABÓ(- Scahiosa Kitaibelii SCHULTES,Knautia Wahlen
bergii HEUFF., K Kitaibelii BORB) V oblasti karp. na Slov. a Podk. Rusi
obecně, též na Moravě. Její formy se třídí takto:

*) S. australis SCHOTT, Snecisella inflexa BECK, Scabiasa inflexa KLUK.
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I. Stopka úb:
a) Listy pe

«) Vícefarpafica BORB.(= Scabiosa carpatica .FISCHER,Knautia carpatica HEUFF.,K moravica var. ob
tusiloba, latiloba, pectinata, purpureocaulis SCHUR).

B) L. skoro plstnaté. pýřité: f. pubescens SZABÓ (Sc. pubescensKIT.)
b) L. nedělené: f. lanceolata SZABÓ (= K lanceolata HOLUBY).

. Stopka úborů žlaznatá:
a) Lod. vysoká, větvená, listnatá, 1. peřenosečné, řidčeji nedělené, -+ chlu

paté: £. Kossuthii BORB. (= K. Kossuthii PANTOCZEK),
b) Lod. nízká, bezlistá, listy růžicovitě nahloučené, -+ srstnaté: f. scapi

formis BORB.
B.Kor.zbarvená,modravá neb růžově liláková.
1. Ubor obojaký, + veliký (o průměru 2—4 cm), silně paprskující, hustý. Listy

olysalé, chlupaté neb plstnaté, někdy šedé.
a) L. úzce prodlouženě čárkovitě kopinaté, hlavně nedělené, hořejší lodyžní

peřenoklané, prodloužené, zašpičatěné. Bylina nižší, 1—5 úborná: var.
seudolongifolia SZABÓ; end. na Krkonoších.

b) L. většinou peřenosečné, řidčeji nedělené, široce kopinaté, špičaté: var.
polymorpha SZABÓ (= Sc polymorpha SCHMIDT).Tato odr. jest
u nás zcela obecná a třídí se v tyto formy:

[. Stopka úboru nežlaznatá;
A. Lod. větevnatá, statná, listnatá.

a) Listy všechny neb většinou peřenosečné.
«) L. olysalé, poněkudlesklé: f. trivialis SZABÓ (= K. glabrescens

WIMM. et GRAB.,K. dipsacoides BORB.), tak roztr.
8) L chlupaté. , .

ac) L. srstnatě chlupaté: f. pratensis SZABO (= Scab. bohemica
SCHMIDT), u nás velice obecná.,

BB)L. plstnaté: f. tomentosa SZABO (= K. subcanescens BORB.
et SIMK.), tak velmi vzácně.

b) Všechny listy nedělené.«) L. olysalé, poněkud lesklé: f. collina SZABÓ (= Scab. polymor
pha var. collina SCHMIDT)velmi roztroušeně.

8) L. chlupatě: f. agrestis SZABO(= Sc. polymorpha var. agres
tis SCHMIDT,Trichera agrestis SCHRAD.,kn. integrifolia
SCHUR), roztroušeně.

B. Lod. nízká, + bezlistá, 1. růžicovitě nahloučeny.
a) Všechny I. nedělené: f. decipiens KRAŠAN, na Mor. a asi i jinde.
b) L. všechny neb z části peřenosečné: f. fallax BRIOUET (na př. v ta

trauské oblasti).
II. Stopka úborů žlaznatá.
A. L. statná, větevnatá, listnatá.

a) L. všechny neb z části peřenosečné: f. glandulosa FROEL., vzácně
b) Všechny I. nedělené: f. integrata BRIÓUET, vzácně, na př. v Č. a na

Slov. u Kežmarku.

B. Lod. nízká, málo větevnatá, -+ bezlistá, 1. růžicovitě nahloučeny: sem patří
Í. nana SZABO sl. nedělenými a f. subacaulis BORB. s I. všemi neb z Části
peřenosečnými; u nás nebyly dosud bezpečně zjištěny.

2, Úbor obojaký malý, málo paprskující, řídkokvětý, bylina útlejší.
a) Dolejší články lod. přitiskle šedochlupaté neb plstnaté. hořejší srstnaté,

I. na líci hustě chlupaté, na rubu, zejména na nervech bělavo-pýřité neb
šedé. Kor. modro-liláková: var. budensis SZABÓ v Podunají, u nás jen
na j. Slovensku. ,

b) Dolejší články lod. srstnaté, hořejší olysalé neb lysé a lesklé, I. málo
chlupaté. zřídka šedé. Kor. růžová neb růžově liláková: var. dumeforum
SIMK. (= K. dumetorum HEUFF.), u nás jen na Slov.

b) Všechny l. nedělené, lod. až doprostřed neb ještě
výšedostistejnoměrně listnatá —

3.a) Střední růžice listová není vyvinuta, plazivý oddenek
zakončuje v jedinou květonosnou lod. Lod. 1. uprostřed
neb v dolejší části nejširší. Lod. jednoduchá neb roz
větvená, listnatá, + srstnatá, řidčeji olvsalá. I.. lod. vej

né m



w.té, eliptické n. hořejší též kopinaté, nodělené, tenké,
+ chlupaté. pilovité, dolejší v řap. zúžené, hořejší širo
kým spodem přisedlé. Kv. fialové, okrajové paprskující.
— Čec., sp. Evr.-mont., u nás ve světlých lesích, na lu
kách a mýÝtinách z pahorkatiny až do hor.. . .. .. .. .

lesní-silvatica DUBY [886]|.
Druh dosti proměnlivý, jehož formy, u nás zjištěné, lze roztříditi takto:
I. Lod. celá srstnatá.

A. L. velké, prodlouženě neb široce eliptičně. kopinaté: var. dipsacifoliaGODET(=Scab.dipsacifolia HOST,Kn.dipsacifolia GREN.etGODR.)
u nás rostoucí v těchto formách:

a) L. na líci olysalé: f. semicalva BORB., tak na př. v Č, a v Karpatech.
b) L. na líci chlupaté. ,

«) Stopka úborů nežlaznatá: f. vulgata SZABO, u nás nejrozšířenější.
B) Stopka úborů žlaznatá: praesignis BECK, tak na př. u Jihlavy a

častěji na Slovensku.
B. L. lod. zkrácené, menší, skoro trojhranně kopinaté, na líci tmavozelené,

celokrajné neb poněkud pilovité. Bylina útlejší, málo větvená s úbory prostředníve
likosti, hustokvětými: var. pocutica SZABO v křovinách a na horských lukách, jen
v Podkarp. Rusi.

, I Lod. částečně lysá, t. j. dolejší články srstnaté nazpět zahnutými štětin
kami, střední zcela lysé a lesklé. L. eliptičné až prodlouženě kopinaté, skoro kožo
vité, v křídlatý řapík zúžené, lod. většinou lysé a lesklé, celokrajné neb pilovité.
Stopky úborů žlaznaté neb nežlaznaté a -E chlupaté. Ubory prostřední neb větší,
hustokvěté, nachově lilákové, paprskující: var. turocensis BORB., pouze ve Velké
Fatře a v Podkarp. Rusi.

b) Střední růžice listová vyvinuta a stranou této oblouko
vitě vystoupavé četnější lod. květonosné. L. na obou
stranách + hustě přitiskle chlupaté, na rubu často šedo
pýřité, pilovité; dolejší široce elliptičné až obvejčité,
střední široce elliptičné, hořejší širokým, často srdčitým
spodem přisedlé, dlouze zašpičatěné. Stopky úborů hu
stě jemně pýřité a zpravidla též žláznaté a s delšími od
stálými měkkými chlupy. Úbory malé až prostřední
(zšíří 1-5-5'5cm), načervenale lilákové až světle nachové.
málo paprskující. — Evr.-mont.. u nás hlavně v pahor
katině a v horách roztroušený 0

uhersk v-drymeia HEUFT.
U nás pouze ve formě var. Houffeliana SZABÓ (= K. pannonica BORB.)

na př. na Mor. a j. Slov., ale i jinde.
Pozn. Z míšenců chrastavců byli u nás pozorován: 1. K. pterotoma SZABO(K.arvensis var.polymorphaXsilvatica var.iurocensis)na Slov.na

hořeTlsté u Blatnice.2. K. hungarica BORB. (K. arvensis var. KitaibeliiX
silvatica) na několika nalezištích ve Velké i Malé Fatře (Tlstá, Černý Kámen.
Križná, Fatranský kriváň a Rozsutec). 5. K. ramosissimu SZABO (K. arvensis var.polymorphaXdrymciavar.Ileuffeliana)naMor.

Čeleď 84. Složnokvěté. Compositae.
Bvlinyvmající drobné kvítky těsně vedle sebe směstnány

na společném lůžku [888t] v tak zv. úborech, kteréž
jsou objatv zák rovem [z], složených obyčejně z četných
drobných listenů. Úbor se zákrovem činí dojem jediného
květu, namnoze většího, úhledného |888|. řidčeji květu men
šího, neúhledného [889].

Jednotlivé kvítky [890]mají spodní semeník sc
zakrnělým n. úplně potlačeným kalichem a na semeníku ko
runu buď jazvkovitou fi] nebo nitkovitou [2.3
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anebo trubkovitou, rozeklanou nejčastěji v 3 úzkých
cípů [4-7]. Tyčinky, počtem 5, jsou krátkými nitkami při
rostlé ke koruně a prašníky svými směstnány v trubičku,
kterou prochází čnělka, zakončená 2klanou bliznou.

Plody jsou drobné nažky [891].Poněvadž hrají dů
ležitou úlohu při určování. doporučuje se sbírati rostliny
složnokvěté netoliko právě rozkvetlé. nýbrž i odkvetlé. Ú
nažek třeba přihlížeti, nejlépe s lupou v ruce, jsou-li věn
čeny chm“ýřím (chmýrem) nebo nikoliv, jsou-li chlupy
(paprsky)chmýříjednoduché, holé [5.4|, nebo brvi
té, pýřité, pórovité, t. j. po stranách opět krátkými
chloupky porostlé: při tom mohou býti chlupy chmýří po
strannímichloupkyspolu spletené |iI| nebo nesple
tené, volné |2.

Dále dlužno u nažek přihlížeti k tomu, jsou-li ke konci
zúžené [2] uťaté [4]n. v zobánek prodloužené[3].Po
něvadž zobánky nažek vyvinují se namnoze až po odkvetení,
nelze jich na semeníku květů vždy zjistiti. Někdymívají
nažky místo chmýří na vrcholku korunku z plev |[5|.
nebo osin y [7], nebo více méně vvyniklý okraj [8, 9.

Čeleď rostlin složnokvětých jest ze všech čeledí
nejbohatší. Z naší květeny náleží k ní 72 rodů:
I.a) Všecky kvítky v úborech mají koruny jazvkovi

té [888 A, A,| — 2.
b) Kvítkv v úborech dvojího druhu: na obvodě (V pa

prsku) s kor. jazvkovitými, uvnitř (v terči), s kor.
trubkovitými [888 B. B,| — 57.*)

c) Kv. v úborech vesměs skor. trubkovitými |sss C. C/|.
často v hořejší části své rozeklanými v několik úzkých
cípů [890, 4-7]. Někdy bývají na obvodě kvítky větší.
vytvářejíce paprsek (na př. u ch rp — 889. 14), jindy
bývají na obvodě kvítky jiné nežli kv. v terči, obyčejně
tenčí až nitkovité |890, 2. 3|. poněvadž však netvoří pa
prsků, snadno se přehlédnou — 04.

--*) U některých rostlin z této skupiny b) jazykovité kv. se zpravidla nevyvi

lí n. jsou tak nepatrné, že ze zákrovu nevyčnívají a paprsku netvoří, tak že jepak dlužno hledati ve skupině násled. c). třebas do ní nepatřily.



O a) kv. jiných barev nežli žluté — 5.
b) Květy žluté —9.
a) Květy modré n. fialově modré, zřídka bílé — 4.
b) Kv. fialové, nachové (růžově lilákové) n. pomerančově

červené — 6
4.a) Lodyhazpravidlarozvětvená —5.

b) Lod. jednoduchá, obvčejně nachově naběhlá, dutá
zakončená hroznem n. hroznovitou latou úborů ...
ó 8. Mulgedium

c) Lod.jednoduchá, túborná, pod úboremkyjovitč
ztloustlá, dutá — 12a.

1

5.a) Nažky bez zobánku a bez chmýří; místo chmýří maj!
nažky na horním okraji drobounké šupinky ..

1. Cichorium.
b) Nažky se zobánkem a chmýřím . 6.Lactuca čís. 1).

6.a) Kvítky fialové n. fialově nachové —7.
b) Kv. nachové, růžově lilákové n. pomorančově Červe

né — 8.

7Z.a) Úbory pouze 5květé, namnoze nicí [889, 11.. . . .. ...
9. Prenanthes.

b) Úbory mnohokvěté, přímé — 12a.
8.a) Listy úzce čárkovité, celokrajné, lysé — 12b.

b) L. podlouhle kopinaté, oddáleně mělce zubaté n. skoro
celokrajné, srstnaté . . . . . 5 Hieracium 2.

9.a) Lodyhy (stvoly) jednoduché a jednoúborné — 10.
b) Lod. víceúborné — 16.

10.a)Listy nedělené a celokrajné — 11.
b) L. kracovité n. alespoň po kraji zubaté, třebas někdv se

zuby oddálenými a sotva znatelnými — 15.
11.a)Listy chlupaté. Chlupy chmýru holé [891,4]

5. Hieracium.
b)L.lysé n.skorolysé. Chlupychmýrupérovité

a dohromady spolu spletené [891,(| — 12.
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c)Listy 1 se stvolem šedoplstnaté. Chlupy chmýrupérovité, ale spolunespletené — 15b.
12.a)Zákrov jednořadý ©. . . . . . . . 19. Tragopogon.

b)Z. střechovitý . . ... 2420. Seorzonera.
(5.a)Nažky mají delší (zřídka krátký) zoban a na vrcholku

jeho chmýří — 14.
b) Nažky jsou bez zobanu, alc (alespoň vnitřní) opatřeny

chmýřím — 15.
c) Nažky jsou bez zobanu a bez chmýří — 29a.

14.a)Paprsky (chlupy) chmýří jednoduché, holé. Stvol
neštětinatý. . . 2210. Taraxacum.

b)Pap. chmýříjednoduc hé, ale krátce pýřité. Lod.nahoře posázená černavými, žláznatými lupy .
11. Willemetia.

c)Pap. chmýří pérovité (chlupaté), ale spolu ne
spleten 6, Lůžkoúboru mez ikvěty plevnaté...

13. Hypochoeris.
d)Pap.chmýřípérovité a dohromadyspolu splete

né. Lůžkobez plev . . 20.Scorzonera čís.2b.
'5.a)Nažky dvojího druhu: obvodovébez chmýří,pouze

s dřípatou korunkou, vnitřní s pernatým chmýřím ....
16. Thrincia.

b) Nažky vesměs s chmýřím pernatým.. 15.Leontodon.
c)Nažky vesměs s chmýřímjednoduchým —20b.

16.a)Zákrov z listenů ve více řadách střechovitě
seřaděných — 17.

b) Zákrov z listenů ve 2 řadách seřaděných — 2.
c)Zákrov z listenů v jedné řadě sestavených; někdy

i druhá řada listenů, ale zakrnělých — 534.
17.a)Nažky bez zobanu —18.

b) Nažky všech n. alespoň vnitřních květů v krátký n. delší
zoban protažené — 24.

18.a)Chmýří z paprsků (chlupů) jednoduchých — 19.
b) Chmýří z paprsků pérovitých (chlupatých) — 21.

19.a)Nažky oblé — 20.
b)Nažky smáčknuté. Chmýří obyčejně měkké .

z. Sonchus.
20.a)Nažky ke konci zúžené, s chmýřím čistě bílým, měk

kým n. špinavě bílým, lámavým . . . ... 4. Crepis.
b) N. ke konci spíše tlustší, uťaté, s chmýřím lámavým..

5. Hieracium.
2l.a)Pérovité paprsky chmýří spolu spletené — 22.

0) Pér. pap. chmýříspolu nespletené — 25.
2.a)Nažky nesedí na dutých, napuchlých stopkách. Listyvždy nedělené . ... „ 20. Scorzonera.

b) Nažky sedí na dutých, napuc h l ý ch stopkách. Ale
spoň prostřední listy lodyžní zpeřeně dělené .

21. Podospermum,



23.a)Chmýříopadavé, srostlénaspoduv kroužek
17. Picris.

b)Chmýřívytrvalé — 15b.
24.a)Chmýří z paprsků (chlupů) jednoduchých, holých

— 35.

b) Chmýří z chlupů pérovitých. Lůžko plevnaté — 14c.
25.a) Nažky smáčknuté .. . .. . -2 < -+ . 6 Lactuca.

b) Nažky oblé -< -2 < < < 2 + + 2 . 4. Crepis.
26.a) Nažky bez zobanu — 27.

b) Nažky protažené v zoban — 50.
27.a) Nažky věnčeny chmýřím — 19.

b) Nažky bez chmýří — 28.
28.a) Lodyha bezlistá o 1-5 úborech — 29.

pětihranná korunka; lody
ha (stvol) na konci ztlustlá,
listy pouze zubaté; na pís
činách . . 3. Arnoseris.

b) Zákrov za plodu nezmě
něný; nažky s 3 žebry;
chmýří zastupuje jenom
slabý lem; listy kracovité;v bukových lesích na vý
chodní Moravě a na Slo

b) Lodvha rozvětvená, stopky (větve) úboru neztloustlé

vensku; r. zapáchající.
14. Aposeris.

2. Lampsana.

1: 9
4 Ds

5 „a) Chmýří z paprsků (chlu

29.a) Zákrov za plodu kulovitě
sevřený, mozolovitě vroub
kovaný; nažky s 10žebry;
chmýří zastupuje krátká,

890.Kv. z úborů rostlinsložnokvětých. pů) pér ovitých (po stranách
chlupatých)18. Helminthia.

b) Chmýříz chlupů jednoduchých, holých n. jen kratičce
pýřitých — 31.

31.a) Nažky hladké, pod zobánkem bez šupinek — 32.
b) N. pod zobánkem šupinkaté: 5 nejhořejších šupinek

tvoří malou korunku — 35.
52.a) Nažky smáčknuté -< -< < 2 < < 6 Lactuca

b) N. oblé. . ... 4 Crepis
53.a) Úbory obsahují pouze 7-12 květu . 12.Chondrillla.

b) Úb. obsahují více nežli 12 květu — 14b.
34.a) Listy nedělené, celokrajné . . . . . 19. Tragopogon.

b) L. kracovité, ly rovité n. alespoň po kraji zubaté — 535.
35.a) Lod. téměř bezlistá, 2-5 dm vys., 1-5úborná. Zákrovy slo

žené z 16-18 listenů — 29a.
>) Lod. listnatá. 5-10. dm. vysoká. obvčejně. mnohoúbor

ná — 33..
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36.a)Nažky bez chmýří — 28b.
b) Nažky věnčené chmýřím — 52a.

37.a)Listy (alespoň spodnější) vstřícné — 38.
b)L. na lod. střídavé n. I pouze přízemní — +l.

38.a)Listy celokrajné, nedělené . . . . . 36. Arnica.
b) L. pilovité n. zoubkaté, nedělené n. rozdělené ve 5-7

uštů, spodinami svými v nádržky nesrostlé — 59.
c)L. pilovité, hořejší spodinamisvými srostlé v

mělkénádržky. . . . -2-<2.2.3.. Stphium.
d)L. zpeřeně dělené v úzké úkrojky. Obvodovéši

roce jazykovité, žluté květv mají na spodu tmavohně
dou skvrnu — 45c.

39.4)Jazykovité kv. na obvodě úboru bílé. cv počtu obyčejně
jen 5. Úbory drobounké, zvíci hrachových zrn

32. Galinsoga.
b) Jazyk. kv. na obvodě úboru, nechybějí-li, žluté — 40.

40.a)Zákrovy2řadé,svnějšími listeny lupenitými. Naž
ky mají na vrcholku 2-4 drsné osiny [891, 71. Obvodo
vé, jazykovité kv. někdy chybějí . . . . 28. Bidens.

b) Zákrovy střechovité. Nažky bez osin ...
27. Helianthus.

41.a)Listy, alespoň dolejší, mělčeji hlouběji t-5kráte zpeřeně dělené —4.
b)L.nedělené —4.

42.a)Lůžka úborů Ivsá, t.j. mezi kvítky bez plev a bez
chlupů — 45.

b) Lůžka úborů alespoň uprostřed plevnatá n. chlu
patá (štětinkatá) — 45.

P.a) Zákrovy úborů střechovité. Nažky bez chmýří — 44.
b) Zákr. úborů 1(-2řadé. Nažky věnčené chmÝÍím..

33.Senecio.
H.a) Úkrojky 2-5krátepeřenodílných listů úzce čárkovité až

nitkovité. Nažky nesmáčknuté, na hřbetní straně bez
žebré. na břišní straně s 3-5 žebry ©. . 24. Matricaria.

b) Úkrojky (lístky) peřenodílných I. často sice úzké, ale
nikoli čárkovité ani nitkovité. Nažky oblé, kolkolem
žebernaté n. hranaté [891,8|.. <. 25, Chrysanthemum.
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45.a) .

b)Zákr.úb.2řadé, s vaější řadoulistenů lupenitých.Obvodové, jazykovité kv. žluté, obyčejně dolů se
hnuté. Hořejší listy nedělené . . . 29. Rudbeckia.

c) Zákrovy úborů 2řadé, s vnější řadou listenů malých,
dolů sehnutých. Obvodové kv. široce jazykovité, žlu
té, na spodus tmavohnědou skvrnou. Listyves
měs v úzké úkrojky rozdělené . . . . 30. Calliopsis.

46.a) Jazykovitých květů na obvodě pouze 5-10. Úbory dr ob

né, v ag ey očnatých, namnoze bohatých latách (kytkách [889,2 2 4.25. Achillea.

b) Jazykovitých kv. na obvodě z, zprav idla více než 10. Úbory větší.. ..... 2222. Anthemis.
c)Jazykovité kv. na obyodě pouzezdánlivé, anyť ve sku

tečnosti to jsou lesklé, suchomázdřité vnitřní listeny zákrovní. Byl. bodlákovité — 66a.
47.a)Listy, alespoň spodnější, někdy až po odkvetení doko

nale se vyvinující, tvaru srdčitého, srdčitě vejčitého.
trojhranného n. okrouhlého — 48.

b) L. jiného tvaru nežli jak uvedeno pod a) — 54.
48.a)Lodyhyněkolik dm,někdyipřes 1mvys.,slisty

lupenitými, zelenými, takového tvaru, jak uvedeno pod
č. 47a, anebo (zvláště v hořejší části) tvaru jiného — 49.

b) Lod. pouze 1-2dm vys., jednoúborné, porostlé listy
šupinovitými, blanovitými; lupenité,řapíkaté,
srdčitěokrouhlé,vespodběloplstnaté listyvyvinujíse dokonalenamnozeaž po odkvetení, vyrůstajíce

římo z oddenku. Úbory žlutokvěté. Obvodové, jazy
ovité kv. uzounké, v několika řadách

53. Tussilago.
c) Lod. asi 2 dm vys., 1-2úborné, s několika zakrnělý

mi listy. Listy přízemní, současně s lodyhami se vyvi
nující, dlouze řapíkatě, srdčitě okrouhlé, úhlatě zubaté.
Kvítky v úboru červenavé n. bělavé; obvodové, o ko
runách jazykovitých, v jedné řadě.. . 54. Homogyne.

49.a)Obvodové, jazykovité kv. bledě lilákové až bílé
45. Aster čís. 15a.

b) Obv., jazykovité kv. žluté — 50.
50.a)Lůžko úborů mezi kvítky plevnaté. Nažky vesměs

bez chmýří. Zákrov střechovitý — 51.
b) Lůžka úborů bez plevná. Nažky, alespoň z vnitřních

květů, věnčené chlupovitým chmýřím — 52.

51.a)Listy vesměs „řapíkaté, dolejší často vstřícné. Úboryněkdy až přes2 dm široké — 40b.
b) L. hořejší přisedlé. Úbory nanejvýš 7 cm šir.

52.Buphthalmum čís.59c.
52.a)Úbory skládají listenatý hrozen. Zákrovy iřadé . .

, 34.Ligularia.
b) Úbory nejsou sestaveny do hroznu — 55.
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53.a)Zákrovy 2-5řadé. Nažky z vnitřních kvítků mají chmýří,
nažky z vnějších kv. však jsou bez chmýří

37. Doronicum.
b) Zákrovy třadé, na spodu často se 2 zakrnělými listeny.

Úbory ve volné, chocholičnaté latě. Nažky vesměs s
chmýřím — 45b

54.a)Stvolybezlisté a jednoúborné. Listypouzepří
zemní, kopisťovité. Lem kal. na všech nažkách zakr
nělý. Rostl. všeobecně rozšířená (chudobka).. 48. Bellis.

b) Stvoly bezlisté a jednoúborné. Lem kal. pouze na vněj
ších nažkách zakrnělý. Rostl. horská, nouze na Sloven
sku rostoucí. ... 2242, Bellidiastrum.

c)[odyhy více méně listnaté n. alespoň šupinami po
rostlé, ať již túborné n. víceúborné — 55.

55.a)Obvodové (jazykovité) kvítky jsou barev žlutých n. po
morančových, tudíž namnoze stejně zbarveny jako kv.
vnitřní (v terči) — 56.

b) Obv. kv. jsou jinak zbarveny nežli žluté a při tom zpra
vidla jinak zbarveny nežli trubkovité kv. v terči které
jsou nejčastěji žluté, bledožlutavé n. červenavé — 61.

c)Obv iazvkovité kv. jen zdánlivé. anvť jsou to ve
skutečnosti suchomázdřité, lesklé vnitřní listeny zá
krovní — 95a; AGa.

56.a) Zákrovy úborů 1-2řadé — 57.
b) Zákrovv úborů víceřadé (střechovité) — 59.

57.a) Lůžka úborová lysá (bezplevná) — 57.
b)Tůžka úb. plevnatá. Nažky bez chlunovitého chmýří.

Vnější listeny zákrovu lupenitě nezveličelé — 59c.
c) Lůžka a nažky jako u b), ale vnější listeny zákrovu

lupenitě zveličelé, odstálé— 45b
58.a)Nažky jsou věnčeny chmýřím — 45b.

b)Nažky bez chmýří, většinou prohnuté. Jazvko
vité kv. na obvodě obyč. ve 2-3 řadách . 58. Calendula.

59.a)Nažky mají na vrcholku kromě chmýří jestě také zubatou korunku.. ... NN . Pulicaria.
b) Nažkvmají na vrcholku pouze jednoduché, chlupovité

chmýří — 60.
c) Nažkv maií místo chmýří buď jen ostrý okrai n. věne

ček krátkých plev.. . . . . . . 52. Buphthalmum.
60.a)Úbory v hroznech n. hroznovitých latách

47. Solidago.b) Úbory na lodyze n. na větvích jednotlivě konečné
n.vlatách chocholičnatých. . . ... 49.Inula.

61.a)Tůžka úborová mezi kvítky plevnatá. Úborv. dosti
drobné [889,3|, v chocholičnaté latě, mají paprsek bílý,
pouze asi z 10 širokých, jazvkovitých kvítků složený.253.Achillea čís. tb.

b) Lůžka úborová lysá (mezi kvítky bez plev i bez chlu
pů) — 062.

Klíč k úplné květeně. 5
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2.a)Nažky věnčené chmýřím —65.
2 Nažkybezchmýří. . . . . 25.Chrysanthemum.

c)Nažky dvojího druhu: z květů obvodovýchbez
chmýří, pouze s věnečkem kratičkých chloupků, z kv.
vnitřních s chmýřím. . . . . ... 45. Stenactis.

65.a)Jazykovité kvítky obvodové v jedné řadě, barvy mo
dré, fialové, lilákové n. bělavé. Listeny střechovitého
zákrovumalé, nikoli lupenité. ... 45.Aster.

b) Jazykovité kv. na obvodě v 1 řadě jako u a), ale u pě
stovaných rostlin též ve více řadách. Listeny zákrovulupenité. ...... 22244, Callistephus.

c) Úzce jazvkovité kv. obvodové ve dvou i více řa
dách, barvy špinavě bílé n. nachové. . 46. Erigeron.

64.a)Listy mají ostny (trny, bodliny) n. jsou ostnitě pi
lovité, po případě ostnitě (trnitě) zubaté — 65.

b)L. nemají ostnů ani nejsou ostnitě pilovitén.ostnitě zubaté — 76.
c)Podlouhlekopinaté|. jsou nestejně ostře zubaté.

Lod. dutá, nahoře latovitě větvitá. Úbory malé s 1řa
dým, válcovitým zákrovem, bez paprsku 35. Erechthites.

65.a)Úbory jed nokvěté, směstnané do velikých koulí.
72. Echinops.

b) Úbory vícek věté. v koule nesměstnané — 66.
66.a)Vnitřní listeny zákrovní jsou suchomázdřité a činí na

obvoděúboru úhledný paprsek, takže se zdá,jako
bv měl úbor na obvodě květy jazykovité . 70. Carlina.

b) Vnitřní listeny zákrovní netvoří na obvodě úboru
paprsku — 67.

67.a)Paprsky (štětinky) chmýří kal. 2řadé, vnější krátké, ště
tinovité, vnitřní pérnaté: bezbranné, horské rostl. s na

chovými n. fialovými květy. U nás pouze na vys. horáchna Slovensku... .... Saussurea.
b) Paprsky chmýří víceřadé, všechny Řérnaté: bodláky s

pícha jícími, ostnitými listy — 68.
68.a) Kv. nachové n. růžové, zřídka bílé — 69.

b) Kv. bledožluté, žluté n. šafránové — 74.
69.a)Listeny zákrovní jsou zakončeny tuhými, pichlavými

ostny — 70.
b) listeny zákrovní bez ostnů, někdy ovšem ostnitě při

hrocené — 75.
70.a)Lůžko mezi kvítky chlupaté n. štětinkaté — 71.

b) Lůžko bez chlupů i bez štětinek, ale za to ďubkované
68. Onopordon.

71.a)Paprsky (chlupy) chmýří nažek jednoduché, holé
66. Carduus.

b)Paprsky chmýřípo stranách brvité neb pérovité
— 70

2.a)Listy leskle zelené, obyčejně bíle skvrnité, Vnější liste
ny zákrovní lupenitě rozšířené, žlabovité, v dlouhý trn
povytáhlé 69. Silybum.

b) Listy bez bílých skvrn. <, < <., 67. Cirsium,
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73.a)Chmýří nažek z chlupů holých... . 59. Serratula.
b) Chmýří nažek z chlupů pérovitých — 72b.

74.a)Nažky bez chmýří. Listy bledozelené, podlouhle vej
čité, trnitě zubaté. Kv. barvy šafránové. 64.Carthamus.

b) Nažkv s ch mýřím. Listy, alespoň spodní, peřenolaloč
né až peřenodílné, zřídka nedělené — 75.

c) Nažky s ch m ýÝřím. L. ostře a nestejně, někdy až sko
ro chobotnatě pilovité — 96 c.

d) Nažky se zobánkem; prašníky s ocáskem; 1. řapíkaté,
vejčité n. podlouhlé; kv. žluté, jazykov. kv. není..

51. Carpesium.
5.a) Vniřtní listeny zákrovní zakončují se měkkými ostny

jednoduchými — 72b.

b) Vnitřní listeny zákrovní zakončují se ostny - i ebenitě větvitými ... . . Cnicus.
76.a)Listy vstřícné neb skoro vstřícné, hluboce ssdílné neb

nedělené — 77.
b) Listy, po případě šupiny, střídavé — 78.

77.a)Úbory, spočívající jednotlivě na konci lodyhy a větví,
obsahujíkvítky četné, žluté. Nažkymají na vrchol
ku 2-4 drsné osiny [891, 7] — 40a.

b) Úbory v husté, bohaté, chocholičnaté latě, pouze z 5-6
nachových kvítků složené [889,15].Nažky na vrchol
ku s chmýřím. ... 24.56, Eupatorium.

78.a)Listy vesměs n. alespoň některé, zvláště dolejší, řidčejipouze hořejší, mělčeji hlouběji zpeřcně dělené,
někdy 2-5kráte peřenodílné — 79.

b) L. vesměs nedělené a při tom buď celokrajné n. měl
čeji hlouběji zubaté, po případě pilovité — 86.

79.a) Zákrovy úborů 1-2řadé . . . . . . ... 35. Senecio.
b) Zákrovy střechovité — 80.

80.a) Nažky bez chmýří — 81.
b) N. věnčené delším n. kratším chmýřím — 84.

St.a) Drobné úbory [889,5-7] sedí buď jednotlivě n. po ně
kolika v paždích listenů, skládajíce přetrhované klasy,
anebo jsou na stopkách obyčejně ohnutých, skládajíce
hrozny a štíhlé laty . . . . . « « . 26. Artemisia.

b) Úbory větší, přímé, jednotlivě konečné neb v latáchchocholičnatých —8.
2.a) Lůžka úborů alespoň uprostřed mezi kvčiy plevnatá.

22. Anthemis.
b) Lůžka úborů holá, bezplevná — 85.

85.a)Lůžka úborů alespoň v nejspodnější části dutá, kuželo
vitě vypouklá [859, 4|: květy na nich zelenavě žluté.
L. 2-5kráte zpeřené, o úkrojcích čárkovitých až nitkovi
tých — 44a.

b) Lůžka plná, málo vypouklá; kv. na nich žluté. L. pe
řenodílné, o úkrojcích podlouhlých n. kopinatých, ostře



až bodlinatě pilovitých neb protisečných. Úbory buď
v husté chocholičnaté latě n. jednotlivě na koncích ně

kolika dlouhých větví ve které se lodyha chocholičnatěrozvětvuje . . -4 25. Chrysanthemum.
84.a)Listeny zákrovní jsou na konci suchomázdřité, více mé

nětřásnitě rozeklané,n. sc zakončujícítuhým,
dlouhým, silným ostnem. Obvodovékvětybý
vají obyčejně větší nežli kv. v terči, takže vytvářejí
paprsek [889, 14]; jen zřídka jsou obvodové kv. asi tak
veliké jako kv. ostatní, takže zřetelného paprsku nevy

tvářejí. Chmýří nažek jesi krátké, zřídka asi tak dlouhé jako nažky samy. 24.63. Centaurea.
b) Listeny zákrovů býv:ají sice někdy po kraji a v hořejší části suchomázdřité,ale nikoli třepenitě ro

zeklané; někdy jsou ostnitě přihrocené, ale nikoli
tuhým, silným, dlouhým ostnem zakončené. Obvodové
kv. netvoří paprsku. Chm“ýříalespoň zdéli svých nažek

85.a)Listy na rubu běloplstnaté. Lodyhy nejčastěji
1túborné. Prašníky na spodu po každé straně protažené
v ocáskovitý přívěsek. Chlupy chmýříjsou
spolu dole srostlé v kroužek a opadávají společně

60. Jurinea.
b)L.nebývají na rububělop Istnaté. Lod.nahoře

rozvětvené v chocholičnatou latu, zřídka túborné. Praš
níky nemají na spoduocáskovitých přívěs
ků. Chlupychmýříopadávajíjednotlivě —a.

86.a)Listy, alespoň spodní, které se někdy dokonale vyvinují
až po odkvetení, jsou tvaru okrouhlého, trojhranného,
srdčitého, široce vejčitého, tudíž asi tak dlouhé, jak ši
roké n. jen o něco málo delší nežli širší — 87.

b) L. jiných tvarů nežli jak uvedeno pod a), několikrát tak
dlouhé jak široké — 91.

a) Stvoly jednoduché (nerozvětvené), pouze asi 2 dm vys.:
listy na nich buď zakrnělé n. zastoupené šupinami — 88.

b) Lodyhy obyčejně rozvětvené, listnaté — 89.
88.a)Stvoly mnohoúborné .. -4 55, Petasites.

b) Stvoly túborné, zřídka 2úborné —48c.
89.a)Zákrovy úborů jednořadé. Úbory drobounké, obsa

hující pouze po 5-6 nachových, řidčeji bílých kvítcích,
v bohaté, chocholičnaté latě . . . . 57. Adenostyles.

b)Zákrovy střechovité. Dosti veliké úbory obsahují
kvítky četné — 90.

90. a) Listeny zákrovní zakončují se jednoduchými, na konci
více méně ohnutými háčky. Obvodové k netvořípaprsku... .... . - . Arctium.

b)Listenyzákrovnímají na koncitřásnit ý 9 řívěsek.
Obvodové kvítky jsou mnohem větší nežli kv. vnitřní,
takže tvoří úhledný paprsek . 63.Cen taurea čís. 10a.

91.a) Obvodové kv. jsou zpravidla větší nežli kv. vnitřní, tak
že tvoří paprsek. Listenv střechovitého zákrovu jsou ný



551

konci suchomázdřité,viceménědřípatěřtozeklané
63. Centaurea.

b) Obv. kv. nejsou větší nežli kv. ostatní a netvoří tu
díž paprsku. Listeny zákr. nejsou na konci dřípatě
rozeklány — 92.

2.a) Lůžka úborů mají alespoň na obvodě úzké plevy n. jsouštětinkatá — 95.
b) Lůžka úborů lysá, nemající mezi kvítky ani plev ani

štětinek (chlupů) — 96.
95.a)Úbory drobounké [889,10],5hranné, huňaté, směst

nané namnozev klubíčka... . . . . 41.Filago.
b) Úbory větší, v klubíčka nesměstnané — 94.

94.a)Listeny zákrovní šedoplstnaté, úzce kopinaté, po
někud odstálé. Úbory jednotlivě konečné. Listy na
rubu šedoplstnaté, nejčastěji v úzké úkrojky rozdělené,
řidčeji nedělené — 85a.

b) Listeny zákrovní lysé — 95.
95.a)Zákrovy sličných, jednotlivě konečných úborů skládají

se z listenů suchomázdřitých, dvojího druhu: vnějších
vejčitých, střechovitě seřaděných, vnitřních jazvkovi
tých, narůžovělých n. bílých, sestavených do úhledného
paprsku. Listy vesměs nedělené, celokrajné

71. Xeranthemum.
b) Zákrovy podlouhle vejčitých, do chocholičnaté laty se

stavených úborů skládají se z kopinatých, na špičkách
fialově naběhlých, střechovitě seřaděných listenů. Listy
zpravidla v dolejší třetině peřenoklané, zřídka celé ne
dělené — 753a.

96.a)Na obvodě úborů jsou kvítky s korunami úzce jazyko
vitými, ovšem krátkými, takže paprsku netvoří a snad
no se tudíž přehlédnou. Úbory drobounké, v bohatých
latách — 97.

b) V úborech není na obvodě kv. jazykovitých; ovšem
tam bývají někdy kv. s trubkovitými kor. niťovitýmnu,
tenšími nežli jsou koruny kvítků ostatních; poněvadž
však ze zákrovu nevyčnívají, snadno se přehlédnou —98.

c) V úborech jsou uvnitř kvítky obojaké, s kor. trubkovi
tými, na obvodě v několika řadách kv. pestíkové, s kor.
nitkovitými. Úbory válcovité, dosti drobné, v bohaté
latě. L. podlouhle kopin., ostře pilovité . 35.Erechthites.

97.a) Bylina asi 5 dm vys., obyč. srstnatá. Obvodové kvítky
úzce jazykovité, s kor. špinavě bílými [889, 11] .

46.Erigeron čís. la.
b) Byl. až 2 m vys., nesrstnatá. Úbory v úžlabních,

klasovitých hroznech, které skládají velice bohatou latu.
Jazykovité obvodové kvítky žluté jako kv. v terči

47.Solida go čís. Sa.
98.a)Prašníky mají na spodu po každé straně ocáskovitý

(šidlovitý) přívěsek — 99.
b) Prašníky nemají na spodu ocáskovitých přívěsků. Štíhlá

lod. hustě porostlá úzkými listy, podobnými listům Inu,
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nahoře rozvětvená v chudou, směstnanou latu žlutokvě
tých úborů . . . . . . . .2 .2 . 43. Aster čís. 1b.

99.a)Ramena čnělek na konci uťfatá, zakončená štětičkou
chloupků Listeny zákrovní lysé, namnoze suchomázdři
té — 100.

b) Ramena čnělek čárkovitá, ke konci namnoze ztenčená.
štětičkou chloupků nezakončená — 60.

100.a)Byliny dvoudomé. Koruny kvítků růžové n. bílé na
rostlinách pestíkových trubkovité, 5klané, na rostlinách
prašníkových nitkovité . . . . . . 40. Antennaria.

b) Byl. 1domé, mající na obvodě úborů kvítky pestíko
vé, v terči kv. obojaké n. prašníkové — 101.

101.a)Pestíkové kvítky na obvodě v 1 řadě. Kv. sytě žluté
n. oranžové. Zákrovní listeny se po odkvetení hvězdo
vitě nerozkládají . . . . . . . . 39. Helichrysum.

b) Pestíkové kv. na obvodě v několika řadách. Zá
krovní listeny se po odkvetení obyčejně hvězdovitě
rozkládají . . . . . . . .2 «+ .+.. 38. Gnaphalium.

Liší se ode všech ostatních rodů, že nažky její mají na
vrcholkuvěneček drobných šupin. Kv.modré,řid
čeji bílé.
a) Byl. vytrv., 5-12 dm vys., namnoze větevnatá, travo

zelená, více méně srstnatá. Listy dolejší jsou kraco
vitě dělené, zřídka nedělené, listv podkvětní kopinaté. Šu
pinky na vrcholkunažek zcela nepatrné. —Če.-zí.
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Eurosib., u cest a na mezích obecná a často také pro mléč
natý kořen pěstovaná. . . .. .. . . .. . «+ + + +...

obecná n. cikorie-intybus L. [892|.
b) Byl. 1-2letá, 9-15dm vys., nasivělá, dosti lysá. L. do

lejší chobotnatě vykrajované, často kadeřavé, l. podkvětní
široce vejčité. Šupinky na nažkách mnohem větší,
asi % tak dlouhé jako nažky. — Ostatní jak předch. Čc.,
sp. Původu neznámého (snad ze Středozemí n. Vých. In
die), pěstuje se v zelinářských zahrádkách pro listy (zej
ména ve formě kadeřavé jako endiviový salát) a velmi
zřídka zplaňuje . . . . . . . štěrbák-endivia L.

Rod 2. Kapustka. Lampsana. Rainkohl.
Byl. 1-2letá, s lod. 5-12 dm vys., větevnatou, více méně

pýřitou až srstnatou a s I. vykrajovaně zubatými. Dolejší L.
bývají lyrovitě peřenoklané, hořejší vejčité až kopinaté.
Drobné úbory obsahují 8-17 jazykovitých, citronově žlutých
kvítků na nahém lůžku a mají jednořadý, lysý, z 8-10
listenů složený zákrov, pod nímž bývá ještě několik listenů
zakrnělých. Nažkybez chmýří. — Čn.-sp. Eurosib., v křo
vištích, hájích, u zdí a na mezích hojná 0

obecná-communis L. [895].
Pozn. Zřídka objevuje se v odr. hirsuta PETERM. s lodyhou statnou, tuhou,

hranato rýhovanou, mnoholistou nahoře a v květenství hustě žlaznato-chlupatou;
listy 1 hoření ještě z části lyrovité; květenství směstnané, mnohoúborné, zákrovy
menší, zdéli neb málo kratší stopek.

Rod 5. Písečnatka. Arnoseris. Lámmersalat.
Byl. 1-2letá, pouze 1-2 dm vys., vyhánějící ze středu rů

žice přízemních I. bezlisté, namnoze jednoduché a 1úborné,
řidčeji chudě větvité 2-3úborné lodyhy. Drobné úbory spočí
vají na ztloustlých, dutých stopkách,mají iřadý zá
krov, se 2. řadou zakrnělou, a obsahují na nahém lůžku větší
počet žlutých, jazykovitých kv., z nichž dospívají 5hranné
nažky bez chmýří. — Čn., čec. Evr., na písečnatých rolích
porůznu . . . . -2.2.2 +. nízká- minima Link. [894].

Rod 4. Škarda. Crepis. Pippau.

Byl. s žlutokvětými úbory, které mají 2řadý zákrov,
s vnější řadou listenů obyčejně mnohem kratších nežli jsou
listeny řady vnitřní. Z jazykovitých kvítků dospívají oblé,
nahořeztenčené neb v zobánek protažené nažky
s jednoduchým ch mýřím.
1.a) Nažky bez zobánku, nanejvýš nahoře znenáhla zú

žené —2.
b) Nažky buď všechny neb alespoň vnitřní protažené na

hořev dlouhý, tenký zobánek —16.
2.a) Byliny 1-2leté, s vřetenovitým, bledým kořenem. —

Lod. listnatá, rozvětvená v chudou n. bohatší vrcholíko
vitou latu. Chmýří nažek sněhobílé, měkké — 5.

b) Byl. vytrvalé, s tmavým oddenkem — 8.
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ních, vejčité, přitisklé; vnitřní zákr. list. za plodu silně
stvrdnou; úbory malé; květy citronově žluté. — Rost
lina jednoletá s lodyhou přímou, 30-70cm vys., dole jed
noduchou, žláznatými chlupy lapkavou, nahoře latnatě
rozvětvenou, lysou. L. žláznatě krátce chlupaté, kopi
naté n. podlouhlé, v řapík sbíhající, vykrajovaně n. kra
covitě pilovité až peřenosečné, hoření ukousnutým neb
střelovitým spodkem přisedlé, většinou celokrajné. —
Čn., če. Merid. V území na Slovensku na jihu ž. hontské

sličná- pulchra L.

EN

VÍ

895. Crepis tectorum.

b

5.a

)

hmat

ratší nežli listeny vnitřní. Byl. tleté — 5.
VnějšíI. zákr. kopinaté a alespoň hořejšíz nich jen
asi o polovici kratší nežli listenyvnitřní. Lůžko
úborů třepenitě štětinaté. Byl. 2leté — 6.
Listeny zákrovní šedo pýřité, vnější odstálé, vnitřní
[bl na vnitřnísvé straně přitiskle hedvábitě
chlupaté. — Lůžka úborů [t], spočívajících na stop
kách nahoře poněkud ztloustlých, třepenitě ště
tinkatá. Čnělky hnědé, za sucha načernalé. Listy po
kraji ohrnuté, většinoukopinaté a chobotnatězu
baté až hřebenitě peřenodílné, nejhořejší čárkovité, se
střelovitým spodem. Lod. 1-6 dm vys., namnoze rozkla
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ditě větevnatá, i s I. šedavě zelená, krátce chlupatá. —
Kv.-řj. Eurosib., na rolích, zdech a u cest hojná . ...

střešní- tectorum L. [895].

b)

č. a)

vnitřní straně lysé. — Lůžka úborů, poměrně drob
ných, na neztloustlých stopkáchsedících,ly sá.
Čnělky žluté, za sucha nazelenalé. Kor. světle žluté, u
obvodových kvítků často vně červeně proužkované. L.
ploché, po kraji neohr nuté, ostatně podobného tva
ru jako u předch. Lod. 3-9 dm vys., i s listy travozelená,,
dosti lysá. — Čn.-řj. Evr., na rolích a u cest dosti hojná

zelená-capillaris WALIR.*)
Vnitřní listeny zákrovu [|b] na vnitřní straně přitiskle
hedvábitě pýřité. Chmýřízralých nažek mnohem
delší nežli zákrov. — Lod. 3-10dm vys., i s listy mrt
natá n. skoro lysá. L. chobotnatě kracovité, hořejší ne
dělené. Čnělky žluté. — Kv.-zí. Evr., na lukách a u
cest hojná . . . . . . « . ozimá- biennis L. [896].

Vnitřní I. zákrovu na vnitřní straně lysé. Chmýří zra
lých nažek jen asi zdéli zákrovu — 7. ©
Vnější listeny zákrovů odstálé, kopinaté. Čnělky
h nědé, za sucha zčernalé. — Lod. 3-6 dm vys., nahoře
v přímé větve chocholičnatě rozvětvená, i s I. srst
natá. L. chobotnatě zubaté až peřenodiílné,hořejší ča
sto skoro celokrajné, střelovitým spodem přisedlé. —

*) C. virens VILL.
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8. a)
b)

Kv., čn. Jihoevr., k nám velmi zřídka se semeny trat
zavlékána . . . . . . . nicejská- nicaeensis L
Vnější I. zákr. přitisklé, čárkovitě kopinaté. Čnělky
žluté. — Lod. ztuha přímá, 3-10dm vys., hranatě roz
brázděná, nahoře v rozestálé větve chocholičnatt
rozvětvená, doleji i s listy krátce mrtnatá až skoro lysá
L. veliké, trochu ipřitloustlé, dolejší podlouhle vejčité
chobotnatě zubaté, hořejší vejčité až kopinaté, mělčej
zubaté až skoro celokrajné. — Čec., sp. Eurosib., u ná:
pouze na již. Slov. a v jvých. Moravě, kde dosahuje zá
padní hranice svého rozšíření . tuhá-rigida W. K.*
Lod. listnatá, nahoře vrcholičnatě větvitá — II.
Lod.bezlistá — 9.

9. a)

b)

Lodyha 2-5 dm vys., nahoře v hroznovitou latu rozvět
vená, vyrůstající ze středu růžice přízemních, vejčiti
podlouhlých, mělce zoubkatých až celokrajných i s lod
šedopýřitých listů. — Vnější listeny válcovitých úbort
kratičké, přitisklé. Chmýří nažek měkké, čistě bílé. —
Kv.-čn. Euras., porůznu na lukách a v lesích . ...

ukousnutá- praemorsa TAUSCH.[897]
Lodyha nahoře přecházející v chudokvětý vrcholičnat*
hrozen n. jednokvětá. Rostliny vysokohorské, pouze ná
Slovensku domovem —10.

lodyžní listy peřenosečné s čárkovitě-kopinatými úseky:
chmýr špinavě bílý, více méně štětinovitý a tuhý, poně
kud křehký. Zákrov řídce plstnatý a kromě toho často

*) C. pannonicu KOCH.
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černě sfstnatý. — Čec.,sp. Na skalách, ve skalní drolině,
na kamenitých místech na vápenci. Pouze na Slovensku
na vys. Karpatech dosti často (ještě v Zádielské dolině
u Turně). . Jacguinova- Jacguini TAUSCH.;698|.

b) Lod. s jednoúbornou, řidčeji v několik jednoúborných
větví přecházející, 10-45 cm vvs., nahoře šedě plstnatá.
chudolistá; I. pýřité, dolení I. kopinaté, zubaté n. kraco
vité, skoro lysé; chmýr čistě bílý, měkký a ohebný. zá
krov daleko přesahující; zákrov šedě pýřitý n. srstnatý.
— Če., sp. Na výslunných stráních na vápenci v horách.
U nás pouze na Slovensku, celkem roztroušeně . . ...

alpská- alpestris TAUSCIT.|S99].
Da

AD V y ldCSŘTUK T 2m KVn a m jtě

NĚ oaM SŘ dí"BEN E ;Z M A
(O /

(1.a)Chmýřínažek špinavě bílé n. žlutavé, křehké —12.
b) Chmýří nažek čistě bílé měkké — 15.

12.a)Lod. 3-8 dm vys., lysá, vrcholíkovitě rozvětvená ve
větší počet větví. L. lysé, podlouhle vejčité, chobot
natě zubaté, hořejší srdčitým n. střelovitým spodem ob
jímavé. Zákrov posázen černými, žláznatými chlupy.
Čnělky za sucha na čer nale žluté. — Čn., čec.Evr.; na
vlhkých lukách a v lesích, zejména hornatějších poloh

bahenní- paludosa MNCH.[900].
„, Pozn. Na loukách roste porůznu var. brachyotus ČELAK. s listy lod, k do

lejšku silně súženými, malými špičatými oušky jen poloobjímavými.
b) Lod. statnější. 7-15 dm vys., srstnatá, nahoře pouze

ve 2-5velkoúborných větví rozvětvená.L. vejčitě
podlouhlé, brvité, na žilách spodní strany srstnaté, ho
řejší srdčitě objímavé, dolejší v křídlatý, zubatý řa
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pík zúžené. Zákrovy velikých úborů, spočívajících na
stopkách poněkud ztloustlých, skládají se z listenů ni
středu huňatě srstnatých. Čnělky žluté. — Čc.-zí
Euras., pouze ve Velké Kotlině v Jeseníku, na Slovensku
na Revani v Nitransku . . . sibiřská-sibirica |.

13.a)Hořejší listy lodyžní na spodu střelovité, poloobjí
mavé. — Lod. 3-5 dm vys., 3-10úborná, i s listy drsně
pýřitá, nahoře žláznatě chlupatá. Úbory poměrně ve
liké, s žláznatě chlupatými zákrovy, na stopkách poně
kud ztloustlých. Čnělky žluté. — Čn.- sp. Evr.-alpin.
na travn. stráních Krkonoš, Klad. Sněžníku a Jeseníku
<o>/e velkokvětá- conyzifolia D. TORRE*»

b)Hoř.1.fodyžní dole zaokrouhlené n. jen malý
mi,okrouhlými oušky více méněobjímavé—14

1
W

3B hU
902. Crepis setosa. 903. Crepis rhoeadifolia,

14.a)Lod. i listy lysé n. jen roztroušeně chlupaté. — L. de
lejší podlouhle opakvejčité, zúžené v řapík, který je“
alespoň tak dlouhý jako čepel; hořejší I.podlouhlé.+
krouhlými oušky poloobjímavé, Zákrovy a stopky úbor.
pýřité, někdy také žláznatě chlupaté — 15.

b) Lod. i listy mr tnaté. — Ostatně podobná druhu násl
za jehož odrůdu bývá též považována, ale řapíky d“
lejších listů bývají kratší svých čepelí a zákrovy úbor!
jsou huňaté a žláznaté. — Čn.- sp. Evr.-alpin., na hor
ských lukách vyšších hor od Šumavy přes Jeseník p!
vys. Karpaty . . . . . měkká- mollis ASCHER*

*) C. grandiflora TAUSCH.
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5.a)Listy namnoze zřetelně oddáleně zoubkované. Lod.
obyčejně až ve třech čtvrtinách své výšky rozvětvená.
Úbory zblížené, se zákrovy tmavozelenými. — Kv.-če.
Evr.-alpin., hlavně v pohořích rozš., v rovině vzácnější

čertkusolistá- succisifoliaTAUSCH|901].
b)L. namnoze celokrajné. Lod. již ve dvou třetinách

své výšky rozvětvená. Úbory oddálené, poměrně menší,
se zákrovy bledozelenými. V Polabí v Č. — Ost.
jak předch. . Velenovského- VelenovskýiDOM.

16.4)Úbory před rozvinutím nící. Čnělky žluté. Byliny 1le
té. — 17.
Ú. i před rozvitímpřímé. Čnělky načervenale
zelené. — Byl. vytrv!, 2-5 dm vys., mrtnatá, s I. po
dlouhlými, víceméně zpeřeně dělenými; I. lod. jsou stře
lovitými oušky objímavé, na spodu zpeřeně dělené: ho
řejší I. lod. bývají však pouze zubaté až celokrajné. Ú
bory dosti drobné. Zákrovní listeny zelené, na kýlu tak
jako stopky štětinaté. — Čn.-sp. Jihoevr., u nás velmi
porůznu na polích a u cest jakožto zavlečená . .

štětinatá-setosa HALL.F. [902].
[7.a)Lod. 1-3dm vys., nahoře i se stopkami úborů štětina

tě mrtnatá. L. kracovitě peřenodílné,lodyžní stříha
nými oušky objímavé. Listeny zákrovu trochu šedopý
řité, na středním kýlu s tuhými štětinkami, obyčejně
bez žláznatých chlupů. Citronově žluté kor. obvodových
kv. vně často červeně pr uhované. — Čn.- sp. Orient., na
úhorech a u cest„porůznumákolistá- rhoeadifolia M.B.19031.

b) Lod. i listy pýřité. Měkce šedopýřité zákrovy jsou po
sázeny žláznatými chlupy. L. kracovitě peřenodílné, ale
0 úkrojcích užších. —„Ostatně jako předch., u nás známá dosud jen z okolí Sušice, Strakonic a Lulče na Mor.,
kamž byla zavlečena, a na již. Slovenskusmrdutá-foetida L.
Pozn, MíšenecC. rhocadifolia X setosa byl objevenHOLUBYMna

šlovensku (Švajnsbašské vinohrady na úpatí M. Karp.).

Rod 5. Jestřábník. Hieracium. Ilabichtskraut*).
Byliny vesměs vytrv., se střídavými, neděleným 1, po

kraji celými n. oddáleně až chobotnatě zubatými I. a se žlu
tými kv. Úbory mají bezplevné lůžko a střechovitý, nejčastějivíceřadý zákrov. Oblé nažkv jsou nahoře uťa
té, nezúžené,spíše tlustší, s okrajem zpravidla vroub
ovaným, věnčené jednoduchým chmýřím.

Nejmnohotvárnější rod jev nosnubných rostlin v Evropě.
Protože znaků, na nichž může býti diagnosa stavěna, to jest
znaků stálých a na každém exempláři zjevných, je velmi
málo (čítá se sem především odění zákrovu a lodyh těsně pod
Zákrovem a barva čnělek), je velmi těžko jednotlivé druhy
uty py Mrozcznávati, a určení jest namnoze bez srovnávacího

*)ZprsZpracoval Dr. A. Zlatník ve Dvoře Králové n. L, v Čechách.
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materiálu neb velké zkušenosti nemožné neb. velmi. po
chybné*).

Kromě toho tvoří jestřábníky četné míšence. jichž sku
tečná hybridní povaha byla zjištěna u sekce Piloselloi
dea; u Archhicracií je podán důkaz jen z okruhu [L
umbellatum ausabaudunm.
1.a) Zralé nažky drobné, nejvýše 2-5 mm dl., černé, s žebry

nahoře vybíhajícími v zoubek: paprsky chmýří naž. jed
nořadé, stejně dlouhé n. s přimíšenými kratšími: rost
liny často se šlahouny; listy jazykovité, celokrajné neb
jen poněkud zubaté. (Sekce Pilosella) — 2.

b) Zralé nažky 3-45 ,mm dl., světle hnědé až černé, s žebry
splývajícími nahoře ve val; paprsky chmýří nažek ví
ceřadé, vnější kratší; bez výběžků, listy nejrůznějšího
tvaru (Sekce Archihieceracium) — 15.

2.a) Květy pomerančové neb nachové. — Lod. 2-5 dm vys.
dutá, odstále chlupatá, 3-12úborná. Listy podlouhlé až
kopinaté, měkké, po obou stranách odstále chlupaté. —
Kv.- sp. Evr.-alp., na horních lukách rozš.. . . . .

rudokvětý- aurantiacum|.
b) Kv. světle neb tmavě žluté, bez přimíšení Červeni, jen

okrajní bývají vně červeně žíhány — 3.

w) Kdo by se o přesnější a bezpečné určení jestřábníků zajímal, nechť m
laskavě dobře sbíraný a sušený materiál s přesným údajem lokality a dubletním
exemplářem pro mou sbírku zašle k určení. (ZLATNÍK). — Vysvětlení k obrázkům:
ch = chlupy neb část lodyhy těsně pod zákrovem, b = zákrovnílisten, [ = nažka,
F -= květ, c — část jazýčku, OI = okraj listu silně zvětšený,



3.a)

b)

4. a)

b)
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Lodyhy (stvoly) 1úborné, bezlisté, 1-2dm vys. —
Listy přízemní podlouhle vejčité n. kopinaté, většinou
celokrajné, na tmavozelené líci dlouhými, bělavými, říd
kými, přitisklými chlupy porostlé, na rubu kromě od
stálých chlupů od hvězdovitých chloupků [ch] bělo
p Istnaté. Listnaté oddenkové výběžky namnoze ko
řenující. Zřídka bývají nad prostředkem lod. 1-2 malé,
listovité šupiny a pod konečným úborem 1-2malé úbory
postranní. Zákrovy krátce válcovité, obvodové kv. vně
často červeně pruhované. — Kv.-řj. Evr., značně mno
hotvárný, na trávnících, mezích a u cest obecný ...

chlupáček- pilosella L. |904j.

Lodyhy listnaté neb bezlisté, 2 — mnohoúborné, zřídka
jednoúborné, potom však jednolisté neb se zakrnělými
úbory pod kvetoucím — 4.Lod.vidličnatěrozvětvenávedvětůborné
větve, 2-5dmvvs.,na spodunamnoze1-5listá; někdy
rozvětvují se větve lodvhv opět vidličnatě v túborné
větévky. Listnaté oddenkové výběžky mívají na konci
často též drobné úborky. L. bledozelené, i s lod. od
stále měkce huňaté, na rubu od roztroušených, hvězdo
vitých chloupků pýřité. Zákrovy po odkvetení břichaté,
šedoplstnaté. s černými žláznatými chloupky. Obvodové
kv. vně často pruhované. — Kv., čn., Orient., mnoho
tvárný, na lukách a mezích, zvláště v hornatějších po
lohách,velmiporůznu(pratense-pilosell a).

šlahounovitý-flagellare WILLD.1905].
Lod. na konci vrcholíkovitě, chocholíkovitě n. skoro oko
líkovitě rozvětvená — 5,



Výběčky prodloužené, buď nadzemní a listnaté, neb
(vzácněji) podzemní a šupinaté — 6.
Výběžky scházejí neb velmi krátké — 9.
Listy modrozelené; výběžky vždy nadzemní a listnaté
— 7.

L. trávově zelené; výběžky často podzemní a pak jen
šupinaté. — Lod. 3-9 dm vys., doleji dlouze štětinato
chlupatá, o chlupech většinou delších nežli jest průměr
lodyhy. L. podlouhlé až kopinaté, přízemní 2-4, lodyžní
nejčastěji 3, štětinato-chlupaté, na líci bez hvězdovitých
chloupků. Zákrovy skoro válcovité. na spodu zaokrou
hlené, hustě štětinaté. Kvítky zlatožluté. — Kv.-če. Eu
rosib., na lukách a v příkopech zvláště hornatějších
poloh dosti rozš. ©.luční- pratense TAUSCH. |906].

řejší listy výběžků větší než dolejší. — L. sivoze
lené, jazykovité, lysé, jen po dolejším okraji více
méně od zprohýbaných štětinek brvité. Krátké stopky
úboru [ch] plstnaté, se žláznatými chlupy. Listeny
zákrovní (b) namnoze tmavozelené, po kraji bledší.
roztroušeně žláznatě chlupaté. — Kv.-čn.
Evr., na lukách a v příkopech obecný .

myší ouško- auricula L. 9071
často mnohoúborná; hořejší listy výběžků většinou met
ší než dolejší — 8.



8.a)

9. a)
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Úbory v počtu 4-16 jsou prostředně veliké; zákrov na
černalý, kulato-vejčitý, posléze břichatý; výběžky často
kvetoucí. Květy zlatožluté. |b|. — Lod. 2-6 dm vys., pří
má, dole nejčastěji s 1, řidčeji se 2-5 listy, odstále
štětinkatá |ch], často načervenalá. Listn. oddenkové vý
honky namnozeúboronosné, tak že se podobají sla
bým lod. Jazykovité listy na středním nervu a dolejším
okraji dlouze štětinaté. — Kv., čn. Evr., velice proměn
livý, na lukách a mezích zvláště hornatějších poloh po
různu.. ©... květnatý-floribundum WIMM.[908|.
Úbory drobné, velice četné; zákrovy jejich vejčito
válcovité,zelenavé, dole plstnaté, spoře štětinaté
bl. Květy světle žluté. — Lod. 3-8 dm vys., roztroušeně
štětinatá [ch]. Listnaté výhonky odd. jalové. Kopi
naté listy po kraji a na středním nervu štětinaté. —
Kv., čn. Evr., značně proměnlivý, na výsl. stráních a me
zích porůznu.. . . . + « +..
vysoký- Bauhinii BESS,[909].|

910. Hieracium echioides. 911. Hieracium setigerum.

Listy více méně namodrale zelené, tuhé, nikdy trávoze
lené, na okraji neb celé odstále štětinaté a často na spo
du neb obou stranách hvězdovitě vločkaté, vzácněji
zcela lysé, nikdy na konci žláznaté — 10.

chlupaté neb vločkaté, namnoze také žláznaté — 12.

vzhůru postupně menší, kopinaté, běloplstnaté n. alespoň
šedovločkaté a po obou stranách tuhými chlupy porost
lé; květenství okoličnaté; stopkv úborů bělo n. šedo
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plstnaté; květy tmavě zlatožluté. — Čn.-sp. Evr., m
skalnatých stepích a keřn. stráních tepl. území . ...

hadincovitý-echioides LUMN.[91(
b) Lod. jen dole 1-9listá neb skoro bezlistá, pak ale vžd

s patrnou přízemní růžicí; květenství více méně latnati
květy světle žluté — 11.

11.a)Lod. listy v počtu 1-5; lodyha slabě chlupatá n. lys:
úbory nahloučeny; stopky úborů většinou poněkud vlo
katé n. žláznaté, ale nikdy plstnaté. — Vnějškem pod
ben j. vysokému [(909|.— Čn.-sp. Evr., na travn:
tých stráních a okrajích lesů porůznu.. . . . . . .

florentský-iflorentinum ALL.

912. Hieracium cymosum. 915. Hieracium bupleuroides.

b) Lod. listy v počtu 4-9; lodyha s hojnými tuhými chlup
úbory nenahloučeny; stopky úborů šedo- n. běloplstna:
— Podlouhlé, k dolejšku dlouze zúžené listy jsou siv
zelené, vespod tence šedoplstnaté, na líci pýřité a rc
troušeně štětinaté. Úbory prostředně veliké, posléze b
ňaté, šedoplstnaté, černými štětinkami posázené. — K
čn. Evr., na suchých stráních, zvláště písečnatých, veli
porůznu . . . štětinatý- setigerum TAUSCH|91

12.a)Lodyha nízká (2-15 cm), 1-2úborná. — Listy kopisťovi
n. čárkovité, jasně zelené n. nasivělé, oboustraně vlo
katé, na okraji a spodu žláznaté; zákrov hustě pokr
bílými chlupy. Květy oranžové. Evr., v subalpinský

*) II. praealtum VILL. P.
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a alpinských polohách vys. Karpat. — Če.- sp. .
horský- alpicola SCHL. (ssp. rhodopeum IGRISEB.J

ZAHN).
b) Lodyha vysoká, přímá, víceúborná, 1-4listá, nahoře řídce

žláznatá. Výběžky oddenkové krátké n. žádné. L. od
stále srstnaté, žlutavě zelené,po obou stranách od
hvězdovitých chloupků pýřité, jinak jako u j. luční
h o. — Kv, čn. Evr., značně proměnlivý, na lesních lukách a travnatých stráních porůznu .

chocholičnatý- cymosumL.1912].
13.4)Listeny zákrovní střechovitě uspořádány, centripetálně

stále delší a delší; úbory (6) 7-19 mm šir., zákrov 11-17
mm dlouhý; čepel většinou znenáhla stažena v řapík.

Rostl horské a skalní většinou nízkého vzrůstu a jednojen několikaúborné — 14.

914. Hheracium villosum. 915. [ieracium tubulosum.

b) Zákrov není zřetelně střechovitý, listeny vnitřní skoro
stejně dlouhé, vnější daleko kratší; úborv 5-7 (6) mm
šir., zakrov 10-14 (15) min dlouhý: čepel často se širokou
spodinou — 325.

I4.a) Zákrov bez odění, jen s hvězdicovitými chlupy, neb se
sporými chlupy |b|. Lod. nízká, až 35 dm vys., většinou
listnatá, jen u drobných exemplářů bezlistá. Listy sivé,
skoro lysé, jen na okraji někdy brvité, celokrajné neb
mírně oddáleně zubaté. přízemní v bohaté růžici, kopi
sťovité n. jazykovité, lodyžní podobného tvaru. směrem
vzhůru v drobné jazvčkovité přecházející. Lod. několi
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kaúborná až jednoúborná. — Čn. - sp. Evr., Na Slovensku
z montanního patra až nad hranici lesní, hlavně na vá
pencových a dolomitových skalách a ssutích. (Snad jen
ve dvou typech, z nichž T a tr a e GRISEB. méně hojné)

(Glauca) prorostlíkový- bupleuroidesS15[913].

ale bez žlázek, rostl. sivozelené (Villosa) — 15.

až velkými žlázkami (Alpina) — 17.

cházejí neznatelně v listeny pod úborem. — Rostlina celá
dlouhými bílými chlupy huňatá, nízká až přes 30 cm vys.
Lod. bezlistá n. listnatá, s listy srdčitě vejčitými n. po
dlouhlými, objímavými n. přisedlými. Listy přízemní rů
žice jazykovité n. kopisťovité. Úbory veliké, buď jeden
neb v malém počtu. — Čn.- sp. Horstva stř. a již. Evro
py. Na Moravě v Jesenících a na Slovensku hlavně na
skalách a ssutích vápencových a dolomitových, ale i na
jiném podkladě. (Ve dvou typech, z nichž undulli
folium zabíhá do Jeseníků) NN

h u ňatý- villosum L. [914|.

steny pod zákrovem nepřecházejí — 16.

zubaté. — Rostl. jedno- n. několikaúborná, nízká, s list



natou lodyhou.— Čn.-sp. V arealu bupleuroides
a villosum. Na Slovensku hlavněv subalpinskémpa
tře na skalách a ssutích vápencových a dolomitových.
(villosum >bupleuroides ZAHN.)scorzonerifo

folium VILL.
b) L. příz. růžice vejčité n. široce kopinaté, většinou hrubě

zubaté a se zřetelným řapíkem. Habitem připomíná |1.
bifidu m. — Rostl. obyčejně vidličnatě větvená, s lo
dyhou jedno- neb několikalistou. — Čn.-sp. V arcálu
H. villosum. Na Slovensku, ve společnosti IL. vil
losum. .zubatý (villosum >bifidum ZAHN.)

dentatum HOPPF.

i
RKm

pyPR
TTTTIH

PCHAeino pá
k

v„y KC
AOPK

hy
by

E v

PRAC:

RKOVOD

AL

RA

r:P

PE

ý
U.

VÝKÁ
sE“ m“

o

Dj
pjd at TT

MK

Kit

918. Hieracium Fritzci 919. Hieracium nigrescens
ssp. polymorphum. ssp. nigrescens.

[7.a) Koruny srostlé v trubku [F]. Rostlina 1-4 dm vys., oby
čejně s lodyhami jednoúbornými, bezlistými n. jen s ně
kolika listy, celá chlupatá. Přízemní listy v mohutné
růžici, jazykovité n. kopinaté, lod. podobného tvaru, při
sedlé. Huňaté úbory veliké, čnělky tmavé. — Če. - sp. —
V Krkonoších nad hranicí lesní, hlavně v porostech smil
kových a mnališejníkových holích hojně . . . . . . .

trubkokvětý- tubulosumTAUSCH.|915].
b) Kor. v trubku nesrostlé (jen u tubulosní odrůdy H. al

pinum v Karpatech jsou trubkovité), s jazvk. květy
normálními n. různě nepravidelně deformovanými — 18.

t8.a)Lod. listy 3-7, širokým spodem k lodyze přisedlé, nad
basí (v dolní třetině) nejširší, poloobjímavé. — Rostlina



1-3 dm vys, chlupatá, jedno- n. několikaúborná s listyhrubě zubatými. Zákrovhuňatý, čnělky tmavé. — Čc.
sp. — V Krkonoších nad lesní hranicí zvláště v záp. ma
sivu velmi hojný . stopkatý- pedunculare TAUSCHI

širší, nikdy nejsou objímavé — 19.

kopisťovitě-lžicovité, často s vlnitě zprohýbanými okraji,
celokrajné n. mírně zubaté. Lod. listy zpravidla schá
zejí n. vyvinut jeden v dolní třetině lod. (vzácně u zů
stíněných exemplářů vyvinuty dva lod. listy). Žlázky na

úboru |b] a lodyze [ch] drob
né. Mimo lod. listy pod. tva
ru jako listy přízemní bývají
na lod. jazýčkovité, drobné

920. Hieracium murorum. 921. Hieracium vulgatum.

listy i ve větším počtu. Rostl. vždy jednoúborná, čnělky
vždy žluté. — Celá rostlina chlupatá až huňatá, nízká.
s velikými úborv. — Če.-sp. Arkt.-alpin. druh, zasa
hující až do Gronska a sev. Šibiře. Sudety (Krkonoše.
Jeseníky), Centrální a Lesní Karpaty nad hranicí lesní.
zvláště v neváp. územích z klečového patra až na nej
vyšší polohy hojný (ve dvou typech, z nichž melano
cephalum TAUSCIHIpouze v Krkonoších) . . . .

a lpsk“ý-alpinum L. (916).

vitě zubaté, někdy zprohýbané. Lod. listy (1) 2-4, mimo
ty bývají pod úborem drobné jazýčkovité listy. Mezi
drobnými žlázkami na lodvze a úboru často dlouhé až
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velmi dlouhé žlázky (-10 mm). Rostl. jednoúborné neb
vzácněji s 1-3v dolní polovině lodyhy vznikajícími, jed
noúbornými větvemi — 20.

c) Listy přízemní růžice hojné, kopisťovité, lžicovité n. ko
pinaté, se zřetelným řapíkem, někdy více méně celokraj
né, nejčastěji ostře a hrubě zubaté (ssp. bructerum
HRIES),n. s víceméně nasazenými zuby (decipiens
TAUSCH),n. s okrajem vlnitě vykrajovaným (nigres
cens WILLD.). Lod. listy (mimo jazýčky) 0-2, podobné
listům basálním. Žlázky drobné až středně veliké. .
načernalý (alpinum > muroru m)-nigrescens

WILLD. —21.

d) L. přízemní růžice v době květu (při kvetoucí lodyze)
často již uschlé neb v malém počtu (1-5), čárkovité, ja
zykovité až kopisťovité, celokrajné neb s nasazenými
zuby neb zubaté. Lod. listy 2-8, podobného tvaru, vždy
přisedlé. Žlázky různé velikosti. Rostliny většinou 1-4
úborné. Květy s normálními n. různě pokroucenými n.
zakrnělými jazýčky. Čnělky žluté až tmavé. — Čec.- sp.
V areálu H. alpinum. V Sudetách (Krkonoše, Klad
ský Sněžník) a v Karpatech nad hranicí lesní v neváp.
území velmi rozšířen. (V několika různých typech v 0
bou pohořích) . . . . -< < + + + + 4 4 4 09003

Fritzeův-Fritzei F. SCHULTZ. |[917,918|.
20.a)Čnělky žluté. — Če.-sp. V areálu H. alpinum, zvlá



ště v Alpách. — V Centrálních karpatech neváp. nad
lesní hranicí častý . . . Hallerův-Halleri VILIL.

hranicí, zvláště ve vých. masivu hojný . . ... .....
přiostřený“Y-apiculatum TAUSCH.

baté. — Če.-sp. V areálu H. alpinum. V Sudetách
(Krkonoše vzácně, Kladský Sněžník, Jeseníky dosti hoj
ně) a v Karpatech Centrálních (vzácně) nad hranicí
lesní v neváp. území . . .- . -2 «+ + -2 .+ + + + +.

kopisťovitý- bructerumFRIES.
b) Čnělky tmavé — 22.

924. Hieracium riphaeum. 925. Hieracium stygium.

a) Na úborech a na lod. pod úbory převládají chlupy jedn.
nad žlázkami. Listy kopinaté, v řapík stažené. — Čec.- sp.
V Krkonoších a na Kladském Sněžníku nad hranicí lesní

k la mavý- decipiens TAUSCH.
b) Na úb. [b] a na lod. pod úb. [ch] převládají žlázkv nad

chlupy n. žlázky alespoň skoro tak hojné jak chlupy.
Čepele vejčité, náhle v řapík stažené. — Čec.- sp. V Krko
noších nad hranicí lesní častý . . . . . . +.. + *

načernalý-nigrescens WILLD.[919|.
a) Přízemní listy nekvetoucích lodyh přezimující a příští

ho roku při rozkvětu ještě čerstvé, proto vždy s růžicí
příz. listů neb alespoň s několika příz. listy. Vzdálenost
mezi lod. I., jsou-li nějaké, u kvetoucího norm. vyvinu
tého exempláře větší než 4 cm. Lod. I. nejvýše 9 — 24.
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b) Příz. I. zcela scházejí n. jsou v době květu již suché;
rostl. vytváří na podzim pupeny, z nichž tvoří se v pří
štím roce lodyhy n. malé listnaté výhonky, které ještě
před rozkvětem zasýchají. Vzdálenost mezi lod. listy,
které jsou vždy ve velkém počtu, zpravidla menší než
4 cm, rostl. statné, obyčejně přes 4 m vys. — 45.

24.4)Na zákrovu a na lodyze pod úbory jen žláznaté a hvě
zdicovité chlupy, nikdy jednoduché chlupy — 35.

b) Na zákr. a na lod. pod úbory také chlupy jednoduché,
mnohdy ve velmi malém počtu — 28. '

25.a)Lodyžní listy, jsou-li vyvinuty, alespoň nejdolejší, ni
kdy přisedlé — 26.

b) Lod. I. přisedlé, až poněkud objímavé. Rostlina habitu
H. vulgatum. — Če.- sp. V Krkonoších ve vých. ma
stvu nad lesní hranicí vzácně . . . . . . . . . ...

corconticum ssp. erythropodum UECHTR.
26.a)Úbory velmi drobné, listy po obou stranách huňaté. —

Čc.- sp. Karpatsko-balkánský druh. V Lesních Karpa
tech Podk. Rusi v horských lesích a nad hranicí lesní .
okrouhlolistý-rotundatum KIT. (var. transil

vanicum HEUFTF.)
b) Úbory větší (zákrov širší 5 mm), listy lysé n. chlupaté,

nikdy však huňaté — 27.
27.a) Lod. 1. 0-1 (velmi vzácně u stat. exempl. nejvýše 2) zřej

mě řapíkaté, s čepelí náhle v řapík skrojenou, obyčej
ně srdčitou, po řapíku úzkým lemem nesbíhající. Pří
zemní I. zpravidla srdčité n. podlouhlé, ale pak náhle
v řapík stažené. — Kv.-zí. Eurasijský typ, po celé o
blasti z nejnižších poloh do subalpinského patra rozší
řený a hojný. Mnohotvárný druh, objevující se u nás
ve více typech . . . . . zední-murorum L. |920'.

b) L. lodyžní (0-) 1-8, v řapík stažené n. přisedlé, nikdy
však s křídlatým řapíkem; 1. přízemní podlouhlé, v řa
pík více méně zvolna stažené . . . . . ... .« ...

obecný- (viz 56a) vulgatum FR. [921].
c) L. lodyžní 1-4, z nich alespoň nejspodnější s čepelí po

řapíku úzkými okraji sbíhající a těmito lodyhu poně
kud objímající.—Če.- sp. V arcálu H. prenanthoi
des. V Sudetách (Krkonoše, Jeseníky) a v Karpatech
v horských lesích a v subalpinském patře. (V několika
typech, z nichž nejznámější jsou krkonošské endemismy
H. albinum FR. a H. pseudalbinum UECHTR).)
stinný-(prenanthoides< murorum ZAHN)

umbrosum JORD.
28.a) Listy sivozelené — 29.

b) L. trávozelené neb temně zelené — 32.
29.4)Listy mají na ploše a okrajích n. alespoň na okrajích

tuhé, štětinovité chlupy, úbory často, zvláště po odkv.,
lahvicovitě baňaté (Pallida) — 20.

b) L. mají chlupy měkké, neb jsou lysé — 51.
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30.a) Listy zvolna v řapík stažené, hvězdicovité chlupy na zá

krovu |b] n. na lodyze pod zákrovy [ch] scházejí n. jen
v malém množství. — Kv.-sp. Evr. (V několika typech,
z nich nejznámější:H. Schmidtii TSCH, candi
cans ISCH., na skalách a ssutích střed. Čech a Čes.
Středohoří,lovimontis ZAHNa saxifragum FR.
na skalách a ssutích v Krkonoších. Na Moravě?. ...

bledolistý- pallidum SCIHI.BIP. [922j.
b) Listy, alespoň většina, srdčité, zákrov hustě žláznatý a

chlupatý, hvězd. chlupy v malém množství. — Kv.- sp..
v areálu I. pallidum. Na skalách střed. Čech ..
žulobvtný- pallidum BIV.,ssp. graniticumSCI. BIP.

926. Hieracium carpaticum.

c) Listy vejčité n. řidčeji srdčité, na zákrovu n. alespoň
pod zákrovem velmi hojně sněhobílých hvězdicovitých
chlupů. — Kv.-sp. V areálu H. pallidum. V něko
lika typech: canifloccum ZAHN(canoflocco
sum ČEL.) na vápencov. skalách šir. okolí pražského.
diversifolium ČEL. na skalách a ssutích v Čes.
Středohoří,austromoravicum OBORNYet ZAHŇ
na skalách v již. Mor. Wiesbaurianum UECHTR.
v okolí Bratislavy na Slov. (Němeci NOVÁK) (pal
lidum-bifidum Z) 2

Wiesbauerův- WiesbaurianumUECHTM.
51.a) Listy nenáhle v řapík stažené (viz 354) . caesium [FR.

b) Listv srdčité neb náhle v řapík stažené (viz 33a) . . 
bifidum W. K.
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32.) Lod. listy 0-8, alespoň dolejší zřejmě řapíkatý, nikdy
však tento řapík není křídlatý — 35.

b) Lod. listy širokým spodem přisedlé n. objímavé, nej
dolejší bývají lyrovité, n. nanejvýše s široce křídlatým
řapíkem — 57.

c) Lod. listy podlouhlé, skoro celokrajné, jen úzkou staže
nou basí k lodyze přisedající; přízemní L. jazvkovité,
poněkud zubaté, lysé, jen s několika delšími chlupy.
Zákrov tmavozelený, skoro lysý, jen sporými chlupy
porostlý. Celá rostl. skoro zcela lysá, hladká. — Čc. - sp.
Skupina Hololeia, hlavně na Balkáně hojná a mno
hotvárná. Nad hranicí lesní v Jesenících a Liptovských
holích, MkeusYe. . slezsk ý - silesiacum KRAUSE.

d) Lod. listy nejméně 2, alespoň nejdolejší s úzce křídla
tým řapíkem, který ouškatě přisedá, hořejší jsou pra
vidlem přisedlé neb objímavé. — Če.-sp. V areálu KH.
prenanthoides. V Sudetách a Karpatech v hor
ských lesích a v subalpinském patře. (V několika typech
většinou geograf. oddělených: H. Wim meri UECHTR.
v Krkonoších, H. moravicu m FREYN.v Jesenících a
na Babiagóře,atd. (prenanthoides-bifidu maut
murorum).. . prostřední-epimedium FR. [925].

33.a)Lod. list jeden n. žádný. Příz. I. více méně srdčité, vej
čité n. střelovité, nejvýše náhle v řapík stažené, často
skvrnité. Zákrov je skoro lysý, neb jen hojnou huni
nou hvězdicovitých chlupů krytý, n. s hojnými chlupy
i žlázkamiv různém poměru.Habitem H.murorum po
dobný. — Kv.- sp. Evr. Po celé oblasti z nížiny až do sub
alpinského patra v lesích, na skalách v některých kra
jích hojný, jiným typicky scházející. (Vněkolika typech,
z nichžjsouznámějšíH.chartaceum ČEL.,rotun
difolium ČEL,atd.). dvouklaný-bifidum W.K.

b) Lod. list jeden neb více. Přízemní listy zvolna v řapík
stažené — 34.

34.a)Listy červeně skvrnité. Habitu H. vulgatum, na zá
krovu převládají chlupy nad žlázkami. — Kv - sp. V tep
lejších krajinách v lesích a keřnatých stráních lokálně
rozšířen . . . . . skvrnitý- maculatum SMITTHÍ.

b) Listy neskvrnité — 55.
35.a)Na zákrovu a lodyze pod zákrovem jsou chlupy hojné

až roztroušené, hvězdicovité chlupy scházejí až velmi
hojné. Žlázkv jen pořídku, vždy velká převaha chlupů
jedn. L. lod. buď scházejí neb nejvýše dva. — Čn.- sp.
Euras. Po celé oblasti rozšířen, ale celým územím ty
picky chybí. Z nížiny až do subalpinského patra. (V ně
kolika typech, z nichž známější: H. Purkvněi ČEL.
v Krkonoších, plum beu m FR. v Jesenících a Karpa
tech) 2 sivý- caesiumFR.

b) Na zákrovu a lodyze pod úborv jsou žlázky hojné, takže
někdy i nad úbory převládají — 56.

36.a)Listy u dobře vyvinutých exemplářů nejméně dva. úbo
ry menší. Listy na okrajích nemají žádných droboun
kých žlázek neb tvto nejvýše vzácné. — Kv.- zí. Enras.
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a nížiny až do subalpinskéha patra po celé oblasti rozířený a všude hojný (v několika typech). .
obecný- vulgatum FR.19211.

b) L. lodyžní pravidlem Jeden, řidčeji dva n. žádný, úbory
větší. L. na okrajích mají četné drobounké žlázky. —
Če.-sp. V areálu H. alpinum. V Sudetách a Karpa
tech v několikatvpech (a| pinum (murorum ZALHN)

černohlavý -atratum FR.
37.a)Zákrov hustě pokryt dlouhými chlupy a středně veliký

mi žlázkami, úbory dosti veliké. Chlupy a žlázky pod
úbory dosti hojné. Lod. listů více jak 4 — 38.

b) Zákrov S hojným oděním chlupů i žlázek. Lod. list žád
ný neb nejvýše 3, velmi vzácně 4... 

(BocconeiGRISEB,,alpinum < vulg atu1m) 40.
c) Zákrov se sporým oděním. Lod. listů více jak 4 — 4l.

38.a)Na úborech převládají žlázky nad chlupy velkou pře
vahou. — Če.- sp. V Krkonoších velmi vzácně v záp. ma
sivu .Freynův corconticumssp. Freynianum VELEN.

b) Na úborech převládají chlupy nad žlázkami neb tyto
nejvýše ve stejném množství — 59.

39.a)Jazýčky normálně vyvinuty. Lod. listy velmi často upro
střed houslovitě staženy. — Čn.- sp. V Krkonoších hlav
ně v subalpinském patře hojný. .

český (prenanthoides » alpinum) bohemicum
b) Jazýčky zakrnělé a znetvořené [F]. Lod. listy vejčitě po

dlouhlé. — Čc.-sp. V Krkonoších nad hranicí lesní.. .
riphaeum UECHTR. |924|.

40.a)Přízemní listy silně zubaté. Lod. listy trojúhelníkovité,
odění na zákrovu i pod zákrovem hojné, zákrov černý
neb tmavozelený. — Če.-zí. Na hranici lesní a v sub
alpinském patře v Sudetách a vzácněji v Karpatech ..

nigritum UECHTR.
b) Přízemní listy široce kopisťovité, více méně zubaté, lod.

listy podlouhlé, odění na zákrovu hojné [b], pod zákrovem méně hojné, zákrov černý. — Če.-zí. Na hranici
lesní a v subalpinském patře v Sudetách (Kladský Sněž
ník, Jeseníky) a Karpatech hojný. 

podsvětní- stysium UECHTR.19251.
c) Pod zákrovem není žlázek neb vzácně drobounké, lod.

těsně pod zákrovem od hvězd. chlupů huňatá, listy silně
zubaté. — Če.-zí. Nad hranicí lesní v Karpatech častý

nečistý- conspurcans NORRLIN.
d) Pod zákrovem odění skoro žádné, lod. listy vejčitě pod

dlouhlé, skoro celokrajné, jen s malými jednoduchými
zuby, zákrov bledozelený. — Čc.- zí. V Sudetách (Krko
noše, Jeseníky). . . Englerův-Engleri UECITTR.

e) Odění na zákrovu stejně hojné, pod zákrovem mírně
hojné, ale hvězd. chlupy netvoří huninu. Listy silně a
dvakráte zubaté. — Če.-zí. Nad hranicí lesní v Krko
noších ;

žlaznatozub Ý-- glandulosodentatum "UECHTR.
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+1.) Pod úbory jen velmi sporé chlupy jedn. [ch] a pravidlem
žádné n. velmi vzácně drobounké žlázky. — Če.-zí. V
centrálních Karpatech, v horských lesích a v subalpin
ském patře. . karpatský- carpaticum BESS.[926].

b) Pod zákr. žlázky středně hojné až sporé, chlupy jedn.
scházejíneb jen ojedinělé(u corconticum,li ptovlense) —4.

42.a)Na zákrov. převládají chlupy jedn. n. žlázky nanejvýše
ast stejně hojné. Listy podlouhle vejčité. — Če.- zí. Nad
hranicí lesní v záp. masivu Krkonoš vzácně. . ......

krkonošský- corconticum KNAF.

SPŘÉ

D6



928.Hieracium prenanthoides. 929.Hieracium racemosum. 950. Hieracium levigatum.

b) Na zákrově převládají žlázky [b]. Odění velmi sporé.
Listy úzce kopinaté, přízemní kopisťovité. —Če.- zí.
Nad hranicí lesní, v záp. masivu Krkonoš vzácně. ...

draslavý- asperulum FREYN.[927].
c) Zákrovy bledé, odění velmi pořídku,listy vejčité a vel

mi silně zubaté. — Čec.- zí.Nad hranicí lesní v Sudetách
(Krkonoších, Jeseníky) a v Karpatech, dosud jen v Polo
ninách Podk. R.. zelenavý- chlorocephalumWIMM.

d) Zákrov zcela černý, skoro úplně bez odění, listy podlou
hlé. — Če.-zí. V Karpatech v horských lesích a subal
pinskémpatře. . . liptovský-liptoviense BORB.

45a)Odění na zákrovech velmi hojné, až hojné |b]. Listy
pýřité s vyniklou nervaturou, objímavé neb poloobjí
mavé. — Sp.- zí. Evr. pohoří, Subarkt. — V Sudetách a
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Narpatech, v horských lesích a v subalpinském patře,
(Mnohotvárný, v někol. typech), ze známějších náleží sem
ssp. bubleurifolium TSCH.,Fiekii UECHTR.
striatum TSCH.atd.) .-.. . . . 2...

věšenkovitý- prenanthoides WILL. !928|.
b) Odění na zákrovech žádné neb sporé. Listy většinou

jen úzkou neb širokou basí přisedlé — 44.
44.a)Celá rostlina dlouhými a četnými chlupy porostlá. Zá

krov bledě neb jasně zelený. listy v dolejší části lodyhy
daleko hojnější a mnohem větší než v hořejší části
Zralé nažky šedé neb bledohnědé.— Sp.- zí. Medit., od
kud vyzařuje do střed. Evr. V nejteplejších částech po
celém území v lesích a na keřnatých stráních. (Ve dvou
Pás ssp.barbatum TSCH.a ssp.racemosum

(Italica) hroznatýv- racemosumW. K. [929|.

b) Rostlina lysá neb pýřitá. Zákrov trávově až temně ze
lený, listy po celé délce lodyhy rovnoměrně rozděleny
neb v dolejší části poněkud hojnější. Zralé nažky tma
vohnědé až černé — 45.

45.a)Listy na spodní části lodyhy v době květu obyčejně zů
chovalé, nejspodnější zřejmě řapíkaté, obyčejně silně
zubaté, podlouhlé, špičaté, v poměru asi 1:4. Vnější zá
krov špičkami nepřehrnut, trávozelený a s nehojným
oděním. Listy v poměrně malém počtu a dosti od sebe
vzdáleny. — Sn.- zí. Evr. Po celém území z nížiny až ke
hranici lesní rozšířený. (V několika typech, z nichž čas
těji uváděnytridentatum GR.G. gothicumFR.
a rigidum SUDRE) 0

(Lovigata) hladk v- levigatum WILLD. [950|.
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b) Listy v dolej. části lod. v době květu obyč. již suché,
velmi hojné, úzké, jazykovité, celokrajné neb poněkud
zubaté v poměru 1:6 neb ještě užší. Zákrov většinou
zcela bez odění, jen s několika hvězd. chlupy, trávoze
lený neb temně zelený, vnější špičkami nazpět přehr
nuť. — Sp.- řj. Evr.-asij. Po celém území z nížiny až ke
hranici lesní, na lukách a v lesích. (V několika typech)

(Umbellata) okoličnatý-umbellatum L. [951].
c) Listy v dol. části lod. v době květu obyč. již suché, velmi

hojně vejčité až vejčitopodlouhlé, nejvýše v poměru
1:3, mírně zubaté. Zákrov temně zelený, bez odění neb
jen s nehoj, oděním, špičkami nepřehrnut. —Sp.- řj. Evr.
Po celém území z nížiny až do horských lesů (zde již
vzácně) rozšířený. (V několika typech) (Sabauda)(silvestre TAUSCH,boreale FR) —

lesní- sabaudum L. [952].
„ Pozn. Z bastardů sekcePiloselloidea dlužno uvésti: Schultesi F. SCH.

(auricula-pilosella F. SCH.) — Stoloniflorum W. K. (aurantiacum © přlosellaZAHN),Karpaty. — Blyttianum FR.(aurantiacum-auricula N. P.) Sudety, Karpaty.
— Cernuatum SUDRE (Blyttianum-pilosellaN. P.) Krkonoše. — Fuscoatrum
N. P. (aurantiacum-pratense ZÁAHN)V. Tatry. — Rubrum PETER (aurantiacum >
flagellare ZAHN) Krkonoše. — Flagellariforme G. SCHN, (flagellare-auricula
G. SCH.) — Cernu:iforme N. P. (pratense < pilosella ZAHN).— Longiscapum
BOISS et KOTSCHY(pratense-auricula ZAHN). — Iseranum UECHÍR (flori
bundum< pilosella N. P.) Okraj. hory Čech, Sudety. — Apatelium N. P.
(floribundum-pilosella (WIMM.)N. p.) — Piloselliflorum N. P, (fHloribundum<
pilosella N. P.) — Callimorphoides ZAHN dlongiscapum-pilosella ZAHN).—
Spurium CHAIX rcymosum >>pilosella ROUY) Morava. — Laschii (Sz) ZAHN
(cymosum< pilosella ROUY).— Suprafloccosum (NP) ZAHN (Laschii-auricula
ZÁHN, Morava. — Sciadophorum N. P. (cymosum-auricula N. P.) — Rubel
lum (KOCH) ZAHN (cymosum-aurantiacum N. P.) Karpaty. — A mbiguum EHRH.
cymosum-pratense ZÁHN).— Dubium L. (cymosum-floribundum N. P. — Rothianum WALLR.(echioides> pilosella N. P.)—Bifurcum M. B. (echioides
< pilosellaZAHN.)—Tephroglaucum N. P. (echioides-auricula N. P.) Morava.

— p arophyton OB. et ZAHN(bifurcum-auriculaeor.) — Fallax WILLD(echioides-cymosum N. P.) — Brachiatu m BERTOL. (floribundum vel Bauhini <

pilosella ZAHN.— Leptophyton N. P. (Bauhini> přlosela ZAHN.)—Sulphureum DOELL. (florentinum-auricula(N.P.) ZAHN).— KoernickeanumN. P.)
ZAHN 'Bauhini-auricula ZAHN).— ParagogumN. P. (brachiatum-auricula ZÁHN).
— Atramentarium N. P. (florentinum> aurantiacumZAHN). — Hyperbo
re u m FR. (florentinum>>Blyttianum N. P.) Krkonoše. — Calomastix N. P.
(Bauhini-aurantiacum ZAHN).— Arvicola N. P. (forentinum-pratense ZAHN).—
ObornyanumN. P. (Bauhini-pratenseZAHN.)—AcrothyrsumN. DP.(Obor
nyanum-pilosella ZAHN., — Zizianum TSCH. (florentinum-cymosum N. P.) —
Fallacinum F. SCH. (Zizianum-pilosellaZAHN).—TausehiiZAHN (Bauhini
cymosumZÁHN).— Prantlii N.P. (Tauschii>>pilosellaZAHN).—Subcymi
florum ©. Z. (Bauhini >>Laschii ZAHN). — Calodon 1iTSCH.)N. P. «floribun
dum-echioides N. ». — Heterodoxum TSCH.) N. P. (calodon> pilosellaN. P.)
—Pseudocalodon N. P. (calodon-fallaxN. P.. — Auriculoides LANG
(Bauhini-echioidesZAHN).- Euchaetiu mN. P. (Bauhini-echioides-pilosellaZAHN.)

Z přechodníchtypů sekce Archihieracium nejsou v klíči uvedeny násle

dující (typy, o jichž existenci a podstatě jsem se dosud nepřesvědčil, jsou uvedenysotazníkem).:? Dollineri SCH. BÍP. (glaucum-bifidum ZAHN)Slovensko. —? Go
emoerense BORB. (bupleuroides-levigatumZAHN)Slovensko. — 7Saxatile
JACO. (glaucum-levigatum ZAHN)Slovensko. © ? Virgicale N P. (bupleuroides
umbellatum N. P.) sem náleží: virgicale N. P., felinum SAG. SCHN. Slovensko.
—7Morisianum REICH.(VILLOSASlovensko.—?Chondrilloides VILL.
ZAHN (bifidum-scorzonerifolium ZAHN) Slovensko. — Valdepilosum VILL.
(vllosum-prenanthoidesUECHTR. ssp. GrabowskianumN. Jeseníky,V.Tatry?
— 7 Speciosum WILLD, scorzonerifolium >>umbellatum) Bielské Tatry. — [n
cisum HOPPE (bifidum > dentatu m ZAHN).V Karpatech slov., hlavněna
vápencích a dolomitech — ? Praecox SCH. BIP. (palidum-murorum ZAHN). —
Onosmoides FR.(pallidum >vulgatum).—Praecurrens VUKOT.
(rotundatum-murorum ZAHN).S. H. rotundatum na Podkarp.Rusi.
Slovensko?— Ram osumn (W. K) ZÁHN(cacsium-levigatum ZÁHN).—
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Pocuticum WOL. (prenanthoides-rotundatum ZAHN)Podkarpatská
Rus. Rapunculoidiforme WOL.(pocuticum-vulgatum ZAHN)!ietroš.
— Inuloides TSCH.(levigatum-prenanthoides ZÁHN).V několika
typech v Sudetách a Karpatech v horských lesích a subalpinském patře. — ? Aes
tivu m FR. (umbellatum-prenanthoides)V. Tatry. ?Laurinum A. T. (umbel
latum >>sabaudum ZAHN). ?Flagelligerum RAV. (sabaudum-vulgatum) —
? Cha maedenium OB. et ZAHN(racemosum-pallidumZAHN)Znojmo. —? Mar
chesetiianum ZAHN(racemosum-vulgatum ZÁHN)ssp.Margittai
anu m ZAHN) Slovensko.

Rod 6. Locika. Lactuca. Lattich.
Byl. namnoze lysé, se žlutými n. fialově modrými kv.,

z nichž dospívají smáčk nuté nažky protažené v zoban,
na jehož vrcholku spočívá chmýří z jednoduchých
chlupů. Zákrovy úborů jsou 2řadé až víceřadé.
1.a) Květy žluté — 2.

CAi
(all7) KS

ZOz

"XL

SVA V= VSm X FS
i“ Ž něs , fJK

A DÁSS

953. Lactuca perennis. 934. Lactuca muralis.

b) Kv. fialově modré. — Byl. vytrv., sivozelená,
3-6 dm vys., nahoře ve volný, chudý vrcholík rozvětvená,
s I. zpeřeně rozdělenými v úzké úkrojky. — Čn.-čc.
Merid., na výslun. stráních a skalách porůznu, v Če
chách a již. 1 stř. Slov.. . modrá- perennis L. [955]

„a) Úbory obsahují nanejvýše 5 květů —3.
b) Úbory obsahují 10-16 květů — 4.

„a) Lod. zelená, dutá, 5-9 dm vys., nahoře ve vrcholí
kovitou, odstále větvitou latu rozvětvená. L. měkké, ly
rovitě peřenodílné, s úkrojky úhlatě zubatými; nejho
řejší I. kopinaté, střelovitým spodem přisedlé. Zákrovy

13

U
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4. a)

b)

3. a)
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úborů Iřadé, s velice krátkou řadou druhou (vnější).
Zobánky nažek kratičké. Vytrv. — Čn.-sp. Evr., ve
stinných lesích a na skalách hojná . . . . 2.. ....

zední-muralis GARTN. [9341.*)
Lod. bělavá, pevná, ztuha přímá,4-10dm vys., pru
tovitě větevnatá, silně mléčnatá. L. chobotnatě peřeno
dílné, o úkrojcích kopinatých. V hořejší části lodyhy
a větví přecházejí I. v malé listeny, v jejichž paždí jest
po 1-5 skoro přisedlých úborech se střechovitými zákro
vy. Zobánky nažek asi zdéli vlastního plodu. Byl. 2letá.
— Če.- zí. Merid., na kamen. stráních a skalách porůznu

prutnatá-viminea PRESL [955].

vk
Ý MD

ŽSo
č

Mvé

8 Da L

P

955. Lactuca viminea. 956. Lactuca gucrcina.
U.4

Lod. zelená, dutá, 10-15dm vys., nahoře v bohatou, hroz
novitou latu rozv. Listy měkké. Zákrovy úborů stře
chovité, lysé, často černě tečkované. Zobánky nažek
kratší než ostatní část plodu. Byl. 2letá. Čn., če. — 5.
Lod.jako kost bělavá, pevná. Listy tuhé, na kýlu
často ostnité. Zobánky nažek zdéli n. delší než ostatní
plod — 6.
Listy přízemní a spodní I. lodyžní kracovitě n. lyrovitě
peřenodílné, v řapík zúžené,po kraji zoubkované;
I. vyšší [L] peřenoklané, střelovitým spodem při

*)Cicerbita muralis WALLR.
39
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sedlé; nejvyšší I. nedělené. — Orient., ve stinných le
sích porůznu . . . . . . lesní-guercina L. [956].

X E

žené, chobotnatě zubaté; lodyžní [956N) střelovitým spo
dem přisedlé, ostře zoubkované, dolejší z nich
podlouhlé, ke spodu mírně zúžené, hořejší vejčitě kopi
naté. — Orient., pořídku v jvých. a střed. Moravě a na
již. Slovensku ©.. . střelovitá-sagittata W. K.)

937. Lactuca saligna. 958. Lactuca scariola.

Listy lodyžní prodlouženěčárkovité, celokraj
né, odstálými oušky přisedlé; l. přízemní však a někdy
1 dolejší I. lodyžní kracovitě peřenodílné. Lod. 4-10 dm
vys., jednoduchá n. hned od spodu v několik větví roz
větvená. Úbory ve štíhlé, jehlancovité latě. — Byl. 2letá,
Če., sp. Merid., u cest, na mezích a po krajích vod po
různu . . . . -2.2.2 vrbolistá-saligna L. [957].
L. lodyžní jsou buď všecky n. alespoň hořejší — menší,
na latě stojící —po kraji ostnitě zubaté —7.
Nažkys širokou, křídlovitou obrubou,černé.
Byl. 2letá, mající pevnou, bělavou, 1-2 m vys., nahoře
v rozkladitou latu rozvětvenou lodyhu. L. přízemní jsou
značně veliké, podlouhle vejčité, nedělené n. peřenola
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ločné, v obou případech po kraji ostnitě zubaté a často
hnědě skvrnité. Spodní I. lodyžní jsou podobné jako l.
přízemní, ale čím výše, stále menší, až přecházejí v ne
patrné, celokrajné listeny. Na středním kýlu bývají I.
posázeny krátkými osténky. — Čec.,sp. Jihoevr., u nás
zřídka jako bylina léčivá pěstovaná v zahradách a od
tud někdy zplaňující . . . . jedovatá-virosa L.
Nažky bez křídlovité obruby, šedé n. hnědé —8.
Listy jsou svými čepelemi postaveny do poloh svis
lých. — Byl. 2letá, 5-15 dm vys., nahoře v jehlan
covitou latu rozvětvená.L. většinoukracovitě
dělené, okrouhlými oušky objímavé, na hřbetním
kýlu ostnité; jen l. nejhořejší, v řídkých případech
i všecky L.ostatní, jsou nedělené [L]. — Čec.- zí. Eurosib.,
na rumištích a u cest dosti rozšířená . . . . . . ...

planáů-seariola L.*) [938].

a

vys., nahořev chocholičnatou latu vrcholíkovitě
rozvětvená. L. lodyžní většinou vejčité, nedělené, srd
čitě „střelovitým spodem objímavé. — Čn.-sp. Druh
vzniklý asi v kultuře, pěstuje se v zelinářských zahra
dách pro veliké listy přízemní, směstnané v hlávku, ale
i v jiných formách a občas přechodně zplaňuje. . -. zahradní n. salát-sativa L. [959|.

Pozn. MíšenecL. guercina Xsagittata byl pozoraván na Mor. (Vu

*) L. serriola L.



Rod 7. Mléč. Sonchus. Gánsedistel.
Byl. s žlutokvětými úbory, které mají nažky smáčk

nuté a jednoduchým, měkkým chmýřím věnčené jako lo
ciky, ale bez zobanů.
1.a) Byl. tleté, s lod. nejčastěji větevnatými. Zákrovy ú

borů, dole namnoze baňatých, lysé — 2.
b) Byl. vytrvalé, s lod. namnoze jednoduchými, teprve

nahoře ve víceúborné květenství rozvětvenými. Zákro
vy úborůnamnoze žláz
natě štětinaté — 53.

941. Sonchus asper. 942. Sonchus arvensis,

2.a) Hořejší I. lodyžní střelovitým spodem objímavé, 0
ouškách špičatých, rovně namířených. Nažky mezi
podélnýmižebry zrnkatě svraskalé. — Lod.5-10
dm vys., lysá, dutá, mléčnatá. L. měkké, po kraji zu
baté, se zuby z širšího dolejšku skoro ostnitě přišpiča
tělými, dolejší většinou lyrovitě peřenodílné, hořejší ne
dělené, řidčeji všecky peřenodílné n. všecky nedělené.
— Čn.-zí. Euras., na polích a rumištích obecný . . .

hladký- laevis GARS. |940l.
b) Hořejší L.lod. srdčitý m spodem objímavé, o ouškách

zaokrouhlených,k lodyzenazpětpřitisklých.Naž
ky mezi podélnými žebry hladké. — Ostatně jsou lod.
a listy jako u předch., až na to, že listy jsou tuhé a
zoubky jejich z užšího dolejšku dlouze ostnitě zakon
čité. — Čn.- zí. Euras., na rolích a rumištích rozš.

ostrý-asper ALL.*) [941].
«) S. oleraceus ILL.
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v

Odd. válcovitý, ne

často.. . ...

Rod8. Mléčivec.
Mulgedium.*) Milchlattich.

Vytrv. byl. s přímou jed
noduchou, 6-12 dm vys., dutou,
žláznatě chlupatou lod., s kra
covitělýrovitými I. as modro
květými, zřídka bělokvětými
úbory v konečné, hroznovité latě.
Bezzobanné, smáčknuté nažky
jsou věnčeny chmýřím. — Ce.,
sp. Evr.-alpin., na vlhkých lu
kách a v lesích vyšších hor, od
Sumavy až do Beskyd a slov.
i Lesních Karpat... . - 

modr“Ý-alpinum
LESS.**) [945].

Rod 9. Věsenka.
Prenanthes. Hasenlattich.

Byl. vytrv., o štíhlé, lysé,
větevnaté, 6-12 dm vys. lodyze

0.

SLAP7
S

=H

945. Mulgedium alpinum.

W
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krov a obsahují pouze po 5 fialově nachových kvítcích. Naž.
ky jsou nahoře uťaté a věnčené jednoduchým chmvřím. —
— Čec.,sp. Evr., ve vlhkých horských lesích dosti rozš. .

nachová- purpurea L. [944].

Rod 10. Smetanka. Taraxacum. Kuhblume.
Vvtrv. byliny s přízemními 1. a bezlistými, jednoduchý

mi, túbornými stvoly. Úbory s 2řadými zákrovv a žlutými
květy. Nažky mírně smáčknuté, zobánkaté, s jednoduchým
chmýřím.
1.a) Vnější zákrovní lístky nejvýše zšíři a nejvýš */; tak

dlouhé jako vnitřní, čárkovité n. velmi úzce trojboké,
většinou červenavé, nikdy všechny nazpět ohnuté z. I.
nažky světle šedohnědé, ponenáhlu v dosti dlouhou zbar
venou špičku stažené, proto skoro vřetenovité; chmýr
červenavý neb špinavě bílý — 2.

b) Vnější zákrovní lístky za květu širší než vnitřní, zřídka
stejně šir., pak jenom o málo kratší vnitřních, mnohdy
zakrnělé a pak velmi krátce trojboké, nikdy červenavé:
chmýr bílý —3.

2.a) L. masité, lysé, kopinaté; stvol lysý n. nahoře mírně
vlnatý. Vnější1.zákr. úzce kopinaté, přímo od
stálé n. přitisklé, na konci pavučinato-vousaté. [. nej
častěji kracovitě zubaté, řidčeji kracovitě peřenodílné
n. skoro celokrajné. Úbory menší, jen asi 20květé, na
stvolech 5-15 em vvs. Chmýří nažek načervenalé. Ostat
ně podobná předch. — Če.-zí. Orient., na mokrých.
zvláště slaných lukách velmi porůznu - - - - . «.

O malokvětí- boessarabicumHAND.-.MAZZ)
*)'T. leptocephalum REICHB.
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3. a)

4. a)

b)

„a)W
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I.. skoro kožovité, aspoň s počátku na rubu šedě plstnaté;stvol 5-25cm vys., nahoře hustě vlnatý. L. alespoň
v mládí vespod šedohuňaté, dvojího druhu:
spodní (vnější), nejdříve se vyvinující, nedělené,
pouze po kraji drobně zubaté, vnitřní chobotnatě až
kracovitě dělené. Vnější listeny zákrovu čárkovité,
odstálé až dolů sehnuté, Kor. žluté, na vnější straně na
červenalé. Chmýří špinavě bílé. — Če.-zí. Orient., na
travnatých kopcích porůznu pouze v již. Moravě a již.
Slovensku . . -0 pozdní- serotinum POÍR.
Vnější lístky zákrovní s velmi úzkým, ostře ohraniče
ným bílým, řidčeji červenavým mazdřitým okrajem, ji
nak zelené n. šedězelené, ojíněné, větš. s hrbolkem pod
špičkou; zralé nažky často červenohnědé n. temné — 4.
Vnější obalné listy buď bez mázdřitého okraje nebo se
zcela nezřetelným, řidčeji širokým, v zelené prostřední
pole ponenáhlu přecházejícím mázdřitým okrajem; zra
lé nažky většinou světle šedé n. světle hnědé, zřídka
červeněhnědé — 5.
Zralé nažky červenčhnědé; květy světle žluté; růžice li
stová obdána zaschlými zbytky listovými. — Db.-kv.
Evr.-orient. Porůznu na výslunných stráních a stepích

růúžkatá- laevigatum D. C.*)
Zralé nažky světle šedohnědé; květy živěji žluté; růžice
často bez zaschlých zbytků listových; rostliny statnější.
— Db., kv. Euras. Na stepních stráních roztroušeně.. .

žlutá- obliguumDAHLST.
Vnější zákrovní lístky čárkovité, za květu o málo kratší

vnějších, brzo nazpět ohnuté, zřídka některé přímé.
Stvol dutý, mléčnatý,1-3 dm vys. L. většinou kracovité.Nažky bledě šedohnědé. — Db-čn., zí. Circumpol.,
lukách a trávnících velmi hojná . ..

obecná- officinale WEB. +) [945].
Vnější zákrovní lístky vejčité, vejčitě podlouhlé n. ko
pinaté, nejvýš */; tak dlouhé než vnitřní, přitisklé neb
odstávající — 6.
L. čárkovité, celokrajné neb vykrajovaně zubaté, při
tloustlé. Zákrovní lístky přitisklé, s velmi širokým
mázdřitým okrajem. Kv. světle žluté; zralé nažky často
skoro úplně hladké. — Db.,kv. Euras., na mokr. lukách
porůz. . bahenní- paludosum SCHLECHT.***) [946].
L. v obryse kopinaté n. ještě širší, zřídka nedělené;
vnější zákrovní lístky bez mázdřitého okraje n. s úzkým
n. nezřetelným mázdřitým okrajem: květy zlatožluté n.
šafránově žluté; zralé nažky s hrbolky. Druhy vysoko
horské —7.
Vnější zákrovní lístky malé, trojboké, černavé; květy
šafránově žluté; listy velké, "velmi málo střihané; rost

Jina štíhlá a dosti vysoká. — Čn., če. Evr.-or. -alp. Pouzena Krkonoších a na vys. Karpatech ...černající- nigricansRCHB.
*) T, eorniculatum D.C, — *)'T, vulgare SCTTRK.***)T. palustre DC.
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b) Vnější zákrovní lístky vejčité; květy zlatožluté; pou
na vys. Karpatech — 8.

8.a) Vnější zákrovní lístky většinou černavé, bez mázdřité
okraje n. okraj velmi nízký a nezřetelný; L.dosti tenl
většinou kracovité a v obrysu opakvejčité. — Čn.,«
Evr.-alp. Na vysokých Karpatech na Slovensku .alpská-alpinum HGTS5CH.et HI E

b) Vnější zákrovní lístky ojíněné s dosti širokým, ale r
zřetelným mázdřitým okrajem: I. přitloustlé, úzce k
pinaté, většinou jenom oddáleně zubaté. — Čn., če. Ev
or. alp. Na Vys. Tatrách na Slov. a na Čorné hoře
Podk. Rusi . . zdrojová-fontanum HAND.-MZ

Rod 11. Pleška. Willemetia. Kronlattich.
Byl. vytrv., vvhánějící z růžice přízemních, opakvej

tých, oddáleně až kracovitě zubatých |. přímou, 2-6 dm vy
chudolistou až bezlistou, nahoře černavými. žláznatými chl
py posázenou lodyhu. která jest buď fúborná n. chochol
natě 2-5úborná. Úbory mají 2řadé zákrovy a žluté kv.|
Hranaté nažky If] jsou věnčeny 3zubou korunkou, z jejíh
středu vyrůstá dlouhý zobánek s jednoduchým. krátce pÝ
tým chmýřím. — Čec..sp. Evr.-alpin.. u nás pouze na mokrý
lukách v Šumavě a jejím předhoří a na Českomor. vysoč.
Krucemburka) . . žláznatá- apargioides CASS.*) [94

*, W. stipitata JACO., W. hieracioides MONN.
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Rod 12.Radvyk. Chondrilla. Knorpellattich.
Byl. vytrv., s růžicí přízemních, kracovitých n. kracovitě

zubatých 1. a s přímou, 5-10 dm vys., dole štětinatou, výše
hladkou, v prutovité větve rozvětvenou lod. Spodní I. lodyžní
podobají se I. přízemním, výše na lodyze jsou však 1. pod
louhlc kopinaté až čárkovité, nedělené. Drobné, krátce stop
katé úbory spočívají na konci lodyhy a větví po 2-3; mají
2řadé zákrovy a obsahují 7-12 žloutkově žlutých květů ||.
Nažky [Í] jsou protaženy v zobánek věnčený chmýřím: na
spodu zobánku tvoří 5 šupinek malou korunku. — Čec., sp.
Merid., na výslunných stráních. mezích a polích dosti rozš.

prutnat“ý- juncea |.. [948|.

Oak éSL
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Rod 15. Prasetník. Hypochoeris. Ferkelkraut.
Byl. s růžicemi přízemních 1., s lod. bezlistými n. chudo

listými a s úbory žlutokvětými, o střechovitém zákrovu a
plevnatém lůžku. Nažky jsou věnčeny chmýřímpérovi
tým, dohromady nespleteným.
La) Lodyhy Ivsé, bezlisté (pouze listenaté), větovnaté, zřídka

jednoduché. a to obvčejně několik z jedné růžice listů.
Úbory v prům. nanejvýš 24 em šir. Chmýří nažek 2řadé:
s chlupy vnitřní řady pórovitými, vnější řady jedno
duchými [951 ff] — 2.

b) Lod. srstnatá, namnoze s 1-5 monšími lístky, jednodu
chá n. jen ve 2-3 větve rozvětvená, a to zpravidla jen
jedna ze středu růžice přízemních listů. Úbory v prů

(
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měru přes 244 cm šis. Chmýří nažek (řadé, složené
z ahlupů vesměs pérovitých — 53.
Byl. 1letá, s vřetenovitým kořenem, 1-3dm vys. Listy
kracovité n. chobotnatě zubaté, lysé n. jen po kraji
brvité. Stopky pod úbory neztloustlé. Listeny zá
krovu hladké, na konci hněděosmahlé. Kv. světle
žluté, obvodové jen asi zdéli n. jen málo delší zá
krovu. Nažky z obvodových kv. namnoze se zobánkem
zcela kratičkým |[f|. — Čec., sp. Evr., na písečnatých ro
lích dosti rozšířený 22 Py sÝ- glabra L. |951].

i j

950. Hypochoeris radicata. 951. Hypochoeris glabra.

u předch., jemuž se i jinak rostlina dosti podobá, ale
srstnaté. Stopkypod úbory ztloustlé. Listeny
zákrovní na kýlu často štětinaté, na konci necos
mahlé. kv. tmavožluté, obvodovéznačně delší nežli
zákrov, na vnější straně s modrošedým nádechem. Naž
ky If, f4] všech kv. dlouze zobanité. — Čn.- sp., Evr.,
na lukách, mezích a u cest hojný . - - - « « + «..

kořenatý-radicata L. [950|.

ná, i s l štětinatě srstnatá. L. často červeno-hnědě
skvrnité. Stopky úborů jen slabě ztloustlé. Listeny
zákrovní na kýlu štětinaté. — Čn., čec. Euras., na hor
ských lukách porůz. . bla matÝ- maculata L.*) !949].

Pozn. Na Vys. Fatře na Križné na podkl. váp. roste sem se řadící endemický

*) Achvrophorus. maculatus SCOP.
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Tod. 2-4 dm vys., vždy dúborná, pod velikým úborem
kyjovitě ztloustlá. i s I jemně srstnatá.Liste
ny zákrovů od měkkých třásní jako mechaté. — Čn. - sp.
Evr.-alpin., na stráních a hřeb. Sudet i vys. Karpat na
Slovensku < <. jednoúborn“ýY-uniflora VILI.*)

Rod 14 Razilka. Aposeris. Stinkohl.
Rostl. vytrv., nepříjemně za

náchající. Všechny I. v růžici, na
'ubu chlupaté, v obrysu opakvej
tě podlouhlé, ke spodině klíno
vité, pravidelně peřenosečné s ú
<rojky trojbokými neb kosočtve
'ečnými, na dolním okraji zoub
xovanými. Lod jednoúborná, 1-5
Jm vys. Zákrov 10-12nm dlouhý,

|ednořadý, s několika malými listeny u spodiny. Květy žluté, 2-2,
3 em dlouhé. Nažky 4-5 mm dl.,
poněkud pýřité. — Čn., če. Evr.
alp.-karp. V bukových lesích. U
nás pouze na j. v. Moravě v okr.
uherskobrodském (Hodňovská do
ina pod Holým vrchem u Bru
mova) a pak na vých. Slovensku

VŽ. Berehovské .

Rod 15. Pampeliška. Leontodon. Loówenzahn.

1.a)

h)

2. a)

Všechny chlupy chmýří kal. stejné, zpeřené, jednořadé.
Lod. pouze u 2.b) jednoduché (tatranský druh) — 2.
Chlupv chmýří kal. dvojí: vnitřní četnější, zpeřené,vnější pouze zubaté. Lod. vždy jednoduché —5.
Lodyhy obyčejně pouze nejvýše pod úborem ztluštělé.
Krajní kv. v úboru obyčejně na rubu s kalně nachovým
n. šedě nachovým šedým páskem. Čnělky kalně zelené,
po usušení černající. Nažky napříč silně svraskalé. —
Lod. nad prostředkem zpravidla v několik dlouhých, nahoře listenci posázených větví chocholičnatě
rozvětvená, 2-5 dm vys., s úbory i před rozvitím
přímými. Listy peřenoklané n. pouze zubaté. Jam
ky na lůžku úborovémpo kraji nebrvité. Kv. žluté.
Nažky 3-55 mm dl. Chmýří kal. jasné. žlutavě šedé,

*) Achvrophorus. uniflorns BLUFMet FINGER.
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s mírným červenavým nádechem. — Če.-řj. Eurosib.,
na lukách a mezích obecná .- .- -2 .- -+ .+ + + + +..

podzimní-autumnalis L. [9553|.
Lod. silné, obyč. již od *%neb od ?/; své délky ztluštělé.
Krajní květy na rubu téže barvy jako na líci. Čnělky
vždy žluté. Nažky hladké. — L. obyč. prodlouženě ko
pisťovité, zoubkované, z části zpeřeně vroubkované neb
peřenosečné, s úkrojky podélnými, konečným prodlou
ženým, zřídka chlupaté neb + lysé, lesklé. Lod. 5-20 cm
vys., vždy jednoduchá, zvláště v hořeníČásti čex
navě chlupatá. Zákrov černavý, + hustě, černě chlupatý
a vedle toho krátce pýřitý; květy intensivně neb oran
žově žluté. Nažky 6-7 mm dl. Chmýří žlutavě šedavé, bez
červenavého nádechu. — Če.-sp. Karp.-end. Na hor
ských holích v Karpat., zvláště na Vys. Tatrách. . .

tatranský- mediusSIMK.*)

955. Leontodon autumnalis. 934. Leontodon danubialis.k

btl

trvalá, 1-3 dm vys., s ukousnutým kořenem. L. tenké,
jasně zelené, řídce chlupaté neb lysé, podlouhlé neb
úzce kopinaté, drobně vykrajovaně zubaté; lod. nahoře
černě štětinatá a zde i velmi zesílená. Zákrov černavý
neb špinavě zelenavě černý, černě štětinatý. Květy in
tensivně neb oranžově žluté. Nažky hladké. Nezpeřené
štětinky chmýří kal. kratinké neb nečetné (někdv chy
bějí úplně). — Če. - sp. Karp.-alp., Poloniny v Podk. Rusi

oranžovýÝ-aurantiacus RCHB.**“)
Chlupy na I. a na lod. dvoudílné neb hvězdovité neb
rostlina vůbec lysá — 4.
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4.a) Oddenek šikmý, krátký. jako ukousnutý. Listy
vykrajovaně až chobotnaléězubaté n. kracovité. Vnitřní
chlupy chmýří pérovité, vnější jednoduché, drsné — 5.

b) Odd. více méně svislý, přecházející v prodlouže
ný, vřetenovitýkořen.—L.celokrajné n oddále
ně zoubkované, tak jako jednoduchá, 2-5 dm vys. lo
dýha od 2-4ramennýchchlupů šedoplstnaté. Všec
ky chlupy chmýří pérovité. — Kv.-čn. Orient., na Mo
ravě známá pouze z Klentnického kopce u Mikulova,
v Karp. záp. na Slov. na vápenec.skalách dosti často ..

šedivá -incanus SCHR.
B.a) Listy i s loď., 15-50cm vys., lysé neb jen roztrou

šcnými chloupky poseté. Žákrovy7úborů lysé n. jenroztroušeně chlupaté a pýřité.— Čn.-řj. Evr., na
lukách, mezích a polích hojná . . .

obecná- danubialis JACO.**) 19541.
b) L. i s lod., 15-50 cm vys., od krátkých, 2-5ramenných

chlupů hustě mrtnaté. Zákrovy od krátkých, vět
vitýchchloupků našedivělé, s delšímištětin
kami. — Ost. jako předch., za jejíž odrůdu se dříve
považovala. Porůznu na lukách a trávnících, zvláště
sušších.. ... ...... „© srstnatá- hispidus L.
Pozn. MíšenecL. incanus“X hispidus (L.Brancsikii HOLUBY)byl

pozorovánna Slovensku,L. autumnalisX danubialis (L. ambiguus
FLEISCHER) v Čechách u Litomyšle.

MŽ

| : ý s/

| X © jb 7
| « A f 0 4 ďNAT ďja s
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955. Thrincia hirta.

Rod 16. Pupavík. Thrincia. Zinnensaat.
Byl. vytrv., vyhánějící z růžice přízemních, kopinatých

až čárkovitě podlouhlých, oddáleně chobotnatě zubatých, od
větvitýchchloupků drsných listů obyčejně několik jedno
duchých, bezlistých, túborných, vystoupavých, 5-20 cm dlou
hých stvolů. Žlutokvěté, před rozvinutím nící úbory mají
střechovité zákrovy a beozpleovná Jůžka. Nažky jsou

*) P, kopinatá = L. hastile KOCÍII,
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dvojí; vnitřní [f] s pérovitým chmýřím, obvodové |f4| s roz

Úřeenou korunkou. — Čec- sp. Merid., u nás znám pouze z luktradic blíže Náměště v Brněnsku . .
srstnatý- hirta ROTH.k [955].

Rod 17. Hořčík. Picris. Bitterkraut.
Byl. 2letá i vytrv., 3-10 dm vys., listnatá, nahoře v cho

choličnatou latu rozvětvená, porostlá draslavými, většinou
háčkovitými, bílými chlupy. L. chobotnatě zubaté až skoro
celokrajné, dolejší v řapík zúžené, vyšší poloobjímavé. Žluto
květé úbory mají střechovitý zákrov a bezplevné lůžko. Bez
zobanné nažky jsou věnčenypernatým chmýřím [f|,
které jest na spodu srostlo v kroužek a záhy v celo
sti opadává |ty|. — Če.-zí. Puras, na suchých, travn.stráních a u cest porůznu ..jestřábníkovi tý- hieracioidesL.19561.

Pozn. Na Tatrách roste odr. (subsp.) s l. širokými, vejčitými, u' spodinyširoce srdčitými, s černavým zákrovem a většími úbory
tatra nský — P. Tatrae BORBÁS.

Roztroušeněroste odr. (subsp.)s I. dosti malými,roztroušeněštětinatými,jenom
mírně drsnými; vnější |. zákr. jsou vzpřímeny, elliptické neb vejčitě elliptické, vnitřní

černě štětinaté; (u typu jsou stopky květní posázeny světlými štětinami). Lod. býváchudoúborná . . . -4 Šupinatý — palcacea VEŠT.

F
956. Picris hieracioides. 957. Helminthia echioides.

Rod 18. Draslavec. Helminthia. Wurmlattich.
Byl. letá, 3-6dm vys.,větevnatá,draslavě srstna

tá, s podlouhlými, mělce chobotnatě zubatými až celokraj
nými I. a žlutokvětými úbory. Zákrov 2řadý: vnitřní řada

*) Pampeliška srstnatá =Leontodon taraxacoides. MIĚRAT.
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z 8 listenů čárkovitě kopinatých, vnější z 5 listenů veli
kých, srdčitě vejčitých. Lůžko bezplevné.Nažky
li] smáčknuté, zobanité, s pérovitým, nespleteným chmýřím.
— Čn.-řj. Jihoevr., k nám velmi zřídka zavlékán na pole

hadincový- echioides*)GARTN.L. [957].

Rod 19. Kozí brada. Tragopogon. Bocksbart.
Byl. Aeté, lysé, s úzkými, dlouhými, celokrajnými IL.a

úhlednými, jednotlivě konečnými úbory, které mají 1řadý
zákrov a bezplevné lůžko. Zobánkaté nažky [f]|jsou věnčeny
chmýřímpérovitým, dohromady spleteným.

958. Tragopogon dubius. ý Tragopogon pratensis.

I.a) Stopky pod úbory znenáhla kyjovitě ztloustlé,duté —2.

b) n pod úbory neztloustlé n. jen nepatrně ztlouste— 5
2.a) Květy bledožluté. — Lod. 5-10dm vys., jednoduchá,

řidčeji chudě větvitá. Zákrovních listenů 8-16, delších
nežli jsou obvodové kv. Povrch kvetoucích úborů do
středu prohloubený. — Čn., če. Merid., na travn.
stráních a u cest porůznu 0

větší- dubius SCOP.**) [958].
b) Kv. modrofialové. Lod. 6-12dm vys. Zákr. listenů

nejčastěji jen 8-10. Povrch kvetoucích úborů plochý.

>) Pieris. echtoides 1, — **) T, major JACO.
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— Ostatně jako předch. Jihoevr., k nám zřídka se 'se
menv zavlékána . . . ... fialová- porrifolins L

3.a) Zákrovní listeny delší n. alespoň zdéli obvodových
kv. Kor. světle žluté. Rourka tvořená prašníky nahoře
celá tmavohnědá. Nažky zrnkatě drsné n. skore
hladké. Zobánky obvodových nažek asi zdéli ostat
ního plodu. Lod. 3-6 dm vys., jednoduchá n. chudě vět.
vítá. L. čárkovito-kopinaté, z břichatého. poloobjímavé.
ho spodu dlouze zakončité. — Kv.-če. Evr., na lukácl
hojná, na Slov. však v. vz... luční- pratensis L. [959|

b) Zákr. listeny namnoze kratší nežli kv. obvodové. Kor
zlatožluté. Rourká tvořená prašníky s 5 podélným:
hnědými proužky. Nažky porostlé měkkými o
sténky. Zobánky obvodových nažck kratší ostatníhr
plodu. — Ostatně jak předch., jíž se i vnějškem podo
bá. Eurosib., na lukách porůznu 0

| východní- orienfalisL
Pozn.MíšenecT.porrifoliusXpratensis = T.hybridus L.by

sbírán v Roudnici n. L. v Č.

960. Scorzonera 961. Scorzonera 962. Scorzonera

purpurea. PL hispanica. humilis.

Rod 20. Hadí mord. Scorzonera. Schwarzwurzel.
Byl. vytrv., s listy nedělenými, obyčejně celokrajnými

Zákrovyúborůstřechovité. Chmýřínažek pérovite
dohromady spletené jakoi rodu předch.,ale nažkybezzobanné.
1.a) Květy žluté — 3.



b) Kv. růžově lilákové —2.
2.a) Žebra na nažkách hladká; lodvha 3-5 dm vys., jednoú

borná n. na konci rozvětvená, se 2-4 úbory; listy úzce
čárkovité, žlábkovité. — Kv.-čn. Euras., na stepních
stráních, ve stepních borech porůznu a pořídku . .. .

nachový- purpurea L. [990|.
b) Žebra na nažkách nahoře pilovitě drsná; lodyha jedno

úborná n. na spodině s nehojnými větvemi. Listy čár
kovitě kopinaté, ploché. — Čn., če. Eur.-alpin.-orient.
Pouze na poloninách Losních Karpat.. -2 . -< .+ -+

růžový- rosea W. et K.
5.a) Lod. 4-12 dm vys.. obvčejně v dlouhé, túborné větve

vidličnatě rozvětvená, po celé délce, zvlá
ště však dole listy porostlá. — Listy [L, L;] pod
louhle elliptičné až čárkovité, celokrajné n. oddáleně
zoubkaté, trochu tuhé. Zákrovy úborů dole břichaté,
7 10-14 špičatých listenů složené. Kv. sytě žluté, ob
vodové 2krat delší nežli zákrov. — Kv., čn. Eurosib.,
dosti proměnlivý, na travnatých stráních porůznu.. ...

Španělský- hispanica L. [961|.
Pozn. Dosti měnlivý. U nás rostou tyto formy:
A)L. široké, podlouhle kopinaté až eliptické: var. latifolia KOCH, tak

nejčastěji.
B) L. úzké, čárkovité, až čárkovito-kopinaté, prodloužené.

a) Byl.statnějšísúbory velkými širokými jako u var. latifola,
I. čárk až čárkovito-kopinaté,dlouze zašpičatěné: var. glastifolia
WALLR.(= S. graminifolia HOFFM.,S. bohemica SCHMIDT).
tak u nás roztroušeně; forma této odrůdy s I. úzce čárk. se zove Í.
asphodeloides WALLR. . M

b)Byl.útlejší,s úbory menšími a úzkými válcovitý mi, dlouze
zašpičatěnými. Lod. tužší, nahoře vždy lysá, I. tužší, úzce čárk., velmi
dlouze zašpič.: var. strictiformis DOM.v Č. porůznu,tak u Roud
nice, Dymokur a Litoměřic.

b) Lod. nejčastěji túborná, řidčeji 2-3
vys.,bezlistá n. pouze se 2-3 č

iborná, 1-4 dmarkovitými,
po případě šupinovitými listy — 4.

4.4) Oddenek jest nahoře od roztřepených pochev vyhynu
lých listů čuprynatý. — Lod. pouze 1-2 dm vys,
takže ji podlouhle elliptičné až čárkovité I. přízemní
často přerůstají. Kv. citronově žluté, obvodové 2krát
delší nežli zákrov. Chmýr nažek čistě bílý. — Db., kv.
Euras., peřídku pouze v již. Moravě a na Slovensku ..

rakouský- austriaca WILLD.
b) Odd. není čuprvnatý, nýbrž pouze od netřepenících

se zbytků listů Šupinatý. Chmýr nažek špinavě
bílý — 5.

5.a) Lod. namnoze pavučinatě vlnatá, 1-3 dm vys. — L.
přízemní olliptičné až úzce kopinaté, mnohožilné, zne
náhla v řapík zúžené, měkké: nemnohé 1. lodvžní úzké
a přisedlé. Zákrovy úborů z více než 20 vejčitých, při
tupělých listenů složené. Kv. sytě žluté, obvodové 2krát
delší nežli zákrov: jazvkovitá část jejich delší nežli
trubka. — Kv.. čn. Evr.. na vlhkých, zvláště podhorských
lukách dosti rozš. < < < <- nízký- humilis L. [962|.

Klíč k úplné květeně. 40
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až čárkovito-kopinaté, v dlouhý řapík zúžené; dolejší
I. lodyžní úplně objímavé. Úbory poměrně malé, vál
covité. Kv. bledožluté, obvodové pouze tak dlouhé jako
zákrov; jazykovitá část jejich kratší nežli trubka. —
Kv.-čc. Eurosib., na vlhkých, slaných lukách pořídku

malokvětý- parviflora JACO. [963|.

Rod 21. Hadí mordec. Podospermum. Stielsame.
Shoduje se ve všem s rodem předch., od něhož se dříve

a) Byl. 1-2letá, vyhánějící z vřetenovitého kořene něko
lik peřenodílných 1. a několik přímých, 1-4 dm vys., obyč.
rozvětvených, oblých lodyh. L. lodyžní jsou podobné
jako I. přízemní, nejhořejší však bývají nedělené, čárko
vité. Poměrně drobné, válcovité úbory obsahují kv. ble
dožluté, zdéli neb o málo delší zákrovů. — Kv.-čc
Eurosib., na rolích, mezích a u cest porůznu . . . ..

dřípatý- laciniatum DC.*) [964].
Byl. vytrv., vyhánějící z oddenku vedle květonosných
lodyh i neplodné výhonky. Lod. a větve jsou hra
natě rýhované. Kv. skoro 2krát delší nežli zákrov. —
Ostatně jako předch., jemuž se vnějškem velice podobá.
— Kv.. čn. Orient., u cest, na mezích a polích porůznu 8

**)

*) Scorzonera laciniata L. — **) Podosp. canum O. H., Scorzonera“ Jacgur
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Rod 22. Rimen. Anthemis. Ilundskamille.

Byl. s listy 2-5kráte peřenodílnými. Úbory mají střecho
vitý, ze Šupinovitých listenů složený zákrov, alespoň nahoře
plevnaté lůžko a dvoje květy: uprostřed (v terči) kv. dro
bounké, s kor. trubkovitými, na obvodě (v paprsku) kv. s kor.
podlouhle jazykovitými; někdy však poslednější kv. chybějí.

Nažky oblé n. smáčknutě 4boké,
E bez chmýří.

meroarÝ0:

EEE

,G
Ec

«„AZ

vsE

7a

DE

Jde
')

DD)

ýsS če

M4hm

V

om

965. Anthemis tinctoria. 966. Anthemis cotula.

a) Květyv paprsku bílé (zřídkažádné), v terči žluté—2.
b) Kv. v paprsku citronově žluté (velmi zřídka bílé n.

žádné), v terči též žluté. — Byl. vytr., 3-6 dm vys., větov
natá. L. hluboce hřebenitě peřenodílné, o úkrojcích po
dlouhlých, peřenoklaných,alespoň vespod šedovlna
té. Lůžko úborů polokulaté, plevy na něm čárkovito
kopinaté, ve hrot zúžené, tuhé [b]. — Čc.-zí. Eurosib.,
na kamen. stráních, polích a mezích dosti rozš.. .

barvířský- tinctoria L. [965].
Plevy |b] mezi kvítky niťovité, měkké, obyčejně
jen na hořejší části kuželovitého,plného lůž
ka. Kvítky v paprsku jalové. —Byl. tletá, 2-5 dm
vys., obyč. bohatě větevnatá, s I. 2-3kráte peřenodílný
mi, o úkrojcích téměř nitkov itých. Rozemnut zapáchá
starým sýrem. — Čn.-řj. Evr., na rumištích, u cest, na
návsícha políchobecný . smradlavý- cotula 1. [696].
Plevyklínovité n. kopinaté, na celém lůžku.
Kv. v paprsku pestíkové — 3,

13 z

b
—
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3.a) Byl. vytrv.. vytvářející namnoze celý trs lo
většinou jednoduchých, na spodu dřevnatějících,
borných, řidčeji 2úborných, a vedle lodyh také
ště listnaté výhonky pro příští rok. Úkr«
2kráte peřenodílných |. čárkovité, přitloustlé. Vni
listeny zákrovu po kraji suchomázdřité, často nahně

Plevy většinou klínovité. na předním, širším koncihlodaně zubaté. — Čn.-sp. Merid., u nás znám pt
se skalnatých strání u Dobříše a z borku u Veltrushorní- montan

b) Byl. 1-2leté, vvhánějící z vřetenovitého kořene jen
nu, obyčejně větevnatou lodyhu — 4.

a
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967. Anthemis austriaca. 968. Anthemis arvensis,

4.a) Lůžko úborů nízké, polokulaté. Dvakrát peřenoc
listy vlnato-pýřité;úkrojky jejich sestavené
benitě do 2 řad. Nažky[| smáčknutéčtyřhr
né, po každé straně 5žebré, „nahoře s dvůrkem kcčtvercovým [d]. — Lod. 2-5 dm vys. — Kv., čn.

rient., na polích a rumištích porůznu ."akouský- austriacaJACO.i
b) Lůžkoúborů kuže] ovitě vyvýšené. Úkrojk

krát peřenodílnýchI hřebenitě nesestave
Nažky [968f] přioblé (tupě 4hranné), s dvůrken
krouhlým [d] — 5.

5.a) Byl. nevonná, vlnatě pýřitá až skoro lysá, vě
natá,2-5dm vys.Plevy |bl úzce kopinaté, s
celokrajné, V tuhý hrot vybíhající. Nažky nahoře s
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pým okrajem. — Čn.-řj. vr., na rolích, mezícha u
cest hojný . . -2 .2 < +. rolní- arvensis L. [955|.

b) Bvl. vonná vlnatě šedohuňatá, hned od spodu
rozvětvená, 2-4 dm vys. Plevy kopinaté, vpředu zubaté,
tuhým hrotem zakončené. Nažky nahoře s ostrým
okrajem, vnější často s poloviční, šikmo uťatou korun
kou. — Kv.- sp. Orient., na polích a rumištích velmi po
různu. . ... 222 ruský-ruthenica M. B.

Pozn. Z míšenců rmenůbyl pozorován v Čechách a na Mor. Anthemis
austriacaX tincloria (= A. ochroleuca ČELAK.fil.), klerý se velice
podobá odrůdě rmenn barvířského s bělavými až světle žlutými jazykovitýnu kv.

ar, pallida DC). — Mimoto se uvádíz Č. A. arvensisX tinctoria(= A. adulterina WALLR.).

Av
Rod 25. Řebříček. Achillea. Schafgarbe.n

Byl. vytrvalé, s drobnými úbory v chocholičnatých la
tách. Úbory mají střechovitý zákrov a plevnaté lůžko. V pa
prsku bývá pouze 4-10 kvčtů s kor. široce jazykovitými.
Nažky jsou smáčknuté, bezžebré a bez chmÝří.
1.a)Listy2-5kráte peřenodílné. Jazykovitýchkv. v

paprsku pouze 4-5. Lodyhy 2-6 dm vys., nahoře rozvět
vené v hustou, bohatou drobnoúbornou, chocholičnatou
latu. Druhy vnějškem vesměs podobné ř. 0
becnému [970|,proto byly dříve považovány z větší
části za jeho odrůdy — 2.
L. jednoduše zpeřené, s úseky hřebenitými, celými,
vřeteno 1. široké; rostlina přitiskle huňatě pýřitá, s lod.
až 40 cm vys., vystoupavou: jazykové kv. dvakrát krat
ší zákrovu, světle žlutavé neb bílé. — Čn.-sp. Pont.
orient., na stepích; dosahuje krajních bodů zem. rozš.
na nejjiž. Slov. . . hřebenitý- pectinata WILLD.

c) L. nedělené, čárkovitě podlouhlé, přisedlé, po kraji pilo
vité. — Lod. 53-10dm vys., nahoře vrcholíkovitě roz
větvená v řídkou chocholičnatou latu. Vnitřní kv.
úboru špinavě bílé, obvodové (jazykovité), v počtu
8-12, čistě bílé. — Če.-zí. Circumpol.. na březích, v pří
kopech a vlhkých křovištích obecný . —

bertrám n.persán- ptarmica L.19691.
2.a) Jazykovité květv v paprsku pouze asi 0 polovici

kratší nežli zákrov,zpravidlarovnovážně odstá
lé. — Čn.-řj. —
Jaz. kv. v paprsku 3-4k ráte kratší nezli zákrov, na
mnoze zpět ohrnuté, bílé n. bledožluté. Lod. i s |.
obyčejněvlnatě chlupatá, hranatá. L. v obrvsu
vejčitě podlouhlé, 2kráte peřenodilné, se středním vřete
nem alespoň v hořejší polovině zubatý m. — Čn.-čc.
Eurosib.. na suchých stráních a mezích porůznusličný-nobilis [.*)

5.a) Vřeteno listu nekřídlaté, n. křídlaté, ale pak nezu ba
té, nanejvýš až před samým koncem zuhaté — 4

*) V odrůdě s kv, bledožlutými slove A. Neilreichii KERN,

oné o“
—
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b) Vřeteno alespoň u spodnějších I. široce křídlaté azubaté —9.
4.a) Listy na líci tečk ované, hořejšís vřetenemŠiroce

křídlatým. — Ušty úkrojků listovitých chruplavčitě
ztloustlé, skoro bodlinaté. Jazykovité kv. v paprsku nej
častěji broskvově červené, zřídka bílé. — Circumpol.,
pořídku, zejména v již. Moravě a již. Slovensku ..

slezinníkolistý- aspleniifoliaVENT.
b) [. na líci nelečkované, s vře

tenem nekřídlatým n. jen úzce
křídlatým — 5.

969. Achillea ptarmica. 970. Achillea' millefolium.
L

5.a) Úkrojky listů štětinkovité, jemně zahrocené, na
sebe stěsnané. — Lod. i listy šedozelené, hedvábitě vl
naté. Jazykovité kv. v paprsku bílé n. nažloutlé. — O
rient., velmi porůznu, zvláště na půdách písčitých a vá
penitých . . . . .-.. tenkolistý-setacea W. K.

b) Úkrojky listů kopinaté až skoro čárkovité, ale nikolivštětinkovité —6.
6.a) Lod. i listy vl natě hu ňaté, šedozelené. Listy v ob

rysu skoro čárkovité, s úzkými, stěsnanými úkrojky.
Jazykovité kv. v paprsku bílé n. nažloutlé. — Na vý
slunných stráních velmi porůznu NN

uherský- pannonica SCHEELE.
b) Lod.i listy pouze roztroušeně vlnaté až skoro

lysé —7.
„a) Listyv obrysučárkovito-kopinaté, tuhé, s pos

tranními úkrojky stěsnanými a s konečným úkrojkem
podlouhle vejčitým, krátkým. Jazvkovité kv. v pa

a.
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prsku bílé n. nažloutlé. — Byl. šedozelená; circuinpol..
u cest a na suchých lukách dosti rozšířená . .

chlumní-collina BECK.*)
b) L. v obrysu podlouhle kopinaté, často tuhé,

jemně dělené, s konečným úkrojkem prodlouže
ným, čárkovito-kopinatým. Jazyk. kv. v paprsku rů
žové n. bílé, ale nikdy nažloutlé — 8.

8.a) Listeny. zákrovu mají obrubu úzkou, hnědou.
Byl. tmavozelená, více méně lysá, s úbory poměrně dro
bounkými; kv. v paprsku bílé n. načervenalé. — Cir
cumpol., u cest a na lukách obecný, zvláště v hornatěj
ších krajinách . ... obecný- millefolium L. [970].

b) Listenyzákrovumají obrubu širokou,černohně
dou. Byl. více méně vlnatá, s úbory poměrně velikými;
kv. v paprsku živě růžové, řidčeji čistě bílé. — Na hor
ských lukách v Krkonoších, Jeseníku a Karpatech . .

sudetský-sudetica OPIZ.
9.a) Vřeteno listové úzce křídlaté, úseky listové úzké, ko

pinaté neb skoro čárkovité; jazykové květy bílé neb
světle růžové. — Čc.-sp. Evr,-alp.-merid. U nás pouze
v Karpatech na Slovensku a Podk. Rusi . .

tuhý- stricta SCHL.
b) Vřeteno listové široce křídlaté; úseky listové široké, na

vzájem spojené — 10.
10.a)Jazykové květy bílé neb bledě nachové; vřeteno listové

po celé délce bohatě pilovité. — Čn.-če. Na již. a stř.
Slovensku. -.. odstálý-distans W. et K.

b) Jazykové květy nachové; vřeteno listové jenom na spo
dině, s jednotlivými úsečky na každé straně se 2 neb
více zuby. — Če.-sp. Evr., horský. U nás posud znám
z údolí vltavského v Č. od Zbraslavi a Zvíkova .. .

vratičolistý- tanacetifoliaALL.
Pozn. Vizv dopise zadu:A. lingulata W. K.,A. Schurii SCHLTBIP.,A, crithmifolia W K

Rod 24. Heřmánek. Matricaria. Kamille.

Byl. 1-2leté, větevnaté, s listy 2-35krátezpeřeně dělenými
v nitkovité úkrojky. Úbory mají střechovitý zákrov a vy
klenuté, bez plevné lůžko. Kv. vnitřní (v terči) jsou žluté,
kv. obvodové (v paprsku), nechybějí-li, bílé. Nažky nesmáč

nulé, na břišní straně žebernaté, bez chmýří.a) Kuželovité lůžko úborů duté. Byl. vonné — 2.
9 Polokulovitélůžko úb. vyplněné dření. — Byl.

nevonná, 5-8 dm vys., lysá. Čárkovité úkrojky listů
namnoze brázdité. jazykovité kv. v paprsku i po od
květu odstálé, dolů nesehnuté; častovšak tyto
kv. chybějí, Nažky posléze černohnědé, na vnitřní stra
ně se 3 podélnými žebry. Vnějškem podoben násl., ale
namnoze statnější. — Čn.-zí. Čircumpol., na polích, ru
mištích a u cest hojný.. . . nevon ný- inodora L.

>). A. Janata SPR.
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2.a) Úbory s paprskem bílých, jazvkovitých, poslézed o
lůsehnutých květu. Stopkyúborudosti dlouhé.na
hořeneztloustlé. Kor. vnitřníchkvětů žluté, 5zubé.
Nažky na vnitřní straně 5žebré. — Lod. lysá, 2-4 dm
vys., řídce listnatá. — Kv.-sp. Evr., na rolích a ru
mištích hojný <.. <. pravv-chamomilla L. j971|.

b) Úbory bez paprsku jazvkovitých květů, obsahující
-pouze kv. s trubkovitýmikorunamizelenožlutými.

4zubými. Stopkyúborůkrátké, nahořeztloust
lé. — Lod. 15-30cm vys., hustě ji listnatá. Jinak jako
předch. — Čn.- řj. Domovem ve vých. Asii a Sev. A
merice, u nás nyní zdomácnělý a namnoze obecný . .

cizí- suaveolens BUCHI.*)[972|.
Pozn.V Č. u Chuděnic byl nalezen a ČELAKOVSKÝMpopsán zajímavýmíšenecMatricaria inodora“XAnthemis cotula.

971. Matricaria chamomilla. 972, Matricaria suaveolens.
L

Rod 25. Kopretina. Chrysanthemum. Wucherblume.
Byl. různého vnějšku, jejichž úbory mají střechovitý, ze

šupinovitých, po kraji suchomázdřitých listenů složený zá
krov a bezplevné lůžko. V terči jsou kv. žluté, s kor. trub
kovitými, v paprsku bílé n. žluté, s kor. jazykovitými. Nažky
oblé neb hranaté, bez chmýří.
1.a) Jazykovité kv. v paprsku bílé — 2.

b) Jaz. kv. v paprsku žluté — 10.
c) Jaz. kv. žádné — 11.

2.a) Listy buď nedělené, pouze zoubkované n. zpeřeně n.
dvakrát zpeřeně stříhané, avšak o lístcích (úsecích) ce
lokrajných. Lodyha jednoúborná neb několikaúborná
s úbory na dlouhých větvích — 3.

*) M. discoidea DC.
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b) L. dvakrát i třikrát peřenosečné n. peřenodílné s lístky
(úseky) stříhanými n. zoubkovanými. Úbory vc zřetel
ných vrcholících — 7

a) Listy nedělené n. stříhané v celokrajné úseky. Kv. ja
zvkové bílé — 4.
IDolení 1 prostřední I. dvakrát peřenosečné, s úseky do
sti oddálenými. čárkovitě prodlouženými. kv. jazvkové
(zvláště na rubu) bledě narůžovělé n. lilákové,. — Rost
ina aromatická. Lod. 2-5-6 dm vys., řídce Jistnatá, pod
květenstvím bezlistá: úbory 5-6 cm v průměru. — Čec,
zí. Endem. Vápencové skály v Picninách na SlovenskuZawadzkého- Zawadzkii

MER D.
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975. Chrysanthemum alpinum. 974. Chrysanthemumžleucanthemum.£
4.a) Přízemní |. s čep. pravidelně peřenosečnými n. zpeřeně

laločnatými, na každé straně s 2-5 úzkými, sblíženými
- úseky. Lod. (s výminkou spodiny) bezlistá n. s nečet

nými, čárkovitými a celokrajnými lístky. — Rostlina ve
volných trsech, 5-15 cm vys.: úbory 2-55 cm v prům.,
před rozkvětem více méně nící. — Če.-sp. Evr.-alpin.
Hole (na žule) v oblasti kosodřeviny ve všech Tatrách

a |pská-alpinum L. |975|.
Pozn. Karpatská forma jest var. F atrae VIERII., která jest endemickou

v tomto horstvu; jesi však spojena plynulým řetězemforem s var. cuneifolium
MURR,která roste ve Vys. Tatrách vzácně i v typické, s východoalpskou shodné formě.

b) L. jak přízemní tak i lodyžní s čep. nejvýš zpeřeně stří
hanými, obyčejně pouze zoubkovanými — 5.

3.a) Přízemní listy v řapík sbíha jící, lodyžní (vyjma několik
nejnižších) přisedlé aneb + ouškem lod. objímající —6.

b) Příz. I. s čep. mělce srdčitými, lodvžní řapíkaté, nikdy
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objímavé, bez oušek. Rostlina vždy lysá; lod. 5-7 dm
vys., pod květenstvím chudě listnatá n. bezlistá, jedno
duchá n. s několika větvemi. Dolení I. lod. okrouhlé n.
vejčitě okrouhlé, vyšší elliptické n. ellipticky prodlou
žené, nejvyšší kopinaté. Úbory o prům. 5-6 cm. Květy
jazy kové, obyč. 5-10kráte delší než šir. Nažky v terči
bez zřetelné Korunky, v paprsku zřetelně korunkaté,
s korunkou 5zubou, 1-2 mm dl. — Čec.,zí. Karp.-endem
V horských lesích a křovinách až do pásu kosodř. Ve
slovenských Karpatech (Babia Góra. Malá Fatra, V. i N.
Tatry) i na poloninách v Podk. Rusi..

okrouhlolistá- rotundifoliumw. k.*)
.w. we

Listy nejsou v 4%„své délky nejširší, nejčastěji opak
vejčité n. kopisťovitě prodlouž., dosti tupě vroubkované
n. vroubkovaně pilovité. Lod. 3-10 dm vys., jedno
duchá n. chudě a dlouze větevnatá; úbory veliké, jed
notlivě na vrcholku lodyhy a větví. — Čn.- sp. Eurosib.,
na lukách, v hájích i úhorech obecná

bílá- leucanthemum L. 19741.
L. v polovině nejširší, k lodyze i ke špičce zúžené, ostře
a hluboko, nikoli však stříhaně pilovité. — Lod. 8-20 dm
vys., lysá neb + chlupatá, až pod květenství hustě list
natá, obyčejně nahoře s několika větévkami. L. kopi
naté, přiostřené, přisedlé, při lodyze s 1-2 většími zá
řezy, se zoubky často dopředu ohnutými. Úbory až 6
cm šir. — Sp., zí. Pont. Na mokrých nivách, mokřadech
a v úporech. Na již. Slovensku (Šur u Sv. Juru), ve Spiši
(Nová Lesná) a v Podk. Rusi v dolině Tisy.

mokřadní- uliginosum PERS.++)
Všechny listy řapíkaté, měkké, úseky listové tupé,
ellipticky podlouhlé, peřenosečné, nejhořenější splýva
vé, s úkrojky poněkud zubatými, krátce přiostřenými;
l. měkké, v obrysu vejčité. — Vytrv., 3-7 dm vys., aro
matické vůně: úbory 15-22 mm. — Čn., če. Jihoevr., ča
sto v zahrádkách pěstovaná a odtud zplanělá i zdomác
nělá . . . . . řimbaba-parthenium PERS. [975!.
Prostřední a hoření I. přisedlé a + ouškovitě lodyhu ob
jímavé; I. tuhé. Úborv větší, 25-55 mm; rostliny ne
vonné — 8.
Úseky doleních I. peřenosečné, úkrojky s hrotitými
zoubky; jazyk květů v paprsku čárkovitě podlouhlý,
většinou delší než zákrov — 9.

Úseky široce kopinaté, 2-3krátstříhaně pilovité; úbory
menší, jazyk květů v paprsku okrouhle opakvejčitý, asi
s poloviiny zákrovu. Byl vytrv., podobná vnějškem
poněkud vratiči, s hluboce Deřenodihvými I. a s přímou
lod., rozvětvenou nahoře v bohatou, chocholičnatou latu.
— Jihoevr., u nás velmi zřídka zplanělá ...

velkolistá- macrophyllumW.K.
Zákrov 2-5kráte širší než vysoký, u spodiny široce za
okrouhlený. Úseky a úkrojky listové nepříliš ostré.
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Květenství s větvemi obyč. rozkladitými, s 8-20 (vzácně
méně) úbory. Úbory (s květy) 25.4 cm šir. Šupiny zá
krovní obyčejně úzce světle červenohnědě lemované.
Nažky 5žeberné, všechny na konci s kalíškem 5-4kráte
kratším nažky. — Čn., čec.Eurosib., ve světlých hájích
na stepních stráních a křovinách: dosti rozšířená . .

chocholičnatá - corymbosumI. [976|.
Zákrov asi 1%4kráte širší než vys., u spodiny kuželovitě
stažený. Úseky a úkrojky listové zřetelně ostré. Větve
květenství obyč. nerozkladité. Úbory 3-6 (zřídka více),
jich průměr (spolu s květy) 3-55 cm. Šupiny zákrovní
obyč. dosti široce temně brunátně lemované. — Čn., sp.
Karp.-end. VKarpatech od les
ního pásu až po pás klečový, ZN

zejména na vápencích hojná . . M h
karppatská- subcorymbosum A

975. Chrysanthemum parthenium. 976. ysanthemum corymbosum.

hl

krátce řapíkaté, hořejší zastřihovaně zubaté až skoro
celokrajné, srdčitým spodem. poloobjímavé. Byl.
tletá, s lodvhou 3-6 dm vys., jednoduchou n. jen chudě
větevnatou. — Čn.- sp. Evr., u nás na polích velmi po
řídku a nahodile . . . . . . « polní-segetum L.
Stopky pod úbory neztloustlé. L. vesměs zpeřeně
rozdělenév peřenoklané úkrojky, dolejší řapíkaté,
hořejšíouškatým, stříhaným spodempoloobjí
mavé. — Ostatně jako předch. Jihoevr., pěstovaná v za
hrádkách a zřídka zplaňující . . .

zlatýkvětn. pinardic- coronarium|.*)
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[1.a)Rostlina skoro lysá; listy peřenodílné, se stříhaně.pilc
.- vitými úkrojky a s alespoň nahoře zubatým vřetenen

Byl. vytrv., 5-12 dm vys., nahoře v bohatou, chocholič
natou latu vrcholíkovitě rozvětvená. — Čn.-řj. Euras
na mozích, u potoků a cost dosti rozšíř. —————..

vratič- vulgare BERNÍIL.*)j977
b) Rostl. šedě plstnatá, silné balšámové vůně, s I. elliptič

nými n. podlouhlými, pilovitými, přízemními, dlouze ře
píkatými, na okraji zoubkatými n. na spodině poněku
peřenosečnými. Úbory drobné v chudé latě. — Jihoevi
u nás pěstovaná v selských zahrádkách a z nich veln
zřídka zplaňující . . . . maří list- balsamita |

Pozn. V Č. (u Lysé n. L.) byl pozorován míšenec Ch. cory mbosum,
lewcanthemum (Ch. Rohlenaue DOMIN).

77. Chrysanthemum vulgare. 978. Artemisia absinthium.v
Rod 26. Pelyněk. Artemisia. Beifufi.

Byliny s úbory drobouňkými, namnoze v klasec
n. hroznech, které skládají laty. Zákrov střechovitý, lůžk
bezplevné, lysé n. chlupaté; kv. s kor. buď vesměs trubke«
vitými n. v terči s kor. trubkovitými, na obvodě s kor. ni
kovitými, nepaprskujícími. Nažky smáčknuté, bez chmýí
1.a) Květy v paprsku pestíkové: kv. v terči obojaké, při toi

plodné n. jalové — 2.
b) Všechny květy obojaké: úbory úzké, podlouhlé. Ros

*) Chrysanthemum tanacetum KARSCH, Fanacetum vulgare L.
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Jiny silně vonné, trsnaté, 15-60 cm vys. Lod. šeděpist
naté n. přílysé, latnaté s odstávajícími na konci pře
vislými větvemi: v obrvsu vejčité, S čárkovitými, tupý
mi úsekv, dolení lod. I. dvakrát až třikrát peřenosečné,
při řapíku ouškaté. Úbory skoro přísecdlé, přímé n. nící.0 3-5 květech, buď všechny obojaké jediný nejmenší

úboru pestíkový.— Sp.-řf. Parosih Na slanistýchstepích pouze na již.»Slov ensku ( Jur) ...
slanistý: monogynaW K *)

Druhy planě rostoucí u cest, na návsích, travnatých
a skalnatých stráních a pod.. vonné n. nevonné —5.
Druhy pěstované v zahrádkách, vvnikající (zvláště
když bvly rozemnuty) silnou vůní — 10.
Vnější listenv zákrovu plstnaté. Listy alespoň na
rubu bíle n. šedě plstnaté —4.
Listeny zákrovu vosměs lysé — 8.
Lůžka úborů Ivsá. Řapíky listů na spodu nejčastěji
ouškaté, vzácně bez oušek — 5.
L. úborováchlupatá. Řapíkv na spodubez oušek.
— Byl. vytrv., hořce aromatická, vvhánějící z odd. obyč.
celý trs přímých. 6-12 dm vys..bělošedě plstnatých lo
dvh, které se nahoře rozvětvují v hroznovitou latu. L.
dolejší 2-5kráte peřenodílné, řapíkaté, hořejší trojdílné
až nedělené, přisedlé. Kulovaté úbory na krátkých,
ohnutých stopečkách v jednostranných hroznech,
které skládají bohatou latu. Kv. světle žluté. — Sp., zí.
Euras., na návsích, u cest a na skalnatých stráních dosti
rozšířený ... 22 pravý- absinthium L. [978|.
Úbory v hroznech. — Rostlina vysokohorská, celá bělavě
šedá, nízká (8-15 cm vys.), vytrv. trsnatá, s lod. vystou
pavými, dolení I. trojčetné v obrysu klínovité; lístky
trojčetné, s úseky čárkovitými, skoro stejně dlouhými.
lodyžní I. skoro peřenoklanné, s 5-7 úseky po stranách;
úbory v hroznu, stopkaté, nící: korunky chlupaté. —
Evr.-alp.- merid. V Bielských Tatrách na Slovensku,
na vápně, výminkou vzácně na žule ve Vys. Tatrách

skalný- petrosa JANKA.**)[981]
Úbory v latách — 6.
Listy na spodině bez oušek: rostl. vytrv., s úbory ma
lými (3-4 mm dl.) nícími, v latách (zřídka V hroznech).I. v obrvse vejčité, dvakrát až třikrát přetrhávaně pe
řenosečné. s 5-7 zřetelnými úsekv. Kon. úsek krátce
kopinatý jemně přiostřený, žláznatě tečkovaný, ostatní
úseky odkloněné od vřeteno skoro pod pravým úhlem.
I. v latě celokrajné. úzce kopinaté. Kv. žluté s lememchlupatým. Lod. až 50 cm vys.: rostl. nevonné. —
Čec.,sp. Euras.-sarm. Na stepních stráních nad Prátls
brunem u Mikulova a na Pouzdřanské stepi na již. Mor.

dřípatý-laciniata WILLD.
Pozn. Moravské rostl. představují odr. přitiskle chlupatou, s úseky druhého

VÁ.„šalina WILLD. var. monogyna W. K.. A.maritima [. v. monogynaA. Banmgartenu BESS.. A, spicata LBC,
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b) Aspoň dolení lod. I. na spodině ouškaté n. zde peřeno
sečně zubaté — 7.

tý m1, zastřihovanými až celými, na líci lysé, na rubu
běloplstnaté. — Byl. vytrv., s lod. přímou, 6-15 dm vys,
v dolejšíčástičastonačervenalou,nedřevnatějící
Podlouhle vejčité úbory sedí po několika v paždích li
stenů, skládajíce přetrhované klasy a ty opět hrozno
vitou latu. Kv. žluté n. červenavé. — Če.-zí. Circum
pol., na rumištích, v plotech a u cest obecný . .

černobýl- vulgaris L.19791,
L. alespoň spodní a prostřední,2-3krát peřenodílné,
s úkrojkyčárkovitými —8.
Listy na rubu běloplstnaté,ale nelesklé, o úkrojcích
dosti krátkých, více méně odstálých. Kulovité,
nící úbory v paždí nedělených, poměrně krátkých
listenů. Kv. sírožluté. — Byl. vytrv., aromatické vůně,
s lodyhou 2-6 dm vys., na spodu dřevnatějící, na
hoře přecházející v úzkou, hroznovitou latu. —Če.- zí,
Euras.-merid., na travn. stráních a mezích porůznu . .

pontický- pontica L. [980].

979. Artemisia vulgaris. 980. Artemisia pontica.

úkrojcích dosti dlouhých, vzpřímených. Listeny.
z jejichž paždí vyrůstají úbory, jsou delší svých ú
borů. Kv. špinavě žlutavé. — Ostatně jako předch., je
muž vnějškem velice se podobá. — Čn.-řj. Euras.-me
rid., u nás vzácný . . rakousk Y-austriaca JACO.
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Byl.vvtrv.,vvhánějící z dřevnatého oddenkutrs
lodyh dílem květonosných, vystoupavých, 4-10 dm vys.,
obyčejně načervenalých, dílem jalových, položených.
L. dolejší jsou 2-3kráte, hořejší jednoduše peřenodílné,
o úkrojcích čárkovitých. Kulovaté, krátce stopkaté úbo
rv skládají jednostranné, klasovité hrozny a ty opět
štíhlou, dlouhou latu. Kv. načervenalé. — Čec.- řj. Euras.,

na suchých stráních, mezích a u cest dosti pojný- .ladní „campestris L. [982].
Pozu. Na již. Slovensku roste odrůda s lod. šedě pýřitou,listy tr vale hustě

dinou, přímou, 3-8 dm vys., více méně rozvětvenou,
květonosnoulod. L. spodní více méně šedo-hed
vábitě plstnaté, v obrysu okrouhle vejčité,
o úkrojcích podlouhle kopinatých, tupých. Jedno
stranné, klasovité, ve spodní části často složené hrozny
kulovatých úborů skládají latu bohatější a rozkladitější.
MY žlutavé n. červenavé. — Ostatně jak předch. — Čec.Euras.- merid., na suchých pahorcích, rumištích a u
cest porůz.. . . . . . metlatý- scoparia L. [985|.
Byl. 1letá, podobná vnějškem velice druhu předch.,
ale silně vonná. L. vesměs lysé; spodní v obrysu
3hranně vejčité, o úkrojcích špičatě zubatých. —
Če.- zí. Domovem v Kavkazsku, u nás velmi zřídka
zplaňuje (na př. u Prahy a u Olomouce D2roční-annua L.
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10.a)Polokcř až 1 m vys., hustě větevnatý, s I 2kráte
zpeřeně dělenými v čárkovité až nitkovité úkrojkv.
Kulovaté úbory žlutokvěté, nící. — Če.- zí. Neznámého
původu, často pěstovaný v selských zahrádkách pod
jménembožího dřevce. brotan-abrotanum |.

b) Vytrv., trsnatá, až 1 m vys. bylina s I. neděle
nými, čárkovitě kopinatými, celokrajnými. — Ostatně
jak předch. Původem z Asie, pěstuje se někdy v ku
chyňskýchzahrádkáchpod jménem estragon. ...

kozalcc- dracunculusL.

Statné, až 2 m vys., byliny s řapíkatými, nedělenými, pi
lovitými 1. a velikými úbory o střechovitém zákrovu a plev
natém iůžku. Vnitřní kv. s kor. trubkovitými, nejčastěji hně
dožlutými: kv. obvodové s kor. jazvkovitými, žlutými. Nažky
bez chmýří.
© a) Byl. tletá, s I. většinou srdčitými, v dolejší části

lod. vstřícnými, výše však často střídavými. Úborv 1-5
dm v priměru široké, polonící. — Če.-řj. Z trop. A
merikv, často pěstovaná a někdy též zplaňující . ..

obccná-annuus L. [984]
b) Byl. vv trv., s nachově zbarvenými kořenovými hliza

mi. L. vejčité až kopinaté. Úborymnohemmenší,
přímé. — Řj.-Ip. Ost. jak předch., původem ze sev.
Ameriky, u nás na polích pěstován a někdy zplaňující

hlíznatá n. topinambur-tuberosus L. |985|.
-Pozn. Pro ozdobu pěstují se i některé jiné americké druhy slunečnic: z nich

byly vzácně pozoroványzplanělé II. debilis NUTT,a II. serotinus TAUSCH.



641

Rod 28. Dvouzubec. Bidens. Zweizahn.

Byl. ileté, se x střícnými L. Žlutokvěté úbory majíplevnaté lůžko a 2řadý zákrov, jehož listeny jsou lupe
nitě rozšířeny. Nažky mají na vrcholku 2-4 drsné osiny.
1.a) Úbory přímé, s květy pouze trubkovitými, tudíž bez

paprsku jazykovitých kv. obvodových. Listy 3-7 díl
né, jen na slabších rostlinách nedělené, v křídlatý řa
pík zúžené — 2.

b) Úbory nící, s kv. vesměs trubkovitými, ale často také
na obvodě s kv. jazykovitými, vytvářejícími paprsek.
L. nedělené, kopinaté, přisedlé, pilovité. Lod.
2-9 dm vys., obyččejně větevnatá. — Čc.- řj. Circumpol.,

na vlhkých březích, v bažinách a příkopech nojmýnící- cernuusL. [986].
„
/=

W8váAVZT 4
(/

985. Helianthus tuberosus. 986. Bidens cernuus.

Pozn. Dvouzubec nící se vyskytujeve 3 odrůdách:«) Úbory bez paprsku jazykovitých květů . .
nepaprsk ující- discoideusWIMM.

8) Ú. s paprskemjazyk. kv.. . paprskatý- radiatus DC.
Ď) Bylinasjednoduchou, pouze 5-10cm vys., namnoze 1úbornoulodyžkou. . ... -© nejmenší- minimusL.

2.a) Kalnězelené listy Dokraji pilovitězubaté, se zoub
ky rovnými n. jen nepatrně ohnutými. Úbory asi
tak vysoké jak široké, n. i vyšší. Lupenitých listenů zá
krovních pouze 5-8. Osiny kratší svých nažek. Lod. 2-9
dm vys., později často špinavě narudlá. — Če.-řj. Eu
ras., V příkopech a bažinách obecný .

trojdílný- tripartitus[987].
Pozn. Dosti proměnlivý:f. minor WIMM.et GRAB.(= integrifolius

ČELAK.) má všechny neb skoro všechn l. pedělené: kopinaté, uf. cannabinusTAUSCH jest střední úkrojek I. peřenodílný.£ pumilus ROTHjest zakrnělá, zdrob
něláforma. Velmivzácnou je f.radians BEČK s vyvinutými jazykovitými květy.

b) Světle zelené I. po kraji ostře pilovité, se zoubkyohnutými dovnitř. Úboryploché, mnohemŠir
Klíč k úplné květeně, 41



než vyšší. Lupenitých listenů zákrovních 10-14.Osiny
asi zdéli nažek. Lod. 2-9 dm vys., posléze nažloutlá. —
Sp.-řj. Evr., na písečnatých březích rybníků a v ba
žinách velmi porůznu, pouze v Čech. a na záp. Mor...

placatý- radiatus THUILL.
Pozn. Vyskytá se též v zdrobnělé, 4—8 cm vysoké, vždy jednoúborné formě

(f. perpusillus DOM.).

Pozn. V jižních Č. a u Žďáru na M. byl pozorován míšenec obou druhůpředch.. . . ... . .... ... . . Polákův- PolákiiVELEN.
Rod 29. Rudbekie. Rudbeckia. Rudbeckie.

Byl. s úhlednými úbory, které mají plevnaté lůžko a
2řadý zákrov, s vnější řadou listenů lupenitých, odstá
lých jako dvouzubec, ale nažky bez osin.

a) Byl. vytrv., 10-15 dm vys., nahoře větevnatá, se spod
ními I. zpeřeně dělenými, hořejšími nedělenými. Kv. na
vyvýšeném lůžku, nazelenale hnědé; kv. obvodové dlou
ze jazykovité, žluté, obyčejně dolů sehnuté. — Če.- řj.
Ze sev. Ameriky, často pěstovaná pro okrasu a porůznu
zplanělá . . . . . . . dřípatá-laciniata L. [988l.

b) Byl. 2letá, 3-9 dm vys., s I. vesměs nedělenými|,
spodními kopisfovitými, hořejšími kopinatými, celokraj
nými, i s lod. štětinatě srstnatými. Kv. v terči tmavo
hnědé, v paprsku žluté. — Če.-zí. Ost. jak předch., ale
řidčeji zplaňující . srstnatá-hirta L. 2M

987. Bidens tripartitus. 988. Rudbeckia laciniata.

Rod 50. Krásnoočko. Calliopsis.| Wanzenblume.
Byl. iletá, 4-10dm vys., větevnatá, se vstřícnými, v

úzké úkrojky zpeřeně rozdělenými I. a sličnými, jednotlivě
konečnými kv., které mají 2řadý zákrov a plevnaté lůžko,
a obsahují uvnitř kv. trubkovité, na obvodě kv. Široce jazy
zykovité, paprskující, barvy žluté, na spodu s tmavohnědou
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skvrnou. — Čc.-zí. Ze sev. Ameriky, pěstováno pro okrasu
a velmi zřídka (na př. u Čes. Lípy a jinde) zplaňující. ...

dvoubarvé- bicolor REICHB.*);989|.

Rod 31. Smoloroň. Silphium. Silphie.
Statná 1-2 m vys., vytrv. byl. se 4hrannou lod. a vstříc

nými, vejčitě Shrannými I., které na spodní části lodyhy
jsou řapíkaté,výše však jsou přisedléa spodinami spo
lu srostlé v mělké nádržky. Veliké,jednotlivěko
nečné úbory mají střechovitý zákrov složený z lupenitých,
odstálých listenův, a obsahují v terči kv. trubkovité, na ob
vodě kv. jazykovité, vytvářející žlutý, až 5 cm Šir. paprsek.
Nažky mají na vrcholku 2 zoubky. — Če.- zí. Ze sev. Ame
riky, pěstován pro okrasu a
velmi zřídka (na př. u Vys.
Veselí)zplaňující. ..
prorostlý- perfoliatum

L. |[990|.

O

Rod 532.Galinsoga. Galinsoga. Galinsoge.
Byl. tletá, s přímou, jednoduchou n. nahoře trojvidlič

natě větvitou. 1-5 dm vys. lod. a se vstřícnými, krátce řapí
katými, srdčitě vejčitými až kopinatými, zoubkatými 1. Dro
bounké úborv, v chudé, chocholičnaté latě. mají třadý zákrov,
plevnaté lůžko a květy v terči trubkovité, žluté, na obvodě
jazykovité, bílé, vytvářející krátký paprsek. Nažky [f] mají
místo chmýří věneček pérovitě roztřepených plev. — Čn.- zí
Z již. Ameriky, porůznu na rumištích, u cest a na polích. .

malokvětá- parviflora CAV. |991|.
Pozn. Vyskvtá se u nás v odrůdě genu ina TIELLUNG se stopkami úborů

zákrovem nežlaznatými neb jen so velmí rozdr. stopkatýmui žlázkami: forma skora

*) Coreopsis unetorké NU,
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dokonale nežlaznatá zove se f. subeglandulosa THÉELLUNG,vzácnější forma
roztroušeněžlaznatá f. parceglandulosa THELLUNG;odrůda bohatěžlaznatá
(var. adenophora THELLUNG) posudpouze na Moravě u Brna.

Vzácně pozorován byl (tak v Lednici na Mor.) příbuzný druh G. guadrira
diata RUIZ et PAVON (G. hispida BENTH.), domácí z již. Ameriky až do jižní
části sev. Ameriky a vyznačujícíse mimojiné plevami většinounedělenými
(nikoliv trojklanými jako u g. malokvěté) a lodyhou nahoře vodorovně odstálými
bílými chlupy hustě chlupatou.

Rod 35. Starček. Senecio. Krcuzkraut.
Byl. různého vnějšku, mající žlutokvěté úbory s bez

plevným lůžkema jednořadým, válcovitýmn. zvon
kovitým zákrovem; velmi často však bývá na spodu zákro
vu ještě několik malých listenů n. šupin (zákrov vnější).
Kvítky v terči mají kor. trubkovité, kv. na obvodě kor. ja
zykovité, nejčastěji paprskující; někdy však jazykovité kv.
vůbec chybějí. Nažky jsou věnčeny chlupovitým chmýřím.

991. Galinsoga parviflora. 992. Senecio vulgaris.
vU

„a) Na spodu zákrovu jest buď několik šupin m. několik
úzkých listenů, někdy až pod zákrov, na samou
stopku posunutých,které tvoří tak zv. zák rov vněj
ší. Listy nedělené n. zpeřeně dělené — 2.

b) Na spodu zákrovu není zákrovu vnějšího. L. vždy
nedělené, nanejvýš po kraji vyhlodávaně zubaté
— 19.

Listy spodníširoce vejčité,na spodu mělcesrdčité.
dlouze a tence řapíkaté, po kraji hrubě zubaté — 5.

b) L. nejsou nikdy na spodu srdčité — 4.
5.a) Řapíkv list. bez oušek neb ouška nezřetelná. Lodvha

5-10 dm vys., jednoduchá, Ivsá neb + pavučinatě chlu
patá. Všechny listy řapíkaté, srdčitě vejčité, nepravi

boh.

D3 z



645

delně zoubkované, na rubu pavučinatě chlupaté. kvě
tv žluté. — Čn.-če. V Karpatech na Slovensku na vlh
kých místech. . . . srděitý- cordifolius CLAIRV.
Pozn. Jest jen formou následujícího druhu, s nímž je spojen středními tvary,

tak zejména v oblasii tatranské.

b) Řapíky listové vždy ouškaté. Rostlina 25-7 dm vys.,
lodyha lysá neb dole slabě pavučinato chlupatá. L. lysé
neb pouze na rubu na nervech chlupaté, hoření rhom
bické, čep. po řapíku sbíhavé, hluboko dvakrát střihaně
zubaté, někdy Ivrovité, u spodiny s velkými, lodyhu ob
jímajícími oušky. Úbory 3-4 cm šir. Květv temně žluté.
— Čn.-čec. Evr.- alpin. U nás pouze v Šumavě a v Kar
patech mor. i slov. na vlhkých horských nivách (holích)

horský- subalpinus KOCH.

995. Senecio viscosus. 994. Senecio silvaticus.

4.a) Listy, alespoň na střední části lodvhv, peřenodíiílné
n.peřenoklané, někdylyrovité —5

b) L. lodyžní nedělené, ovšem někdy hluboce zubaté
— 14.

3.a)V úborechjsou pouze kv. trubkovité; kv. s kor.
jazykovitými. které by tvořily na obvodě paprsek,
vždy chybějí. — Byl. iletá, s lod. 2-5 dm vys., lysoun.pavučinato-vlnatoua sl. přidužnatělý
mi, objímavě přisedlými, zpeřeně rozeklanými ve vej
čité n. podlouhlé, po kraji zubaté úkrojky. Dolejší I.
jsou však chobotnatě laločnaté, v řapík zúžené — Db.
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řj. Kuras., na polích, rumištích a u cost velmi hojný .
| obccný- vulgaris L. [992|.

b) V úborechjsou kromě trubkovitých kv. zpra
vidla také kv. s kor. jazykovitými, které tvoří
na obvodě kratší n. delší paprsek; jen výjimkou papr
sek někdy chybí — 6.

6.a) Jazykovité kor. obvodových kv. krátké, hned od po
čátku nazpět ohrnuté. Byl. ileté — 7.

b) Jaz. kor. obvodových kv. dosti dlouhé, rovnovážně
rozestálé n. teprve později dolů sehnuté — 8.

CRS NN) Mk
-1 M: ká W k

SB Vi) NEZ TNŮ
7, h NS s je ;

M

995. Senecio“carniolcus. 99%.Senecio erucifolius,

Z.a) Byl. 2-10dm vys., porostlá lepkavě žlaznatými
chloupky. — Listy peřenoklané, o úkrojcích podlouhle
opakvejčitých, chobotnatě zubatých. Listenv vnějšího
zákrovupouze asi 2-4kráte kratší zákrovu
vlastního,na konci tmavě zbarvené. NažkyIvsé.
— Čn.- zí. Evr., na lesních písčinách a zdech obecný.

lepkavý- viscosus L. [995].
b) Byl. vnějškem podobnápředch.,ale pouze roztrou

šeně pýřitá n. pavučinatá,bezžlázná. —L. pře
trhovaně peřenoklané, o úkrojcích čárkovito-podlouh
lých, zubatých. List. vnějšího zákrovu nepatrné, na
špičceobvčejněnebarevné. Nažkv srstnaté. —
Čn.- zí. Evr., na lesních stráních a mÝtinách obecný

lesní-silvaticus I.. [994].
8.a) Aspoň hoření lodyžní listy na spodině ouškaté — 10.

b) Lodyžní listy na spodině bez oušek; tatranské vysoko
horské, nízké, 5-15 cm vys. druhy — 0.
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L. lysé, živě zelené, dolení dvakráte peřenodílné, s čár
kovitými úseky, nejvyšší listy čárkovité; lodyha jedno
úborná, řidčeji dvojúborná, nachová; zákrov často na
chový, květy sytě žluté. — Čec.- sp. Karp.-balk., ve všech
Tatrách a Čorné hoře.. . . . . . .2 .+ + + + +..

karpatský- carpaticus HERBICH*)
L. aspoň s počátku více méně hedvábitě chlupaté a proto
šedé neb šedě zelené, z části nedělené, z části peřeno
sečné, dolení lodyžní a přízemní I. dlouze řapíkaté, ko
pisťovité, opakvejčité neb kopinaté, střihaně vroubko
vané neb peřenosečné; úbory ve vrcholíku obyč. s 5
jazyk. květy. — Če.- sp. Karp.-alp., na Vys. Tatrách a
Pietroši v Podk. Rusi 0

kraňský- carniolicus WILTI. **) [995].
vy BAN

o L Ula A čeSM WX ETS' A 9 +
NÍ Í (3 Ú

B )

7. Senecio erraticus. 998. Senecio vernalis, 999, Senecio doria.9)

10.a)Vřeteno peřenoklaných 1. zubaté — Ul.
b)Vřeteno peřenoklaných l. celokrajné — 12.

pavučinato-vlnatá. Úkrojkylistů po kraji ka
deřavé. — Listeny vnějšího zákrovu zcela nepatrné,
šupinovité, na špičkách černé. — Orient., u nás ještě
před 50 léty velmi vzácně, zavlečený, v poslední době
však zvláště v Č. skoro všeobecně rozš.. . . . .. ...

jarní-vernalis W. K. [998|.

dí trochu vlnatá. Úkrojky I. ploché. — Listeny vněj

"S abrotanifolius var. carpaticus HERB., S. abrotanifolius WFILBG. — **) S,
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šího zákrovu větší, asi do čtvrtiny zákrovu sahající. —
Čn.-čc. Evr.-alpin., u nás znám pouze z Heraltického
lesa u Třebíče a u Křtin sev. Brna...

skalní- rupestris W.K.
a) Listeny vnějšího zákrovu sahají asi do polovice Zá

krovu vnitřního. Listy peřenodílné. nelyrovité. —
Byl. vytrv., vyhánějící z odd. vedle přímých, tuhých,
hustolistých. 5-8 dm. vys. lodyh květonosných ještě také
plazivé výběžkv a lod. neplodné. Nažky všechny drsně
chlupaté. — Čc.-zí. Euras., na lukách, zvláště jílovi

tých a po krajích lesů velmi porůz.
rukvolistý- erucifolius1.. |996|.

“)5

1000. Senecio paludosus. 1001. Senecio fluviatilis,

b) Listeny vnějšího zákrovu nepatrné, nanejvýš asi do
:/, vnitřního zákrovu sahající. Listy, alespoň nejspod
nější, lyrovité. Kromě květonosných, 2-9 dm vys. lodyh
nevyrůstají z oddenkuani plazivévýběžkyani ne
plodné lodyhy. Byl. 2leté i vytrv. — 13.

13.a)Lod. rozvětvuje se v hustou, chocholičnatou přímo
větevnou latu teprveaž asi v hořejší své tře
tině. Listy spodní, za květu namnoze už uschlé, | v ro
vité; I. prostřední a hořejší peřenodílné, o úkrojcích

podlouhlých. Nažky z světů vnitřních srstnaté, z kv.obvodových lysé. — Čn.-zí. Eurosib., na lukách, me
zích a v lesích hojný ...

přímě tník- JacobaeaL. 1005].
b) Lod. rozvětvuje se v rozkladitou latu už asi od

prostředka. L. většinou lyrovitě peřenodílné; spod
ní, v době květu ještě zachovalé, s konečným úkr ojkem
značně velikým, široce vejčitým, dole uťatým až skoro
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srdčitým |[Ly],prostřední s konečným úkrojkem klíno
vitým J[L].Zřídka bývají spodní l. též nedělené. Postran
ní úkrojky prostředních a hořejších listů odstálé, roz
zpřažené. Nažky vesměs lysé n. velice jemně pÝ
řité — Čn.-zí. Evr., na vlhkých lukách porůznu...

barborkolist ý-erraticus BERT.*)9971.
14.a)Jazvkovitých květů v paprsku pět, nanejvýš osm — 15.

b) Jazyk. kv. v paprsku více než osm. Byl. vytrv., vyhá
nějící z plazivého odd. dutou, 1-2 m vys. lod. s I. pod
louhle kopinatými, ostře pilovitými, nejčastěji alespoň
na rubu pavučinato-vlnatými až plstnatými. Úbory v
chocholičnaté latě, s vnějšími listeny zákrovními asi do
polovice zákrovu sahajícími. — Čc.- sp. Eurosib., v mo
čálovitých houštinách velmi porůznu

bahenní- paludosus L. [1000].

Pa u)

a

al

5iA

na U

1002. Senecio Fuchsii. 1005. Senecio Jacobaea.

15.a)Lod. až po samé květenství bohatě listnatá. L. trá
vozelené, dosti měkké, až pod samé květenství dosti veliké, ve květenstvínáhle v úzké listeny pře
cházející — 17.b)Lod. nahoře chudolistá, 1. modravězelené,ho
ření mnohem menší a ponenáhlu v listeny přecházející,
lod. statné, 5-10 dm vys. — 16

16.4)Lod. a I. Ivsé neb skoro Ivsé; I. hrubé, kožovité, nasi
vělé, dolení podlouhle kopinaté, v dlouhý řapík zúžené.
hoření rychle se umenšují. Úbory 7-9 mm dl., lístky

*) S. barbaraeaefohus KROCK.
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zakrovní na konci chlupaté, často navzájem srostlé; ja
zykovitých květů převážně v úboru pět. — Če.- sp. Me
rid., u nás pořídku pouze na vlhkých nivách v již. Mo
ravě a na již. Slov... velkolistý-doria L. [999|.

b) Lod. kadeřavě chlupatá; dolení 1. vejčité neb elliptičné,
8-15 cm. šir., v široce křídlatý řapík zúžené, hoření pro
dlouženě vejčité neb kopinaté, někdy srdčitou spodinou
přisedlé, všechny zoubkované, na rubu kadeřavě chlu
paté neb Ivsé. Úbory asi 10 mm dl. a 20-25 mm šir., ja
zykovitých květů v úboru obyčejně osm. — Pont.-karp.,
ve vlhkých křovinách, lesích a na pasekách ve všech
Karpatech, počína je Bílými K. na j. v. Moravě po úpatí
Vys. Tater.. -<.". -2 2. stinný-umbrosus W. k.

nv

1004. Senecio nemorensis. 1005. Senecio paluster.

17.a)Oddenek dužnatý. s prodlouženými,plazivými
výběžky. Jazykovitých kv. v paprsku nejčastěji 7-8.Lod. 1-2 m vys., nahoře v bohatou, chocholičnatou latu
rozvětvená. Listv husté, podlouhle kopinaté, po kraji
pilovité, se zoubky ku předu ohnutými, dolejší v.
křídlatý řapík zúžené, hořejší ke spodu klínovité, neob
jímavé. Zákrovy prostředně velikých úborů krátce še
dochloupkaté: listeny vnějšího zákrovu asi do polovice
zákrovu vnitřního sahající. — Čec.- sp. Euras., na březíchvod, zvláště ve vrboví. velmi porůznu ... ..

poříční-fluviatilis WAI,LR. [1001].
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b)Odd.dřevnatý, krátký,bez plazivých výběž
ků n. jen s výhěžky krátkými. Jazykov. kvítků v pa
prsku nejčastěji 5, zřídka 6-8 — 18.

18.a)Dosti řídké listy po obou stranách lysé, zřídka ve
spod trochu pýřité, vesměs řapíkaté, n. hořejší zúže
ným spodem přisedlé, ale neob jímavé, kopinaté, po
kraji pilovité, se zoubky ku předu neohnutými.
Lod. 6-15 dm vys., nahoře v chocholičnatou latu rozv.
Válcovité zákrovyv oprostředně velikých úborů na
žloutlé, lvsé, s vnějšími listenv uzounkými,asi tak
dlouhými jako zákrov vnitřní. Nažky zpravidla Lysé.
— Čn.-sp. Iévr., v lesích a m“tinách hornatějších po
loh, zvláště v Sudetách, dosti rozšíř. . . . . .- .+ .+..

Huchsův-Fuchsii GMEL.*)|[1002].
b)L. na rubu obyčejně krátce pýřité, dolejší řapí

katé,hořejšízúženým,poloobjímavým spodempři
sedlé. Zákrovy nahnědlé, namnoze krátce pýřité.
Nažky obyčejně srstna té. Ostatně jak předch. jemuž
se i vnějškem dosti podobá. — Eurosib., v horských le
sích a hájích dosti rozš.. hajní- nemorensis L. [1004|.

19.a)Byl. 2letá, žláznatě huňatá, světlozelená,často
téměř do žluta přecházející, nahoře více méně větev
natá, 3-6 dm vys. L. kopinaté, dolejší chobotnatě zubaté,
po kraji často ohrnuté, hořejší zubaté až skoro celo
krajné, poloobjímavé. Nejspodnější 1. jsou v době květu
už vyhynulé. Břichatě zvonkovité zákrovy pro
středně velikých úborů jsou hustě porostlé žláznatými
chlupy. Kv. sírožluté. — Čn.- če. Circumpol., v bažinách
a na rašelinných březích rybníku velmi porůz. a pořídku

kalištní- paluster DC. |1005|.
b)Byl.vytrvalé, lysé n. pavučinatě vlnaté,

bezžlázné, nejdolejší s rozetkou listů v době kv.
ještě zachovalou — 20.

20.a)Dolejší listy namnoze sr dčitě vejčité, do delších řa
píků křídlovitěsbíhavé,po kraji vyhlodávaně zu
baté, hořejší podlouhlé, v krátký, široce křídlatý řa
pík zúžené, poloobjímavé, často trochu kadeřavé. Lod.
3-10 dm vys., dutá, tlustá, jednoduchá, zakončená cho
choličnatou latou. Kv. žloutkově žluté, zřídka šafránové,
v paprsku u větším počtu. Chmýří lysých nažek asi tak
dlouhé jako nažka n. málo delší. — Kv.-če. Evr.-alpin.,
v horských lesních bažinách porůznu . -< -2 -2 -+ + +

potoční- rivularis DC. [1006].
Pozn. Druh dosti proměnlivý. U typické formy (var. ty picus) jsou hořejší

I, slabě zubaté neb skoro celokrajné a křídlatě rozšířený řapík celokrajný; kv. jsou
buď žluté neb oranžové s nachové zabarveným zákrovem (f. sudeticus DC. sp.,
Cineraria sudetica KOCH).Protitomumá var. crispatus DC.(= Cin.
crispa JACO.) všechny I. hluboce zubaté a také křídla řapíková zubatá; forma
této odrůdy s oranžovýnu kv. jest S. eroceus

b)Dolelší 1. na spodu nesrdčité. buď náhle n. znená
hla v řapíkzúžené, vykrajovaně slabě zubaté až
celokrajné —2.

*) S. sarracenicus L.
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2l.a)Kv. světle žluté. — Byl. 2-4 dm vys. pavučinatě
vlnatá. L. spodní vejčité, hořejší podlouhlé až čárko
vitě kopinaté, přisedlé. Úbory dosti veliké, v konečné
chocholičnatélatě. Chmýří srstnatých nažek ně
kolikrát delší nežli nažky samy.— Kv.,čn.Euras.,
na travn. a keřn. stráních velmi porůznu . . . . ...

chlumní-campester DC. [1007].
b) Listy zelené, posléze skoro lysé; rostlina až 40 cm vys.

Odrůda st. chlumního s oranžovými kv.: velmi vzácně
oranžov“- aurantiacus DD.C.

c) Listy a lodyha bíle pavučinaté; úbory většinou nečetné
(3-4) na dosti krátkých stopkách. Rostlina vysokohor
ská, s lodyhou nejvýš 50 cm vys. — Če.- sp. Evr.-alp.
karp. Na váp. holích Bielských Tater, celkem roztrouš.

hlavatý-capitatus STEUD.
o A/C)
pakŇ/ '
| čA

1006. Senecio rivularis, 1007. Senecio campester.

Pozn. Z míšenců byl pozorován porůznu v Č., na Mor. i Slov. S. silvaticusXviscosus (=S.intermediusLASCH,S.viscidulus SCHEELE).
NaTřeboňskubylsbíránS.erraticus XJacobaea (=S.bohemicus DOM..
Z Podk. R. (Čorná Hora v Marmaroši) popsaný S. kukulensis WOL. jest snad
míšencemS. subalpinus“X Jacobaea.

Rod 34. Popelivka. Ligularia. Goldkolbe.
Vytrv. bylina s přímou, až 1 m vys., Ivsou lod. a srdči

tými, po kraji vyhlodávaně zubatými 1. Žlutokvěté úbory,
skládající konečný, listenatý hrozen, mají bezplevné lůžko a
třadý zákrov, pod nímž jsou 2 dlouhé, vstřícné listenv zá
krovu vnějšího [b]. Jazvkovitých kvítků v paprsku 8-10.Naž
ky věnčené jednoduchým chmýřím. — Čec.. sp. Euras., nej
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četněji na rašelinných bažinách, u nás velmi vzácná (Jestřebí
u Dokes ned. Č. Lípy, Řečkov u Bělé p. B.), na Slov. u Dob
šinských jeskyň, na sev. úpatí Královy Hole, v údolí Stra
cené v Lipt. T., na úpatí Braniska . . . . . .. ... ....

sibiřská-sibirica CASS.[1008].
Rod 535.Lichostarček. Erechthites. Valsches Kreuzkraut.

Byl. 1 letá, s přímou, 5-12 dm vys., dutou, lámavou, na
hoře latovitě rozvětvenou lodyhou a s podlouhle kopinatými,
ostře nestejně zubatými listy. Drobné úbory mají válcovitě
zvonkovitý, iřadý zákrov, bezplevné lůžko a bělavě žluté n.
oranžové kvítky dvojího druhu: v terči obojaké, s kor. trub
kovitými, na obvodě, v několika řadách, pestíkové, s kor. nit
kovitými. Nažky jsou věnčeny hedvábitým chmýřím. — Sp.,
zí. Ze Sev. Ameriky, v novější době pozorován u Bludova,
Holešova a Ivančic na Mor., u Frýdku ve Slez. a porůz. na Slov.
1P.R.. jestřábníkolistý- hieraciifoliaRAF.*)[1009|.

1008. Ligularia sibirica. 1009. Erechthites hicraciifolta.

Rod 56. Prha. Arnica. Wohlvorleih.

Vyhání z šikmého odd. růžici podlouhle vejčitých, celo
krajných I. a ze středu jejího přímou, 3-6 dm vys., nejčastěji
túbornou, řidčeji 2-5úbornou, žláznatě pýřitou lod. s 1-2páry
listů namnoze vstřícných. Úhledné úbory mají 2řadý zákrov
a bezplevné lůžko. Kv. oranžově žluté; nažky věnčené jed
noduchým chmýřím. — Čn., če. Evr., na horských lukách po
různu, více rozšířena pouze v Č. a na záp. Moravě (Dačice,
Slavonice, Svitavy), jinak velmi vzácně: udává se na Sloven

*) Senecio hieraciifolium L., Sen. VukotimovičiiSCHLOSS., E. praealta RAV,
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sku v záp. Karpatech na Javořině na mor. hranici a na Ko
hutu v Gemeru; obě nalez. jsou pochybná. Hojněji na Podk
Rusi a dále na východ.

chlumní n. arnika- montanaL. [1010

Rod 57. Kam zičník. Doronicum. Gemswurz.

Vytrv. byliny s nedělenými, vykrajovaně zoubkatými
a úhlednými, žlutokvětými úbory, které mají 2-5řadý zákro
a bezplevné lůžko. Nažky z vnitřních, trubkovitých květ
s chlupovitým chmýřím |[f],z vnějších, jazykovitých kv. be
chmýří [z].

v SJ SL
V a $

1010. Arnica montana. p IDoronicumstiriacum.L

b) Všechny květy s chlupatým chmýřím:; lod. skoro vždy
jednoúborná, 5-40 cm vys., spolu s listy bohaté
štětinatá, nahoře někdy žláznatá; listy poněkud tužší
na okraji vedle štětin ještě s kratšími, jemnějšími, po
někud kadeřavými chlupy. Dolení listy elliptičně-po
dlouhlé, většinou zaokrouhlené, v řapík zúžené; lodyžní
zaokrouhlenou n. poněkud zúženou spodinou poloobjí
mavé, přisedlé. Úborv 35-60 mm v prům., kv. zlatožluté:
lůžko chlupaté. — Čn.- sp. Evr.-alp. Na skalnatých ka
menitých místech, na horských holích u nás pouze ni
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Slovensku ve Vys. i Nízkých Tatrách a na Čorné Hoře
v Podk. Rusi . . štýrský- stiriacum D. T'*) [1011].

2.a) Oddenek bez výběžků — 5.
) Oddenek s podzemními, šupinatými, na konci hlízovitě

ztloustlými výhonky a s dlouze řapíkatými, srdčitý
mi. přízemními listv — 4.
Lod. 4-12 dm vys., nahoře větevn. L. dolejší mělce srd
čité, s křídlatým, 2ušetným řapíkem [L], prostřední vej
čité, na spodu často houslovitě stažené, objímavé [L+],
nejhořejší kopinaté, listenovité. — Čec., sp. Evr.-alpin.,
pořídku na desnatých horských stráních v Šumavě,
Klad. Sněžníku, Jeseníku, Beskydách a na Slov. hojně

ve vyšších Karpatech 0rakouský-austriacum JACO. [1012].
b) Přízemní a dolení lodvžní listv podlouhlé, v řapík

zúžené, tupé, skoro celokrajné, hoření podlouhle-ko

1 W
—

pinaté, ostré, objímavé, lůžko přilysé. — Oddenek šikmý, hlíznatě kulovitě ztlustlý. Kv.-čn. V Karp. na
Slovensku . . . . uherský- - hungaricum RCHB. f.

4.a) Listy přízemní nejčastěji jen 2. Listů lodvžních 5-8,
z nichž 2 nejdolejší řapíkaté, druhý s řapíkem rozšíře
ným na spodu ve 2 široká ouška, ostatní objímavým
spodem přisedlé. — Lod. 5-12 dm vys., nahoře často
chudě větvitá, řidčeji tůborná, žláznatě pýřitá až hu
ňatá. — Kv., čn. Evr.-alpin., u nás znám pouze z Kruš
ných hor a Vorlíku, kamž byl nejspíše zavlečen, a na
Podk. Rusi na Okole při pramenech Černé Tisy. .obecný- pardalianchesL.

b) L. přízemních obvčejně větší počet. Za to lodyžní l.
pouze 2-3, z nichž nejdolejší jest zúžen v křídlatý řa
pík, ostatní jsou objímavým spodem přisedlé. Lod. 3-6
dm vys., nejčastěji 1úborná, zřídka 2úborná, jemně pý
řitá. — Kv., čn. Evr.-alpin., u nás pouze u Nových Hra
dů na Třeboňsku, asi jen zdomácnělý.

kavkazský- caucasicumM. BIEB.
Pozn. Doronicum carpaticum NYM.(P. R.) viz v doplňcích.

Rod 58. Protěž. Gnaphalium. Ruhrkraut.'
Byl. s nedělenými, kopinatými až čárkovitými, celokraj

nýmiI. a drobnými úborv, které mají nehu ňaté, na
mnozebarevné, více méně suchomázdřité, po odkve
teníobvčejněhvězdovitě se rozkládající zákrovy
a bezplevná lůžka, a obsahují dvoje kvítky: uvnitř obojaké,
s kor.trubkovitými, na obvodě v několika řadáchpestíko
vé s kor. nitkovitými, nepaprskujícími. Prašníky mají na
spodu šidlovité přívěsky. Nažky jsou věnčeny chlupovitým
chmýřím.
1.a) Byl. 1leté, s vřetenovitým kořenem. Úbory směstnané v konečná klubka —

b) Byl. vytrvalé, namnoze trsnaté. Úbory v květenství
hroznovitém, někdy ovšem krátkém a hustě směst-.———o —

E, Aronieun Clusi AUCE,, Dor. viilosamoVER,
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naném. Chlupy chmýří všech květů nitkovité, ke koncineztloustlé — 53.

b
n“

enor"“““

v plochou kytku, která jest podepřenahustěběloplstnatými, hvězdovitě rozloženými
listy. Chlupy chmýří vnitřních kv. na konci kyjovi
tě ztloustlé. — Byl. euras-alp. v Č. kdysi na Šumavě
u Zdikova a pozdějiv Krkonoších u Labského vodopádu
nasázená a zdomácnělá; původní 2
na vápenitých skalách Karpat 2/ | Wee
slovenských . . .- .- « +... RR| 4
alpská- leontopodiumSCOP.*)

'.

(1012. Doronicum austriacum. 1015. Gnaphalium uliginosum.

úborů jsou podepřena- listy dlouhými, klubka daleko
řesahujícími. Listeny zákrovů nahnědle žlutavé. —
od. 5-20 cm vys., již od spodu rozvětvená, obyčejně

i s listy bělovlnatá, zřídka olysalá. Kv. nažloutle bílé.
— Če.-řj. Euras., na vlhkých polích, březích vod a v
příkopech obecná —.bažinná- uliginosum L. |1015|.
Prostřední a hořejší I. lodyžní poloobjímavé.
pod klubky úborů krátké, klubka nepřesahující, ně
kdy sotva patrné. Listeny zákrovu leskle slámožluté. —
Lod. 1-3 dm vys., jednoduchá n. až nahoře rozvětvena.
i s listy běloplstnatá. Kv. žlutavé n. červenavé. — Čc.
řj. Kosmopol., na vlhkých, zvláště písčitých půdách
dosti rozš. . . . žlutobílá- luteo-album L. [1014|
Zákrovy úborů 2řadé, s vnější řadou listenů sahají
cích do polovice výšky listenů vnitřních. — By.
pouze 3-10 cm vys., vytvářející trsy vyvstoupavých 1

*) Leontopodium alpinum CASS.
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položených, hustě listnatých jalových výhonků a tenké,
chudolisté, 1-10 cm dl. lodyžky zakončené směstnaným,
krátkým, pouze 1-5úborným, listnatým hroznem. —Če.
řj. Circumpol, u nás pouze v Krkonoších, na Slovensku
na Babí goře, na vys. Karpatech, na Čorné hoře a Pie
troši v Podkarp. Rusi . . . . . nízká-supinum L.

b) Zákrovy střechovité, ze 3 řad listenů složené;
vnějšířadalistenů sahájen asi dotřetiny výšky
zákrovu — 4.

4.a) Listy 1žilné — 5.
b) L. 5žilné, kopinaté až podlouhle kopinaté, oddálené,

ve střední části lodyhy největší. Lod. 2-3 dm vys., vloč
katě běloplstnatá, zakončená hroznem krátkým. Li
steny zákrovní mívají pod koncem černohnědou
skvrnu. — Če.-zí. Eurosib., v horských lesích od Šu
mavy až po Beskvdy a Karpaty na Slov.. ... ......

norvéžská-norvegicum GUNN.[1015].

1014. Gnaphalhum 1015. Gnaphalium 1016.Gnaphalium
luteo-nlbum. norvegicum. siivaticum.

5.a) Lod. 2-8 dm vys.. i s I. hedvábitě běloplstnatá, porostlá
hustě listy úzce kopinatými, k vrcholku stále se umen
šujícími, posléze na svrchní straně dosti lysými, a za
končenástaženým hroznem prodlouženým. Liste
ny zákrovu bledožluté n. nahnědlé. — Če.- zí. Eurosib.,
v suchýchlesícha mýtináchobecná l.

lesní- silvaticum L. [1016].
b) Lod. pouze 5-15 cm vys., porostlá listy až k vrcholku

skoro stejně velikými, po obou stranách hustě plstnatý
Klíč k úplné květeně. 42
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mi. Hrozen úborů chudý, krátký. — Čec.-zí. Eurosib,
u nás pouze v Šumavě, Krušných horách a Krkonoších
a vzácně ve váp. Tatrách 0

Hoppeova- HoppeanumKOCII

Rod 39. Smil. Helichrysum. Immerschón.
Shoduje se v úborech a květech s protěží, od níž liší

se však tím, že zákrovní listeny po odkvetení se hvězdo
vitě nerozkládají a žepestíkovékvítky s nitkovitými
kor. tvoří na obvodě pouze 1 řadu, nechybějí-li docela.
— Vyhání z odd. obyčejně celý trs přímých, 2-4 dm vys. I
s listy běloplstnatých lodyh, které se zakončují hustou cho
choličnatou latou kulovatých úborů se zlatolesklým n. oran
žovým, suchomázdřitým zákrovem a oranžovými kvítky. —
Če.- ři. Eurosib., na písčitých půdách dosti rozš. £ . . *.

písečný- arenarium DC.*) [1017]

1017. Helichrysum arenarium. 1018.7Antennaria dioica. -LÁŽE —

Rod 40. Kociánek. Antennaria. Katzenpfotchen.
Rostl. vytrv., dvoudomé; obojaké s jalovými květy trub

kovitými, s chmýřím na konci kyjovitě ztluštělým; úbory
pestíkové s nitkovitými plodnými kv., s chmýřím nitkovitým.
1.a) S položenými kořenujícími výběžky, s lodyhou přímou,

8-25 cm vys., jednoduchou; 1. na líci lysé, na rubu bělo
plstnaté, přízemní opakvejčitě kopisťovité, lodyžní |

" Gnaphalium arenarium L.
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všechny skoro stejné, čárkovitě kopinaté; vrcholík ko
nečný, hustý; lístky zákrovní u rostl. pest. podlouhlé,
u rostl. praš. širší, kopisťovité, růžové n. bílé; květy rů
žové n. bílé. — Kv.-čn. Circumpol., na lesních mýti
nách a suchých lukách obecný .- .. . . -2 -+ + +...

dvoudomý- dioica GARTN.*) [1018]
b) Bez výběžků: lod. ipřímá, jednoduchá, 8-25 cm vys., I. ko

pinaté, na líci přílysé, na rubu huňaté, trojžilné, ostré
n. dolení tupé (nikdy kopisťovité), lodyžní ponenáhlu
menší, vrcholík konečný hustý, lístky zákrovní opáleně
mázdřité, dolení přiostřené, světle hnědé; květy bílé. —
Čc., sp. Eur.-alpin. Na Tatrách a na Svidovci v Podk. R.

karpatský- carpatica R. BR.**)

1019. Filago arvensis, 1020. Filago germanica,

Pozn. V zahradách pěstuje se častoa odtud někdy i zplaňuje k. perlový
A. margaritacea R. BR.***),který se ve 2domých úborech shoduje s kociánkem
naším. Druhvytrv., 3-6 dm vys., bez listnatých výběžků. L. čárkovitě kopinaté,
vespod hustě běloplstnaté, nahe ře pavučinatě vločkaté. Ubory v bohaté, chocholič
naté latě mají zákrovy sn č hobílé, nelesklé a květy žlutavé.

Rod 41. Bělolist. Filago. Schimmelkraut.
Byl. ileté, namnoze bělovlnaté až plstnaté, s čárkovitý

mi až kopinatými, celokrajnými I a drobounkými,
Shrannými, huňatými, v klubka směstnanýmiúbory,
které mají alespoň na obvodě plev nnaté lůžko a obsahují
na obvodě kv. pestíkové, s kor. nitkovitými [F;], uvnitř kv.
obojaké, s kor. trubkovitými [F]. Z prvých kv. dospívají naž

*) Gnaphalium dioicum L. — **) Gn. earpathicum WHLBG, — ***) Gnapha
kum margaritaceum L,
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řím
1.)

3
moe

„da

l)

3. a)

[£]. Prašníky [a] jsou na spodu ocasaté.
Lod.namnozehroznovitě větvitá, o větvích většinou
krátkých, jednoduchých. — Byl. hustě bělovlnatá, 1-5
dm vys., s I kopinatými. Listeny zákrovu na konci pří
tupé. až skoro do špičky hustě vlnaté. —Če.- zí.
Kurosib., na polích, písčinách a v mýtinách obecný.

polní n. plesnivec-arvensis L. [1019|.
Lod. namnoze vidličnatě větvitá — 2.
Listeny zákrovuhrotitě zašpičatělé, na špičce
lysé, i za plodu přímé. Úbory v kulatých klubkách

po 15-20, v „ozsocháců a na koncích větví. Byl. 1-3 dmvys., bělošedě n. nažloutle vlnato- plstnatá, s listy ko
pinatými. Ostatně jako předch., dosti hojný. 

německ Ý- germanica L. [1020].

Listeny zákr. tupounké. nohrotité, za plodu hvčz
dovitě rozložené. Úbory v klubíčkách po 2-6 — 5.
Lístky, jimiž klubka úborová jsou podepřena, jsou
k ratší nežli klubka. Byl. 1-2dm vys.. tence vlnato-plst
natá, s listy čárkovito-kopinatými. Vnější listeny zá
krovu jsou plstnaté, ale na špičce lysé, sucho
mázdřité a dole vakovitě vyhloubené. — Če. -zí.
Eurosib., na písčitých půdách dosti rozš.. „.

nejmenší- minima FR.j [1021]
*) F, montana L. p.
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b) Listky jimiž klubka úborová jsou podepřena, jsou del
ší nežli klubka. Byl. 1-2 dm vys., skoro hedvábitě při
tiskle plstnatá,s I. šidlovitě čárkovitými. —
Čc.- zí. U nás vzácný, s cizími semeny z již. Evropy za
vlékaný . . . . francouzský- gallica L. [1022|.

„© Pozn. Na SlovenskubylipozorovánímíšenciF. germanica Xarvensis(F.mixta HOLUBY)a F.minimaXarvensis (F intermedia HOL.).

Rod 42. Stokroč. Bellidiastrum. Alpenmaflieb.
Horské, statné chudobce podobné vytr. byliny, se zá

krovem dvouřadým a lůžkem kuželovitým. Přízemní listy v
růžici opakvejčitě prodloužené neb kopisťovité, žláznaté pi
lovité. Lodyhy 10-25 cm vys., bezlisté, jednoúborné. Lístky
zákrovní stejné, zelené, ve dvou řadách. Květy jazykové,
pestíkové, bílé, v jedné okrajní řadě, květy trubkovité, obo
jaké, žluté. — Kv.-čn. Evr.-alp. j. v. Ú nás na Slovensku
převážně na vápně od Trenčanska na sever i východ

horská- Michelii CASS.*) [1025|.

Rod 45. Hvězdnice. Aster. Sternblume.
Byl. vytrvalé, řidčeji 2leté, se střídavými, nedělenými |.

a s úbory o střechovitém, víceřadém zákrovu, a bezplevném
lůžku. Kvítky obvodové v jednořadém paprsku, mají koruny
jazykovité a jsou jinak zbarveny nežli kv. v terči, které
mají kor. trubkovité; někdy však paprsek také chybí. Simáč
knuté, bezžebré nažky jsou věnčeny chlupovitým chmýřím.
09 Aster bellidiastrum SCOP,
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b)

jinak zbarvené — 2.
Kv. v celémúboru pouze trubkovité, zlatožluté.
— Lod. lysé, přímé, 2-5 dm vys., teprve nahoře v hustý
chocholík drobných úborů rozvětvené.L. čárkovité,
podobné listům Inu, husté, na «<olejší části lodvhy v
době květu již opadalé. — Sp.- zí. Merid., na suchých
a stepních stráních porůznu .

zlatovlásek- linosyrisBERNH.11024].

Dolejší I. kopisťovité, směstnané v rozetku, v době kvě
tu ještě zachovalé. Zákrovní listeny úhledného úboru
špičaté; květy v paprsku světle modrofialové. — Kv.
čn. Circumpol., na skalách čedičových a znělcových hor
(Rálsko, Bořen, Bezděz a j.), ve výs. Jeseníku, na Slov.
a na Podk. R. na váp. v horách. . horní-alpinus L.

Pozn. Na Pienináchna Slov. roste odr. s listy pouze na okrajích PDnalíciana rubuvšakúplnělysými. . . . pieninská- glabratus HER
V Cecháchroste štětinatá fofřma. . . « . 0. srstnatá - hirsutus HOST.

b) Lod. zpravidla víceú bcorné —3.

b)

chomázdřitéa zbarvené. Oddenek krátký, nepla
ZIVÝ. — 4.

na spodu) lemovány širokou n. úzkou sucho mázdři
tou n. chruplavčitou obrubou. Odd.plazivývýběžkatý—7.
jejich často načervenalá. Byl. 2letá, zcela lysá. Lod.
2-7 dm vys., po celé délce stejně listnatá. L. trochu duž
naté, podlouhle kopinaté, hořejší čárkovité. Kv. v pa
prsku lilákové. — Čec.- řj. Eurosib., u nás pouze na sla
nistých lukách v již. Moravě a již. Slovensku . ...bažinná- tripoliumL.

5, a)

vytrv.,alespoňna lod.mrtnaté n.šedovlnaté—5.
Jazykovité kv. v paprsku pestíkové, plodné, barvysvětle modrofialové. Lod. 3-5 dm vys., nahoře
chocholičnatě víceúborná, velmi zřídka túborná po ce
lé délce listnatá. L. podlouhle elliptičné, v řapík zúžené.
nejdolejší v době květu již uschlé. Listeny zákrovu
tupě zaokrouhlené. — Sp.-zí. Orient., na výslun. strá
ních porůznu . . . . chlumní-amellus L. [1025|.

Pozn. Ve Spiši na Slovensku (v okolí Kežmarku a Lučivné) roste odr. s vněj

var. scepusiensis KIT.

kové—6.

5-10 dm vys. Listy čárkovito-kopinaté, husté, 5žilné.
nejhořejší tžilné. droboukými bradavičkami poseté,
ostatně lysé. Větve chocholičnaté laty. porostlé drob
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nými listy. — Sp.-zí. Jihoevr., pěstovaná pro okrasu
a velmi zřídka též zplanělá NS

tečkovaná- punctatusW. K.

a)
b)

ku lilákové. Ostatně jako předch. — Čč.-zí. Pont.
Pro území dnes pochybná . . šedivá-canus W. K.
Listy kromě nejdolejších vesměs přisedlé — 8.
L. kromě nejhořejších řapíkaté — 15.

b)
.a)

zúžený m(neobjímavým)

L. jsou přisedlé spodem zřetelně objímavým — 12.
Vnějšílisteny zákrovní jsou jen o málo kratší nežli
listeny vnitřní. Lod. 8-15 dm vys., nahoře hranatá a
v chocholičnatou latu sličných úborů rozvětvená. L. ko
pinaté, celokrajné n. jen uprostřed okraje oddáleně pi
lovité. Kvítky paprsku s počátku bělavé, později lilá
kové n. namodralé. — Sp.-zí. Podle všeho amer. pů
vodu, v pobřežních křovištích porůznu, u nás jen zpla
nělé . . vrbolistá- salicifolius SCHOLL.*) [1026].

b) Vnější I. zákrovní sahají sotva do polovice n. do
třetiny celého zákrovu — 10.

0.a)Lod. latnatě větvitá — 11.

úbornými větvičkami, 8-12 dm vys., nahoře slabě hra
natá. L. úzce kopinaté, tuhé. Jazykovité kv. v paprsku
dosti krátké, s počátku bělavé, později namodralé. —

*) A. salignus WILLD.
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Sp.- zí. Ostatně jak předch... . . . < -2 + + 4+ +.
křovištní. frutetorum WIMM.

11.a)Jazykovité kv. v paprsku hned od počátku ble
dě lilákové. Lod. 8-15 dm vys. L. podlouhle kopi
naté, ostře a drobně pilovité, dosti tuhé. — ZŽí.-řj.
Ze sev. Ameriky, pěstovaná pro okrasu a zřídka v po
břežních křovištích zplaňující 0

Lamarckova-Lamarckianus WÍIMM.
b) Jaz. kv. v paprsku bělavé, teprve při odkvétání li

lákové. Lod. 8-12 dm vys.; I. kopinaté, oddáleně pilo
vité až celokrajné, měkké. Úbory drobné, ze všech
druhů nejmenší, s listenv zákrovnímipřitisklými
n. jen na konci odstálými. — Ostatně jako předch. .

malokvětá- parviflorus NEES. [1027].
12.a)Lod. na stopách listů trochu chlupatá. Vnější listeny

zákrovní sahají přes polovinu zákrovu. Jazyko
vité kv. v paprsku světle fialové. Byl. 6-10 dm
vys., namnoze chocholičnatě latnatá. Listy podlouhle ko
pinaté, drsné, dolejší drobně pilovité, hořejší celo
krajné. Úbory prostředně veliké; listeny jejich zákrovů
volné, vnější odstálé, bylinné. — Zí.-iřj. Ze sev. Ame
riky, pěstovaná, ale také v pobřežních křovištích zpla
nělá i zdomácnělá. novobelgická-novi belgii L.

b) Lod. úplně lysá. Vnější listeny zákrovní sahají
sotva do třetiny zákrovu. Jazykovité kv. v paprsku
blankytně modré. Byl. 10-15dm vys., hroznovitě
rozvětvená.L. kopinaté, tuhé, hladké, 1žilné,se
síťkovaně rozvětvenými žilkami vedlejšími. Sucho
mázdřitá obruba listenů zákrovních široká, bělavá. —
Ostatně jako předch. . . hladká-laevis L. [1028|.

15.a)Dlouze řapíkaté I. na spodu srdčité, po kraji ostře
pilovité. Jazykovité kv. v paprsku bílé n. bledě Li
lákové. — Lod. 3-6 dm vys., nahoře rozvětvená v
hroznovitou latu dosti drobných úborů. Nejhořejší listy
bývají též kopinaté a přisedlé. — Sp.- zí. Ze sev. Ame
riky, pěstovaná pro okrasu a velmi zřídka zplaňující

srdčitá- cordifoliusL.
b)Podlouhle kopinaté, pilovitéI. zúžují se na spo

du znenáhla v řapík. Jazykovité kv. v paprsku modro
fialové. — Ostatně jako předch. . . . . . . «.

odstálá- patulus LAMk.
Poznámka o druzích hvězdnic, u nás pěstovaných, zplanělých neb zdo

mácnělých. Bohatý rod Aster jest jeden z nejobtížnějších pro svou úžasnou varti
bilitu a mnohotvárnost, která má v zápětí, že se při podrobném studiu ztrácejí ostré
hranice mezi jednotlivými druhy. K tomu druží se ještě ta okolnost, že mnohé druhy
jsou v Evropě odedávna v kultuře, při čemž tu vznikly 1 zvláštní formy, které sť
nepodařilo identifikovati s divokými druhy severoamerickými. Také názvosloví druhů
jest velmi spletité. Pončvadž různé druhy u nás v kultuře neb i v přírodě zcela zdo
mácněly, připojujeme ještě tyto poznámky. A

1. A. salicifolius SCHOLL. bývá zván dnes A. salignus WILLD. Jest jistě
amerického původu (a nikoliv evr., jak se za to dříve mělo), ačkoliv nebyl v Amer.
nikde nalezen v totožné formě. Okruh ten dělí se dnes ve tři druhy, a to:

a) L. lodyžní kopinaté. na spodu slabě ouškaté (poloobjímavé). Úbory dosti
malé, zákrov 4-5 mm vys., zákr, lístky nestejně dlouhé, sotva přes !|; mm široké.
jazyky zpravidla zbarvené . . . . . -+ + *+ ... A. lanceolatus WILLD."

») A. frutetorum WIMM.
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b) L. lod. kopinaté, na spodu neouškaté. Úbory střední velikosti, zákrov zvýši
6 mm neb více. Zákr. lístky sotva přes '|, mm široké, skoro stejně dlouhé, jazyky
kv. zprvu bělavé, pak barevné. . . . « « « « « +... A, salignus WILLD.

c) L. lod. kopinaté neb čárkovitě kopinaté, neouškaté. Zákrov zvýší as 4 mm,
zákr. lístky velmi nestejné délky. Jazyky kv. bílé, řidčeji bledě zbarvené... ...

A. Tradescanti L.*)
2. A novi belgii L. Velice měnlivý druh, který se dělí v širokém pojetí takto:
A) Lod. hroznovitě větevnatá. tudíž prodlouženě jehlancovitá — Subspec.

laevigatus (LAM.sp.) THELL.(= A. brumalis NEES).
B) Lod. ehocholičnatě větevnatá, dolejší větve prodloužené, sahající skoro až

k vrcholku,
a) L. kopinaté až podlouhlé, úbory větší (přes 6 mm), zákr. lístky -E 1 mm

široké |. 24 Subspec. eu-novi belgii THELL.
b) L. úzce kopinaté, úbory menší (5-6 mm vysoké), zákr. lístky užší (málo

přes 4, mm) ©. . . . . Subspec. floribundus (WILLD. sp.) THELL.

3. A. laevis L. AmeričtíautořirozeznávalízpravidlaA. la evis jako rostlinu
sivou neb bledězelenou s I. na větévkách velice drobnýmu, šupinovitými neb šídlo
vitýnu a A. versicolor WILLD,,který jest zelený a má málo zmenšené |. na
větévkách. THELLUNG připomíná, že pravý A. la e vis jest, jak se zdá, v kultuře
velmi vzácný. Pod tímto jménem zahrnuje se zpravidla A. versicolor, o kterém
píšejiž Asa Gray, že jest obecný v evropských zahradách, a ačkoliv jistě pochází
ze sev, atlant. Ameriky, že však není nikde znám bezpečně samorostlý. THELLUNG
pojímávšak A. versicolor WILLD.jako přechodnítvary mezi A. laevis a A.
noví belgii (resp. lanceolatus) a jest toho názoru, že jestpůvoduhybridního.
Naše formy. pokud jsme je viděli, odpovídají A. Versicolo r.

4. A. patulus LAMK. Pod tímto označením se shrnují dva druhy a to vlastní
A. patulus se zúžeuou, nesrdčitou a ouškatě neobjímavou basí I. a se zevními
zákr. lístky kratšími vnitřních a A. tardiflorus s baosílod. I. ouškatě neb srdčitě
objímavou a se zákr. lístky stejně dlouhými. Od A.novi belgii, jemuž se A.
patulus bez význačných dolejších I. značně podobá, tší se tento užším zákrovem,
užšími, málo přes '+ mm širokýnu zákr, lístky, které jsou ponejvíce bělomázdřité
(ani zevní nejsou bylinné).

A. novae Angliae L., původem taktéž ze sev. Amer., jest velmi ozdobný
druh, u nás pěstovaný, avšak jen zřídka z kultury zabíhající (tak v Č. v křoví u
Hluboše). V kultuře jsou tyto dvěformy:

**) A. parviflorus NEKS, A. fragilis WILLD.
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a) var. hortensis NEES s úbory velmi krátce stopkatými, nahloučenými na
konci lodyhy a větví; stopka konečného úboru zdéli nejvýše 1—2 cm.

b) var. amplexicaulis (LAM.sp.) PERS.(= A. s purius WILLD.)súbory =

jednotlivými na konci listnatých větévek; také konečný úbor má stopku přes 5 cmouhou.

Rod 44. Astra. Callistephus. Sommeraster.
Byl. tletá, 2-5 dm vys., se střídavými, řapíkatými, kopisťo

vitými až kopinatými, pilovitými až celokrajnými I. a ve
likými, jednotlivě konečnými úbory, které mají lůžko bez
plevné a zákrov složený z listenců lupenitých. Květy
jsou dvoje; vnitřní obojaké, trubkovité, žluté; vnější pestí
kové, jazykovité, nejčastěji modré, ale nachové n. bílé, v
1řadém paprsku. Nažky jsou věnčeny chmýřím2řadým.
— Če.-řj. Z Číny, pěstovaná v četných, namnoze »plnokvě
tých« odrůdách pro okrasu a zřídka
zplaňující . - « «+ + - «+ + +..

čínská -chinensis NEES. |[1029|.i
WyPa *PE

Rod 45. Hvězdník. Stenactis. Schmalstrahl.
Byl. iletá i vytrv., s růžicí přízemních, kopisťovitých,

hrubě pilovitých I. a s přímou, 3-6 dm vys., listnatou lod.,
která se nahoře chocholičnatě rozvětvuje. Úbory, podobné
úborům sed mikrásy, mají střechovitýzákrov, bezplevné
lůžko a dvoje květv: v terči obojaké. trubkovité, žluté [F],
na obvodě ve 2řadém paprsku pestíkové, úzce jazykovité,
bílé n. namodralé [F]. Nažky z prvých kv. [z4] mají chmýří
ze 2 řad chlupů, nažky z druhých kv. [z] však mají místo
chmýří pouze včnoček kratičkých chloupků. — Čce.-sp. Ze
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-„Ameriky, pěstován pro okrasu a zřídka potí „.roční-annua NEES.*) [1050].
Pozn. S. speciosa LINDL.(= Erigeron speciosus DC.),domácí

v sev. Americe, se místy pěstuje a zřídka zplaňuje (tak v Č. u Holic a na Litomyšlsku).

Rod 46. uran. Erigeron. Berufkraut.
Shoduje se ve střechovitém zákrovu a bezplevném lůžku

úborů, jakož i ve smáčknutých, chmýřím věnčených nažkách
s hvězdnicí, má však obvodové,úzce jazykovité až nit
kovitékv. v několika řadách.
I.a) Krajní jazykové květy zdéli neb nepatrně delší než

květy vnitřní, obyčejně přímé. Květenství velký hrozen
neb rozkladitá lata — 2.
Krajní jazykové květy dvakráte delší než květy vnitř
ní, červeně-modré, lilákové neb bílé. Lod. s jedním neb
s několika úbory. Rostliny horské — 4.

2.a) Byl. 1letá, s přímou, 3-10dm vys. lod., která jest hustě
porostláčárkovito-kopinatýÝmi L a rozvětvuje
se v podlouhlou, velmi bohatou, hroznovi
tou latu drobounkých úborůů. — Kvítky v terči obojaké, trubkovité, žluté |: na obvodě pestík., uzouncejazykovité, špinavě Bílé. jen asi zdéli n. jen málo
delší svého zakrovu |F4]. Chmýří nažek iřadé, bílé. —
Sp.-řj. Kosmopol., k nám ze sev. Ameriky zavlečený
a nyní na píščinách, mýÝtinácha zdech zdomácnělý. .

kanadský- canadensisL. [1031].
b) Byl. 2leté až vytrvalé, s přímou,2-6dm vys. lod.,

která jest oddáleně porostlá podlouhle klínovitými
až čárkovito-kopinatými I. a nahoře se rozvětvuje hroz
novitě n. skoro chocholičnatě v několik 1-4úborných
větví. Na obvodě úborů jsou kv. úzounce jazykovité
až nitkovité,barvy pletní až nachové, skoro 2krát
tak dlouhé jako zákrov — 3.

3.a) Bylina všecka srstnatá. — Čn.-zí. Circumpol., na
suchých kopcích, písčinách a zdech hojný . . . ...

ostrý-acer L. [1055].
b) Byl. sdlisty lysý mi, jen po kraji brvitými. — Ostatně

jako předch. za jehož odrůdu se též považuje, ale vzácný
hladký- droebachiensis MŮLL.

4.a) Lodyhy, listy i zákrovy žláznatě chlupaté. Jazykové
květy nachové. Rostlina vytrv., lod. 20-60 cm vys., často

již od poloviny rozvětvená. Listv plihé, 3 žláznaté abrvité, dolení podlouhle kopinaté, větší. v křídlatý řa
pík zúžené, prostřední a hoření širokou spodinou při
sedlé, všechny I. £ tupé, s nasazenou špičkou. Květen
ství obyč. 5-8úborné (i do 40 úb,), úbory 2-3-5 cm Šir.
Lístky zákrovní hustě žláznaté. Květy trojaké: jaz.
pest., trubk. oboj. a úzce trubk. post. — Če.- zí. Evr.
alp.-karp. Zřídka v pásu klečovém v Bielských Tatrách

karpatsk v-atticus VILL.**)
b) Lod. a I. bezžlázné — 5.

—— M
—

*) Lrigeron annuus PERS, — **) E, carpathicus GRIS. et SCIENK.
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5.a) Květy v úboru trojaké; vnější jazykovité pest., vnitřní
trubkov. oboj., a mezi nimi vtroušeny úzce trubkovité
a tenké kv. pest. — 6.

b) Kv. v úboru dvojaké; vnější jazykovité pest. a vnitřní
trubk. oboj., na konci obyčejně červenavé Z.

6.a) Lodyhy jednoúborné (vým. se 2 úbory), červeně na
běhlé, 5-20 cm vys. Dolení l. poněkud masité, na po
vrchu (aspoň na rubu) lysé, kopisťovitě opakvejčité.
Listy zákrovu hustě huňaté, obyč. + nachové. Úbory
velké, 2-28 cm šir., jazvkové kv. červenavé. — Evr.
alpin.-arkt. Na vápence.skalách a holích Tater. . ....

opomíjený- neglectus A. KERNER[1032|.

b) Lod. jednoúborné n. rozvětvené, 2-20 cm vys. Dolení l.
nejsou masité, chlupaté i na líci. Lístky zákrovu chlu
paté, + tuze, nikoli však hustě huňaté, obyčejně zelené.
Dolení 1. opakvejčité n. vejčitě kopinaté, někdy + ko
pisťovité, prostřední a hoření přisedlé. Úbory 2-3 cm
šir. Kv. trubk., žluté n. na konci červené, kv. jazyk.
růžové n. nachové. — Čec., zí. Circumpol.-alp., u nás
pouze v Bielských Tatrách na vápně.. . .. .. . ...

alpský- alpinus L.
7.a) Lístky zákrovní měkce chlupaté. Lod. vždy jednoúborná,

2-8 cm vys., zvláště nahoře měkce chlupatá, bezžlázná.
L. + chlupaté, na okraji brvité, dolení opak klínovitě
vejčité, velmi tupé n. i poněkud vykrojené, lod. l. kopi
naté, přisedlé, ostré. Úbory 10-27 mm šir. Lístky zákr.
zelené n. na konci + fialové. Kv. jazykové jasně lilá
kové. — Če.- zí. Cireumpol.-alpin. Na vlhkých holích
a skalách v alpinském pásu Vys. Tater.. . . . ...

jednoúborný-uniflorus I.



669

b) Lístky zakr. krátce a dosti tuze chlupaté n. lysé. Lod.
5-30 cm vys., obyčejně jednoúborná, řidčeji s 2-6 úbory,
slabě chlupatá n. úplně lysá, bezžlázná. L. zřídka pou
ze chlupaté n. lysé, na kraji brvité, dolení podlouhlé,
+ kopisťovité, tupé, s nasazenou špičkou. lodyžní kopi
naté, přisedlé. Úbory 15-2 cm šir. Jazyk. kv. červenělilákové. - Če.-zí. Evr.-karp.-alpin. Uvádí se z vápen
cových skal na Bielských Tatrách.. .

lysý- polymorphus SCOP.9P'ozn. Zřídkavyskylujese míšenec: E. acerXcianadensis (=E
Tuelsenii VATKE,

1054. Solidago virga aurea. 1035. Solidago canadensis.

Rod 47. Zlatobýl. Solidago. Goldrute.
Shoduje se ve střechovitém zákrovu a bezplevném lůžku

úborů, jakož i v chlupovitém chmýří nažek s hvězdnicí,
má však jazykovité kv. v paprsku téže barvy jako trub
kovitékv. v terči a nažky válcovité, žebernaté. Byl.vytrvalé.
1.a)Úborydosti veliké skládajehlancovitoulatu, její

chudokvěté — 2.
b) Úbory drobné, v bohaté latě, která se skládá z dlou

hých, namnoze jednostranných, často více méně ohnu
tých, hojnokvětých hroznů — 3.

*) JE,zlabratus HOPPE.

1rozen nN.přímou,jí |
ž větvičky jsou krátké a
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2.a) Prostředně veliké, zlatožluté úbory v přímé, vše
stranné latě, složené z chudokvětých, krátkých,
přímo odstálých větviček. — Lod. 3-10 dm vys., roztrou
šeně chlupatá. Listy spodní elliptičné, v křídlatý řapík
zúžené, střední vejčité až kopinaté, oboje pilovité. —
Sp.- řj. Circumpol., v mýtinách a na lesn. stráních hojný

obecný- virga aurea L. [1054
b) Úbory větší, v hroznu buď úplně jednodu

chém n. jen nejdoleji složeném.Lod. pouze 1-1
dm vys., skoro lysá. Ostatně jako předch., za jehož od
růdu se též považuje. — Na horských lukách od hor
Jizerských až do Beskyd a Karpat na Slov. a Podk. Rusihorský-alpestris W.K
Lod. hustě mrtnatá. Úbory [ú] drobounké, s jazy
kovitými kv. sotva delšími nežli zákrov. — Byl
6-10 dm vys., s kopinatými, ke konci ostře pilovitými
na rubu všude roztroušeně mrtnatými listy. — Sp.- řj
Původem ze sev. Ameriky, v pobřežních křovištích mí.
sty zplanělý . . . kanadský- canadensis L. [1035

b) Lod. lysá, jen nahoře útle pýřitá. Úbory, o něco větš
nežli u předch., asi 6 mm vys., mají jazykovité květy
značně delší nežli je zákrov. Listy na rubu lysé, jenon
na žilách slabě mrtnaté. — Ostatně jako předch.

pozdní- serotinaAlŤ
P o z n, Zdruhů severoamerických byly u nás pozorovány zplanělé ještědva a to1. S. lithospermifolia WILLD. v Č. v křoví parku na Březině. Ďruhten byl

popsán podle zahradníchrostlina vznikl asi v kultuře ze S. sempervirens.
2. S. graminifolia (L.)SALISB.(= S. lanceolata L.) v Č. na břehuLoučné

u Litomyšle.

u E

Rod 48. Sed mikrása. Bellis.
Giinsebliimchen.

Vytr. byl. s růžicí přízemních.
kopisťovitých | a s jednoúbornými
5-15 em vys. stvoly. Úbory mají 2řadý
zákrov, bezplevné lůžko a dvoje kvít
ky: uvnitř obojaké, trubkovité, žluté:
na obvodě pestíkové, jazykovité, bílé.
na špičkách a vnější straně často nů
červenalé. Smáčknuté nažky jsou bez
chmýří. — Bř.-řj. Evr., na lukách a
trávnících obecná —.

chudobka- perennis L. 11036.

Rod 49. O man. Inula.

és Bellisperennis. Alant.

Byl. vytrvalé, se střídavými, nedělenými I. namnoze
žlutokvětými úbory, které mají bezplevné lůžko ©a obsahuji
dvoje kvítky: vnitřní obojaké, s kor. trubkovitými, vnější
(obvodové) pestíkové, s kor. úzce jazykovitými n. úzce trub
kovitými, Šzubými, vytvářející zpravidla třadý paprsek:
někdy však obvodové kv. chybějí. Prašníky mají na dolej“
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ku 2 šidlovité, ocasaté přívěsky [1058a].Nažky jsou
věnčeny 1řadý m, chlupovitým chmýřím.
1.a) Úbory veliké, nejméně 2 cm v průměru široké, spočí

vající jednotlivě na vrcholku lodyhy a jejích ne
mnohých větví. Obvodové kvítky s kor. jazykovitými
n. čárkovitými, nechybějí-li, jsou mnohem delší nežli
kvítky v terči — 2.

b) Úborydrobné, u většímpočtuv chocholičnaté
latě. Obvodové kvítky s kor. jazvkovitými, po pří
padě úzce trubkovitými, jsou jen asi zdéli n. jen málo
delší kvítků vnitřních — 7.

2.a) Vnější listeny zákrovní kopinaté n. čárkovité,
vnitřnípřišpičatělé — 3.

b) Vnější I. zákr. lu pe nité, vejčité, vnitřní ke konci ko
pisťovitě rozšířené. Statná. 1-1/4 m vys. byl. na
rubu listů plstnatá. L. dolejší. řapíkaté, podlouhle ellip
tičné, I. lodyžní srdčito-vejčité, objímavé. Úbory zlato
žluté. — Čec.,sp. Jsa domácí v již. Evr., Orientě a na
Sibiři, pěstuje se v selských zahrádkách, zvláště v hor
natějších krajích a zřídka zplaňuje . . . . . . ...

pravý- helenium L. [1057].
3.a) Listy měkké, alespoň na rubu pavučinatě n. hed

vábitě vlnaté, hořejší srdčitým spodem přisedlé,
Nažkysrstnaté —4
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4. a)
řejší trochu vlnaté. Nažky lysé. Kv. zlatožluté — 5.
Listyna líci dosti lysé, na rubu pavučinatě
vlnaté a vínožlutými žlázkami poseté. Listeny zá
krovů čárkovitě šidlovité, vnější tak dlouhé jako
vnitřní n. i delší. — Lod. 2-8 dm vys., hranatá, pavu
činato-vlnatá, 1-5úborná n. i latnatě mnohoúborná. L.
kopinaté, skoro celokrajné. Všecky kvítky v úborech
žluté; obvodové, úzce jazykovité kv. vytvářejí paprsek,
ale často také úplně chybějí. Čec.,sp. Euras.,na lukách
a příkopech hojný ©... . luční- britannica L. [10538|.

"

1039. Inula hirta. 1040. Inula salicina.v
L. po obou stranách hedvábitě vlnaté až
plstnaté, šedozelené. Listenv zákr. čárkovito-kopi
naté, vnější kratší vnitřních. Lod. 2-5 dm vys., hed
vábitě vlnatá až plstnatá, jednoduchá n. větevnatá a
pak víceúborná. Kv. žloutkově žluté. — Če., sp. Orient.
na výslunných stráních v již. a stř. Moravěa již. a sti.
Slovensku . . . oko Kristovo-oculus Christi L.
Listy tuhé, lesklé a lysé n. na rubu roztroušeně mit
naté, jen nejhořejší někdy trochu vlnaté, všecky všakbez žlázek —6.
L. odstále srstnaté, poseté drobounkýmižláz
kami. Lod 5-5 dm vys., rovnovážně odstálými chlup“
porostlá, 1-5úborná. L. tmavozelené, podlouhlé n. kopi
naté, celokrajné n. slabě zoubkaté, hořejší zúženým nD.
zaokrouhleným spodem přisedlé. Listeny zákrovu skoro
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všecky stejně dlouhé. — Čec.,sp. Merid., na travn. strá
ních porůznu . . . . . srstnatý-hirta L. [1059l.
Hořejšílisty srdčitým spodempoloobjímavé.
Lod. 3-6 dm vys., skoro lysá, túborná i víceúborná. L.
podlouhle kopinaté, síťnato-žilnaté, po kraji zoubkaté a
brvitě drsné. Nejvnitřnější listeny zákrovu delší, sucho
mázdřité, vnější špičkou nazpět ohnuté, brvité. — Čc.
zí. Euras., na kamen. stráních, lukách a v hájích porůz.

vrbolistý- salicinaL. [1040].
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1041. [nula sguarrosa. 1042. Inula germanica.

Hoř. I. přisedlé spodem zúžený m. — Lod. ztuha
přímá, 2-5 dm vys., lysá, nahoře vlnatě huňatá, jedno
duchá, zřídka větvitá. L. hustě směstnané, čárkovito
kopinaté až čárkovité, podélně žilnato-pruhované, lysé,
po kraji drsné, hořejší trochu vlnaté. Vnější listeny zá
krovu kopinaté, ke konci bvlinné, často lupenovité,
zdéli listenů vnitřních, čárkovitých, suchomázdřitých.
— Če.. sp. Orient., na keřn. stráních v již. a stř. Moravě
a hojněji na Slovensku... mečolistý-ensifolia L.
Obvodovékvítkynitkovitě trubkovité [F]],je
nom zdéli květůvnitřních,tudížnepaprskující
Byl. 5-10 dm vys., 2letá n. vytrv. L. elliptičné n. kopi
naté, vespod krátce plstnaté, dolejší řapíkaté, hořejší
zúženým spodem přisedlé. Obvodovékv. čer
venavé, vnitřní žlutohnědé. Nažky srstnaté. — Če.



zí. Merid., na suchých, lesn. stráních dosti hojný . . .
hnidák- sguarrosa BERNH.*)[1041|.

b) Obv.kv. zřetelněúzce jazvkovité [F|,o něcodel
ší nežli kv. vnitřní tudíž slabě paprskující. —
Lod. 3-6 dm vys., vlnatě huňatá. L. podlouhlé n. po
dlouhle kopinaté, skoro celokrajné, hustě směstnané, na
rubu síťnatě žilkované a více méně vlnaté, hořejší sla
bě srdčitým spodempoloob jímavé. Kvítky všecky
(na obvodě i uvnitř) žloutkově žluté. Nažky lysé. —
Čc., sp. Orient., na kamen. výslunných stráních pořídku

německý- germanica L. |1042|.
Pozn. Z míšenců byly zvláštěna Moravěpozorovány: I hirta-sali

cina, [ hirta-ensifolia, [. germanica-ensifolia, [.salicina-ensi
folia a Í. conyza-oculus Christi.

a
(p bJ.

a

1045. Pulicaria vulgaris. 1044. Carpesium cernuum.

Rod 50. Blešník. Pulicaria. Flohkraut.
Shoduje se v bozplevném lůžku žlutokvětých úborův a

v ocasatých prašnících [a| s oma nem, má však na vrchol
ku nažek [f]|kromě chlupovitého chmýří ještě také šupina
tou korunku.
a) Byl. tletá, s vřetenovitým kořenem a s přímou, 2-3 dm

vys., nahoře skoro vlnatě huňatou, odstále větevnatou lo
dyhou. L. podlouhle kopinaté, po kraji vlnovitě zprohý
bané, trochu objímavým spodem přisedlé. Polokulaté,
V průměru asi 1 cm šir. úbory obsahují samé žluté kvítkv.

*) I. conyza IDC.
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a to: uvnitř obojaké, trubkovité [F], na obvodě pestíkové,
jazykovité [F;], jen o málo delší květů vnitřních, tudíž
jen slabě paprskující. —Če.. sp. Euras., na návsích avlhkých pastvinách rozšířený M

obecný- vulgaris GARTN*) |[1045|.
)) Byl. vytrv., s plazivým oddenkem a s lod. nahoře

chocholičnatěn. latnatě větvitou, vlnatě huňatou.
Podlouhlé, vlnovitě zprohýbané, na líci šedopýřité, na ru
bu šedoplstnaté listv objímají lodyhu hluboce srdčitým
spodem. Úbory. v průměru asi 2 cm Šir., mají obvodové,
jazykovité kvítky mnohem delší nežli kv. vnitřní, tudíž
zřetelně paprskující. Kvítky vesměs zlatožluté. — Čec.
zí. Evr., na vlhkých lukách a v příkopech velmi porůznu
pouze na Moravěa stř. a již. Slovensku .

úplavičný- dysenterica GARTN.

Rod 51. Slaměn. Carpesium. Kragenblume.'
Rostl. jednol. n. dvouletá, 2-8 dm vys. Kořen vřetenov.,

rozvětvený. Lod. jednoduchá, nahoře rozvětvená, měkce chlu
zatá. L. na líci skoro lysé, na rubu chlupaté, rhombicky n.
aodlouhle vejčité, ostré, zoubkované, hoření přisedlé, ke spo
lině klínovité. Úbory 1'5-2-5cm šir., na koncích větévek po
jednom, nící, obdané četnými, nestejnými lístky. Květů jazy
kových není. Nažky lepivé, bez kal. chmýří. — Čc.- zí. Pont.
»rient. Ve vlhkých lesích. U nás pouze na Slovensku (Zobor
a Nitry) < 2222 náÍcCÍ-cernuum L. [1044|.

Rod 52. Volské oko. Buphthalmum. Ochsenauge.
Byl. vytrv., s úhlednými, žlutokvětými úbory, ktoré mají

střechovitý zákrov a pl iM naté lůžko. Kvítky v terči jsousbojaké, trubkovité |F|, víiřadém paprsku jsou postí
kové, jazvkovité |F|. Prašníky lal mají na spodu. ocasatéDřívčsky. Nažky jsou věnčeny korunkou z dřípatých plev

hruplavčitým, zoubkovaným okrajem.a) Lod. 2-6 dm vys.. obyčejně jednoduchá a túborná, řidčeji
V několik jednoúborných větví rozvětvená, i s listy měkce
chlupatá. L. podlouhle kopinaté, dolejší v řapík zúžené,
hořejší přisedlé. Kvítky v terči žluté, v paprsku pomorančově žluté. Nažky z obvodových kv. jsou 3boké a
bez všelikého chmýří [f;], nažky z vnitřních kvítků jsou
4boké a mají místo chmýří korunku z krátkých, dřípatých
plev Jf|. — Če.. sp. Evr.-alp. u nás velice vzácná (údolí
Dvje v nejjiž. Moravě a u Vlčňova v Bílých Karpatech.

bažantnici u Hořeňovse v Jaroměřsku (dříve). nověji u

Želnavy na Šum. di: hojněji na Slovensku .."rbolisté- salicifolium L. [1045|.
Bvl. statná, přes [| m vys., nahořechocholičnaté
rozvětvená. s velikýmilisty srdčitými, dvakráte
pilovitými: l. dolejší jsou řapíkaté, hořejší přisedlé. Úborv až 7 cm v průměru šir. Nažky jsou všechny oblé

b
——"

*) P. prostrala. ASCIERS,
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a mají místochmýříchruplavčitý, zoubkovaný
okraj. Če., sp. Jihoevr., domácí v lesích a roklích

Slovenska. a Podkarp. Rusi, jinak pěstov áno pro okrasua zřídka zplaňující .
srdcolisté n. telekie- speciosumSCIIREB.*)

Rod 55. Podběl. Tussilago. Huflattich.
Vytrv. bylina vyhánějící časně z jara jednoduché, 1-2

dm vys., šupinami porostlé, pavučinatě vlnaté, túborné stvo
ly [AJ, a teprve později řapíkaté, srdčitě okrouhlé, mělce
zubaté, vespod šedoplstnaté listy [B]. Úbory mají iřadý zá
krov a bezplevné lůžko a obsahují žluté kvítky dvojího dru
hu: uvnitř kv. s kor. trůbkovitými [F]. na obvodě v něko
lika řadách kv. s kor. úzce jazykovitými [F;]. Nažky
jsou věnčeny chmýřím. — Bř., db. Kuras., na hlinitých pů
dách hojný - -< < < < < +. obcenÝ-farfara L. [1046].

T +
I

Je. 14 iGD

1045. Buphthalmum salicifolium. 1046. Tussilago farfora,L
Rod 54. Podběliceo. Homogyne. Brandlattich.

Vyhání z plazivého odd. růžici dlouze řapíkatých, srd
čitě ledvinovitých, úhlatě zubatých I. a současně s nimi jed
noduchou, 2-3 dm vys., šedě huňatou lod. se 2-3 šupinami
a 1-2 úbory. Úbory mají třadý, namnoze nachově zbarvený
zákrov a bezplevné lůžko. Kvítkv jsou červenavé n. bělavé,
vnitřní s kor. trubkovitými |F|. vnější, v (řadé m paprsku.
s kor. niťovitými [F;]. Nažky chmýřité. — Kv.-če. Evr.-alp.
v horních lesích a na lukách od Šumavy až do Beskyd a vys.
Karpat na Slovensku a Podk. Rusi

horní- alpina CASS. [1047].
*) R, cordifolium KIT., Tele kia speciosa BAUMG,
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tod 55. Devětsil. Petasites. Postwurz.
Byl. vytrv., vyhánějící na jaře nejprve šupinaté, jedno

duché stvoly, zakončené h roznem drobných úborů, a po
tom teprve řapíkaté, veliké listy. Úbory |[ú| mají iřadý zá
krov a bezplevné lůžko a obsahují kv. dvoje: uvnitř obojaké,
s kor. trubkovitými [F, F4] na obvodě pestíkové, s kor. niťo
vitými, nepaprskujícími [F2]. Nažky jsou chmýřité.
1.a) Ramena bliznová, ve které se čnělky obojakých kv. na

hořerozdělují,jsou protáhlá, čárkovitě kopi
natá [10481]. Kor. žlutavě bílé — 2.

b) Ramena bliz. obojakých kv. jsou krátká, vejčitá |I|.
Kor. pleťově růžové n. bělavé. s bledě růžovým
nádechem.Oddenekna konci hlízovitě ztloust
Lý, stvol 1-3 dm vys., s Šupinami nachově naběh
lý mi, zakončen hustým, mnohoúborným hroznem vej
čitým n. protáhlým. Okrouhle n. Shranně srdčité, po
kraji mělce chobotnatě zubaté listv jsou vespod s po
čátku šedoplstnaté, později olysalé. — Bř., db. Évr., na
vlhkých, stinných místech hojný . . . -2 -+ + +...

obecn“ý-officinalis MNCH.*) [1048|.
2.a) Oddenek, hrozen a I. jako u předch., ale šupiny na stvo

lu bledé; stvol jakož šupiny zákrovu četnými člán
kovanými chlupy drsný. L. z mládí tlusté plstnaté. zá
hy olysalé, později tuhé, kožovité, Shranně srdčité, na
kraji s menšími zuby oddálenějšími, obloukovitým cho
botem oddělenými. Blizny obojakých květů čárkovito

I hybridusG, M.SCIL,
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kopinaté, zašpičatěné. Kor. žlutavo-bělavé. — Db. kv.
Evr.-sud.-karp., v Č. pouze v Krkonoších, zvláště na bře
hu Labe, na Tatrách a Králové holi na Slovensku a snad
iv Podk. R.. Kablíkové- KablikianusTAUSCH*)

b) Odd. na konci neztloustlý. Hrozenpolokulo
vatý n. jen málo vyklenutý; dolejší stopky jeho obv
čejně prodloužené a rozvětvené, 2-4úborné. L. srdči
tě okr-ouhlé, po kraji úhlatě zoubkované,0 zu
bech hrotitých, vespod tence běloplstnaté. Šupinv
na stvolu bledé. — Db.-kv. Eurosib., na horských lu
kách a u lesních potoků porůznu -< 2 2 2 2 4 <

| bílý- albus GARTN. [1049].
Pozn. VČ. u Vrchlabí v údolí labskčm byl nalezen míšenec P. albusX

Kablikianus (=P. Celakovskyi MATOUSCHEK)a P.officinalis X
Kablikianusaz P. interecedens MAT.)
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1049. Petasites albus. 1050. Eupatorium cannabinum.

Rod 56. Konopáč. Eupatorium. Wassordost.

Statná, až přes 1 m vys., vytev. bvlina s přímou, oby
čejně načervenalou, nahoře v chocholičnatou latu rozvětve
nou lod.a se vstřícnými, krátce řapíkatými I.,které jsou
až k řapíku rozděleny ve 3-5 kopinatých, hrubě pilovitých
úkrojků. Drobné úbory lú| jsou ve svazečkách na kon
cích vidlanovitě se dělících větví a obsahují pouze po +
bledě nachových, zřídka bílých, obojakých kvítcích s trub
kovitými kor. Nažky [f| jsou věnčeny chmýřím. — Čc.- zi
Evr., ve vlhkých křovištích a na lesních stráních dosti rozš.

sadec-cannabinum L. [1059].

*) P. glabratus BORBÁS.
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Rod 57. ILlav cz. Adenostyles. Alpendost.
Vytrv. bylina mající přímou, 6-10 dm vys., tenkou lod.,

střídavé,Shranně srdčité, po kraji nestejněostře zu
baté, vespod pavučinatě plstnaté I. a konečnou, chocholič
natou latu drobných úborů. Úbory obsahují po 3-6 oboja
kých, nejčastěji nachových, zřídka bílých kvítcích s trubko
vitými kor. Nažky jsou věnčeny chmýřím. — Čec., sp. Evr.
alpin., na horských Jukách od Krkonoš až po Beskydy a v ce

lých Karp. na Slov. a Podk. Rusi
bělostná- alliariae

KERN.*) [1051]j.

E: Lň I th. 2

1051. Adenostyles alliariae. „1052. Calendula officinalis,

Rod 58. Měsíček. Calendula. Ringelblume.
Bvl. tleté, se sličnými, jednotlivě konečnými úbory, je

jichž vnitřní, obojaké kvítky [F] mají kor. trubkovité a čněl
ky pod krátkými rameny bliznovýminapuchlé |n], kdež
to obvodové, pestíkové kv. [F,], tvořící 2-5řadý paprsek, mají
kor. jazykovité a čnělky pod nitkovitými rameny bliznovými
nenapuchlé Ing. Nažky [f] jsou srpov. prohnuté, bez chmýří.
a) Lod. 3-5 dm vys. L. oddáleně zoubkované až skoro celo

krajné. dolejší kopisťovité, hořejší podlouhle kopinaté,
přisedlé. Úbory pomorančově žluté. Nažky z velké
většiny člunkovité. — Čn.-řj. Jihoevr., pěstován často
v zahrádkách a zřídka zplaňující ...

zahradní- officinalisL. |1052].
b) Lod. 1-2 dm vys. Lod. oddáleně hrotitě zoubkované, vesměs

podlouhle kopinaté. Úbory menší, bledožluté. Nažky
většinou čárkovité, vnější zobanité, vnitřní do kruhu sto

*) A, albida CASS,
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čené. — Ostatně jako předch., ale mnohem vzácnější
. polní- arvensisL.

Rod 59. Srpek. Serratula. Scharte.
Byl. vytrv., obsahující v úborech samé kv. obojaké [F|,

s trubkovitými, 5cípými kor., bezocasými prašníky [a] a na
hoře napuchlými čnělkami |[I]. Lůžko úborů jest bezplevné a
listeny střechovitého zákrovu jsou po kraji suchomázdřité.
Nažky |f] mají víceřadé chmýří, jehož holé chlupy jsou ú
plně volnéa opadávajícíjednotlivě.
a) Lod. celá lysá, 5-10dm vys., až nahoru listnatá, zakon

čená chocholičnatou latou úborů. L. podlouhlé,
nedělené n. peřenoklané, ostnitě pilovité. Zákrovy pod
louhle válcovité, listeny jejich na špičkáchfialově
naběhlé. Kv. bledě nachové, zřídka bílé. — Če.-zí. Evr.,
na lesních lukách a ve svčtlých hájích hojný .

barvířský- tinctoria L. [1055].

V |

1053. Serratula tinctoria. 1054. Jurinca cyanoides.

b) Lod. dole i s listy pýřitá, nahoře lysá a bezlistá, 2-5
dm vys., zakončená jediným úborem. Dolejší|. větši
nou nedělené, hořejší peřenodílné. Zákrov úborů kulo
vato-vejčitý:. listeny. jeho lesklé, hrotité. RY
nachové. — Čn., če. Orient., u nás pouze na lukácht
Čejče, Habrovan a od Radějova po Suchov v jv. Moravě
a na již. Slov.. karbincolistý-lycop:folia KERN.)

*) S. různolistý = S. heterophylla DESF.
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Rod 60. Sinokvět. Jurinea. Bisamdisteol.
Shoduje se co do úborů a květů se srpkem, má však

prašníky |a] dole ocasaté a okolo chmýří, které opadává
Vsouvislosti na spodu zubatou obrubu [o]. Byl. vytrv.a) Lod. 2-5dm vys., pavučinatá, 1úborná n. v několik túůbor

ných větví rozvčtvená. Listy na rubu běloplstnaté, nejča
stěji v úzké, krajem ohrnuté úkrojky zpeřeně rozdělené,
zřídkanedělené. Zákrovy úborů šedo plstnaté, liste
ny jejich odstálé, ale špičkou zpět neohrnuté. Kv. nacho— Če., sp. Eurosib., u nás velice vzácný (Roudnice,
Neratovice, Nymburk).

chrpov it Ý--cyanoikdes RCIIB. [1054].

b) Lod. 3-8 dm vys., jen v dolní třetině listnatá, ostatně bez
Jistá,vždycky 1úborná.L.a zákrovyjako u předch.,
ale listeny zákrovní špičkounazpět ohrnuté. kv.
nachové, zřídka bílé. — Kv., čn. Orient, na keřn. stráních
v již. Moravě a v již. a vých. Slovensku

měkký- mollisRCEB.
Rod 61. Chrpovník. Saussurea. Alpenscharte.

Rod vysokohorský u nás domovem pouze na Slov. Všech
ny kv. trubk. nálev.,s pětiklaným lemem, oboj. Nažky Ivsé,
s dvouřad. chmýřím, jehož vnější řada jest krátká, štětino
vitě drsná, obyč. trvalá, vnitřní řada pérovitá, kruhovitě spo
jená, opadává. — Druhy vesměs vytrvalé.
l.a) Úbory četné až mnohé, vrcholičnatě nahloučené, malé

— 2
b) Úbor jeden, veliký. Lod. nízká 5-15 cm vys., silná, listy

čárkovité neb čárkovitě kopinaté, na líci mírně, na rubu
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hustě srstnaté, na okraji ohrnuté, celé n. mírně zubaté
do výše úboru sahající n. úbor přesuhující. Rostlina trs
natá. — Če.-zí. Eurosib.-alp. U nás pouze na holíci
Tater -< < < < nízk Ý- pygmaea SPRENG. [1055]
Lod. 8-50 cm vys., listv na rubu pavučinatě chlupaté, m
líci posléze Ivsé, dolení vejčitě-kopinaté, zaokrouh
lenou spodinou v dlouhý, skoro křídlatý řapík zúžené
hoření kopinaté, přisedlé: vnější lístky zákrovní pod
louhlé,mírně chlupaté.— Če.-zí. Circumpol.- alpin. |
nás pouze na holích Vys. a Biel. Tater dosti vzácně i
též na Čorné Hoře v Podk. R.. alpsk Ý-alpina D. C

Pozn. V Bielských Tatrách roste vzácně odrůda s doleními listy široce vej

velkolistý - macrophylla SAU1

u spodiny srdčité, řidčeji ukousnuté, na líci posléze |v
sé. — Čec., sp. Evr. - alp. „Karp. U nás velmi vzácně mSlovenskuna Fatře...

běloplstnatý- S. lapatifolia BECKč)) 11056
Rod 62. Lopuch, Arctium.**) Klotte.

Bvl. 2leté, se statnými, rozvětvenými lod., nedělenými |

bh

2. a

o“

)

——

hd

ronosné jsou mnohem delší větví hořejších — 2.
Květenství hroznovité, anvť větvo (stopky) všecl
úborů jsou asi stejně dlouhé — 53.
Zákrovynamnozehustě pavučinaté: vnější liste
nv jejich |b] zelené, se špičkou zahnutou. vnitřní na:
chové, se špičkou rovnou. — Lod. 6-12 dm vys., podé
rozbrázděná, pavučinatě plstnatá, často načervenalá,
vejčité, oddáleně mělce zubaté na líci kalně zolené, mů

ba šedoplstnaté. Úbory kulovaté: kv. nachové. — Če.i.Euras., na rumištích, u cest a v mýtinách obecný
pavučinat“Ý-tomentosum MILL.***)[1057

Zákrovybez pavučiny: listenyjejich vesměs zt
lené, se špičkami vesměs ohnutými. — Lod. 6-8 dm
vys., hranatě rýhovaná. rozkladitě větovnatá, více mént
pavučinatě vlnatá. L. vejčité n. slabě srdčité, oddálení
zubaté až skoro celokrajné, na rubu šedoplstnaté. Úbory
kulovaté: kv. nachové, růžové, zřídka bílé. — Čc.-s).
Kuras., na podobných stanovištích jako předch. porůzní

větší- lappa L. 1)
Úbory poměrně malé, většinou od sebe oddálené. E
steny zákrovů |b] vesměs zelené. « mládí nepatrně ps
vučinaté, později lysé: nejvnitřnější z nich jsou kratší nežli růžové n. bílé květy. — Lod. 5-10 dm vy“
Listy vejčité, dosti tuhé, na květonosných větévkách ko:
pinaté, mnohem menší, oddáleně zoubkované |N] n. sko

*) Saussurea, discolor DC. — **) Lappa. — ***) Lappa tomentosa L. —
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to celokrajné. — Če.- zí. [Evr., na pustých místech a u
cest dosti rozš... . menší-minus BERNH.*)-.[1058|.

b) Úbory veliké, hořejší hustě nad sebou směstna
né. Listeny zákrovu jako u předch., ale nejvnitřnější
delší nežli nachové kv. — Lod. 15-25dm vys., roz
větvená ve větve značně dlouhé, namnoze obloukovitě
sehnuté. L. jako u předch., ale tenčí a měkčí. — Čec.- sp.
Evr., u nás vzácně (lesy u Dymokur, Mochov u Opočna,
Budyně nad Ohří v Č., les Království u Olomouce, 102
šířena v již. části Bílých Karpat na Mor. od Louky k
Pitínu), roztr. na Slov. a v Poloninách .. . .. ... .

|esní- nemorosumLE].
Pozn. MíšenciA. major X tomentosum= A. ambiguum NYM.**)

A.minusX tomentosun = A mixtum NTM.

* ve)

fó
1057. Arctium tomentosum. 1058. Arctium minus.p

Rod 65. Chrpa. Centaurea. Flockenblume.
Úbory mají štětinatá lůžka a střechovité zákrovy, je

jichž listeny jsou na konci buď suchomázdřité, namnoze více
méně třásnité, často v pérovité přívěsky protažené, n. ost
nité. Kvítky obvodové bývají často větší nežli kv. vnitřní,
tvořícepaprsek. Nažky přisedají na lůžko postranním
pupkem a jsou zpravidla věnčeny krátkým chmýřím;
zřídka jsou bez chmýří.
I-a) Zákrovní listeny s celokrajným neb nepravidelně roz

dřípeným, u vnějších a prostředních listenů často třás
nitě-brvitým, mnohdy nezřetelným přívěskem, jehož
konečné brvy nejsou silnější a tužší než ostatní — 2.

ČI AR Lappa minor DC. — **) Lappa macrosperma WALLR. — ***) L. ambigua
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b) Zákrovní I. s přívěskem třásnitě pilovitým neb rozdři
peným, poslední však úkrojek jest širší a silnější, byť i
nezřídka kratší, než ostatní, nebo vybíhá v trn — 9.

2.a) Buď všechny zákrovní listeny neb aspoň vnitřní celo
krajné neb pouze zoubkované, vnější mnohdy pravi
delně třásnité — 5.

b) Všechny neb skoro všechny zákrovní list. pravidelně
hřebenité neb zpeřeně třásnité — 4.

3.a) Lodyha dosti vysoká, již pod prostředkem v odstáva
jící, prodloužené, prutovité větve rozvětvená, je
nom u zakrnělých exempl. jednoúborná: I. většinou pa
vučinatě vlnaté a proto šedě zelené a šedě plstnaté, ko
pinaté neb čárkovitě-kopinaté. — Če.-řj. Evr.- nonl.
Převážně na slanistých půdách již. Moravy a již. Slov.

pannonská- pannonica HAY.)

1059, Centaurea jacca. 1060. Centaurea pseudophrvygia.

b) Lod. nerozvětvená neb rozvětvená s krátkými, řidčeji
prodlouženými, nikdy však prutovitými větvemi. Byl
vytrv., 3-8 dm vys., rozvětvená v krátké, tlusté, dosti
přímé větve. L. vejčito-kopinaté, nedělené, oddáleně 7u
baté až peřenoklané, zelené, drsné. Kv. světle nachovť.
zřídka bílé, krajní větší, paprskující. Nažky [f]bez chm““
ří. — Čn.- zí. Evr., na suchých lukách a po krajích losti
obecná . -< <.. < + < +. luční- jacea L. [1059

4.a) Chmýří na pestících a plodech chvbí neb naznačeno
pouze několika velmi krátkými štětinami — 5.

* C. angustifolia SCIRK. p. p.
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Chmýří zřetelně vyvinuto byť i tóž často velmi krátké

Přívěsky zákrov. lístků malé, od sebe oddálené, vět
šinou přitisklé, nehty lístků nekryjící, zákrov na po
hled proto zelenavý neb černě skvrnitý. Hoření listy
kopinaté, na spodině zúžené; úbory kulatě-vejčité. —
Čc.- sp. Evr. Ú nás velmi vzácná, snad jen zavlečená
z Dol. Rakous . . . černavá-nigrescens WILLD.

ba
7

skoro úplně, zákrov proto hnědý neb černavý. — Sn.
řj. Evr.- sud.- karp., v hornatějších polohách, zejména
v Jeseníku, Beskydech a záp. Karpatech . . ... ...

ostroperaá-oxylepis W. GR.*)
Přívěsky zákr. lístků kopinaté, přímé, třásně štětino
vité, dvakrát delší než šířka prostředního pole; plod
šestkráte delší než chmýří; I. kopinaté, dolcní zubaté
neb skoro laločnaté; květy v paprsku nejsou vyvinuty.
— Če.-sp. Hojnější v záp. Evropě, u nás známá pouze
z okolí Chebu,kamž byla nejspíše zavlečena z Bavor

hajní-nemoralis JORD.*"*)
Pozn. Typická C. nigra L. (ch. černá) se zákr. I. široce vejčitými a skoro

b)

a)
Přívěsky zákr. I. s kopinaté spodiny dlouze šídlovité,
nazpět zahnuté; kv. v paprsku většinou vyvinuty — 7.
Nažky 6-Skráte delší než chmýří; rostl. šedězelené; zá
krovy s počátku pavučinatě chlupaté, světle hnědými
přívěsky neúplně přikryté. — Byl. vytrvalá, 5-10 dm
vys., mrtnatá a kromě toho více méně pavučinatě bělo
plstnatá. Podlouhle elliptičné až kopinaté, četné 1. sblí
žené, hořejší přisedlé, ale neobjímavé. Úbory prostřed
ně veliké, vejčité, na vrcholku lodyhy chocholičnatě
sblížené; zřídka lod. túborná. Kv. nachové. — Čc.-zí.
Pont., u nás vzácná, jen z již. Moravy a již. Slovenska
známá ©.. . . . úzkoperá-stenolepis KERNER.

Pozr. Na již. Slovensku roste C. cetia WAGNER význačná většími, až

b) Chmýří nažek pouze 3-5krát kratší svého plodu. Zá
krovy bez pavučiny; přívěskyjejich listenů tma
vě hnědé. až čer né. Byl. vytrvalé. 4-10 dm vys., drsně
mrtnaté, jinak však lysé. zelené. Listy pooddálené,
hořejší poloobjímavým spodem.přisedlé. Úborv
vejčité až kulovaté, jednotlivě na koncích lodyhy
a větví — 8.

Pérovité hroty, ve které se přívěsky listenů zákrov
ních |b] prodlužují.jsou delší nežli tmavohnědé
pilovitě zubaté, někdy chobotnatě peřenodílné přívěs
kv a většinou nazpět ohrnuté, takže zahalují zákrov
jako paruka. — Listy podlouhle elliptičné neb vejčité,
pilovité, zubaté někdy chobotnatě peřenodílné. kor.

*) C. pradensis THU. — **) C. myra I. p. p.



686

světle nachové n. bílé. — Če.- zí. Evr., na lukách a po

krajích lesů, zvláště v hornatějších polohách„porůznutř e penitá- pseudophryg ia C. A. MEY. |1060|.
b) Pérovité hroty, ve které se přívěsky listenů zákr. pro

dlužují, jsou jen asi zdéli černých přívěskůa
jen trochu zpět ohrnuté, až skoro přímé.— Ostatně
jako předch. U nás známá z nejsev. cípu Čech u Rum
burka, ve Slezsku u Bruntálu a Těšína, na Slovensku

» Karpatech„. krátkoperá-austriaca WILLD.*)
9.a) Lod. I. nedělené neb vykrajovaně laločnaté, aspoň ho

ření sbíhavé — 10.
b) Lod. I. peřenodílné. n. 1-3 peřenosečné, nebo nedělené,

avšak nesbíhavé — 15.

1061. Ceniaurea solstitialis. 1062. Centaurea axillaris.
L

10.a) Květy citronově žluté: zákr. I. bez třásní, huňaté, na
špičce vybíhající v prstnatě dělený, pětidílný trn: pří
zemní I. lýrovité, lod. I. čárkovitě kopinaté, celokrajné,
šedavé: rostl. 1-2letá, sivozelená, pavučinatě-pistnatá.
— Če.-zí. Jihoevr., k nám zavlékána se semenem jeto
lovým a vojtěškovým . žlutá- solstitialis L. |1061|.

b) Květy modré n. fialové (zřídka růžové n. bílé): zákr.
I. hřebenitě třásnité, bez trnů: vytrv. byliny — 11.

(1.a) Třásně zákrovních lístků aspoň zdéli šířky černého le
mu: I. vždy nedělené a celokrajné — 12.

b) Třásně zákr. I. mnohem delší než šířka hnědého lemu.

skoro chrupavčité: I. nedělené n. vykrajovaně-laločnaté. Lod. 2-3dm vys., šedoplstnatá, jednoduchá a [ů
borná, alečasto také větvitá a víceúborná. L. nedělené
n. chobotnatě pořenolaločné. Kv. obvodové jsou modré.

*) C. phrygia L. p. p
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kv. vnitřní červenavé n. fialové. — Čn.- če. Evr.-alp.,
na výslun., kamenitých stráních porůznu . . ..

chiumní-axillaris WILLD.+)) |1062].
ILa) 'Třásně zákr. I. asi zdéli šířky černého lemu; I. dlouze

sbíhavé, posléze oboustranně zelené. Lod. 5-5 dm vys.

tence pavučinatá, zelená. Listy vejčitě podlouhlé až kopinaté, v mládí vespod pavučinaté, posléze olysalé, pro
střední :a hořejší po lodyze dlou ze a Široce sbíhavé
Úbor veliký: obvodové kv. modré, vnitřní fialové. —
Čn.-če. Evr.-alp. na horních lukách a vc vlhkých hos
ních lesích velmi porůznu a jen v Čechách..

horní- montana L. [1055].
VY .

ky Ů ijVe k < od
28 ha: Y- SYč | :

. N

ké

1063.Centaurea montana. 1064. Centaurca rhenana,

b)Vřásně zákr. I. velmi krátké, zubovité: listeny zákrov.,
alespoň vnější a prostřední, nema jí namnoze sucho
mázdřité obruby. ale jsou ovšem natrženě kratičce tře
penité. — Lod. jednoduchá, túborná, 5-3 dm vys., pavučinatěše doplstnatá, vyrůstající z oddenkudlou
hého, plazivého. kopinaté, krátce sbíhavé, celokrajné n.
oddáleně zubaté listv na líci tmavozelené, vespod bělo
šedé. pavučinato-vlnaté. Stopky pod úbory. ztloustlé.
Kv.fialové. Vnějškempodobnáchrpěhorní. — Kv.
če. Evr.-karp.. u nás známá z okolí Těšína a na Javorni
cích blíže Halenkova ve vých. Moravě a v celých Kar

-© patech na Slovensku... měkká- mollis W. K.**)
Da)Chmýří chybí neb naznačeno jenom několika velmi

krátkými štětinami — 14.—
*) C. Triumfetti auct. p. p. nom ALI. — **) C. Javornikiensis FORM.
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b) Chmýří zřetelně vyvinuto — 15.
14.a)Zákrovní listeny končí v dělený trn a nejsou třásnité;

květy nachové; I. hluboce peřenodílné s čárkovitými,
zoubkovanými úkrojky: rostlina dvouletá. — Če.-zí.
Jihoevr., k nám volmi zřídka zavlékána. a.

sikavice-calcitrapa L.
b) Zákr. list. končí jednoduchým trnem a jsou hřebenitě

třásnité; úbory velmi malé, zákr. I. bledé, květy bě
lavé; přízemní listy dvakrát peřenodílné, lod. I. peřeno
dílné n. peřenolaločné, nejhořenější často nedělené. R.
jednoletá. — Če.-zí. Jihoevr., u nás velmi zřídka (tak
na Slovensku a na Podk. R.) zdivočuje . .

rozložená- diffusaLAM.
15.a)Zákrovní listeny s vvniklými podélnými žilkami — 16.

b) Zákr. I. s nezřetelnými žilkami nebo bez žilek, jenom
nejvíce vnitřní, někdy zřetelně podélně žilnaté — 17.

16.a)Chmýří aspoň s poloviny nažky; přívěsky zákrov. list
: černé s temnými třásněmi; I. drsné, poněkud vlnaté, s

úzkými úseky; lodyha nahoře vrcholičnatě rozvětvená;
úbory drobné, květy lilákové neb světle nachové. —

Čc.- zí. Morid., na suchých trávnících, stepních sklonech,mezích a zdech dosti rozš. . . ..
porýnská- rhenana BOREAU. [1004].

b) Chmýří dosahuje nejvýše třetiny nažek. Přívěsky zákr.
I. s temnou prostřední skvrnou a po každé straně s 8-12
většinou světlými třásněmi. R. více šedá. květenství
více hroznovité. — Čec.- zí. Pův odem ze záp. Evr. a u nás
velmi zřídka (Popice u Hustopečí na M.) zdivočuje.skvrnitá- maculosaLAM.
Chmýří jako u předešlé. Přívěsky zákr. I. většinou čer
né oboustranně se 6-9 třásněmi; úbory menší. — Čc.
sp. Pont. Na stepních obnaženinách, svazích, podle cest.
U nás pouze v Podk. Rusi (Slatinské doly).drobnoúborná- micranthosGMEL.

17.a)Bylina jednol. s modrými, zřídka fialovými, růžovými
neb bílými květy; I. čárkovitě-kopinaté n. čárkovité.

r
hmat

nejdolejší často peřenodílné. — Čn.-sp. Kosmopol. (pu

vodem z Orientu), nav polích, zvláště v obilí a na úhorech obecná . ... 22 polní- cvanus L. 14007..
b) Byl. vytrv., s přezimujícím oddenkem — 18.

18.a)Přívěsky vnitřních řad zaákrovních listenu nejsou zv
ličenv. málo vvnikají a jsou jednobarevné — 19.

b) Přívěsky vnitřních řad zákr. | silně zvoličené, zřetelné
vyniklé, v prostředku temné s bílým, širokým Jemem.
— Čn.-sp. End. U nás pouze na již. Slovensku

Sadlerova- Sadleriana JANKY
19.a) Konečný hrot přívěsku z. I. přeměněn v odstávajícíaspoň 2 mm dl. osten. — Čn.-zí. Pannon. U nás pot

ze na již. Slovensku.. . ostnitá-spinulosa ROCE.
b) Přívěsky z. I. bezbranné — 20.
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20.a)Květy v paprsku nejsou delší kv. terčových, červeně
nachové. Lod. 2-5.6 dm vys., obyčejně nerozvětvené.
zvláště na rubu drsné. L. jal. prýtů obyčejně nedělené,
ellipticky podlouhlé, lod. + peřenosečné, s posi. lal.
obyč. větším, hrubě zubatým. Zákrov kulovitý, 25-50
mm dl.; zákr. I. obyč. přikryté černavými neb černavěbrunátnými, okrouhle trojbokými, 5-8 mm dl. přívěsky,
s třásněmi 5-7 mm dl., na líci obyč. stříbřitými. — Karp.
end. Na skalách a poloninách ve vých. Karpatech, u nás
pouze v Podk. R. (Berehov. ž., na př. na Velkém vrchu
u Skotarska). . . huculská-Kotschyana HEUFF.

b) Kv. v paprsku značně delší než květy v terči, barvy jas
něji neb temněji (nikdy však černavě) nachové neb fi
alově nachové — 241.

1065. Centaurea cyanus. 1006. Centaurea scabiosa.
L

21.a)Přívěsky z I. 4-6 mm 4 „přikrývají nehty zákr. listenů. Lod. 5-6 dm vys., s 1-2 (řidčeji až 4) úbory. Lod. l.
jednoduše peřenosečné, Súseky prodlouženými, na líci
+ lysými; přízemní listy I. buď nedělené neb pouze
lyrovité. Přívěsky z. I. černavé, vejčitě-okrouhlé, s čet
nými třásněmi, zákrov 25-50 mm dl. — Evr.-alp.-karp.
U nás pouze na Karpatech na Slovensku..

alpská- alpestris IHEG.et HEER.
b) Přívěsky z. I. 2-55 mm dl., nehty zákr. list. nekryjící.

Lod. 4-10 dm vys., obyč. s 5-5 (i více) úbory. L. jedno
duše neb (častěji) nestejně dvakrát peřenosečné, s

úseky čárkovitými n. kopinatými, ooyčejně,na oboustranách drsnými. Zákrovkulovitý, 19-25mmdl.
Klíč k úplné květeně. +H
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Přívěsky černavé, + trojboké, na stranách z. I. sbíhavé.
— Če.-zí. Evr., na suchých stráních a na stepích i na
polích dosti hojná 0

čeokánek n. jesenec-scabiosa L. [1066]|.
c) Přívěsky podobny předch. druhu, naZSpičce s nápadnou,

poloměsíčitě trojbokou černou skvrnou, která na obou
stranách přechází v dosti širokou pokrajní čáru. Listy
nalíci lysé a losklé, na okraji a častoi na rubu
více méně drsné, 1-2krát peřenosečné s kopinatými úse
ky. — Če.-zí. End. dr. vých. Alp a stř. Karpat. Na tra
chytových stráních Vihorlatu (Sokol) na vých. Slov.

Fritschova-Fritschii HAYEK.
Pozn. Některé druhy, tak zejména zc skupiny jacea, jsou velmi proměn:

livé, takže rozeznávání jich jest tím nemálo ztíženo. Mimo tvary přechodní jsou tu
snad 1 míšenci. Z naší květeny se na př. uvádějí: C. rhenanaXscahiosa
(= C. Grabowskyana |. WAGNER)z Mor.u Třebíče,C.rhenana Xsol
stittadis (E. hemiptera BORB.)ze Slov.,C. pannonica Xrhénana(= C. Beckiana MUELLN.)zj. Slov.,C. pannonica Xnigrescens(= C.
Thaiszii WAGNER)z j. Slov.,C.jaceaXsubjacca (=C.styriaca HATEK),
z Mor.a Slov.,C. jaccaXoxylepis (=C. Fleischeri HAYEK)zČ. a Mon.

Rod 64. Světlice. Carthamus. Saflor.
Vuhé byliny s bodavými celými, zubatými neb peřeno

sečnými listv. Úbory obojaké, většinou velké, po jednom neb
ve vrcholících, obklopené jednou až mnohými řadami listů
pomalu přecházejících v lístky zákrovní. L. zákr. na konci
hrotité, někdv na hrotu brvité neb s krátkým, roztřepeným
přívěskem. Květy žluté, nachové neb modré. Nažky lysé, o
pakvejčité, 4hranné neb zploštělé. většinou bezžebré. ChmýY
ří ze šupinek neb štětinek, někdy u všech krajních květů
neb vůbec chybí.

a) Chmýří chvbí: lod. a I. lysé. I. nedělené, trnitě zubaté,

přisedlé, podlouhle vejčité. R. jednoletá, bledozelená.2-8 dm vys.. namnoze větevnatá. — Če.- sp. Z východu,
často se pěstuje v selských zahrádkách, pod jménem

»šafránu« Či »safloru« a někdy též pomíjivě zplaňuje.barvířská n. saflor-tinetorius L. [1067].
b) Chmýří šupinkovité, jenom u krajních květů chybí; lod.

pavučinatě-vlnatá, |. laločnatě trnitě zubaté n. peřeno
sečné, poloobjímavé. Rostl. jednoletá, 10-25 cm. Úbory
po jednom na větévce. Vnější zákr. |. lupenité, vnitřní
suchomázdřité. Kv. svtě žluté, plod čtyřhranný, Ivsý.
Šupinky chmýří mnohořadé, čárkovitě-kopinaté, vnější
řady brvité, vnitřní mnohem kratší, na spodině kru
hovitě spojené. — Čn.-če. Merid. Na pustých, kameni
tých místech, v území pouze na již. Slovensku . ©

huňatá-lanatus L?:)

Rod 65. Benedvkt. Cnicus. Benedikte.
Byl. 1-2letá,2-5 dm vys.. větevnatá,pavučinato-v |

natá, s I. chobotnatě peřenoklanými až zubatými, bodlina
tými. Listenv střechovitých zákrovů zakončují se dlouhými.

*) Kenirophyllum lanatum IDC.
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lékařský- benedictus L. |1058|.

2 vl
1067. Carthamus tinctorius. 1068. Cnicus benedictus.

Rod 66. Bodlák. Carduus. Distel.

jsou nad spodem trochu seškrcenv a tamtéž nazpět
zlomenvy. — Byl. 2letá, mající jednoduchou n. chu
dovětvou, 3-8 dm vys. lodvhu pod úborem. delší kus
nahou, ostatně oddělenými, trnitými lalůčky křídlatou.
L. hluboce pořenoklané, o úkrojcích bodlinatých. Úbory
veliké, jednotlivě konečné více méně nící. silné
medové vůně. — Čn.- zí. Eurosib., na suchých trávnících
dosti hojný -< 2 2 2 2 2 < nící- nutans |.. |1070|.
L. zákr. nejsou nad dolejškom zpět zlomeny — 2.
Lodyha jednoúborná neb častěji vozvětvená ve více pro
dloužených, většinou nahoře nahých, skoro vždy jedno
úborných větví — 3.
Lod. vždy rozvětvená a mnohoúborná: úbory nahlouče
ny neb po 2-3 pohromadě. řidčeji po jednom. na trnitě
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křídlatých, jenom zcela nahoře často holých stopkách
— 6.

a laločnaté, laloky trnitě brvité, končící silným trnem;
větve prutovité, dosti daleko, listy vždy více a více se
umenšujícími ostny posázené a trnitě křídlaté — 4.
Úseky I. kopinaté, vpředu 2-5laločné neb listy vůbec
nejsou peřenosečné; úbory na dlouhých nahých stop
kách. Listy pouze z mládí řídce kadeřavě chlupaté, po
tom olysající, oboustranně zelené. Křídla lod. až 1 cm
šir., pouze v Karpatech — 5.

4. a)

1069. Carduus hamulosus. 1070. Carduus nutans.

Vnitřní zákrovní listeny hákovitě nazpět zahnuté; 1. na
líci roztroušeně chlupaté, na rubu pavučinatě-vlnaté n.
skoro lysé. Chmýří 16-18 mm dl. — Če.-sp. Pont.-ori
ent. Na stepních stráních a výsl. skalnatých sklonech
na již. Slov.. háčkovitý-hhamulosus ELRII [1069]
Vnitřní zákr. list. přitisklé neb pouze odstávající: listv
oboustranně vlnatě plstnaté. řidčeji Ivsé: chmýří na
plodu 10-15mm dl. — Čn. - sp. Karp.-end. Výslunné strá
ně, na j. v. Slovensku po Spiš... .- . -2 . + .+ + +.

chlumní-collinus W. et K.
Úseky 2 řádu, dosti hluboko nestejnoměrně ostnitě
zoubkované, též po stranách s vvniklými ostenci. Žebra
na rubu I. dosti vvniklá. Lod. 4-9 dm vys., o několika
prodloužených větvích neb jednoduchá, Větve ve značné
vzdálenosti, pod úbory nekřídlaté. L. v obrysu clliptický
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podlouhlé, mělce neb hlouběji peřenosečné; úsekv dol.
l. £ vroubkované neb laločnaté, hoření I. s význačnými
často rovně dlanitými úseky. Zákrovy 17-25 mm dl., li
steny na spodině 1-5-2 (2-5) mm šir.; prostřední listeny
+ náhle složené v krátký osten. Nažky 4-4-5 mm dl.hladké; chmýří kal. 12-15mm dl. —Če.- sp. Karp.-end.
Polanv, poloniny, skály v pásu lesním 1 klečovém, pou
ze ve vých. Karp. v Podkarp. Rusi (Rachovo)Kernerův- Kerneri SIMK.

b) Úseky 2 řádu, se stran jemně ostnitě zoubkované, pouze
na konci s vyniklým, až 5 mm dl. ostnem. Žebra na
spodině I. slabá. — L. peřenolaločné, tuhé, na rubu ble
dězelené, úseky tupé, ne dlouhé, vejčité, I. pouze z mlá
dí řídce kadeřavě chlupaté, potom olysané; úseky prv
ního ř. u prostředních I. hluboko stříhané ve 2-3 dílkv,
z nichž 2 jsou prodlouženě vejčité, často skoro stejné,
třetí menší, na okraji drobně osinatě zoubkované, pouze
na konci se silným, až 3 mm dl. ostnem. Lodyhy sil
né, rozvětvené; větve obvčejně pouze několik em pod
úborem nekřídlaté. Nažky 35.4 mm dl. — Čn.- čec.En
dem.-karp. Na Velké Fatře, na Kriváni, V BielskýchTatrách a v Pieninách na Slovensku .

laločnatý- lobulatus BORBÁS.*)
c) L. a křídla lodyžní nedělené. jenont dvakrát. ostnitě

zoubkované, kopinaté neb podlouhlé, sivé, Ivsé neb na
ždkách chlupaté, osténce na konci hlavních zoubků ten
ké, až 5 mm dl., na zoubcích druhořadých monší. Úbory

*) C, aretioides AUCT.
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s počátku převislé; zákrov [5-22 mm dl., lístky zakr. ne
odehnuté, prostřední 4-6krát delší než šir., na konci za
okrouhlené a náhle stažené v kratinké ostří. Nažky
3-3-5 mm dl. — Čc.- zí. Váponcové skály a sklony v hor
ských částech Karpat.. -< <.. sty V-glaucus BMC.

6.a) Úbory na lodvze a větvích jednotlivě konečné. —
Bvl. 2letá, větevnatá, 3-10 dm vys.. s listy tuhými, na
mnoze Iyvsými,hluboce peřenoklanými, o úkrojcích pro
tažených v delší bodlinu. — Če.- zí. Evr., u cest, v plo
tech a na rumištích hojný 0

obecn Y-acanthoides L. [1071|.
b) Úbory na konci lod. a větví obyčejně po 2-5 vedle

sebe směstnané, jen zřídka jednotlivě konečné
— 7.

7.a) Byl. 2leotá, s vřetenovitým kořenem. — Lod. 6-15 dm
vys., lámavá. Listv měkké, peřenoklané až chobotnatě
zubaté, na svrchní straně temnozelené, vespod pavuči
nato-běloplstnaté. Zákrovy úborů více méně pavučinaté:
nejzevnější listeny jejich asi 4krát kratší listenů vnitř
ních. — Čc.- zí. Euras., ve vlhkých křovích a příkopech
porůznu .- .- -2 < 2. kadeřav Ý-cerispus L. [1072].

Pozn. Ve vých. Čechách (u Litomyšle a j.) roste odrůda odchylná zpět za
hnutými lístky zákrovním: a většínu, zřetelně vrásčitými nažkami . - . « + « «

C. sepincolus ITAUSSKN.

b) Byl. vvtrv., s plazivým oddenkem. — Lod. 6-12 dm
vys., vlnitá, pod úbory až běloplstnata. L. dolejší peře
noklané, hořejší nedělené, vejčité n. kopinaté, po
kraji pouze pichlavě pilovité. Zákrovv Ivsé: listeny je
jich trochu zpět ohnuté, nejzevnější skoro tak dlouhé
jak vnitřní. — Če.-zí. Evr.-alp., v křovištích, zvláště
horských údolí od Šumavy až do Beskyd a Karpat po
různu 2222. opuchovitý- personataJACO.

Pozn. Z míšenců byliu náspozorovány:C.acanthoides-nutans(=
C. orthocephalusWALLR.),C. crispus-nutans(= C. polyanthemusSCHL.)
C. crispus-acanthoides (= C. leptocephalus PĚETERM.)—Z Pienina
BiclskýchTater byl pak popsán jako C. Nyárádyanus DEGEN bodlák, který
odpovídákombinaciC. glaucusX lobulatus.

Rod 67. Pcháč. Cirsium. Kratzdistel.

Shoduje se u většině vlastností s bodlák c m. má však
chmýří nažek složeno z chlupů pérovitých. Rod velice
mnohotvárný a k míšení (bastardování) náchylný.
I.a) Listv na líci hladké, osténci neposázené — 2.

b) L. na líci od drobných osténců draslavé — 11.
2.a) Zvonkovitý okraj korun květních jest rozdělen až sko

rok samé trubce v 5 úzkých cípů. Úbory pome
táním 2domé. — Byl. vytrv.. s plazivým oddenkem, s vě
tevnatou, 5-12 dm vys., nahoře často pavučinatě vlnatou
lod. a s kopinatými, pořenoklanými až skoro nedělený
mi. po kraji bodlinatými I. Kv. fialově nachové, zřídka
bílé. — Čec.. sp. Euras.. na polích a v mýtinách obecný

rolní n oset-arvense I.. |1075].
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hlouběji v 5 cípů rozeklán. Kv. vesměs obojaké — 53.

lodyha 4-16 dm vys., nahoře poněkud lepkavá: I. v mládí
hojně, později pouze na žilkách kadeřavě chlupaté, hlu
boce pravidelně peřenosečné, s úkrojky + sblíženými,
kopinatými n. elliptickv-kopinatými, 3-5žilnými.Úbory
vždy po I, spolu s květy 25-30 mm dl. List. zákr. nahoře
temně naběhlé, na venek odehnuté. Květy jasně
žluté. Nažky + 5 mm dl.; chmýří 15-16mm dl., o vnitř
ních štětinkách na konci silnějších. — Čec.,sp. Evr.-alp.
Břehy potoční, losní, mokřady v horách. Pouze na Slo
vensku, hlavně v sev.-záp. části nezřídka, na východ až
do Podk. R... lepkavý- erisithales SCOP. [1075].
Úbory na přímých stopkách — 4.

1073. Cirsium arvense. 1074. Cirsium oleraceum.

b )

listů. Kv. bledožluté. — Byl. vytrv. 5-15 dm vys.,
s lysou, rourovitou, bledozelenou lod., s dolejšími L nej
častěji peřenoklanými, hořejšími nejčastěji nedělenými,
vejčitými, chobotnatě až hrubě pilovitými, na zubech
ostnitě brvitými, širokým spodem objímavě přisedlými.
— Če., sp. Euras., na vlhkých lukách obecný . .

zelinný-cleraceum SCOP. [1074].
Úbory nejsou zahaleny v bledozelené listy. Kv. na
chové, zřídka bílé n. růžové — 5.
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6. a)

tičká, takže úbor v růžici přízemních listů takřka sedí.
— Byl. vytrv., s listy zpeřeně rozeklanými v bodlinaté
úkrojky. Úbory prostředně veliké, s válcovitými, lysý
mi, namnoze nachově naběhlými zákrovy. — Če.-zí.
Euras., na lukách a okrajích lesních porůznu; v sev. Č.
hojně, na Moravě vzácně (Skalice, V. Opatovice, Vsetín,
Březová, Štítná), na Slovensku roztroušeně . . . ...

nízk Ý-acaule WEB. [1070].
Listylodyžnídokonale n. skoro dokonale (tj.
až k listu následujícímu) sbíhavé, a to křídly laloč
natými n. ostnitě zubatými.Lod.až nahoru listna
tá, 1-2 m vys. — Byl. 2letá, s listy hluboce peřenokla
nými, po kraji bodlinatými. Úbory poměrně drobné, na
konci lodvhv a větví vždy po několika hustě směstnané.

— Če.-zí. Eurosib., na vlh
kých lukách a v mýtinách hojný

bahenní- palustre
SCOP. |[1077]j.

10753.Cirsium erisithales, 1076. Cirsium acaule.

lená, nahoře buď bez stop listových nebo jen nepatrně
křídlatá. Listy lysé, dolení nedělené, podlouhle
kopinaté, vykrajovaně ostnitě zubaté, hoření kopinaté.
laločnaté až peřenodílné. Listeny zákrovní málořadé.
ve dlouhý, žlutý osten vybíhající. —Čn.
če. Pont. (podunajský), posud pouze v j. Moravě na lu
kách u Rakvic nedaleko Podivína a na již. Slovensku

žlutoostenný-brachycephalum JUR.

celokrajnými,n. docela nesbíhavé. Lod.nahoře
bezlisté n. skoro bozlisté — 7.
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vylrv., s krátkočlennýmoddenkem,neztloustlými
kořeny a přímou, jednoduchou, 53-12dm vys., v
dolejší třetině hustě listnatou, nahoře bezlistou lod.
Roztroušeně mrtnaté, po obou stranách stejně zelené
listy jsou zpeřeně rozeklány v ostnitě brvité úkrojky;
dolejší se zůžují v křídlatý řapík, hořejší jsou přise
dlé a krátce sbíhavými oušky více méně objímavé. —
Čn.-zí. Evr.-alp., na vlhkých lukách porůznu ...

potoční-rivulare LINK. [1078|.
Úbory na konci lodyhy, po případě jejích větví, jed
notlivě -—8

1077. Cirsium palustre. 1078. Cirsium rivulare.

Listy lodyžní,alespoň,prostřední,krátce sbíhavé,
bez objímavých oušek —0.
L. lod. zcela nesbíhavé, prostřednía hořejšídv č
ma oušky více méně objímavé — 10.
Mrcasykořenovévřetenovitě ztloustlé. Listy
na rubu šedozelené. — Byl. vytrvalé, 5-15dm vys.,
1úborné n. v několik dlouhých iúborných větví roz
větvené. Listy spodní chobotnatě pořenodílné, hořejší
chobotnatě zubaté až skoro celokrajné. všecky po kraji
ostnitě brvité. Vnitřní listeny zákrovní ke konci po
rozšířené, suchomázdřité a nachově zbarvené. —
Če.- sp. Evr., na vlhkých lukách porůznu.. ..

šedý- canum MNCH. [1079|.
Mrcasy koř. neztloustlé. L. po obou stranách
světle zelené. — Byl. vytrv., s jednoduchou n. ve
2-3 tůborné větvě rozvětvenou, 3-7 dm vys., pavučinatě
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vlnatou lodyhou a s podlouhle kopinatými, iedělc
nými, jemně bodlinatě pilovitými listy. Vnitřní lisle
ny zákrovní ke konci zúžené, nahoře načérvenalé,
trochu suchomázdřité. — Čn.- če. Evr.-orient., na trav
natých straních porůznu NN

uherský- pannonicum GAUD. [1080|.
10.a)Kořenovémrcasv na plazivém odd. neztloustlé.

Listv na rubu bíle vlnato-plistnaté, na líci tra
vozelené, lysé. — Byl. vytrv., s lod. namnoze jedno
duchou n. ve 2-3 túborné větve rozvětvenou, 5-10 dm
vys., více méně běloplstnatou. Podlouhle kopi
naté, dlouze zakončité, po kraji nestejně ostnitě brvité
I. jsou nedělené n. (zvláště prostřední) peřenoklané:
dolejší jsou zůženyv v křídlatý řapík, prostřední a ho
řejší jsou přisedlé a srdčitým spodem objímavé. — Čn.
sp. Euras., na vlhkých, zvláště horských lukách
porůznu . různolist“-heterophyllum HILL.|1081|.

Pozn. Na Karp. Poloninských (P. R.) roste příbuzný bodlák, který někteří

pokládajízadruh vzniklýz míšenceC. heterophyllum a C. erisithales. Má. vejčité, laločnaté, zubaté, lod. I. srdčité, objímavé, na rubu šedě pavučinaté. Ubory
jsou 2-7, nicí; zákr. I. krátec trnité na konci odstávají, kdežto u C. heterophy
Ilum jsou přitisklé. Dac. . . - « « «+ « + « + statný — pauciflorum SPŘ.

b)Koř. mrcasv krátkého. oddenku vřetenovitě
ztloustlé. L. světle zelené, na rubu tence pavuči
naté. na líci roztroušeně chlupaté. — Lod. 5-12 dm vys.
nejčastěji jednoduchá a túborná, zřídka 2-5úborná, na
hoře pavučinato-plstnatá. L. zpeřeně rozdělené v ost
nitě pilovité úkrojky: spodní zúžené v křídlatý řapík.
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prostřední a hořejší přisedlé a malými oušky poloobjí
mavé. — Čn.-sp. Ú nás znám pouze z Loučenského
parku u Nymburka, kamž byl zavlečen z již. Evropy;
dnes tu již neroste . . . hlíznat“v-bulbosum DC.

H.a)Zákrovy vejčité, Ivsé n. slabě pavučinaté. Lod. la
ločnatě křídlatá. — Byl. 2lotá, 6-15dm vvs., jed
noduchá n. větvitá, s I. peřenodílnými, bodlinatými, pa
vučinato-vlnatými n. skoro lysými, spodinami po lodyze
sbíhavými. Kv. nachové. — Če.-zí. Euras., u cest, na
rumištích a suchých stráních dosti hojný... . .- .

kopinatýív-lanceolatum SCOP. |[1082].
Pozn. Odrůda s listy vespod hustěji pavučinatými, měkčími, o širších, méně

ostnitých úkrojcích, rostoucí pořídku na pasekách, slove . hajní- nemorale RCHB.
b)Zákrovy kulaté, značně veliké, 4-5 cm v prů

měru široké,hustě bělovlnaté. Lod.bezkřídlá
— 12.

1081. Cirsium heterophyllum. 1082. Cirsium lanceolatum.
„Ba) Listeny zákrovní na stranách bez štětin, na konci čár

kovitě šídlovité, řidčeji kopisťovité. — Bvl. 2letá, 6-15
dm vys., na lod. vlmatě plstnatá. L. peřenodílné, bodli
naté, na líci tmavozeolené,na rubu běloplstnaté.
Pod úborem pouze nehojné kopinaté lístky, přecháze
jící ve vlastní listony zákrovní. Kv. nachové. — Čc.- zí.
Morid.. na kamen, stráních, pokrajích lesů a u cest po
ruznu <.. bělohlavý-eriophorum SCOP.[1085|.

b) Listenv zákrovní na stranách štětinatě až ostnitě brvité,
pod koncem + kopisťovitě rozšířené. Zákrov obklopen
četnými. přímými, kopinatými, na stranách hustě štěti
novitě ostnitými lístky. Jinak se podobá. předešlému
druhu. — Če.-zí. Vých.-karp.-end.. Pouze na krajním
východě republiky v Podkarpatské Rusi...

kopisfovitý- decussatumJANKA.
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Pozn. Druhy pcháčů se často mezi sebou kříží. Z mišenců byli u nás pozo
rováni: 1. C.a caule X arvense v Č. u Bohosudova a N. Bydžova. 2. C. a
cauleXcanum(, C. Winklerianu m ČELAK,)v Č. častěji.3.C. acauleXlanceolatumvČ.dostivzácně.4.C.acauleXoleraceum(=C.rigens
WALLR.,C. decoloratum KOCIJ)v Č. porůznu.5.C. acaule Xpanno
nicum(= C.reyerianum KOCH)častosrodiči.6.C.arvense <canum
(= C. Polívkae PODP.)na Mor. u Břeclavy.7. C arvcnseX palustre
zz C. Celakovskianum KNAF f.) v Č. podKrkonošemia na Slov.u'[renčan.Teplic.8.C.canumXdissectum(= C.AschersoniiČELAK.)vČ.v parku

Loučenském. 9. C. canum Xlanceolatum v Č.u Pardubic a Nov. Bydžova.
10.C. canum Xoleraceum (= C. tataricum W.Gr.)téměřvšudes rodiči.
11. C. canum X palustre (= C. silesiacum SCHULTZ,C. Wimmer!
CELAK.)zhustas rodiči.12.C.canumXpannonicum (=C. subcanum
BECK)řidčeji(C.,Slov.j.13.C. canu m X rivulare(= C. Siegerti SCHULTZ)
porůznus rodiči.14.C. canum Xeriophorum (= C. Fleischeri PODP.
Dábliceu Prahy.15.C. eriophorum Xlanceolatum (= C. Gerhardii
SCHULTZ,C. intermedium DOLLOv C. porůznu. 16. C. eriophorumX
palustre (= C. Dominii M. SCHULTZE)v Č. 17.C. erisithales Xole
raceum (= C. Candolleanum NAEG.)na Slov. častěji. 18. C. erisitha
lesX palustre «= C. Ausserdorferi HAUSM.,C. Huteri HMAUSM.)ma

Aie X, AĎÍ kPZe2pyete aFAKE haADKA AJpt
ZE * < 54b PALZDE2A 3 vC -RP bazt"Ddě

1085. Cirsium eriophorum, 1054. Onopordon acanthium.

Slov.19.C. erisithalesX rivulare (=C. praealpinum BECK)na Slov.
20. C. heterophyllum Xoleraceum (= C. affine TAUSCH)s rodiči po
různu. 21.C heterophylumX palustre (= C. Wankelii REICHARDŮ
s rodičiporůznu.22. C. heterophylum Xrivulare na Mor. 25. C. oleru
c eumXpalustre (= C.hybridum KOCH)srodičičasto.24.C.oleraceum
X rivulare (= C. erucagincum DC., C. praemorsum MICHL)s rodič:
dostičasto.25. C. palustre X pannonicum (= C. hemipterum BORB.
C. suspiciosum BECK,C. polyph yllum HOL.)na Slov. 26. C. palusírť
X rivulare (= C. subalpinu m GAUD)s rodičidostičasto. 27. C. panno
nicum Xrivulare (= C. Kornhuberi HEIMERI)na Mor. a Slov. — Mim?
tojsou známé 1 kombinacetří druhů,tak C. acaule X oleraceum X canul
zC.av. Cam oleraceum Xrivulare (= C.Podpěrae FLEISCIIERz Č. u Litomyšle. Takéněkteré zvláštní formy druhů čistých byly popsány jak
míšenci» k těmto patří i C. bohemicu m FLEISCHER, které autor měl neprávem
Za míšenceC. arvenseMX lanceoalatum.
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Rod 68. Ostropes. Onopordon. Eselsdistel.
Byl. 2letá, 1-2 m vys., s pavučinatě šedoplstnatou, šir 0

cekřídlatou, bodlinatou lod.a takovýmitéž větve
mi. L. podlouhlé, většinou chobotnatě peřenolaločné, po kraji
bodlinaté, vespod pavučinatě vlnaté. Kulovaté úbory mají
ďupkované lůžko a střechovitý zákrov, jehož spodnější li
steny odstávají. Kv. světle nachové až bílé. Nažky chmý
řité.— Če.- zí. Eurosib., u cest a na rumištích dosti hojný

trubil-acanthium L. [1084|.
Rod 69. Ostropestřec. Silybum. Mariendistel.
Statná, 1-2 m vys., 1-2letá, bodlákovitá byl. s lesklými,

na svrchní straně často bíle skvrnitými L a velikými
úbory, které spočívají jednotlivě na konci lodyhy a jejích
větví. Lůžko úborů jest štětinkaté a odstálé listeny zá
krovní jsou dlouze trnité. Kv. nachové, zřídka bílé.
Nažky Jsou věnčeny chmýřím, složeným z chlupů po stra
nách brvitých. —Če.- zí. Jihoevr., pěstovaný v selských za
nádkách a zřídka zplaňující . . . . -2 < «+ + «+ « 4+ +..

obeccný- Marianum GARTN. [1085].

Mj
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1085. Silybum Marianum. 1086. Carlina vulgaris.

Rod 70. Pupava. Carlina. Eberwurz.
Bodlákovité byl. s úhlednými úbory, jejichž lůžko jest

olovnaté a listonvzákrovní jsou dvojího druhu:
nější bylinné, bodlinkaté,vnitřnísuchomázdřité,
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hladkéa lesklé,vytvářející úhledný paprsek
takže by se mohly na první pohled mylně považovati za ja
zykovité kvítky. Nažky mají pérovité chmýří.
1.a) Vnitřní, suchomázdřité listenv zákrovní, vytvářející pa

prsek, jsou světle žluté. Lod. 15-40cm vys., jedno
duchá n. větevnatá — 2.

b) Vnitřní, suchomázdřité I. zákrovní, vytvářející paprsek
jsou leskle bílé. Lod. zpravidla velice zkrácená
takže veliký úbor takřka sedí uprostřed růžice pe
řenodilných, bodlinatých |. přízemních. Kv. v úbori
žlutavé. Byl. vvtrv. — Če.-zí. Evr., na suchých strá
ních a mezích dosti rozš. . . bílá -acaulis L. [1087

Pozn. Odrůda s lodyhou na 1-3 dm prodlouženou slove ————
stvolnatá - caulescens LAMK.(= C. alpina JACC

2.a) Podlouhlekopinaté listy hrubě až chobotnat:
trnitozubaté, dolejší v době kv. většinou uschlé
Vnější listeny zákrovní jsou kratší vnitřních. — Byl
Oletá. řidčeji vytrv., túborná n. víceúborná. — Čc.-7i
Eurosib., na suchých. kamen. stráních dosti rozšíř. .

obccná- vulgaris L. [1080

b) Dlouze kopinaté |. s krajem skoro celým, útlečď
*sténkatým. Vnější listeny zákr. namnoze delš

nežli vnitřní. Lod. vždy pouze 1-2úborná. — Ostatní
jako předch., za jejíž odrůdu se druhdy považovala,
nás vzácná (záp. Čechv, Jeseník, Mohelno. Karpaty né
Slovensku) . . . dlouholistá-longifolia RCHB“

Pozn. Přechodemk předcházejícímu druhu jest var. brevibracteat'
ANDRAE.

Rod 71. Suchokvět. Xeranthemum. Spreublume.
Byl. tlotá, 2-6 dm vys., obvčejně větevnatá. přitiskle st

doplstnatá, s úzce kopinatými, celokrajnými listy. Úbory
spočívající jednotlivě na konci lodyhy a větví, mají plev
naté lůžko a střechovitý zákrov, jehož vnitřní, suchémázdřité, narůžovělé n. bílé. lesklé listen)
vytvářejí paprsek. kv. jsou nachovéaž bílé, obve
dové pestíkové [F,]. většinou neplodné. ostatní obojaké [F

*) C. stricta ROUY,
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Srstnaté nažky [f| jsou na vrcholku věnčeny korunkou z ple
vovitých výrostků. — Čn.-sp. Merid., na kamen. stráních
v již. Moravě a již. Slovensku (často): v Čechách byl pozo
rován pouze u Troje blíže Prahy 0

otevřený-annuum L. |1088|.

Rod 72. Bělotrn. Echinops. Kugeldistel.
I.a) Vytrv., 5-15 dm vys. byl. s jednoduchými n. chudě zpří

ma větevnatými, žláznatě huňatými, nahoře běloplst
natými lod. a s peřenoklanými, ostnitě zubatými, na lici
mírně žláznatými chlupy pýřité, na rubu běloplstnatými
listy.Vnější zákrovní list na hřbotě žláz
natě chlupaté. Bledomodrékv. Ib| sedí jednot
livě ve válcovitých zákrovečkách [K] a tv skládají ko
nečné, veliké, kulaté strbouly. Nažky |f] mají
místo chmýří třepenitou korunku. — Če.-zí. Eurosib.,
na keřn. stráních a u cest velmi porůznu <.. « *

obccný- sphaerocephalus L. [1089|.
b) Zákrovní listenv na hřbotě Ivsé — 2.

1088. Xeranthemum annuuní,

-a) Lodyha až 60 cm vys., dole šedavě, nahoře souvisle ble
dě plstnatá: I. dvakrát peřenoseč-né, dvojbarevné, na
líci zelené, | v sé, na rubu souvis"e běloplstnaté. Úseky
podlouhlé, trnitě přiostřené a ziubaté. Hoř. I. jednodu
šeji dělené. Strbouly kulovité, 5-5 cm šir. Úbory asi
20 mm dl. Vnější listeny štětinovitě rozdřípené, třikrát
až čtvřikrát kratší než na hřlyetě lvsé a kýlnaté, na u



kraji brvité, víceméně azurově modré vnitřní listenv.
Kv. modré, trubka žláznatá. -—Čn.-če. Eurosib.-pont.
Na suchých kamenitých stepních stráních, u nás pouze
na již. Slovensku (Děv. Kobvla u Bratislavi) . . ...

rusínský -ruthenicus M. B.)
b) Lodyha pouze bělavě plstnatá. podobně jako I. bezžláz

ná. L. s úkrojky méně ostrými a méně bodajícími, na
líci řídce ztuha štětinaté, na rubu tence plstnaté. Kvě
tenství v průměru 6 cm, jednokvěté úbory 2-3 em dl,
obdané štětinami 2/4-5krát kratšími vnitřních lístků zá
krovních. Plody 15-20mm dl. Jinak podoben E. sphae
rocephalus. — Čec.,sp. Pont. Stepní křoviny a ob
naženiny. Na území Čs. republiky pouze v Podk.Rusi
(Berehovo) . východní-commutfatus JURATZKA*")

Pozn. Mnohé cizokrajné rostl. složnokvěté pěstují se u nás pro ozdobu aně
které z nich také občasně, ač jen přechodně, zplaňují. Z nich uvádíme: 1. Zinnia
elegans JACO., zvaná též ostalka, jest jednoletá bylina, původem z Mexika,která
se u nás zhusta pro ozdobu pěstuje; u Příbramě a Litoměřic byla pozorována též

zplanělá.2. Aksamitníky, zvanétéž sametky, turecké neb indické karafiáty, jsou druhy rodu Tagetes,jichž domovem jest Mexiko. Často se pěstujía
zřídka se objevují na rumných místech zavlečené. Tak byl pozorován T.erectus
L. z kultury zaběhlý u Prahy a Příbramě, T. patulus L. u Písku, T. signatus
BARTL.v Mirošovech.5. Coreopsis tinctoria NUTT. (= Calliopsis bicolor
RCHB.), původem ze sev. Ameriky, zplaňuje porůznu, ale vždy jen přechodně.
+. Amnobium alatum R. BR., imortelka křídlatá, domácí v Australii, byla
nalezena zplanělá v Č.ve Střebší. 5. Helipterum Manglesií F. V. MUELL., domácí
v záp. Australii, zplaněle v Č.u Chuděnic. 6. Guizotia abyssinica CASS., domácí

v Habeši, jest olejná rostlina, která byla pěstována na Třeboňsku v letech osmde
sátých a když kultura přestala, nalézala se v kraji tom ještě po mnohá léta zplanělá.7. Madiasativa MOLÍNA jest jinou kulturní rostlinou původu amerického, která se
u nás velmi pořídku pěstuje a ještě vzácněji zplaňuje. 8. Z rodu celestín (Age
ratum) bylo vzácně pozorováno zplanělé vytrvalé A. cory mbosum ZUCC. a jedno
leté A. conyzoides L. Ono jest domácí v Mexiku a Novém Mexiku, toto jest
v tropech obou zemědílů rozšířenou plevelí. 9. Gaillardia pulchella FOUCG.,známá
okrasná bylina zahradní, původu amerického, zplaněla u Prahy.

Čeleď 84. Řepňovité. Ambrosiaceae.
Byl.ileté, s kv. 1domým;kv.prašníkové [1091F|

skládající se ze zelenavého okvětí a 5 jednobratrých tyčinek,
jsou v hořejší části lodyhy u větším počtu směstnány do kt
lovatých úborů [ú]; kv. pestíkové [F3],s okvětím zakr
nělým, nezřetelným, vězí po 1-2 ve vytrvalých zákrovech, je!
sedí v paždích listů. Plodv |f, f;] jsou nažky, těsně obalené.
ostnitým zákrovem. Patří k nim 2 rody:

Rod 1. Řepeň. Xanthium. Spitzklátle.
-Lůžka úborů z kvítků prašníkových jsou plevn ati

kv. pestíkové v zákrovech vždy po 2.
1.a) Byliny bez trnů — 2.

b) Byl. na lodyze se žlutavými, dlouhými, většinou 5kla
nými trny. — Lod. 5-8 dm vys., s I. většinou 5laloť
nými, vespod šedoplstnatými. — Čc.- zí. Kosmopol. !
cest a na rumištích porůznu 0

trnitá -spinosum L. [10%'
*) 1. Ritro L. p. pe **) E alobifer JANK A,
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b)
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Zralé úbory zelenavě žluté, s přímými zobánky, mezi
trny měkce chlupaté; listy na spodu poobou stranách
srdčitě vykrojené. Zákrovyplodní [f] v nej
hořejší části (podzobánky)bez ostnů, ostatně
chlupaté a hákovitými ostny posázené. Lod. 3-8 dm vys.,
odstále větevnatá. L. Shranně vejčité, řapíkaté, 3-5la
ločné, úhlatě zubaté. Če.- zí. Euras., na rumištích a po
lích porůznu . . . obecná-strumarium L. [1091|.
Zralé úbory velké, hnědavé, štětinaté — 5.

Irny a zobánek úboru počínaje od prostředka oblou
kem zakřiveny, na špičce svinutě hákovité: |. na spo
dině klínovité. — Čec.,zí. Merid.-or., u cest na rumištích,
v území posud není s jistotou prokázána; r. 1885 byla
nalezena zplanělá na návsi v Bohnicích u Prahy .

východní- orientale|.
Trny na úborech přímé, jenom na špičce s háčkem n.
vůbec nehákovité, zobánek přímý n. nepatrně zakři
vený; listy na spodině stažené n. skoro srdčité — 4.
Trny na úborech dlouhé, silné, skoro všechny na špičce
dovnitř hákovitě zahnuté. — Čec., zí. Původem ze sev.
Ameriky, v Evropě merid. a zvláště na dolním Podu
nají rozšířený druh, který lze i na již. Slov. očekávati

italská-italicum MORETTL*)
T'rnv úborů kratší, velmi tenké, na špičce přímé n. ně
které krátce hákovité. — Čec., zí. Původem ze sev. A
meriky, v Evropě merid., u nás velmi vzácná (na bře
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zích dolního Labe a dolní Vltavy, u Olomouce); u nás
rostoucí rostliny patří vesměs k odrůdě albinum
Widder . .. . . . pobřežní-riparium LASCH.

„ Pozn. V Čechách (u Kralup) byl pozorován míšenec X. strumariumX
riparium (X.Koštáli: TOCL..

Rod 2. A mbrosie. Ambrosia. Ambrosic.
Byl. 3-8 dm vys., přímá, s I. 1-2kráte zpeřenými, šedopý

řitými. Kv. prašníkové [|F| jsou směstnány do kulatých
úborů, jejichž lůžka jsou bezplevná a listeny zákrovní
srůstají v misku. Kv. pestíkové [Fy]vězí v zákrovech
plodních po jednom, ale několik zákrovů bývá obyčejně
směstnáno do společného obalu. — Zí., řj. Ze sev. Ameriky,
k nám zavlékána sc semeny (okolí Plzně a Třeboně, Slaného

a Roudnice) - . . . . -+ +..
a. pelvňkoolistá- artemisiifohia
A L. |1092].

1092. Ambrosia artemisifola. 1095. Asarum curopacum.L
(Shluky Bezkorunné. Apetalae.

Celeď 85. Podražcovité. Aristolochiaceae.

Vytrvalé bvl. mající jednoduché I. a obojaké kv. s pra
videlným n. souměrným okvětím, 6 n. 12 tvčinkami a spod
ním, 6pouzdrým semeníkem, z něhož dospívá tobolka, obsů
hující četná, na středním sloupečku upevněná semena. Pou
ze 2 rody:

Rod 1. Kopytník. Asarum. Haselwurz.
Bvl. s plazivým oddenkem, dlouze řapíkatými, okrouhle

Jedvinkovitými, celokrajnými I. a krátce stopkatými kv,
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teré mají pravidelné, zvonkovité, 3dílné, vně hnědozeleoné,
vnitř kalně nachové, vytrvalé okvětí, 12 tyč. a spodní se
neník, dospívající v tobolku. — Db., kv. Eurosib., v lesích
losti hojný . . . . . evropsk Ý-europaeum L. [1095|.

Rod 2. Podražec. Aristolochia. Osterluzei.
Byl. s jednoduchou, 2-8 dm vys. lodvhou, střídavými, řa

ikatými, okrouhle n. vejčitě srdčitými, celokrajnými |. a
ledožlutými kv., které vyrůstají po 2-6 z paždí listů. Okvětí
o| trubkovité, dole baňkovitě naduté, nahoře jazykovitě
ozšířené; tyč. 6, přirostlých kc krátké čnělce spodního 6
ouzdrého semeníku |[p|. Plod tobolka. — Kv., čn. Euras.,
- houštinách, u cest a ve vinicích velmi porůznu . . . .

obecn Ý-clematitis L. [1094|.
Pozn. V zahradách pěstují často

severoamer.křovitý oplétavý p. velko
květý- macrophylla LAM.(= A. si p
ho L' HÉR.),jehož prohnuté květy podo
bají se malým dýmkám; zřídka též zdi
vočuje jako zbytek kultury.

Čeleď 86. Ochmetovité. Loranthaceae.

Nízké, vidličnatě větevnaté, na stromech cizopasící kříč
ky s celokrajnými, vstřícnými, kožovitými I. a neúhlednými,
žlutavými, 2domými květy, z nichž dospívají bobule. Ve 2
rodech:

Rod 1. Jmelí. Viscum. Mistel.
Kříčekobyčejněžlutavě zelený, s listy vytrvalý

mi, vejčitými n. klínovitě podlouhlými. Kv. rostlin sa m
čích (A, F, Fa] i rostlin samičích [B, F14,F;] 4četné, se
dící po 3-5 v rozsochách a na vrcholcích větví. Bobule ku
laté, bílé, lepkavé, zvící bohatého hrachu. — Bř., db. Euras.,
zvlášť na borovicích hojné . . . . bílé- album L. [1095|.

Pozn. Jmelítvoří tři hlavní biologické rasy, z nichž jedna cizopasí výhradně
hadřevinách [atnatých druhá na jedli a třetí (úzkolistá) u často se žlutavými bo
bulemí) na borovivi.
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Rod 2. Och met. Loranthus. Ricmenmistel.
Kříček o pníčku nejčastěji tmavošedém, s podlouhle

vejčitými, opadavými L. a 6četnými kv. v konečných,
chudých, klasovitých hroznech. Bobule hruškovitě kulovaté,
žluté. — Kv., čn. Orient., porůznu na dubech v. tepl. poloh.

evropský- europaeus L. [1096|.

Čeleď 87. Santalovité. Santalaceae.
Rod: Lněnka. Thesium. Bergflachs.

Byl. většinou polocizopasné, zpravidla vytrvalé, se stří
davými, jednoduchými, úzkými I. a s pravidelnými, drob
nými kv. v konečných, dole často složitých hroznech, které
jsou tím zajímavé, že listeny jejich bývají zpravidla posu
nuty až nasamé květní stopky.
Kv. mají 5cípé, řidčeji 4cípé,
kalichovité, vytrvalé okvětí, 5
tyč., řidčeji 4 tyč. a spodní
semeník s jednoduchou čněl
kou. Plody oříšky, věnčené vy
trvalým okvětím.

1096. Loranthus europaeus. 1097. Thesium linophyllum.

1.a) Na vrcholku květenství jest chochol jalových
listů. Pod každým květem jest pouze 1 listen — 7.

b) Na vrcholku květenství není chocholu jalových I. Pod
každým kv. jsou kromě listenu ještě také obyčejně "
malé listence — 2.

2.a) Cípy zvonkovitého, řidčeji válcovitého okvětí jsou na
plodu až ke spodině dovnitř zavinuté, takže okvěti
jest několikráte kratší nežli plod— 5.

b) Cípy trubkovitého okv. jsou na plodu jen špičkami
dovnitř vehnuté, takže okvětí jest zdéli n. i delší
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Spodní stopky květenství jsou namnoze 2-5květé i
vícekvěté. Listeny asi zdéli svých plodů — 4.
Všecky stopky celého květenství pouze 1květé. Li
steny 2-4kráte tak dlouhé jako plody — 5.
Listy čárkovitě, nezřetelně 5žilné. Oddenek
s tenkými výběžky. — Lod. 2-4 dm vys., přímá. Plody
1 ellipsoidní. — Kv., čn. Orient., na travnatých, zvlá
ště lesních stráních porůznu ..

obecná- linophyllum L.*) [1097].
I. kopinaté, dlouze zakončité,zřetelně 3-5žilné.
Odd. bez výběžků. — Lod. 3-5 dm vys. Plody kulovatoelipsoidní. i - če. Evr.
druh horský, v Čechách, na j.-v. Moravě a v"Karpatech
porůznu na lukách hornatějších poloh

bavorská- bavarum SCTRK.**)

M

P

1098. Thesium 1099. Thesium 1100. Vhesium
ramosum. pratense. rostratum.

Stopky hroznu delší svých plodů. — Lod. 2-5 dm vys.,
často již od spodu latnatě rozvětvená, řidčeji jednodu
chá. L. kopinaté n. čárkovité, nezřetelně 5žilné. — Čn.,
če. Euras., na suchých pahorcích ve Slov., v již. Mor. a
na písčinách a v borových lesích u St. Kolína v Č., kde
dosahuje nejzápadnější hranice svého rozšíření : .

větevnatá-ramosum HAYNE.[1098].
Stopky hroznu mnohem kratší svých plodů, které
jsou víceméně k ose hroznu přiložené. — Lodyhy pouze



6-20 cm vys., namnoze jednoduché, položené n. vystou
pavé až přímé. L. čárkovité, tžilné. — Db., kv. Oriení,
u nás pouze v již. Moravě a na již. Slov., na úhorech,

mezích a pastvinách ..... polní- agreste SIMK»)
řejší ikvěté. Okvětí zpravidla 5cípé IF. Lod. 1-4 dm
vys., ukončená hroznem všestranným. L. čárko
vitě kopinaté, slabě 5žilné. — Čn., čec. Evr.-alpin., na
vlhkých lukách a rašelinách hornatějších poloh . ...

luční- pratense EHRH. [1099|.

1

vidla 4cípé. Lod. 1-5 dm vvs., zakončená hroznemvíceménějednostranným. L. čárkovité,tžilné. —

Kv., čn. Euras. Alpin. na horských lukách a pastvináchporůznu —- 2222 Nhorská-alpinum |.

běžků. Plody skoro kulovaté, dužnaté, citronově
žlutě zbarvené, věnčené okvětím skoro 2kráte tak
dlouhým jako jsoů samy. Lod. 2-4 dm vys., — Čn,, če.
Evr.-alpin., u nás známa pouze ze Zlínského revíru u
Lukavic (blíže Dřestic) a ze zadního údolí Bilichovského u Panenské Týnice ...

zobanitá-rostratum M. ct K.I1100|.

té, věnčené okvětím namnoze mnohem kratším nežlijsou samy. Lod. 1-2 dm vys. — Kv., čn.,Evr., u nás velmi
pořídku, pouze na slatinný ch Jukách v Polabí v Č.. .bezlistenná-ebracteatum HAYNÍ.

Čeleď 88. Růžkatcovité. Ceratophylleae.

Rod: Růžkatec. Ceratophyllum. Hornblatt.
Byl. vodní, vytrvalé, mající vzplývavé lodyhy porostlé

ve 2-4 čárkovité úkrojky. Nažky |f| mají na spodu pokaždé straně 0Sten; čnělkajejichjest zdéli I
delší plodu. Lod. 3-10 dm dl., chabá. Přesleny listů v ho
řejší části lodyhy hustě směstnané v chomáč. — Čn.-zí
Kosmopol., ve stojatých a mírně tekoucích vodách oby
čejně hromadně. . . . ostnatý- demersum L. [110/l.
L. jasně zelené, hebké, vidličnatě rozdělené ve 4-6 nit
kovitých úkrojků. Nažky na spodu bez ostnů:
čnělka jejich kratší nežli plod. — Ostatně „Jako předch.jemuž i vnějškem velice se podobá, ale vzácnější .

hladký- submersumL.



Čeleď 59. Rdesnovité. Polygoneae.

tím. Jest jich 5 rodů:

(plodními) obaly květními -< . -< < < 2. 4 Rumex.

b)

1

a

Obaly květní a tvčinky v počtu 5 neb méně (jenom vý
minečně 6) — 2.
Blizna štětičkovitá n. jazvkovitá a třásnitá — 3.
Blizna hlavatá neb tečkovitá — 4.
Malé alpské rostliny; obaly květní 4: čnělky 2; plody
ploché,širocekřídlaté.. . . . 22.5 Oxyria.
Byliny vysoké; obalů květních většinou 5; čnělky 5;
plodtrojhrannýee 2... Pleuropterus.
Listy (čepele) srdčitě-střelovitě- trojboké n. hoření více
podlouhlé, řapíky zřetelně článkované: plody vesměstrojhranné< 2 2 2 222 Fagopyrum.
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b) L. (čepele) Jinaké podoby: řapíky většinou nečlánkova
né; plody zploštělé n. trojhranné . . . 1. Polygonum.

Rod 1. Rdesno. Polygonum. Knóoterich.
Byl.většinoutleté, s nedělenými, celokrajný

mi I. a pravidelnými kv., které bývají nejčastěji směstnány
do klasů: řidčeji jsou v hroznech n. jednotlivě až po několika
v paždích listů. Okvětí 5dílné. řidčeji 4dílné, namnoze ko
runovitě zbarvené, tyčinek 5-8, semeník svrchní, se 2-3 čněl
kami, které bývají dole často spolu srostlé a zakončují se
bliznami paličkovitými. Nažky jsou ve vvtrvalém 0
květí zahaleny úplně..
1.a) Lod. neotáčivá. L. úzké: elliptičné, podlouhle ko

pinaté až skoro čárkovité — 2.
b) Lod.otáčivá n. plazivá a při tom sem tam zpro

hýbaná. L. široké: trojhranné, srdčitěstřelovité—
rod 2. Fagopyrum.

2:a)Květyv klasech n. v klasovitě staženýchhroznech —5.
b) Kv.jednotlivě n. po několika v paždích

listů. květonosné větévky vždy až do konce listnaté.
Stopky květní velmi krátké. Cípy okvětní většinou
nenápadné. — Byl. iletá, značně proměnlivá, s větevna
tou, položenou n. vystoupavou, 1-4 dm dl. lod. a s kra
tičce řapíkatými až skoro přisedlými, čárkovitě ko
pinatými až vejčitými I. Kv. nazelenalé, bílé n. narůžo
vělé. — Čn.- zí. Kosmopol., na rumištích a u cest obecné

ptačí n. truskavec-aviculare L. [1102|.
Pozn. Druh svrchovaně proměnlivý a objevující se i u nás ve tvarech ná

padně odlišných, avšak s tolika přechodními formami, že uspokojivétřídění jest
sotva možné. LINDMANrozeznává jako P. heterophylIlum LINDM.formy,jichž
1. na lod. a větvích jsou různé velikosti a různého tvaru, kdežto formy stejnolistečné
nazývá P. aeguale LINDM.Pravé P. aviculare má plody matné, svraskalerý
hované, kdežto vzácnější P. calcatu m LINDM.má plody silně lesklé, hladké neb
jen velmi slabě tečkované neb pruhované. Vzácné jsou tvary s plody velmi malými,
Jen asi 1—1'3mm dl. var. rurivagu m GENTIL). Obvyklé formy mají plody přes
2 mm dlouhé a dělí se ve dvě skupiny. První z nich vyznačuje se I. širokými až
podlouhlými, tupými ažskoro špičatými, ale bez zřetelné špičky, druhá pak I. ko

pinatými až čárkovitými (zřídka až oválními), vždy zakončenými zřetelnou špičkou.[ prvé skupině vyskytují se formy vzpřímené (vzácně,, částečně polehavé (f. ascen
d ens MONTAND)a pak k půdě přitisklé; kním patří f. rotundifoliu m SCHUR
s I. širokými (až skoro okrouhlými a f. triviale RCHB.s I. užšímia menšími; obě
jsou u nás časté. Do druhé skupiny patří var. erectum HAYNÉE,zahrnující formy

statné, vzpřímené, -E velkolisté, a var. procumbens HAYNÉ, jejíž lod. jsou polehavé a která jest u nás obecná v četných formách. Polehavou formou s drobněj
šími I. a s kv. nahloučenými v lichohrozny jest . con densatu m BECKER,kdežto
f. interruptum BECKjest nápadna velice drobnýmil. a f. parvulum ZAPÁL.
jest zakrslou trpashčí formou.

c) Květy v hořeních částech větví a lodyh bez listů neb
aspoň v paždí velmi malých listů, pročež vznikají štíhlá
květenství podobná prodlouženě válcovitým lichokla
sům. Stopky květní zdéli neb delší květů. Okvětí na:
padnější (než u předcházející), zřetelněji korunkovite.
— Čn.-řj. Pont.-sibiř. Na pískách a písečných stepích,
u nás pouze na již. Slovensku podle Dunaje od Žitnéhoostrova počínaje . . . písečné-arenarium W. K“)

*) P. loridum WINTERI.
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Lod. výrůstá z konce kořene n. oddenku a obvčej
ně se rozvětvuje v učkolik:větví, zakončených
květními »klasv« — 4.
Lod. vyrůstá po straně dřevnatého, válcovitého, na
mnoze esovitě prohnutého odd. a jest vždy jedno
duchá, přímá 4-10 dm vys., jediným klasovitě sta
ženým hroznem bledě růžových kv. zakončená. — Listy
dolejší jsou zkrojeny v křídlovitý řapík, hořejší jsou
přisedlé a trochu srdčité. Kv. mají zpravidla 8 tyč. —
Čn.-zí. Circumpol., na vlhkých lukách rozš... . .. .

hadí kořen- bistorta I.. |1105|.

I

1105. Polygonum bistorta. 1104. Polygonum amphibium.r =
L. jednoduchá, nižší, 1-3 dm vys., vyrůstá ze šupinatého
oddenku. Příz. I. dlouze řapíkaté, kopinaté, k oběma
koncům zúžené, na okraji podvinuté. V dolejší části kla
su v paždí blanitých listenů, místo kvítků tmavonacho
vé hlízečkv, jimiž se může rostlina rozmnožovati; jinak
jest klas celkem řídkokvětý a víceméně ohnutý. Květy
bílé neb světle růžové. -— Čn.- sp. Circumpol. Na hor
ských holích vys. Karpat na Slovensku o Podkarp. Rusi

živorodé-viviparum IL.
Kv.jsou hustě směstnánydo »klasů«válcovitých:
jsou-li v klasech řidších, pak stopky klasův i kvítků
jsou potroušeny žlázkami —5.
Kv. v klasech štíhlých, řídkých, namnozepřetr
hovaných a víceméně nících. Byl tleté — 9.
Byl. mnoholetá, s plazivým, větevnatým oddenkem.
— Lod. 2-3 dm dl., spodem položená, nahoře vystoupa



vá n. ve vodě vzplývající. L. podlouhlé až kopinaté, na
dolejšku zaokrouhlené n. srdčité, s pochvami namnoze
zdéli botek. U rostlin ve vodě rostoucích (f. natans
MONCH.) bývají listy dlouze řapíkaté a lysé, kdežto u
rostlin suchozemských (f. terrestre LEYSS.) jsou listy
kratčeji řapíkaté a více méně chloupkaté. Kv. JE,
růžové, s 5 tyč. a velkými, paličkatými bliznami. —
Čn.- zí. Kosmopol., na vlhkých, močálovitých místech,
ve vyschlých příkopech a v stojatých vodách rozš. . .

obojživelné-amphibium L. [1104].

6.

hmat

Botky |b], k lodyze obyčejně těsně přiložené, jsou na
povrchu krátce srstnaté a na okraji mají tuhé, dlou
hé brvy. Listy nejsou na rubu posety žláznatými (lu
pou viditelnými) tečkami. Lod. vystoupavá, řidčeji
položená, 2-8 dm dl. L. podlouhle až čárkovitě kopinaté.na líci obyčejněznamenanépůlměsícovitou, tma
vohnědou skvrnou. Klasv většinou krátké a přímé
v. |F| broskvově růžové n. bílé, dole zelenavé, nej

častěji se 6 (ale také s 5 a 8) tyč. — Če.-řj. Circum
pol.. v příkopech, na březích a vlhkých polích rozš.

červivec- persicaria L. [1105]
Botky, od lodyhy více méně odstávající, jsou na po
vrchu lysé n. jemně pýřité a na okraji jsou bu
bez brv neb s brvamijemnými a krátkými
Listy jsou na rubu posety žláznatými (lupou viditelnými) tečkami [1106L.| —

Okvětní lístky a stopky květů i klasů jsou hustě půtroušenv žlázkami a tudíž na omakdrsné.—Lol.
2-5 dm. vys.. chudě větvitá, o článcích na spodu ztloust:
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lých. L. podlouhlé,špičatě,na rubu s pavučinatým
(tence běloplstnatým) povlakem, na líci s tmavo-červe
nou skvrnou. Klasy krátké, až nahoru stejně tlusté, pří
mé, většinou po dvou. Okvětí nejčastěji zelenavé, za
plodu s vyniklými žilkami. — Ostatně se shoduje s dru
hem předch., za jehož odrůdu lze jej právem považovati

plstnaté- tomentosumSCHRK.

troušeny žlázkami nebo tvto chvbějí vůbec — 8.

4 Á Ž

" +“ ď V
P; Jo% P

ey

1107. Polygonum hydropiper. 1108. Polygonum minus.

vys., obyčejně červeně skvrnitá, s články na spodu vět
šinou naduřelými. L. podlouhle až čárkovitě k opina
té, vespod na vyniklých žilách krátce srstnaté, ale nikoli pavučinaté, na líci zpravidlačervenouskvr
nou neznamenané. Klasy ke špičcezúžené a tam
též obyčejně více méně ohnuté. Okv. nazelenalé, běla
vé n. narůžovělé, na plodu jen po kraji s vyniklými žil

kami. — Čc.-zí. Kosmopol na návsích, vlhkých polícha v příkopechobecný...
blešník- lapathifoliumT. 11106].



716

Pozn. Na polích a v příkopech zaplavovaných Labem blíže Všetat vyskytuje se
odrůda vyznačující se štíhlou, jednoduchou n. chudovětevnou, lesklou lodyhou. svěde

zelenými, lysými listy a velice štíhlými klasy drobounk ých kvítků .abs k 6- var. albense DOM.

b) Lod. více méně položená. L. krátké, vejčité.
vespod nejčastěji tence běloplstnaté, na vrchu červenou
skvrnou znamenané. Klasy tenké, prodloužené, trochu
nící. Okvětí růžové.n. bílé, často úplně bez žlázek. —O
statně jako předch., jehož Jest nejspíše pouhou odrů
dou. Význačné pro Již. Moravu, ač i jinde porůznu sevyskytuje . . Brittingerovo- BrittingeriOPIZ.)

9.4) Okvětí zelenavé, zřídka narůžovělé, většinou
4cípé, vně poseté četnými,žlutými žlázkami |.
Listy chuti peprné. — Lod. vystoupavá n. přimá, 2-5
dm vys. L. kopinaté, proti světlu spoře průsvitavě teč
kované. Botky na povrchu lysé, po kraji brvité. Nažkv
bez lesku. — Čc.-zí. Circumpol., ve vlhkých příko

pech a lesních kalužích obecný . . ť 2..peprník- hydropiper L„ |1107|.
b) Okv. bílé n. růžové, většinou5cípé, vně žlázkami

neposeté. Listy chuti mdlé. Botky [1108K] na po
vrchu mrtnaté, po kraji brvité. Nažky více méně
lesklé — 10.

10.a)Listy čárkovitě kopinaté, s okraji skoro rovnoběž
nýmia s postrannímižilkaminezřetelnými.— Lod.
chabá, 1-5 dm vys. Kv. drobounké, s okvětím růžo
vým n. bílým a zpravidla s 5 tyč. Nažky vejčité, sil
ně lesklé. — Če.-řj. Kosmopol., na březích, zejména
písčitých, v příkopech a houštinách hojné .

m enší- minus HUDS. [1108]
b) L. podlouhle kopinaté, k oběma koncům stejnoměr

ně zúžené, s postranními žilkami z řetelnými. —
Lod. 2-5 dm vys. Kv. dosti veliké, s okv. růžovým n.
bílým, dole zelenavým a zpravidla s 6 tyč. Nažky pod
louhlé, málo lesklé. — Če.-zí. Evr., na březích, vlh
kých Jukách a v plotech velmi porůznu.řídkokvěté- mite SCHRK.

Pozn. Některá rdesna, zejména ze sekce Fersicari a, se mezi sebou kříží.

(= bylyunáspozorovánititomíšenci:1.P.hydropiperXlapathifoliumPo kunyRCHB.)vČeskémLeseu Peci.2.P.hydropiperX persicaris
Cč. u Poděbrad.5.P. hydropiperX mite (= P. hybridum CHAUB.)vzácně.4 P.minusXpersicaria(=P. Braunianumř SCHULTZ)porůznu.5.F.
miteX persicaria (—P. condensatum F. SCHULTZ)na Mor. — Z druhů

pěstovaných a zřídka zplaňujících možno ještě uvésti P. orientale L., domácív trop. a subtrop. zemích Starého světa.

Rod 2 Pohanka. Fagopyrum. Buchweizen.
Lodyha buď jednoletá, pak přímá neb otáčivá, buď mno

holetá (u cizích i kmen) a oplétavá.
1.a) Oplétavý keř, vysoko po stromech stoupající; květy

prostřední, bílé, pak červenavé. — Sp.-zí. Původem *

R. dunajské = P. danubiale KERNER.
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Turkestanu, u nás se často pěstuje v zahradách a velmi
zřídka (Č.) zdivočuje .baldžuánská-F. baldschuanicamH.GROSS.*)

opadává —3.

2a) Stopky kv. jsou kratší nežli okvětí. Vnější 5 ušty okv.
na plodech[f] tupě kýlnaté. Nažkysvraskalé, ne
lesklé. — Byl. iletá, s lod. nejčastěji po zemi se pla
zící n. okolo rostlin se vinoucí, 2-10 dm dl. a s bílými,
vně nazelenými kv., jež vyrůstají po 2-6 v paždích listů
a listenů. — Če.-řj. Cireumpol., na polích a v plotech
obecná. . svlačcovitá n. opletka- convolvulus

H. GROSS.**) [1109].

Stopky kv. asi tak dlouhé jako okv. Vnější 3 ušty
okv. na plodech [jf]blánovitě křídlaté. Nažky
hladké, lesklé. — Ostatně jako předch.,kterému
se 1 vnějškem podobá, ale nejraději v křovištích rostou
cí a o keře se otáčející
plotním. povleka-dumetorum SCHREB.***)[1110|.

Polygonum Baldschuanicum REGEI. — **)P, convolvulusL, —



IS
4.a) Kv. bílé n. narůžovělé, v kfasovitých,krátkýci

hroznech, které skládají na vrcholku přímé, 2-6 dm
vys., zpravidla červeně naběhlé lodyhy květen
stvíchocholíkovité. Hranynažek[fjcelokraj
né. — Čn.-sp. Původem ze střední Asie, u nás zřídka
setá na polích a někdy také zplaňující . —

jedlá- sagittatum GILIB.+) [1111]
b) Kv. zelenavé, neúhledné,v úžlabních, vrcholí

kovitýchsvazečcích. Lod.nejčastějizelená zpro
hýbaná, 3-8 dm vys. Hrany nažek zubaté. Ostatně
o ní platí, co o předch. .

tat a TSká- -tataricum GARTN.+

Pozn. V Č. u SloupnicebylnalezenmíšenecF. convolvulus Xdume
torum (F. heterocarpum [BECKsub POL.)DOM.et PODP.).

Rod 5. Křídlatka. Pleuropterus. Fligelknoterich.
Listy veliké, široce vejčité, až 15 cm dl. a 10 cm šir., na

spodu uťaté n. náhle zúžené, dvouřadé; květenství v úžlabí
listů; květy malé, zelenavě bílé. — Sp.-zí., původem z vých.
Asie; u nás se pěstuje v zahradách a místy zdivočuje . .

kopinaté- cuspidatus H. GROSS.+4)
Pozn. Příbuzný P. sachalinensis H. GROSS+) domácí na Sachalinu.

vyznačuje se I. podlouhle vejčitými, až 30 cm dl, a 15 cm šir., hořejšími na spodu
uťatými, dolejšími slabě srdčitými a lod. hranatě rýhovanou. Pěstuje se u nás a zřídka
zdivočuje (na př. na Třeboňsku).

*) Pol. eseulentum MNCH. — **) Pol. tataricum L. — ***) Poly VS EDI,cuspidatum SIED.etZUCC. —+) Polygzonum Sachalin once F. SCHMIDT,
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Rod 4 Šťovík. Rumex. Amnpler.
Byliny valnou většinou“*)vytrvalé, s lodvhami nejčastěji

alespoň nahoře větevnatými, se střídavými I. a s drobnými
kv., které jsou přeslínkovitě sestaveny do hroznů namnoze
klasovitých, přetr hovaných, bezlistých n. listnatých. Okvětíseskládá ze 3 vnějších,menších a3 vnitřních,větších
lístků, kteréžto poslední se později zpravidla ještě více
zveličív tak zv. krovk y. Dyč. 6. Semeník má 5 čnělky za
končenékropáčovitými bliznami.Trojboké nažky jsou
krovkami těsně objatv.
La) Listy, alespoň dolejší. na spodu střelovité n. hrálovité. Květv2domé n. jednodoměmnohoman

želné. Byl. kvselé chuti — 2.
b) L. na spodu zúžené n. zaokrouhlené až i srdčité, ale ni

kdv střelovité ani hrálovité. Kv. namnoze
obojaké, zřídka mnohomanželné — 6.

Za) Kv. 2domé, t. j. na některé rostlině [1114A] Darašníkové IF|. na Jiné rostlině [B]pestíkové |F| — 5.
b) Kv. mnohomanželné. t. j. na téže rostlině dílem

obojaké, dílem prašníkové IF). — Byl. sivozelená,
s poléhavými n. vystoupavými, 2-5 dm dl. lodyhami apřitloustlými, vejčitými až okrouhlými,
často skoro houslovitě staženými, na spodu střelovitými

hrálovitými 1.; hořejší I. však bývají často kopinaté.
— Čn.-sp. Druh vysokohorský, vápnobytný, u nás di
voce rostoucí ve vys. Karpatech (také v Pieninách), ji
nak někdy pěstovánpod jménem »francouzského
špenátu« a zřídka zplanělý

štítna tý - scutatus L. [1119].
Sa) Vnitřní lístky okvětní (krovky) na dolejšku s šupin

kou n mozoulkem: vnější|. okv.za plodusehnu
té dolů. L. dolejší dlouze řapíkaté, hořejší kratičce
řapíkaté až přisedlé — 4.

b) Krovky [f| síťnatě žilkované, bez mozoulků; vněj
ší I. okv. vzpřímené, ke krovkám přitisklé. Listy
vesměs řapíkaté, podlouhléaž čárkovité,na spodu
většinou střelovité. — Lod. 1-3dm vys., přímá,
latnatě větvitá. Botky |b] bílé. suchomázdřité, rozekla
né. Nažky volné, z krovek později vypadávající. — Kv.
če. Circumpol,, na písečnatých půdách, mezích a ska
lách rozšíř. .. . 2.2 monšíÍ- acetosella L. [1113].

Pozn. Zřídka vyskytuje: se odrůda mající nažky s krovkami srostlé a s nimi
roveň opadavé, kterouž považují též za samostatný druh .

krytoplodý - angiocarpusMURB.
%a)Listv přitloustlé, tuhé, dolejší čárkovitě podlou

hlé až vejčitěpodlouhlé. 2-4krát tak dlouhéjak
široké: na spodu s laloky špičatými, dolů sehnutými.. odstálými. Botkv [i114bl dlouze třásnité — 5.

b) L tenké. měkké, dolejší skoro trojhranné, jen asi
2krát tak dlouhé jak široké. na spodu s laloky zao
krouhlenými n. krátce přišpičatělými, stranou odstálý

" Ažna šťovík pobřežní a mokřadní Sa, bb,
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mi. Botky celokrajné, záhy zanikající. — Vnějškem
podoben předch., ale obyčejně statnější. — Če. - sp. Evr.
alp., na horských lukách Šumavy, Krkonoš, Klad. Sněžníku,Jeseníku,Beskyda Karpat V.

aronolistý-arifolius ALL.
„Pozn. V Karp. záp. rozšířen až po Karp. Stryjské. V Poloninách jej zastupuje

blízce příbuzný š. karpatský (R. carpaticus ZAP.), u něhož jsou dolení listy.w. we
srdčité, zaokrouhlené, v dolejší třetině nejširší.
5.a) Dolení lodyžní listy vejčitě podlouhlé, většinou 2-4krát

tak dlouhé jak široké; květenství řídké, málo pozvět
vené. — Kv.- čn. Circumpol., na lukách a úhorech hojný

obecný-acetosa L. [1114]
b) Dolení I. lod. čárkovitě podlouhlé, 4-12krát delší než

široké, květenství velmi husté. bohatě rozvětvené. —
Kv.-čn. Eurosib., na lukách při krajích cest většinou
roztroušeně, místy hojně —. . . . . + .+ + «+ +...

rozvětvený- thyrsiflorus FINGERH*)

6 l !L
„Z

A

a f. adka AV.
(16 Rumež acetosela 1114.Rumex acelosa.yb

6.a) Hrozny květní, které skládají obyčejně latu, jsou po
celé délce listnaté n. jen v nejhořejší části
bezlisté — 7. ,

b) Hrozny kv. buď po celé délce n. alespoň v hořejší
polovině bezlisté —9.
Krovky podlouhlé, celokrajné [F]. — Byl. vytrv.
přímá, 3-8 dm vys., odstále větevnatá. L. dolejší dlouze
řapíkaté, vejčitě podlouhlé, krátce špičaté, na spodu 74
okrouhlené n. srdčité. — Čn.-zí, Circnmpol., v příko

* R, auriculatus WALLR.

aa! Ajo
—
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10.a)

21
pech a křovištích obecný

lubkatý- conglomeratus MURR. [1115].
Krovkykopinatén. kosočtverečné,pokaždéstraně
se 2 dlouhými, štětinovitými zuby [|it16Ť).
Byl. tleté n. 2leté, 1-4dm vys.,větevnaté, s |. kopi
nato-čárkovitými, celokrajnými,na spoduzne
náhla zúženými v řapík. — Če.-řj. Circumpol.,
na vlhkých březích vod — 8
Byl. v době plodu nahoře zlatožlutá. Hrozny ale
spoň v hořejší části hustě směstnané. téměřnepřetrhované. štětinovité postranní zuby krovek
asi zdéli n. i delší krovek samých.Hojný... ....

pobřežní- maritimus L. [1116].

1115. Rumex conglomeratus. 1116. Rumex maritimus.

Byl. v doběplodu nahořezelenavě žlutá. Hrozny
kv. řídké, alespoň dole přetrhované. Zuby krovek jen
asi poloviční délky krovek samých. — Jinak podoben
předch., pravděpodobně míšenec š. klubkatého a pobřež
ního. Vzácný . . . . mokřadní- limosus THUTLL.
Krovky jsou po kraji hřebenitě zubaté, majíce
po každé straně 1-6 trojhranných, šidlovitě zašpičatělých
zoubků —10.
Krovkyjsou buď celokrajné n. velmi drobně
zoubkované — 11.
Krovky vejčitě trojhranné, v tupou špici protažené,
všecky na hřbetě s mozoulkem [i]. Dolejší a prostřed
ní I. vejčité n. podlouhlé, tupě zakončené, na spodu srd
čité n. zaokrouhlené, hořejší I. kopinaté, celokrajné. Byl.
5-12 dm vys., rozvětvená ve větve přímo odstálé. —
Če.- sp. Circumpol,, na vlhkých lukách, návsích, bře
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zích a v lesních houštinách obecný -< -< -2 -2 <...
tupolistý-obtusifolius L. [1117].

b) Krovky široce vejčité, skoro srdčité, tupé, všecky n. jen
jedna s mozoulkem. Dolejší a prostřední I. srdčitě pod
louhlé až kopinaté, špičaté, po kraji čeřité, vlnovitě
vroubkované. Byl. 6-10 dm vys., přímo větevnatá. — Če.
sp. Eurosib.- orient., u nás pouze na slaných lukách
na Slovensku a v již. Moravě, kamž zasahuje z Podu
nají a kde jest jcho západní hranice zeměpisného roz
šíření . . . . úzkodistý-stenophyllus LEDEB.*)

PN)(2P)
Ň)

R Nač
VRM

Aha
uK

a | ČKOae R |
„ OY OP A U

MPS n ) ao
dh P F S
JD Že DAVY Aa < v
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h[bh , Z R
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1117. Rumex obtusifolius. 1118. Rumex crispus.

11.a)Krovky úzce podlouhlé, tupé, celokrajné a jen
jedna z nich s rudým mozoulkem. — Byl. 4-10 dm
vys., v prutovité, př ím o odstálé, často načervenalé vět
ve rozvětvená. L. dolejší srdčitě podlouhlé, někdy skoro
houslovité, prostřední kopinaté: žilky jejich často čer
veně zbarvené. Vnějškem podoben velice šť. klub
katému, takže se s ním často zaměňuje. — Če.-sp.
ve vlhkých houštinách a hájích dosti rozš... . . «

krvavý- sanguineus|.
b)Krovky trojhranně vejčité až srdčitě okrouhlé

— 12.

12.a)Všechny tři krovky n. alespoň jedna z nich s inozoul
kem — 15

b) Krovky všechny bez mozoulků — I5.
13.a)Řapíkv listů na svrchní straně úzce žlabovité. —

Lod. 2-5 m vvs., často červeně naběhlá. L. spodní veliké,
vejčitě podlouhlé, špičaté, na spodu nejčastěji šikmo

*) R. odontocarpus SÁNDOR,
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srdčilě vykrojené, listy hořejšíkopinaté,všecky
ploché a po kraji mělce, vlnovitě vroubkované. Krovky
veliké, srdčitě okrouhlé, často narůžovělé; z nich má
na hřbetě mozoulek vždy jen jedna. — Čn.-sp. Domo
vem v již. Evropě, u nás někdv pod jménem »anglic
kého špenátu« v zahrádkách pěstovaný a odtud
zřídka zplaňující . . . . zahradní- patientia L.

b) Řapíky 1. na svrchní straně ploché — 14.

a) Listy po kraji vlnovitě vroubkované a kadeřavé. —
Byl. 5-10 dm vys., v dolní části často načervenalá, na
hoře v přímo-odstálé větve rozvětvená. L. dolejší [L]
podlouhle kopinaté, na spodu uťaté n. trochu srdčité;
čímvýše jsou 1.užší a méně zřetelně vroubkované. Krov
ky |[f]srdčitě okrouhlé, buď všecky n. alespoň 1 s mo
zoulkem. — Če.- sp. Circumpol., na návsích, lukách a u
cest obecný —.. ... kadeřavý-crispus L. [1118|.

b) L. po kraji vlnovitě, často dosti nezřetelně vroubkova
né až skoro celokrajné, ale při tom ploché. — Byl. 1-2
m vys., větevnatá. L. obyčejně přitloustlé, šedozelené,
dolejší značně veliké, podlouhle elliptičné, hořejší ko
pinaté, oboje znenáhla k oběma koncům zúžené. Krov
ky |[f]Shranně vejčité, v e sm ě s mozoulkaté. — Čn. - sp.
Evr., v močálech, příkopech a na březích vod porůznu

koňský- hhydrolapathum HUDS. [1119|.
a) Spodnílisty srdčitěvejčité, zašpičatělé, hořejší

kopinaté, oboje po kraji vlnovitě vroubkované. Stop
kv plodní pod krovkami [Íj nenapuchlé. Lod. 8-20



dm vys., ztuha přímá, rozvětvená ve větve přímo od
stálé. — Čc.- sp. Circumpol., u vod porůznu.. . . ....

vodní-aguaticus L. [1120|.
b)Spodní I. srdčitě okrouhlé, tupé, hořejší vejčité

až kopinaté, vlnovitě vroubkované až skoro celokrajné.
Stopky plodní pod krovkami naduřelé. Ostatně jak
předch., jemuž se i vnějškem podobá. — Euras., horský,
na mokrých pramenitých místech v Krkonoších, horách
Orličných, Jeseníku, Beskydách a Karpatech „.

horský- alpinusL.
Pozn. Míšenci v tomto rodu jsou častí. Tak byli u nás pozorováni: 1. R.

aguaticusX conglomeratus (=R. mons HAUSSKN.)na Mor.2.R.aguaticusX crispus(=R.conspersus HARTM,,R.similatus HAUSSKN),)
na Mor.3. R.a S apathum (=R. maximus SCHREBER,,
R. heterophyllus SCHULTZ)v Č. častěji, zejména u Labe a Vltavy. 4. R.aguaticusXoobtusifolius(=R.platyphyllosARESCH.)naMor.5.R.
conglomeratusX crispus (= R. Schulze: HAUSSKN.)na Mor.6. R.con
glomeratus“X maritimus (=R. limosus THUILL.,R. palustris SM.
R. Knafii ČELAK., Steinmannia flavo-virens OPIZ)s rodičiporůznu.
z. R. conglomeratusX sanguincus (= R. Ruhmeri HAUSSKN.)na Mor.
8. R.conglomeratusX stenophyllus (= R. Niesslii1 WILDT)na Mor.
9. R.crispusX hydrolapathum (=R. Schreberi HAUSSKN.)na Mor.
10.R.crispusXmaritimus (=R.fallacinus HAUSSKN),)v Č. 11.R.cris
pus X obtusifolius (= R. acutus L., R. pratensis MERT.et KOCH)s ro
dičinezřídka,12.R.crispus Xsanguineus (=R. Sagorskii HAUSSKN.)
na Mor.13.R. erispus x stenophyllus(= R. intercedensRECHINGER)na Mor.a Slov.14. R.maritimusX obtusifolius (= R. Steini: BECKER)
v Č.anaMor.15.R.obtusifoliusXsanguineus (=R.Dufftii HAUSSKN.,
R. Blockii ZAPAL.)na Slov. 16 R. obtusifolius X stenophyllus (= R.
Wettsteinii WILDT) na Mor. Při Vltavě u Prahy byl nalezen zajisté tu jen zpla
nělý R. domesticus HARTM,, druh rozšířený hlavně v sev. Evr., v Sibiřia v sev.
arkt. Americe, který někteří autoři mají za druhotného a ustáleného míšence R.
aguaticus Xcrispus.

Rod 5. štovíček. Oxyria. Sáuerling.
Přízemní listy dlouze řapíkaté, ledvinité, vykrojené, lysé.

Rostliny drobné, květy se dvěma vnějšími a dvěma vnitř
ními lístky okvětními. Plod ploše smáčklý, dvoukřídlý. —
Čc.- zí. Circump.-alp., mezi kamením, u horských pramenisk
a mechovisk, u nás pouze na vys. Karpatech. . . . .:. .

alpský-digyna HILL.
„„Pozn. Krdesnovitým řadí se zástupci rodu Rheum (reveňčili rhabarbora),

kteříse u nás v zahradách pěstují a pomijivě zdivočují; nejčastěji R. Rhabarba
rum L. (r. obecná). :

Čeleď 90. Merlíkovité. Chenopodiaceae.
Byliny se střídavými I. a neúhlednými, drobnými, nej

častěji 5četnými kv., které mají vytrvalé okvětí a svrchní
semeník se 2 n. 4 čnělkami (bliznami). Plod nažka n. 1sc
menný měchýřek. Obsahují 11 rodů:
1.a) Lod. a větve zdánlivě be zlisté, ze článků složené

8. Salicornia.
b) Lod. a větve listnaté, nečlánkované — 2.

2.a) Květy zpravidla všecky obojaké — 3.
b) Kv. různopohlavné: tdomé neb 2domé — 10.

5.a) Listv čárkovité n. šidlovité — 4.
b) L, alespoň spodnější, jiného tvaru nežli čárkovitého —8
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4.a) Listv ostnitě n. trnitě zakončené. Kv. jednotlivě
úžlabní — 5.

b) L. tupě zakončené. Kv. nejčastěji po několika,
zřídka po 1 v paždích listů — 6.

5.a) Okvětní ušty mají na hřbetě blanitý přívěsek,
který se později zveličuje. Tvě. 5, volných

9. Salsola.
b) Okv. uštv nemají blanitého přívěsku. Vč. jednobratré . . .. ... . . Polycnemum.

6.a) Okvětní lístky 1-5,nestejné, průsvitné, často úplně chy
bějí; listy jednožebré . . ....... 4 Corispermum.

b) Okvětních lístků 5 — 7.
7.a) Byl. lysá. Uštyvokvětní bez přívěsku. 10.Suaeda.

b) Byl. více méně srstnatá. Ušty okv. s přívěsky
5. Kochia.

8.a) Kvítkaklubíčekna spodu spolu srostlá .5. Beta.
b) Kvítka klubíček volná — 0.

9.) Okvětípozději dužnatějící a Červeněse zbar
vující, takže klubka okvětní podobají se malým malinám... 2 Blitum.

b) Okv. nedužna těějící . . . . . 1. Chenopodium.
10.a)Byl. 2domé. Čnělky čtyři. . . . . 7. Spinacia.

b) Byl. 1tdomé. Čnělky dvě. . . . . .. 6 Atriplex.

Rod 1. Merlík. Chenopodium. Gánsefuf.
Byliny až na všedobr dleté, jejichž drobné, obojaké

kv. bývají směstnány v klubíčka a ta pak skládají přetrho
vané klasy n. laty. Okvětí 5listé, bylinné, bez přívěsků, tyči
nek nejčastěji 5, semeník volný, se 2 čnělkami n. bliznami.

a) Byl. lysé n. »moučnatě poprášené«, ale nikdy
žláznatě pýřité — 2.

b) Byl. více méně žláz natě pýřité, silně vonné.Listy,
alespoň spodní a prostřední, zubaté až peřenoklané —12.

2.a) Listy, alespoň dolejší a prostřední, po kraji zubatě
n. chobotnatě vykrajované —3.

b)L.vesměscelokrajné n. jen mělce, vlnovitě
vykrajované —10.

3.a)Listy na spodu nevykrojené, nýbržbuď v řapík
zúžené n. náhle uťaté — 4.

b) TrojhrannéL.na spodusrdčitěvykrojené.— Lod.
4-8 dm vys., bohatě větvitá. Klubíčka kv. v latách skoro
bezlistých, posléze rozkladitých. Ušty okvětní tupé [F].
Semena černá, málo lesklá, vypíchaně tečkovaná. — Čc.
zí. Kosmopol., na rumištích a polích rozšířený .

zvrhlý-hybridum L. [1121].
4a) Okvětí a osy květenství, alespoň v mládí, »popráše

né moučkou« — 5.
b) Okv.a osykvěten.»moučkounepoprášené«— 8.
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5. a)

b)

Klubka květní v přetrhovaných klasech, které skládaji
latu více méněstaženou. Semenalesklá, po kraji
tupá — 6.
Klubkakv. v latkách vrcholíkovitých, bezlistých,
poslézerozevřen ý ch. Semenanelesklá, po krajiostrá [f|. — Lod. 2-8 dm vys., rozkladitě větvitá. L
kosníkově až trojhranně vejčité, chobotnatě nestejně
zubaté, náhle v řapík skrojené. Jeskle temnozelené.
květí 5dílné, šedozelené [F]. — Čc.-zí. Kosmopol., ně
rumištích a u cest porůznu . ze dní- murale L. [1122]
Klubka kv. v konečných a úžlabních latkách hroznovi
tých, stažených., Byl. odporného zápachu — 11b.

1121. Chenopodium hybridum. 1122. Chenopodium murale.

Listy většinou kosníkově vejčité, dolejší někdy
kosníkově okrouhlé, po kraji hlouběji mělčeji
úhlatě zubaté: hořejší listy bývají však mnohem
užší a často celokrajné — 7.
L. většinou (spodní a prostřední) 5Slaločné, s pro
středním lalokem. protáhlým a s postranními laloky
hrálovitě přímo odstálými: nejhořejší|. však
bývají kopinaté a celokrajné. — Bvl. 4-10 dm vys., chil
dovětevná, světle zelená. vnějškem připomínající m.
bílý. Semena ďubkovaně tečkovaná, málo lesklá. —
Čc.-zí. Kurosib., na rumištích. polích a u cest ve
porůznu.. 2220 Fíkolistý- ficifolinmS5MŽ



1.a)

b)

727

Listy dolejší a prostřední kosníkově vejčité, asi 2
kráte tak dlouhé jak široké. Nejhořejší 1. však bý
vají kopinaté, celokrajné. — Lod. 2-10 dm vys., jedno
duchá n. větvitá. Okvětí 5dílné, tvč. 5. — Če.-řj. Kos
mopol., značně proměnlivý, na rumištích, návsích a po
lích obecný < < < 2 < < bílý- album L. [1125|.
L. dolejší a prostředníkosníkověokrouhlé, asi tak
dlouhé jak široké. Lod. 2-5 dm vys. — Ostatně
jak předch.. za jehož odrůdu bývá též považován, ale
mnohem vzácnější -< -< -2 < -2 2 + 4+ 2 + 4

kalinolistý- opulifoliumSCHRAD.

9. a)

zřídka skoro celokrajné, v řapík zúžené I. na rubu
sivozelené, hojně moučkou poprášené, na líci
tomnozelené, hladké. Lod. položená až přímá, vět
vitá, 1-4 dm dl., v stáří často červeně naběhlá. Klubka
květní v přetrhovaných, namnoze bezlistých klasech
konečných i úžlabních, kteréžto poslední listů svých
nepřerůstají. Okvětních cípů a tyčinek 2-5. Semena
hladká, černohnědá, s ostrým okrajem. — Če.-řj. Eu
rosib., na návsích a u cest obecný . . . . -+ «+ +

sivý- glaucum L. [1124|.
L. po obou stranách skoro stejně zelené,
vyrostlé buď lýsé n. tence pomoučené — 9.
Klubka květní v přetrhovaných klasech téměř bez
listých, ztuha přímých, o vřetenechneroz
šířených. — Lod. přímá. 5-8 dm vys., jednoduchá n.
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chudě větvitá. L. přitloustlé, v obrysu Shranné až ko
sočtverečné, chobotnatě zubaté, na rubu slabě pomou

čené. Okvětí všech květů 5dílné, bezkýlné,plodjen z části uzavírající. Tyč. 5. — Če.-zí. Merid.,1
rumištícha u cest dosti hojný .... ..

městský- urbicum L. [1125].
Klubka kv. v přetrhovaných klasech zpravidla list

atých, o vřetenechkřídlovitě rozšířených.
— Lod. v stáří často nachově zbarvená, ostatně jako u
předch. L. v obrysu kosníkově Shranné, většinou
hrálovitě 5laločné, po oboustranáchzcela lysé;
stárnouce zbarvují se obyčejně do červena. Konečný
kvítek |F| v každém klubku má okvětí 5dílné a5

tyč., kdežto kvítky postranní B mají okvětí pouze 2-5| dílné a v něm pouze1-2 tyč.
Ušty okv. jsou kýlnaté a uza
vírají plod úplně. — Ce-řj.
Euras., ostatně jako předch..
červený-rubrum L. [1126].

"re

F
1125. Chenopodium urbicum. 1126. Chenopodium rubrum.

10.a)Listy 5h ranné, na spodu hrálovité, nejhořejšíko
pinaté. Byl. proti všem ostatním druhům v ytrvalá
Lod. jednoduché n. chudě větvité, 2-6 dm vys., i s listy
a květy moučnatě poprášené. Kvítky |F| zelenavé, S
čnělkami z okvětí vyniklými. — Kv.- sp. Circumpol., nánávsích a u cest rozš... .

všedobr-bonus Henricus L. 1127]
b)L. vejčité, kopinaté n. kosočtverečné, ná

spodu zúžené n. zaokrouhlené, ale nikdy hrálovitěrozšířené. Byl. iletá — 11.
11.a)L. vejčité až kopinaté, tenké po obou stranách

lysé. Okvětí hvězdovitěrozestálé [v].Byl. bez zá
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pachu. — Lod. přímá n. vystoupavá, 2-6 dm vys., vět
vitá, lysá, často i 5 listy do Ččervenava nabíhající. —
Čn.- zí. Euras., na rumištích, v zahradách, polích a pří
kopech hojný . . -2 -2 -2 + + 4++ + 4 99980

mnohosemenný- polyspermum L. [1128].
b)L. kosočtverečné, častopo každém kraji v troj

hranný zub rozšířené, na rubu pomoučené. Okv.
vzpřímené. Byl. odporného zápachu. — Lod. polo
žená n. vystoupavá, 1-3 dm dl., rozkladitě větvitá. —
Če.-zí. Merid., u cest a na rumištích rozš.. ..... .

smradlavý- vulvaria L. [1129|.

27. nopodium bonus Henricus. 1128. Chenopodium polyspermum.

Za)Klubka květní v úžlabních,namnozevidličnatých
vrcholíčcích z většíčástibezlistých. — Lod.
přímá,2-4 dm vys., hustě žláznatě pýřitá, později
olysající. L. podlouhlé, chobotnatě peřenoklané. — Čn.
sp. Circumpol., velmi porůznu, zajisté jen zavlečený

hroznový- botrys L. [1150|.
b) Klubka kv. v úžlabních, přetrhovaných klasech

listnatých. Byl. jen spoře žláznatěpýřité— 15.
[3.a)L. dolejší a prostřední podlouhlé, oddáleně mělce

zubaté, hořejšíkopinaté,celokrajné, na rubu po
troušené žlutými žlázkami. Byl. přímá, větevnatá, 3-5
dm vys., pronikavé vůně. — Čn.-zí. Původem z trop.
Ameriky, u nás pouze zavlečen ze zahrádek, kde jej
druhdy pěstovali jako »jesuitské thé«; nověji
pěstuje se jako lékárnická rostlina a místy zdivočuje.

vonný- ambrosioides[.



Ču)

b)L.vejčité u. podlouhlé, vesměs (tedyi hořejší)
chobotnatě laločnaté, na rubu poseté žlutými žlázkam..
Byl. silně vonná, hned z dola rozvětvená v polože
né, 1-3 dm dl. lodyhy. Okvětí zelenavé a v něm čoť
kovitá semena postavená svisle. — Če.-sp. Byl do
sud pozorován na několika málo místech v Čechách u
již. Moravě, kam byl nejspíše zavlečen s vlnou z Austra
he. ... . 4. Kkýlnatý- carinatum R. BR.
Pozn. V Č. bylo nalezeno zplanělé jihoamerické Ch. hircinum SCHRAD.

a v tropech a subtropech domácí Ch. foetidum SCHRAD. — Druhy ze skupiny
Ch. album jsou zvláště proměnlivé. Některé formy jsou asi původu hybridního.
tak v Č. byly pozorovány přechodní tvary mezi Ch. album a ficifolium a mez
Ch.album a opulifolium (k těmtopatří1Ch. Borbásii MURRaCh. Preiss
manni MURR).

1129. Chenopodium vulvaria, 1130. Chenopodium botrys.

Rod 2. Žminda. Blitum. Erdbcerspinat.
Shoduje se ve složení květů s merlíky, ale okvětí po

zději zdužnatí a zčervená.
a) Lod.jest po celé délce, až k samémuvrcholku list

natá, takže všecka klubka květní jsou úžlabní. —
Byl. tletá, 5-6 dm vys., obyčejně prutovitě větevnatá
L. střídavé, řapíkaté, kosníkově n. trojhranně podlou
hlé, úhlatě zubaté. Zelenavé kv. [F] směstnané do kule
vatých, úžlabních klubíček, která později nabývají po
dobý drobných, červených malin.— Če.- sp. Jiho
cvr., u nás zřídka v kuchyň. zahradách pěstovaná a ně
kdy také zplaňující.prutovitá-virgatum L. [1151]

b) Lod. nahoře bezlistá, přetrhovaným klasem květ
ních klubek ukončená. L. trojhranně hrálovité. Okvěti
prostředních kvítků v klubíčkách 4-5dílné, ostatních

*) Chenopodium virgatum JESS., Ch. foliosum ASCWM.
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kvítků dílně: tyčinka pouze ( Ostatně jako předch.,
ale u nás ještě vzácnější. . hlavatá-capitatum L.*)

Rod 3. Bytel. Kochia. Strandkraut.
shoduje se ve složení kv. s merlík v. ale uštv okvětní

mají na hřbetě přívěsky, které se později zvoliču jí
[1152 pl.
I.a) Byl. 1leté. s Jod.dole nedřev natějícími —2.

b) Byl. vytrv., polokřovitá, anyť lodyhv její v dolní Části
dřevnatějí. Lod. dílem položené, dílem vvstou
pavé až přímé, 2.8 dm dl., v mládí jemně chlupaté, poz
ději olvsalé a obyčejně červeněnabíha jící. L. čárkovi
té až nitkovité, v dolejší části lod. ve svazečkách |[VÍ,
výše střídavé. Zelenavé. drobné kv. po 3-5 v paždích ho
řejších 1. Přívěsky okvětních lístků na plodech [f| su
chomázdřité, okrouhlé, kolovitě rozložené. — Če.- zí.
Euras.-merid., u nás porůznu na suchých pahorcích v
již. Moravě a již. Slovensku .

položený- prostrata SCHRAD.T132.

2a) Listv čárkovito-šidlovité, trochu dužnaté. Přívěsky
okv. lístků suchomaázdřité, později hvězdovitě104
ložené u červenající. — Lod. přímé n. položené, 1-4 dm
dl., obyčejně hned zdola větevnaté, 1s listy srstnaté,
dole často červeně naběhlé. Kvčty po 1-3 v paždích listů,
se zeleným, bělavě huňatým okvětím. — Čc.-zí. Euras.
morid., na průhonech a písčinách V jv. Mor., již. Slov. aPodk. Rusi (Čop). -< „písečn ý-arenaria ROTIL.

b) L. čárkovito-k opinaté, ploché. Přívěsky okv. lístků
bylinnéa nepatrné. Lod.přímá.až přes| m vys,

>) Chenopoditm capitatům ASCH.
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metlovitě rozvětvená. Ostatně jak předch. — Jihoevr,
u nás velmi porůznu na rumištích a u cest zplanělý až
zdomácnělý. . . . metlovitý-scoparia SCHRAD.

Pozn. V zahradách pěstuje se a zřídka i zdivočuje odr. trichophylla
SCHINZ et THELL.*) s listy čárkovitými, s větvemi přímými, pročež rostlina před
stavuje podlouhlý neb opakvejčitý keř. Na podzim se barví živě červeně.

Rod 4. Velbloudník. Corispermum. Wanzensamo.
Jednoleté byliny s hvězdovitými chloupky; listy přisedlé

úzké, celokrajné, roztroušeně chlupaté; lichoklasy konečné.
Pestík vejčitý, smáčklý, delší než okvětí.

a) Listeny vždy podstatně delší než plod. Lichoklasy více
méně husté, nejvýš na spodině přetrhované, s hrubou
osou. Plod skoro okrouhlý až elliptický, na okraji se ši
rokým, průsvitně mázdřitým křídlem. — Sp., zí. Pont.
sarm. U nás pouze velmi zřídka (Brno) zdivočuje; též
na již. Slovensku. ©. . . Šedavý- canescens KIT.**)

b) Hoření listeny kratší neb sotva delší než plod. Licho
klasy řídké, úhledné, nejvýš úplně na špičce husté. Rost
lina brzo olysalá, s lod. položenou, lesklou, velmi roz
větvenou. Semena na okraji úzce křídlatá, zde často
červeně naběhlá. — Zí., řj. Pont.-sib. Na písečných ste
pích. Na Moravském poli v Dol. Rak. na hranici slov.;
u nás na písčinách již. Slov. . lesklý-nitidum KIÍ.

Pozn. 7,pustinnostepních druhů lze na již, Slov.očekávati Eurotia ceratoides C. A. (ještěv Dol.Rak.), Camphoroma ovata W.et K. a Bassia
sedoides ASCHERS.Viz vzadu.

10 bi
1977 Rod 5. Cukrovka. Beta. Riibe.

Byl. 1-2letá, s přímou, větevnatou, 5-15 dm vys. lod., s |.
dolejšími vejčitými, řapíkatými, hořejšími kopinatými, v kra
tičký řapík zúženými až přisedlými. Zelenavé kv. [F], podob
ného složení jako u merlíků, sedí po 2-3, jsouce na spodu
více méně spolu srostlé [K, K+],v paždích čárkovitých
listenů. Okv. lístky později (na nažkách) zdřevnatí. — Čec.- zí.
Původem z již. Evropy, pěstuje se v několika odrůdách pro
dužnatý kořen . . . . . . obecná-vulgaris L. [1155|.

Pozn. Divoká řepa (burák, cvikla) roste v Evr. jako rostlina slanobytná na
pobřežích mořských nebo v blízkosti moře. Tato divoká forma se zove B. marw
tima L. neb B, perennis FREYN, jest vytrvalá, má však kořen tenký. Kulturní,
obyčejně dvouleté formy s koř. tlustým tvoří plemeno typica (BOISS.), která se
rozpadá ve dvě hlavní odrůdy a to var. esculenta SALISB. (pro sp.) s koř. řepovitým
a var. ciela (L.)s koř. válcovitým. Var. esculenta pěstuje se pro koř. buď jako
vlastní cukrovka anebo též jako krmivo pro dobytek nebo jako zelenina (tak řepa
červená, jejíž dužnalý koř. jest veskrze krvavě čerpený). Var. ciel a (česky man
hold) pěstuje se pro 1. skytající zeleninu.

Rod 6. Lebeda. Atriplex. Melde.
Byl. vesměs tleté, lysé, často moučnatě poprášené n. stří

brobíle lupínkaté, s drobnými, neúhlednými kv. 1tdomým/!
Prašníkové kv. [1154F, F.| mají 5-5dílné okvětí a v něm
3-5 tyč. Pestíkové kv. [Fy] jsou obyčejně bez okvěti
skládajíce se z pouhého semeníku se 2 čnělkami (bliznam)):

auto K. trichophylla HORT. — **) C. intermedium AUCT,,C. hyssopifolium
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místookvětí mají 2 listence neboli krovky [b],které se po
ději značně zveličují a, jsouce k sobě těsně přiloženy nebo
někdy na spodu spolu srostlé, nažku uzavírají [f, f;].
a) Listy čárkovitě kopinaté, zubaté n. celokrajné bez zře

telných postranních žilek; listénce samičích kv. v době
zralosti zubaté. — Če.- zí. Euras. Na slanistých pláních

-u nás pouze na již. Slovensku . pobřežní- litorale L.
b) L. rozmanit. tvaru se zřetelnými postranními žilkami —2.
a) Kv. pestíkové dvojího druhu: jedny bez všelikého

okvětí, pouze se 2 úplně volnými listenci (krovkami),
druhé s 3-5dílným okvě
tím a se zákrsky tyči
nek, ale bez listenců
—3.

více méně srostlé v taštičkuř*) — 4.
.a) Listy na svrchní straně leskle tmavozelené, na

rubu stříbrošedě lupínkaté. — Byl.až přes 1
m vys., přímá, větevnatá. L. spodní srdčitě trojhranné,
hořejší trojhranně podlouhlé, oboje alespoň v dolejší

| polovici chobotnatě zubaté; nejhořejší I. kopinaté, ne
© zřetelně zubaté až celokrajné. Zelenavé kv. v kláscích

(hroznech), které skládají laty. Krovky vejčité, celo
krajné; stopečky plodní mnohem kratší svých nažek. —
Čc.- zí. Euras,, na rumištích a v příkopech porůznu . .

lesklá -nitens SCHK. |1134].
-, *) ČELAKOVSKÝ tuto skupinu považuje za samostatný rod, jejž nazval les
*dk ou « Schizothecu, | 0 |
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b)

4. a)

b)

a)

hat

b

L. po obou stranách skoro stejně zelené, nelesklé.
— Krovky vejčitě-okrouhlé; stopečky plodní asi zdéli
svých nažek. Ostatně jako předch. — Z Tatarska, u nás
zřídka pěstovaná v kuchyňských zahrádkách a někdy
též zplaňující . . . . . .2 zahradní- hortense L.
Listvpoobou stranáchskorostejnobarvé, zelené
neb sivozelené. Krovky plodní ce č bylinné, jen
zcela na spodu spolu srostlé — 5.
L. na svrchní straně zelené n. sivozelené, na spodní stra
ně stříbrošedě pomoučené (lupínkaté).Krovkvy
z většíčástichruplavčitě ztvrdlé a bělavé,až
dočtvrtinv své délky i výše spolusrostlé—7.

Listyvesměsk dolejšku klínovitě zúžené, do
lejší často hrálovité, s lal. kupředu namířenými—6.
SpodnějšíI. na spodu rovnovážně uťaté nebo!
srdčité, Shranněstřelovité,s laloky odstálými
— Lod. rozkladitě větevnatá, rozložená n. vystoupavá,
5-12 dm vys. Spodní listy často vstřícné, po krajích cho
botnatě zubaté, hořejší vždy střídavé, střelovitě kopinaté
a skorocelokrajné. Krovky [A, f| vejčitě trojhranné, ce

lokrajné n. zubaté. — Če.-zí. Circumpol,, značně pro:měnlivá, na rumištích a v příkopech porůznu . .
střelovitá- hastatum L. [1135].

Větvelodyhy, alespoň spodnější,rozkladité. Krovky
[A,[fo] kosníkovité, dole nejčastějihrálovitě
rozšířené. — Lod. 3-12 dm vys., v mládí i s listy jako
pomoučená. I. dolejší většinou hrálovité, hořejší
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kopinaté až skoro čárkovité, celokrajné. Klasv květní
ztuha přímé. — Če.- zí. Circumpol., na polích, rumištích
a u cest obecná . . rozkladitá- patulum L. [11536].
Větve lod. přímé, namnozekrátké. Krovky vejčité,
dole zaokrouhlené, jen velmizřídkahralovitěroz
šířené. — Lod. jako u předch. L. spodní vejčitě kopi
naté, oddáleně zubaté, se spodními zuby často hrálovitě
protaženými a odstálými; I. hořejší kopinaté, k oběma
koncům zúžené, nezřetelně zubaté až celokrajné. Klasy
kv. řidší, na vrcholku obyčejně více méně nící. — Če.
sp. Euras., tamtéž co předch., ale celkem pořídku..

podlouhlolistá- obiongifoliůmW. K.

a)

| b)

Krovky[f]kosníkovité, asi do polovice svédél
ky spolu srostlé, na volném okraji zubaté. — Lod.
2-6 dm vys., od dolejška rozkladitě větevnatá, s počátku
jako pomoučená, později žlutavě zelená. L. dolejší troj
hranně vejčité, nestejně chobotnatě zubaté, hořejší ko
pinaté, celokrajné, oboje často na spodu hrálovitě roz
šířené. Klasy květní chvostovité, kromě nejspodnější
části celé bezlisté, v konečnou latu sestavené; v nej
hořejší části obsahují klasy pouze kv. prašníkové. —
Če.- zí. Luras., na návsích, rumištích a u cest porůznu

tatarská- tataricum L. [11537|.
Krovkyvejčitě trojhranné, jen asi do čtvrti
ny své délky spolu srostlé, po kraji zoubkované, často
narůžovělé. — Lod. 3-7 dm vys., od dolejška rozkladitě
větevnatá, i s listy a krovkami stříbrošedě pomoučená.
I. krátce řapíkaté, trojhranně n. kosníkově vejčité, ne
stejně zubaté, čím výše na lod., tím menší. Poměrně krát
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ké. přetrhované, alespoň v dolejší části listnaté klasy
květní, vyrůstající z paždí listů, nejsou sestaveny v ko
nečnou latu a obsahují i v nejhorší své části vedle kv.
prašníkových také kv. pestíkové. Ostatně jako před
cházející „. růžičkovitá-roseum L.

Rod 7. Špenát. Spinacia. Spinat.
Byl. 1-2leté, 2-7 cm vys., s travozelenými, měkkými I. a

drobnými,zelenavými,2domými kv. Kv. prašníkové
[F], mající 4-5dílné okvětí a 4-6 tyč., jsou v úžlabních
klubíčkách a v přetrhovaném, konečném klase [A|. Kv. pes
tíkové [Fy],mající okvětí 4zubé a semeník se 4 čnělkami,
jsou pouze v chudých klubíčkách v úžlabích některých listů
[B]. — Kv.- sp. Původem z Persie, pěstuje se zhusta v zeli
nářských zahradách . . . . . zelný-oleracea L. [11538].

Pozn. Rozeznávají se 2 odrůdy, jež bývají také považovány za samo
statné druhy: ,

«) Listy většinoutrojhranně hrálovité. Nažkyopatřené2-4 růžky, které
vznikly ze zubů vytrvalého, s nažkami těsně srostlého okvětí. Byl. stanproti zimě otužilejší . . . - « « « « « „ zim ní-spinosa MONCH.))

8) L. kopinato-vejčité. Nažky bez růžků. Byl. jemnější, proti zimě chou
lostivější . 2 Tetni-inermis MONCH.**

1159. Salicornia herbacea. 1140. Salsola kali.

Rod 8. Slanorožec. Salicornia.Glasschmalz.
Byl. tletá, 1-4 dm vys., hned od spodu vstřícně rozvětvé

ná, zdánlivě bezlistá, složená z dužnatých, lysých, ke spodu
zúžených článků. Drobounké kvítky |F|] sedí v důlcích na
spodu hořejších článků. — Čce.-zí. Kosmopol., u nás na sla
ných půdách pouze v již. Moravě (Čejč, Hustopeče a j.). 

| bylinný- herbacea L, [1159
+9. uleracea L, — **) S, glabra MIL,

——ó
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Rod9. Slanobýl.,Salsola. Salzkraut.
Byl. iletá, s rozkladilě větevnatou, položenou n. vystou

pavou, dužnatou, drsně mrtnatou, 1-4 dm vys. lod. a válco
vitě šidlovitými, dužnatými I. Drobné, neúhledné kvítky
W, Fy], sedící jednotlivě v paždích hořejších listů, mají 5
zelených uštů okvětních |o]|, opatřených na hřbetě blánovi
tými přívěsky [p, f4], které se později (na plodu f) značně
zveličují, 5 tyč. a svrchní semeník se 2 čnělkami. — Čc.-zí.
Euras.-merid., na písečnatých půdách v dolejším Polabí, již.

Moravě a na j. Slov. a Podk. R.. .
obecný- kali L. [1140|.

W774, l
b ?

W W u
Y , W

V V »/Ň k < |
NÍ sy, 1 “

k X

1141. Suaecda maritima. 1142. Polycnemum majus.

Rod 10. Solničk a. Suaeda. Salzmelde.
Byl. iletá, 1-3 dm vys., Ivsá, s rozvětvenými, vystoupa

vými n. rozloženými lod. a s čárkovitými, dužnatými L.,v je
jichž paždích sedí po 3-5 drobných, 5četných kvítcích [F]. —
Če.- zí. Kosmopol., u nás pouze na slaných půdách v již. Mo
ravě a již. Slov. <- pomořská- maritima DUM.*)[1141].

Rod (1. Chruplavník. Polycnemum.Knorpelkraut.
Byl. tleté, s rozkladitě větevnatými, položenými n. vy

stoupavými lod. a čárkovito-šidlovitými 1. Drobné kv. |F]
sedí jednotlivě v paždích listů [V] a mají kromě 5dílného
okvětí po 2 bělomázdřitých listencích |b]. Tyč. 3, na spodu
srostlé v kroužek; semeník se 2 bliznami [Fi].
t.a) Podpůrnélisty travozelené, 3-6krát tak dlouhé

jako okvětí —2.
*) Sehoberia maritima C. A. MEY.

klíč k úplné květeně, 47
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b) Podp. I. sivozelené, nanejvýš 2krát delší nežli
okvětí. Nažky velmi drobounké. — Ostatně jako násl.,ale slabší a mnohem vzácnější . - . ..

bradavičnatý- verrucosumLANG.
2.a) Listv vláskovité, zakřivené, posléze skoro vodorovně

odstávající: listeny 6-10krát delší než obal květní. Lod.
většinou jehlancovitě rozvětvená, přímá, až 2-5 dm vys.
s větvemi šikmo odstáv ajícími. Če.-zí. Pont. Na su
chých sklonech, pískách. u nás velmi pořídku v Č. (Pra
ha), na Mor. (Horní Bobrová u N. Města, Znojmo). na
již. Slov. a v Podk. Rusi (Klenovce. Ruskovec v Ber. ž.)

Heuffelův- HeuffeliiLANG.
b) L. tuhé, trojhránně štětinovité,. vzpříma odstávající:

listeny většinou 5-5krát delší než obaly květní — 3.
3.a) Bělomázdřité listence [b]| o něco delší nežli okvětí.

Podpůrné listy 5-6krát tak dlouhé jako okvětí. Nažkv
If]poměrně veliké. Bvl. statnější, 1-3 dm vys., připomí
nající vnějškem poněkud slanobýl. — Čec.-řj. Mo
rid., na písčitých polích a po krajích cest porůznu...

větší- majus A. BR. |1142l.
b) Bělomázdřitélistence pouze zdéli nebo i kratší

svého okvětí. Podp. I. jen 5-4krát tak dlouhé jako
okv. — Ostatně jako předch., jemuž se vnějškem ve
lice podobá . . . . . . . .+ . rolní-arvense I.

Čeleď 91. Laskavcovité. Amarantaceae.

Byliny blízce příbuznés merlíkovitými, od nichž
líší se hlavně tím. že květy jejich, sedící v paždí 2-5listenů, mají okvětí sucho mázdřité. Plody jsou to
polky otvírající se víčkem, n. tenkoblanné nažky. Patří sem2 rody:

Rod 1. Laskavec. Amarantus. Fuchsschwanz.
Byl. ileté, se střídavými, nedělenými1. a drobounkými.

jednodomými kv. v klubíčkách, která sedí v paždích
listů n. skládají klasy a laty. Kv. [F, Fy] mají 3-5dílné, su
chomázdřité, nevadnoucí okvětí a kromě něho
ještě také 2-5 suchomázdřité listence. Tyč. 3-5: sem. svrch
ní, se 2-5 bliznami. Plodv [f] tsemenné tobolky, otví
rající se obříznutě víčkem.

a) Okvětních lístků a tvčinek 5. jenom výminečně méně:
listence skoro trnitě kratité neb s vláskovitou špičkou:
hoření svazečkv květní jsou spojeny v lichoklasy — 2.

b) Okvětní lístky a tyčinky 3, zřídka 2 — 6.
2.a) V každém úžlabí listovém dva trny; svazečky květní

většinou jednopohlavné. dolení v každém lichoklasu
pestíkové, hoření prašníkové: lod. lysá, většinou načer
venalá; květv zelenavé. — Zí.-řj. Domovem v tropech.
k nám bývá zřídka bavlnou zavlečen. Tak v Č. (Harta
u Vrchlabí) <... -<<. <.. trnitý- spinosus I,



b)

b)

3. a)

(59

V úžlabí listů není trnů; svazečky květní obojaké, vět
šina jich s převážně pestíkovými květy — 3.
Okvětní lístky bělavé neb zelenavé — 4.
Okvětní lístky posléze živě červené — 5.

štíhlý, zprohýbaný. na spodině s krátkými větvemi; kv.

kde se též často pěstuje jako zelenina. U nás zřídka

zdivočuje. Tak v© (Harta, DolníVrchlábí) . .
pochybný- dubiusMART.

1145. Amarantus retroflexus. 1144. Amarantus silvester.

Listénce dvakrát delší než okvětní lístky, hrubé a bo
davé, lodyha hranatě zbrázděná, hustě a krátce srst
natá; květenství směstnané; okvětní lístky zelenavě
bílé, čárkově klínovité. — Čec., řj. Původem ze sev. A
meriky a u nás na rumištích dosti často zdivočuje .

srstnatý- retroflexus I. [1145].
Lichoklasy převislé, konečný velmi dlouhý: listénce
málo delší než lístky obalné: okvětní lístky pestíkových
květů svými okraji navzájem přes sobe přesahují: plod
sotva delší než obal květní. — Čc., zí. Původem-z trn
pické Afriky a Asie, pěstuje se často jako pěkná ozdob
ná rostlina v zahradách a místy pomíjivě i na rumištích
a kompostechzdivočuje. . . ocasatý- caudatus L.
Lichoklasy přímé neb nejvýše nící; listénce málo delší
než obal květní, krátce osinaté: okvětní lístky pestíko
vých kvítků nesahají přes sebe,přítupé: plod většinou
delší než obal květní. — Če. zí. Původem z tropické



740

Ameriky, u nás se pěstuje v zahradách a místy zdivočuje . ... 242. latnatý- paniculatusL.
6.a) Listénce dvakrát delší než lístky okvětní, trnitě zakon

čené; květenství přetrhované, listnaté. Okvětní lístky
kopinaté, dlouze ostnitě zašpičatěné, bělomázdřité. —
Čec., zí. Původem ze sev. Ameriky, u nás zřídka zdivo

čuje, na př. v Čechách u Ústí při Labi, u Flzně, na Slovensku a nejnověji nalezen i na Moravě..
bílý- albus L.

b) Listénce kratší než lístky okvětní (delší než polovina
okvětí) — 7.

7.a) Rostliny lysé: okv. I. 5: vejčitě kopinaté, přiostřené,
tence mázdřité sezelenou žilkou; svazečky květní v úů
žlabí I. — Če., řj. Domovem ve vÝch. Středomoří. u nás
velice porůznu na pokrajích cest a polí, v Č. (Praha),
na již. Moravě a již. Slovensku . ..

lesní-silvester DESF. 1144.
b) Rostl. nahoře spolu s řapíky listovými jemně chlupaté.

rozprostřené: okv. I. často jenom dva: plod podlouhle
vejčitý, nepukající, dvakrát tak dlouhý jako obal květ
ní. — Če.-řj. Merid. Na vinicích a pustých místech na
Slovensku zdivočelý. Tak na př. u Lapáš Ďarmot na
Nitransku, na Trenčansku: celkem řídce

rozpr ostřený-deflexus L.
Pozn. A. acutilobus ULINÉ et BRAY,domácí v Mexiku, zplaněl v Praze

v něm. bot. zahr.

Rod 2. Hrubozel. Albersia. Albersic.
Shoduje se ve všem s laskavce m, až na to, že místo

tobolek má tenkoblanné, nepravidelně se trhající nažky;
proto se od laskavců často ani neodděluje.

Byl. letá, s dutou, Ivsou, hned od spodu rozvětvenou,
2-4 dm vys. lod., s dlouze řapíkatými, kosočtverečně vejči
tými, vpředu obyčejně mělce vykrojecnými, temně zelenými
l. a s drobnými kv.. ktoré jsou směstnánv do klubíček a ta
skládají přetrhované klasy. Uštv okv. [F, F;], počtem 3, jsou
zelené, vroubené širokým, bílým okrajem. Listence. jsou

mnohem kratší nežli okvětí. — Čn.- zí. Rosmopolit., na rumištích, polích a u cest porůznu
blít- blitum KUNTEL*) Iasl.

Pozn. Z čeledi laskavcovitých byla v Č. nalezena zplanělá Celosin cris
tata L.; původ této ozdobné a ode dávna pěstované rostliny není bezpečně znám.
snad jest to jen kulturní rasa pantropického druhu C. argentea L.

Z příbuznéčeledi Nyctaginaceae pěstují se u nás druhy rodu Mira
bilis; z těchto byla v Č.nalezena zplanělá mexická M. longiflora L. v Praze

-a severoamerická M. nyctaginca MAC MILLANv parku Onočenském,
7, čeledi Phytolaccaceac zplaněla v Holešovicíchu Prahy severoamerická

Phytolacca americana L, jejíž bobule obsahují černo-červenébarvivo; užívá
se k barvení vína a pod.

Z čeledi Basellaceae byla nalezena v Praze zelinářská rostlina Base Ia
alba L., původem asi z trop. Asie, avšak jako kulturní rostlina rozšířená v teplejším
pásmu celé země.

*) Amarantus viridis L., Amarantus blitum AUTT,
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Čeleď 92. Konopovité, Cannabineae.

Byliny s dlanitožilnými I. a 2dom“Ými kv. Prašníkové
cv. jsou v bohatých latách, pestíkové v krátkých klasech
v paždí šupinovitých listenů. Plody nažky. Ve 2 rodech:

Rod 1. Konopě. Cannabis. Ilanf.
Byl. tletá, s přímou, až přes 2 m vys. lod. a vstřícnými,

nahoře často též střídavými, dlanitě 5-8četnými 1.; nejho
řejší I. bývají však také 5četné až jednoduché. Prašní
kové kv. [F], sestavené do bohatých lat. mají 5četné okvětí
a 5 tyč.; kv. p estíkové |Fy, Fsj, směstnané do krátkých
klasů [C], mají okvětí jednolisté a v něm semeník se 2 dlou
hými čnělkami. Plody jsou lesklé nažky (semenec z). —
Če., sp. Pocházejíc z Vých. Indie. pěstuje se na polích a ně
kdy též zplaňuje <- . < < < +. setá- sativa |. |1146].

SEM: f
ČÁM

1145. Albersia blitum. 1146. Cannabis sativa.
L

Rod 2. Chmel. Humulus. [opfen.
Byl. vytrvalá, s velice dlouhými, vpravo točivý

mi lod. a vstříčnými, dlanitě 53-5laločnými až nedělenými, naspodusrdčitými a po kraji pilovitými I. Kv. prašníkové
IF v latách, pestíkové IF] v krátkých klasech |B|, z nichž
se vyvinují později vejčité šištice [C]. chovající v paždích
svých šupin drobné nažky. — Če.- sp. Circumpol., pěstován
av pobřežních křovích často planý i zplanělý . . .

obecný- lupulusL. [1147].
Pozn. Na pokrytí besídek pěstuje se často tletý chmel japonský -'

Aponicus SIEB. et ZUCC.. který má listy hluboce 5-7dílné.



Čeleď 95. Kopřivovitě. Urticaceae.
Bylinv s jednoduchými listy a neúhlednými, droboun

kými, namnoze různopohlavnými kv. v jehnědovitých latách
n. v klubíčkách. Plody nažky. Ve 2 rodech:

Rod 1. Kopřiva. Urtica. Brennessel.
Byl. s žahavými chlupy, se vstřícnými, řapíkatými, pilo

vitými n. zubatými I. a s drobounkými, zelenavými kv. v ú
žlabních květenstvích. Kv. prašníkové [F] mají 4dílné
okvětí a 4 tyč. Kv. pestíkové |[F;]mívají okv. obyčejně
jen 2dílnéa svrchní semeník se štětičkovitou bliznou.
1.a) Oboje kv. (prašníkové i pe

stíkové) v jehnědovitých
n. směstnaných, krátkých
latách — 2.

1147. Humulus lupulus. 1148. Urtica dioica,/ L
b) Kv. prašníkové v latách, pestíkové ve stopkatých, kulo

vatých klubíčkách. Byl. tletá a 1idomá,vnějškem podob
ná kopřivě 2domé. — Čn.- zí. Jihoevr., u nás pouze z bo
tanickýchzahradzřídkazplaňující a

kulkonosná- pilulifera L.
2.a) Květyv latáchsměstnaných, přímých, pouze

asi tak dlouhých jako řapíkylistů nebo i krat
ších. — Bvl. 1letá, 1domá, s lod. nejčastěji větvi
tou, 1-4 dm vys. a s tmavozelenými I. vejčitými, zub. zá-
střihovanými. — kv.- řj. Kosmopol., na rumištích i v po
ilích obecná . palčivá n. žahavka- urensL.[1149|.

b) Květyv latách jehnědovitých, které jsou delší
nežli řapíky a později převislé. — Byl. vytrv.
jednodomé n. 2domé s lod. nejčastěji jednoduchou,
5-(5 dm vys., s I. srdčitě vejčitými — 3.
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3.4) Lodyha přímá, bohatě štětinata: listy kalně zelené; kv.
většinou dvoudomé; okv. samičích květů štětinaté. —
Čc.- zí. Circumpol., na rumištích, v plotech a křovištích
obecná . . . . . -2 dvoudomá-dioica L. [1148|.
Lod. vystoupavá, na spodině kořenující, skoro lysá; kv.
světle zelené; kv. většinou jednodomé: okvětní lístky
samičích kv. skoro lysé. — Če.- zí. Pont. V úporech a za
plav. nivách lesních. Domovem v j. Rusku a v Podunají
po Dol. Rak., v les. močálech při řece Moravě. Na Slov.
v olšinách na Šuru u Sv. Juru a na P. R. (Pavšinga, Klju
čarky)vodr.radicans
SIMONK.*) s |. šir., ten
kými a chabýmimokřadní- kioviensis

ROGOVÍČ.

—  ee

ata!

1149. Urtica urens. 1150. Parietaria officinalis.
be

Rod 2. Drnavec. Parietaria. Glaskraut.
Byl. vytrv., s jednoduchou, řidčeji krátce větevnatou,

3-8dm vys. lodyhou a střídavými, krátce řapíkatými,
vejčitými,k oběma koncům zúženými, celokrajnými
listy. Drobné, neúhledné, 1domě mnohomanželné kv., téhož
složení jako u kopřiv, jsou hustě směstnány do úžlabních
klubíček. — Čn.-řj. Merid., na rumištích a v křovištích po
různu . lékařský n. bouchavec- officinalisL. [1150].

Čeleď 94. Morušovité. Moreae.
Rod: Moruše. Morus. Maulbeerbaum.

„ Stromy n. kře se střídavými, nedělenými až laločnatými,
plovitými I. a neúhlednými, různopohlavnými, tdomými, 4
ťtetnýmikv., které jsou směstnány do strboulovitých klasů.
m

“) U. radicans BOLLA.
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Prašníkové kv. JE, F] mají 4 tvě., postíkové [I svrchní
semeník se 2 čnělkami. Poněvadž později okvělní lístky pe
stíkových kv. zdužnatí a nažku úplně uzavrou, změní se celé
květenství ve známý složený plod — moruši [B]. Původem
z Asie, u nás pěstované. — Kv.

a) Listy na svrchní straně
hladké. Pestíkovákvě
tenství asi zdéli svých
stopek, tudíž plody zř 0
telně stopkaté, bar
vy nejčastěji bílé, řid
čeji červené, a chuti
mdlé 0
bílá-alba 1.. [1I3I].

b) L.nasvrchní straně drs
né. Pestíková květenství
mnohem. delší svých
stopek, plody tudíž k ratičce stopkatéaž
skoro přisedlé, bar
vy černé a chuti nakyslé <.-< +

černá-nigra |.

Čeleď 95. Platanovité.
Platanaceae.

Rod:Vodoklen.
Platanus. Platane.

Stromy cizí, u nás jen
v sadech a stromořadích
pěstovaná s velikými, stří
davými, dlanito-žilnatými
l. a drobounkými, tdomý
mi kv. |F, F,|, které jsou

r směstnány do kula
tých klubíček po stranácha na koncipřevislých,
bezlistých větévek. Plody jsou podlouhlé nažky, směst
nané do kulatých strboulů a setrvávající na stromě až do jara.
a) L. mělce dlanito-laločnaté, s hnědými řapíky. Svrch

ní vrstvy kůrv odlupují se v malých šupinách. — Ze
sev. Ameriky . . . . západní- occidentalis L. [1152].

b) L. hluboce dlanitě 5klané. se zelenými řapíky.
Svrchní vrstvy kůry odlupují se v celých deskách. —
Z Orientu -< -< -2 < 2 2.2. východní- orientalis |

Čeleď 96. Jilmovité. Ulmaceae.
Rod: Jilm. Ulmus. Úlme.

Stromy n. kře se střídavými, řapíkatými. vejčitými, na
mnoze nosouměrnými, dvakráte pilovitými |. a. drobným.
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obojakými kv. [I154", F, které se objevují dříve než listy,
a Love svazečkách po stranách větví [B]. Okvětí zvonkovité,
nejčastěji scípé, tyčinek 3-8, semeník svrchní, s 2ramennou
čnělkou. Plody křídlatě vroubené nažky [A].
a) Květy krátce stopkaté, až skoro přisedlé, přímé.

Nažky úplně Ivsé — 2.
b) Kv.dlouze stopkaté,převislé. Nažky po kraji hu

ňatě brvité. — Mladé větvičky chlupaté. Postranní žilky
I., na líci lysých, na rubu hustě pýřitých, jsou skoro ve
směs jednoduché (nikoli vidličnaté). — Bř., db. Evr.
v lesích a na březích řek dosti rozšířený . .

va z-laevis PALL.*) |1153].

1155. Ulmus laevis. 1154. Ulmus glabra.£ E B
2a) Mladé větve roztroušeně pýřité, pak lÝsé. Listy

na svrchní straně lysé a hladké. Nažka leží asi v první
třetině celého plodu. — Kvítky obsahují pouze 3-5 tyč.
a okvětí jejich jest po kraji bělavě brvité. — Bř.,db.
Euras., v lesích a houštinách porůznu . . . « + « .

polní-glabra MILL.**)[1154].
Pozn. Druh dosti proměnlivý, Hlavní formy Ize roztříditi takio:
A) Mladé větévky bez vyniklých korkových lišten.

L. L. na rubu téměř zcela lysé neb jen'v paždí nervů trvale vousaté. ©
a) Rostliny bez kořenových výhonků, větve bez korku, I. dosti veliké,

tuhé, kv. zřetelně stopkaté . . «. var. týpica (= U. glabra s. str.).
Vzrůstu často statného; roste zejména v nížinách a v lesích na bo

haté půdě.
b) Rostliny s četnými kořenovými výhonky, větve někdy se slabým 0

balem korkovým, kv. velmi krátce stopkaté až skoro přisedlé . .
var. nuda KOCH.

Bývá často nízkého vzrůstu a roste na stráních a chudé neb písčité půdě.

*) U. pedunculata FOURG., U. effusa WILLD.
**) U. campestris IL. p.

o.
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IL. L. na rubu na celé ploše trvale chlupaté - var. latifolia PERS.
B) Větévky křídlaté s vynikajícími lištnami korkovými, I zpravidla drobué

var. suberosa WAHLENB.
Bývá často vzrůstu křovitého.

b) Mladé větve chl u paté až skoro plstnaté. L. na svrch
ní straně draslavé, poměrně veliké. Nažka asi u
prostřed celého plodu. Kv. obsahují 5-8 tvč. a okv. jejich
Jest po kraji rezavě brvité. — Ostatně jak předch.,
ale hlavně jen v hornatějších polohách . ...

horní- scabraMILL,)

Čeleď 97. Hlošinovité. Elaeagneae.
Kře neb stromky s nedělenými, celokrajnými L.a pravi

delnými, nejčastěji '4četnými
kv.,z nichž dospívají oříšky n.
nepravépeckovice.Ve2rodech:

Rod 1. IIlošina. Elaeagnus. GOlwecide.

keř n. stromek, jehož mladé větvičky, kopinatě podlou
hlé, celokrajné I. a kv. jsou pokryty stříbrole sklým!
šupinkami |L, š|. Vonné kv., vyrůstající po 1-5 z úžlabí listů,
mají 4cípé okvětí, 4 tvč. a svrchní sem. s jednoduch. čnělkou.
Plodv oříšky. — Kv., čn. Jihoevr., u nás pořídku sázená .

© úzkolistá n. česká oliva- angustifolia L. [1155].

Rod 2. Rakytník. Hippophae. Sanddorn.
Větevnatý, trnitý keř se střídavými, krátce řapíkatými.

úzce kopinatými, celokrajnými I. a 2domými, drobnými
kv. Kv. prašníkové [F], směstnané do kratičkých jehněd
[A] a podepřené opadavými, žlutými listenci [b], mají 2 re
zavě žluté lístky okvětní [o] a 4 tvč. Kv. pestíkové [F], v

*) U. montana WEEII
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úzkolistý- rhamnoides L. [1156].

Čeleď 98. Lýkovcovité. Thymelaeaceae.

£
Rod 1. Lýkovec. Daphne. Seidelbast.

b

7

M, a to v chudých, přisedlých svazečkách po stranách
větví, potom teprve, hlavně na vrcholcích větví, ko
pinatými, celokrajnými 1. Okvětí má trubku asi zdéli
4cípého okraje; tyčinky jsou vrostlé v jícnu okv. ve 2
řadách nad sebou. Peckovice šťavnatá, posléze červená
Is. — Bř., db. Eurosib., ve stinných lesích dosti rozš.

obecný- mezereum L. [1157].
Nízké, pouze 2-4 dm vvs. keříky; květenství ko
nečné — 2.
Keřík vidličnatě rozvětvený. Listv podlouhle čárkovité,
na konci zaokrouhlené neb tupé, na líci s hlubokou
rýhou, na kraji oh rnuté, silné, masité, vytrvalé: kvě
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tenství o 3-8 květech ve svazku, se šupinami mázdřity:
mi, opakvejčitými, 4kráte kratšími než trubka okvětní.
Květy růžové, větší než u následujícího, kratince stop
katé, hustě přitiskle pýřité (f. hirsuta ČEL.) neb
lysé (f. glabrata ČEL.). Lístky okvětní 4kráte kratší
trubky okv. — Kv.-čn. Endemit. Pouze na Slovensku
na vápence. skalách vysočiny Muráně v župě Gemerské
a u Tisovce . . slovensk“v-arbuseula ČÍELAK.*)

b) Keřík skoro vrcholičnatě rozvětvený. Listy podlouhle
vejčité až kopisťovité. na konci zaokrouhlené s nasu
zenou špičkou, na okraji ploché, kožovité. tuhé, pře
zimující: květenství o 6-8 květech, se. šupinami ko
pisťovitými, tupými, zdéli trubky okvětní, listovi
tými. květy růžové, libovonné, velmi krátce stopkaté.
hustě šedě pýřité. Lístky okvětní 0 polovinu kratší
než trubka okvětní. Peckovice kožovité, žlutavě hnědé.
— Kv.-čn. Evr.-mont., na keřnatých stráních a vesvětlých lesích (borech) porůznu.. 2..

vonný - eneorum L. 1158).

Rod 2. Vrabočnice. Thymelaea. Vogelkonf.
Byl. tletá, přímá, jednoduchá n. prutovitě větevnatá, 2-5

dm vys., s úzce kopinatými I. a drobnými, žlutavě zelenými
kv., po 1-4 v úžlabích listů. Složení květů [F, F] jako u v
k ovce, ale chlupatéokv.neopadává. Plod nažka |F|.
uzavřena v okvětí. — Če.-sp. Euras., na suchých, teplých
stráních a rolích porůznu . rolní- passerina COSS. [(159|.

Čeleď 99. Vrbovité. Salicaceae.

Stromy n. kře s jednoduchými I. a 2domými k v.
jehnědách. Plody tobolky [1161F3], obsahující četná,
drobounká semena [z]|,opatřená ch mý řím. Ve 2 rodech:

Rod 1. Vrba. Salix. Weide.

Kvítky prašníkové [t161 F, 13] jsou zastorpeny 2,řidčeji 3 n. 5-10 tyčinkami, kv. pestík ové [Fx F] seme
níkem s 2klanou čnělkou. Oboje kv. spočívají na osách
jchněd v paždí nepatrných,nerozdělených listenů ne
boli šupin |b| a jsou nahé; místo okvětí mívají na spodu 1-2
medové žlázky [žl.

Vrby jsou rod velice mnohotvárný a četné, vnějškem
často dosti sobě podobné druhy jeho vytvářejí rády míšen
ce; proto jest určování druhů dosti nesnadné a tím více,
že jedinci prašníkoví a pestíkoví některých druhů rozkve
tají nesoučasně, že listy rozvíjejí se u některých druhů až
po odkvetení, že odění (pýřivost, chlupavost) Jistů bývá často
v mládí jinaké nežli v dospělosti, že palisty většinou záhy
opadají atd. — Kdo chce správně určovati vrbv, nechť na
jaře si označí (zinkovými číslovanými plíšky) onv koře neb
stromy, z nichž vzal větévkv s jehnědami. V létě a na

*) Rosalia arbuseula RICITTIR.
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podzim (t. j. dvakrát) nechť sbírá z označených vrb větévky,
jednak s listy letními, jednak podzimními. Určování míšen
ců se může prováděti pouze na základě úplného materiálu
(případně letních větóvek) a nemá smyslu s počátku určovati
v tom směru jarní větévky s jehnědami.
I.a) Šupiny jehněd stejnobarevné, většinou před uzráním

opadavé —2.
b) Šupiny většinou dvoubarevné, na špičce hnědě červené

neb černé; květy vždy s jednou
medovou žlázkou — 8.

1159. Thymelaca passerina. 1160. Salix pentandra.

Za) Pestíkové květy se 2 medovými žlázkami. Jehnědy na
listnatých postranních větvičkách — 3.

b) Pestíkové květy jenom s jednou medovou žlázkou — 4.
a) Listy 2 až 4krát delší než široké; šupiny na spodině s

kadeřavými chloupky, v předu olysající. V paždích šu
pin jehnědových jest po 5-10 tyč. — Keř n. strom až 10
m vys., jehož mladé, tmavě červenohnědé větve jsou
lámavé jako u v. křehké, ale listy jsou Širší,
vejčité n.podlouhleclliptičné, pokrajijem
ně pilovité, podobné poněkud listům střemchy: na
větevkáchjehnědovýchjsouI též jemně pilovité.
Ostatně jsou I. na svrchní straně lesklé, v mládí lep
kavé a mívají na řapíku větší počet žlázek. Jchnědy
jsou dosti tlusté, šupiny jejich jednobarvé, jen
dole kadořavě pýřité. Listy zavánějí a chutnají poně
kud hořce jako mandle. — Kv.,-čn. Euras., ve vlhkých
lesích, na rašelinách a březích vod dosti rozš... . ...
pětimužná n. mandlovka- pentandra L. [1160].

b) Listy 4 až 7krát delší než široké; šupiny dlouze chlu



paté. Sainčí květy se 2 tvčinkami. Včive lámavé. ne
převislé. Řapíky listů nezkroucené. —Listyma
spodní straně sivozelené, na svrchní straně tmavěji ze
lené, lesklé, v mládí lepkavé. Na větévkách květo
nosných jsou listy menší a většinou celokrajné
kdežto ostatní I. jsou drobně pilovité. sc zoubky o
brácenými dovnitř. Prostřednětlusté jehnědy
mají šupiny celé porostlé dlouhými chloupky. Někdy
bývá v paždí šupin místo po 2, také po 5-5 tyčinkách.
— Db., kv. Eurosib. Hojně rozš. křehká- fragilis L.

Pozn. Na hřbitovech, řidčeji i v sadech pěstuje se u nás většinou v jedincích

1161. Salix alba. 1162. Sahx amygdalhna.

4.a) Jehnědy postranní. Štromv neb vysoké koře — 5.

Malé vysokohorské keře s kmenem na spodině polože
ným a větvemi vystoupavými — 6.

na rubu hedvábitě běloplstnaté. — Věty
ohebné, nelámavé., olivově zelené. Listv na líc
mdle zelené, málo lesklé. Jehnědy štíhlé a tenké:
šupiny jejich zelenavě žluté, vpředu většinou Ivst.
ostatně huňaté. Db.- kv. — Eurosib.. zvláště na březích
vod, u cest a ve vesnicích rozš.. bílá -alba L. |116ll.

Pozn. Odrůda s větvemižloutkovitě n. červeně žlutými, pěstována

listy lysé, vejčité n. podlouhle kopinaté, pilovité, na lícilesklé,na rubu zřetelně útlé síťkovano-žil
naté a při tom sivozelené n. travozelené. Palisty (ní
mladých prýtech) polosrdčité. Jehnědy dosti štíhle



51
ne postranních větévkach, jejichž listy jsou namnoze pi
lovité jako L.ostatní.Šupinyjehněd jednobarvé,
žlutozelené, vpředu lysé, dole pýřité. Keř 2-4 m vys.,
v mnohém připomínající v. křehkou, ale s větvemi
ohbebnými (nelámavými). — Db.-kv. Eurosib., na
březích vod a v křovištích dosti rozš.. <.. -+ . +

mandlová-amygdalina L. |1102|.
6.a) Listy malé, 1 až 2 cm dlouhé. krátce řapíkaté neb skoro

přisedlé, na obou stranách stejně zbarvené, ploché. Pes
tík lysý — 7.

b) L. 2 až 4 (5-5) cm dlouhé, dlouze řapíkaté, nahoře svra
skalé. na rubu modravě zelené. hedvábně chlupaté, na
okraji nazpět ohrnuté. Postík plstnatý. Medová žlázka
laločnatá. Šupiny červenavé. — Čn., sp. Circumnpol.-alp.
Na skalnatých, většinou vápenatých srázech na vysokých
horách. U nás pouze na Slov. (Babia góra, Tatry), a na
Podk.R. (Čornáhora) na váp..síťnatá-reticulata |.

-a) Listy okrouhle vejčité, žilnaté, pilovité, oboustranně
lesklé. — Čn., če. Circumpol.-alpin. U nás na Krkono
ších, Jeseníku, vys. Karpatech na Slovensku a na Podk.
Rusi (na Čorné hořea Bliznici)..Za krslá-herbacea |.

b) L. opakvejčité neb podlouhle klínovité, rovnoběžně žil
kované, celokrajné n. nejvýš na spodině žláznatě zoub
katé. — Čn.. če. Eurosib.-alpin. Na kamenitých holích
a drolině skalní pouze na vys. Karpatech na Slovensku
a udává se i na Pietroši na Podk. Rusi... . . . ...

tupolistá-retusa L.
Pozn. Na Slovensku častěji roste odrůda statnější, s kmínkem až 530cm dlouhým

přímým neb polehlým. Listy má dosti veliké 15-32mm dl., 5 až 10mm šir., tupé
neb ostré, nezřídka pilovité. . . . « odr. Kitaibelova - Kitaibeliana RCHB.
8.a) Listy čárkovité, kopinaté n. elliptické. aspoň 5krát, oby

čejně však 4- až 10krát delší než široké — 9.
b) L. okrouhlé, vejčité n. široce clliptické, [| až 5krát tak

dlouhé jak široké (4.
9a) Stromy n. větší keře. Jehnědy objevují se obyčejně před

listy — 10.
b) Drobné keře s polehlými n. vystoupavými kmínky. Dru

hy na rašelinách a slatinách rostoucí — 15.
0.4) Dospělé listy na rubu lysé, řidčeji + chlupaté, nikdy

všakplstnaté—II. l .
b) Listv i dospělé na líci plstnaté neb stříbřitě lesklé — 12.

H.a)Pestík plstnatý, vejčitý. tupý, přisedlý n. skoropřisedlý
s bliznou hlavatou. Jehnědy štíhlé. Nitky tyčinek až
pod samé prašníky spolu srostlé, tak že se
zdá, jako bv v paždí každé šupiny jehnědové byla jen
jedna tyčinka. — Většinoukeře,1-5 m vys., s pru
tovitými, hnědě nachovými n. žlutými, lesklými větve
mi. L. kopinaté, v hořejší třetině nejširší, pilovité, po
obou stranách lysé, na koncích větví skoro vstřícné. Je

| hnědy válcovité, hustokvěté, namnoze vstřícné a
skoro přisedlé.mající na spodu jen několik šupin.
zřídka několik drobných lístku. Chlupaté šnpiny jehněd



dole bledé, nahoře tmavočeorvené, skoro černé. Prašníky
před vypylením červené, pak žluté, po vypvlení černa
vé. — Bř., db. Eurosib., na březích vod a vlhkých lukách
dosti hojná -< 2 2 2 2 2 24

nachová n. červenice- purpurea L. [1105]
b) Pestík vždy lysý, kuželovitý, přiostřený, smáčklý, kratce

stopkatý; blizna podlou
hlá. Tyčinky volné. Větve
namnoze šedomodře ojí
něné, s vnitřní ko
rou žlutavou. Listy
podlouhle kopinaté,
vroubkovaně pilovité, na
líci lesklé, na rubu na
stvělé, lysé. — Zpravidla
stromy, řidčeji keře, s
větvemi lámavýmui
Palisty na mladých prý
tech polosrděité, pilovi
té. Jehnědy značně ve
liké, tlusté, před rozvitím
velicehuňaté,přisedlé,
na spodu bezlisté. — Bř.
db. Euras., na březích řek
a potoků zejména hor
ských poloh porůznu.lýkovcová

daphnoides
VILL.

Pozn. Zřídkazdivočujeu nás příbuznáv. ostrolistá neb kaspická (S.
acutifolia WILLD.) s listy čárkovitě kopinatými. Vzrůstu bývá zpravidla křovitého
s větvemi ohebnými, nelámavými. Palisty na mladých prýtech kopinaté. Jehnědy
menší a slabší.

12.a)Pestík lysý; stopka jeho 2-5krát delší než okrouhle-led
vinitá medová žlázka. Tyčinky dvě, dole neb až do pro
středka srostlé, na spodině chlupaté. Listy úzce ko
pinaté, asi i5krát tak dlouhé jak široké, po kraji
ohrnuté, na rubu šedoplstnaté. —Keřn. strom
s červenohnědými, přílesklými větvemi. Jehnědy krát
ké, válcovité,skoro přisedlé. Zelenavé šupiny je
hněd na konci načervenalé. — Db., kv. Eurosib., u nás
planě pouze ve slezských a mor. Beskydách a na Slovem
sku a Podk. Rusi v Karpatech: u Třeboně hojně sázena

Šedivá- incana SCIIR“)
b) Pestík hedvábně plstnatý; stopka jeho zdéli n. kratší než

podlouhle-čárkovitá medová žlázka. L. úzce kopinatč,
asi 10krát tak dlouhé jak široké, po kraji většinou
ohrnuté, na líci matně zelené, na rubu hedvábité
stříbrošedé. — Vzrůstu obyčejně křovitého, s prutovity
mi, ohebnými, v mládí zelenavě žlutý mi větvemi 8

*) S. elaeagnos SCOP.
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válcovitými, přisedlými, na spodu bezlistými jehnědami.
Šupiny jehněd dole bledé, nahoře černohnědé, stříbro
bíle chlupaté. — Bř., db. Euras., u řek a potoků obecná

košařská n. konopina- viminalisL. |1164].

kopinaté, po kraji více méně o hnuté, na rubu alespoň
z mládí stříbřitěšedoplstnaté. Listeny kopinaté.
Vejčité jehnědy po stranách. větví přisedlé. Šupinv
jehněd brvité, zpředu černonachové. Jehnědy objevují
se před květy. Db., kv. Euras., na vlhkých, rašelin. lu
kách porůznu . . . . -2 plazivá-repens L. [1165].
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1164. Salix viminalis. 1165. Salix repens.

Pozn. Odrůdasl. čárkovito-kopinatými až čárkovitými a sjehněs"

b) Pupeny lysé, na rubu šedězelené, síťuaté. Keřík s pněm
plazivým a větvemi vystoupavými, jen 2-5 dm vys. Praš
níky nachové, po vypyleníčerné.—L. drobné, na
mnoze celokrajné, na svrchní straně tmavozelené,
nelesklé, vespod sivozelené, síťkované. Listeny, jsou-li
vyvinuty. malé, vejčitě kopinaté. Jehnědy válcovité, na
listnatých stopkách, rozvíjející se současně s listy neb
před listv; šupiny jejich vpředu často červenavé. — Kv.,
čn. Circumpol., u nás velice vzácná. pouze ze Šumavy,
Orličných hor a ze Slovenska (Velký les u Rakús, rašel.
od Podspádů k Javorince) známá . . . . . . -+ -+..

borůvkovitá- myrtilloidesL.

lysý) — 15.
b) Čnělka prodloužená, delší než blizny — 19.

kovitě kopinatými listv. L. na mladých prýtech značně
Klíč k úplné květeně. 43
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16.a)

b)

veliké (až 13 cm dl. a 5 cm šir.), na spodu s velikými,
ledvinkovitými n. polosrdčitými palisty. — Tvarem po
dobají se listv listům jívy, ale jsou ke spodu užší. —
Db.,kv. Evr.-alpin. U nás jest známa pouze ze Šumavy

velkolistá- grandifoliaSIR.
Jehnědy objevují se před listv — 16.
Šupiny pupenů a mladší větévky plstnatě chlupaté. Bliz
ny vzpříma odstávající. L. s počátku bez lesku, po kraji
vlinovitě pilovité. — Keř 2-4 m vys., s tlustým.
hnědými n. tmavošedými větvemi, které jsou v mládí
isce šupinami pupenů aksamitově plstna
té. L.opakvejčito-kopinaté n. podlouhleellip
tičné, k oběma koncům dosti krátce zúžené, jen asi 5krát
tak dlouhé jak široké, na líci mdle zelené, nelesklé, na
rubušedoplstnaté. Jehnědykratičcestopkaté,na
spodu s několika šupinovitými listeny n. drobnými listv.
Šupinv jejich zelené, na špičce černohnědé, bíle brvité
až huňaté. — Bř., db. Euras., na vlhkých lukách, bře
zích vod a okrajích lesů rozšířená . . . . . . -+ .+.

popelavá- cinerea L. |[1160].

1166. Salix cinerea. 1167. Salix aurita.

Šupiny Ivsé, červenavé. Větévky a listv většinou i v
v mládí lysé. L. vvkrajovaně pilovité, okrouhle vejčité
až podlouhlé, na spodině klínovité, neb někdy poněkud
srdčité na rubu lysé až plstnatě (v. cinerascenš
ANDERS.) šedě chlupaté. Šupiny jehněd dvoubarevné,
žluté. na špičce červeněhnědé. dlouze chlupaté. — Db.
kv. Circumpol.-alpin. Velmi zřídka na rašelinách: u nás
pouze na Slov. (Choč) „, bledá-livida WAITENB.



6)

a)

b)

18.a)

19.a)

>n512)

Supiny pupenu a větévky lysé n. slabě krátce chlupaté.
L. s počátku hedvábně lesklé, bíle plstnaté — 17.
Listy nahoře hladké, lesklé. Žilnatina na rubu silně vy
niklá — 18.
L. opakvejčité, oboustranně svraštělé, kalně zelené, na
rubu šedé, se silně vyniklou, úzkou žilnatinou. Palisty
veliké (zvláště na mladých letorostech), ledvinité, zu
baté, dlouho neopadávající. Zelené šupinv jehněd vpře
du rezavé. — Kříček 5-20dm vys., s tenkými, tuhými,
šedými větvemi. Opakvojčité |. jsou v přední třetině
nejširší a zakončují se krátkou, dozadu ohnutou špičkou:
na okraji jsou vlnovitě pilovité. Jehnědy válcovité, při
sedlé, na spodu s několika Šupinovitými listeny n. lístky.
— Db., kv. Eurosib., na pokrajích lesů, v lesních baži
nách a na vlh. lukách hojná . ušatá-aurita L. [1167].
Listy řapíkaté (ř. až 2 cm dl.). na rubu šedé neb šedě
zelené. hustě světle šedě plstnatě chlupaté (někdy po
zději olysající). Žilnatina široká. Iluňaté šupiny jehněd
vpředu černa vé. — Strom n. koř. |. široce vejčité,
s krátkou. často nazpět ohnutou špičkou. po kraji vlno
vitě pilovité až skoro celokrajné. vvrostlé na líci svlě
zolené, Ivsé, trochu lesknavé, na rubu více méně bělo
plstnaté. Palisty na mladých prýtech ledvinkovité. Je
hnědy tlusté, přisedlé, na spodu s několika šupino
vitými listeny. — Bř., db. Euras., v lesích a na březích
potoků obecná . ... „ jíva- caprea L. [(16SI.
L. krátce řapíkaté (ř. ©až 0-8 cm dl.), na rubu v mládí
hedvábitě chlupaté, ve stáří Ivsé a po obou stranách
stejně zelené, na rubu jen trochu bledší. Žilnatina úzká.
— Statný keř s obloukovitými větvemi. L. opakvejčité
n. podlouhle vejčité, krátce zašpičatělé, po kraji vlno
vitě pilovité, z mládí vlnaté, hnědočerveně žilkované,
později lysé, na líci temnozelené, na rubu stejnobarvé

trochu nasivělé. Palisty na mladých prýtech ledvin
kovité, záhy opadavé. Jehnědy prašníkové skoro
přisedlé,před listv'se rozvíjející.,pestíkové
krátce stopkaté. na spodu se 2-3 malými listy, součas
ně s listy se rozvíjející. — Kv., čn. Sudet.-karp., na hor
ských stráních od Krkonoš a Českomor. vysočiny až do
Beskyd a Karpat . . . slezská- silesiaca WILLD.
Listv aspoň na rubu huňaté, vejčité až podlouhle kopi
naté, jen asi 5'5kráte tak dlouhé jak široké, obyčejně
ploché, Nízký. 3-12 dm vys. kořík s větvemi na
mnoze hrbolatými, často na zemi položenými, a s listy
na líci smutně zelenými, svraskalými, na rubu šedoplst
natými. Jehnědy jsou tlusté, silně huňaté. na prašníko
vých keřích přisedlé, na pestíkových stopkaté, na spodu
s několika drobnými lístky. — Kv., čn. Horský druh
cireumpol.. u nás pouze ve vys. Krkonoších, Vys. Jese
níku a na Vatrách ... - laponská- lapponum I..
Pozn. Vzácná je forma olysalá: var. denudata (VAUSCIT)BUS.

rubu často modravé, nikoliv plstnaté — 20.
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žlázka medová — 21.

21.a)

b)

22.)

žlázka — ?2?.

jehněd žlutavé, vpředu červenohnědé, dlouze huňaté. —
Větve, ve které se přímý pníček rozvětvuje, lysé, červe
nohnědé neb černavé. L. elliptičné, krátce zašpičatělé,
drobněvroubkovano-pilovité, i v mládípo 0
bou stranách lvsé, kožovité. — Čn., čec. Euras., u nás
na bařinatých stráních v Jeseníku a na Karpatech ...

šípovitá-hastata L.

„8

ň

E15

“

1168. Salix caprca. 1169. Salix Jacguinii.
v

Pestík chlupatý, na konec olysající. Listy na rubu živě
zelené, celokrajné neb jenom mírně drobně zubaté. —
Nízký keř (až 0-4 m vys.) s krátkými hustě listnatými
větvemi. Větve temně hnědé, lesklé. L. krátce řapíkaté,
široce vejčité, opakvejčité až úzce kopinaté, za sušení
černající. Šupiny pupenové lysé neb na špičce řídce
chlupaté. Jehnědy se objevují s listy, před květem oba
lené hustým kožíškem, vejčité neb krátce válcovité, hu
sté. Šupinv nachově červené, na špičce černavé. — Ču.
čec.Druh (S. myrsinites L.) jest circumpol.-alpin.,
v našem území na Slovensku na V. Tatrách a na polo
nině Blíznice a Pietroše v P. R. rostoucí raca jest rozší
ření alpsko-karpatského -< 2 2 2 2 2 4 2

Karpatská- Jacguinii IIOST, [1169|.
Zadní žlázka '/; až 14 tak dlouhá jako stopka pestíková.
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Palisty (na mladých prýtech) veliké, polosrdčité, trva
lé. Šupiny jehněd vpředu černa vé. — L. elliptičné až
podlouhle kopinaté, vykrajovaně pilovité, z mládí trochu
vlnaté, potom lysé n. spoře a přitiskle chloupkaté. Je
hnědy jako u předch. Nitky tyčinek dole chlupaté. —
Db., kv. Euras., u nás velice vzácná, s jistotou známá
od Třeboně a šťáhlav (v Plzeňsku) a v Karpatech od ž.
trenčínské po berežhovskou -< < < -2 2 2 +. 2 2

černa jící- nigricans5M.
b) Zadní žlázka 4 až 2/3;tak dlouhá jako stopka pestíková.

L. Ivsé, na rubu bělavé, palistv zachovalé jen na mla
dých prýtech, nepatrné, uzounké. L. oddáleně vroubko
vané až celokrajné, lesklé. posléze tuhé. Jehnědy krátce
stopkaté, válcovité: nitkv tyčinek lysé. — Kv.-čn. Cir
cumpol. U nás známá z Krkonoš (Studničná hora), od
Nov. Hradů na Třeboňsku a z Tater.. -< . . <.. +..

bobkolistá- phylicifoliaL.*)

Přehledný klíč na určování obyčejnějších druhů.
a) Šupiny jchněd nejsou na špičce temně zbarveny. Jehně

dy vždy na listnatých větévkách — 2.
b) Šupiny jehněd na špičce černé n. červenohnědé. Jehně

dy raší ze zvláštních pupenů, jejich stopky nemají
(aspoň za květu) pravých listů. Keře, zřídka stromy —5.

a) Pestík přisedlý. Strom s dlouhými, prutovitými, převis
lými větvemi.. -< -< .< <. smuteční- babylonica L.

b) Pestík stopkatý. Stromy a keře s vystoupavými větve
mi — 3.

a) Se 5 až 10 tyčinkami . . pětimužná- pentandra L.
b) Se 3 tyčinkami . . . mandloňová-amygdalina L.
c) Se 2 tyčinkami — 4.
a) Stopky postíkové 5- neb 4krát delší než žlázka. Listy

jenom s počátku chlupaté, později zcela lysé 2..
křehká-fragilis L.

b) Stopka postíková sotva tak dlouhá než velmi krátká
žlázka: čnělka krátká; listy silně hedvábitě chlupaté,
skoro stříbřitě bílé (z mládí) . . . -< . bílá- alba |.

a) Dvě srostlé tvčinky s červenými (po květu černými)
prašníky. L. a jehnědy často vstřícné. L. lysé. . . ...

nachová- purpureaI.
b) Dvě úplně n. skoro úplně volné tyčinky se žlutými praš

níky. L. a jehnědy většinou střídavé — (.
a) Nízké koříčky n. koře rostoucí na rašelinách, slatinách

neb na vysokých horách — 12.
b) Statné keře neb stromy — 7.
a) Vnitřní kora větévek žlutavá, listy podlouhle kopinaté,

lysé, jehnědy přisedlé. Větévkv ojíněné. Postík při
sedlý —.-.- .- . <. Výkovcová-daphnoides VILL.

*)S. bicolorER.



-i9
b) Vnitřní kora větévek zelenavá, listy úzce kopinaté, na

rubu hedvábitě chlupaté, lesklé. Jehnědy přisedlé: pe
stík přisedlý . . . . . . košařská- viminalis L.

c) Vnitřní kora větévek zelenavá, listy úzce kopinaté, na
rubu šedopistnaté, jehnědy sotva stopkaté. Pestík na
stopce dvakrát tak dlouhé jako žlázka . .

Šedivá- incana SCIIR.
d) Vůitřní kora větévek zolenavá. Listy vejčité, na rubu

šedě plstnaté. Johnědy později stopkaté. Pestík na
stopce, 3-6kráte delší než žlázka. Vysoké keře nebo
stromv — 8.

e) Vnitřní kora větévek zelenavá. Listy vejčité neb clip
tické, lysé n. na konec úplně Ivsé — 10.

8.a) Listy na rubu šedozelené n. modravězelené, chlupaté na
líci posléze lysé, na okraji vlnkatě vroubkované .

jíva-caprea I.
b) Listy na líci chlupaté, na rubu plstnaté — 9.
c) Listy (starší) lysé, na obou stranách stejné barvy..slezská- silesiaca WII.LD.

9.a) L. šedě zelené; pupeny a větévky šedě chlupaté ..
popelavá- cinereaI.

b) L. na rubu modravě zelené, pupeny a větévky lysé (vět
šinou pouze v prvém roce mírně chlupaté) ...ušatá-auritaL.

10.a)I. vejčitě elliptické, lysé, na obou stranách ze
lené. Pestíky na stopečce t/4kráte delší než žlázka.
Nízký keř: pouze na vys. horách .

šípovitá- hastataL.
b) L. vejčité n. elliptické, později zcela lysé, na rubumodravě zelené n. šedé, za sucha černají

cí. Pestíkv na stopečce 2-5kráte delší než žlázka. keře
— 11.

11.a)L. vlnkatě ipilovité; vzácně . černa jící- nigricans Sm.
b) L. skoro celokrajné; vzácně .

bobkolistá- phylicifoliaI.
2.a) Nízký keř s tenkými, eHiptickými, Jysými, šedě modravými, na rubu síťnatě žilkovanými listy. Pestíkv na sto

pečce 4kráte i vícekrát delší než žlázka. — Vzácně
borůvkovitá- myrtilloidesL.

b) Nízký koř s čárkovitě-kopinatými až skoro čárkovitými.
na rubu hedvábitě bílými, nežilkovanými listy. Pestíky
na stopce, 2-3kráte tak dlouhé jako žlázka. — Na sla
tinách i rašelinách v nižšíc hi polohách — 15.

c)Nízký velmi rozvětvený keř na vysokých horách
s eHiptickými n. kopinatými, celokrajnými, na rubu
mdle plstnatými listv. Postíky na stopce ne delší žlázky

Japonská- lapponum|.
d) Drobounký, 3-5 em vys. keříček na vys. horáchso

krouhle vojčitými, lysými, lesklými, síťnatě žilnatými
listv a konečnou jehnědon <. zakrslá- herbacea |

č



59.
Ha) L. na okraji nazpět ohrnuté, kopinaté n. Široce kopinaté,

se 6-8 páry postranních nervů . plazivá-repens L.
b) L. na okraji ploché, čárkovité n. podlouhle-kopinaté, se

8-12 páry postranních nervů .„ ..- -2 -2 -2 + + + + +..rozmarinová- rosmarinifoliaL.
Míšenci vrb. Mnohé druhy vrb se v přírodě kříží a tímto bohatstvím míšenců

jest rozeznávání čistých druhů pro začátečníka často stíženo. Z hybridů, pozoro
vanýchv naší oblasti, uvádíme 'v abec. pořádku) tyto: 1.S. alba X babylonica
(=Š. sepulcralis SIMK.)v Č. u Soběslavy. 2. S. alba Xfragilis (= S. ru
bescens SCHRANK)v celémúzemí,častosázená.?3. S. alba Xpurpurea
(= S. Velenovský: SERVÍT) popsaná z Nov. Města na Mor. jen v L. jest velmi
pochybná.4 S.amygdalina X viminalis(= S.multiformis DOLI.)jestu nás
porůznu roztr. a pěstuje se též jako košikářská vrba. K jejím formám patří též S.
skiaphila TAUSCH.5. S. aurita X caprea (= 8. caprcola KERNÉR)s rodiči
nezřídka.6. S. aurita X cinereau (= S. multinervis DOLL.) s rodiči často a
vrozličnýchformách.? 7. S. aurita X hastata, uvedená z Mor. Jeseníku,jest po
chybná.8. S. aurita X incana (= S. patula SERINGE)ve Slezsku.9. S. aurita
X lapponum (= S. obtusifolia WILLD) posudjen v Krkonoších.10.S.aurita X
myrt illo ides (= S. rugulosa ANDERSS.)na Sumavě,mezi[řeboní a Chlumcem
a v Orličnýchhorách. 11.S. aurita X nigricans(= S. conformis SCHLEL
CHER,S. subcoerulescens BORB.)naŠlov. ve Větrných Holích. 12.S.auriia
Xpurpurea (= S. dichroa DOLL.)s rodičiporůznu. 15.S.aurita X repens
(=S.ambigua EIIRH.)s rodičičasto.14.S. aurita Xsilesiaca (= S. sub
aurita ANDERSS.,S. atrichocarpa BORB.)s rodiči porůznu (Krkonoše,Orličné
hory,Českomor.vysočina,Jeseník,Karpaty)15.S. aurita Xviminalis (=S.
[ruticosa DOLL.)na Mor.a ve Slezsku.16.S. caprea X cinerea (= S. Rei
chardtii KERNER)s rodiči roztroušeně.17. S. caprea X daphnoides(=S.
Erdingeri a Cremsensis KERNER)na Mor. u Zábřeha a ve SI. u Těšína. 18.S.
caprea X incana (= 8. Fliiggeana WILLD.)ve Slezsku.19.S.caprea X lap
ponum (= S. canescens FIRS) posud jen v Krkonoších.20. S. caprea X nigricans(=S. latifolia FORB.)na Slov.21.S. capreaXpurpurea (=S.
discolor HOST)naMor.a Slov.22.S. capreaXrepens (= S.Laschiana
ZAHN)v Č. u Dokeskýchrybníků,23. S.caprea X silesiaca (= S.subcaprea
ANDERSS.)s rodiči porůznu. 24. S. caprea X viminalis (= S. mollissima
SMITH,S. longifolia HOST) v Č., na Mor.a ve Slezsku. 25. S. cinerea X in
cana (= S. hircina KERNER,S. ca pnoides KERNER)v Tatrách. 26. S. ci
nerca X purpurea (= S. Pontederana WILLD.)s rodiči porůznu a v rozlič
nýchformách.27.S. cinerea Xrepens -= S. subsericea DOLL.v Č.,naMor.a Slov,28.S.cinereaXsilesiaca (= S. subcinereu ANDERSS.)v Č.
(Krkonoše)a na Mor. (Zábřeh a Studnice). 29. S. cinerea X viminalis (= S.
holosericea KOCH) v Č. porůznu.50. S. fragilisMamygdalina (=S.
speciosa HOST,S. alopecuroides TAUSCH)vČ. a na Mor.31.S. fragilis X
pentandra (středníforma: S. cus pidata SCHULTZ;formabližší prvému druhu:
S.Pokornyi KERNER)v Č. a na Mor.32.S.hastata X silesiaca (= S.chlo
rophana a Gocpperti ANDERSS.)v Mor. na Jeseníku. 35. S. herbaceaXxX
retusa (==S. subnivalis BRŮGGER)ve Vys. Tatrách. 34. S. incana X pur
purea posudjenveSlezsku.35.S. lapponumXsilesiaca (= S. nepetae
folia PRESL, S"Tauschiana SLEBER)v Krkonoších dosti často. 36. S. Ja c

guiniiX reticulata (= S. Podpěrae DOM.)v BielskýchTatrách.37.S. jaguinii X retusa (= S. retusoides KERNER)v Bielských Tatrách. 58. S. Jac
guinii X silesiaca (= S. Tatrae WOf.) v BielskýchTatrách. 59. S. nigri
cans X silestaca (= 8. Vůrosmartyana BORB.)na Slov. ve VětrnýchHolích.
4. S. phylicifolia X silesiaca (= S. Paxii WOL.)v Krkonošícha na Tatrách.
4. S. purpurea X repens (= S. Doniana SMITH)s rodiči porůznu. 42. S.

pure ureu Xsilesiaca (= S. Stiegerti ANDERSS.)v Krkonoších,na Jeseníkua v Karpatech.45. S. purpurca X viminalis (= S. rubra HUDS.)velmi 0
becná s rodiči; pěstuje se též jako košikářská vrba.

Rod 2. Topol. Populus. Pappel.
Květy prašníkové i pestíkové jsou v jehnědách jako u

vrb, ale šupiny jehněd [1172b] jsou dřípaté n. zubaté,
oboje květy [F, F;,] mají pohárkovité okvětí [o] a kv. prašní
kové [F] obsahují vždv větší počet tvčinek.
l.a) Šupiny jehněd, z jejichž paždí vyrůstají květy, brvi

té až huňaté. Tvčinek ve kv. prašníkových pouze 8.
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Listy -srdčitě vejčitě n. skoro okrouhlé, úhlatě zubaté
až 3-5laločné,za mlada nelepkavé —2.
Šupiny jehněd lysé n. skoro lysé. Tyčinek ve kvě
těch prašníkových 12-30.L. kosníkově n. trojhranně vej

kraji tupě zubaté, za mlada lepkavé — 3.
Listy, alespoň později, po obou stranách lyssé. Řapíkvzdéli n. delší čepeli.se stran silně smáčknuté.
— Strom, zřídka koř, s šedě olivovou, později načerna
lou korou a skoro okrouhlými, mělce úhlatě zubatými |.
Na mladých výstřelcích jsou však I. srdčité, pilovité a
vespod šedochlupaté. Pupeny Ivsé, lepkavé. Jehnědy
až 1 dm dl., převislé: šupiny jejich hluboce rozstří
hané, tmavohnědé. Prašníky jakož i veliké blizny Čer
vené. — Bř, db, Euras.,
v lesích a stromořádích
vemi rozšířená . . ...

osika- tremula
[1170].

1170. Populus tremula. 1171. Populus alba.= F
stříbrošedé. Řapíky kratší nežli čepele, při
oblé. — Kůra bělošedá. Listy vejčité n. okrouhle vej
čité, hrubě úhlatě zubaté, až dlanitě 5.51aločné.
Pupeny tence plstnaté, nelepkavé. Šupinyje
hněd po kraji nestejně zubaté, rezavé. Prašníky, ja
kož i blizny žluté. — Bř., db. Euras. V hájích a na po

říčích rozšířená, často však jen zdomácnělá . . .bílý n. linda-alba L. [ttzil.
Pozn. Velmi pořídku vyskytuje se míše nec obou předeh., který má listy

šedý - caneseens SM.
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5.a) Strom s větvemi rozestálý mi a tudíž s korunou ko
šatou. — L. trojhranně vejčité, namnoze delší než širší.
vykrajovaně pilovité. — Db. Euras., na březích vod, u
cest a na pokrajích lesů rozš. . ČernýÝ-nigra [1172].

b) Strom s větvemi přímými a tudíž s korunou štíh
lou, jehlancovitou. — L. Kosníkovětrojhranné,
namnoze širší než delší. Ostatně jako předch., za jehož
odrůdu bývá též považován.. Původu cizího, sázívá se
ve stromořadích a u silnic
vlašsk Ý-italica MUCII.*)

Pozn. Pěstuje se jen v samčím pohla
ví V Praze na Slovanském ostrově jest však
několik samičích stromů, které poprvé pozoro
val arch. Miinzberger r. 19006.

=TS
M"+

id
kola

Pozn. Některé severoamerické druhy topolů se u nás pěstují právě tak, jako
z domácích t. černý (a vlašský, který jest v podstatě jen jeho odrůdou) a t. bílý.
Druhy ty, vesměs původu amerického, třídí se takto:

1. a) Řapíky I. vělšinou dosti silně po straně smáčklé, všechny přibližně stejnědlouhé. L. vespod — sivozelené — 2.
Rap. průřezu čtyřhranné, na výhoncích poměrně kratší než na starších vč

tévkách. L. vespod šedivé. bělavé, bílé neb červenavé — 4. ,
2. a) Větévky oblé. L. na spodu klínovité v řapík zúžené. Zlázy na basi řapíků

sotvavyvinuté -< -2 - « +4 60446 ČOrNÝ - nigra L. (viz svrchu).
b) Výhonky v prvním roce -E hranaté. L. všechny neb aspoň na letních prýtech

dole rovně ufaté, s mohutnými žlázami — 3.
3. a) L. kožově žluté, velké, až přes 10 cm dl. i šir., ze sotva srdčitého, rov

ného neb nejčastěji krátce klínovitého spodu Široce vejčité až skoro kosníkové, do
lejší na včtévkách na basi vytažené v cíp, tvořící pravý úhel. Pestíkové jehnědy až
16cm dl., po odkvetení růžencovitě přetrhované. Úkrojky bliznové skoro přisedlé,
nazpět stočené, k semeníku přiléhající, na spodu se vzpřímenými laloky. — Db. Do
movem v atlant. sev. Americe, v Evropě ode dávna (hl. v samičích stromech) u cest
a silnic pěstován a místy též zplanělý ©. „ kanadský - canadensis MOENCH.

) IL. menší, většinou sotva až 1 dm dl., na spodu vesměs uťaté neb slabě
srdčité. Ukrojky bliznové dlouze stopkaté, skoro střelovité, vzpřímené. — Db. Do
novem v atl. sev. Amer., v Evr. ode dávna (hl. v samčích stromech) pěstován, místy
téžzdivočelý a úplně zdomácnělý . . . . virginský - virginiana FOUGER.

4. a) Výhonky oblé neb nezřetelně hranaté. L.na výhoncích a krátkých vč
térkách poměrně stejně široké, v mládí lepkavé, vespod světle červenavé neb žlutavé
a zřetelně síťnatě žilkované. — Db. Domovem v sev. Amer., u nás se sází v sadech
ducest —«<- « « © 4 eee balšámový - balsamifera L.
a

*) P. pyramidalis ROZIER.
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b) Výhonky zřetelně hranaté. L. na přYboncích poměrné užší než na staršíchvětévkách, vespod bělavo-zelenavé. — Db. Domovem ve vých. sev. Amer., u nás
porůznu v kultuře a někdyi zplanělý . . . . . . bělavý - candicans AIT.

Čeleď 101. Břízovité. Betulaceae.

Stromy n. kře s jednoduchými I. a itdomými kv. z
nichž prašníkové jsou vždy v jehnědách, pestíkové však
buď ve zkrácených, šišticovitých jehnědách n. ve květen
stvích podobných pupenům. Prašníkové kv. skládají se ze
2 1 více tyč.,pestíkové z nahého semeníku se 2 niťovitými
čnělkami. Plody nažky n. oříšky. Náležejí k nim 4 rody:
1.a) Plody nažky v paždích listenů, které skládají válco

vité n. vejčité šištice — 2.
b) Plody oříšky — 5.

2.a) Listeny plodních šištic posléze paP írovité, i Snažkamiopadavé ...... -< 4 Betula.
b) Listenyplodníchšištic pos léze dřevnat é, vytívalé........ ... 22 AAlnus

3.a) Pestíkové kvítky ve kv čtenstv ích podobných pupce
nů m. Oříšky zabalené kolk ole m do obalu dřípatého

3. Corylus.
b) Pestíkovékv. v řídkých jehnědách. Drobné o

říšky jen dole z části zakryté obalem ostatně plochým.
slaločným. . . . . +.. 224 Carpinus

Rod 1. Bříza. Betula. Birke.

Oboje kv. (prašníkové i pestíkové) v jehnědách válco
vitých, delších n. kratších. Jehnědy plodní [J,| mění se vč
válcovité šištice [J.+],jejichž papírovité šupiny |b) opa
dávajízároveň s křídlatými nažkami [t.
1.a) Stromv, řidčeji keře, s listy dlou ze řapíkatými. Kříd

Jaté nažky jsou úplně zakrvty šupinami,v jejichž
paždí sedí — 2.

b) Nízké kříčky s I. drobnými, krátce řapíkatými. Naž
ky nejsou úplně zakryty svýmišupinami—5.

2.a) Listv po obou stranách lysé. Postranní ušty šupin na
jehnědách pestíkových směřují na stranu n. do zadu.
Křídlatá obruba nažek 2krát širší nežli nažka sama.

Strom na štíhlém kmeni a silnějších větvích bělo
korý. Mladé větvičky prutovité, hnědokoré. namnoze
bradavičnaté, více méně převislé. L. kosníkové n. Shran
ně vejčité, dlouze zakončité, 2krát pilov ité. Jehnědy praš
níkové po 2-5 na vrcholcích větví. jehnědy pestíkové.
mnohem menší, na větvičkách postranních. — [Db.,kv.
Euras.. v suchých lesích obecná ..

bílá- pendula ROTH*) [1175.b) I.v mládína rubu chlu patén.i pozdějiv úhlech
nervů veusaté. Postranní ušťy šupin plodních směřují
obvčejně do předu. Obruba nažek jen asi tak ši
roká jako nažka sama. Ostatně jak předch., od které

*) B. alba I. p., B. verrucosa EHRH.
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ji Linné ani neodděloval. — I£vr., v lesích, zvláště na
vašelinách dosti rozšířená pýřitá- pubescens EHR.*)

Pozn. Odr. s I. posléze zcela lysými, okrouhle vejčitými, vyskytující se jen
re vyšších pohořích a na rašelinách (od Sumavyaž po Beskydy a Karpaty) . . .

karpatská-carpatica WILLD.
5.a) Mladé větve huňaté. namnoze bez pryskvřičných

žlázek. Postranní ušty šupin plodních asi zdéli uštu
prostředního. — Kříček jen asi 1 m vys., často plazivý,
s drobnými, okrouhlými, tupě vroubkovanýmiL.
a válcovitě vejčitými, sotva 1 cm dl. jehnědami vesměs
postranními a přímými: jehnědy pestíkové zpravidla
přisedlé. — kv. Circumpol., u nás pouze v Šumavě,
Rudohoří, horách Jizerských a Krkonoších .
trpasličí- nana.. |1174|.

1174, Betula nana. 1175. Alnus rotundifolia.
bb

b) Mladévětve pýřité, hustě poseté žlutými, pryskyř.
žlázkami. Postranní ušty šupin plodních kratší
nežli ušet prostřední. — L. vejčité n. okrouhle vejčité,
vroubkovaně pilovité (se zoubky ostrými). Pestíkové
jehnědy krátce stopkaté. Ostatně jako předch. — Db.,
kv. Druh euras. tundrový, před lety pouze u Olomouce
pozorovaný, nyní vyhynulý . nízká -humilis SCHRK.

Pozn. Z míšencůbyla v jižn. Č. nalezena B. pendula X pubescens
(= B. hybrida BECHST.)a to jak v typické kombinaci, tak jako pendula X
carpatica. V Krušných horách na rašelinách mezi Božím Darem a Spitzbergem
rosteBB.nanaX pubescensvar. carpatica (= B.Seideliana MISSBACH)

Rod 2. Olše. Alnus. Erle.
Květy prašníkové [W]v jehnědách dlouhých, převis

lých [J];kv. pestíkové [F] v jehnědáchvejčitých, pří
mých [J;|, z nichž později dospívají dřevnaté šištice
|, chovají v paždí vytrvalých, s plodu ncopadáva

jicíchšupinnažky bezkřídlé a křídlaté.u
*) B. tomentosa REVTT., B. alba L. p.



264

I. a)

r

3. a)

b)

Jehnědy prašníkové i postíkové, oboje na větév
kách loňských. rozvíjejí se záhy na jaře, dříve
nežli počnou rašiti listy — 2.
Jehnědy prašníkové, na konci loňských větví, a jehnědy
pestíkové, na větévkách letošních, rozvíjejí se skoro
současně s listy. — |. vejčité. na konci špičaté.
po kraji 2kráte ostře pilovité, z mládí lepkavé, po obou
stranách zelené a lysé n. na rubu v paždích žilek pý
řité. Nažkyvmázdřitě křídlaté jako u břízv
Vzrůstu namnoze křovitého. — Db., kv. Circumpol., na
keřnatých stráních a rašel. lukách velmi porůz., v Karp.
vzácně (Zadní Beskvdv),
Dak hojněji teprve v Po
loninách. . . .. . .. ...

zelená- viridis DC.*)

1177. Corylus avellana.

vw /

Okrouhle opakvejčité listy vpředu uťaté n. vykro
jené, v mládí obyčejnělepkavé. po kraji nestejně
krát pilovité, po obou stranách stejně zelené, vespod
lvsé, jen v úžlabí postranních žilek vousaté. Plodni
šištice [f], dosti dlouze stopkaté. Nažky [z| bez
k řídlé. Strom. — Ún,, bř. Eurosib., u vod a ve vlhkých
lesích. okrouhlolistá- rotundifoliaMILL.**)[1175].
Elliptičné n. opakvejčité, na spodu zaokrouhlené až
přísrdčité listy jsou vpředu zašpičatělé n. tupé a vč
spod buď na celé ploše n. alespoň na žilkách pýřité,
ale za to v úžlabí žilek nevousaté —3.
Rub listů nasivělý: okraj jejich laločnatě zubatý.
o lalocích opět pilovitých. Postranní plodní šištice při
sedlé n. nezřetelně stopkaté. — Strom s běloše
dou, hladkou korou. — Ún., bř. Circumpol., na březích
vod a ve vlhk. lesích, zvl. hornatějších poloh dosti roz
šířená . . . šedá n. lípalíska -incana DC. [1176|.
Obě strany listů zelené: okraj jejich drobně, nestej
ně, až skoro 2krát pilovitý. Postranní plodní šištice
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stopkaté, odstálé. — Vzrůstu namnoze křovitého. L.
vráskovité, na řapících a žilkách často ryšavě chlupaté.
Šištice plodní poměrně veliké a obyčejně velice četné.
Bř., db. Ze sev. Ameriky, u nás místy sázená v lesích.

svraskalá-rugosa SPR.*)
Pozn. Z míšenců olší byli u nás pozorování: A. glutinosa X incanua

(= A. pubescens TAUSCH)v Č., na Mor. i Slov..dále A. glutinosa X virldisv již. Č.a A.glutinosa Xrugosa (=A. silesiaca FIEK)v sev.Č.

Rod 5. Líska. Corylus. Hasel.
Kv. prašníkové [F] v převislých jehnědách |B]; kv. pe

stíkové [F4], směstnané do květenství podobných pupenům
IP], z jejichž vrcholku vyčuhují nitkovité, červené čnělky.
Oříšky Ji] v dřípatých obalech zvonkovitých n. trubkovitých.
a) Obalv plodní zvon kovité, otevřené, jen asi zdéli vej

čitého oříšku. — Vysoký keř n. nízký stromek. L. okrou
hle vejčité, vpředu náhle zašpičatělé, po kraji 2kráte
pilovité, zvláště na rubu roztroušeně chlupaté. — Ún., bř.,
Evr., v lesích a na keřnatých stráních hojná . . . - .

obccná-avellana L. [1177].
b)Obalypl. trubkovito-válcovité, vpředuseškr

cené a tamtéž v široké zubaté cípy rozeklané,
delší nežli podlouhle vejčitý, skoro válcovitý. 1-2
cm dlouhý oříšek. Listy srdčito-vejčité. — Bř., db. Jiho
evr., u nás zřídka sázená. největší- maxima MILL.**)

Rod 4 Habr. Carpinus. Weiftbuche.
Strom n. keř s podlouhle vejčitými, vpředu zašpičatělý

mi, na spodu zaokrouhlenými až slabě srdčitými, po kraji
Jkrát ostře pilovi
tými I., které jsou
vmládí složenv do
varhánek. Kv. praš
níkové [al v jehně
dách válcovitých,
převislých |F|, v
paždí Šupin široce
vejčitých, načerve
nalých; kv. pestí
kové v konečných
jehnědách řídkých,
štíhlých IVJ,v
paždí šupin kopi
natých,zelenavých.
Drobné oříšky
| jsou přirostlé ke kožovitému, Slaločnému křídlu |b]. —

b.,kv. IEvr.,v losích rozš... obecný- betulus L. [1178].

Čeleď 102. Číškonosné. Cupuliferae.

Stromys kv. jednodomými. a to tak, že kv. praš
nikové skládají jehnědy štíhlé n. strboulovitě směst

| >) A, serrulatda WILLD. — **) E. trubkovitá = C, tubulosa WILELD,
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nané, kv. pestíkové sedí v číškách, které vznikly
rozšířením květné osy a jsou na povrchu posázeny drobní.
mi listenci. Náležejí sem 3 rody:

Rod 1. Dub. Guercus. Eiche.

Kv. prašníkové V jehnědách tenkých, dlouhých, a
mnozepřevislých,přetrhovaných. Plody žaludy, vě
zící svojí spodinouv.mističkovité číšce. Listy u ma
šich druhů peřenodiílné až pceřenolaločné.
1.a) Žaludy dozrávají už v prvním voce, takže v době

květu není na stromě loňských plodů. Ušty peřenola
Jočných listů tupé. nehro i. té. Šupiny na číškáchžaludů malé, přitisklé — 2.

b) Žaludy dozrávají až ve 2. roce, takže v době květu
jsou na stromě i loňské plody. Ušty peřenodílných a/mělce laločnatých listů špičaté, namnoze hroti tě
—Strom,řidčejikeř. Listy z mládínarubu šede
plstnaté, později pýřité n. olvsalé. Palisty. jejich
vytrvalé. Číškv žaludů hustě posázené šupinan!
čárkov ito-šidlov itými, nazpět ohnutý
m i. — Kv. Merid., u nás pouze v již. Moravě, voji
Slov. a na Podk. Rusi původní, ostatně sázený .

rakou ský n. cer- cerris L?
2.a) Mladé. roční větvičky a řapíky trvale šedoplst

naté. — Listy na jaře vespod šedoplstnaté. p"
*) O. austriaca WILLD.
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zději ovšem často jen šedopýřité až skoro lysé. Žaludy
po 2-3 na kratičkých stopkách. Strom nižšího vzrůstu,
někdy i keř. — Kv. Merid., u nás velice porůznu . . .

pýřitý n. šipák -lanuginosa TI1UILI.“)
b) Mladé větvičkv i řapíky listů lysé n. skoro lysé,

nanejvýš z mládí roztroušeně pýřité — 3.
5.a) Listy dosti dlouze řapíkaté,na spodu namnoze

klinovitě zúžené, řidčeji mělcevykrojené,i do
spělévespodroztroušeně pýřité. kv. pestíkové
v úžlabích listů po 2-5 na stopkách zcela kratič
kých, někdy sotva zřetelných a tudíž i žaludy na stop
kách kratičkých. — Kv. Evr., v lesích rozšířený . ...

zimní n. drnák- sessilis ENMRLI.“*)[1179|.
b) L kratičce řapíkaté,na spodu uťaté nebo

srdčitě vykrojené ve dva lalůčky. na rubu
hned z mládí n. velmi záhy zcela Ivsé. Kv. pesti
kové a později žaludy na dlouhých, tenkých, bez
listých větévkách (stopkách). Ostatně jak předch. . .

Jetní n. křemolák- robur L.***[(180|.
Pozn. Mišenecrobur X la

nuginosa (= O. Kanitziana
BORB.) roste ve stř. Č. a na Moravě
(Hády u Brna, Pouzdřany, Mor. Krum
lov). Mimoto byli u nás vzácně pozo
rováni:O. lanuginosa “Xsessi
lis(= O.Streimii HEUFF.)a ©.roburXsessilis(=O,rosacea
BECHST.).

Rod 2. Buk.
Fagus. Rotbuche.

Strom s bělošedou hlad
kou korou a vejčitými, ne
zřetelně mělce vykrajovaný
mi až skoro celokrajnými
listy, které jsou — zvláště v
mládí — po kraji měkce
brvité, ostatně však lysé
a lesklé. Kv. prašníkové [F]
jsou směstnány na konci
dlouhých úžlabních převi- 1181.Fagus.silvatca.
slých stopek do. jehněd
strboulovitých. Kv. postíkové |F;] sedí většinou po 2
na vrcholcích přímých stopek v šŠupinatémobalu, z něhož
se později vyvine ostnitá číška [f]. obsahující trojboké nažky
—bukvice.— kv. Evr., v lesích hornatějších poloh-dosti
rozšířený ... . . .obcecnýÝ-silvatica L. [1181].

Rod 3. Kaštan. Castanea. Kastanie.
Strom s I. dlouze kopinatými, až 15 cm dl., po kraji 0 st

nité pilovitými. kožovitými. Kv. prašníkové [F] ve štíhlých.
*) (©. pubescens WILLD, -- +2)O. sessiiflora SATISB, — ***) O, pedunen1 zrna
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přímých, přetrhovaných jehnědách; kv. postíkové [Fy,F
na spodu jehněd prašníkových po 1-3v přisedlých ště
tinatých číškách, které se později vyvinou ve štětinaté
lichoplody [f], obsahující několik velikých, hladkých nažek
—kaštanů. — Kv., čn. Jihoevr., u nás zřídka sázený (Cho
mutov, Nasavrky v Č., již. Morava, často na Malých Karpa
tech mezi Bratislavou a Pezinkem) . . . . . . . +2..

jedlý-sativa MILL.*) [1182|.

Čeleď 102.

Ořešákovité.
Juglandeae.

Rod: Oř ošá k.
Jugians.

Nubbaum.

Slrom s listy Ir
chozpeřeným,

složenými z 5-9 po
dlouhle elliptičných,
Ivsých, skoro. celo
krajuých lístků. Květy jednodomé:
prašníkové (S) v po
stranních, válcovitých
jehnědách, pestíkové,
(©) po 1-3. přisedlé
na vrcholcích. větví.

. Plody [f, f,] kulovaté,
1182.Castanea sativa. lysé, zelené, později
L černající pecko

vice, obsahující známý vlašský ořech. — Kv. Původem
z předníAsiea Balkánu,zhustasázený o

vlašský - regia L. [(185].

Čeleď 104. Zimostrázovité. Buxaceac.
Rod: Zimostráz. Buxus. Buchsbaum.

Vždyzelený kříček, v již. zemích i stromek, s kratičce řa
píkatými, většinou vstřícnými, vejčitými, celokrajnými |. a
1idomými, zelenavě žlutými kv., o suchomázdřitém okvětí.
v úžlabních klubíčkách. Střed každého klubíčka [A] zaujímů
nejčastěji kv. pestíkový [F.], ostatní kv. jsou prašníkové |F|.
Plod tobolka, pukající ve 3 chlopně [f]. — Bř., db. Jihocvr.
u nás sázený v zahradách a na hřbitovech . . . . . *

obecný n pušpan- sempervirensT..[1184
*) C, vesca GARTN.
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Čeleď 105. Pryšcovité. Euphorbiaceae.
Bvl. s drobnými, neúhlednými kv. o svrchním, 2-5pou

zdrém semeníku, z něhož dospívá 2-3pouzdrá tobolka. U nás
ve 2 rodech značně od sebe odchylných.

1185. Juglans regia. 184. Buxus sempervirens.
£ “ .
Rod I. Pryšec. Euphorbia. Wolfsmilch.

Byl. namnoze mléčnaté, s nedělenými I. a drobnými,
žlutýmin. zelenavými,nahými, jednodomými kv,
které jsou na vrcholcích květních os a v jejich úžlabích sc
skupeny v ten způsob, že kolem jediného, stopkatého
kv. pestíkového [1194p] stojí větší počet kvítků prašníko
vých, z nichž každý jest zastoupen pouze | tyvčinkou,
a celé toto květenství objímá společný, zvonkovitý, 5zubý
obal [ol, nesoucí na okraji 4 medové, namnoze žluté žláz
ky (žl. Mylně by se mohl obal považovati za okvětí a celé
květenství za obojaký květ: proto se říká drobným těmto
květenstvímtéž lichokvětv (K, F|. Lichokvětvjsou nej
častějisestavenydo víceramonného vrcholíku ne
boli lichookolíku, jehož ramena (paprsky) rozvětvují
se dále ve vidlany. Pod lichookolíkem jsou listy přesle
novitě směstnány v zákrov Jjij. Pod každým vidlanem
jsoupak 2 vstřícné listeny, které tvořízákrovky
ly). Plody jsou 3pouzdré tobolky |f|.
La) Listy všechny vstřícné, na spodině srostlé, s výminkou

prvých listů velmi nesouměrné, vždy s palisty — 2.
b) L. (s výminkou E. Lathyris) střídavé,vždy bez pa

listů — 3.
Klíč k úplné květeně. 49
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plástovitou strukturou), šedá, 1 mm dlouhá; jednoleté
modravě zelené, lysé, ve stáří často červeně naběhlé by:
liny. Lodyha 5-15 em dl., k zemi přitisklá, jemná, nit.
kovitá, vidličnatě rozvětvená. Listy lysé, elliptické nel
opakvejčitě-podlouhlé, ke špičce pilovité, nikdy vykro
jené. Palisty šidlovité. — Čn., zí. Původem z mírní
Asie, u nás místy v zahradách zdivočujerozprostřený- ,

humifusa WILLÍ).

se PAN
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1185. Euphorbia lathyris. 1186. Euphorbia palustris.

noběžnými, od sebe oddělenými, jenom na spodině se
mene někdy nepravidelně probíhajícími a splývajícím
příčnými brázdami, většinou cihlově červená, 0-8mm dl
Jednoleté, štětinaté bvliny, s chlupy hrubými, vzpříme
odstávajícími, délkou průměru lodyhy rovnými. Lod
k zemi přitiskla, 5-15 cmndlouhá, velmi rozvětvená, ten
ce válcovitá. Listv velmi krátce řapíkaté, vejčité až
čárkovitě podlouhlé, zaokrouhleně tupé neb krátce přl
ostřené, na dolením okraji skoro od spodiny, na hoře
ním kraji od prostředka na špičce jemně zoubkaté, na
líci většinou lysé, kalně zelené, v prostředku s okrouh
lou n. podlouhlou, nachovou skvrnou, posléze často čer
veně naběhlé, na rubu pýřité. Palisty kopinatě-šidlo
vité, třásnitě zubaté. — Čn., zí. — Původem ze sev. A
meriky; u nás tu a tam v zahradách jako plevel

skvrnitý- maculata|.

skoro přisedlé, bez palistné. — Byl. 2letá, 6-10dm
vys., ojíněná, s I. podlouhlými, celokrajnými. Licho
okolík ze 2-4 paprsků, dále vidličnatě se rozvětvujících.
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Med. žlázkys světle žluté. Tobolky zvíci malýchtřešní, později svraskalé. — Čn.- sp. Jihoevr., pěsto
vaný v selských zahrádkách a odtud zplaňující . . .

křížmolistý-lathyris L. [11935].
L. na lodvhách střídavé — 4.
Žlázky kal. okrouhlé n. napříč vejčité, nevykrojené, jen
zřídka (p. Seguicr ův) jsou mezi nimi vtroušeny též žláz
ky půlměsíčité — 5.
žlázky kalíšku poloměsíčité n. dvourohé — 15.
Vobolka s polokulovitými až nitkovitými žlázkami — (.
Vobolka hladká — 12.
Květenství s mnoha paprsky. Lod. statná, 6-15 dm vys.
dutá, lysá, rozvětvená pod lichookolíkem v četné, vět
šinou neplodné. později značně se prodlužující, listnaté
větve. L. přisedlé. lysé, kopinaté, zpředu oddáleně dro
bounce zoubkované, ostatně celokrajné, měkké. Listenv
zákrovků vejčité. žlutavé; medové žlázky okrouhlé n.
ledvinkovité, žluté n. nahnědlé. Tobolky lysé, na povr
chu bradavkaté. — Kv., čn. Eurosib., v příkopech, ba
žinách a na mokrých lukách velmi porůznu.. . .. .

bahenní- palustris L. |1186].
Květenství s 3 až 5 paprsky — 7.
Semeníky, po případě tobolky, jsou pokryty Červe
nými, niťovitými bradavkami. — Lod. jednodu
chá, 2-6 dm. vys., hu ňatá, často červeně naběhlá. L.
přisedlé,podlouhlén. kopinaté, celokrajné, sivoze
lené, někdy načervenalé, zvláště na rubu hustě hu
ňaté. L. hlavního zákrovu veliké, listeny zákrovků vej
čité, med. žlázky voskově žluté, ledvinkovité. — Kv., čn.
Orient., pouze v již a stř. Moravě, již. Slovensku a v již.
Podk. Rusi porůznu na kamenitých stráních . .červenoplodý- polychromaKERN.
Bradavky na semenících (tobolkách) polokulovité neb
krátce válcovité — 8.
Druhy dvouleté. Hoření listy srdčitou spodinou. při
sedlé — 9.
Druhy vytrvalé. Listv krátce řapíkaté až skoro při
sedlé — 10.
Byl.nejčastějižlutavě n. světle zelená, 2-6dm
vys. Bradavkvy na tobolkách nízké, polokulovité. — L.
hlavního zákrovu podobné |. ostatním: listeny zákrov
ků vejčitě 5hranné. zahrocené. Med.žláz
ky podlouhle okrouhlé, žluté. — Čec.- zí. Merid., na návsích a polích porůznu . ..

plocholis st V-- platyphylla L. [1187].
Byl. nejčastěji tmavozelená. Bradavky na tobol
kách vysoké, válcovité. — Ostatně jako předch..
jemuž se i vnějškem velice podobá: jest však štíhlejší
a u nás velice vzácný, znám jen z vých. Moravy, z tě
šínského Slezska, ze Slovenska a z Podk. Rusi ..

tuhý- stricta I..
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cími lodyhami. Listeny v době rozkvětu žluté. — Lody
ha vvstoupavá, 30 až 50 cin vys., oblá, Ivsá neb měkce
chlupatá, na spodině rozvětvená, t. j. z úžlabí listů od
umřelé loňské lodyhy vyrůstá více lodyh, dole větši
nou čorvonavě žlutě neb nachově naběhlá. Listy pod
louhle elliptické neb opakvejčitě podlouhlé, zůženou
spodinou + přisedlé, měkké, Ivsé nob na rubu měkce
chlupaté, na líci živě neb žlutavě zelené. Listeny zákro
vů opakvejčitě-okrouhlé n. vejčité, žluté, později často
oranžové. Listeny zákrovků široce elliptické, tupé n. 0
stré, jemně pilovité. "Vob.kulovitá, polokulovitými neb
krátce válcovitými žlázkami hustě posázená. jinak Ivsá.
— Kv.-čn. Merid.-ovr. U nás pouze v Podunají na již.
Slovensku<... bradavčitý- verrucosaJACO.

b) Oddenek vodorovný. s jednou až nečetnými kvetoucími
neb nekvetoucími lodvhami — 1.

- 

1138. Euphorbia dulcis.

zivý, článkovanýodd. po colé délce dužnatý a
tlustší než lodvha. — Lod. 2-5 dm vys. Listy dolejší
opakveojčité,. hořejší podlouhle. kopinaté. Listeny. zá
krovků trojhranně vejčité. Med. žlázky ledvinkovitě 0
krouhlé, s počátku žluté. pak temně nachové. Tobolky
plodní nejčastěji chlupaté. Mléko méně ostré nežli u
druhů ostatních. — Db.-kv. Evr., ve stinných lesích
dosti rozš. . . 222 sladký- duleis L. (1188].
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sá. Plazivý odd. stejné tloušťky jako lod. jen mí
sty silněji naduřelý. — Lod. 2-5 dní vys. |. vejčilé n.
vejčitě podlouhlé. Medové žlázky podlouhle okrouhlé,
zelenavé, později načervenale žluté. Tobolky vždy
Ivsé, ale ovšem bradavkaté. Vnějškem podoben předch.
— Kv., čn. Orient., na pokrajích lesů velmi porůznu . .

hranat“-angulata JACO.
Jednoletábylina. Listykopisťovité n.opakvej
čité, v řapík zúžené, vpředu tupě zaokrouhlené a
drobně pilovité. Tobolky plodní hladké. — Lod. pří
má, 1-3 dm vys.. namnoze jednoduchá, řidčeji hned od
spodu rozvětvoná. Listv hlavního zákrovu podobné lis
tům ostatním. ale trochu větší. Listeny zákrovků okrou
hle vejčité, nestejné: vnější mnohem větší vnitřních.
Medď.žlázky zelenavě žluté. elHiptičné. — Kv.-zí. Kos
mopol., na polích a rumištích obecný ..

kolovratoc- - helioscopia L. |1490|.

1189. Euphorbia Seguieriana, 1190. Euphorbia helioscopia

vité — [3.

obou stranách n. alespoň vespod šedochlupaté,
později ovšem často olysalé. — Lod. 5-10 dm vys., lysá
n. krátce chlupatá, zřídka nahoře huňatá, jednoduchá

n. pod lichookolíkem v: postranní větévky rozvětvená.
EL.přisedlé, podlouhlé až vejčito-kopinaté, drobně a
hustě pilovité. Listeny zákrovků elliptičné, za
špičatělé. Med. žlázky napříč vejčité n. ledvinkovité,
žluté n. načervenalé. Tobolky na povrchu zrnkaté, lysé
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n. chlupaté. — Db.-kv. Orient., na lukách a vc světlých
hájích velmi porůz. . chlupatý- villosa W. K. [1191].

b) Obaly a obalíčky, jakož i listy hrotité; listy vždy lysé,
světle neb sivě zelené —14.

14.a)Listy kopinaté až čárkovitě kopinaté, ne širší 6 mm, lysé,
tuhé, celokrajné. Paprsky lichookolíku rozvětvují se
několikrát vidličnatě. L. tuhé. — Bvl. vytrv., vyhá
nějící z mnohohlavého oddenku obyčejně celý trs pří
mých n. vvstoupavých, namnoze jednoduchých, 1-4 dm
vys. lodvh. Lichookolík skládá se z 5-10 paprsků. Liste
nv zákrovků srdčitě vejčité. Med. žlázkv žluté, polo
kruhovité, nerůžkaté, někdy však také půlměsíčité,
dvourohé. Tobolky Ivsé. — Čn.- zí. Merid., zejména na
písečnatých půdách, velmi porůznu . .. .. ....

Seguierův- Seguieriana
NECK.*) [1189|.

1191. Fuphorbia villosa, 1192. Euphorbia amygdaloides.

b) L. široce kopinaté, na okraji (pod lupou) slabě vroub
kované, světle zelené, většinou širší než 10 mm (13 a4
20 mm). Paprsky lichookolíku rozvětvují pouze jednou
vidličnatě. — Statná křovitá bvlina s lodyhou až 40 cm
vys., přímou, na spodině dřevnatějící, světle zelenou.
Lichookolík doprovázen četnými úžlabními kvetoucí
mi větévkami, nahloučený, s četnými paprsky. — Liste
ny zákrovní opakvejčité, zákrovků srděitě ledvinité a/
vejčité. Žlázky vpředu ukousnuté neb slabě vykrojené.
— Kv.-čc. Pont.-orient. U nás pouze na již. Slovensku

pannonský- pannonicaHOST.)
*) E. Gerardiana JACO. — **) E, glareosa PALL.
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nesrostlé — 16.

trv., vyhánějící přímé, 3-6 dm vys. lodyhy dílem jalové,
dílem květonosné. L. dolejší podlouhle opakvejčité, řa
píkaté, hořejší vejčité, přisedlé, oboje pýřité, celokraj
né. Lichookolík ze 4-7 paprsků. Medové žlázky půlmě
síčité, dlouze rohaté, barvy s počátku žluté, později na
chové. Tobolky plodní jemně tečkované, Ilvsé. — Db.
kv. Merid., ve světlých hájích a křovištích porůznu.. .

mandloňovit“v-amygdaloides L. [1192].

a. b) Druhv jednoleté — 21.

1195. Euphorbia virgatus 1194. Euphorbia cyparissias,es
Listy lysé —18.
L. hustě šedopYřité, přisedlé,kopinaté n. podlouhle
kopinaté, pod prostředkem nejširší, celokrajné. — Lod.
3-6 dm vys., nahoře pýřitá. Pod lichookolíkem, z paždí
hořejších listů, vyrůstají obyčejně ještě také dlouze
stopkaté vrcholíčky n. listnaté, jalové větévky. Listeny
zákrovků trojhranně vejčité, širší než delší. Medové
žlázky žluté. Tobolky drsně tečkované. Vnějškem podo
ben pr. prutnatému. [11953].— Kv.-čn. Orient.,
nás pouze na stepních lukách v jihov ých. Moravě..vrbolistý- salicifoliaHOST.

zúžené — 19.

celé délce stejně široké — 20.
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19.a)Listv na. svrchní straně nelesklé m. jen slabé
Jesklé, travozelené, kopinaté n. čárkovitě kopinalé,
dolenamnozev kratičký řapík nahle zkroje
né: nejdolejší postranní žilky delší, s hlavním žebrem
rovnoběžné. Listeny zákrovků kosníkově vejčité, ale
širší než delší a značně hrotité. Medové žlázky voskově
žluté. — Byl. 5-6 dm vys.. o lodyze prutovité, spořeji
listnaté. — Čn.- zí. Euras., po krajích cest a na mezích
porůznu < -< < + prutnatý- virgata W. K. [1195

FN

1195. Euphorbia esula. 1196. Euphorbia peplus.

b) L. na svrchní straně silně lesklé, tmavozelené,na
spodu nasivělé, podlouhle kopinaté, dole většinou zaokrouhleně „ouškatým spodem přisedlé
postranní jich žilky vesměs krátké, šikmo ke kraji od
cházející a vespolek sítkovitě se spojující. Listeny zá
krovků kosníkově vejčité stejně dlouhé jak široké, kra:
tičce přišpičatělé. Med. žlázky žluté, posléze červeno
žluté. — Bvl. statná, 4-10 dm vys., hustě listnatá, jinak
vnějškem dosti podobná předch. — Čn.- čce. Orient., m
Inkách a březích velmi porůz. . lesklý-lucida W.k

20.a) Lodyha, 2-5 dm vys.. má na dolejšku šupiny v době
květu ještě zachovalé. Listv lodvžní čárkovité.*
dolejšku více méně zůžené. po kraji hladké. Na ne
plodných, namnoze četných pobočních větvích jsou
však listv mnohem užší, až nitkovité a velice
husté. Listy hlavního zákrovu (pod lichookolíkem) 7
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širšiho, zaokrouhleného spodu čárkovité. Listeny. zá
krovků žluté, posléze červeně se zbarvující. — Db.
kv. Eurosib., na písčinách a návrších obecný - . . «

chvojkový-cyparissias |. |1194].
b) Šupiny na dolejšku lodyhy, která zVvá 3-6 dm vys.

jsou v době květu už oprchalé. Listv lodyžní opak
kopinaté n. čárkovito-podlouhlé, ke. spodu. klínovitězúžené, ke špičce po kraji drsné. Na neplodných.
namnoze nečetných větvích pobočných jsou I. jen
o málo užší nežli na lodyze: někdy však pobočné ne
plodné větve vůbec chybějí. L. hlavního zákrovu vej
čitě podlouhlé. Listenv zákrovku zelené n. žlutavé. —
Kv.-če. Euras.-merid., na mezích, průhonech a U Cost,
zvláště vrovinách hojný obecný- osula |.. |I195].n)

1197. Euphorbia exigua. 1198. Euphorbia falcata.

c) Na přechodu mezi oběma předcház. jest pr. Seguierův
— 14a.

21.a)Lichookolík s pěti paprsky. — Lodvha přímá neb vy
stoupavá 10-50 cm vys., jednoduchá n. na spodině málo
rozvětvená, hustě listnatá, dole v době květní bezlistá,
Ss.jizvami. Listv 16-18 mm dl., přisedlé, hrotité, celo
krajné, Ivsé, modravě zelené, dolení a prostřední čár
kovité až čárkovitě-kopinaté, šikmo vzhůru směřující,
nejhořejší širší, elliptické, vodorovně odstávající. Zá
krovy z rozšířené spodiny kopinaté, krátce přišpičatěné:
zákrovečky ze zaokrouhlené spodiny ledvinité až skoro
routovité, krátce přispičatěné. — Čn.-čc. Původem ze
Středomoří, u nás velmi zřídka zdivoč uje, hojněji mezi
osením na již. Slovensku po renčín a rnavu .

osenní- segetalisI.
b) Lichookolík s 3 neb 4 paprsky — 22.
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22.a)Listyopakvejčité až skoro okrouhlé, řupi
katé, celokrajné. Tobolky na hřbetě pouzder slabě
křídlaté. — Byl. lysá, sivozelená, 1-35dm vys., často
hned od země rozvětvená. Listv hlavního zákrovu i ls
teny zákrovků podobají se v celku listům ostatním. —
Čc.-zí. Eurosib., na polích a návsích obecný . . ..

okrouhlv-peplus L. [1196|.
b)Listykopinaté až čárkovité, přisedlé. Tobol.

ky nekřídlaté —35.
Listy čárkovité, asi £ cm dl. a 1-2mm šir., na konci
špičaté n. vykrojené. — Byl. drobná, pouze 1-2 dm vys.
žlutavě zelená. Listy hlavního zákrovu i zákrovků
čárkovitě kopinaté, ke spodu trochu širší. — Čn.-zí
Merid., na hlinitých polích dosti hojný . . . . ...

drobnýv-exigua L. [1197]
b) L. kopinaté, ke spodu klínovitě zúžené, a to dvo

jího druhu; v dolejší části lodyhy vpředu tupé, v ho
řejší části lodyhy vpředu špičaté. Byl. 1-5 dm vys.
sivozelená. Listy hlavního zákrovu a listeny zá.
krovků nesouměrně šikmo vejčité, hrotité
často poněkud srpovité. — Čn.-řj. Merid., na vápeni
tých a hlin. polích porůz.. srpat“v-falcata L. [1198]

Pozn. Z míšencůbyli u nás pozorování:E.virgata X lucida = E.pseu
dolucida SCHUR;E. esulaXsalicifolia= E. paradoxa PODP.;£esulaXvirgata=E,intercedensPODP.;E.esulaXcyparissias=
E.pseudoesula SCHURa E.pannonicaX Seguieriana = E.angustr
frons BORB.— E. carniolica JACO. a E. carpatica WOL. viz vzadu.

13 wiz

Rod 2. Bažanka. Mercurialis. Bingelkraut.
Byl. se vstřícnými |. a s 2domými, řidčeji Ldomými kv

o 3dílném okvětí, 9-12 tvč. a nejčastěji 2pouzdrém semení
ku se 2 čnělkami. kv. prašníkové [V] skládají štíhlé
přetrhované, úžlabní klasy [K]; kv. peostíkové [F] spo
čívají po 1-3 na konci bozlistých, úžlabních stopek. |B|. Plo
dy tobolky |[f, f;].
1.a) Byl.vytrv., s plazivým oddenkem a jednodu

chými lod. Kv. pestíkové na stopkách několikráte
delších nežli jsou samy —2.

b) Byl. 1letá, s vřetenovitým kořenem a větevnatou lod.
Kv. pestíkovéna stopkáchjen asi tak dlouhých,
jak jsou samny n. ještě kratších. Lod. 2-5 dm vys.
4hranná, lysá. L. podlouhle kopinaté, vroubkovaně p!
lovité, světle zelené. Vnějškem podobná druhu násl. —
Čn.-řj. Kosmopol., na polích a rumištích porůznu

polní-annua |.
Vejčitě podlouhlé až podlouhle kopinaté I. o kratších 1.
delších řapících. — Byl. 2-5 dm vvs. — Db., kv. Evr.
ve stinných lesích dosti rozš.

D3 £

lesní- perennis L. [1199|
b) Vejčité až skoro okrouhlé I. přisedlé n. (ve spod

nější části lodyhv) zcela krátce řapíkaté. — Ostat
ně jako předch., za jejíž odrůdu ji též považují. — Db.
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kv. Orient., dosud známá jen z Moravy (Znojmo, nad
Pratlsbrunem, Blansko) . . vejčitá-ovata HOPPE.

Čeleď 106. Hvězdošovité. Callitrichaceae.
Rod: Hvězdoš, žabí vlas. Callitriche.Wasserstern.

Drobné byl. vodní, namnoze vytrv., s tenkými lod. a
vstřícnými, celokrajnými, na vrcholku hustě směstnanými 1.
Kv.jsou 1domé, nahé, jednotlivě úžlabní: prašníkové
W, zastoupené 1 tvčinkou, pestíkové [F] zastoupené seme
níkem se 2 čnělkami; oboje kv. mají místo okvětí po 2 su
chomázdřitých listencích [b]. Plody 4 tvrdky [f, f,]. Ú nás ve

třech sobě podobných a podle stanoviště velmi proměnlivýchdruzích.

l.a) Zralé tvrdky s nízce kýlnatými zovními hranami, alenekřídlaté —2.
b) Zralé tvrdky zřetelně kýlnaté a po celém kraji prosvi

tavě křídlaté. — Byl. vytrv., řidčeji jednoleté neb
ozimé, buď zcela ponořené anebo s růžicemi po hladině
vzplývajícími anebo též na mokrém bahně rostoucí. Lod.
obyčejně rozvětvená, listy ponořené + čárkovité, růži
cové vždy obvejčité. Srpovité listence kvítků konci k
sobě zblížené. Čnělky na plodech dlouho vytrvalé. Plody
okrouhlé. na hřbetě tvrdek široce a tence křídlaté. —
Kv.-řj. Euras., u násv příkopech a v bažinách, v tekoucí
i stojaté vodědosti často. bahenní-stagnalis SCOP.
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Vřídi se ve dvě plemena:
a) Všechny listy okrouhle obvejčité až kopisťovilé, Dvrdk

skřížené. Křídla úzká. Forma u nás rozšířená . -< .- ..*
bahenní- eustagnalis DOM.a PODP.

Pozn. Forma pozemní, tvořící hustě nízké trsy, se zve £. microphylla
KŮUTZ.

b) Dolní I. čárkovité, hořejší obvejčité. Polovičky. plodu
smáčknuté a proto + souběžné. Křídla široká. — "Fak u
nás vzácně . . ... širokoplodý- platycarpa KŮTZ.

2.a)Čnělkv vzpřímoné a dlouho vvtrvávající
Vodní listy čárkovité, na špičce jen lehce vykrojené, ru
žicové kopisťovité. ke spodu řapíkovitě zýžené, pozemní
čárkovité až kopinaté. Listence květní na konci dosti
přímé, jen slabě srpovité. křížem přes sebe nepřelo
žené. Plody skoro srdčité až vejčité, malé (nejvýše
1 mm dlouhé), delší než široké, na hřbetě tvrdek, úzce
kýlnaté, ale nekřídlaté. — Kv.-zí. Circumpol., ve vo
dáchstojatýchi tekoucíchobecný. l

jarní- verna L.*) [1200|.
Pozn. Dosti proměnlivá; £. submersa GLŮCK je ponořená, obyčejně ne

kvetoucí, s listy čárk.,£.stellata KŮTZ. je taktéž forma vodní, ale také sl.
vzplývavýnu, £. caespitosa C. F. SCHULTZ je pozemní, bujná, trsnatá forma
bahnitých míst, kdežto [ minima IIOPPE je zakrslá pozemní forma míst nižších.

b) Čnělky dolů scohnuté, brzo opadavé. — |.
obyčejně zřetelně vvkrojené, úzké srpovité listence
květní na konci vždy hákovitě ohnuté, plody
skoro okrouhlé aneb © něco širší než dlouhé, deštičko
vitě smáčknuté. — Čn.- zí. Evr., ve vodách stojatých ú
tekoucích. zejména rašelinných; porůznu ..

háčkovitý-hamulata KŮ!l/.
Pozn. Forma heterophylla GLŮCK má hořenílisty podlouhleobvejčité

a růžicovitě nahloučené, kdežto £ homoiophylla CREN. a GODR. má všechny
l. čárkovité, prodloužené, dvoucípě vykrojené. Pozemní formy jsou f. terrestris
GLUCK (s I. čárkovitými neb čárkovitě kopinatými) a [ caespitosa GLUCK
(s L širšími, kopisťovitými).

B.Jednoděložné. Monocotyledones.
Čeleď 1. Amarylkovité. Amaryllideae.

Byl. vytrvalé, často s cibulemi, s jednoduchými stvoly,
s úzkými, dlouhými, celokrajnými listy a pravidelnými kv. 0
spodním semeníku, očetném okvětí a 6 tyčinkách. Plody
3pouzdré tobolky.

Rod 1. Podsněžník. Galanthus. Schnceglóckchen.
Okvětní lístky volné, a to dvojího druhu: vnější?

větší, sněhobílé, vnitřní 3 menší, zelenavě skvrnité, vpřt“
du vykrojené. — Z cibule vyrůstá stvol 1-2 dm vys., ukom
čený jediným, nícím květem, pod nímž jest blanitý toulec
Il. Listy pouze dva. Čnělka ke konci neztloustlá.—
Ún.- db. Evr., v hájích, luzích a křovinách, někdy též na It
kách, porůznu . . bílý n. sněženka-nivalis L. [1201

*) — C. androgyna L.
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Pozn. Sem patří odrůda většinou velká a statná. Listy Širší než u typu, květy
větší.Vnější okvětní lístky až přes 53cm dlouhé, více kopisťovité, se silněji zúžcnou,
častoskoro řapíkovitou spodinou. — Pont. V území na jižní Moravě a již. Slovensku.
Častějiv přechodechk typu (£.Spitzneri PODP.) . větší - Imperati BERT.“)

Odrůda hololeucus CFLAK.je abnormální forma s okv. vnitř.lístky pro
dlouženými a čistě bílými..

Rod 2. Bledule. Leucoium. knotenblume.
Lístky okv. volné, všecky stejné, bílé, pod koncem

znamenané zelenavě žlutou skvrnou. Čnělka ke konci kv
jovitě ztloustlá. Listů zpravidla více nežh dva.
a) Stvol 1-5 dm vys., 1květý, zřídka 2květý. Čnělka kc

konci silně ztloustlá. — Bř.,db. IEvr.,na lesních
lukách porůznu . . „ Jarní- vernum L. [1202].

b) Stvol 2-5 dm vys. so 3-5 květy ve květenství téměř 0
količnatém. Čnělka ke konci jen slabě ztloustlá. Jinak
jako předch. — Db.. kv. Meorid., u nás pořídku, pouze na
lukách v již. Moravě a na Slov. „ letní-aestivum [.

L E
bod 53.Narcis. Narcissus. Narzisse.

OkvětíGčetné,srostlé dole v dlouhou trubku,
Vjícnu spakorunkou. Ú nás většinoupro okrasu pěsto
vané a zřídka zplaňující. — Db.. kv.
La)Okvětí bílé, s pakorunkounízkou, mističkovi

tou, žlutou, červeně vroubenou. Stvol 2-4 dm vysoký,
ikvětý — 2.

b)Okv.žluté, s pakorunkouvysokou, trubkovitč
zvonkovitou, tmavožlutou.— Domácí v záp. Evr.,
u nás zhusta pěstovaný a někdy zplanělý . . . . ...

žlutý- pseudonarcissus L. [1204],
| |

*)G. nivalis v. major VEN.



2.a) Semeník za květu smáčkle dvojřízný; pakorunka plo
chá, miskovitá; ušty okvětní sněhově bílé, svými okraji
se kryjící. — Domácí v již. Evropě a v Alpách, u nás
někdy na lukách zplanělý . bílý- počťticus L. |[1205].

b) Sem. za květu skoro oblý; pakorunka přímá, velmi krát
ká; ušty okvětní špinavě bílé, navzájem sc nekryjící,
podlouhle elliptické, ke spodině ponenáhlu klínovitě zů
žené; I. užší, většinou ne širší než polovina šířky před
cházejícího druhu. — Db., kv. Alp.-karp. U nás pouze na
Podkarp. Rusi, na př. na mokrých lukách u Buštění a na
Serněvském (Černém) blatě u Fornoša .

úzkolistý- angustifolius CURT.*)

JÍNKU 'Ď| F

1205. Narcissus poeticus. 1204. Narcissus pseudonarcissus.
ff/

SPL P 543Čeleď z151osatcovité. Iridaceae.
Byl. vytrvalé“ s“jednoduchými, čárkovitými n. mečovitý

mi L.a úhlednými, 6četnými kv. o spodním semeníku a 3 tv
činkách. Plodv 5pouzdré, mnohosemenné tob. Ve 4 rodech:
1.a) Tyčinky volné — 2.

Tyč. jednobratré (s nitkami srostlými v trubku)
4. Sisyrinchiun.

DO

Okvětísouměrné. „A Gladiolu“

„a Lístky (ušty) okvětní dvoje: vnější dolů ohnuté, vnitpřímé. . 0 . Jris
b) Lístky okv. vesměsstejné. 2.. Cioeus

*)N. raduforus SATLISB,

)

a) Okvětípravidelné — 3
)

)W
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Rod 1. kosatec. Iris. Schwertlilic.
Okvětí pravidelné, 3 vnější lístky jsou sehnuté dolů, 3

vnitřnístojí přímo.Čnělka jest rozeklána ve 3 lupehitá
ramena a pod každým ramenem jest po 1 tyčince.
1.a) Vnější, dolů sehnuté lístky okvětní jsou na spodině

svrchní strany bezvousé — 2.
b) Vnější 1. okv. jsou na spodině svrchní strany porost

lé pruhem hustých vousů —5
Za) Všecky lístky okvětní i ramena čnělky barvy žluté.

Vnitřní lístky okv. [04]nepatrné, kopinatě čárkovité,
menší nežli ramena čnělková [n]|.— Lod. 6-12 dm vys.,
více méně větevnatá. L. mečovité. k lodyze hranou
obrácené. Vnější lístky okv. mají na spodině hnědou
kresbu. — Čn., če. Euras., na březích stojatých vod a na
mokrých lukách hojný. žlutý- pseudacorus L. [1295].

větší, jako modrá n. fialová ramena bliznová — 53.
3a) Lod. oblá, zpravidla vícekvětá, delší nežli I. Vnitřní

lístky okvětní jsou větší nežli ramena bliznová — 4.
b) Lod. 2řízná, pouze 1-2květá, mnohem kratší nežli

listy [A]. Vnitřní lístky okv. jen asi tak veliké
jako ramena blizny. — Lod. 1-3 dm vys. L. čárkovité,
dlouze zašpičatělé. Kv. fialové. — Kv., čn. Merid., na
lukách a keřnatých stráních velmi porůznu . .. . ...

travolistý- gramineaL. [1206|.
+%a)Lod. dutá, štíhlá, 3-8 dm vys., 1-5květá. Listy úzce

včárkovité, — Vnější lístky okv. světle modrofialové,
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dole bělavé, s fialovými žilkami. Semeník [p] 5Shranný.
— Čn., če. Euras., na vlhkých lukách dosti rozšířený,
ač ne obecný . . ... sibiřský-sibirica L. |1207|.
Lod. plná, 5-6 dm vys. L. kopinatě čárkovité, mečo
vité. — Vnější lístky okv. běložlutavé, modře žilkova
né, na nehtu nachově pruhované. Semeník 6hranný. —
Kv.. čn. Merid., na baž. lukách pouze v okolí Starého
Města u Břeclavě. na Slovensku v ž. bratislavské (Stu
pava) a ž. trenčínské . <. < <. zvyrhlý- spuria [.

1207. Iris sibirica, 1208. Iris germanica.
p U

5.a) Lod. 2květá n. vícekvětá, jen výjimkou tkvětá — 6.
b) Lod. 1 květá, pouze asi 1 dm vys. — L. oddenkové mt

čovité, delší nežli lodvha (bez květu měřená). Okvětí
světleji n. temněji modré n. fialové, často do červení.
zřídka žlutavé n. bílé: vousy na vnějších lístcích oky.
žlutavé. — Db. kv. Euras-merid., na výslun. styd
ních v již. a střední Moravě a na již. Slovensku

nízký- pumila|.
Vnějšílístky okv. fialové. modré n bílé — 7

vané — 9.
Listeny zahalující mladý květ v době květu celé hy
linné, jen po kraji a na špičce trochu mázdřité. —
Lod. smáčknutá, 1-3 dm vys., obvčejně rozvětvená v ně
kolik větví a to tak, že nejdolejší větévka vyrůstá pod
prostředkem lodvhy, ba někdy hned nad oddenkem.
oddenkové mečovité, více méně srpovitě prohnuté. ky
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veliké. s okvětím modrofialovým, dole bělavým, červe
nolhnědě žilnatým. Vousv na vnějších lístcích okvětních
světle fialové. — Kv. Orient. velmi porůznu na
výslun. stránícha skalách. bezlistý-aphylla L.*)

b)

S. a)

— hd S

9, a)

1. a) Semeník hluboce trojbrázdý a proto tupě trojhranný; kv. před rozkvětem
-= . 2)-E nici — 2.

b) Semeník zřetelně šestihranný, nikoliv hluboce trojbrázdý, kv. i před roz
květem přímé. — Rostlina vysoká n. řidčeji úzká, ale vždy robustní,
listeny květní tenké, úkrojky okvětní široké. - « - < « + + +

český - bohemica F. W. SCHMIDT.
Semnáležejíjako formytéž [. extrafoliacea MÍKAN,L subtriflora
L falcata a I. Clusiana TAUSCH.
2. a) Trubka okvětí jen asi zdéli semeníka; okv. úkrojky velnu úzké (ast 13cm

Široké). < < © < « + 40404040. Hieberův - Fieberi SEIDL.
b) Trubka okvětí asi dvakrát delší semeníku; okv. úkrojky širší (až skoro 5 em)

uherský - hungarica WALDST.KÍT.
Listeny v době kv. v hořejší své polovině suchomázdřité —8.
Lupenitá ramena čnělky bledomodrá. Lyčinky, pod
rameny těmi se skrývající, mají přašníky asi tak dl o u
hé jako nitky [a]. — Lodyha 4-9 dm vysoká, nahoře
rozvětvená, s I. mečovitými. — Kv. Jihoevr., pěstovaný
v zahradách a zřídka zplaňující 0

německý- germanica L. !12)S).
Lupen. ramena čnělky špinavě žlutá. Prašníky
mnohem kratší nežli jejich nitky. —Vnějškem po
doben předch.: květy voní beze m. — Kv., čn. Merid..
u nás velmi pořídku a jistě ne původní (Podbaba, MÍ.
Boleslav, Děčínské skály) . „ bezov“Ý-sambucina L.
Lod. 3-6 dm vys., nahoře rozvětvoená ve 2-4 květo
nosné větve. L. mečovité, namnoze srpovitě prohnuté.
— Listenv zahalující mladé květy v době květu celé
bylinné. Vnější lístky okv. bělavě žluté, LHialověžil
kované, vnitřní i s lupenitými rameny čnělky žluté. —
Kv., čn. Orient., na stepních stráních v již. Moravě a na
již. Slovensku; v Čechách pouze na lesní louce v Boru
u Poděbrad, a to jen asi zplanělý 0

dvojbarevný- variegataL.
Lod. pouze 1-2 dm vvs., 2k větá. 1. úzce močovité. —
Listeny v době květu alespoň v hořejší polovici bl á
novité. Lístky okv. vesměs stejně žluté. Vousv na
vnějších. lístcích. okv. šafránově žluté. Konečný květ
odkvote zpravidla na plano. — Db. Orient., na kamen.
stráních v jv. Mor. (Furold, Sv. hora a Kotelná u Miku
lova, Miroslav)a v j. Slov. „písečn“Ý-arenaria W. KIT.

Rod 2.Mečík. Gladiolus. Sicgwurz.

*) K. bezlodyžný = Iris nudicaulis LAM.
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a) Hlíza pokryta obalem z vláken souběžn ý ch, nejdo
leji se utrhujících. Lod. 5-9 dm vys., nesoucí 4-10 nacho.
vých, zblížených, dílem se kryjících květů. Tobolky
plodní [f| na vrcholku vtisklé. — Čn. -SP. Orient., na les
ních lukách a v křovištích velmi porůznu, místy (na př.
pod Tatrami) velmi pospolitý 1 v polích

střechovitý- imbricatusL. [1209].
b) Obal hlízy skládá se z vláken nahoře síťkovitě spo

jených. Lod. nese pouze 2-5 kv., od sebe dosti od
dálených. Tobolky plodní na vrcholku zaokrouhlené.
Ostatně se shoduje s předch., ale jest u nás ještě vzácnějšíbahenní- paluster GAUD.

1209. Gladiolus 1210. Crocus 1211. Sisyrinchium
imbricatus. p vemus. angustfolium.

bus ky p Rod5. Šafrán. Crocus.Safran.
Byliny s hlízami, čárkovitými I. a velice zkrácenými lo

dyhami, takže se zdá, jako by květy vyrůstaly přímo z hlízy.
Okvětí pravidelné, 6cípé, o dlouhé, tenké trubce; tyč. 3; čnělka 3ramenná.
1.a) Květy se objevují na podzim — 2.

b) Květy se objevují na jaře — 5.
2.a) Šupiny obalující hlízu jednoduše vláknité, vlákna síťna

tě nespojená. — Hlíza malá, stlačeně kulovitá, okvětí S
trubkou zdéli 1-1-5 dm, až do polovice obalena pochva
mi; úkrojky kv. elliptické, špičaté, až 4 cm dl., světle
nachové nebo lilákové, vnější s obyčejně 5 temnějšími
podélnými žilkami as o polovinu delší než vnitřní svět
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lejší až skoro bílé. Blizny nachové až lilákové, na špič
ce jemně 7-10dílné. — Zí., l). Pont.-dácký. U nás pouze
v křovinách a světlých lesích v Podk. Rusi (v Dubravě
u Husta a u Buštění) . banátský- banaticus GAY.)
Šupiny obalující hlízu síťnatě rozdřípené. — Hlíza dosti
veliká, kv. na spodu s dvěma listeny, vonné, fialové,
rozmanitě světle neb tmavě pruhované s úkrojky po
dlouhlými, tupými, uvnitř vousatými. Blizny 3, živě
oranžově červené, poněkud kyjovitě zduřené, rourovité,
na kraji nezřetelně vroubkované neb i celé. — Zí. -Ip.
Prastarý druh kulturní, jehož vlast jest asi Řecko a O
rient, kde rostou planě blízce příbuzné formy -.

setý- sativus ALL.
Listv úzce čárkovité, po celé délce stejně široké,
toliko ke konci užší, lysé, okvětní úkrojky uvnitř na
bast vždy vousatě chlupaté. — Bř., db. Kvr.-alpin. .

jarní- vernus WULIT.[1201.
Rozpadá se ve dvě plemena:
1. Kv. velké, nejčastěji fialové, řidčeji bílé, okv. s ú

krojky vydutými, širokými (2-3kráte delšími než šir.),
blizny dosahují špiček prašníků. — Planý v Jiža jz.
Alpách, u nás pěstován a někdy zplanělý ...

neapolský- neapolitanus HORT.
2. Kv. menší, okv. nejčastěji bílé, řidčeji fialové, okv.

s úkrojky skoro plochými, užšími (4-5kráte delšími
než šir.), blizny nedosahují špiček prašníků. — V Al
pách v. obecný, u nás v Č. na horní louce v Sonne

berku u Č. Lípy a na Mor. u Lačňova u Valaš. Klobouk... 4. bělokvětý- albiflorusKIT.
b) L. zpředu br ochu rozšiřené, čárkovito-kopinaté,

chloupkaté, okvětí fialové n. bílé anebo oběma barvami
žíhané, s úkrojky vydutými, podlouhle obvejčitými, aši
2-5krát delšími než šir., lysými. Blizny přerůstají špičky
prašníků. — Bř.,db. Evr. -alpin., u nás hlavně na Sloven
sku a v Podk. Rusi, v Čechách znám z Jizerských hor:
(Schreiberhau, nejzáp. nalez.), ve Sležsku z horních luk
mezi Heralticemi a Brumovicemi u Opavy, na Mor. ned.
Zubří u Val. Meziříčí .

Heuffe Lův- Heuffelianus ERB.k)
Pozn. Vatranský šafrán bývá oddělován jako C. scepusiensis (REFM.

tt WOL.) BORB, hlavně na základě toho, že má na úkrojcích okvětí chlupy. Samo
atný druh tento spíšský šafrán však ast není.

— 7 S

 E

Rod 4. Badil. Sisyrinchium. Crasschwertel.
Byl. 1-3 dm vys.. s dvouříznými lod., úz ce mečovitými I.

a úhlednými, pravidelnými kv. Okvětí modré neb fialové,
Vjícnu žluté. Tvč. 3, srostlé nitkami v trubku. — Kv., čn.
le sev. Ameriky, pěstován v zahrádkách a někdy též zplaňující <.. úzkolistý- angustifolium MILL***) (1211).

——

*)C iridiflorus HEUPC. — **) C. banateus IIEUPE, — *%) S. Bermudi
dnu MÍT,



Čeleď 5. Vstavačovité. Orchidcac.
Bvl. vesměs vytrvalé, zachovávající se kořenovými hliz

kami n. oddenky, s jednoduchými lod. a s nedělenými, zelo
krajnými |. Souměrné kv. mají spodní semeník a na něm 6
okvětních lístků, z nichž jeden — tak zv. pysk — jost proti
ostatním větší a jiného tvaru: u některých rodů bývá mimo
to dozadu protažen v ostruhu (medník 0). Tyčinka pouze
jedna“), a to bez nitky, zastoupená pouhým. prašníkem.
který jest přirostlý
ke čnělce zrovna nad
bliznou: blizna nespo
čívá totiž na vrcholku
čnělky, nýbrž na před
ní její straně. Pyl jest
u většiny rodů v kaž
dém prašníku slepen
do dvou hruštičkovi
tých tělísek — bry
lek |1212 £ b], jež
mají na spodu lepka
vou stopečku — dr
žadélko.Plody jsou
mnohosemenné tobol
ky. — V naší květeně
jsou vstavaČovité za- 1212.Květy rostlin vstavačovitých.
stoupeny 22 rody:
1.a) Květv mají vzadu delší n. kratší ostruhu — 2
„b) kv. jsou bez ostruh — 8

2.a) Bylinvse zelenými listy —35
b) Byl. ocelově namodralá, porostlá místo I. noch
o ovatými šupinami < < -< < « © +. 12. Limodorum.

c) Byl.pr úsvitavě bledožlutá, s hnědými,objí
© mavýmiŠupiňami. ... 29. Epipogon.

5.a) Pysk (t. j. spodní, nejvčtší, dozadu v ostruhu vybíhající

-= Histek okYětní) jest hlouběji mělčeji rozeklán veM ušty (laloky) — 4.
b) Pysk okv. úzký, poměrnědlouhý. nedělenýn. potze na předním okraji ve 3 drobné zoubkv vvkrojený —

4.a) Střední. pentlicovitý, na konci ve 2 zoubky, roze

klaný ušet dosahuje délky 2-5 cm: postranní uštv téžznačně dlouhé, pentlicovité . Loroglossam.
b) Střední ušet pysku nepřesahuje nikdy délky 2 en -—?

5.a) Držadélka brylek [1212 f, b) vězí v kapsičkách |t) bliz
nového okraje — 6.

b) Držadélka brvlek jsou obnažena, nevězíce v kap
sičkách bliznového okraje -< . . <. 4 Gymnadenia.

6.a) Každá brylka vězí svým zvláštním držadélkem

v kapsičce. bliznového okraje. Pysk. nemá 8 spodusvrchní strany mozoulků < 2% 2 < 4 1 Orchis

*) Jen střevičník mů 2 tyčinky,
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zá .7.)

l)

společ ným. Pysk má na spodu svrchní strany dvě
žlutavé šupinv [(212m|.. < <. <... A Anacamptis.Pyskna koncitupý. Ostruha velice dlouhá, tenká

5. Platanther:.
Pysk na konci výkro Jený ve 3 drobné zoub
ky. Ostruha kratičká . < <.. 6. Coeloglossum.

w w V „ : .. „ „Bylinvžlutohnědé n. žlutavě zelené,mající mí
sto listů Šupinv n. listové pochvy — 9.
Bvl.se zelenými listv — 10.
Oddenek jest hustě porostlý spletenými, ztloustlými ko

řenv. Celá rostlinai s květy barvy žlutavě hnědé .. Neottia.
Odď. Korálovitě rozvětvený. Květvýv řídkém hroznu.
barvy zelenavě žluté. IDolní pysk má po každé straně
zoubkovitý lalůček -< -< -< < <.. 18. Coralliorrhiza.
Byliny vyšší, s lodyhou vždy vyšší než 10 cm, s listy ši
rokými — II.
Byl. velmi drobné. s lodvhami 5-12 cm vys., s listy úzce
čárkovitými, trávovitými: pysk obrácen dolů, slabě troj
laločný: pouze na Slov. < < < < + 2. Chamaeorchis.

Při oddenku jsou 2 nedělené. holé (šupinami awpoch
vanu listovými nekryté) hlízky, n. jest odd. bez hlízek
a při tom buď článkovaný n. četnými kořínky opatřený.
Pysk zaujímá v okvětí místo nejspodnější — 12.

há vvvinuje se později na konci tenkého podzemního
výběžku: nebo jsou při spodině lodyhy dvě těsně vedle
sebe sedící hlízky pokryté šupinami, anebo jest
lodvha na spodu naduřelá a tamtéž objata pochvami
několika listů. Drobné kv. zelenavě žluté, s pyskem čau
sto nahoru obráceným. Bvl. drobnější a vzácnější -—IS.
Pysk jest rozdělenpostranními zářezy vc dva
nad sebou stojící články. Oddenek bez hlízek, s čet
nými kořínky — 15.
Pvsk postranními zářezv ve 2 články (nad sebou
stojící) nerozdělenýÝ a při tom buď celý n. na konci
hluboce vykrojený n. rozeklaný ve 3 ušty, z nichž cba
postranní bývají někdy mnohem menší nežli ušet pro
střední, často opět rozeklaný — 14.

o

jest zakryt ostatními lístky okvětními .
14. Cephalanthera.

Sem. nezkroucený. na krátké, zkroucené stopce.
Pyvsk z ostatních. zvonkovitě skloněných lístků okvět
ních více méně vyniklý . -2 -< 2. 13. Epipactis.

skoro vstřícné. Pysk je sehnut dolů a na koncihlubocevykrojen22422415, Listera.
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b) Na lodyze jsou listv — nebo místo nich zelené pochvy— střídavé — 15.

5.a)Pysk n edělený, někdy vydutý — 16.
b)Aksamitově pýřitý pysk jest rozeklán ve 3 uštv,z nichž prostřední jest největší: n. jest pysk nedělený,ale pak má na spodupo každé si raně hrboulek.

Při kořeni jsou vždy 2 hlízky . < -< < <. 8 Ophrys.
16.a)Květv bílé, dosti drobné, v klase — 17.

b)Kv. veliké,s pantofličkovitě vyvdutým, lu
tým pyskem a 4 odstálými, hnědě nachovými lístky 0květními. . ..... -22 Cypripedium.

„O Kv. velice sličné, s pyskem aksamitově. pýřitý m — 15).a) Klaskvětníšroubovitě stočený.Při kořenijsou2 ohlízky 2 -22 2217 Spiranthos.
b) Klas kv. šroubovitě nestočený. Oddenek plazivý.

bez hlízek. Listy široce řapíkaté . . 16. Goodyera.
18.a)Při oddenku jest jediná, kulatá. holá (šupinami neoba

lená) hlízka a později ještě také na konci zvláštního
výběžku druhá hlízka. Listy pouze 2 přízemní, zřídka
kromě nich na oblé lodyze ještě 1-2 listy zakrnělé.
Drobné kv. zelenavě žluté, s pyskem Sdílným

9, Herminium.
b) Rostlina nemá při kořeni holých hlízek, jak je uve

deno pod a). Pvsk jest obrácen vzhůru — 19.
19.a)Sloupek čnělkový, k němuž přirůstá prašník, jest dlou

hý, ku předu ohnutý. Pvsk vpředu tupý
19. Pseudorchisb)Sloupekčnělkovýjest zcela krátký, přímý. Pysk

vpředuzašpičatělý —©.
20.a)Byl.2-4listá, na spodu lodvhy naduřelá a tamtéž

pochvami listů objatá . . . . . . .2.. 20. Malaxis.
b) Byl. zpravidla 1listá (zřídka 2listá), na spoduse 

těsně vedle sebe ležícími, šŠupinatými hlízkami
21. Mierostylis.

Rod 1.Vstavač. Orchis. knabenkraut.
Byl. mající dvě kořenové hlízky, jednu loňskou.

svraskalou, druhou letošní, hladkou. Květy ostruhaté
s pyskem zpravidla 5l1laločný m. Prašník přirůstá kc čněl
ce celou hřbetní stranou: brvlky jeho vězí v taštičeť
bliznového okraje, a to každá svým zvláštním držadél
kem. Semeník kroucený. Ú nás 16druhů namnoze dosti sohé
podobných.
1.a) Všeckvy lístky okvětní kromě pysku jsou skloněny

v kulatou, vejčitou n. zvonkovitou lebku. Hlízky ki
laté n. podlouhlé, vždy nedělecné —2.

b) Z lístků okv. tři (oba vnitřní a hořejší vnější) jsou
skloněny v lebku, kdežto dva (postranní vnější) od
stávají stranou n. jsou ohrnutv nazpět. Ilízkyv bud
nedělené n. prstnatě dělené — 8.
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příokrouhlé laloky, z nichž prostředníjest nej
menší a často i chybí. Lod., 1-3 dm vys., jest až
nahoru listnatá. Listy dolejší podlouhlo-kopinaté, ho
řejší kornoutovité. Květenství dosti volné. Lístky vej
čité lebky [1-5] nejčastěji nachové a při tom zeleně
proužkované, pysk |b] nachový; řidčeji kv. bílé, fialové,
pleťové n. strakaté. Ostruha [o] skoro zdéli semeníku.
— Kv., čn. Eurosib., na lukách a trávn. stráních hojný

obecný- morio L. [1215|.
Pozn. Vzácně se vyskýtá velice statná odrůda s lod. až na 3 dm vys. a s kv.

9)

3.a)

b)

+ a)

b)

3. a)

Pysk jest rozdělen hlubšími zářezv ve 3 ušty, z nichž
prostřední bývá největší a při tom jest buď celý n.
opět na konci rozeklán — 53.
Prostřední ušet pysku na konci opět mělčeji hlouběji
rozeklaný —4.
Prostřední ušet pysku nedělený., celokrajný nebo
vroubkovaný — 7.
Listenv, z jejichž paždí vvrůstají jednotlivé kv., sahají
alespoň do polovinv semeníků— 5.
Listeny jsou zcela kratičké (5-8krátkratší nežli
semeníky) — 6.
Květy mají zcela krátkou (sotva do třetiny semeníku
sahající) ostruhu [o] a skládají klas válcovitý, —
Lod. 2-4 dm vys. L. dolejší podlouhlé, nejhoř. 2-5, mno
hem menší, kornoutovité. Lístky okvětní tmavo
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nachové, jako připálené. avšak pysk bílý, nachově ta
kovaný: zřídkaokvětícelé bílé (f. albiflorus IHI!
LENS), na lebce načervenalé. — Kv., čn. Evr., na vll
kých lukách a keřnatých stráních dosti rozš. . ...

osmahlvÝ-ustulata L. !1214
b) Kv. mají ostruhu asi do polovice semeníku sahají

a skládají klas krátký, někdv skoro kulovatýÝ.
Lod. 1-2 dm vvs.. nahoře bezlistá. L. vejčitě kopinat
nejhořejší kornoutovitý. Okv. lístky lebky světle m
chové, pysk růžový, nachově tečkovaný. — Kv., čn. M
rid., u nás velmi pořídku, pouze ve střed. a vých. Mo
a na již. Slov... <. trojzubv-tridentata SCOP.

1215. Orchis coriophora. 1216. Orchis sambucina.L
„„Pozn. Na stepních stráních Ševách u Bučovic roste odr. (subsp.) s květenství

volnějším, okv. I. tenkýmu, blanitými, mnohem většími, vnějšími dvakrát delšími nt
u typu, Pysk má dvojlaločný prostřední lalok se zubem mezi obyč. zoubkatými cíp
Jižnější rasa dosuh. na Moravě sev. hranice v. rozš. (var. co m muta ta RCIIB.)

6.a) Nejhořejší list lodyžní ploch“Ý. Listeny. 6-8krá
kratší svých semeníků. — Lod. statná. 4-10 dm vys. (
květní lístky lebky hnědonachové, temněji tečkované1
zeleně proužkované: pysk bílý n. světlo růžový, nachov
kropenatý. Zřídka celé okvětí žlutavo-bílé (f£.albidn
ČELAK.). Vůně kv. skořicová. — Kv.. čn. Merid., v-hů
jích a na lesních lukách porůznu -< 2 2 2 < <..

nachový- purpurea IIUD*
„Pozn. Statný a nádherný druh, sušený vonící pronikavě kumarinem. Je dos

proměnlivý, zejména tvarem pysku.Střední lalok pysku bývá nejčastěji opaksrdčti
(var. obcordata M. SCHULŽE), řidčeji ze širokého spodu téměř poloměsíčitýs la

*) V. strakatý = O. variegata ALL.
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lůčkyzaokrouhlenými až protaženými (var. mora vica RCIIB.); ještě vzácnější je
formas trojhranným středním lalokem. pysku (var. triangularis M. SCHULZE).

b) Nejhořejší I. lodyžní kornoutovitý. Listeny pouze
3-4kráte kratší svých semeníků. — Lod. 3-6 dm vys. Okv.
lístky lebky popelavě nachové: pysk bledě na
chový, uprostřed bělavý, nachově kropenatý. — Kv.. čn.
Euras.-merid.. na loukách a trávn. svazích velmi porůz.

přilbonosný- militarisHUDS.
Pozn. Také tento druh je proměnlivý, zejména ve tvaru pysku; velmi vzácně

se objevuje bělokvětý (© albiflora ASCHERS. GRAEBN,, tak u Všetat 1918)a od
rudas delšímilisteny,dosahujícímipolovičnídélkysemeníku(var.perplexa BECK).
za) Pysk dolu sehnutý jE: prostředníušet jeho ste j

ně široký jako uštv postranní a celokrajný [F4].—
[.od.2-3dm vys.sl. čéarkovitě kopinatými, dra
vozelenými. ukončená Kklasem.podlouhlým. Lístky leb
kv více méně spolu. slepené, špinavě. hnědonachové:
pysk uprostřed červenavý, tmavěji tečkovaný, uštv jeho
zelenavé, s červenou obrubou. Ostruha kuželovitá. |kv.
páchnou štěnicemi. — Čn.. če. Merid.. na vlhkých lu
kách porůznu <.. štěničný- coriophora L. [I215]|.
Pozn. Odrůda fragrans BOISS. má přilbu zašpičatěnou, okv. lístky delší

a více zašpičatěné, střední lalok pysku dvakrát delší postranních, ostruhu zdéli pysku
neb delší; byla pozorována u Všetaí.

b) Pvsk přímo namířen“: prostředníušet jeho širší
nežli uštv postranní. vpředu uťatý a vroubkovaný. —
Lod. 3-6 dm vys., až nahoru listnatá. s I. kopinatě po
dlouhlými, sivozelenými,zakončená klasem krátkým,
skoro kulovatým. Lístky okv. růžové, pysk na
chově tečkovaný. Ostruha válcovitá. — Kv.. čn. Evr.
alp., na horních lukách od Krušných hor po Podk. Rus
roztroušeně. na východě častěji . hlavatý“v- globosa L.

c) Pysk jako u b), ale lod. nahoře bezlistá — 5b.
Sa) Kv.žlutavobílé n. bledožluté, řidčejinach o

vé. ale pak na pysku víceméně žlutě skvrnité — 9.
b) Kv. nachové, zřídka lilákové n. bílé — 10.

9.) Ostruhy kv. dolů sehnuté |F|. Listeny pod květy
bylinné, vícežilné. —Hlízky podlouhlé,nedělené
n. na konci mělce 2-5klané. Lod. 2-4 dm vys., až skoro
pod samý klas listnatá. |. dolejší podlouhlé, zpředu Šir
ší, tupé: hořejší úzce kopinaté, ploché. Kv. voní slabě
bezem. — kv. čn. Evr. na lesních lukách, zejména
hornatějších poloh, porůznu 2

bezov-sambucina L. [1216|.
Pozn. Odrůda s kv. nachovými se zve £. pur purea KOCII, s nápadně

velk.a prodlouženými listeny £[ bracteatu SCHULZE.
b) Ostruhyrovnovážné neb vystoupavé. Listeny

blánovité, 1-3žilné. — Hlízky kulovaté, nedělené.
Lod.2-4dm vys. nahoře bezlistá. L.dolejší opak
vejčité, tupé. nejhořejší 1-5mnohem menší a korno
tovité. Kv. voní bezem jako u předch. — Db.-čn.
Orient.. pořídku v lesích vých. Moravv (již. od Vyškova)
a již. Slovenska -< < < < < 4. bledý- pallens I.

'Oa)Iízky Kkulovatén. podlouhlé. nedělené — 11.
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b)Hlízky prstnatě dělené: nejsou-li dělené, pak
jsoumrkvovitě protáhlé —12.

11.a)Listeny blánovité, pouze 1-5žilné, asi zdéli svých
semeníků.Listy podlouhle jazykovité n. ko.
pinaté, často hnědě skvrnité, nejhořejší1
kornoutovité. — Lod. 3-5dm vys.. nahoře bezlistá,
zakončená klasem podlouhlým. Kv. [W, F$g] nachové,
zřídka lilákové n. bílé, s pyskem hluboce Slaločným a
ostruhou rovnovážnou n. vystoupavou, asi tak dlouhou
jako semeník. — Kv., čn. Evr., na lesních lukách po
různu .. . . -4 mužský- maseula L. [1217].

Pozn. Druh nadmíru proměnlivý, u nás hlavně ve dvou plemenech. Typické
formy mají okv. lístky špičaté až tupé, zřídka krátce (nikdy dlouze!) zašpičatěné.
Z nich je nejrozšířenějšímtvarem var. acutiflora KOCH, kdežto var. obtusi
flora KOCH (s okv. lístky tupými) je vzácnější. Druhé plemenoje var. speciosa
KOCH (= O. speciosa HOST) s okv. lístky dlouze zašpičatěnými.

b)Listeny více méně bylinné, vícežilné, namnoze
mnohem delší svých semeníků. L. kopinato-čár
kovité, poněkud žlabovité, neskvrnité. — Lod. 3-5 dm
vys., až nahoru listnatá, zakončenáklasemvel
mi řídkým, prodlouženým. Kv. krásně nachové: 0
struhy jejich jako u předch. — Čn. Orient., na vlhkých
lukách velmi porůznu . bahenní- palustris JACO)

-. Pozn. Vzácná forma s kv. o polovičku menšími jest f. micrantha DOM.
(Velenka ve stř. Polabí).
12.a)Lod. cévkovitě dutá — 15.

b) Lod. uvnitř hutná, jen výjimkou dutá — 14.
15.a)Listy od lodyhy odstálé, kalně zelené, namnoze

černohnědě skvrnaté. Lod.2-3dm vvs.,4-6listá:
*) V. řídkokvětý = O. laxiflora LAM. (s. L)



nejvyšší list dosahuje klasu. Listeny, alespoň dolejší,
delšísvých květů, hnědočervené.květy [F]světle
nachové, na mělce 5laločném pysku temněji malované,
zřídka bílé. — Kv., čn. Euras., na mokrých lukách, oby
čejně pospolitě,hojný.. šírolist“-Iatifolia L. [1218|.

b)I. přímé, s lod. skoro rovnoběžné, světlozelené.
vždycky beze skvrn. — Kv. menší a bledší, pleťové n.
bílé s dolním pyskem zcela mělce Slaločným až neděle
ným. Ostatně jak předch., ale vzácnější . . . . ...

o pletní-incarnata L.
c) L. neskvrnité, dole šir. elipt., hoření podl., přímé, klas sotva hustý; listeny

šir. kop., čas'o vejč. kopinaté, krátce přiostřené, zdéli neb kratší květů. Kv.
velké, nádherné, okv. L.fialové neb nachové, všechny tupé; pysk čtve
rečně okrouhlý. na okraji vroubk. neb celý, neb nepatrně trojlaločný. — Čec.,
sn. Dác. balk. Na poloninách Corné hory na Podk. R... . - . . ...

krvavý - cordigera FRIES“).

1219. Orchis maculata. 1220. Anacamptis pyramidalis.1 Í
I4.a)Na lodvze, 2-4 dm vysoké, jest 6-10 listů často h ně

dě skvrnitých, z nichž dolejší jsou podlouhle ja
zykovité, hořejší — mnohem menší — úzce kopinaté.
Nejhořojší list bývá od klasu namnoze oddálený. Liste
nv dolejších květů asi zdéli svých květů, listeny ho
řejší však kratší nežli kv. Květy růžové, s nachovými
tečkami a čárkami, zřídka bílé (f£.candidissima
KROCK.); pysk jejich bývá obyčejně mělce rozeklán ve
5 uštv, z nichž prostřední jest nejmenší [o|. —Čn.- če.
Euras., na vlhkých lukách, zvláště hornatějších poloh
dosti rozšířený . . . plamatý-mmaculata L. |1219|.

b)Na štíhlé lod. jest pouze 4-5 listů, obyčejně nesk vr
natých, z nichž dolejší jsou čárkovito-kopinaté a od

*) O. eruenta ROCH.. O. rivularis HEUFF.
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lodyhy trochu odstálé, hořejší čárkovité, k Jodyze při
tisklé. Listeny obvčejně v celém klase delší
svých květů, někdy dělající na vrcholku kštici. kv.
nachové, na pysku temně skvrnaté a 4hrannou čarou
znamenané. Pysk Slaločný, s prostředním uštem nej
menším, povvtáhlým. — Kv.-čn. vr.. u nás známý pou
ze z rašel. luk u Třeboně a Mimoně, kde snad již výhy
nul: nověji v několika formách na rašel. u Soosu blíže
Frant. Lázní . . úzkolistý- Traunsteineri BAUT)

Pozn. Druhy vstavačů se mezi sebou nezřídka kříží, ba vzácně byli pozo
rování míšenci 1 mezi tímto rodem a některými jinýnu, tak nalezen v Č. na Krko
noších(u Maléhorybníka)míšenecOrchis maculata X Coeloglossum vi
ride (=O. Kašpari DOM.et PODP.,O. mixta DOM.nec. SW.,Orchicoelog
lossum mixtum ASCHERS. GRAEBN,)a tamtéž u KrummhiibluOrchis macu
lata X Gymnadenia conopsca (=O. Heinzeliana REICHARIDÍ).7.míšenců
mezirůznýmidruhy známena př.:1.O.coriophora X palustris (=O. Timbalu
VELEN.)v C.u Všetat.2. O. incarnataXlatifolia (= O. Aschersoniana
HAUSKN.) s rodiči nezřídka a místy (na př. v Č. ve středním Polabí, na M. u Olo
mouce a jinde) hojně.5. O.incarnata X maculata (= O. a mbigua KERNUR,
na Mor.u Strážnice.4. O. incarnata X palustris (= O.Uechtritziana
HAUSSKN.)jen jednou v Suru u Sv. Juru na Slov. 3. O. Iatifolia X maculata(= O. Braunii IHALACSY)dosti pořídku, na př. v C. v Rudohoří a v Císařském
lese. 6. O. latifolia X morio (= O. Úlehlae PODP.) na Mor.: Říka u Bystřice
p. H. 7. O. latifolia X sambucina (= ©. monticola k. RICHT.)v Č. v Lito
měřickém Středohořía na Slov. (Bošácké mýtiny). 8. O. maculata X mascula
(= O. Kromayeri M. SCHULZE)ve Slezsku u Ustroní.9. O. militaris X pur
purea (= O. hybrida BOENNINGH.) na Slovensku (Vurecko u Bohuslavic).
10.O. tridentata X ustulata (= O. Dietrichiana BOGENH.,O.austriaca
KERN.) na Slov. u Bratislavy.

Rod2 Rudohlávek. Anacamptis.Ilundswurz.
Štíhlá, 2-6 dm vys. bylina se 2 kulovatými, nedělenými

hlízkami, čákovitě kopinatými I. a vonnými. nejčastěji nacho
vými, zřídka bílými kv. v hustém, jehlancovitém klase. Slo
žení kv. jako u vstavačů, ale na spodu Slaločného. do
zadu v nitkovitou, dlouhou ostruhu protaženého pysku
jsou 2 žluté šupinky J|šl,obě brylky spočívají v kansič
ce bliznového okraje držadélkem společným lal. — Čn.
če. Merid., na lesních horních lukách velmi pořídku . . .

jehlancovitýv-pyramidalis RICE. !1220|.
Rod 5. Jazýček. Loroglossum.**)| Riemenzunge.

Statná, 4-8 dm vys. bvlina u kořene se 2 hlízkami a na
lodyze se 4-8 podlouhle vejčitými až úzce kopinatými |., kte
ré přecházejí nahoře v listenv. Zelenavé n. bělavé, často
načervenalé, krátce ostruhaté, kozlinou zapáchající květy
IF] jsou téhož složení jako u vstavačů, ale pysk jejich
jest rozeklánve 5 úzké,velice dlouhé pentlicovi
té uštv. z nichž prostřední dosahuje délky až 3 cm. — kv.
čn. Merid., u nás velice vzácný (úpatí Milešovkv, okolí Brn
Mikulova, Ketkovic, Židlochovic), na již. Slovensku roziřot
šeně < < < 2 422. kozí- kircinum. RICH (1221,

Rod 4.Pětiprstka. Gymnadenia.Hóswurz.
Byliny mající při koření 2 prstnatě dělené hlízky

a kv. ve štíhlém klase téhož složení jako u vstavaču. až
*) O. angustifoha LOIS. ex RCHB. — **) Himanioglossum SPR.
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Líistkv okvětnísklončěny vlebku: obavnější,
postranní lístky jsou odstálé. Pysk vybíhá do zadu v
ostruhutenkou, někdyaž niťovitou —2.
Žlutavo-bílé, drobnékvětv |F|, sestavenév hustém,
tenkémklase, mají všech 5 lístků okvětních
skloněno v lebku. Pysk vybíhá v ostruhu vál
covitou, asi Bkrát kratší nežli je semeník.—
F.od. pouze 1-2 dm vys. Listy dolejší podlouhle vejčité,
hořejší kopinaté. Hlízky až ke spodu ve vřetenovité
díly rozeklané. — Čn.- če. Evr.- alp., na lukách vyšších
hor porůznu . .- „< . bělavá-albida RICH. [1222].

».
1221. Loroglossum hireinum. 1222. Gymnadenia albida.

L

Lod. 5-6 dm vys. Listy čárkovito-kopinaté. — Čn.- če.
Euras., na lukách, zvláště rašelinných a horských hojná

obccná-conopea R. BR. [1225]

kratší. Lod. 2-5 dm. vvs. L. úzce čárkovité. Květy
voní vanilkou. — Čn., če. Evr., v Č., na Mor. na Lopeni
cích u Uh. Brodu a v Karp.; v Č. na slatinných lukách u
VšetataVelenky.nejvonně jší- odoratissimaRICH.
ozn. Z míšencůbyliu nás zjištění:G.conopea X odorotissima (= G.
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Rod 5 Vemeník. Platanthera. Stendelwurz.
Byliny mají při kořeni dvě nedělené, podlouhlé,

až mrkvovitě ztenčené hlízky, d va přízemní, podlouhle vej
čité listy a štíhlou, 2-3 dm vys. lod., porostlou listy zcela ne
patrnými a zakončenou řídkým klasem. Kv. [F] jsou podob
ného složeníjako u vstavačů, ale dolní pysk jest u zo un
ký, nedělený, držadélka brylek jsou nahá a ostruhy ten
ké až nitkovité, delší nežli zkroucenýsemeník.
a) Ostruhy ke konci neztloustlé. — Kv. bílé, trochu

nazelenalé, podvečer vonné. Čn., če. Euras., na lesních
lukách rozšíř.. . bělokvětý- bifolia RICH.*) [1224].

1223. Gymnadenia conopea. 1224. Platanthera solstitialis.

zn. Vzácnou jest forma s okv. L.i s“ostruhou nazelenalými (f. viridi
flora PODP).
b) Ostruhy ke konci kyjovitě ztloustlé. — Kv. zele

navě bílé, na konci ostruhy a posléze i na pysku zelené.
Ostatně jako předch. — Čn. Eurosib., na lesních lukách
a v hájích vzácněji zelenokvětý- chlorantha GUST.

Rod 6. Vemeníček. Coeloglossum. Hohlzunge.
Byl. pouze 10-25cm vys., s podlouhlými kořenovými hlíz

kami nedělenými n. rozeklanými, se 2-3 přízemními listy d
s listnatou lod. Žlutavě zelené kv. [F, F;]| mají totéž složení
jako u vem eníků, až na to, že ostruha jest zcela krůtkáaúzkýpyskvpředuvvkrojenve3drobné zoub
ky, z nichž prostřední jest zcela nepatrný. — Čn., če. Cir
cumpol.. na lesních lukách. zvláště vyšších poloh porůznu

zelený- viride HART. [1225j.
*) P. solstitialis BONN.
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Rod 7. Drobuoušek. Chamacorchis.Zwergstendel.
Hlízy nedělené, podlouhlé; klas volný chudokvětý; kvě

tv žlutavě zelené. — Čec., sp. Evr.-alp., na vysokohorských
holích, u nás pouze na Slovensku na Bielských Tatrách . .

alpský- alpina RICH. [1226j.

Rod 8. Tořič. Ophrys. Ragwurz.
Květy [F] bez ostruhy, s okv. lístky rozestálými;

vnitřní2 lístky okv. [cl jsou nepatrné, pysk veliký. Bryl
ky mají držadélka v kapsičkách bliznového okraje jako u
vstavačů. Při kořeni jsou 2 nedělené hlízky.

1225. Coeloglossum viride. 1226. Chamaeorchis alpina.
o

„a) Dva malé vnitřní okvětní 1. lysé n. skoro lysé, tři vnější
okv. I. zelenavé, pysk podlouhle opakvejčitý, nedělený
neb nezřetelně trojlaločný, se 2-4 Ivsými, většinou na
příč spojenými proužky v prostředku, nachově hněrlý,
později více do žluta. — Kv. Merid. Starší udání na Mo
ravě není potvrzeno, již. Slovensko 0

pavoukonosný-aranifera HUDS.
b)Dva malé vnitřní okvětní lístky aspoň na okraji krátce

(chlupaté — 2.
-a) Tři vnější lístky okvětní zelenavé, dva malé vnitřní
©červeně hnědé, nitkovitě svinuté; pysk podlouhlý, plo

chý, trojdílný, s rozděleným prostředním lalokem, na
„© chově hnědý, v prostředku se šedomodrou, lysou skvr
| nou, bez přívěsku. — Kv.-čn. Merid.. v Č. velmi vzácně

(Litoměřicko, Peruc. Kladno), na Moravě chybí: v Kar
patech roztr. muchonosný- muscifera ILUDS.[1227].
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5)

3. a)

Vři vnější okvětní lístky růžové neb bílé, často se zele
ným prostředním proužkem, zřídka zcela zelenavé: pysk
podlouhle opakvejčitý až skoro okrouhlý, většinou 5
lysým přívěskem na špičce — 3.
Přívěsek pysku na konci 5-5tilaločný zahnut dolů: dva
malé vnitřní okvětní lístky. skoro trojboké, zelenavé,
Pysk trojlaločný. poněkud kratší než vnější lístky 0
květní, okrouhle opakvejčitý, nafouklý, více méně tem
ně nachově sametový, brzo blednoucí, na krajích žlu
tavý neb zelenavý, směrem ke spodině se širokou, Ivy
sou, skoro čtvřhrannou, vpředu zaokrouhlenou, červena
vě žlutou n. skořicově hnědou, žlutě lemovanou skvrnou.
Sloupek štíhlý s dlouhým, přiostřeným, zprohýbaným.
světle zeleným násadcem pojítka. — Kv. Morid.- atlint.
Pouze na již. Slovensku (Bratislava) -< 2 2 < 4 44

včelonosn Ý-apifera IIUD.

7 h

1227. Ophrys muscifera. 1228. Herminium monorchis.

sti veliký a nápadný, Ivsý, zelený, skoro čtvřboký, tupý
n. zoubkovaný: pysk široce opakvojčitý, na spodině 0
boustranně s hrbolkem, v prostředku purpurově hnědě
sametový, po stranách a nad přívěskem kožíškatý, v pro
středku s úhlednou, žlutavou, Ivsou kresbou. — Kv.-čn.
Merid. Na jvých. Moravě mezi Vlárou a Strážnicí roz
troušeně, na již. Slovensku častěji < -< < < < < <...

čmelákovitý- fucifloraRCHB*)
Pozn. Druh dosti proměnlivý. U Zem. Podhradí na Slov. byla nalezena po

*) O. arachnites LAM,, Arachnites fuciflora SCHMIDT,
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sowzkym ku poctě jejího objevitele O. Holubyana. Forma ta, jevící vztahy

kvar. pseudapiřera ROSBACH (Porýní, Rakousy), jest však spojena přechodys jinými tvary Ó.fuciflora a nemůže proto býti považována za samostatný druh.

Rod 9. Toříček. Herminium. Heriminie.
Bylina pouze 8-25 cm vys., kromě 2 přízemních listů nej

častěji bezlistá, mající v době květu při kořeni pouze 1 hlíz
ku [H]; druhá hlízka vyvine se později na konci podzem
ního, tenkého výběžku. Zelenavě žluté kv. |F, F;], skládající
řídký klas, mají vnitřní lístky okv. delší nežli lístky vnější.
Pysk jest trojdílný, s postranními uštv hrálovitě odstálými, na
spodu vakovitě vyhloubený, ale nikoli ostruhatý. Brylky
mají držadélka obnažená. — Čn., čec.Euras., u nás v nejjiž.
Čechách pouze u Krumlova a Švarcbachu. u Březové v Bí
lých Karpatech a na Slovensku častěji, na Podk. Rusi na La
zové Kučeře nad Drahovou < 2 2 2 2 4

jednohlízný- monorchis
R. BR. [1228|.

Rod 10. Sklenobýťl Epipogon. Widerbart..
Saprofvtická byl. vvhánějící z korálovitě rozvětveného

oddenku IR] dužnaté, bledožluté, skoro prosvítavé, hně
dými šupinami řídce porostlé, 8-20 cm vys. stvoly, zakončené
chudým hroznem bledožlutých květů |F|, které jsou
vakovitou, masově červenou ostruhou obráceny nahoru. Ně
kdy jest hrozen zastoupen pouze 1 květem. — Čn.. sp. Euras.,
ve stin. lesích pořídku . . bezlistý -aphyllus SW. [1229].

Klíč k úplné květeně, 51
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Rod 11. Hlístník. Neottia. Nestwurz.
Byl.saprofytická,všecka žlutavě hnědá, porostlá

na oddenku ztloustlými, hustě směstnanými kořínky a na
přímé, 2-4 dm vys. lodyze pochvatými šupinami. Květy |F|
v klasovitém hroznu, s pyskem srdčitě vykrojeným, vzadu
vakovitě vydutým, ale bez ostruhy. — Kv., čn. Euras., ve
stinných lesích dosti rozšířený . . . . . . . . . ....

hnízdák-nidus avis L. [12530].

3251. Limodorum abortivum, 1252. Epipactis palustris.

Rod 12. Hnědencec. Limodorum. Dingel.
Saprofytickábvl. ocelově na modralá, 3-5dm vys,

porostlá pochvatými šupinami a ukončená řídkým klasem
úhledných, s počátku fialových, později žlutavých květů |F.
F;], které mají nedělen“, vejčitý,po kraji vlnovitě zpro
hýbaný pvsk, vybíhající do zadu v dlouhou, tenkou ostruhu.
— Čn., če. Merid., u nás v j. Mor. pod Babím lomem u Brna,
v lese Hlošku u Klobouk, u Kurdějova (blíže Hustopečí) a pod
Pavl. kopci u Pavlova: pak na již. Slovensku . . . . ..

zv rhlý-abortivum SW.*) [1251].
Rod 15. Kruštík. Epipactis. Sumpfstendel.

Kv. bez ostruh, na zkroucených stopkách, tím význačné.
že pysk jejich skládáse ze dvou nad sebou ležících
oddílů; ostatní lístky okv. jsou k sobě více méně zvonko
vitě skloněny.
1.a) Předníoddílpysku[F] zaokrouhlený, tupý, vlnité

vroubkovaný, na spodu se 2 žlutými hrboulky |h]. Od
*) Centtosis abortiva SW,
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deuek výběžkat “ s kořínky porůznými (nikolisvazčitými). — Lod.3-6 dm vys. podlouhle kopinaté,
dlouze přihrocené. Dokraji a na žebrech hladké. Kv. v
řídlkém hroznu, namnoze nící, V paždích listenů asi tak
dlouhých, jak jsou sami. Vnější lístky okv. zelenavě na
chové, vnitřní bělavé, pysk bílý, fialově žilkovaný. —
Čn., čec.Euras., na bah. lukách porůznu ...

bahcnní- palustris L.*) [1239].Přední oddíl pysku zašpičatělý [1235F]. Odd. bcz
výběžků, se svazčitými kořenv — 2.
Všeckvy lístkv okv. lysé n. skoro Ivsé — 3.
Vnější3 lístky okv.pýřité —4.

1235. Epipacus latifoha. 1234. Cephalanthera rubra,

Byl. zelená, na žilkách listů drsně pýřitá. — Lod.
2-8 dm vys., zakončená hroznem dosti řídkým. L. vej
čité až kopinaté, většinou pochvatě objímavé. mnohem
delší nežli články lodyžní. Vnější lístky okv. vně ze
lené, uvnitř často tmavonachové; pysk růžový, zřídka

bílý: přední jeho oddíl asi tak široký jak dlouhý. — Čec.,sp. Euras., lesích dosti rozš...
širolistý- latitolia ALL. ) [1235

Byl. více méně fialově naběhlá, s jisty:skoro ly
sými, často jen asi tak dlouhými jako články lodyžní,
zakončená hroznem bohatým, dosti hustým. Vnější tři
lístky okv. zelenavé, vnitřní bělavé; přední oddíl pys
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ku širší než delší. — Ostatně jako předch., za jehož od
růdu bývá také považován, ale velice řídký... .....

modrofialový- varians CRANTZ.)
4.a) Listy mnohem delší nežli články lodvžní, na žil

kách drsně pýřité. Květy temně krvavě Červené, na pvs
ku bledší. — Lod. 3-6 dm vys. Listv vejčitě podlouhlé,
zašpičatělé,hořejší kopinaté. Semeníky šedopýřité.
Ostatně podoben k. šírolistému. — Čec..sp. Euras.
na lesnatých stráních porůz. . < < < © © + «

tmavočervenY-afropurpurea RALFIN.**)
b) L. namnoze kratší nežli články lodyžní, na žilkách

Ivsé. Kv. zelenavé, více méně červeně naběhlé. — Ostat
ně jak předch. Merid., u nás znám na Mor. (mezi Vlárou
a Velkou) a na Slov. (Vysoká, Trenč. Teplice a j.) v Kar
patech .- .- . . . malolistý- microphyla S5W.***)

Pozn. Na Slov. byl pozorován v Bílých Karpatech (Bošácké bukové hory)míšenecEpipactislatifoliaXCephalantheraalba(=E.hybridaHO
LUBY,Cephalopactis hybrida DOM.)MíšenecEpipactis atropurpurca
X latifolia (= E. Schmalhausenii RICHTER)roste na Slov. na př. v Biel
ských Tatrách.

Rod 14. Okrotice. Cephalanthera. Waldvoóglein.
Shoduje se s rodem předch. v tom, že má květy bez

ostruh a že pysk se skládá ze 2 nad sebou ležících oddílů
W: ale kroucené semeníky jsou přisedlé a okv. lístky
přímo namířené.
I.a) Květy světle nachové, se semeníkyžá znatě py

řitými. — Lod. 2-6 dm vys., nahoře žláznatě pýřitá.
po celé délce listnatá. Kv. ve volném klase. v paždí úzce
Kkopinatýchlistenů, které jsou asi tak dlouhé jako
kv. samv. Přední oddíl pysku bělavý, s 5 podélnými
řáskami. — Čn., če. Evy., v suchých. světlých lesích po
různu <. 2 2.22 ČOrvVvená-rubra RICH. (1254.

b)Kv.sněhobílé n. žlutavě bílé, se semeníky| y
sými — 2

2.a) Listeny, v jejichž paždí sedí květy, podobají se li
stům ostatním a jsou vesměs,kromě snad nejho
řejších mnohem delší nežli semeníky. Lod. 2-5 dm
vys., všecka Ivsá. Listy vejčité n. vejčitě kopinaté. ©
květí žlutavě bílé. — Kv., čn. Evr., na keřn. stráních
porůznu . . . 0. bílá- alba SIMK.+) |1255|.

b) Listeny uzounké, kromě snad nejdolejších vesměs
mnohem kratší nežli semeníky. Lod. 5-5 dm vys.
Ivsá. L. kopinaté. hořejší čárkovitě kopinaté. Okv. sné
hobílé, na pysku se žlutou skvrnou. — Ostatně jak před
cházející . . dlouholistá-longifolia FRITSCII.+7)

Rod 15. Bradáček. Listera. Zweiblatt.
Lod. pouze 2listá, zakončená klasovitým hroznem neo

struhatých kv. [F], které mají pysk svislý, 2klaný.
*) E. sessilifolia PETERM., E. violacea DUR., Helleborine purpurata DRUCE.

— **) E. atrorubens SCHULT,, E. rubiginosa CRANTZ. Hell. atropurpurea SCHINZ
et THELL. — ***)Helleb. microphylla SCHINZ et THELL. — %) C. pallens RICH..
C. ltifoha JANCH. — ++) C. ensifolia RICH.
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h)

jen na konci rozeklaný, dole bez postranních zoubku
[F]. Lod. 3-5 dm vys. Hrozen bohatý. Okvětí zelenavě
žluté. — Kv., čn. Circumpol., na vlhk. lukách dosti hojný

vejčitý-ovata R. BR. [1236|.
VstřícnéI. trojhranně srdčito-vejčité. Pvskaž
skoro do polovice ve 2 čárkovité cípy rozdělený,
dole se 2 postranními zoubky. Lod. pouze 1-2 dm vys.
Hrozen chudokvětý. Okvětí drobounkých kv. vně zele
navé, uvnitř často nafialovělé. — Čn.. če. Circumpol.. vevlhkých,horskýchlesíchpořídkuS

srdčěrtíý- cordata R. BR.

dod 16. Smrkovník. Goodyera. Drohling.
Vyhání z plazivého odd. jednoduché, 1-2dm vys. lo

Shoduje se ve složení květů [F, F,| s rodem předch. máe chiptičné
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1257. Goodyera repens. 1258. Spiranthes autumnalis,

Rod 18. Korálice. Coralliorrhiza. Korallenwurz.
Saprofytická,žlutavě zelená byl. s korálovitě roz

větveným oddenkem a přímou,1-2dm vys. lod.,ktera
má místo listů 3-4 pochvy a končí se řídkým, klasovitým
hroznem květů [F|. Listeny jsou zcela nepatrné, nechybějí-li
docela. Lístky okv. zelenavě žluté; pysk však bílý a nacho
vě tečkovaný. — Kv., čn. Circumpol., ve stinných, mochatých lesích hornatějších poloh porůznu 2..

trojklaná- trifida CHÁT.x) [1239|.
Rod 19.Hlízník Pseudorchis. Zwiebelstendel.

Vyhánípostraněcibulovité šupinamiobalené
hlízky, která těsně sousedí s hlízkou loňskou, přímou, 10-15
cm vys., trojhrannou lodyhu, na spodu se 2-3 elliptičné
kopinatými 1.,ostatně bezlistou, zakončenou klasov itým, chu
dým hroznem drobných, žlutav ozelených kvítků |F|. Okv.
lístky jsou čárkovité, rozestálé, pvsk vejčitý, na spodu žláb
kovitý. — Čn., če. Circumpol., na bahnitých lukách velmi
pořídku (Týniště, Jestřebí, Doksy, Vrbátky u Olomouce, Čejč
dříve, Velká), na Slovensku (Těrchová, Prešov) .

dvoulistý- Loeselii GRAY*%) [1240]
*) K. vrostlá — C. innata R. BR., C. neottia SCOP. — **) Sturmia Loeselii

RCHB.. Liparis Loeselii RICH.
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Rod 20. Měkkvyně. Malaxis. Weichstendel.
Vytrvalá byl. mající přímou, 5-15 cm vys., 5hrannou lod.,

jejíž nejspodnější článek jest naduřelý v hlízku a objatý
pochvami tří n. čtyř podlouhle vejčitých listů. Pod hlízkou
jest tenký oddenek, na němž možno v jisté vzdálenosti po
zorovati loňskou hlízku se zbytky pochev vyhynulých listů.
Drobné, zelenavě žluté kv. [F] skládají štíhlý, klasovitý hro
zen. Vnitřní lístky okv. jsou kratší nežli lístky vnější, oba
postranní z nich nepatrné, koncem ohnuté. — Sp., zí. Cir
cumpol., u nás známa pouze z rašelinných luk u Jestřebí a
Dokes blíže Č. Lípy a v Podk. R. (v okolí Jasiny a na Bliznici)

bahenní- paludosa SW. [1241].

Rod 21. Jednolístek. Microstylis. Kleingriffel.
Vyhání z letošní hlízky, která sedí těsně vedle hlízky

loňské, nejprve několik šupinovitých pochev a pak teprve
pouze jeden, podlouhle vejčitý list, zřídka 2 listy. štíhlá,
[-2 dm vys., nahoře trojboká lod. zakončujje se bohatým
hroznem drobounkých, žlutozelených kv. [F]. Všecky okv.
lístky jsou asi stejně dlouhé, ovšem 2 vnitřní proti ostatním
zcela uzounké, téměř nitkovité. — Čn., če. Circumpol., na
mokrých lukách velmi pořídku (Jindř. Hradec, Jeseník, Bo
skydy, slov. Karpaty), na Podk. Rusi pouze na poloniněPla ja

měkkyňovitý- monophyllos LIÍNDL.*)[1242].
Rod 22. Střevičník. Cypripedium. Frauenschuh.
Byl. s rovnovážným, uzlinatým oddenkem a s přímou,

3-7 dm vys., pýřitou lod., která nese nejčastěji 3 přisedlé,
*) Malaxis monophyllos SW., Achroanthes monophyllos GRFENEÉ.
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elliptičnéI. a 1-5sličné květy s pantoflíčkovitě vy
du- tým, zlatožlutým, nachově kropenatým pyskem, čtyřmi
kopinatými, rozestálými, hnědě nachovými okv. lístky a
dvěma tyčinkami. — Kv., čn. Euras., v hájích a na keřn.
stráních na opuce n. vápenci velmi porůznu . . . . . +..

pantoflíčky- calceolusL. [1245|.

=
1242. Microstylis monophyllos. 1245. Cypripedium calccolus.

Čeleď 4. Voďankovité. Hydrochariteae.
Vodní byliny rozmanitého vnějšku, s kv. pravidelnými.

Odomými, 5četnými. o spodním semeníku a větším počtu tv
činek a s plody více semennými, bobulovitými tobolkami n.
bobulemi. Kv. vyrůstají z blanitých toulců. Mají 5 rody:

Rod 1. Voďanka. Hydrocharis. Froschbiss.
Vytváří ze svazčitého kořene, vzplývajícího ve vodě. ro

zetky dlouze řapíkatých,
okrouhle ledvinkovitých.
celokrajných 1., jejichž
čepele leží na vodní hla
dině. Dlouze stopkaté, 2
domé květy, vyčnívající
nad. vodu. vyrůstají Z
blánovitých toulců, a to
kv. prašníkové po
2-3 z toulců 2listých, kv.
pestíkovité |F, Fl
po jednom z toulců 1lis
tých. Kalich Slistý, bílá
kor. 3plátečná, tyčinek 12,
z nichž však 3 vnitřní

jsou zastoupeny pouhými nitkami; semeník spodní, se 6 
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klanými čnělkami [F+]. Plod bobulovitá, vícesem. tobolka
[£ E,], nepravidelně se trhající. — Če., sp. Eurosib., ve. stoja
tých vodách porůznu . žabí květ- morsus ranae L. [1244].

Rod 2. Řezan. Stratiotes. Wasserságe.
Vytváří růžice listů široce čárkovitých. po kraji a na

hřbetnímkýlu ostnitě pilovitých. Bílé, 2domékv.
mají podobné složení jako u voďanky. Kv.- sp. Eu
rosib.. ve vodních tůních v Č. v okolí Č. Budějoviic, Vodňan.
Chebu a Rychnova, na Moravě v nížinách řeky Moravy a
Dyje. na Slovensku na Moravském poli a v nížinách dunaj
ských.na Podk. R. v ž. berehovské. ..

alocsovitý n. vodní alo č- aloides L. [1245|.

1245. Stratiotes aloides. 1246. Elodea canadensis.

Rod 3. Vodní mor. Elodea. Wassorpost.
Útlá, ve vodě vzplývající bylinka s článkovanou, větvi

tou lod., která jest hustě porostlá 3-4četnými přesleny při
sedlých, kopinatých I. Kv., u nás pouze pestíkové, vyrůstají
s neobvčejně dlouhou čnělkou, kterou objímá tenká, velice
dlouhá, stopce podobná číška, rozdělená nahoře v 5listý, čer
venavý kalich a Splátečnou, bílou korunu. —Kv.- če. Ze sev.
Aincriky, velmi porůznu ve stojatých vodách ...

kanadský- canadensis RICH. 11245|.

Čeleď 5. Žabníkovité. Alismataceae.

Byl. vytrvalé, rostoucí na pokraji vod n. močálech, s pra
videlnými, 3četnými kv. v přeslenatých latách n. v hroznech.
Ve 2 rodech:

Rod I. Žabník. Alisma. Froschlóotfel.

Kv. obojaké, s Slistým kal., 3plátečnou kor., 6 tyč. a
četnými svrchními semeníky.
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a) Dlouze řapíkaté I. přízemní vejčité n. kopinaté, na spo
du více méně srdčité, celokrajné. Přímý, 2-8 dm vys.
stvol rozvětvuje se nahoře přeslenovitě v jehlancovitou
latu. Větve této laty jsou rovné a přímo odstálé. Ko
runy bílé n. narůžovělé. Tyčinky 2k rát tak dlouhé jako
semeníky; tyto s čnělkami rovnými. Nažky na hřbetě
tupé, namnoze jen s 1 rýhou. — Če.-zí. Circumpol., ve
stojatých vodách a v příkopech obecný . . . . . «..

jitrocelový- plantagoL. |1247].

b) L. přízemní elliptičné až čárkovité, na spodu v řapík zú
žené (nikdy srdčité). Přeslenovitá lata dole namno
zeobloukovitě prohnutá, s větvemirovnováš
ně rozestálýmiažtrochu sehnutými. Tyč.jen asi
zdéli semeníku; tyto s čnělkamihákovitě ohnu
tými. Nažky na hřbetě se 2 rýhami. — Ostatně jak
předch., ale vzácněji a pouze V Č.. -< -2 . . + + +.

obloukovitýÝ-arcuatum MICH.*)

Rod 2. Šípatka. Sagittaria. Pfcilkraut.
Vyhání z oddenku listv dílem čárkovité, dílem hlubo

ce střelovité, dlouze řapíkaté. Trojhranný, 3-10 dm
vys. stvol končí hroznem, složeným z četných přeslenu
úhledných jednodomých kv.. které mají 3 lístky kal.
3 bílé plátky kor. a četné tyčinky, po případě četné seme
níky. Plody nažky. — Čn.-zí. Euras., na březích stojatých
vod dosti hojná. . . . . . vodní-sagittifolia L. |1248|.

*) A. graminifolum WAHLBG.
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Čeleď 6. Šmelovité Butomaceac.
Rod: Šmel. Butomus. Wasserliesch.

Vytrv. byl. s čárkovitými, žlabovitě Shrannými, až 1 m
dlouhými, vesměs oddenkovými listy a s oblými, bezlistými,
-1/4 m vys. stvoly, které se ukončují bohatým, zdánlivě o
kolíkovitým květenstvím. Kv. mají 6 bledě růžových lístků
okv., 9 tyčinek a 6 semeníků. Plody [f] jsou měchýřky. —
Čn.- zí. Euras., na pokraji vod a v příkopech dosti rozšířený

okoličnatýÝ-umbellatus L. [1249|.

Vytrv. byliny bahenní, s čárkovitými 1. a drobnými, pra
videlnými, obojakými, 6četnými kv. v konečných hroznech.
Plody iněchýřky. Ve 2 rodech:

Rod 1. Bařička. Triglochin. Drcizack.
Byl.s listypouze přízemními a s bezlistými

stvoly. Kv. [F] mají 6 zelených, někdy načervenalých, vol
ných, opadavých lístkůokv.,6skoro přisedlých
tvč. a zdánlivě jeden svrchní semeník (ve skutečnosti 3 n. 6
semeníků spolu srostlých). Plody 3 n. 6 spolu srostlých mě
chýřků.
a) Trojhranný, jednoduchý, 2-4 dm vys. stvol zakončuje se

hroznem štíhlým, řídký m. více méně prohnutým. Se
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meník 5pouzdry, se 3 pérovitými bliznami, plod tudi
ze 3 měchýřků složený [f]. — Čn., če. Cirecumpol., na vlh
kých lukách porůznu . . bahenní- palustre L. [1250

b) Stvol 5-6 dm vys., statnější, zakončen štíhlým hrozner
hustším, ztuha přímým. Semeník6pouzdrý,se
bliznami, pročež plod ze 6 měchýřků složený. — Ostatn

(ako předch., ale u nás velmi vzácná (Velvarv, ITustopečix Vizovice), na Slovensku
-. roztroušeně . . . ...

pomořská
marilimum [.

1252.Potamogetonalpinus. p Pemoesm natans.
Rod 2. Blatnice. Scheuchzeria. Blasenbinse.

Vyhání z článkovaného odd. přímé, 1-3 dm vys., list
naté lod. s I. čárkovitými, na spodu pochvatými. Dlouz
stopkaté kv. [If] v řídkém hroznu mají 6 zelenavě žlutých
naspodu spolu srostlých, vytrvalých lístků0
květních, 6 tyčinek o krátkých nitkách a 3 n. 6 svrchních
bezčnělečných semeníků. Měchýřky [f] jsou silně naduté. —
Kv., čn. Circumpol.. v rašelinných močálech a na pokrajíci
tůní, zejména v hornatějších polohách velmi porůznu v Pod
karp. Rusi pouze v blatě Serněvském u Fornoša ve výši 12
m n.m.. -22.2.2... horská- palustrisL. [1251]

Čeleď 8. Rdestovité Potamogetoneae.
Bvl. vodní, s jednoduchými listv a nepatrnými, nejčas

těji 4četnými kv.. z nichž dospívají nažky. Ve 2 rodech:

Rod 1. Rdest. Potamogeton. Laichkraut.
květy |F|. směstnané nejčastěji do stopkatých klasů.

jsou obojaké: se 4 semeníky a 4 tyčinkami: okvětí jes
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zastoupeno 4 šupinkami |o], které přirůstají k tvčinkám.
L.a)Listy — alespoň některé — ve jčité, elliptič né.kopinaté n. podlouhlé, nejméněpřes 6 mm ši

roké — 2.
b) L.vesměsčárkovité až nitkovité n. štětin

kovité, nanejvýš 4 mm šir., ve vodě potopené — 11.
„a) Listv —alespoň nejhořejší — řapíkaté n. v krátký

řapík zúžené — 3.
b) L. vesměs přisedlé, často více méně objímavé, ve

vodě potopené — 8.

Něro hhE sryAka
K artA

+P 1

1254. Potamogeton gramincus. 1255. Potamogeton densus.

3a) Listv po kraji hladké, hořejší na vodě vzplývající.
Stopkyklasů nahořeobvčejně neztloustlé —4.

b) L. po kraji drsné. Stopky klasů nahoře obvčejněztloustlé —7.
ha) Listy všecky zřetelně, často i dlouze řapíkaté,

spodní namnoze mnohem užší nežli hořejší — 5.
b) Kopinaté, k oběma koncům zúžené I.spodně jší jsou

přisedlé n. nezřetelně řapíkaté a často i s lodvhou
do hněda načervenalé. Lod. jednoduchá: I. hořejší
klínovitě v řapík zúžené, často vzplývající. — Čec., sp.
Circumpol., ve vodách dosti rozš. . M

horský-alpinus BALB.*) |1252].
Pozn. Druh dosti proměnlivý: var. obscurus (DC.) jest forma bez vzplý

povýchl., kdežto P. purpurascens SEIDL a P. rufescens B. angusti
lolius TAUSCHjsou odrůdy s listy vzplývavými,

*) R, červenavý = P. rufeseens SCHRAD,
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5.a) Řapíky asi zdéli n. i delší svých čepelí. Lod. jed
noduchá — 6.

b) Řapíky mnohem kratší nežli čepele. Lod. obyčejn
větvitá. Dolejší, potopené I. kopinaté až elliptičné,
dosti dlouhý řapík zúžené; nejhořejší 1., směstnané čast
do rozetky vzplývající na vodě, jsou kratčeji řapíkati
tenké, papírovité, prosvítavé, často červenohnědě ně
běhlé. — Čn.-sp. Circumpol., u nás pouze v střední:
Polabí, hl. v Labi a jeho zátokách mozi Lvsou a Měln
kem... . . . .2 .2 zbarvený- coloratus VAHL-'

6.a) Listy hořejší kožovité, na vodě vzplývající, vejčité
vejčitě podlouhlé, na spodu mělce srdčité n. z
okrouhlené: I. ve vodě ponořené úzce kopinaté, v dol
květu až na řapíky uhnilé. — Čn.-sp. Kosmopol., *
stojatých vodách obecný -2 . .. -2.2 + + + +

vzplývav“ý. natans L. [125
Pozn. Druh značně proměnný Podle tvaru čepelevzplývavých listů rozznává se var. vulgaris KOCH a ZÍZ. s I. široce vejčitými (aspoň 2X delšímin

šir.) a srdčitými, var. rotundifolius BREB. taktéž s I. zřetelně srdčitýmu,t
skoro okrouhlými, var. ovalifolius FIEBER s I. podlouhle vejč., na spodu niki
ne zřetelněsrdčitými.Tyto formymají+ krátké řapíky.kdežto var. prolixi
KOCH, rostoucí v prudce tekoucí vodě, má řapíky prodloužené a čepele úzké. pr
táhlé; var. terrester A. BR. je pozemní forma, rostoucí ua př.na bahnitých dne
vypuštěných rybníků a vyschlých tůní.

b) Hořejší na vodě vzplývající, kožovité 1. podlouhle cllij
tičné n. kopinaté, k obě ma koncům zúžené (na spod
nesrdčité); listy ve vodě ponořené podlouhle kopinat
v době květu jen z části zrušené. — Ostatně jak
předch., jemuž se i vnějškem podobá, ale mnohem vzat

*) M.jitrocelový = P. plantagineus DŮ CRO7.
o
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8. a)

b)

9, a)

b)
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w .nější, hlavně ve vodách plynoucích. :

říční- fluitans ROTH.*)
Listy spodní,ve vodě ponořené,čárkovito-kopi
naté, zúženým spodem přisedlé; I. nejhořejší —
nechybějí-li—vejčité až kopinaté dlouzeřa
píkaté, kožovité, často na vodě vzplývající. Lod. zpro
hýbaná, větevnatá. — Čec., sp. Circumpol., v rybnících
a tůních porůznu.. travolistý- gramineus L. [1254].
Všecky l. podlouhle vejčité až kopinaté, v krátký řa
pík zúžené, vpředu hrotnatě n. dlouze zašpičatělé, dosti
veliké, lesklé, ve vodě ponořené. Lod. větevnatá. Stop
ky klasů nahoře obyčejně ztloustlé. — Če.. sp. Circum
pol., ve vodách dosti rozš. . světlý- lucens L. [1257].

Listy jako u předch., ale hořejší dloužeji řapíkaté
nežli spodnější a někdy na vodě vzplývavé. Snad pouhá
slabší odrůda předch., jen pořídku se vyskytující (Par
dubice, Bohdaneč, Strakonice)

úzkolist ý- angustifolius BERCHT.et PREŠL.**)
Listy střídavé, jen pod rozsochami obyčejně
vstřícné —9.
L. vesměs vstřícné. Byl. namnoze rozvětvená,ce
lá ve vodě ponořená. [. kopinaté až elliptičné, polo
objímavě přisedlé. Krátce stopkaté klásky ve
lice chudokvěté, strboulkům podobné. — Čn., sp. Euras.,
u nás vzácný, hlavně jen v Polabí, vzácně též v j. Slov.

hustolistý-densus L. |1255|.
listy vejčité až podlouhle kopinaté. Klasy
mnohokvěté — 10.
L. čárkovitě podlouhlé, po kraji osténkatě
pilovitě a vlnitě kadeřavé, přisedlé,prosvíta

*) P, nodosus POIR. — **) P. Zizii M. ct K,
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vě kožovité. Klasv krátké, chudokvěté. — Lol.
jednoduchá n. nahoře vidličnatě větvitá, skoro 4hranná.

lody dlouze zobanité. — Čn.-sp. Kosmopol.. ve vo
dách obecný . . . . Kkadeřavý-cerispus L. [1256|.

10.a)Listv široce |A| až podlouhle [B]vejčité, pou
ze 2-5 cm dl., srdčitým spodem objímavé, po kraji
drsné. — Lod. jednoduchá n. chudě větvitá, listy hustě
porostlá. Klasv husté, válcovité, dlouze stopkaté. Plody
If] krátce zobanité. — Čn.-sp. Kosmopol., ve vodáci

velmiporůznu.. . prorostlý.

1259. Potamogeton pectinatus. 1260. Potamogeton obtusifolus.

Pozn. Druh habitem a tvarem listů velmi proměnlivý, s četnými odrůdam
a formami.

„b)L. podlouhle kopinaté, až přes1 dmdl, vejč!
tým spodem objímavé, po kraji hladké. — Lod. obla
úhlatě zprohýbaná, nahoře obvčejně bohatě rozvětvená
Stopky válcovitých klasů prodlužují se někdy až na,
dm. — Ostatně jako předch., ale u nás velice vzácm
(Král. Hradec,Frýdland,Písek) -© -+ 4

dlouhý- praelongus WULI
H.a) Listy dole bez pochev — D2.

b) L. dole s pochvami [p].ke kterýmž přirůstají palistt
Ib. — Lod. bohatě větevnatá, s L čárkovitými n. štětin
kovitými, I žilnými. Klasy dlouze stopkaté, později pře:
trhované. — Čec..sp. Circumpol.. ve vodách porůznu..

hřebenitý- pectinatus L. [1259
12.a)Lod.zploštělá, 2řízná až křídlatá. Listy útle

mnohožilné — 13.
b) Lod. oblá n. jen mír ně smáčknutá, s hranami zaoble

nými, tudíž nekřídlatá. I.. 1-5žilné— 14.
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[3.a)Čárkovité, jen asi 2 mm šir. listy |L| ke konci zúžené,vláskovitým hrotem zakončené.Klasv 4-Skvěté,
strboulovité. na stopkáchjen asi tak diouhýchjakjsou samy. — Lod. IC] tenká, 2řízná, bohatě větev
natá. Nažkv polokulovaté, nahoře s háčkovitým zobán
kem, dole se špičatým hrboulkem |h|. — Če.. sp. vr..ve vodách dosti rozšířený

Spičatolistý- acutifoliusLINK.[1261].
b) Čárkovité, 3-4 mm šir. IL.vpředu krátce zahrocené.

Klasy 10-30květé, válcovité, později často přetrhované,
na stopkách, které se později prodlužují a obloukovitě
ohýbají. Lod. větevnatá. Nažky dole bez hrboulku. —
Čec., sp. Circumpol., u nás velice vzácný (St. Boleslav,
Neratovice, Broumov. Kroměříž, Olomouc. Bratislava,
pod Tatrami) . . . . smáčknutý-compressus L.

1261. Potamogeton acutifolius. 1262. Potamogeton pusillus.

I4.a)Listy úzce čárkovité až nitkovité n. štětinkovité, zakon
čenétenkou až vláskovitou špičkou.. Klasy
na stopkáchněkolikráte delších nežli jsou sa
my — 15.

b) Čárkovité I. [L]na konci tupé, útle přišpičatělé. Klasy
na stopkáchpouzeasi tak dlouhých jak jsousamy, husté, válcovité, krátké. Čc., sp. Eurosib.,

rvbnících a tůních porůznu . .

tupolistý- obtusifoliusM,ot K. (1260)klíč k úplné květeně.
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15.a)V paždích úzce čárkovitých, skoro štětinkovitých, nejčastěji ižilnýchlistů bývají svazečky drobných
lístečků. Nažky polokruhovité, na břišní straně
skoro rovné. — Lod. bohatě větevnatá. Klasy pouze
ze 4-8 drobounkých kvítků složené. Vnějškem podoben
dosti rd. hřebenitému [1259].— Čec.,sp. Evr.. vc
vodách pořídku. . vláskovitý- trichoides CHAN.

b) V paždích listů není svazečků drobných lístečků. Li
sty 3-5žilné. Nažky šikmovejčité, na břišní straně v
pouklé — 16.

16.a)Tenká, větevnatá lod. skoro oblá, s články kratšími
a tudíž s listy více zblíženými. Listy [L] 5-5žilné, skoro
štětinkovité, s palisty opadavý mi. Stopky klasů ni
ťovité, nahoře neztloustlé. — Čec.,sp. Kosmopol., ve vo
dách obecný.. . . . . maličký- pusillus L. [1262]

b)Lod.trochu širší a mírně smáčknutá s člán
ky delšími a tudíž s listy více oddálenými. Listy Sžilné.
s palisty déle zachovalými, často ve 2 cípy roztrženými.
Stopky klasů nahoře širší. — Ostatně jako předch., za
jehož odrůdu bývá též považován, ale statnější a velmi
vzácný (dosud jen u Poděbrad) .hrotit“- mucronatusSCHRAD.

Pozn. MíšenceP. perfoliatus X erispus (P. cy matodes ASCH.et GR)
roste v Mlýnské strouze Bečvy u Hranic.

Rod 2. Šejdračka. Zannichellia. Tcichfaden.
Útlá. křehká, žlutavě zelená byl., která se plazí spodní

částí tenké, rozvětvené lodyhy v bahně, ostatně vzplývá ve
vodě. L. čárkovité, tžilné, na neplodných větévkách ve 2 řa
dách střídavé, na plodných po 2-3 vedle sebe, na spodu s bla
nitou, prosvítavou pochvou. Květy [F] 1domé, zpravidla
vedle sebe v paždí listů: pestíkový s pohárkovitýmokvě
tím, v němž vězí 4, zřídka 2-35semeníky [b], prašníkový
bez okvětí, s ( tyčinkou [al.
1.a) Plodv stopkaté (stopky1 1-2 mm dl.): čnělka štíhlá zdéli

plodu. — Čn., zí. Evr. Ve vodách. nejčastěji slanistých
velmi vzácně. Pouze v Č. (Praha. Oužice u Kralup. Ži
dovice u Mostu) . . . mořská- maritima NOLTE.)

b) Plody krátce stopkaté neb přisedlé: čnělka s polovinu
plodu. — Čn., zí. Kosmopol.. ve vodách roztroušeně..

bahocnní- palustris L. [1265|.
Pozn. Oba druhy jsou blízce příbuzné a dosti variabilní a Ize je proto spojit

v jediný souhrnný druh.

Čeleď 9. Řečankovilé. Najadeae.

Rod: Řečanka. Najas. Wassernixe.
Vodní bvl. tleté. s vidličnatě větvitou lod. a čárkovitými.

ostnitě zoubkovanými 1..které jsou buď vstřícné n. sestaveny
do chudých přeslenů. Drobounké kv. sedící v úžlabích listu,

*)Z. pediecIlata FRIES.
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jsourůznopchlavné a velice jednoduché: prašníkové [F,
F] jsou zastoupeny 1 tyčinkou, pestíkové [F-])jediným
svrchním semeníkem. Plody peckovičky |[f].
a)Listy čárkovité,s pochvamicelokrajnými. Kv. 2do

mé. Lod. 1-5 dm dl., i s listy křehká, osténkatá. —
Sp., zí. Kosmopol., u nás pouze v tůních středního a dol
ního Labe a při Dunaji ve staré Moravě u Uhorské Vsi
sev. Bratislavi), při Váhu (Irenčín); v Podkarp. Rusi při
Latorci u Čopu v užhorodské župě l..

větší- marina L.*) [1264|.
L. skoro štětinovité, namnoze obloukem ohnuté, s pochva
mi brvitě zoubkovanými.Kv. 1domé. Lod.hladká.
— Ostatně jako předch.. které se velice podobá a s ní zá
roveň v labských tůních jako vzácnost secvyskvtuje; na
Moravě v Jezeře u Podivína; na Slovensku v Moravě ned.
Uhorské Vsi, na ostrově Pečeň u Bratislavy. na Šuru u Sv.
Juru (dříve); v Podkarp. Rusi při Latorci u Čopu v užho

rodské župě NS

| , menší- minor ALL.

Čeleď 10. Ocúnovité. Colchicaceae.

Byl. vytrvalé, s nedělenými, celokrajnými |. a s pravi
delnými kv., které mají korunovitě zbarvené, Gčetné okvětí,
6tyč.k okv. přirostlýcha 3svrchní semeníky do po

chýřky. Patří k nim 53rody vnějškem velice rozdílné;
>) N, major ROT,
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Rod 1. Ocún. Colchicum. Zeitlose.

Vyhání na podzim z hlízy, vězící hluboko v zemi a po
kryté hnědými zbytky vvhvnulých listů, fialově nachové n.
bílé květy o velice dlouhé trubce a 6 cípech okvětních
[A], a teprve na jaře příštího roku vytvoří krátkou lodyhu
s několika kopinatými I., jakož i plod: 3 do polou spolu
srostlé měchýřky [B]. — Evr., na lukách, zvláště hornatějších
poloh porůznu . . . . . + +..

jesenní-autumnale L. [1205|.

mA "dd

1265. Colchicum autumnale. 1266, Veratrum album.L
Pozn. Vedle typického tvaru, který má ušty okvětní pouze 5-4 cm dlouhé,

vyskytuje se místy tvar statnější, s ušty okv. 5-5'|, cm dlouhými 0
uherský - pannonicumGRIES.

Někdy objevují se květy ocůnu až na jaře, současně s listy a pak jest po
měrně drobné okvětí jejich rozekláno v cípy úzké ©.jarní - vernum SCHRK.

Jsou-li květy jarní zezelenalé, s ušty až 15cm dlouhými, jest to odrůda
o. nejsličnější - speciosissimumDOM.

Rod 2. Kýchavice. Veratrum. Germer.
Vvhání z krátkého oddenku přímou, 5-12 dm vys., pýři

tou lodyhu. která jest po celé délce porostlá elliptičnými.
k oběma koncům zúženými n. kopinatými |. a nahoře pře
chází ve složený hrozen pravidelných, očetných květův 0
lístcích okvětních volných (ani dole spolu nesrostlých).
hvězdovitě rozložených. Plodní měchýřky jsou jen zceolá
na spodu spolu srostlé.
a) Okvětízelenavé, zřídkažlutavě bílé, o lístcíchpo

kraji zoubkatých. — Čec., sp. Euras.. na horních lukách
od Šumavy až do Karpat . . -< bílá- album L. [1266|.

Pozn. U nás namnoze jen v odr. Lobelianum BERNH.se zelenavým0
květím; odr. vy picum BECK s oky, uvnitř bílým byla sbírána jednou + Krkonoších
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byOkv. hnědě náchové, o lístcích celokrajných. O
statně vnějškem velice podobná předch. — Čec.,sp. Euras. 
merid., v Čechách známa pouze z Bilichovského údolí u
Panenské Týnice, na Moravě u Suchova již. Uher. Brodu,

Hrádku nad Dyjí (na rak. půdě) . černá-nigrum [.

Rod 5. Kohátka. Tofieldia. Graslilic.
Vytrvalé bvlinv trávovitého vzhledu, s I. tuhými, dvou

řadými, mečovitými a jezdivými. Lod. zakončené složeným,
klasovitým hroznem kvítků drobných, nenápadných [F, F.
Měchýřkovité tobolky |f| jsou do polovice Srostlé, mnoho
semenné, semena malá, vřetenovitá.
I.a) Stopky kv. kratší než květ, těsně pod šostilistým okvětím.strojlaločným blánitvm listencem m

způsob kalíšku: I. zpravidla vícežilné. — Bvl. statnější,
1-3 dm vys.. I. čárkovité, 2-4 mm Šir.. zašpičatěné lod.
hstnatá. I. hoření v podobě histenů, květenství obvčejně
válcovitý hrozen. okvětí žlutavé. — Če.-sp. Evr., na
rašel. lukách a v horách na váp. na mokrých místech
velmi porůz.. na Slov.a v Podk. Rusiv některých krajích
hojně . . kalíškatá-calyculata WAIILÉNB.[1246].

b) Stopky kv. bez listenců, kv. v úžlabí trojlaločných li
stenců: I. obvčejně trojžilné. — Bylina drobná, 5-12 cm
vys., lod. jen na bast listnaté, I. užší, květenství zkrá
cené. hlavičkovité. chudokvěté. okvětí bělavé. — Čec.- sp.
Circumpol.-alpin.. u nás pouze v Bielských Tatrách na
vysokohorských travnatých holích .

severská- palustrisHUDS:)
Čeleď 11. Liliovité. Liliaceae.

Vvytrv.byliny s pravidelnými kv. o bčetném okvětí, 6 tvč.

a svrchním >pozdrém semeníku S jednot čnělkou.Zřídka jsou kv. 4četné n.5četné. Plody tobolky n.bobule.
Obsahují 21 rodů:
a) Byliny zachovávající se cibulemi — 2

) Byl. zachovávající se oddenky — 1.
Za) Lístky okvětní zcela volné (spolu nesrostlé) — 3.

b) L. okv. alespoň dole spolu srostlé, takže jest okv.
nálevkovité, zvonkovité. trubkovité, baňkovité, kulovité
a při tom 6zubé až 6dílné. Uvčinky o krátkých nitkách,
vrostlé do okvětí — 12.

a) Lístky okvětní nanejvýš 2 cm dlouhé — 4.
b) L. okv. přes 2 em dlouhé

La) Prašníkv jsou kc svým nitkám přirostlé hřbetní stra
nou. tudíž k nitkám položeny více méně šik mo (na př.
1277 a) — 5.

b) Prašníky jsou ke svým nitkám přirostlé spodinou,
stojí tudíž na nitkách přímo (na př. 1271F) — 7.

* T. borealis WAFHTLENB.
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u) Nvěty skládají konečné, namnoze bohaté a hustě směsi
nané okolíky, které jsou před rozvitím uzavřeny
v blanitém toulci . . . . + .« < « . <. 9 Allium

b) Kv. nejsou v okolících, nýbrž ve květenstvích
hroznovitých, po případě chocholíkov itých — 6.

6.a) Nitky tvčinck jsou více méně rozšířené ak lístkům
okvětnímnepřirostlé. Okvětí bílé n. zelenavé

7. Ornithogalum.
b) Nitkv tvěč.nerozšířené, přirostlé kcespodinám

listkův okvětních. Okv. lístky nejčastěji modré
8. Scilla.

z.a) Lístkv okv. žluté n. žlutozelené, zpět neohrnuté.
trvalé, za plodu větš. zelenající. L. úzké, dlouhé, vždy
víceméně sblížené, buď na spodině n. podkvětenstvím.

5. Gagea.
b) Lístky okvětní bělavé, na vnějšku se žlutou spodinou.

Květ jeden nebo dva. L. lodvžní nejsou nikdy navzá
jem neb ke květenství přiblíženv, nýbrž dosti stejno
měrně na lod. rozděleny. Okvětí posléze se sevrkává.
Rostl. rostoucí na vrcholcích vys. Karpat blízko věčného
sněhu ... . 35356. Lloydia.

c) Lístky okv. růž ové. více méněohrnuté nazpět. L. po
dlouhle olliptičnén. kopinaté... . 4 Erythronium.

S.a) Čnělka jest na vrcholku rozeklána ve 3 ramena (bliz
nova) — 0.

b Čnělka není ve 3 ramena rozeklána — 10.
9.1) Okv. nachové, bíle a fialově kostkované. Lod. s něko

Jika čárkovitými až úzce kopinatými I... 2. Fritillaria.
b) Okv. růžové neb fialově nachové, nekostkované. Lod.

pouze se 2 listy — 7c.
10.4)Prašníky jsou ke svým nitkám přirostlé hřbetní

stranou, tudíž k nitkám položeny víceméněšikmo.
Lod. namnoze vícekvěté, řidčeji Ikvěté — Il.

b)Prašníky jsou ke svým nitkám přirostlé spodinami
tudíž přímé. Lod. nejčastěji tkvěté . . . 3. Tulipa.

c) Prašníky jako u b), ale 3 vnitřní lístky okv. mají na
spodu po každé straně mozoulek — 7c.

11.a)Nitky tyčinek jsou lupenitě rozšířeny a po ku“
dé straně vytaženy v zoubek — 6a.

b) Nitky tvč., obvčejně značně dlouhé, nejsou lupenité
rozšířeny.. . ... .. . 0 Lilium.

2.a) Lístky zvonkovitého okyčtí srrůstají spolu v tr abku pen

asi do poloviny. Namodralékv. v hrozí chudém.1-okvětém . ... .... „ Puschkinii
b)Lístky okv. jsou sp olu až nahoru srostlé, takž

okvětí jest trubkovité, baňkovité n. kulovité. Gzubé.hy.
v hroznech namnoze bohatých . . . . . 10. Muscart

13.a)Plody tobolky posléze vysýchající — 14.
b) Plodv šťavnaté, kulaté n. podlouhlé bobulc —(Ú.

14.a)Okvětní lístky volné ani dole spolu nesrostlé —-15.
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b)Lístky velikého, nálevkovitého, žlutočerveného neb
žlutého okvětí na spodu spolu srostlé 0.

14. Hemerocallis.
[5.a)Okvětní lístky bílé, hvězdovitě rozložené.

Stopky květů článkované . . . 12. Anthericum.
b)Okv. lístky vně zelené, uvnitř žluté, vzpří

mené. Květy v štíhlém hroznu dosti drobné, na stop
kách nečlánkovaných . . . . 15.Narthecium.

[6.4)Květy 6četné, s 6 tyčinkami —17.

A
4 a M2 „aEA

66 JMENn

1267. Lilium inartagon. 1266. Lilhum bulbiferum.
bb L

[7.a)Listy (vlastně pavětvičky) nitkovité, ve svazečkách.
Kv. drobné, neúhledné . . . . . . . (17.Asparagus.

b) L. nejsou nitkovité — 18.
18.4)Okvětíhluboce 6dílné. Stopkykv. kolénkatě

prohnuté. Vejčitélisty srdčitým spodem ob
jímavé. Bobulehruškovité . ... 19.Streptopus.

b) Okv. 6zubé, kulovato zvonkovité n. válcovito-trubko
vité. L. na spodu srdčitě nevykrojené. Bobule k 1lovaté —19.

19.1)Okvětíkulovato-zvonkovité, bílé. Kv. na bez
listých stvolech,v paždích nepatrných listenů

15. Convallaria.
b)Okv.válcovito-trubkovité bílé, na koncina

zelenalé. Kv. v paždích listů. . . . 16. Polygonatum.
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20.a) Květ jeden, konečný, dospívající v bobuli tmadvomce
d rou. Na lod. 4-5 listů v jediném přeslenu . 20. Paris.

b) Kvítky četné, drobné, bílé v konečném h ro znu, dospí
vající v bobule červené. Na lod. pouze 2 L.střídavé

21. Majanthemum.

Rod 1. Lilie. Lilium. Lihe.
Bvl.sšupinaitýmicibulemia sličnýmikv.,jejich?

prašníky jsou přirostlé ke svým nitkám středem hřbet
nístranv napříč a dlouhá čnělka jest ke konci kvyje
vitě ztloustlá, Slaločná |I267 |.
a) Květy v konečném, řídkém hroznu na obloukovitč

ohnutých stopkách převislé. Okv. lístky růžové
nachově skvrnité, nazpět ohrnuté. — Lod. 5-10dn
vys. s elliptičně kopinatými I. z nichž prostředn
bývajízblíženv ve2-3 přeslenv.— Čn., če.Luras.
morid., ve světlých hájích dosti rozšířená z pahorkatiny a;
vysokodo hor... zlatohlavá- martagonL. [1207]

b) Květ nejčastěji jeden, konečný, řidčeji 2-3 květy, pří
mé. oranžové Lod. 5-6 dm vys. L. kopinaté, vesmě:
střídavé,přeslenovitě nezblížeoné. V paždí ho
řejších I. bývají černé cibulky. — Čn., če. Euras.-merid.
na lesnatých stráních a polích roztroušeně - - - 

cibulkonosná- bulbiferumL. [1208]
c) Ve květnicích pěstuje se často jihoevropská I bílá- can

didum L., s nádhernými kv. bělostnými, libovonnými, a jit
ponská 1.zlatá- auratum LINII.. s velikými bílými kv
uvnitř červeně kropenatými.

Rod 2. Řebčík. Fritillaria. Schachblume.
Vyhání z cibule přímou, 2-5 dm vys. lodvhu s úzce kooi

natými až střídavými |. a s konečným, převislým květem. je
hož světle nachovéokvětí jest bíle a fialově kostko
vané. Zřídka bývá lod. 2květá. — Db., kv. Merid. v Čecháci
druhdy v okolí Budějovic, Nov. Hradů a Teplé: ve velkén
množství v blatě Serněvském u Fornoša v Podkarp. Rusi.

kostkovaný- meleagrisL. [1209
Pozn. Ve květnicích pěstuje se zhusta pro okrasu ř. královský n. ko

monka - imperialis L., pocházející z Persie. Má lodyhu až 1 m vys.. v hořejš
čás bezlistou, zakončenou chocholem listů, z jejichž paždí vyrůstají veliké, žluto
červené, převislé květy. Na spodině okvětních lístků jsou okrouhlé, bílé jamk!
(medníky).

Rod 3. Tulipán. Tulipa. Tulpe.
Byl. s vejčitou cibulí, jednoduchou, 2-5 dm vys. lodvhou

čárkovitě kopinatými I. a jediným, konečným, žlutý m, Ir
bovonným kv. Nitkv tvčinek jsou dole rozšířené a i SC
spodinami lístků okv. vousaté [F ch|. — Db., kv. Merid.. v le
sícha zahradáchporůznuzdomácnělý a

lesní-silvestris L. [1270|.
Pozn. Různobařevné odrůdy tulipánu pěstované v květnicích, náležejí k

zahradnímu - Gesneriana L.. který byl v 16. století uveden do střední Evropy
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a brzy se rozšířil v kultuře. Původ tohoto tuhpánu je uecjasný: zdá se, že zuhr.
tulipány vznikly křížením různých asijských divokých tulipánů a pak též variací
při výsevu neb veget. množení.

Rod 4. Kandík. Erythronium. Hundszahn.
Vyhání z podlouhlé cibule 2 podlouhle elliptičné, tmavo

nachově skvrnité I. a jednoduchý, 1-2 dm vys. stvol, zakon
čený růžovým n. fialově nachovým, nícím kv., jehož 3 vnitřní
okv. lístky mají na spodu po každé straně mozoulek Im. —
Bř.-kv. Morid., v Čechách s jistotou puvodní pouze pod ho
rou Medníkem nedaleko ústí Sázavy do Vltavy jakožto nej
sever. nalezišti v Evropě: v Podkarp. Rusi všeobecně v župě
marmarošské:v berehovské župě posud jenom kolem Šval
Javy: jinak vzácně zplanělý —„psí zub- dens canis [1271|.

1269. Fritillaria meleagris. 1270. Tulipa silvestris.
L „o

Rod 5. Křivateoc. Gagea. Golbstern.
Cibulnaté byl., jejichž květy mají hvězdovitě roz

ložené,dlouho vytrvalé, žluté, vně zelenavé okvětí,6
tyčinek s přímými prašníky a semeník s čnělkou až na ko
nec jednoduchou. U nás 6 druhů, namnoze značně sobě po
dobných:
I.a) Vedle cibule, ze které vyrůstá květonosná lod.. jsou je

ště dvě volné cibulky. — Kromě květonosné lod. vy
růstá z cibule zpravidla pouze jeden čárkovitý list,
který lodyhu vysoko přerůstá: jen zřídka vyrůstají z ci
bule 2 listv. Lod. (0-15 cm vys., nese na vrcholku 2-5
nestejně dlouze stopkatých kv. ve zdánlivém okolíku,
pod nímž jsou 2-3 menší. nestejné listy. Stopky květní
lysé; okv. lístky podlouhlé, na konci přítupé, na vnitřní
straně svtě žluté. — Db., kv. Evr., na rolích. mezích a
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travnatých průhonech dosti rozšířený - . - -+ + «.
luční- pratensis DUM. [1273]

b) Vedle cibule, ze které vyrůstá květonosná lod., jest je
ště jen jedna cibule vedlejší a ta je s prvou
cibulí zabalena do společných slupin — 2.

c) Vedle cib., ze které vyrůstá květonosná lod., není vů
becnijaké jiné cibulky. Stopkykv. lysé —4

2.a) Vedle květonosné lodvhv vvrůstají z cibule dva listv.
Stopky květů jsou kadeřavé n. huňatě pýřité — 3.

b) Vedle květonosné lod. vyrůstá z cibule jen jeden list.
Stopky kv. namnoze lysé. Lod. 10-15 cm vys. List pří
zemní úzce čárkovitý; list lodyžní pod květenstvím ko
pinatý, široký; ostatní listy (listeny) ve květenství ne
patrné, skoro nitkovité. Okv. lístky čárkovito-kopinaté.
zašpičatělé. — Db., kv. Eurosib., v křovištích, hájích a

na travnatých stráních porůznu.
nejmenší-minima KER.

S

5.a) Listy přízemní travozelené, úzce čárkovité, žlabo
vité, ale nikoli nitkovité. — Lod. 10-15cm vys.
vícekvětá, s 1-3 kopinatými, pod samé květenství zblí
ženými listy. V paždí těchto listů bývají často drob
né cibulky. Lístky okv. nahoře zúžené, špičaté. — Db.
kv. Merid., na polnů'aostůfoz$.“.".". 2- *

- arvensis DUM. [1275|.
b) L. přízemnísivcoro nitkovité. —

Lod. pouze 3-8 cm, se 5-4 kopinatými, ves
měs od sebe od. Lístky okv. podlouhlé,
vpředu tupé. — E, na stepních pahorcích
velmi porůz. . čica ROEM. et SCHULI.
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Pozn. Naše forma křivatce českého byla popsána ZAUSCHNEREM jako
Ornithogalum bohemicum a POHLEMjako O.Zauschneri.
4.a)Listpřízemnídosti široký čárkovitě kopina

tý, plochý, na konci kápovitý. — Lod. 15-30cm vys.,
se 2 nestejnými, pod samé květenství zblíženými listv.
Zdánlivý okolík 5-7květý. Lístky okv. podlouhlé, pří
tupé, na vnitřní straně zelenavě žluté. — Bř., db.
Kuras., v křovištích a hájích hojný . . . . -2 -+ . +..

žlutý- lutea KÍER.|1274].
b) L. přízemní úzce čárkovitý, žlabovitý, užší nežli

dolejší ze dvou lodvžních listů pod květenstvím vyrů
stajících. — Lod. pouze 6-12 cm vys. Zdánlivý okolík
2-8květý. Okv. lístky kopinaté, na vnitřní straně svtě
žluté. — Bř., db. Eurosib., na travn. kopcích v již. Mo

ravě a již. i stř. Slovensku..
nízký- pusilla SCHULT.

1275. Gagea arvensis. 1274. Gagea lutea.
y7á s

Pozn. MíšenecG. bohemica X arvensis (G. Suzana POJP.) roste u
Miroslavě jižně Brna.

Rod 6. Llovdie. Lloydia. Faltenlilic.
Malé, vytrvalé, vysokohorské bylinv. Listy úzké, čárko

vité. Lodyha 5-8 cm vys. Dva přízemní listy vyvinuty, úzké,
skoro nitkovité, sotva 1 mm šir., většinou delší než lodyha.
Lodyžní listy čárkovité, lodyhu nepřesahující, skoro vždy
aspoň tři, od toulcovitého listenu oddáleny a na lodyze roz
děleny, nikdy sblíženy. Květ jeden, zřídka dva. Okvětní líst
ky široce opakveojčité, většinou asi 1 cm dlouhé, bělavé, za
okrouhlené, uvnitř se 3 červenavými proužky. — Čn., sp. Cir.
cumpol.- alpin. Na travnatých sklonech, mezi balvany na
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Tatrách na Slovensku, rna Podk. R. na poloninách Bliznicenad Jasinou . . ... 24 pozdní-serotina RCHB.

Rod 7. Snědek. Ornithogalum. Vogelmilch.

Byl. cibulnaté,s bílými n. nazelonalými kvčty,
jejichž tyčinky mají prašníky položené na konci nitek více
méně napříč. Semena s černý m, korovitým osemením.
. a) Květenství zřetelně hroznovité, anvť všecky květy

jeho mají skoro stejně dlouhé stopky — 2.
b) Květenství chocholičnaté, anvť dolejší kv. maji

mnohem delší stopky nežli kv. hořejší — 6.
2.a) Hrozen květní krátký, 5-12květý. namnoze. jedno

stranný. Květyveliké, zvonkovité. Listeny zdéli
delší svých květních stopek. Nitky tyčinek lupe

nitě rozšířené,nahořerozcklanéveo53zub v. nichž
arostřední nese prašník (na př. 12754) — 3.

b) Hrozen kv. prodloužený, 20-50květý.kv. drobněj
ší, s okv. hvězdovitě rozloženým.Listeny kratší
nežli kv. stopky. Nitky tvč. sice rozšířené, ale nahoře
bez zoubků — 5.

3.a) Tyčinky obdélné, bez postranních zoubků. Květy drob
nější než u obou následujících druhů, na tuhých, ostrým
úhlem odstávajících stopkách. — Db., kv. End. Mezi VÍ
košem a Bzencem na již. Moravě <. -2 -2 -2 . + +.Wildtův-Wildtii PODP.

b) Tyčinky po každé straně s přímým zubem — 4.
4.a) Okv. lístky podlouhlé, vpředu přítupé, na vnitřní

straně celé bílé, na vnější straně se zeleným,sErokým pruhem. Čnělka delší nežli semeník. — Lod.
dm vys. Listy čárkovité, žlabovité, v době květu ještě
zachovalé. — Db.. kv. Původem z Orientu, na zahrad
ních trávnících a polích velmi porůznu. pouze zavlečen

odvislý-nutans L. [1275|.
Okv. lístky kopinaté, zašpičatělé, bílé, po obou
stranách se zeleným pruhem. Čnělka zdéli semeníku.
Lod. 2-5 dm vvs. L. čárkovité, v době květu uvadlé a na

né hd
2"

špičkách uschlé. Orient.. hlavně podunajský. — Ostat
ně jako předch.. ale ještě vzácnější (na př. na nivách
jižně od Brna hojně) . ...

zelenokvětýí- BouchéanumASCHERS.)
Lístky okv. čárkovitě podlouhlé,zelena vě bílé.
Fobolky kulovaté. Lod. 3-5 dm. vys. Listy čárkovito
kopinaté, sivozelené. — Čn.. če. Merid.. na j. v. Moravě
mezi Uh. Brodem a Blatničkou rozšířená plevel na po
lích, mezi Ilolešovem a Bvstřicí: na Slovensku v Ma
lých Karpatech (Bratislava) a v Hontu

kulatoplodý- sphaerocarpum KERN.
b) Lístkv okv. klínovitě podlouhlé, jako mléko bílé.

vně se zeleným hřbetním proužkem. Tobolky ellipso

JI D
nr“

*) O. ebloranhum SAUT.
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idické. — Ostatně jako předch., jemuž se i vnějškem
podobá. — Db., kv. Jihoevr., velmi zřídka zavlečen (les
u Nových Mlýnů na Dyji) NN

homolovitý- pyramidaleL.*)
6.a) Kulovato-vejčitá cibule mezi čerstvými pochvami s čet

nými rozmnožovacími cibulkami. — Stvol
1-3dm vys. Listy dosti široce čárkovité, při
tloustlé, na svrchní straně se širokým bílým proužkem.
Dolejší stopky květní 2krát delší svých listenů, po
odkvetenírovnovážně odstálé až i poněkuddolů
sehnuté. Okv. lístky vesměs přítupé, bílé, se zele
ným hřbetnímpruhem.— Db.,kv. Circumpol.- merid.,
na polích a lukách porůznu 0

chocholičnatv-umbellatum L. [1276].

(4

R===
AVS pV RyLU

1275. Ornithogalum nutans. 1276. Ornithogalum umbellatum.
L

b) Podlouhlevejčitá cibule bez rozmnož. cibulek.
— ŠStvol 1-2 dm vys. L. úzce čárkovité, s bílým prouž
kem málo zřetelným. Dolejší stopkv kv. jen o málo del
ší než listeny, po odkvetení přímo odstálé. Vnější
3 lístky okv. tupé, vnitřní přišpičatělé. Ostatně jako
předch., kterému se vnějškem dosti podobá. — Db., kv.
Merid.. na mezích. trávnících, v luzích a lukách dosti
rozšířený .„ ... tenkolistý- tenuifolium GU5S.**)

Rod s. Ladoňk a. Secilla.Blaustern.
Shoduje se ve složení květů se snědkem, má však

okvětí nejčastěji modré a tvěčinkvpřirostlé ke spo
dině okv. lístků.—

*) O. narbonense 1., — **) O, Gussonei TEN.
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1.a) Z cibule vyrůstají zpravidla pouzc 2 listv. zřídka
3. — Stvol 1-2 dm vys. obl Ý. Listy žlábkovité, na konci
kápovité. Listeny v hroznu zakrnělé n. žádné. Stopky
spodních květů delší nežli okvětí. proto hrozen více
méně chocholíkovitý. Okv. modré, zřídka bílé n. růžové.
— Bř., db. Eurosib., na vlhkých luzích porůznu. . ...

dvoulistá- bifolia L. [1277].
Pozn. Sem patří * nivalis BAKER.*) Lodyha 1—1'5 dm vys., chabá, často

převislá neb poléhavá. Listy užší, většinou ne širší 5 mm, nahoře poněkud rozšířené,
chabé. Květy 1—4,svelmi malými listeny; hoření kvéty často s kratšími, dolení většinou
s dlouhými stopkami. Okvětní lístky podlouhlé, přiostřené, většinou ne delší 6 mm.
— Endern. raca vých. Karpat, v Podkarp. Rusi (u Hustu) dosahující západní hranice.

b) Z cibule vyrůstá. zpravidla více listů nežli dva. Stvol
hranatý n. smáčknutý. Stopky kv. jsou pouze asi zdéli
n. i kratší svého okvětí, vyrůstajíce z paždí šupinovi
tých listenů. Druhy cizí, u nás pěstované v zahrádkách
a zřídka zplaňující — 2.

2.a) Stvol hranatý, 15-25em vys., chabý. Listy dosti plo
ché, často delší stvolu, v počtu 4-7. Hrozen chudokvě
tý, vijanovitý. Kv. sytě modré, vonné. s okvětím hvěz
dovitě rozloženým. — Db., kv. V divokém stavu nezná
má, snad v kultuře vzniklá, nyní po velké Části EÉvr,
zplanělá neb zdomácnělá, u nás však jen pořídku

příjem ná-amoena L.
b) Stvol smáčk nutýÝ, 1-2 dm vys. Listy nejčastěji 3, řid

čeji 2 n. 4. Blankvtně modré kv. jednotlivě ko
nečné n. v hroznu pouze 2-5květém, namnoze nící, S
okvětím široce zvonkovitým. — Bř., db. Orient.. .. .

nící-sibirica ANDR.*“)

Rod9.Česnek. Allium.Lauch.
Bvl. cibulnaté, vyznačující se hlavně tím, že mají květy

většinou směstnánv ná vrcholku jednoduchých lodyh do
zdánlivého, řídkéhon. hustého okolíku, který jest
před rozvitím uzavřen v blanitém toulci. V 25 dru
zích většinou značně sobě podobných:
1.a) Nitky všech tyčinek jednoduché, nanejvýš na

spodu v krátké zoubky rozšířené [1280a|
— 2

wo „P .b) Lupcnitčě rozšířené nitky tří vnitřních(řidčeji
všech) tyčinek nahoře po každé straně v dlouhý
výrostek povytáhlé (na př. 1284a) — 15.

„a) Toulec, ve kterém byl květní okolík před rozvitím u
zavřen, skládá se ze 2 listenů. z nichž alespoň jeden

13

jest mnohem delší nežli okolík — 3.
b) Listenv toulce jsou kratší nežli okolík — 4.

5.a) Okvětízelenavě bílé n. světle růžové. Iv
činky asi zdéli okvětí n. i kratší. — Lod. 4-6 dm vys.
Čárkovité I. nejdoleji rourovité, výše žlábkovité. nej
hořeji ploché. Květy v okolíku nemnohé. dlouze

*) S. nivalis BOISS, — **) S. cernua RED,
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stopkaté a nící; mezi nimi četné cibulky rozmnožo
vací. — Čn., če. Eurosib., v křovištích dosti rozšířený

domácí- oleraceum L. [1278|.
b) Okvětní lístky růžové; tyčinky skoro dvakrát tak

dlouhé jako okvětí. Listy vesměs ploché, nahoře slabě
žlábkaté. — Čn., sp. Evr.- merid. V Č. u Náchoda za
českou hranicí v Kladsku u Chudoby; na j. v. Moravě
u Uh. Brodu, od Radějova po Hrozenkov dosti často;
na Slovenskuroztroušeně. . kýlnat“-carinatum L.

c) Okv. žluté. Tyč. mnohem delší nežli lístky okv. —Lod.
3-6 dm vys., v dolní polovici listnatá. L. úzce čárkovité,
polooblé, dole rourovité, v době květu namnoze uvadlé.
Kv. v okolíku četné, většinou přímé, jen vnější
více méně převislé. Cibulky rozmnožovací v okolíku
chybějí. — Če., sp. Merid., u nás pouze na výslunných
stráních v již. Mor. a na již. Slov. . žlutýÝ-flavum L.
Pozn. A. paniculatum L. viz vzadu.

A021
ReKD,jasem

dy
i KOSA 4 .
RO UOV JAZ EDAMOLOVa 4

“ „
v

ice, Seilla bifolia. 1278. Alhum oleraceum. 1279. Ahium montanum.
4.a) Listy ploché, častožlabovitěprohnuté, n. polooblé,

ale nikoli duté. Byliny planě rostoucí — 5.
b) L. rourovité, oblé n. polooblé,alespoň dole

duté. Byl. namnoze pouze pěstované — 11.
5.a)Listy úzké. čárkovité. bezřapičné — (.

b) L. elliptičné až dlouzekopinaté,v řapík zůže
né— 9
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6. a) Cibulesedí na ztloustlém oddenku — 7

Lod. přioblá, pouze 2-3 dm vvs. jen nejdoleji list
natá. Tyč. delší nežli okvětí. — Čárkovité listy
hřbetě bez kýlu. Okvětí kalně růžové n. bělavé. — Čn..
sp. Evr., na skalách a kamen. stráních dosti rozšířen

horní- montanum SCHMIDT. [1279]
Lod. ostrohranná, 5-5 dm vvs., jen dole listnatá
Tyč. jen asi zdéli lístkův okv. — L. čárkovité, asi tal
široké jako lod., ploché. podél hřbetu s ostrým kýlem

Okv. čistě růžové, zřídka bílé. — Sn sp. Euras., mvlhkých lukách porůznu . ...
ostrohranný- angulosum[*

b)

n. jen o málo delší. proto okolík hustý, skoro kulo
vatý. Vnitřní tvčinky [al mají dole po každé strané
tupý zoubek. — Lod. 5-4dm vys. asi do třetí
nv své výšky listnatá. Čárkovité 1. na svrchní straně

žlábkovité. ke konci ploché. Okvětí světle nachové, astak dlouhé jako tyčinky. — Čn.. če. Euras., na ka
men. stráních pouze v okolí Prahy a v poříčí Ploučnice.
na Slovensku ve Spiši (Španihaj) ..

tuh“Ýý-strictum SCHRAD. [zsolStopky květní zdéli až dvakrát tak dlouhé jako lístky
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okvětní, na spodině s listeny. Vnitřní tyčinky na obou
stranách s krátkým, tupým zoubkem. Suknice cibulí
hrubé, posléze ve vlákna se třepící. Lod. 15-55 dm vys.
Listv čárkovité, ploché, většinou 2-5 mm šir. Okv. lístky
vejčité, přítupé, 4-6 mm dl., žluté n. bělavé. — Čec.,
sp. Evr.-alpin. Na skalách vyšších hor, u nás pouze na
Slovensku roztroušeně (Malenica, Fatra, Tlstá, Motičko,
Spiš a p.) . . . . . žlutavý-ochroleucum W. K.

c) Stopky kv. asi 2krát tak dlouhé jako okvětí, proto
okolík volný, dosti plochý. Tyč. dole vesměs bez zoub
ků. — Lod. 5-5 dm vys., jen nejdoleji listnatá. L.
ploché, jen nejdoleji slabě žlábkovité. Okv. lístky von
ných kv. bílé s růžovým středním nervem, skoro 2krát
tak dlouhé jako tyčinky. — Čn., če. Východoasijský,
česn. tuhému podobný, u nás pouze na skále Chuchel
ského vrchu u Prahy zplanělý. . vonný-odorum L.

1284. Allum vincale, 1255. Allium sphaerocephalum.

La) Okolík mnohokvětý — 10.
b) Okolík jest zastoupen pouze 1-2 dlouze stopkatými,

zvonkovitými, bílými kv. a kulatými cibulkami. List ci
bulný pouze 1, dlouze kopinatý. Lod. 2-5 dm vys. Tyč.
asi 3krát kratší nežli lístky okv. — Db., kv. Domovem
v Kavkaze a Persii, u nás velmi zřídka zplanělý (okolí
Prahy a Berouna). . . podivný- paradoxum DON.

0.a)Stvol Shranný, bezlistý, 1-3dm vys. — Cibulové
listy 2, elliptičně kopinaté, dlou ze řapíkaté. Okolík

Klíč k úplné květeně. j
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dosti řídký. lyč. a čnělkakratší nežli bílé, bvé

zdovitě rozložené okvětí [F]. — Kv., čn. Puras, ve stinných lesích porůznu, často hromadně
medvědí-ursinum L. [1281|,

b) Lod. oblá, 3-5 dm vys., objatá asi do polovice své výšky pochvami dvou až čtvř elliptičných n. kopina
tých, krátce řapíkatýchlistů. Okolík hustý, kulatý.
Čnělka a tyč. namnoze delší nežli zelenavo-bílé, ná
levkovité okv. — Čec.,sp. Circumpol., na horských strá
ních v Krkonoších, Jeseníku, Beskydách a na Karpatech
na Slov. iv Podk. Rusi (Piotroš) . hadí- victorialis |.

11.a)Lodyhy n. stvoly po celé délce asi stejně tlusté
Bylinydrobnější,s listy trubkovitě šidlovitý
mi — 12.

b) Lod. uprostřed n. pod prostředkem břichatě roz
šířené. Byl.statnější,s I. trubkovitě baňat“.
mi — 14.

12.a)Okolíkvždv bez cibulek: listenv toulceasi zdé
Ji okolíku. Lístky okv. asi 2krát delší nežli tv
činky — 15.

b)Okolík často s cibulkami: listeny toulce kratší.
nežli jest okolík.Okv.lístky jenasi zdéli n. i kratši
nežli tyč. — Cibule podlouhle elliptičná. Lod. 1-5 dm
vys. Okvětí bělolilákové až bílé. Nitky vnitřních 3 tv
činek mají dole po každé straně zoubek. —Čn.- sp.
Z Orientu, u nás zřídka pěstován

ošlejch n. šalotka- ascalonicumL.
13.a)Lod. pouze 1-2 dm vys., jenom nejdoleji Jistnatá. Listvdokonale oblé. Okv. lístky světle růžové.kop

naté [F|. — Čn., če. Circumpol., pěstovaná v kuchvů
ských zahradách a zřídka na kamenitých březích řek

zplanělá 242 pažitka- schoenoprasumL. [1282|.
b) Lod. 2-4 dm vys., až do třetiny své výšky listnatá.

L. většinou poloblé. Okv. lístky tmavo-růžové, zříd
ka bílé, čárkovitě kopinaté. Ostatně jako předch.
za jejíž odrůdu bývá též považován. — Če., sp. Druh
horský, v Krkonoších. Jeseníku a slov. i Lesních (Čorna
hora) Karpatech na pramenitý ch místechsibiřský- sibiricumWILLD.

14.a)Nitkv vnitřních tří tyč. mají dole po každé stranť
tupý zoubek al. Lod. jest břichatě nadutá pod
prostředkem. — Cibule kulovatá n. do šířky smáč
knutá. Lod. 5-10 dm vvs., i s listv sivozelená. Okvěti
bělavé, bylinné, asi zdéli tv činek. — Čn., če. Asi ze záp.

Asie, všeobecně pěstovaná .
cibule kuchy ňská-cepa L. 11985].

b) Nitky všech tyčinek dole bez zoubků. Lod. jest
břichatě nadutá asi uprostřed. —Lod. 3-6dm
vys. Okv. bělavě zelenavé, mázdřité, mnohem kratši
nežli tyčinky. — Ostatně jako předch.. ale řidčeji pěstovaná. Ze Sibiře. . . cibule zimní-fistulosum |



855

I5.a)Listy rou rovité, oblé neb polooblé, alespoň doleduté —16.
b) L. ploché, často žlabovitě prohnuté, ale nikdy du

té — 17.
16.4)Listv oblé, na svrchní straně mělce žlabovité. Oko

lík obyčejněřídký,scibulkami, zřídkabez cibulek.
— Lod. 3-5 dm vys., až doprostřed listnatá. Listy v době
květu usychající. Okv. růžové neb světle fialové. Pro
střední ušet -nitky tvčinkové asi tak dlouhý jako neroz
dělená část spodní n. i delší [a|. — Čn., če. Circumpol.,
na písečnatých polích a pahorcích rozšířený . . . . .

polní- vineale L. [1284|.
b) L. polooblé, na svrchní straně hluboce žlabovité. O

kolík hustý, skoro kulatý, bez cibulek. — Lod. 3-6
dm vys. Okv. nachové. Prostřední ušet nitkv tyč. krat
ší nežli spodní, nerozdělená část nitky [F]. — Čn., če.
Merid., na keřn. stráních, skalách a polích porůznu .

kulatohlavý- sphaerocephalum L. [1285|.

ae

ai!„N
jh

1:86. Alhum rotundum. 1287. Allium scorodoprasum. © 1288. Allium sativum.
Lb

I7.a)Pacibulky při cibulích hnědočervené. Toulec, v
němž byl květní okolík před rozvitím zahalen, kratší
nežli okolík — 18.

b)Pacibulkybělavé neb žádné. Toulecdlouze z0
banitý, delší nežli okolík— 19.

I8.a)L. travozelené, úzce čárkovité,po okraji hlad
ké, na konci kápovité. Lod. 3-6 dm vys. 'oulec 1i
stenný. Okolík hustý, kulovaťý,bez cibulek
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rozmnožovacích. Kv. nachové. — Čc., sp. Merid., na keř
natých stráních porůznu . . . . . . .< + + < + +.

okrouhlý- rotundum L. [1280|.
b)L.sivozelené, široce čárkovité,po kraji drsné,

již za doby květu usýchající. Lod. 6-10 dm vys., oblá, až
do prostředka listnatá. Toulec 2listenný. Okolík
řídký, s fialovými rozmnožovacímicibulka mi. Kv.
tmavě nachové. — Čn., čec. Merid., na pokrajích lesů a
luzích porůznu . . ořešec- scorodoprasum L. |1287|.

19.a)Cibule s velikými, přisedlými, podlouhlými pacibul
kami. Okolík řídký, s rozmnož. cibulkami. Kv. špi
navě bílé. Okv. lístky kopinaté, na hřbetním kýlu
hladké. — Lod. 5-8 dm vys., oblá, asi do polovice sist
natá. L. sivozelené, na svrchní straně žlábkovité. — Čc.,
sp. Z Orientu, pěstovaný a někdv i zplanělý . . . ...

kuchyňský- sativum L. [1288|.
b)Cibule zpravidla bez pacibulek. Okolíkhustý,

kulovatý,bez cibulek rozmnož. Kv.světlerů
žové. Okv. lístky podlouhlé, tupé, na kýlu drasla
vé. — Ostatně jak předch. Znám pouze v kultuře, jest
zajisté jen kulturní rasa ve Středozemí a v Orientě do
mácího A. ampeloprasum L.: u nás pěstovaný a
zřídka zplanělý. . . . . pór n. luček- porrum L.

Rod 10. Modřenec. Muscari. Traubenhvazinthe.
Byl. cibulnaté, s čárkovitými L a jednoduchými stvoly,

které se zakončujíhroznem. kv. mají okvětí srostlo
lupenné, 6zubé a tvčinky k okvětí přirostlé.
1.a) Nejhořejší jalové květy mají delší stopky nežli kv.

ostatní a tvoří chocholku. lIrozen později prodlouže
ný a řídký — 2.

b) Nejhoř. jalové kv. nemají delších stopek nežli kv. 0
statní. IIrozen i pozdějihustě směstnaný — 3.

9,a) Květy v chocholce jsou 4-6kráte kratší nežli jejich
stopky: kv. dolejší odstálé, asi zdéli svých stopek.
— Stvol 3-6 dm vys. L. široce čárkovité, žlabovité. Okv.
jalovýchkv. zvonkovité. modře fialové: okv.
ostatníchkv. hranatě válcovité, žlutozelenavé,u
prostřed olivově hnědé. — Kv., čn. Merid., na písečn. po
lích porůznu . chocholat“v-comosum MÍLL. [1289

b) Kv. v chocholce asi zdéli svých stopek: dolejší kv. na
mnoze delší svých stopek. — Ostatně jak předch., zvlů
ště na keřnatých a stepních stráních -2 2 + 4 + +

- tenkokvětí- tenuiflerumTAUSCÍÍ.
5.a) Listy úzce čárkovité, žlabovité, nazpět ohnuté, mno

hem delší stvolu. v časkvětu na svých koncích
již uschlé. Hrozen 530-40květý.— Stvol 10-25cm vy*.
Okvětí vejčité, tmavomodré, u nojhořejších, jalo
vých kv. fialově modré. — Db., kv. Merid., na polích
a keřn. stráních v již. Moravě a na stř. a již. Slovensku;
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' Čech. pořídku na zahradních trávnících, jen zplanělý
hroznatý- - racemosum LAM [1290]b) L. kopisťovitě čárkovité, přímoodstálé, kratší

nežli stvol, v čas květu ještě celé zelené. Hrozen
pouze 15-20květý. — Stvol 10-15 cm vys. Okv. vejčito
kulovaté, světlc modré. Ostatně jako předch., poříd
ku na polích a zahradních trávnících jen zplanělý M

šírolistý- botryoidesDC.

1289, Muscari comosuin. 1290. Muscari racemosum. 1291. Puschkinia setllaides.
£

Rod (1. Puškinie. Puschkinia. Puschkinic.
Připomíná vnějškem lado ňku, má však bledomodré 0

květízvonkovité, hluboce6dílné a v ústí jeho 6laloč
nou korunku, se kterou jest srostlo 6 tvčinek [F]. — Db.
Původem z Orientu. u Sv. Prokopa blíže Prahy zplanělá . .

Jadoňkovitá-seilloides ADANS.[1291].

Rod 12. Bělozářka. Anthericum. Graslile.
Byl. vytrvalé, zachovávající sc oddenkem, s přízemní

mi, čárkovitými I. a přímou, bezlistou, 3-6 dm vys. lod., která
se zakončuje latou n. hroznem bílých kv. Stopky kv. jsou
v dolejší poloviněčlánkovány |F|. Okv. jest hvězdo
vitě rozložené a dlouhoneopadává.
a) Květenství obyčejně latnaté, složené z větví (hroznů)

odstálých. Listeny, z jejichž paždí vvrůstají kv., zcela ne
patrné, několikrát kratší nežli stopky kv. Čnělka
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rovná a přímá. — Čn., če. Merid.. na suchých, keřn. stra
ních porůznu ... -0.2 větvitá-ramosum [. [1292].

b) Květenství zpravidla jednoduchý hrozen, zřídka na
spodu s 1-2 hroznitými větévkami. Listeny mnohem delší
nežli u předch.,asi do polovice stopek i výše sa
hající. Čnělka trochu prohnutá. — Ostatně jako
předch. a sice pouze ve stř. a sev. Čechách a na Slovensku

lilijovitá- liliagoL.
Pozn. Na váp. stráních údolí Radotínského u Prahy byl pozorován též mí

šenec obou druhů bělozářek. (A. con fusum DOM.)

1292. Anthericum ramosum. 1295. Narthecium ossifragum.

Rod 15. Kostilomka. Narthecium. Beinbrech.
Vyhání z plazivého odd. čárkovito-mečovité I. a listnatou,

1-3 dm vys. lod., zakončenou hroznem přímých, uvnitř žl u
tých, vně zelených kv. — Čec.,sp. Evr.-atlant., u nás
kdvsi od Slatiňan u Chrudimě známá, nvní však již vvhynulá

obecná- ossifragum HUDS. [1295].

Rod 14. Denivka. Hemerocallis. Taglilie.

Bylina vytrv., s hlízovitě naduřelými, svazčitými kořeny,
s přímou, větevnatou, až přes 1 m vys. lod., s široce čárkovi
tými, dole žlabovitými l. a s velikými, nálevkovitými, hluboce
Óklanými kv.načlánkovaný ch stopkách.Původuci
zího, u nás pěstované pro okrasu a jen zřídka zplaňující:
a) Okvětížlutočervené, nevonné:53vnitřní jeho uštv

po kraji vlnovité. Listv asi 2 cm šir. — Čec.,sp. Z Kav
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kazu, již. Rusi a snad i z již. Evropy, často pěstovaná a
občaszplaňující. ... „pla vaá-fulva L. [1294].

b) Okv. žluté, vonné; vvšeck v jeho ušty ploché. L.
pouze asi 1 cm šir. — Čec.,sp. Jihoevr., zplanělá u Sv. An
tonína blíže Litomyšle . . . . -2.2 . žlutá-flava |.

Rod 15 Konvalinka. Convallaria, Maiglóckchen.Vyhání z plazivého odd. 2-5elliptičné I., jejichž řapíkv

jsou objaty „pochvami, a po straně těchto listů vyrůstá jednoduchý, 1-2 dm vys. stvol, ukončený jednostranným hroznem bílých, kulovatě zvonkovitých, vonných kv.
IW],které vyrůstají z paždí nepatrných listenů. Kulaté ho-0bule [f]|posléze zčervenají. Kv., čn. Circumpol.,

hájích a křovištích hojná .
vonná- majalis L. [1295].

1294. Hemerocallis fulva. 1295. Convallarialaria majalis
Lb

Rod 16.Kokořík. Polygonatum. WeiRwurz.
Shodujese v kulatých bobulíchs konvalinkou,

ale květy jeho vvrůstají z paždí listů a mají okvětí váltovito-trubkovité.
La) Vejčité listy střídavé. Bobuleposlézetmavo

| modré —2
b) Úzce kopinaté*) L.v přeslenech. — Lod. 5-10

dm vys., hranatá, jednoduchá. Bílé kv. nejčastěji v Ú

žlabních svazečkách 2květých, řidčeji E Skvětých. Bobule poslézemodřefialové. — Čn., če. Euras., ve stin
nýchhorskýchlesíchporůznu.. M

přeslenatý- verticillatumALL. [1296].
*) U Jablonce n. Jiz. byla sbírána velice statná odrůda s listy podlouhlým:,

většímia Širšími, až 14cm1 dlouhý mi a 18 mm Šir. a s bobulemi taktéž většími nežliUtvarutypického .. 2 šarolistý - var. latifoliumDOM.
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2.a) Byliny úplně lysé — 3.
b) Byl. na hranaté lodyze, na stopkách kv. a na žebrác

rubu listového pýřité. — Lod. 3-6 dm vys. L. krátc
řapíkaté, široce vejčité. Květy v úžlabních svazeč
kách 1-4květých Vnějškem podoben násl. — Kv., čn. |
hoevr., v. echách v údolí u Peruce blíže Libochovi
na stř. a již. Slovensku a v Podk. R. v okolí Buštění.

šírolistý-latifolium DESÍ
5.a) Lod. oblá, 5-6 dm vys. Úžlabní stopky kv. většinou 53

květé. Nitky tyčinek pýřité. L. kratičce řapíkat
Převislé květy bílé, vpředu zelenavé. — Kv., čn. Eura:
v Ilupenitých lesích a na porostlých stráních dosti hojn

mnohokvět v- multiflorum AL1..[1297

12%. polygonatum 1297. Polygonatum 1298. Asparagus officinalis.
verticiflatum. K multiflorum. y

b) Lod. hranatá, 5-5 dm vys. Úžlabní stopky kv. pouz
1-2květé. Nitky tyčinek lysé. Listy objímavěpř
sedlé. — Ostatní jako předch., jemuž se i vnějškem ve
lice podobá . . . . . lékařský-officinale ALL*

Rod 17.Chřest. Asparagus. Spargel.
Vytrv. byl. až přes 1 m vys., větevnatá, s nitkovit“

mi I (pavětvičkami — k), které vyrůstají ve svazečkách
paždí zakrnělých šupin (vlastně listů — 1). Žlutavě zele
né, drobné květy [Fy, F;], spočívají na kolénkatých, úžlab

+) K. vonný = P. odoratum DRUCE.
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nich stopkách, jsou 2do mé. Kulaté bobule záhy zčervenají.
— Čn., če. Eurosib., často pěstován, ale také na keřn. stráních
a lukách porůznuplaný n. zplanělý. . .

obecný- officinalis L [1298].

Rod 18.Listnatec. Ruscus. Máusedorn,Dornmyrte.
Vytrv., prostřední, vždy zelený polokeř s plazivým od

denkem. Lod. L mázdřité, šupinovité, Místo listů vyvinuty lupenité osyt. ř. fylokladie, v prostředku lup. osy nalézá se
hrubý, bylinný, ostrý listen, v jehož úžlabí stojí několik (po
3-5)květů. Okvětí až 4 mm dl., zelenavé. Plod jednosemenná
bobule až 2 cm tlustá. — Bř., db. Merid. V horských lesích
Malých Karpat sev. Bratislavy (Sv. Jur, Pezinok, Modra) a v
okolí Lučence . . . . -< .+ . čípkový-hypoglossum |.

1299,Streptopus amplexifolius. „0 Paris guadrifolia.
Rod 19. Čípek. Streptopus. KnotenfufŘi.

Vyhání ze ztloustlého, rovnovážného odd. přímou,
jednoduchou n. vidličnatě větvitou, 3-8dm vys. lod., po
rostlou srdčitě vejčitými. ob jímavými l. Zvonkovité,vně
žlutavé,uvnitřbílé kv. [F]spočívajína kolénkatěohnu
tých stopkách,které sc stáčejí po d listy. Bobule[f]jsou hruškovité, posléze červené. — Čn., če. Circumpol.,
ve vlhkých horních lesíchporůznu. ...

objímavý- amplexifolius DC. [1299].
Rod 20. Vraní oko. Paris. Einbeere.

Vytrv. byl. s plazivým oddenkem a s jednoduchou, 1-53dm
vys. lod., zakončenou jediným kv. Hluboko pod květem jsou
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4 široce vejčité, ve špici zůžené“) |. v přeslenu: zřídka býva
přeslen 3-6listý. Okvětí skládá se ze + kopinatých, zelených
lístků vnějších a 4 čárkovitých, žlutých lístků vnitřních. Tyč.
8, nad prašníky s protaženým spojidlem [a]. Semeník, se 4
čnělkami, dospívá v kulatou, černomodrou, jedovatou bobuli
[F]. — Zřídka vyskytují se květy Sčetné, s 10 tvčinkami. —
kv., čn. Ve stinných losích dosti rozš. < 2 2 2 2 4 4

čtvřlisté-guadrifolia |.. (1300).

Rod 21.Pstroček. Majanthemum. Schattenblume.
Drobná byl. o tenkém oddenku a přímé, 6-15 cm vys. lo

dyze, která má pouze 2 (zřídka 1-3) řapíkaté, srdčito-vejčité,
střídavé I. a ukončuje se hroznem 1-5květých svazečků drob
ných, bílých kv. [F]. Tyto mají 4listé okvětí, 4 tyč. a svrchní
semeník, z něhož dospívá kulatá, posléze červená bobule [f].
— Kv., čn. Circumpol., ve
stinných lesích hojný . . . .

dvoulistý- bifolium
SCHMIDT.**) [1501].

1301. Majanthemum bifohum. 1302. Luzula pilosa.

Celeď 12. Sítinovite. Juncaceac.
Připomínají stébelnatými lod. a čárkovitými L trávy,

ale drobné, neúhledné kv. jejich jsou téhož složení jako u
liliovitých: mají totiž 6listé, při tom ovšem vytrvalé
a nejčastěji blánovité okvětí 6 n. také 3 tyčinky a svrchní
semeník se čnělkou rozeklanou ve 3 ramena. Plody tobolky.
Ve 2 rodech:

s) U Frývaldova ve Slezsku vyskytuje se odrůda s listy okrouhle opak
vejčitými, na konci tupými, 7-8 cm dlouhými a 5-6cm Šir. < < « « + *

okrouhlý - rotundata DOM.
**) Smilacina hifolia DESF.
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Rod 1. Bika. Luzula. Ilainsimse.

Byl. vesměs vytrvalé, mající listy alespoň v mládí řídce
porostlédlouhými,bělavými chlupy, pochvy listů za
vřené a tobolkyjednopouzdré, Šsemenné.

„r.a) Květyvesměs jednotlivé, dlouzen. krátce stop
katé, v květenství volném, kruželovitém. Okv. lístky
posléze kratší než tobolka — 2.

b) Kv.po 2 n. u větším počtu ve svazečkách,
strboulech n. kláscích, které dohromadysklá
dají kružel n. přetrhovaný klas — 53.

1
——

a) Oddenek trsnatý, bez výběžků. Vnější větve kru
žele, namnoze Skvěté, po odkvetení často sehnuté
dolů. — Lod. 15-50 cm vys., se 3-4 pochvatými listy.
L. přízemníčárkovito-kopinaté, k dolejškusil
ně zúžené, I. lodyžní mnohem kratší. Okvětí hnědé.
— Db., kv. Circumpol., ve stinných lesích hojná . ...

chlupatá-pilosa WILLD.*)[1302]|.
Odd. plazivý, s výběžky. Všecky větve kružele,
namnozeIikvěté,i po odkvetení vzpřímené. —
Lod.jako u předch. |. přízemníi lodyžní čárkovité.
Okvětížlutavé n. nahnědlé.— Db.,kv. Evr.-alp.,
u nás pouze v Beskvdách, v celých slov. Karpatech a
v Podkarp. Rusi u Podmanastira -< -2 -2 -2 -+2.+ +...

žlutavá-luzulina D. TORRE.**)
3.a) Květy po 2-5 v drobných svazečkách na konci ten

kých větví a větviček bohatého, rozevřeného kružele —4.
b) Kv. směstnané do vejčitých n. podlouhlých klásků,

po případě do strboulů, které dohromady skládají
kružel n. přetrhovaný, složený klas — 6.

— ha
—

4.a) Listy na okraji dlouhými chlupy brvité; květy po 5-4
ve svazečkách — 5.

b) L. pouze na spodině dlouze chlupaté, užší, čárkovitě
kopinaté; květy dosti husté, většinou nahloučené. — Lo
dyhy 1-25 dm vys., dosti tenké. Vnější okvětní líst
kv kaštanově hnědé, přiostřené, vnitřní jemnější, bled
ší, hrotité. — Čec., sp. Euras.- alp., na vysokohorských
holích i skulinách skalních, většinou na podkladu nevá
pen. Na Slovensku na Babia góra a na Vatrách, na Ďum
bíru a Kunstavě. V Podkarp. Rusi na všech vys. marma
rošských poloninách —.Kaštanová- spadicea D. C.

„a) Listy pod kruželem zdéli n. delší kružele. Lod. 5-6
dm vys., lysá, s úzce čárkovitými listy téže
délky jako jsou listy přízemní.Okvětí bělavé, jen
ve vyšších polohách často načervenalé (var. rubella
GAND).)až černohnědé (var. fuliginosa ASCHERS,),
delší než tobolka [f]. — Kv., čn. Evr., ve světlých lesích
i v horách hojná. ha jní- nemorosa E. MEY.***)[1505].

vt

*) B. jarní = L. vernalis DC. — **) L. flavescens GAUD. — ***) B. bělavá
| n. úzkolistá = L. albida DC., L. angustifolia GAR.
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b)

6. a)

sty pod kruželem kratší nežli kružel. Lod. statněj
5-12dm vys. L.přízemníčárkovito-kopinalé,

15 mm šir., mnohem delší nežli I. lodyžní. Okvětí
nahnědlé, zdéli tobolky. — Čn., če. Euras., ve stin
ných horních lesích od Šumavy až do Karpat porůznu

lesní- silvatica GAUD:)
Klásky n. strboulky skládají květenství kruželovi
té. Čárkovité listy ploché, širší nežli 2 mm — 7.
Klásky (strboulky) skládají přetrhovaný,laločnat“.
více méně přehnutý klas. Čárkovité1.mělce
žlábkovité, pouze 1-2 mm šir. — Lod. 1-3 dm vvs.
Okv. černavé, zdéli tobolky. Čec., sp. Circumpol.
horská, u nás pouze v Krkonoších a na Slovensku na
Tatrách.. . -2-2.2.2 2. Klasnatá-spicata DC.

Li
ŠÍ,
7

1305. Luzula nemorosa. 1304. Luzula campestris. 1305. Luzula pallescens.

7.a) Všecky lístky okv. asi stejně dlouhé, kopinaté.

b)

8. a)

Průměr kvítků asi S mm — 8.
Vnějšílístkyokv.kopinaté, dolší nežlie|liptič
né lístky vnitřní. Průměr kvítků pouze 4-6 mm —9.
Čnělka asi tak dlouhá jako semeník n. i delší. z
okvětí vyčnívající a dlouho neopadávající [F]. Prašníky
několikráte delší svých nitek. — Lodyhy 10-25
cm vys., v řídkém trsu, zakončené kruželem chu dým.
složeným pouze ze 2-5 klásků (strboulků). Okvětí hnědé.
— Bř., db. Kosmopol., na lesních lukách a v hájích obec.

ladní- campestris DC, [1304|.
*) B. největší = L. maxima IDC,
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b) Čnělka kratší nežli semeník, z okvětí jen nepatrně
čnějící, záhy opadává. Prašníky jen asi zdéli svých
nitek. — Lodyhy 15-40 cm vys., v trsu namnoze hustším.
Kružel bohatší, z 5-10 klásků (strboulků) složený. Okv.
kaštanově hnědé. — Kv., čn. Ostatně jak předch., jíž1vnějškemsepodobá,dostihojná. V.

mnohokvětá- mulHilloraLEJ.
.a) Okvětížlutavé, zelenavé n. nahnědlé. —Lo

dvhv 15-30cm vys., trochu chabé, v hustém trsu.
Kružel bohatý. Semena [z] s přívěskem velikým, jen asi
o polovici kratším nežli jsou sama. — Kv., čn. Euras.,
v suchých, zvláště písečnatých lesích dosti rozšířená ..

drobounká- pallescens BESS.[1305].
b) Okv. černohnědé. — Lodyhy 2-4 dm vys., ztuha

přímé. Kružel chudší, pouze 5-10klasý. Přívěsek se
men nepatrný. — Čn,, čec.Euras., v horních lesích od
Šumavy až do Beskyd a Karpat. jakoži i v Českomorav.
vysočině ©.. . . .2 2. horská-sudetica PRESÍ.

Pozn. Míšence L. nemorosa X pilosa byl pozorován v Brdech v lesích
Příbramě.

Rod 2. Sítina. Juncus. Simse.
Byl. vytrvalé n. 1leté, s listy Ivsý mi, více méně oblý

ni, s pochvamilistů rozčísnutými a s tobolkamibuď
iplně n. alepoň dole Spouzdrými, vícesemennými.
„a) Květenství»po straně« bezlistých, dole pochva

mi objatých lodvh.“) Kromě lodvh vyrůstají z plazi
vého oddenku neplodné prýtv, zakončenéjediným.
oblým, bezkvěté lodyze podobným listem

0

b) Květenství zřejmě konečné. Lodyhy alespoň dole
listnaté, řidčeji bozlisté — 5.

na) Lodvhy 5-10cm vys., nad prostředkeme s boha
tým n. chudým kruželem květů — 5.

b) Tenké, téměřnitkovité, pouze2-5 dm vys. lodyhy
ast uprostřed n. i níže« s chudým. nejčastěji
zkvětým. více méně staženým kruželem. — Ostatně jsou
lod. travozelené,nepřetrhovanou dřenívyplněné
IL] dole obalené světlohnědými pochvami, nahoře často
ohnuté až převislé. Kopinaté okvětní lístky bělavé,
vnitřní přítu pé. vnější špičaté. — Čn., čec.Circum
pol., na mokrých, rašel. lukách zvláště hornatějších po
loh dosti hojná . . nitkovitá-filiformis |.. |1300|.

3a) Dřeň uvnitř lodvh nepřetrhovaná. Ve květech
pouze po 3 tyčinkách — 4. . .

b) Dřeň v lod. přehrádkovaně přetrhovaná [Lyl.Ve
kv. po 6 tvě. |W].— Lodvhy [L] sivozelené, mdlé,
rýhované, na spodulesklý mi, tmavěčervenohně
dými pochvami objaté. Kružel dosti řídký. Okv. lístky
IF] vesměs špičaté, žlutohnědé. Elliptičné, leskle

*) Ve skutečnosti jest květenství konečné, ale přerůstá je dlouhý, ve směru
lodyhy [1308 LJ dále rostoucí listen |B).
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4. a)

kaštanové tobolky [f]| na vreholku hrotité. — Kv.-čc.
Kosmopol.,na březích vod a močálů hojná... .....

sivá-glaucus EHRH. [1507].
Kružel rozložitý, z větví prodloužených. Tobolky
If, £4]na vrcholku vtisklé. — Lodyhy [L;] mdle zele
né, za čerstva zcela hladké, sotva zřetelně jemně rýho
vané, dole asi jako husí brk tlusté, nelesklými,
světle hnědými pochvami obalené. Okvětí nahnědlé. —
Čc., sp. Kosmopol., u vod a v močálech obecná . . ...

rozkladitá- effusus L.*) [1308].

78

a
a .

na

vz

L
V; Ň dz,

i] M Nd- | h

L, | OB| 6 F

1306. Juncus filiformis. 1307. Juncus glaucus. 1508. Juncus effusus.

b) Kružel strboulovitě stažen“, z větví namnoze

6, a)

krátkých. Tob. na vrcholku tupé, ale nevtisklé [f, f].
Lodyhy [L] nasivělé, jemně a zřetelně, zvláště na
hoře, rýhované. — Čn., če. Euras.. u vod a močálů obecná

klubkatá-conglomeratus I.. [1309]
Květyjsou směstnánydo vícokvětých strboul
ků, které sedí v rozsochách a na vrcholcích nestejně
dlouhých větví kruželovitého, někdy strboulovitě sta
ženého květenstvín. na vrcholku nerozvětvených lo
dyh —6.
Kv. v kruželovitých květenstvích jednotlivě n. na
posledních rozvětvených po dvou až třech — 12.
Vytrvalý oddenek plazivý a výběžkatý. Listy

*) V Brdech a v nížině Polabské byla pozorována odrůda velice štíhlá, sť
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spřebrádkami vně zřetelnými. Vekvětupo
6 tyčinkách — 7.
Oddenekn. iletý kořentrsnatý, bez výběžků.
Nitkovité n. štětinkovité L bez přehrá
dek vně zřetelných. Ve kv. obyčejněpo 3 tyč.
= 11.
Lístky okv. vesměs špičaté, zřídka
tupé — 8.
L. okv. všecky n. alespoň 3 vnitřnítupě zao
krouhlené — 10.


vnitřní pří

b)
Listv hladké, za sucha útle a hustě čárkované — 9.
L. vynikle 7-9žebré, poněkud smáčknuté. — 5-9 dm
vys., zakončená krůželem bohatým, volným. Okvětní
lístky černohnědé, lesklé, všecky špičalé.vnitř
ní 3 delší nežli vnější, špičkou ven ohnuté, asi tak
dlouhé jako vejčitá, na vrcholku zašpičatělá tobolka.
— Če., sp. Orient., na slatinách velmi pořídku .-.

čcrnavá-atratus KROCK.

kou ven neohnuté), vnější 3 špičaté, vnitřní trochu
přitupělé |[F]. — Lod. 2-6 dm vys., 2-4listá, jemně Čár
kovaná, zakončená kružeolem o větvích většinou rozestá
lých. Dřeň oblých n. trochu smáčknutých listů jest pře
trhovaná, proto se jeví L., zvláště kdvž uschly, kolén
katě článkovanými. Okv. zelené až hnědé. zřídka černo



hnědé. Podlouhle elliptičné, zdanlivě | pouzdré, hnědé až
černohnědé, lesklé tobol. If] jsou nahoře znenáhla zten
čené v zobánek. — Kv.-zí. Circumpol., na vihkých lukách a lesních bažinách obecná 2..

článkovaná-articulatus L.*) |[1310|.
b) Vnitřní 3 lístky okv. delší nežli lístky nější a jem

nou špičkou ven ohnuté. všecky všakšpičaté,
černohnědé, lesklé. Květy. poměrnědrobné. —
Ostatně jak předch., které se i vnějškem podobá, ale
mnohem vzácnější, hlavně jen v hornatějších polohách

špičatokvětá- acutiflorusEHRH.**)
10.a)Kružel rozkladitý. Okvětí bělavě zelenavé,

někdy skoro stříbřitě bílé n. málo nahnědlé. Lod. statná,
6-10 dm vys., na spodu s velkými pochvami. — Okv.
lístky [F] všecky tupě zaokrouhlené, rovné, asijistejně
dlouhé. Tobolky If] dokonale 5pouzdré, vejčité, krátce
hrotité, jen asi tak dlouhé jako okvětí. Vnějškem
podobná druhu násl. — Čec.,sp. Merid., na bahn. lukách
a v příkopech velmi pořídku (střední Polabí, Bělá) i již.
Slovensko. tupokvětá-subnodulosus SCHRK.***)

b) Kružel z větví více méně vzpřímených. Okv. čer
nohnědé. Lod. pouze 2-4 dm vys., — Okv. lístky za
okrouhlenětupé, vnější3 krátkou bodlinkou za
Kkončené[f]. Tob. zdánlivě tpouzdré, na vrcholku v kra
tičký zobánek náhle ztenčené, delší než okv. —
Če.-zí. Cir cumpol., na bahn. a rašel. lukách a po krajích rvbníkůporůznu.. ...

černohnědá- - alpinus VILL.+) [1311].
11.a)Byl. vytrv., s listnatými, 1-2 dm vys., chabými.

často položenými a kořenujícími lodvhami, které bývají
na spodu cibulkatě napuchlé. Větve kružele prodlou
žené. Lístky okv. |F| stejně dlouhé, vnější špičaté, vnitř
ní tupé, oboje o málo kratší nežli červenohnědá tobolka
If. — Če.- zí. Evr., na bahnitých lukách a březích rvb
níků dosti rozš.. . položená- bulbosus L.TT)[1512].

b) Bvl. 1letá, vytvářející trsy nitkovitých, žlábkovitých
listů a přímých. bezlistých, pouze 5-15em vys.
lodyh, které mají na vrcholku obvčejně jen 1 květní
strboulek. složený z 5-10 kvítků, řidčeji po stranách je
ště 1-4 strboulky. Pod strboulkem jest několik listenů.
z nichž jeden strboulek značně přerůstá. Lístky okv.
IF, F] bělavé, později červenohnědé, vnější delší nežli
vnitřní, útlým hrotem trochu ven ohnuté. Tobolky hně
dé, kratší nežli okv. — Čn.-zí. Kosmopol.. na vlhkých
písčinách porůznu

strboulkatá- - capitatus WEIG. [1313].
Pochvy listové mají proti čepeli postavený brv itý ja
zýček Ij|. Blanité listence |b] pod květy jsou na
konci 5-5klané. Vytrv. byl. s plazivým oddenkem a

* S.S. leskloplodá = JI. lamprocarpus EHRH., J. isthmiacus NECK. — *)5lesní = J. silvaticns REÍCH. **) J. obtusiflorus EHRIL +) J. fuscoater
SCIIREB.— +7)J. supinus MONCH.

12.a
S
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s trsy nitkovitých, pouze 1-2 dm vys., dole pochvatých,
ostatně chudolistých lodyh, které se zakončují 1-4kvě
tým kruželem. Kružel přerůstají 2 štětinovité, značně
dlouhé listeny. Okv. lístky hnědé, bíle vroubené, asi
zdéli vejčité, leskle temnohnědé tobolky [f|. — Čec., sp.
Circumpol., horská, na vlhkých, kamen. hřbetech v Šu
mavě, Krkonoších, Klad. Sněžníku, Jeseníku a vyšších
Karpatech na Slovensku i Podkarp. Rusi..

trojklaná- trifidus L. [1314].
b) Pochvy listové nemají brvitých jazýčků postavených

proti čepelím. Blanité listence pod květy jsou celo
krajné — 15.

1312. Juncus bulbosus. 1315. Juncus capitatus.

15.a)Byl. vytrv., s plazivým n. trsnatým oddenkem a
s lodyhami přímými,teprve nahoře v kružel roz
větvenými — 14.

b) Byl. 1leté, se svazčitým kořenem a s lod. namnoze
chabými, záhy zdola rozvětvenými,pouze 1-2dm
vys. — 19.

HH.a)Listeny pod Kkruželemvyrůstající jen asi zdéli neb 1kratší než kružel — 17.
b)Čárkovité listeny pod kruželem mnohem delší nežli

kružel — 15.

15.a)Květenství volné, květy oddálené n. sblížené. — Lodyhypřímé, 2-5 dm vys., jen na dolejšku listnaté. Okv. lístky
bledé, posléze slabě nahnědlé. kopinaté, o něco delší než
tobolka. — Čn., čec. Domovem v již. Africe a Americe:
v Evropě se postupně šíří; u nás celkem roztroušeně tak:

Klíč k úplné květeně. 54



850

Č. (Georgswalde, Pardubice), Mor. (šilperk, Vidnava).
Slov. (Plavecký Štvrtok sev. Bratislavy), Podk. Rus (všu
de kolem Mukačeva, Svaljavy, v údolí Viznice a p.)...

tenká- tenuis WIILD.
b) Květenství jedna až tři konečné hlávky. Vysokohorské

druhy s nižšími lodyhami — 16.
16.a)Konečná hlávka jedna; květy 1-4; lodyha pouze na Spo

dině listnatá. Okvětní lístky stejně dlouhé, vejčitě-ko
pinaté, tupé, červenohnědé, řidčeji bledé. "Fobolka pře
sahuje asi o polovinu okvětní lístky. kaštanově hnědá n.
červeně hnědá, lesklá. — Če.-zí. Circumpol.-alpin., na
mokřadech ve vvsokých horách, u nás pouze na Sloven
sku na Bielských Tatrách a v Podk. Rusi na Poloninách

trojplová- triglumis |.. |1515|.

b) Květy v 1-3 chudokvětých (3-6 kv.) hlávkách; velké +5
mm, za plodu 7-8 mm dl., zřetelně stopkaté; lodyha
s 1-35oddálenýmilisty. Okv. lístky stejně dlouhé
n. vnější delší, čárkovitě-kopinaté, kaštanově hnědé, na
Špičce mázdřité, vnější přiostřené, vnitřní přítupé; to
bolka přesahuje okvětní lístky o polovinu, kaštanově
hnědá. — Circumpol.-alpin. Čec..sp., na vysokohořích na
prameniskách, mezi balvany, u nás pouze na Slovensku
na Vys. Tatrách a v Podk. Rusi na poloninách Pietroše
a Bliznice . . . . . . kaštanová- castaneus SM.

17.a)Oddenek plazivý. Lodyhy listnaté. Okv. lístky
tupé, kratší než tobolky — 18.

b)Odd. trsnatý. Lod. bezlisté u. pouze tlisté.
Okv. lístky asi zdéli tobolek If, barvy světlehně
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dé. — Lod. tupohranná, 2-4 dm vys. Listy (přízemní) tu
hé, odstálé n. zpět ohnuté, s širokými, světlohnědými
pochvami. Nejdolejší listen kružele s velikou pochvou,
ale krátkou, štětinkovitou čepelí. — Čec.,sp. Circumpol.,
na lesních a rašelinných lukách porůznu ..

kostrbatáů- sguarrosus L. [1316].
1S.a)Lod.zvláštědole smáčknuté. Kulovaté, leskle

hnědé. dokonale SpouzdrétobolkyJH skoro2krát
tak dlouhé jako lístky okv.: tyto světle hnědé, s ši
rokým zesem ým pruhem. Lod. 2-4 dm vvs., asi do
polovice své výšky listnatá. Kružel složený z nestejně
dlouhých vzpřímených větví. — Čn.- sp. Euras., v baži
nách a na vlhkých pasty inách hojná . . 2.

smáčk nutá - compressus JACO. [1317].

b)Lod. skoro oblé. Podlouhle vejčité tobolky jen
o málo delší nežli hnědé. po kraji Černavé lístky
okv. Ostatně jako předch., za jejíž odrůdu bývá pova

žována. — Čn., če. Circumpol., na vlhkých zvláště slaných půdách velmi porůznu . Gerardova-Gerardi LOIS.
19.4)Lístky okv. barvy zelenavé, delší než tobolka — 20.

b)L. okv. barvy temnohnědé, jen asi zdéli kulo
vaté, kaštanově hnědé tobolky [f]. Listy přízemní ten
ké, skoro štětinovité, krátké. Útlé lod. 1-2 dm vys., již
asi od prostředka v řídký. rozestálý kružel dlou
hých, teninkých větví rozvětvené, — Čn.-zí. Évr., na
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vlhkých písečnatých půdách velní porůznu a pouze v
Čechách; na Mor. (Hranice, Jindřichov) a Slovensku (Ni
tra) pochybná. . rybničná- tenageia EHRFL[1318|.

20.a)Lodyhyvícelisté, přímé n. vystoupavé, 5-35
cm vys., namnoze v hustém trsu. Listy čárkovité, téměř
štětinovité. Větve kružele přímé. Vnější lístky okv.
delší nežli lístkv vnitřní |F|. Tobolkypodlouhlé
[f]. Byl. často červeně naběhlá, značně proměnlivá. —
Če.- zí. Kosmopol., na vlhkých písčinách a rolích obecná

ž a bí- bufonius L. [1319].

bb
1318. Juncus tenageia. 1319. Juncus bufonius.

b)Lod.pouze1-2listé. Větvekružele dosti rozevře
né, o větvičkách většinou obloukovitě poohnutých.
Všeckylístky okv. asi stejně dlouhé. Tobolkyskoro
k ul até. Čn., če. Euras.-merid., na vlhkých rolíchvelmiporůznuapořídkuK

kulatoplodá- sphaerocarpusNEES.
„., Pozu. Z míšenců byli u nás pozorování: 1. J. effususX glaucus (=J.

diffusus HOPPE)s rodičiporůznu;2. J. conglomeratus Xeffusus velm
vzácně;5. J. alpinus X articulatus (= J. Buchenauí DORFLER)u Olo
moucea u Malacek;4. J. conglomeratusXglaucus (=). Ruhmeri A
SCHERS.GRAEBN.)na Mor. u Va a Klobouk; 5.J.bufoniusX sphacrocarpus (=). Haussknechtii RUHMER)na Slov.u Sv. Juru.

Čeleď 15. Trávy. Gramineae.

Byliny s jednoduchými, obyčejně dutými, kolénkatými
lodyhami (stébly), pochvatými, bežřapičnými, úzkými. ce
lokrajnými |., které mívají mezi čepelí a pochvou mázdřitý
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jazýček n. misto něho chomáček chloupků. Květy jsou
sestaveny v klásky [1320K, K+], tyto opět v složné klasy
[1320A| anebo laty [1320B), zřídka i v hrozny. Každý klá
sek má na spodu nejčastěji 2 plevy |p]| a mezi nimi jeden
až mnoho květů [F], z nichž každý sedí mezi 2pluchami
lg, 811. Zřídka mívají klásky po 5-4 plevách n. po 1 plevě a
ještě řidčejijsou bezplevné. Spod nější (vnější) plucha
lg| jest namnoze bylinná a prostoupena středním nervem,
který často přechází nahoře ve štětinovitou osinu: někdy
však vyrustá osina ze hřbetu pluchy, jindy docela chybí.
Hořejší (vnitřní)plucha neboli pluška [g+]jest vždy
blanitá a bez osinv: někdy bývá pluška, nechybí-li vůbec,
zastoupena pouhou šupinkou.

Drobounké kvítky |F| mají zakrnělé okvětí [oj, přemě
něné v droboučké lodikuly, 3 tyčinky a svrchní semeník sc
2 pérovitými n. štětičkovitými bliznami. Jen zřídka bývá ve
květech po I, po 2 n. po 6 tvčinkách a po I blizně. Plody jsou

obilky. a to buď nahé, při uzrá
ní z pluchvypadávající,n. okoralé,
s pluchami srostlé.

1320. Květenství a květy trav. 1321. Skutečné a zdánlivé klasy trav.

Trávy jsou čeleď velice bohatá, u nás zastoupena 65 rody:
l.a) Květy vesměs obojaké, zřídka některé jalové.

Jsou-li některé kv. jednopohlavné, pak ne jsou rozdě
lenv do zvláštních květenství: prašníkových a pestíko
vých — 2.

b) Kv. tdomé: prašníkové v konečnélatě, pesti
kové v palicovitých klasech, které sedí v paždích do
lejších listů . . . . . -+ < + + 4 4 +05, Zed.

2.a)Stéhlo zakončuje se na vrcholku jediným klasem,
ať již skutečným n. zdánlivým [1321] — 5.

b) Stéhlo nese na vrcholku několik štíhlých, obyčejně
v v w „ „ . Aprstnatě rozpřažených zdánlivýeh kla
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sů n lichoklasů (ve skutečnosti štíhlých, klasovi
tých hroznů, anví klásky jsou krátce stopkaté, na p
1321 D) — 21.

c) Stéblo přechází nahoře ve větvitou latu složeno
z lichoklasů namnoze jednostranných a klubkat
přetrhovaných (1321 C) . . . . ... 26. Echinochlo:

d) Stéblo se zakončuje zdánlivě jednoduchým hrozne
klásků buď rozevřeným n. štíhlým, klasovitě stažený!
— 25.

c) Stébla se nahoře rozvětvu jí v chudší n. bohaté 1:
tv drobných neb větších, vesměs stopkatýc
klásků [1322] — 28.

3.a) Klas. jímž se stéblo ukončuje. jest skutečný, prě
vý, poněvadž klásky, ze kterých se skládá, jsou zcelbezstopečné, sedíce ve výkrojcích n.n
zoubcích hlavní osy; jsou-li v klase též klásk
kratičce stopkaté, pak jsou to v každém výkrojku os
klasovéjen klásky postranní“) —4.

b) Klas, kterým se stéblo zakončuje. jest jen zdánli
vým, anvť kláskv, ze kterých se skládá. jsou zřete
ně, často ovšem zcela kratičce stopečkaté, jak *
o tom můžeme přosvědčiti, kdvž je s osv klasové 00
hrneme. Ve skutečnosti jest tudíž tento zdánlivý kla
nebolilichoklas válcovitáaž vejčitá.velice hu:
tě směstnaná lata (na př. obr. 1521B) — 10.

c) Květenství složený klas. Klásky opakvejčité, s bok
smáčklé. 1-2květé, jako celek opadavé, ve dvou řadác
na podélných kláscích, které zase tvoří dlouhé klasnat
neb zřídka u spodiny mírně latnaté květenství. Plev
obě stejné, nafouklé. Vytrv., statná tráva pouze v Pod
karpatské Rusi rostoucí... .- .- -2 62. Beckmanni

*)Pouzeu ječmene myšího a ječmenky evropské jsou klásky kr
tičce stopkaté.
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4a) Klasvskládají se ze dvou n. několika řad klás
ků. Plevy klásků jsou dokonale vyvinutý — 5.

b) Klasy skládají sc pouze z jed né řady tkvětýchklásků.Plevychybějí. ..... 28. Nardus.
5.a)Klásky 2květé n. vícekvěté —6.

b) Klásky 1tkvěté, někdy s osinovitým zákrskem po dru
hém kvítku. Trávy 1-2leté. . . . . . . 6. Hordeum.

b.a) Klásky sedí ve výkrojcích n. na zoubcích osy klasovépojednom —7.
b) Klásky sedí ve výkrojcích n. na zoubcích osy klasové

po 2-5. Trávy vytrvalé . . . . . . -+ .2 7. Elymus.
a) Pluchybuď bez osiny n. s osinoukonečnou —8.

b) Pluchy s osinou ze hřbetuvyrůstající. ...
5. Gaudinia.

„a) Smáčknuté klásky jsou
k ose klasu Širší svou
stranou přiloženy, všecky
o 2plevách —9

b) Smáčknuté klásky jsou
k ose klasu přiloženy svojí

S

stranou užší a protojen 1325.Různékláskyzklasůalat trav.
jednou plevou podepřeny.
Klasy ploché, 2řadé ©. . . . . . . -2 . 4. Lolium.

c) Kláskv skoro oblé, na ose klasové kratičkou
stopkou spočívající,tudíž jen zdánlivě přisedlé
— 19b.

a) Plevy 3žilné i vícežilné, čárkovité n. kopinaté.
Klásky nebřichaté, vesměsplodné. Trávy vytrvalé

3. Agropyram.
b) Plevy Bžilné i vícežilné, vejčité. Klásky Skvěté

i vícekvěté, obyčejně břichaté, nejspodnější v klase

hd 

zpravidla neplodné. Trávy tleté „2 Triticum.
c) Plevy 1žilné, šidlovité. Klásky 2květé, zřídka Jkvěté

1. Secale.
0.a)Klásky, z nichž se lichoklas skládá, obsahují pouze

po 1 kvítku (na př. obr. 1323 A, B): v některých
kláscích bývá tento kvítek často zastoupen pouhými ty
činkami n. vůbec chybí —11.

b) Klásky, z nichž se lichoklas skládá. obsahují po 20
více kvítcích a to vesměsobojakých — (7.

c) Klásky v lichoklase dvojího druhu: vedle plodných,
2-5květých, také jalové. hřebínkům podobné, složené z
5-12 prázdných plev — 17b.

Ka) Klásky mají po dvou plevách dokonale vyvinutých,
z nichž ovšem bývá někdy jedna mnohem menší nežli
druhá — 12.

b) Klásky mají po třech plevách, z nichž spodní bývá
někdy nepatrná. — Na spodu klásků jsou štětinkovité,
draslavé pastopečky [1323 G|.Trávy tleté . 27. Setaria.
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c) Klásky mají po čtyřech plevách, z nichž obě svrchní
bývají někdy zakrnělé — 16.

12.a)Obě plevy blánovité, na hřbetě bez háčkovi
tých ostnů — 15.

b) Spodní pleva nepatrná, blánovitá, hořejší však veliká,ztvrdlá, na hřbetě posázená háčkovitými
ostny. Zdánlivý klas (vl. hrozen) dosti řídký — 24b.

15.a)Plevy [1325A, pl napříč i šikmo uťaté, krátkým
hrotem n. šidlovitou osinou ukončené,dole spolu
nesrostlé . .. . . -+ < < < + + +. A Phleum

b)Plevy [1323B, pl špičaté neb tupé, bezosinné
—14.

14.a)Plovy zdéli n. delší pluch, často dol c spolu srostlé.
Plucha ze hřbetu osinatá objímá kolkolem kvítek:
za to pluška chybí. . . . . . +.. 10.Alopecurus.

b) Plevy jsou o něco kratší nežli pluchy a dole spolu
nesrostlé. Pluchabezosinná:; pluškavyvinu
tá — 15.

15.a)Lichoklasvválcovité. vejčité n. ellipsoidic
ké. Plušky 2žilné. Tyčinky v každémkvítku tři

12. Heleochloa.
b) Lichoklasy kulovaté. na spodu objaté břichatými

pochvami obou nejhořejších listů. Plušky 1žilné. Ty
činky v každém kvítku pouze dvě . . . 11. Crypsis.

16.a)Každý kvítek v klásku obsahuje po třech tyčinkách.
Zdánlivýklas vejčitý . ... 2420, Phalaris

b) Kvítky obsahují pouze po dvou tvčinkách. Zdánlivé
klasy (vlastně laty) prořídlé, složené z klásků kopina
tých, žlutavozelených, na hřbetě nahnědlých — 57b.

17.a)Všecky klásky v lichoklase jsou květonosné — 18.
b) Vedle klásku květonosného jest na ose klasové vždy

klásek jalový, hřebínkat“Ý, pouze z 5-12kopr
natých plev složený [1593HJ. Fani ý klas jednostranně2řad2 . Cynosurus.

18.a)Pérovité blizny vyčnívají z pluch po stranách.
obvčejně až na dolejšku klásků — 19.

b)Niťovité blizny vvčnívajíz pluch na vrcholku
klásků. Lichoklasponěkud Jednostran ný, složený z klásků nejčastějiocelově namodralýcl.
řidčeji bělavých neb zelených ... -0 63. Sesleria

19.a)Pluchyna hřbetě kýlnaté, protoklásky se stran
více méně smáčknuté — 20.

b)Pluchyna hřbetě oblé. Zdánlivýklas ze 2 řadkra
tičce stopkatých, válcovitých, 1-2 cm dlouhých klásku
složený ... . 24458. Brachypodium.

c) Pluchy na h tb etě o,b léé. Klásky vejčité, jen asi 6*
mm dl., v lichoklase podobném štíhlému, namnoze jed
nostrannému hroznu — 61b.

20.a)Lichoklasv (latv) namnoze laločnaté, ale nikoli jet
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nostranné. Plevy slejné n. jen málo od sebe voz
dílné. Trávy vytrv., 2-6 dm vys... . . ©.47. Koeleria.

b)Lichoklasy (laty) krátké, široké, jednostranné.
Plevy velice nestejné, téměř kožovité, zelené, po kraji
bílé. Tráva tletá, trsnatá, o tuhých, pouze 5-15 cm vys.,
až po samé květenství listn. stéblech . 49. Selerochloa.

21.a)Lichoklasy skládají se z kratičce stopkatých klásků, kto
ré mají po dvou plevách — 22.

b) Oblé, bezosinné, kratičce stopkaté klásky, z nichž licho
klasy se skládají, mají po třech plevách, z nichž 0
všem spodní bývá často nepatrná . . . 24. Digitaria.

22.a)V lichoklasech jsou klásky dvojího druhu: vždy je
den bezstopečný, obojaký a vodleněhodruhý
stopečkatý, prašníkový nebjalový... ...

22. Andropogon.
b) V Nchoklasech jsou klásky jednoho druhu: vesměs

obojaké, kratičce stopkaté, bezosinné . 23. Cynodon.
25.a) Klásky, z nichž hrozen (ať již skutečný n. zdánlivý) je

složen,obsahujívždy jen pot kvítku — 2.
b) Klásky obsahují po 2 i více kvítcích: obsahují-li

jen 1 kvítek, pak mají vedle něho po druhém kvítku
kyjovitý zákrsek — 35.

24.a)Kopinaté klásky jsou osinaté, mají po 4 plevách a
pouze po 2 tvěčinkách — 57b

b) Vejčité klásky jsou bezosinné, mají po 53tyč., ale
jen po 2 plevách, z nichž jedna jest zakrnělá a na hřbetě
posázcenáháčkovitými ostny... . 18.Tragus.

25.a)Vejčité, bezosinné klásky obsahují kromě 1-2 kvítků
plodných ještě také stopkatý, kyjovitý výrostek složený
z pluch jalových, kornoutovitě svinutých — 61b.

b) Klásky neobsahují vedle kv. kvjovitého výrostku z ja
lových pluch — 26.

26.1)Válcovité, 1-2 cm dlouhé klásky spočívají na zcela
kratičkých stopkách a skládajílichoklas(licho
hrozen) 2řadý — 19b.

b) Klasy v jimakém květenství nežli jak uvedeno pod a)
— 27.

27.a)Pluchy jsou buď bezosinné n. jsou osinaté z kon
ce, po případěpod samým koncem. Plevy mno
hem kratší než nejbližší pluchy — 64.

b) Pluchy osinaté ze hřbetu. Plevy asi zdéli nejbliž
šíchpluch.. 37.Avenastrum pratensečís. 4a.

28.a)Klásky, z nichž lata se skládá. jsou tkvěté, někdy ně
které pouze prašníkové neb i jalové — 29.

b)Klásky2-5květé., ale jen s 1 kvítkem oboja
ký m, ostatními prašníkovými — 59.

c)Klásky 2květé i vícekvěté, s kvítky vesměs
obojakými —4l. |

0 „ - í - . „ . . v

29.a)Klásky se 2 pleva mi dokonale vyvinutými, z nichž
ovšem bývá někdy jedna mnohem menší než druhá —51.



b) Bezosinné klásky se 3 pleva mi. z nichž spodní bývá
někdy nepatrná, v bohaté latě — 50.

c)Osinaté n. bezosinné kláskyse 3 plevami ja
ko u b), ale lata se skládá nejčastěji z lichoklasů
namnoze jednostranných a klubkovitě přetrhovaných
— 2c, 11b.

d) Klásky se 4 plevami, z nichž obě svrchní bývají ně
kdy nepatrné — 57.

e)Kláskysplevamizakrnělými n. úplně potlačenými — 38.
30.a)Klásky sc hřbetu smačklé, čárkovité, stopkaté, v latách,

po třech na koncích tenkých větévek, na spodině rvšavě
červeně zbarvené. Spodní pleva největší neb aspoň ne
menší než druhá. Pluchy a plušky mázdřité n. bylinné.
Vytrv. trávy na stepích již. Slovenska. 21.Chrysopogon.

b) Klásky na hřbetě vypouklé, vpředu smáčklé v bohaté,
později nící latě. Spodní pleva někdy nepatrná, často

úplně zakrnělá. Plucha a přuška chrupavčité. Rostlinyjednoleté . ... 0 24 25, Panicum.
7i.a)Klásky dvojího druhu: vždy jeden bezstopečný,

obojaký, druhý vedle něho stopkatý, prašníkový n. ja
lový. Pěstuje se někdy jako rostlina pícní. 20.Sorghum.

b)Kláskyvesměs jednoho druhu —32
32.a)Klásky se stran smáčknuté. Obě plevy i pluchyblánovité,neztloustlé—55.

b) Klásky oblé n. se hřbetu smáčknuté. Plevy po pří
padě pluchy posléze chruplavčité n. ztvrdlé
— 35.

c) Klásky oblé, kuželovité, obsahující kromě dokonalého
kvítku ještě také stopkatý zákrsek po druhém kvítku
— 59..

5.a) Pod pluchafni [1345g|, které bývají většinou krátce osi
naté, jsou v klásku dva zřetelné svazečky
chloupků, jož se později prodlužují a z klásků vv
čuhují [1545 K|. Trávy vvytrv., až přes ( m vys...

15. Calamagrostis.
b) Pod pluchami, které jsou bezosinné, jsou 2 chlupaté

Šupinky, zakrnělé to vnitřní 2 plevy — 537a.
c)Pod pluchami není chloupků ani chlupatých šupi

nek: jsou-li tam chloupkv, pak jsou zcela nepatrné.
Klásky zcela drobounké, zpravidla velice četné — 34.

d)Podpluchamibezosinnýminení chloupků,ale mezi
pluchoua kvítkem jest kvjovitý výrostek, zá
krsek to po druhém kvítku. Klásky ve velice řídké, chu
dé latě — 61b. |

54.a)Spodní plova jost asi zdéli n. o něco kratší nežli

pleva hořejší. V klásku ncní pastopočky po druhémkvítku.Trávy vytrvalé.. ... 2.214 Agrostis.
h)Spodní pleva jest mnohem k ratší nežli pleva ho

řejší. V klásku jest po straně pluškv pastopečka
po druhém kvítku [1550Kk].. -< < < <. 15. Apera.
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55.4)Pluchy obyčejně bozosinné — 50.
b) Pluchy široké na špičce s jemnou, na spodině vklou

benou opadavou osinou. . . . . . . 17. Oryzopsis.
c) Ztvrdlé úzké, plod těsně obalující pluchy mají pře

dlouhé osiny .. . . -2 . -2.2 < < <. 19. Stipa.
36.a)Plevy. drobounkých, bozosinných klásků stejné, na

hřbetěostny neposázené. Trávy vytrv., až 1 m vys.
přeslenatou, rozkladitou, bohatou latou . 16. Milium.

b)Z obou plev spodní nepatrná, hořejší však veliká, na
hřbetěposázená háčkovitými ostny. Lata
úzká, štíhlému hroznu podobná — 24b.

) Tráva statná, 7-20 dm vys., s drsnými, sivozelenými li
stv, zakončenábohatoulatou jednostrannou, la
ločnatou, později hustě staženou. Vnitřní 2 plevy
bezosinnýchklásků jsou zakrnělé v chlupaté
šupinky. Tyčinky tři. . . . ... 28. Baldingera.

b) Tráva slabší, pouze 2-3 dm vys., s listy útlými, chlupa
tými, zakončenáprořídlou latou klasovitou.
Všechny4 plevy osinatých klásků jsou dokonalevy
vinuté. vč. pouze dvě. Za sucha, n. je-li rozemnuta,
příjemně voní -< -2 . -2.2.2 .+ 0. 30. Anthoxanthum.

38.a)Trávy vytrv., 3-10 dm vys., s třepetavou latou bez
osinatých klásků,která zůstáváněkdy trvale ukryta
v pochvě nejvvššího listu . -< -2 . .< . . 31. Leersia.

b)'Dráva letá, útlá, vytvářející trs stébel pouze 3-8 cm
vys. Drobounké klásky v latě složené ze svazečků

32. Coleanthus.
39,1)Pérovité bliznv vvčnívající z vrcholku klásků. Ve

dle kvítků obo j a kého obsahujekaždý klásek ještě
2kvítkvy prašníkové. Klásky vejčité,kratičce0sinaté n. bezosinné . . . . . « . «.33. Hierochloa.

) Pérovité blizny vvčnívají po stranách při spodině
klásků. Vedle kvítků obojakého obsahují klásky
obyčejnějen po kvítku prašníkovém —4.

40.4)Z obou kvítků v každém klásku jest obojakým kvítek
dolejší: hořejší kvítek jest prašníkový.Obilkv lysé

34. Holcus.
b)Z obou kvítků v každém klásku jest obojakým kv. h 0

řejší: dolejší kv. jest prašníkový.Obilky chlupaté
35. Arrhenatherum.

41.4)Z obou plev každého klásku jest alespoň pleva hořejší


/37.a

asi zdéli n. i delší nežli nejbližší plucha — 42.
b) Plevy klásků jsou kratší nežli nejbližší plucha — 51.

42.a)Pluchyjsou buď bezosinné n osinaté ze hřbo
tu. po případě pod hřbetem — +45.

b) Pluchy jsou z konce osinaté. Osa každého klásku josť
porostlá chloupky, které se pozdějiprod u
žují a z klásku vyčnívají — 51b.

c)Pluchy jsou na konci rozeoklány ve 3 zoubky, z
nichž prostřední možno považovati za kratičkou koneč
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nou osinu. Lata chudá, namnoze hroznovitá .
45. Sieglingia.

d) Pluchy na konci dvouklané s dlouhou kýlnatou a stoče
nou osinou . .- . .- -< « «+ + + 4.. 44, Danthonia.

43.a)Pluchy bez osin — 44.
b) Pluchy osinaté — 45.

44.a)Drobné, na hřbetěkýlnaté klásky v latě silně
stažené — BMWa.

b) Klásky větší, 1-2 em dl., podobné kláskům ovsa seté
h o, převislé, v latě namnoze volné —48a.

c) Vejčité, na hřbetě oblé klásky v řídké, hroznovité, n
husté, klasovité latě — 61b.

45.a)Osinv nečlánkované, nanejvýš jen kolénkatě pro
hnuté, ke konci kyjovitě neztloustlé — 46.

b)Osiny, vyrůstající ze spodu hřbetní strany pluch, jsou
uprostřed článkované a ke konci kyjovitě
ztloustlé . -< -2 <. < + < +. 42. Corynephorus.

46.a)Plevy klásků stejné n. jen málo od sebe rozdílné
— 47.

b)Plevy velmi nestejné, dolejší mnohem kratší a
užší nežli hořejší — 50.

47.a) Klásky veliké, 1-2 cm dlouhé, 2-9květó — 48.

b) Klásky nanejvýš 0-5 cm dl., pouze 2-3květá — 49.48.a)Klásky převislé, s plevami 7-12žilnými. Trávy
tleté, podobnévnějškemovsu setému.. 36.Avena.

b) Klásky i po odkvotení přímé, s plevami 1-5žilnými.
Trávy vytrvalé . .. ... „2 57. Avenastrum.

49.a)Pluchy krátce 2klané, po d středem hřbetu oši
naté. [rávy 1-2leté. útlé. pouze 1-2 dm vys., s listy ště
tinkovitými a s klásky velice drobounkými .. 38. Aira.

b) Pluchy na konci uťaté, zoubkované n. zašpičatě
lé, hned nad spodinou hřbetní strany osinaté. Trá
va vytrv., 5-6 dm vys. ©... -2.2 50. Deschampsia.

50.a)Hořejší pleva každého klásku 7-9dílná.. 40.Ventenata.

b) Hořejší plevy klásků [1523] pouze 5žil a é.Trisetum.
51.a)Pérovité blizny vyčnívají z pluch po s0 ranách.

obvčejněaž na dolejšku klásků — 52.
b)Kropáčkovité blizny vyčnívajíz pluch asi v pro

střední výšce klásků.Osvkláskůjsou porost lé
chlupv, které se pozdějiznačněprodlužují. Nej
statnější naše tráva, až přes 2 m vys... 64. Phragmites.

52.a)Pluchy na hřbetě kýlnaté, proto klásky se stran
více méně smáčknuté — 55.

b) Pluchy na hřbetě oblé: klásky oblé n. smáčknuté
— 57.

-=55.a)Lata rozevřená n. stažená. ale ve druhém přípa
dě nikoli jednostranná. Oběplevykláskůstej
né n. jen málo rozdílné — 54.

b) Lata hustá, alespoň později silně stažená a při tom
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více ménějednostranná, častolaločnata.Plevy ve
lice nestejné — 56.

54.a)Lata zpravidla rozevřená, zřídka trochu stažená,
nikoli však klasovitá — 55.

b)Lata stažená, klasovitá, namnoze. laločnatá
— 20a.

55.a)Klásky pouze 2-6květé., vejčité, a to s osami, které
se později (přiuzrání) rozpadávají v články

45. Poa.
b) Klásky 5-20květé, čárkovité, asi 4kráte tak dlouhé

jak široké, s osami vytrvalými . . . . 46. Eragrostis.
56.a)Tráva vytrvalá, 5-12 dm vys., se stéblem pod latou na

hý m. Lata namnoze laločnatá, s dolejšími větvemi pro
dlouženými a od hořejších větví oddálenými. . . ...

| 48. Dactylis.
b) Tráva dletá, pouze 5-15 cm vys.. až pod samé květenstvílistnatá. Latajednostranná, strboulovitčě

stažená, anyť všechny větévky její jsou k sobě těsně
zblíženy — 20b.

57.a)Klásky vejčito-srděčité. na dlouhých, tenkých
stopkách nící, vc třaslavé latě . . . . . 50. Briza.

b)Kláskynejsou srdčité —58.
58.a)Pluchykvítků z břichatě rozšířeného spodu

kuželovité. Nejhořejšíkvítek v každémklásku bý
vá zakrnělý v pastopečku. Stébla zdánlivě bez kolének

b) Pluchy kvítků nejsou z břichatě rozšířeného spodu
kuželovité — 60.

59.a)Pluchy zpravidla bezosinné. Stébla jea v dolejší
části listnatá, výše bezlistá . . . . . . 59. Molinia.*)

b)Pluchy pod koncem kratičce osinaté. Stébla až
skoro pod samou latu listnatá . . . . 60. Diplachne.

60.a)Pluchy uťaté neb příokrouhlé, vždy bezosinné
— 61.

b)Pluchy špičaté n. krátce 2klané, osinaté n. bezosin
né — 64.

61.a)Plevy vždy mnohem kratší nežli ostatní klásek.
Frávy vodní a bahenní — 062.

b) Plevy jen o málo kratší, ne-li docela o něco delší nežli
pluchy. Vedle 1-3 kvítků obsahuje každý klásek stop
katý, kvjovitý výrostok složený z jalových, uťatých
kornoutovitě svinutých pluch. Lata podobná jedno
strannému, někdy klasovitě staženému hroznu .

51. Melica.“*“)
62.a)Klásky obsahují po 3-11 kvítcích — 65.

b) klásky obsahují pouze po 2 kvítcích,. Lata sklá

„ 2) Molinia cocrulca MNCH.mívá někdy vkláscích pouze jeden dokonale
vyvinutý kvítek a vedle něho pastopečku po druhém zakrnělém kvítku. — **) Ně
které druhy tohoto rodu mají plevy zdéli n. i delší pluch a mívají v kláscích jen
bo jednom dokonale vyvinutém Kvítku, druhý kvítek jest jalový, zakrnělý,
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dá se z tenkých větviček, které bývají většinou zblíženv
do polovičních přeslenů . . . . . -2 . 534.Catabrosa.

65.a)Pluchy 7-9žilné. Pochvy listů až nahoru zavřené
52. Glyceria.

b) Pluchy nezřetelně5žilné. Pochvy listů otevřené
55. Puccinellia.

64.a)Pochvy dolních stébelných listů alespoň z polovi
ce zavřené. Čnělky vvnikají z chlupatého se
meníkuna přední jeho straně pod vrcholkem

55. Bromus.
b) Pochvy dolních stébelných listů otevřené. Čnělky vv

nikají z vrcholku semeníkunamnozelysého— 6).
65.a)Trávy 1leté, 1-4 dm vys., s listy skoro štětinovitými,

zakončenélatoupodobnoujednostrannému, kla
sovitému hroznu. Klásky na stopkáchke konci
trochu ztloustlých, po odkvetení ke špičce širší nežli na
spodu. V kvítcích většinou pouze po 1 tyč. , 57. Vulpia.

b)Trávv vytrvalé, zakončené latou. zřídka jednodu
chým hroznem, Klásky po odkvetení kc špičce se neroz
šiřující. Ve kvítcích po 3 tyvčinkách . . . 56. Festuca.
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1324. Secale cereale, 1325. Triticum polonicum. —1326. Triticum turgidum A.
ja v „/Tr. durum B

Rod. 1. Žito. Secale. Korn.

Ozimá n. tletá obilina až 2 m vys., lysá, jen nejhořeji
jemně pýřitá, s čárkovitými, plochými, trochu nasivělými li
sty a skoro 4hrannými, často trochu nícími klasv. Dvoukvěté
klásky — sedící na vroubcích vřetena klasového, a to tak, žť
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širší svou plochou jsou obráceny k vřelenu — mají šidlo
vité, tžilné plevy [p] a dlouze osinaté pluchy |g|. které
jsou na hřbelním kýlu drsně brvité. Obilky žlutavě šedé,
nahé. — Kv., čn. Seje se od dáv ných dob pro obilky a často
zplaňuje, ač jen nestálo. . žito n. rež- cereale L.*) [1324].

Morfologický rozdíl mezi žitem a pšenicí Jest tak nepatrný, že někteří autoři
spojují oba rody v jeden (Friticu m). Žito v širším smyslu zahrnuje jednak rasu

kulturní(c u-cere ale), jednoletou n. ozimou (výjimečnětéž několik let yt ávající)s vřetenem pevným, nelámavým, a pak planou rasu montanum GUSS. sp.,která
je vytrvalá a má lámavé vřeteno klasové. Toto divoké žito roste v Střecozemí a
V Orientě a jest mateřskou formou žita kulturního, jehož pěstování vzniklo asi
v Turkestanu.

Rod 2 Pšenice Triticum. Weizen.
Liší se od žita hlavně tím, že má vejčité n. podlouhlé

plevy [p] Sžilné i vícožilné a klásky |[K, K,] nejčastěji bř i
chaté,5-4květé: 1-4nejspodnějšíklásky v klase však bý
vají obyčejně neplodné. Pluchy jsou buď osinaté n. bez
osinné. Obilky nahé. — Obiliny asijského původu, od dáv
ných dob pěstované. Čn.

a) Plevy chruplav čité, nejčastěji vejčité, kratší nežklásek. Klasv zřet clně 4hranné — 2.
b) Plevy pa pírovité, podlouhlé, zdéli n. i delší klásku.

Klasv nezřetelně 4hranné n. smáčknuté, nejčastěji na
sivělé. — Seje se u nás velmi pořídku .

polská- polonicumL. [1325].
2.a) Plevy jsou nanejvýš jen v hořejší polovině na hřbetě

zřetelněji kýlnaté, dole jsou oblé. — Seje se všeobecně
v odrůdě bezosinné [A]n. osinaté [B]. ..

obecná-aestivum L.**) [1327].
b) Plevy [p] na hřbetě shora až ke spodu zřetelně (skoro

křídlatě) kýlnaté. Obilky [z] krátké, tlusté, nesmáčknu
té — U nás se seje velice zřídka . .. . . . . . ...

anglická- turgidum L. [15326].
c) Plevy na hřbetě kýlnaté jako u b), ale obilky podlouhlé,

trochu smáčknuté,velice tvrdé, na lomusklovi
té. Seje se hlavně jen v zemích jižnějších .

tvrdá-durum DESr. [1326].

Rod 53.Pýr. Agropyrum. Ouecke.
Vrávy vytrvalé, se štíhlými klasy, jejichž smáčknuté

kláskv [K, K4J.přiloženék ose klasů širší stranou nej
častěji ve 2 řadách, mají čárkovité n. kopinaté plevy [p] bři
chatě nenaduřeolé a obsahují větš. po 3-5 kvítcích s plu
chami bezosinnými n. osinatými. Obilky s pluškami 'srostlé.
l.a) Oddenek plazivý. Pluchy bcz osiny n. s osinou

krátkou, sotva delší nežli plucha — 2.
b) Odd. trsnatý, bez výběžků.Pluchy vždy osina

té a to s osinamidelšími nežli jsou samy, často ha
dovitě zprohýbanými. Tráva 3-10 dm vys. Listy po obou
stranách drsné. Klas štíhlý, často více méně nící, na ose

*) Triticum eereale SALISB, — **) Tr. vulgare WILL,
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huňatý. — Čn., če. Circumpol.. v houštinách a vlhčích
lesích dosti rozš. . . psí- caninum R. et SCH. [1329].

Pozn. Dosti vzácně vyskytá se forma nápadně sivá (var. glau cu m ROUY).
2 a) Pluchy špičaté, ať již bezosinné [K3]n. krátce osinaté

IK]. Stébla 3-10dm vys., travozelená n. nasivělá.
Listy dosti měkké,ploché, na pochváchnebrvité.
— Čn.- sp. Circumpol., na polích, suchých lukách, v křo
vištích a u cest obecný . . plazivý- repens L. [1329|.
Pozn. Druh nadmíru proměnlivý. Mimo obvyklé lysé, bezosinné a zelené

formyjsou zvláště význačné tyto: var. arundinaceum LANGE, nápadná stat
ným vzrůstem, širokými listy, prodlouženým klasem a osinatými pluchami (tak místy
v Č.a na Slov. a jistě 1 jinde); sivé n. modře ojíněné formy jsou var. glaucum

VOLKART(s lysými pochvami) a var. caesium PRESLSP; s doleními pochvaminazpět srstnatými. Slanomilná odrůda halo philum PODP. (Mor.)je útlá a štíhlá.
nasivělá, s listy svinutými, s klasem útlým a štíhlým.

1527. Triticum aestivum. © 1528. Agropyrum caninum. 1329, Agropyrum repens./ / k
b) Pluchy tupé n. uťaté, vždy bezosinné — Stébla 6-1

dm vys., sivě ojíněná. L. tuhé, po kraji svinuté:
pochvy dolejších listu po kraji brvité. Vnějškem podo
ben předch. — Čn., čec. Evr., teplomilný, velmi porůznu

prostřední- intermediumBEAUV)
„ „ Pozn. Jak předch. velmi měnlivý. Odrůda velmi šedě zelená, s klásky drob

nými,silně k ose přitisklými jest var. latronum PODP, (Mor.), odrůda trávově
zelená var, virescens PODP. (Mor.),odr. s pochvami, čepelemi,jakož i pluchani
chlupatými zove se var. trichophorum HECGI,velmistatná odr. s klásky 2-25cm

*) Pýrsivý = A, ghucum DESY.
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dl. jest megastachyum PODP,, odr., mající velmi drsné čepele a plevy poněkud

přiostřenés kýlovitě vyniklým, až po špičku snejícím a tam poněkud vynikajícímprostředním žebrem jest var. campestre HEGIL(Č., Mor.), odr. velmi statná,
skoro rákosovitá s pochvami na okraji nebrvitými byla nazvána var. pseudo
campestre PODP.

Pozn. MíšenecA. intermedium X repens (= A. apiculatum
TSCHERNING) byl pozorován v Čech. i na Mor.

Rod 4. Jílek. Lolium. Lolch.
Liší se od předch. rodu tím, že vícekvěté, se stran smáčk

nuté klásky, sestavené do 2řadých klasů a sedící po jednom
ve výkrojcích hlavní osy, jsou k ose klasu obráceny stranou
úzkou a podepřenypouze 1 plevou; jen klásek vrcho
lový má 2 plevy. Obilky pluchami těsně objaté.
I.a) Trávy vytrvalé. vyhánějícíz trsnatého odden

ku vedle květonosných stébel též jalové svazečky |. — 2.

b) Vrávy 1leté, vyhánějící z kořene pou ze květonosná
stébla — 3.

2.a) Plevy I|p]sahají as asi do ?/; klásku. Pluchy bezosin
né, nanejvýš pouze hrotité. Stébla lysá, 3-8 dm vys. Li
sty v mládí řasnatě složené. Klásky [K] 5-12květé. —
Čn.- zí. Euras., na lukách, trávnících a u cest obecný

ozimý n. anglický- perenne L. [1330|.
b) Plevy sahají nanejvýš jenom asi do % klásku.

Pluchy alespoň hořejších kv. zpravidla krátce osi
naté. Stébla 4-10 dm vys,, nahoře obvčejně drsná. Li
sty v mládí svinuté. Klásky 3-20květé.— Čn.- sp. Jiho

Klíč k úplné květeně. 55
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evr., U nás s jinými semeny trav porůznu zasévaný a
zřídkazplanělý. mnohokvětý- multiflorum*)LÁM.
Plevy Zžilné,delší n. alespoň zdéli svých 2-skvětých
klásků. Pluchy [g]|dlouze osinaté. Stébla 5-10dm
vys., ztuha přímá. Listy v mládí svinuté, často sivozele
né. — Čn.- sp. Euras., na polích, zvl. v obilí dosti rozš.

mámivý n. matonoha- temulentumL. [1351].
b) Plevy 5 žilné, kratší nežli 4-8květé, drobné klásky.

Pluchy bezosinné n. kratičce osinaté. Stébla 3-8 dm
vys.; klasy štíhlé, s dolejšími klásky od sebe oddálenými.
Če.- sp. Evr., velmi porůznu na polích, zvláště ve Inu

oddálený- remotumSCHR.

U £

Rod 5. Gaudinie. Gaudinia. Ahrenhafer.
Tráva 1letá, s přímými n. vystoupavými, 3-5 dm vys. sté

bly, která jsou po celé délce, až pod samý klas p0rostlá čárkovitými,plochýmilisty. Klas2řadý, při uzrá

ní v články se lámající, složený z klásků [K] 4-7kvčtých. Plevy [p]velice nestejné, pluchy[g]ze hřbetudlou
ze osinaté, pluškv [g+]na konci zoubkované. — n. Do
movem ve Středozemí a Orientu, k nám zřídka se semeny
zavlékána (u Prahy a Litoměřic)

křehká- fragilis BEAUV. [1559|.

Rod 6. Ječmen. Hordeum. Gerste.
Trávy většinou 1-2|eté, mající klasv složeny z 1kvě

tých, dlouze osinatých klásků,které sedíve výkroj
cích n. na zoubcích osv klasové po třech [1333F]. Před
každým kláskem stojí dvě štětinovité n. úzce kopinaté plevy.
1.a) Všecky 5 klásky sedící vedle sebe v témže výkrojku

osy klasové obsahují kvítky obojaké; nebo jen pro
střední klásek obsahuje kvítek obojaký, plodný, kdežto
oba postranní klásky obsahují po kvítku prašníkovém,
jalovém, ale v tomto případě jsou postranní klásky vždv
bezosinné. Druhv pěstované na polích. Čn. — 2.

b) Postranní klásky každého výkrojku osv klasové obsa
hují po kvítku prašníkovém n. zakrnělém, ale při tom
jsou vždy osinaté a krátce stopkaté. Druhy planě
rostoucí — 5.
Ze 3 klásků každého výkrojku osv klasové [F] jest jen
prostřední plodný a dlouze osinat“; ostatní
2 klásky [k, k;| jsou jalové (obsahujíce po kvítku
prašníkovém) a bez osin. Okoralé, osinaté obilky jsou
tudíž ve 2 řadách — 53.

b) Všecky 5 klásky každého výkrojku osy klasové
jsou plodné [1334F;];proto osinatéobilky nejsou
ve 2 řadách, nýbrž ve 4 n. 6 řadách. Druhy u nás zříd
ka pěstované — 4.

o p
—

+) J. vlašský = L. italicum A. BR.
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3.a) Osiny plodných kvítků a tudíž i obilek jsou sklasem
rovnoběžné. — Původu nejspíše asijského, seje sc
u nás nejčastěji . dvouřadý-distichon L. [1333A|.

b) Osiny plodných kv. a tudíž i obilek vějířovitě roz
přažené. Seje se u nás mnohem řidčeji než předch.

páví n. smeták- zeocriton L. [13353B|.
4.a) Klásky v klasech jsou sestaveny do 6 nestejných

řad, anyť dvě řady po obou stranách jsou vyniklejší,takžeseklaszdábýti4řadým.................
obecný n. 4řadýÝ-vulgare L. [1334A|.

b) Klásky do 6 stejnotvárných řad sestavené.. .
šestiřadý-hhexastichon L. [1554B/.

34. Hordeum vulgare A;1333. Hordeum distichon A;
Hor. hexastichon B.

„3
Z. Hordeum zeocriton B. r

5.a) Plevy prostředních klásků osinovité, delší než pluchy
(s osinou); postranní klásky zakrnělé a skládají se pou
ze ze svazečku osin. Původem z Ameriky a z vých. Si
biře, pěstuje se pro ozdobu a zřídka (Lednice, Sobotín
na Mor., Kežmarok na Slov.) zdivočuje . - . « « +..

hřívnatý- jubatumI.
b) Plevy prostředních klásků kratší než pluchy (s osinou);

postranní klásky samčí — 0.
6.a) Prostřední klásek v každém výkrojku osy klasové [K]

má plevypo obou stranách brvité.— Stébla pří
má n. vystoupavá, 3-6 dm vys.. v trsech. Listy dolejší
pýřité. Klasy 6-8 cm dl., nezřetelně 6řadé, při uzrání
v články se rozpadávající. — Čn.- zí. Cireumpol., u cest
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a na rumištích zvláště teplejších polol dosti rozš.
m vyší- murinum L. [1335|,

Plevy prostředníchklásků nebrvité. Plevy prostředních klásků tvoří až 25 cm dlouhé osiny, plevy postran
ních klásků rozmanitě utvářeny, vnější utvořena pouze
z osiny až 25 cm dl., vnitřní z polokopinaté spodiny 0
sinatá, s osinou téže délky. — Stébla v dolních kolén
kách ohnutá, pouze 1-2 dm vys.. i s listy a klasy sivo
zelená. Klasy pouze 3-5 cm dl., později namnoze ku
želovité. — Kv., čn. Pozorován u nás dosud pouze u Pra
hy (Radlice) a v okolí Jihlavy, kam byl patrně se se

meny zavlečen z již. n. sev. Kvropy, kde na mořskýchpísčinách jest domovem
pomořs k V- maritimum WITH.

b
S

1335. Hordeum murinum. 1556.. Elymus europacus. 1357. Elymus arcnarius.55.
k
c) Podobný předešlému. Dolení pochvy a I. častěji chlu

paté. Plevy postranních klásků navzájem dosti stejné.
osinou pluchv prostředního klásku 0 1/; až 4 převýšené.
— Kv., če. Meridion., v oblasti pannonské květeny zvlá
ště na slanistých půdách na Podunají často.

slanistý- GussoneanumPARL.
Rod 7. Ječmenka Elymus. Haargras.

Trávy vytrvalé, majícíJako ječmen ve výkrojcích
n. na zoubcích osy klasové po 3 nebo 2 kláscích [K], ale tvto
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klásky nejsou 1 květě, nýbrž zpravidla 2-3květé. Plevy
a pluchy klásků jsou bezosinné n. osinaté.
a) Kratičce stopkaté klásky [K] dlouze osinaté, s ple

vamilysými. Oddenek krátký, trsnatý; stébla 5-10dm
vys., zakončená klasem štíhlým. 6-12 cm dlouhým. Listy
i později ploché. — Vnějškem podobná poněkud ječ
menu mvšímu, ale bývá namnoze vyšší. — Čn., če.
Evr.. v bučinách a m“tinách hornatějších poloh porůznu

evropská- europaeus L.*) [13536].
b) Přisedlé klásky besosinné, s plovami na hřbetním ký

lu drsněbrvitými. Oddenekdlouze plazivý, vý
běžkatý. Stébla až přes | m vys. zakončená. klasem
tlustým, 1-2dm dlouhým. Listy později svinuté. —
Če.-sp. Rostouc planě na pobřežních písčinách Baltické
ho a Sovorního moře. zřídka se seje na upevňování břehů

písečnů -arenarius L. [1357].

+
Rod 8. Smilka. Nardus. Hirschhaar.

Vytrv.tráva vytvářejícítrsy tuhých,štětinovitých
listů a přímých, 5-25 cm vys. stébel, ukončených jedno
strannými, tenkými klasy. Uzounké,namnozefialově na
běhlé klásky |KJ, sedící jednotlivě ve výkrojcích hlavní osv,
Jsou tím pamětihodné, že nemají plev, skládajíce se pouze
ze 2 pluch [g. €+]|.z nichž jedna jest protažena v krátkou
osinu; místo plev jest pod pluchami zcela nepatrná šupinka.
: *) Hordeum silvaticum VILL., Hor. cylindricum MURR., Cuviera europaca

KOFELER.
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Mozi pluchami vězí 3 tyčinky a semeník s jednoduchou, dlou
hou čnělkou, která se zakončuje pérovitou bliznou [n|. — Kv.,
čn. Euras., skoro circumpol., na suchých lukách, pahorcích a
rašelinách hornatých poloh, kde pokrývá často hromadně ve
hké prostory < < < < < < < <. tuhá- strieta T.. (558.

Rod9. Bojíne m Lieschgras.Jednokvěté, se stran Smáčknutéklásky [1559Kj jsou
hustě směstnánv, sedíce na kratičkých větévkách, do vál
covitých lichoklasů. Každý klásek [F] jest uzavřen
do 2 asi stejně velikých, na hřbetě kýlnatých, nahoře šikmo
seříznutýchn. krátce.osinatých,na spodu volných plev
Ipl a má pluchy [g]|bezositnné., mnohem kratší nežli jsou

plevya) V kláscích nelze nalézti vedle kvítku na spodu pluš
ky pastopečku (zákrsek po druhém kvítku). Klasy byv
še ohnuty podržují válcovitý tvar — 2.

b) V kláscích možno vedle kvítků nalézti ještě také pa
stopečku (zákrsek po druhém kvítku). Lichoklasy
bvvše ohnuty nepodržují válcovitého tvaru, nýbrž la
ločnatě se dělí [1340 N] — 53.

2.a) Plevy klásků [p] ukončují se osinou asi 3kráte kratší
nežli jsou samy a jsou na hřbetnímkýlu brvité. Vy
trv. tráva vyhánějící z trsnatého oddenku vedle klas
natých, 4-10 dm vys., na spodu často cibulkatě ztloust
lých, 4-6listých stébel obvčejně také jalové svazečky
listů. — Čn., če. Circumpol., na lukách a mezích obecný

luční- pratense L. [1359|.
Pozn. Odr. se stéblem na spodině skoro vždy zřetelně hlízkatě ztlustlým,

většinoune vyšším4 dm,s lichoklasemtenkým jest var. nodosu m SCHREB.
b) Plevy ukončují se osinami asi tak dlouhými, jak

jsou samy. Tráva vytrvalá. Stébla přímá, 2-4 dm vys.,
nejčastěji 3listá, zakončená lichoklasem namnoze krát
kým, vejčitě podlouhlým, kalně fialově naběhlým. Po

chva nejhořejšího listu bývá obvčejně břichatě nafouk— Če., sp. Evr.-alp., u nás jen ve vyšších pohořích
(od Šumavy až do Beskyd a celých vys.. Karpat) . .

horsk ý - alpinum L.
3.a) Plevv kopinaté. ponenáhlu v krátkou (1-2 mm dl.) osinu

přiostřené, na kýlu štětinatě brvité. — (Tráva vytrvalá.
trsnatá s četnými nekvetoucími prýty. Lichoklasy vál
covité, klásky podlouhle vejčité. — Čec., sp. Evropský
horský. Na travnatých holích vysokohoří slov. v záp.
Karpatech a na Poloninách. na vápenci . . . . . ...

Micheliův-Michelii ALT.
b) Plevv čárkovitě podlouhlé neb klínovité, náhle v krát

kou osinu přiostřené — 4.
a) Byl. vytrvalá, šedozelená, vyhánějící z trsnatého

oddenku vedle květonosných, 3-6 dm vys., nahoře bez
listých, tenkých stébel často ještě také jalové svazečky
listů. — Plevy šikmo ufaté. v krátký hrot zašpičatělé.
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po kraji suchomaázdřité, bílé |IW].— Čn., če. Euras., v
suchých lesích a na travnatých pahorcích dosti rozš.

tuhý- phlecides SIMK.*) [1340].
b) Byl. 1letá, vyhánějící z kořene pouze květonosná

stébla, která jsou 2-3 dm vys. a až skoro po samý licho
klas listnatá. — Plevy nafoukle kápovité, šikmo ufaté,
drsné, po kraji nezřetelně mázdřité. — Čn., če. Byl po
zorován před léty v okolí Prahy a na Mor. u Náměště
n. Osl., kamž bvl nepochybně zavlečen z jižní n. záp.
Evropy . . . ... datnatý- paniculatum HUlS.**)

Rod 10. Psárk a. Alopecurus. Fuchsschwanz.
Shoduje se v hustě stažených, válcovitých lichoklasech

a v ikvětých, se stran smáčknutých kláscích s bojínkem.
má však plevy [p] bezosinné. dole více méně spolu
srostlé a pluchy[g| ze hřbetu osinaté; za to plušky
docela chybějí.

E
aa
Pa

PÁ

1341. Alopecurus pratensis. 1342. Alopecurus geniculatus.

t.a) Stébla přímá. Plevy [p] kopinaté, dole do 1/3;—4“ spo
lu srostlé — 2.

b) Stébla spodem více méně poléhavé, v kolénkách vy
stoupavá. Plevy tupé, jen nejdoleji spolu srostlé
— 3

*) B. Bohmerův = Ph. Boehmeri WIB., Pb. phalaroides KOELER. — **)B. drsný
= Ph. asperum JACO.
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2.a) Byl. vytrvalá. o stébloch hladkých, 5-8 dm vys.
zakončených válcovitými lichoklasv po celé délce
stejně tlustými. Větvičky latv |[K|5-10květé.
Plevy [p] na hřbetě dlouze brvité, skoro huňaté.
— Kv., čn. Euras., na lukách a trávnících obecná

| uční- pratensis L. [1541].
Pozn. Na nivách podyjských na již. Mor. roste hojně odr, velice statná (stébla

až 150 cm vys.),s listy siv.,jež má hoření pochvy zřetelně nalouklé a Jichoklas dlouhý
a úzce válcovitý— var. arundiformis PODP.

b) Byl. tletá, o stéblech nahoře trochu drsných, 5-5 dm
vys. Válcovité lichoklasv k oběma koncům zůže

nné: větvičkyjejich pouze 1-2květé. Plevv lysé. Jen kratičče brvité. — Kv.-če.Jihoevr. u nás
por úznu zavlečená s cizími semeny

rolní- myosuroides HUDS.*)
3.a) Stébla 2-3 dm vvs. i s listy trávozelená. Prašníky

4-Okráte tak dlouhé jak široké, s počátku žluté,
po vypylení světlohnědé. Osiny pluch [g] vvrů
stají pod prostředkem hřbetní strany a jsou asi
2krát tak dlouhé jako pluchy. Kv. - SP. Kosmopol,,
na mokrých lukách a písčinách dosti rozš. —.

kolénkatá- geniculatusL. [1342].
b) Stébla 2-4 dm vys., i s listy sivozelená. Prašníky

pouze 3kráte tak dlouhé jak široké, oranžové. Plu
chy z prostředka hřbetní strany osinaté; osiny jen
asi zdéli pluch. — Ostatně jako předch.. ale mno
hem hojnější . . . . . plavá-aegualis SOBOL.**)
Pozn. MíšenecAl. pratensis X geniculatus = A.hybridus

WIMMER vyskytuje se roztroušeně mezi rodiči.

Rod 11.Skrytěnka. Crypsis.Dorngras.
Vyhání z tletého kořene trs šedozelených, někdy načer

venalých n. nafialovělých, 5-30 cm dl., do kruhu rozložených
stébel, která bývají někdy rozvětvená a jsou porostlá kopi
natými listy zakončenými tuhým, bodlinatým hrotem. Jedno
květé, se stran smáčknuté,bezosinné klásky [K| jsou hu
stě směstnánydo kulov atých, strboulovitých U
choklasů, objatých asi do polovice břichatými pochvami obou
nejhořejších, skoro vstřícných listů. Složení klásků podobné
jako u rodu násl., ale tyčinky v každém kvítku pouze 2. —
Če.-zí. Euras.-merid., na slaných místech v nížinách Svrat
ky, Dol. Dvje, v okolí Čejče v již. Moravě a na již. Slovensku

bodlinatá-aculeata AIT. [1345].

Rod 12.Bahenka. Heleochloa.Sumpfgras.
Trávy tleté, trsnaté, mající stébla položená n. v kolénku

vystoupavá, 5-50 cm dlouhá, listy sivozelené, čárkovitě ko
pinaté, hrotnaté a bezosinné, se stran smáčknuté. tkvěté
klásky [K]hustě směstnánydox ejčitých n. válcovitých lichoklasů. Klásky mají 2 volné (ani dole spolu ne

+) A. agrestis L. — **) A. fulvus SM.
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stostlé) plevy, ktoré jsou o něco k ra tší nežli pluchy. a kví
tek jejich obsahuje vedle semeníku 3 tvčinky. — Čn.-zí.Eurosib.- merid.,u násvzácné.
a) Stébla většinou jednoduchá, příoblá,zakončená licho

klasem válcovitým. Nejhořejší list od laty namnoze
oddálený, s pochvoubřichatěnenadutou.— Vněj
škem připomínápsárku kolénkatou n. ps. pla
vou (str. 872). Na vlhkých písčinách pořídku v již. Mo
Tavě a již. Slovensku; v Čechách bvla pozorována pouze
na březích Labe u Přelouče a Litoměřic, kamž bvla patrně
zavlečena vodními ptáky z Podunají, kde jest hojnější. .

psarkovitá-explicata HACK.*)[15344].
Pozn. Odr. drobná s listy velmi úzkýmijest var. angustifolia PODP.;

1 Prahy na břehu Vltavy u Holešovic byla sbírána odr. s pluch. tupě zaokrouhle
nýmia na konci tmavohnědými: var. Čelakovskýi ROHLENA.
hb)Stébla často rozvětvená v krátké postranní větévky. Li

choklasv, spočívající na vrcholku stébel a postranních vě
tévek,jsou vejčité n. ellipsoidické a objaté na
spodu břichatými pochvami jed
noho n. dvou nejhořejších listů
— Na zaplavovaných místech a ve
vyschlých kalužích pouze v jižní
Moravěa na již. Slovensku. .

Ššášinovitá- schoenoides
HOST.**) [1344].

1343. Crypsis aculeata. 1344. Heleochloa explicata
a Hel. schoenoides A.

Rod 15. Třtina. Calamagrostis. Schilfgras.
Úrávy vesměs vytrvalé, statnější, až přes 1 m vys., za

končené bohatými, více méně rozkladitými latami jednokvě
tých, stopkatých klásků [1545K], které jsou tím pamětihod
né, že mají na spodu pluchy [g| 2 svazečky chlouků
později se prodlužujících a z kvítků vyčnívajících. Obě ple
vy [p] klásek objímající jsou zdéli n. delší pluch. Pluchy
jsou zpravidla osinaté. —Čn.- sp.
[.a) Osiny vyrůstají ze hřbetu pluch n. chybějí — 2.

b) Osiny vyrůstají z konce neb z konečného vý
krojku pluch — 6.

-„ ") Heleochloa alopecuroides HOST, Crypsis alopecuroides SCHRAD. —**)Crypsis
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2. a)

b)

Pluchy blanovité, bělavé, prosvítavé;na spodině
jejich není nikdy zákrsku po druhém kvítku —3.
Pluchy bylinné, zelené, jen po kraji prosvítavě
blánovité; na spodinějejich sedí zákrsek po dru
hém,nevyvinutémkvítku v podoběsrstnatí
pastopečky [1346k]
Stébla pod latou velice drsná, až 15 dm vys., za
končená latou jednostrannou, dosti staženou, ztuha při
mou. Listy rákosovité, 5-10 mm šir., drsné. Plevy Íp
kopinaté, v šidlovitou, smáčknutou špičku zúžené. Sva
zečky chloupků v kláscích [K] delší než pluchy. Osin:
přečnívají své pluchy jen nepatrně. — Euras., v suchýci
lesích a křovištích hojná

křovištní- epigeiosL. [1345]

4.a)

končená latou řidčí, rozevřenější. Listy jsou užší než t
předch. a pochvy jejich mívají pod čepelí po každe
straně svazeček chloupků. Kopinaté plevy zúžené v jem
nou, nesmáčknutou špičku. Osiny pluch krátké n. ně
kdy žádné. — Euras., ve vlhkých horských lesích porůznu . ... 24 chlupatá-villosa MUT.*
Osinv pluch obyčejně kolénkovitě prohnuté n. to.



975

čené, asi zdéli neb 2krát delší pluchy. Větvičky
laty v době květu poodstálé. Listv šířeji čárkovité — 5.

b)Osinypluchvláskovité, skoro rovné, kratší
n. nanejvýš zdéli své pluchy. Lata v době květu
úzká, ztuha stažená. Listy úzce čárkovité. Stébla
ztuha přímá, 6-10 dm vys. Plevy klásků nafialovělé. —
Circumpol., hojnější v sev. Evropě, u nás dosud pouze
na slatinných lukách u Lvsé n./L...

stažená-stricta SPR.*:)
Osiny daleko z klásku |F| vyčnívající. Chloupky
svazečků v době květu jen asi do % pluchy saha
jící. Plevy |g]| zašpičatělé. Stébla štíhlá, 6-12 dm vys.
Lata úzká, jen v době květu rozevřená. Klásky žlutavě
zelené n. nafialovělé. — Euras., v lesích a mýtinách do
sti rozš.. rák osovitá- arundinacea ROTH**)[1346].

b) Osinv z klásků jen málo vyčnívající n. v kláscích ukry
té. Chloupky svazečků v době květu sahají alespoň do
4 pluch. Plevy přítupé n. krátce špičaté. Stébla 5-10
dm vys. Lata připomíná tvarem i zbarvením medy
nek měkký (rod 34).— Eurosib., u nás známá pouze
z Krušných hor a ed Bilichova u Loun a na Slovensku

celém oblouku karpatském od Bratislavy až po Podk.Rus... -2 pestrá-varia OST.***)
b.a) Osiny pluch el kr atič ké, někdy cípy výkrojku ani

nepřesahující. Plevy [p] kopinaté, přišpičatělé. Odde
nek plazivý. Stébla statná, 6-12dm vys., pod latou více
ménědrsná. Listytmavozelené, nejspodnějšíko
pinaté, špičaté, v paždích často se svazečky listů, ho
řejší pentlicovité. — Euras., na mokrých lukách a po
krajích rvbníků celkem pořídku . ...

kopinatá- lanceolata ROTH.+) [1347].
b) Osiny asi zdéli pluch, z klásku čnějící. Plevy úzce

kopinaté,šidlovitou, smáčknutou špičkouu
končené. — Oddenek a stébla jako u předch., ale stébla
pod latou více méně hladká. Listy sivozelené.
—Eurosib., na březích řek velmi pořídku (Kostelec n./L.,
Kostelec n.Orl. St. Boleslav, Spindelmiihle v Krkono
ších, Hrubá Voda a Hlubočky u Olomouce, při Svitavě

Brna: v Karpatech i při Dunaji na Slovensku) .
pobřežní- pseudophragmites BAUMG.+1)

Pozn. Naše třtiny jsou velmi proměnlivé a zejména některé druhy tvoří hojné
formy, jichž studium však patří odborníkům. Z míšenců byl až dosud zaznamenán
jenjeden a to C. arundinacea X epigeios (u Týništěn, Orl.).

——

0
„ad

Rod 14. Psineček. Agrostis. Straufgras.
Shoduje se s rodem předch. až na to, že drobounké,

obvčejně velice getné klásky ne mají na spodu pluch buďvůbec chlupů, 1 tammajíchloupky sotva patr
né. Druhv vesměsvytrvalé. — Čn.- sp.

*) C. neglecta BCAUV, »*) C. silvatica DC. — ***) C. montana HOST,
—+1.. canescens DRUCE. —-H) C. ltorea DC.
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I-a) Všecky listy ploché, čárkovité. Klásky zpravidě
bezosinné, se zřetelnou pluškou— 2.

b) Přízemní (někdy i lodyžní) listy svinuté, štětir
kovité. Klásky zpravidla ze hřbetu pluch osinatt
bez plušky n. s pluškouvelicezakrnělou —'

2.a) Jazýčky listů [L] krátké, někdy sotva zřetelné. Ir
nounké větvičky laty hladké, i po odkvetení roze
stálé, na dolejšku bez klásků. Stébla 2-7 dm vys
zakončená latou v obrvsu vejčéitou. Klásky [K] hněd
n. fialové. — Cireumpol., na pastvinách a ve světlýc
hájích, zvláště na půdách písčitých hojný . . . ...

obecný- tenuis SIBTE*) (1545

1347. Calamagrostis 1548. Agrostis 1349. Agrostis
lanceolata. tennis. canina.

b) Jazýčkylistů prodloužené. Větvičkylatv drsné
po odkvetení stažené, až dolů s klásky. Klásky bě.
Javé n. bledě fialové. — Ostatně jako předch.
kterému se i vnějškem podobá. Proměnlivý, dosti řozš

bílý- alba L
Pozn. Odr. statná. se stéblem 15 m vys., I. 11 mm šir.. klásky 2-3 mmc

zove se var. gigante a MEYER,odr. většinou nízká, polehlá var. prorepen
ASCHERS.

5.a) Větévky laty drsné — 4.
*)A.vulgaris WITH.
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b) Větévky laty hladké. Oddenek hustě trsnatý, bez
výběžků. stébla pouze 10-25 cm vys. Lata v obryse vej
čitá; klásky její fialové, se žlutým okrajem. Pluchy
pod prostředkem hřbetudlouzeosinaté.— Evr.
alpin., na kamenitých travnatých hřebenech Krkonoš a
Šumavy: na Slovensku na Beskvdech a na všech vyso
kých Karpatech od Malého Kriváně až po Čornou Horuskalní-rupestris AIT.

La)Pluchy s osinouhned pod prostředkem hřbetní
strany vyrůstající, zřídka bezosinné, na hoř. okraji dro
bounce zoubkované |K, kyj. — Oddenek víceméně pla
zivý. krátce výběžkatý. Stébla 2-6 dm vys., hladká, še

dozelená. Lata po odkvetení stažená. Furosib. na vlhkých lukách a v hájích dosti hojný
psí- canina L. 1349).

Pluchy s osinou na samé spodině hřbetní strany
vyrůstající, nahoře ve 2 tenké zoubky rozeklané. — Od
denek trsnatý, bez výběžků. Stébla pouze 1-3 dm vys.
Evr.-alpin.. u nás pouze ve Velké Kotlině v Jeseníku, na
Slovensku na Rozsutci, Račkové a Pyšné v Liptovských
Tatrách, vzácně vc Vys. a Bielských Tatrách „.

horský- alpina SCOP.
Pozn. Mnohé druhy tohoto rodu jsou velmi proměnlivé; na Mor. (Žlutý kopec

uBrna)byl sbírán též míšenec Agrostis canina X tenuisa to ve tvaru A.Wildtii PODP.

— hl S

Rod 15.Chundelk a, metlice. Apera. Windhalm.
Liší se od psinečku pouze tím, že má spodní plevu

Ib] mnohem kratší nežli hořejší [p+| a že po straně plušky
|gs] jest pastopečka [k] po druhém kvítku.
a) Byl. letá, často všecka žlutavá, vyhánějící ze svazčitého

kořene jedno n. několik přímých, 2-10 dm vys., hladkých
stébel, zakončenýchjehlancovitou latou, jejíž ten
ké, dlouhé, rozestálé větvičkybývají sestavenydo
přeslenů. Čárkovité listy jsou ploché a drsné; v době kvě
tu bývají však z části již vyhynulé. Drobounké, podlouh
lé, osinaté, lesklé klásky [K] jsou žlutavě zelené n. hnědé,
někdy nafialovělé. Prašníky čárkovito-podlouhlé. — Čn.,
če. Euras., na písečnatých půdách, zvláště v obilí hojná
í obecná- spica venti BĚAUV. |1350|.
Stébla pouze 1-3dm vys. zakončenálatou krátko
větevnou, úzkou,staženou, přetrhovanou.Prašní
ky okrouhle vejčité. — Ostatně jak předch. Evr.
merid., u nás pouze u Hodonína a Znojma v již. Moravě
a na již. Slov. <.. přetrhovaná-interrupta BEAUV.

— O
m

Rod 16. Pšeničk oo.Milium. Waldhirse.

Vytrvalá, světlozelená tráva s výběžkatým oddenkem,
s přímým, lesklým, až přes 1 m vys. stéblem a čárkovitými,
plochými listv. Drobounké, vejčité, se hřbetu smáčknuté,
Ikvěté, zelené n. nafialov člé klásky o krátkých, vláskovi
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tých stopečkách, vyrůstají po stranách tenkých, přeslenovitů
sestavených větví řídké, rozkladité latv. Plevy klásků |p
jsou asi stejně veliké a asi zdéli bezosinnvých pluch. —
Kv., čn. Circumpol., ve stinných lesích. zvláště hornatějších
poloh dosti rozš. . . . . rozkladité-effusum L. [1551].

Rod 17. Rýženka. Oryzopsis. Grannenhirse.
Statné, vytrvalé, hustě trsnaté trávy. Listy dosti tuhé,

ploché. Jazýček velmi krátký, skoro chybějící, naznačený
pouze úzkým mázdřitým proužkem. Lata bohatá, většinou
víceméně rozkladitá s malými až prostředními (ca. 4 min)
klásky. Plevy dosti široké, ostré n. tupé, zřídka se zcela krát
kou osinatou špičkou. Pluchy podlouhle vejčité. na spodině
bez kallusu, za zralosti temně hnědé, lesklé, na špičce s krát
kou, tenkou, slabě zakroucenou, na spodině článkovanou a
zde snadno opadavou osinou. Tyčinky na špičce s korunkou
štětinek. — Kv.. če. Pont.-orient.. v teplejších hájích, na Ji/.
Slovensku: Nitra (Temetín h.), renčanské Teplice a |.

zelenavá- virescensBECK)
Rod 18. Bodloplev. Tragus. Klettengras.

Vyhání z iletého kořene položená n. v kolénkách vystou
pavá, 1-3 dm dl. stébla, porostlá tuhými, sivozelenými, plo

*)Milium paradoxu m SCOP.,Piptatherum paradoxum KOCH.
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chými,po kraji brvitými listy a zakončená štíhlým, klaso
vitěstaženým hroznem krátce stopkatých,vejčitých,
bezosinných, ikvětých, hnědých n. nafialovělých klásků [K].
Ž obou plev každého klásku jest jedna zcela nepatrná [p],
druhá [p+]|mnohem větší a na hřbetě posázená háčkovi
tými ostny. — Sp.-zí. Cireumpol.-morid.,v Podunají na
Slovensku hojnější, a odtud zasahá na již. Moravu (po Brno
a Znojmo) . . . . . hroznatý-racemosus ALL. [1352].

Rod 19. Kavýl. Úpa. Federgras.
Poznává se od jiných trav nejsnáze podle toho, že oblé,

úzce kopinaté, 1květé klásky mají dvě úzké. osinovitě pro
tažené plevy a jedna z obou ztvrdlých, plod těsně obalují
cíchpluch jest opatřenaneobvčejně dlouhou, často
vousatou osinou.

13532,Iragus racemosus. 1333. Stipa capillata,

l.a) Osiny velmi tenké, sotva delší 1 cm, Ivsé, za to pluchy
nahoře dlouhými (až 4 mm) bílými chlupy hustě posá
zené. Tráva hustě trsnatá, listv s čepelí tenkou, jemně
štětinovitě složenou, jazýček skoro chybí. — Čn., zí. Merid.-evr.; hojně v Alpách, u nás pomíjivě zdivočuje
(Vrbátky u Olomouce)

třtinov ý- - Calamagrostis WAHL.*)
b) Osiny pérovité,t. j. po oboustranách dlouhými chlu

py porostlé —2.
*)Lasiagrostis Cal. LINK,
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c) Osiny vláskovité, lysé n. od kratičkých chloupku
draslavé, ale nikdy pérovité. Vytváříhusté trsy Čár
kovitých listů a štíhlých, 3-8 dm vys. stébel, zakonče
ných řídkou, jednostrannou latou. — Čn., če. Merid., na
suchých, travnatých kopcích a skalách velmi porůznu

vláskovitý- capillata L. [1555|.
Pozn. Odr. s listy štětinovitýmipopsána jako var. “pseudotirsa PODP.

velmi statná odr. s listy silnými, pochvou, čepelem 1 stébly hustě krátce srstnatými,
velice drsnými, na serpentinech u Mohelna rostoucí jest var. asperrima PODP
2.a) Svinuté listy přízemnísítinovité, pouze špiča

té. Jazýček hořejších listů stébelných prodloužený — 3

b) Svin.1.přízemnínitkovité, dlouhé, hrotem přišpi
čatělé. Jazýček hořejších I. stébelných zakrnělý. —
Čc., sp. Pont.-ruský, u nás pouze na kopcích, zvláště če
dičových v sev.-záp. Čechách (Žatec, Louny, Most, Lito.
měřice) a u Motol blíže Prahv, na Moravě na Větrnicícl
u Vyškova, u Mohelna. v okolí Brna (Stránská skála
Líšeň, Velatice), Hradištěk u Podivína a nejhojněji v Bí.
lých Karpatech mezi Uh. Brodem a Štrážnicí a zasahéá
odtud i na Slovensko (Vrbovce, Plavecké Podhradí).

tenkolistý- stenophyllaČERŇ.*
3.a) Stébelné listy jako listy přízemnísvinuté, tenké nel

Jen porozevřené, nanejvýš 144 mm šir., většinou
Zžilné. Plevy jen asi 4 cm dlouhé, asi 2krát delší nežli

*) S. Tirsa AUCT. non STEVEN.
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plucha. Plucha po kraji dole pýřitá, nahoře lysá, s osi
nou 15-16 em dl. — Kv., čn. Orient., na skalách a kop
cích, zvláště čedičových a vápenatých, porůznu, ze všech
druhů nejrozšířenější. . péřitý- pennata L.*) |1354].

Pozn. Vzácně vyskytuje se s čepelemi, jakož 1 pochvami pýřitýuu, při čemž
chlupy tvoří na konci listů štětičku: puberula PODP. et SUZA.

b) Stéb. I. dosti ploché. až 2% mm šir., většinou Ožilné.
Plevy 6-7 em dl., asi Skrát delší nežli plucha. Plucha po
celém okraji (až k osině)pýřitá, i s osinouaž
přes 2 dm dl. — Kv., čn. Merid., na podobných stanovi
štích jako předch., ale vzácnější . . . . - « * *..

sličný-pulcherrima C. KOCHL**)
Pozn. Odr. vehni statná s listy šir. (3 mm), posud pouze od Libšic u Prahy

jest var. platyphylla PODP.. odr. s listy velmi úzkými zove se var. aus

iriaca PODP., odr. s pochv. au.čepelemi šedivě chlupatými nazvána var.dasyphylla PACZOSK

1356. Andropogon ischaemum, 1357. Cynodon dactylon.

Rod 20. Cirok. Sorghum. Mohrhirse.
Vyhání z tletého kořene přímá, až 3 m vys., po celé dél

ce listnatá stébla, zakončená bohatou. více méně staženou la
toudrobnýchklásků [KI.Vedlestopkatého, jalového
klásku [k| sedí na ose vždy klásek plodný, obsahující ve 2
tupých plevách [g, g+) kvítek [F] s osinatou pluchou [p] a
bezosinnou pluškou f(p+].— Původem z Vých. Indie, seje se
velice zřídka jako rostlina pícní . -< .- .- -< +... + + +..

obecný- vulgare PERS. [1555].
Pozn. Častěji nežli cirok obecný pěstuje sc pro naše krajiny vhodnější

©.halepský - halepense PER5., který má užšílisty,chudší latua drobnějšísemena.

*) Vousy sv. Ivana ==S. Joannis ČEL. — **) S, Grafiana STEV.
Klíč k úplné květeně. 56
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Rod 21.Zlatovous. Chrysopogon.Goldbart.
Vytrvalá, hustě trsnatá tráva se stébly 5 dm až- přes

1 m vys. a listy úzkými (2-3 mm). Větévky laty tenké, nit
kovité, ve více přeslenech nad sebou. jenom na konci s klás
ky. Klásky po třech, na spodině s hustým svazečkem až 5
mm dlouhých, leskle zlatožlutých až červenohnědých chlupu.
úzce kopinaté, asi 1 cm dlouhé. a málo přes [ mm šir. — Ču.
sp. Morid.-asij.. na suchých kopcích. jako průvodce step

ních porostů: u nás pouze na již. Slovensku na jižním úpatiKarpat (Děvín u Bratislavy, Nitra, Hont a j.).
jižní- gryllusTRIN*

Rod 22. Vousatka. Andropogon. Bartgras.
Vytrv. tráva. jejíž obloukem vystoupavá stébla rozvět

vují se na vrcholku v 5-12jednoduchých, prstnatě roz
přažených, chlupatých větví. Na každé větví jsou 2 řa
dy drobných, ikvětých, často narudlých klásků [K|, a to
dvojího druhu: jeden z obou proti sobě stojících n. sec
střídajících klásků jest přísedlý, dlouze osinatýÝ a 0
bojaký. plodný: druhý |k], spočívajícína dlouhé,chl u
paté stopce [p],jest bezosinya jalový, prašníkový
n. prázdný. — Če.- zí. Circumpol.-mer., na suchý ch stráních a
mezích porůznu jako důležitá pr úvodkyně květeny teplo
bytné . . . . . <. < <. obecná-ischaemum L. [1356].

Rod 25. Palečkovec. Cynodon. Hundszahngras.
Vyhání z článkovaného, plazivého, výběžkatého oddenku

položená n. vystoupavá, na spodu často větevnatá, 1-5 dm
dl. stébla, porostlá sivými listy a zakončená okolíkem něko
likaštíhlých,prstnatě rozpřaženýchlichoklasů.
Jednokvěté, se stran smáčknuté, bezosinné, namnoze nafialo
vělé kláskv [K] jsou po jedné straně lichoklasu sesta
veny do 2 řad a vyznačují se tím, že mají na spodu plušky
kyjovitou pastopečku [k] po druhém, zakrnělém
kvítku. — Bř., db. Circumpol.-merid., na suchých trávnících
v Jižní a stř. Moravě a j. Slovensku dosti hojný: v Čechách
jen zavlečený (na př. u Pardubic. Prahy, Podmoklů) . . . .

plazivý-dactylon PERS. |1357|.

Rod 24. Rosička. Digitaria. Fingergras.
Trávy 1leté,se stébly nahořeprstnatě rozvětve

nými ve 2-12štíhlých lichoklasů. Drobné, oblé, bezosinné
klásky, sestavené po 2 po jedné straně lichoklasů, mají stej
né složení jako klásky rodu násl. (prosa).
1.a) Listy a jejich pochvy chlupaté. Lichoklasy, v počtu

2-12,nejčastěji 5, přímo odstálé. Klásky podlouhle ko
pinaté; plucha její jen asi do polovinv druhou
plevou [px] zakrytá — 2.

b) L. a jejich pochvy lysé n.jen velmi spoře chlu
* Andropogon gryllus l.
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paté. Lichoklasy, v počtu 2-5, nejčastěji 3, rozpřa
žené. Klásky [F] elliptičné, často narudlé: plucha je"jich druhou plevou skoro celá zakrytá. Stébla na
mnoze položená, 5-50 cm dl. Jinak vnějškem podobná
násl. — Če.-zí. Circumpol., na písčitých rolích, u cesta na březích vod dosti rozšířená ... ..

h olá-filiformis KOEL.*) [1558].
2a) Třetí (nejvyšší) pleva [pz]po kraji od tuhých ště

tin brvitá. —Stébla z položenéhodolejšku kolínkem
vystupující, 1-5 dm dl. — Če.-řj. Circumpol.- merid.,

na podobných stanovištích jako předch., ale porůznu:v již. Moravě a již. Slovensku však obecná . .
brvitá-ciliaris KOEL. [1359|.

č V S Vřetí pleva po kraji pýřitá. ale nikoli ztuha brvitá.
— Ostatně o ní platí vše, co o předch.. která se k ní též
počítá jako odrůda. Celá rostlina bývá často červeně
zbarvená -<< <.. krvavá-sanguinalis SCOP.**)

Rod 25. Proso. Panicum. Hirse.

Tráva Iletá, 5-10 dm vys., zvláště na pochvách dolejších
listů odstále chlupatá. Jednokvěté, vejčité, se hřbetu více
méně smáčknuté, bezostnné klásky. skládající bohatou po

" D. zlabra GAND., D. Jinearis CRÉP,, Panicum elabrum ZAND, -——"Puicum sangunaleL.
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ději nící latu. mají po 3 plevách, z nichž nejspodnější |g|
bývá o polovici menší ostatních. — Če., sp. Pocházejíc ze
stř. Asie, seje se pro drobné, hladké obilky, jež, zbaveny jsou
ce pluch, dávají jáhlv. . obecné- miliaceumL. |1560|.

Pozn. Proso vláskovité (P. capillare L.), jednoletá tráva s tenkými až
vláskovitými větvemi lat, se světle zelenými klásky, mnohem menšími než u prosa
obecného, domovem v severní Americe. pěstuje se někdy pro květenství (zvlášt
v odr. gracillimum ASCH. et GR.), upotřebovaná na suché kytice a zřídka také
zdivočuje.

Rod 26. Kuří noha, ježatka. Echinochloa.Stachelgras.
Byl. tletá, 3-6 dm vys., na stéble i na čárkovitých, tma

vozelených, po kraji drsných listech lysá n. jen spoře srst
natá. Kratičce stopkaté klásky jsou hustě směstnány namno
ze jednostranně a klubkovitě na krátkých, štětinatých větév
kách, které tvoří dohromady staženou latu. Složení klásku
je totéž jako u prosa, ale nejhořejší pleva [p+| jest na
hřbetě srstnatá a kromě toho jest protažena v dlouhou osinu
[B]*) neb alespoň v delší hrot [A|. Před nejhořejší plevou
bývá šupinovitý výrostek [k], jejž možno považovati za zá
krsek po druhém kvítku. — Čn.-řj. Circumpol., na rolích.
rumištích a u cest hojná.. . obecná- crus galli ).. [1561]

Pozn. Druh proměnlivý, tvořící formy dlouze osinaté i formy s druhoua třetí
plevou bez osin, s klásky světle zelenými neb fialově naběhlými, s latami bohatě
větvenými neb chudými, s listy užšími neb širšími. vzrůstu polehavého neb přímého,
atd. Zvláštní formou je var. Rohlenae DOM. s klásky bledými, žlutavě zelenýnu
a krátee dsinatými, s listy 1 klásky lysými.

tod 27. Bé r. Setaria. Borstenhivse.

Vrávy ileté, jejichž tkvěté, se hřbetu zploštělé klásky
[1362K] jsou hustě směstnány do klasovitých lat (lich o
klasů), mají po 3 plevách [p-ps] jako u obou rodů předch..
a bezosinné pluchy [g], ale z krátkých stopek jejich vyrůsta
jí štětinovité, draslavé pastopečky [Kl —.Cc.- zi.
1.a) Klasovitá lata složená, často laločnatá, anvť krátké,

chlupaté až huňaté větévkyjejí jsou rozvět
veny. Drobounké zoubky, které činí nejhořejší část
stébla a štětinovité pastopečky v klase drsnými, s mě
řujívzhůru. Druhá pleva jest kratší nežli pleva tře
tí (nejvyšší) a než vypouklá, clliptičná plucha. Tráva
statná, až přes [ m vys. — Neznámého původu, u nás
velmi zřídka na písčitých půdách (na př. v j. Moravě a
Jj. Slovensku) setý a zplaňující . . 

vlašský n. muhar-italica R. et SCI.
b) Lichoklasv jednoduché, válcovité. Druhy. vesměs

planě rostoucí, 2-6 dm'vys. — 2.
2.a) Zoubky štětinovitých pastopeček ve válcovitém, zpravi

dla nepřetrhovaném lichoklase směřují vzhůru. proto
jeví se lichoklas, třeme-li jej zdola nahoru, hladkým
—

*) Tvar s dlouze osinatými klásky slove ježatkoun rýžovitou - orv
zoides FRITSCH.,
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b) Zoubky pastopeček směřují dolů, proto jeví se licho
klas, třeme-li jej zdola nahoru, drsným. Lichoklas
zelený, dolenamnozepřetrhovaný. Druhápleva
každého klásku [p+]|jest asi zdéli pluchy |g], která jest
dosti hladká. — Euras., na polích a v zahradách
porůznu . přeslenat“- verticillata R. et SCH. [1562|.

3.a) Štětinovité pastopečky v lichoklase zelené. Druhá ple
va asi zdéli pluchy,která jest dosti hladká. —
Euras., na rolích a pustých místech obecný 2...

zelenÝ-viridis R. et SCI. [1365j.
b) Štětinovité pastopečkv v lichoklase ryšavé. Druhá

pleva každého klásku asi o polovici kratší nežli
plucha,která jest napříčsilněvráskovaná. Vnějš
kem podoben předch. — Circumpol., na rolích a písči
nách dosti rozšířený . . . sivý-glauca R. et SCH.

cx / P
B (© 4

"5 <

1361. Echinochloa crus galli. 15062.Setaria 1565. Setaria
verticillata. viridis,

Rod 28. Chrastico. Baldingera. Schilfgras.
Vyhání z plazivého, výběžkatého oddenku lysá, statná,

-2 m vys. stébla se sivozelenými, širokými, po kraji drsnými
listy, zakončená jednostrannou, laločnatou, v době květu ro
zevřenou latou podlouhlých, se stran smáčknutých, tkvětých,
>ezosinných klásků [K], které jsou tím význačny. že mají
kromě dvou vnějších, kopinatých, často nafialovělých plev
Ip|ještě2 plevyvnitřní,zakrnělé v chlupaté šupin
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ky [p] — Čn.-sp. Kosmopolit., u nás obecná, na březích
vod obvčejně hromadně -2 -2 2 2 + 4 + 4 4

rákosovitá -arundinacea G. M. SCH.*) [1564].
Pozn. V selských květnicích pěstují často odrůdu s listy podélně bíle pru

hovanými,podjménemkanafas. pentličky. . . . pruhovaná- picta L.

Roď 29. Lesknice. Phalaris. Glanzgrias.
Vráva Iletá. vyháanějící z trsnatého kořene štíhlá. hladka.

3-8 dm vvs. stébla s tmavozelenými, drsnými listy, zakonče
ná hustě směstnaným,vejčitý m lichoklasem. Klás
ky [K] mají podobné složení jako u chrastice, až na to,
že vnějšíbělavé, zeleně pruhované plevy [p]jsou
na hřbetě křídlaté a že vnitřní plevy |p+]nejsou dak
zakrnělé, nýbrž jen asi o 4 kratší nežli pluchy [g|. — Čc., sp.
Jihoevr., u nás pěstovaná někdy pro semena a zřídka na ru
mištích a u cest zplaňující . -2 2 < < 4+ 4 4 4 4%

kanárskáů- canariensis L. [1305|.
Pozn. V okolí Brna byla pozorována nověji na rumištích podobná mediierranní

l. krátkoklasá Ph. brachystachys LK., u níž jsou vnitřní pluchy mnohonásobně
kratší plev, kdežto u I. kanárské jsou vmiiřní pluchy zdéh plev.

by

1564. Baldingera arundinacva. 1365. Phalaris 1366. Anthoxanthum
Canariensis, odoratum.

Rod 530.Tomka. Anthoxanthum. Ruchgras.
a) Vytrvalá, zvláště za sucha neb je-li rozemnuta, příjemně

vonná tráva, vyhánějící z trsnatého oddenku svazeček
*) Phalaris arundinacea T., Typhoides arnndinacea MNŇCH.
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úzkých, chlupatých 1. přízemních a štíhlá, 2.5 dm vys,
chudě listnatá stébla. Krátce stopkaté, kopinaté, ikvěté,
žlutavozelené, na hřbetě nahnědlé klásky [K| skládají
prořídlou, klasovitou latu. Mají4 plevy,z nichž
dolejší 2 jsou velice nestejné [p, pi), vnitřní osi
naté [pz, ps|, bezosinné pluchy [sg]a pouze 2 tyčinky.
— Kv.čn. Euras., značně proměnlivá, na lukách a v lesích
obecná - . -2 -2 -2 <.. vonná-odoratum L. [1366].

b) Tráva 1letá, pouze 8-15 cm vys., vnějškem podobná
tomce vonné, od níž liší se hlavně tím, že má řidší a
kratší latu,že vnitřníplevyjsou st2kráttak dlouhé
jako pluchy a že jedna z nich má osinu kolénkatě pro
hnutou. z klásku daleko vyčnívající. (U tomky vcnné
jsou vnitřní plevy jen asi zdéli pluch a obě mají osiny
rovné). — Kv.. čn. Hojnější v záp. Evropě, k nám zřídka
s cizími semeny zavlékána (Chuděnice. Lochovice. Sulkov,
Vřebíč. Žďár) < < -< < <. osinaté -aristatum BOISS.
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1367. Leersia oryzoides. © 1368. Coleanthus subiilis. 1369.Hierochloa australis.

Rod 31. Fajnička. Leersia. Reisguecke.
Vytrv. tráva s trsnatým odenkem, přímými, 3-10 dm vys.

stébly a plochými, světlozelenými, drsnými listy. Vejčité, 1
květé, snadno opadavé klásky spočívají na tenkých, zprohý
baných větvičkách rozkladité, třepetavé laty, která za chlad
nějších let zůstává trvale ukryta v pochvě nejvyššího listu.
Plevy klásků jsou úplně zakrnělé, pluchy bezosinné,
papírovité, bělavé, zeleně proužkované, na hřbetě brvité; ty
činky 3, zřídka 6 n. 1. — Sp.- zí. Rozšířená plevel na rýžo
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vých polích v již. Evropě, u nás porůznu na březích vod .
rýžovitá- oryzoides SW.*)[1567]

Rod 52. Puchýřka. Coleanthus. Scheidengras.
Útlá, letá tráva s teninkými, vystoupavými, pouze 3-8cm

dl. stébly a poměrně širokými listy. Drobounké, bledožluté.
tkvěté klásky [W]jsou směstnány do svazečků, které skládají
latu; vyznačují se tím, že nemají plev, nýbrž pouze 2 pluchy
[£. E] a že obsahují místo 3 pouze >tvčinky. — Čn.- řJ. Ci
cunmpol., na hlinito-písčitých březích rvbníků vzácně, v Č.
často ve vypuštěných rvbnících velmi pospolitě, zejména v
Č. j., na Mor. hlavně v oblasti Českomoravské vvsočinv, ze
Slov. neznáma 2. útlounká-subtilis SEIDL [i398|.

Rod 35. omkovico. Hierochloa. Mariengras.
Vytrv., 3-5 dm vys. trávy s rozkladitou latou- vejčitých.

se stran smáčknutých, krátce osinatých n. bezosinných klás
ků. Klásky [K] mají po 2 plevách [p] a obsahují po 3 kvít
cích, z nichž prostřední jest obojaký. postranní jsou prašní
kové. Vadnouc bylina příjemně voní.
a) Oddenek řídce trsnatý. Stopky klásků tenké, nahoře

jemně vousaté. Plevy bělomázdřité,stříbrolesklé,
často červeně kropenaté. Plucha hořejšího kvítku prašní
kového s krátkou osinou. — ĎDb.,kv. Orient., v hájích a
křovištích porůznu, na Podk. Rusi pouze v okolí Mukačova

jižní- australis R. et SCH.**) |1369|
b) Odd.plazivý, výběžkatý. Stopky klásků Ivsé n. spoře

chlupaté. Plovv žlutavě mázdřité. Plucha i hořejšího kvít
ku prašníkovéhobezosinná n. zcela kratičce 0
sinatá. — Vnějškem podobná předch. Circumpol., na
písčitých lukách a v křovištích velmi porůznu (střední Po
labí, Č. Lípa, dříve také u Čejče v jiš. Mor. a okolo Mala
cek u Bratislavy na Slov.). von ná-odorata WAHL.***)

Rod 34. Medynek. Holcus. Honiggras.
Trávy vvtrv.. 3-5 dm vys., s latou v době květu rozevíc

nou, později víceméně staženou. Vejčité. se stran smáčknuté
klásky [KI mají 2 plevy mnohem delší pluch a obsahují po2
kvítcích, z nichž dolejší jest obojaký, s pluchou bezosinnou.
hořejší prašníkový, s pluchou kratičce n. dloužeji osinatou.
Obilky jsou lysé.
a) Oddenek trsnatý, bez výběžků. Pochvylistů měkce

chlupaté. Osina pluchy obojakého kvítku zcela
Krátká, hákovitá,z kláskunevyčnívající. —Čn.Euras., na vIhkých Jukách a po krajích lesů obecný.

vl natý-lanatus L. [1570|.
b) Odd. výběžkatý. Pochvv I. lysé n. velmi spořechlu

paté. Osina pluchy obojakého kvítku dlouhá, kolénka
*) Oryza clandestina A. BR. — **) H. hirta HAYEK. — ***) T. severní = H.

borealis ROM. et SCHULT.
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tá z klásku víceméně vyčnívající. — Čec.,sp. Evr.,
na mezích, v lesích a mýtinách dosti rozšířený . . . ...

měkký- mollis L. [1371].
Rod 35. Ovsík. Arrhenatherum. Glatthafer.

Vyhání z trsnatého oddenku přímá, 6-12 dm vys., stébla
s plochými, drsnými L.a s krátkovětevnou, protáhlou, s po
čátku rozkladitou, později staženou latou. Lesklé, zelenavé
n. fialově naběhlé klásky [K| mají po 2 nestejných plevách
Ipl a obsahují 2 kvítky: jeden (hořejší) obojaký, s pluchou
|e| bezosinnou n. zcela kratičce osinatou, druhý (dolejší praš
níkový, s pluchou dlouze osinatou. Obilkv jsou chlupaté.

— Čn.- sp. Evr., na lukách a mezích
velmi hojný - - - -+ « + + + +..

obecný- elatius M. K.*) [1372].

15370.Holcus lanatus. 1371. Holcus mollis. 1372.Arrhenatherum elaiius.

Pozn. Druh dosti proměnlivý.Porůznuvyskytá se f. biaristatum PETERM.
s pluchami obou květů osinatými; k odrůdám se stéblem na doleních uzlech Apochváchsrstnatýchpatří var. subhirsutum PODP. a var. Servitii D 1.
kdežto u vzácné var. tuberosum KOCH (tak na Mor.: Hranice) jsou nejdolejší
tři články na spodině hlízovitě ztluštělé.

Rod 36. Oves. Avena. Haler.
Trávy tleté, jejichž převislé klásky [K],skládající

latu, jsou 1-2 cm dl., mají 2 veliké, 7-1tžilné plevy [pl a
obsahují nejčastěji 2, řidčeji 5-4 obojaké kvítky. Pluchy

*) Metlice francouzská = A. avenaceum P, B., Avena elatior L.
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a)

b)

2. a)

b)

Pluchy kvítků jsou na konci rozeklány ve 2 špičaté,
bezosinné zoubky —2
Pluchy [g] jsou na konci rozeklány ve 3úzké krátceosinaté ušty. Klásky 2květé,v latě skoro jedno
stranné. Plevy asi zdéli Ivsých, posléze nahnědlých
pluch. Pluchy obou kvítků mají dlouhou, ze hřbetu
vyrůstající, kolénkatě prohnutou osinu. — Na severu
pěstován, u nás porůznu nejčastěji mezi obilím, zvláště
ovsem setým, jemuž se vnějškemvelice podobá. .

hřebilkatýÝ- strigosa SCHREB.
Kvítkvnepřisedají k osekláskukloubem. Osy
klásků i pluchy lvsé n. jen pod nejdolejším kvítkem se
svazečkem chloupků — 3.
kv. přisedajík osekláskukloubem. Osvklásků
drsně chlupaté. — Lata namnoze všestranně
rozevřená. Klásky 2-5květé. Pluchy obyčejně dlouhý
mi, rezavými chlupy porostlé, řidčeji lysé, ze
hřbetu se silnou, dole kroucenou osinou. — Euras., na

pustých místech a na polích mezi obilím dosti rozšířený.Jest prý mateřskourostlinouovsa setého......
hluchý n. ovsaha-fatua L.

4. a)

h)

ků obyč. pod dolejším kvítkem se svazečkem chl oup
ků. Plevy delší pluch. Obilky okoralé (s pluchami
srostlé) — 4.
Klásky5-4květé, osinatén. bezosinné. Osyklás
ků úplnělysé. — Lata víceménějednostranná. plevy
vynikle žilkované, pluch nepřesahující.Obilkv
s pluchami nesrostlé, proto při mlácení z pluch vypadá
vající. — Původu asijského, u nás zřídka pěstován

nahý-nuda I.
Lata všestranně rozevřená. Osiny pluch na
spodu kroucené. Byvnejspíše vypěstovánz ovsa
hluchého, seje se hojně na polích —- 2..

setý- sativa L. [1375].
Lata jednostranná. stažená, velicebohatá. ©
siny pluch na dolejšku nezkroucené. — Orient.
u nás pořídku pěstován ...

výcho dní- orientalis SCHREB.

Rod 37. Ovsíř. Avenastrum. Wiecsoenhafer.

1.a)

b)

Pochvvy listů oblé, 2řízně nesmáčknuté. Klásky pouze
2-5květé —2.
Pochvv | 2řízně smáčknuté. Klásky4-7kvěťte.
až 2 em dl., namnoze fialově naběhlé, — Tráva statnů,
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2-10 dm vys. S plochými, široce čarkovitými, po krajidrsnými listv a s úzkou, až2 dm dlouhou latou, složenou
z krátkých větviček 1-Sklasých. — Čec., sp. Evr. -alpin.,
u nás pouze na travnatých stráních v Kladském Sněžní
ku, Jeseníku a na vys. Karpatech . .

ploskostébelný- planiculmeJESS.*)
Pochvy (i čepele) alespoň u dolejších hstů huňaté.
Spodní větve třepetavé laty, nesoucí po 1-2 kláscích,
zblížené po 2-5 do polopřeslenů. Stébla 5-7 dm vys. —
Kv., čn. Eurosib., na lukách a ve světlých křovištích
dosti hojný . .- . pýřitý- pubescens JÍZSS.**)[1374].

Pozn. Odr. s listy velmi úzkými popsánajako var. stenophyllum PODP,
Pochvy listů zpravidla
Ivsé—3 va

8 vně7
- H (7

1585. Avena sativa, 1374. Avenastrum pubescens,
/2 Lb :

L. na líci lysé; vvsokohorský druh, tvořící malé trsy
s odd. krátce plazivým. Stéblo 2-6 dm vys., L. s če
pelí plochou, hladkou, na hřbetě zřetelně kýlnatou. Ja
zýček prodloužený, ostrý. Lata široká, často poněkud
stažená, vejčitá. Klásky většinou 5kvčté, obyč. fialo
vě zbarvené. — Čec.- sp. Evr.-alp. Na kamenitých sva
zích a holích ve vys. Karpatech od Babí horv po Čornou
Horu . . . . -2 peřestýÝ- versicolor FRTTSCII."**)

*) Avena planiculmis SCHRAD. — **) Avena pubescens HUDS, — **e) Ave
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4.a) Listv úzce čárkovité, ploché, často řasnatě svinuté.
po kraji chruplavkovité, na líci drsné a Ivsé. Jazýčky
jejich podlouhlé, namnoze špičaté. Větve hrozno
vité,staženélaty vesměs tklasé a jednotlivé
nanejvýše jen nejdolejší 2klasé a podvojné. Kláskv |k]|
5-5květé. — Kv., čn. Kurosib., na výslunných pahorcích
a suchých lukách poruznu NN

luční-/pratense JESS.*) [1375|.
Pozn. Roste u nás v četných odrůdách. Tyf- rostliny mají latu úzkou skoro

klasovitou. odr. ra mosum PODP. má latu volnější a stopky klásků prodloužené,
odr.„glaucescens PODP. jest celá (hlavně listy)sivá, odr. stenophyllum
PODP“ má listy velmi úzké, štětinovitě svinuté, odr. hirtifoLium PODP. má listy
a pochvy chlupaté. Významnějšími jsou dvě subsp. :

„ Rostl. ve všech částech statnější s listy Širšími (3-/ mm) 1 doleními plochými,
klásky 5-8 květé. Fak posud pouze na písku u Bělé p. Bezd. ©. „ maius PODP.

„Rostliny statné s klásky většími; články osy kláskové kratší, pouzes krátce
sbíhavým chloupky Kkalusovými,jinak jenom drsné. Tak ve stepní oblasu v C. a Mor.
Na Mor. roste 1 s menšími klásky (f. microstachys PODP.) . . . - « « *

subdecurrens PODP.
b) L. tuhé, štětinovité, ke konci trochu drsné, stébelní

skorobezčepelné.Jazýčkvjejich velice krátké, roz
třepené. Lata řídká, malovětevnatá, jednostranná; větve
. ., „ 1, í - w „ - „ . . „ .její 1-2klasé. Klásky 2-5květé, s velikými, nestejnými
plevami a fialovými pluchami. — Kv. Euras.. druh step
ní, u nás pozorovaný pouze na Ranné u Loun, na šibo
ničníku a Kaller Heide u Mikulova . . . . . .- «..

stepní- desertorum PODP.*“)E
Rod 38. Ovsíček. Aira. Nelkenhafer.

Slabounké,1-2letétrávy se štětinkovitými listy a
drobounkými, 2květými, přímými klásky v latě. Plevy klás
ků [K] nestejné, hořejší tžilná: pluchy kvítků |, s| nahoře
rozeklané ve 2 zoubky a pod středem hřbetu osinaté.
I.a) Lata řídká, rozevřená. "leninké stopky klásku

většinou mnohem delší nežli klásky. Plevy mno
hem delší pluch — 2.

b) Lata hustá, klasovitě stažená. Stopkyklásku
pouzeasi tak dlouhé jako klásky, ne-li kratší.
Plevy jen asi zdéli pluch. Db., kv, — Ostatně jako ná
sled., ale mnohem vzácnější: na Mor. a Slov. dosud
nepozorován —. —— ranný-praecox |.

2.a) Klásky na konci větévek poněkud nahloučené, často 7
části delší než stopkv. Stébla 7-20 cm vys., velmi tenká.
— Kv.. čn. Evr., na písečných a suchých půdách v Če
chách dosti rozš.. na Moravě a na Slovensku vzácný..

obccnv-caryophyllea L. [1576]
Pozn. Odr. velice statná (30—50em) vys. s hlavní osou ve květenství mírně

klikatou, u Brna pozorovaná jest var. Suzana VODP.
b) Klásky stejnoměrně rozložené, většina mnohem kratší

(až i 4-8krát) svých stopek. Stébla vélmi tenká a jemna.
7-35 em vys. — Kv.. čn. Meridion., dosahuje sev. hranice
zem. rozš. na Slovensku u Trenčína: pěstuje se též v 7á
hradách a zdivočuje, tak kdysi u Litoměřic v Č. . « 

vláskovitý- capillarisHOST.
*) Avena pratensis L. — **) Avena desertoruam LESS.
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Rod 59. Metlice. Deschampsia. Schmielc.
Trávy vytrvalé, s drobnými,dlouze stopkatými klás

ky v latě. Každý klásek |K| obsahuje mezi dvěma plovami
2-3obojaké kvítky. Pluchv kvítků [g| jsou nahoře uťaté neb
zašpičatělé a nesou rovnou, nad dolejškem hřbetu vyrůstají
CÍosinu. — Čn., čec.
a) Čárkovité listy ploché, na svrchní straně drsné. Větév

tévkv jehlancovité laty rovnovážně rozestálé, po 3-5
zblíženv v přeslenv. Hořejší z kvítků v klase [K| dlou
že ji stopkatý. Pluchy kvítků [g] nahoře uťaté a zoub
kované; osiny jejich z klásků sotva čnějící. Stébla

6-12 dm vys. “ Kosmopol., na vlhkých lukách a v lesíchobecná -<-+ +...

(373. Avenastrum 1376. Aira 1377. Deschampsia
pratense. caryophyllea. caespitosa.

Pozn. Druh nadmíru proměnlivý a zejména v horách různotvarý. Zlatožlu
týmiklásky se vyznačuje £. aurea VOLKART,temně Halověnabčhlým f. varia
VOLKART. Osinu na pluchách dosti dlouhou, čtvrtinu až třetinu pluchy ©přesa
hujícímá f. longiaristata KRYLOV.Drobná horská forma s velk. klásky je
L montana VOLKART,ještě drobnější £. alpina IIEGI. Nadmíru robustní je
Laltissima VOLKART,kdežtovar. parviflora ROHLENAje stvozelenáa má
malé klásky.

b) Listy Štětinovité, řasně složené.Větévky laty zpří
ma odstálé, namnoze vlnovitě zprohýbané. Klásky [K]
Okvěté;oba kvítky zcela kra tičce stopkaté. Pluchy na
hořezašpičatělé: osinyjejich z kláskůdaleko vy
čnívající. — Stóbla 3-6 dm vys. — Circumpol.. na su
chýchstránícha v mýtináchhojná NS.

křivolaká-flexuosa L. [1578].
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Pozn. V horách převládá var. montana BECK.nižšího vzrůstu. s krátkým
listy, se staženou latou, s většími, obyčejně fialově naběhlými klásky; var. Legei
DOM. se světlými, bělavými klásky a větévkami laty je dosti vzácná.

Rod 40. Ovsiřík. Ventenata. Schmielenhafer.
Jednoletá, 2-4 dm vys. tráva s tenkými stébly, s úzec

čárkovitými, namnoze svinutými listy, které v době květu
bývají většinou již uschlé, a s řídkou. rozkladitou. chabou
latou úzce kopinatých, bledých n. nafialovělých klásků. Kaž
dý klásek [K| obsahujemezi2nestejnými plevami [p,pi
2-5 kvítky, jejichž pluchy [g] jsou nahoře rozeklány ve 2 ten
ké, osinaté zuby a ze hřbetu jim vyrůstá dlouhá osina. —
Čn.. če. Merid., na suchých lesních lukách, stráních a polích
porůznu K

tenký-avenacea KOEL.*)[1579|. Ž

M

M n >sevy

1378. Deschampsia 1379. Ventenata 1380. Trisetum
flexuosa. avenacea. flavescens.

Rod 41.Trojštět. Trisetum. Goldhafer.
Vytrvalá tráva 3-6 dm vys., s trsnatým oddenkem, s čal

kovitými,travozelenýmilisty a s žlutavě lesklým.
zřídka, fialově peřestými klásky v podlouhlé latě. Klásky [K
mají 2 velmi nestejné plevy: spodní fžilnou, hořejší 5žil
nou, a obsahují 2-4kvítky |F], jejichž pluchy jsou nad pro
středkem hřbetu osinaté.— Čn., če.Cireumpol.,na li
kách rozš.. . . . žlutavý-favescens R. et SCI [1s0|.

*XV. dubia F. SCHULTZ.
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Sem patří dvě horské rasy:
a) Ve hlavních znacích podoben trojštětu žlutavému. avšak většinou ne vyšší 5 dm,

stébla se dvěma uzly, pokrytými pochvami listovými, jenom na spodině listnatá:;
klásky větší, většinou pestré; hoření pleva od přostředka ponenáhlu zúžená, pestík
pýřitě chlupatý. — Čec, sn. Horský druhdomovem ve vých. Alpách a západních
Karpatech, převážně na vápně. Na Moravě se udává na Javořině. na Slovensku
na všech vyšších Karpatech. . . „ . . horský - T. alpestre P. BEAUV.

b) Oddenek daleko plazivý. Pochvy listové často velmi drsné. čepele širší, až 7 mm
šir Lata většinou hustější, často užší, větve více přilehlé, klásky jenom 5-6 mm
dlouhé. užší. Plevy leskle hnědé, se zeleným prostředním proužkem, s bílým
mázdřitým okrajem, nahoře s temně fialovou skvrnou. Pluchy fialové s hnědou
špičkou. Všechny pluchy, zvláště dolení plucha a osiny roztroušeně krátkými,
štěunatými chloupky chlupaté. — Čec.,sn. Horský druh, omezený na vých. Alpy
(Tyrolsko),Černou horu a Karpaty . . karpatský - T. fuscum R. et SCH.*)

7
[381.Corynephorus canescens. 1382.Sieglingia decumbens. © 1385.Poa compressa.

Rod 42.Paličkovice. Corynephorus.Silbergras.
Vytrv. tráva sivozelená, vytvářejícíhusté trsy krát

kých, štětinovitých listů a tenkých, hladkých, 1-5 dm vys.,
v kolénkách tmavě zbarvených, chudolistých stébel. Dro
bounké, 2květé kláskv |K| skládají bohatou latu, -v době
květu rozevřenou, později staženou. Plevy jsou více méně
fialověnaběhlé, na obvodě leskle bílé. Pluchám vy
růstáze hřbetuosina,která jest uprostřed článkova
ná a chomáčkemchloupků porostlá, na konci pak kyjovt
tě ztloustlá. — Čn.-sp. Evr., na písečnatých půdách
obvčejně pospolitě, avšak porůznu < < © + © © ++.

šedá- canescens BĚEXMUV.[I3S1|.
>)Vrisetum carpatiemm B, cí SCI
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Rod 45. [rojzubec. Sieglingia. Dreizahbn.
Vyhání z oddenku dolejškem položéná neb vystupující,

3-5 dm vys. stébla, jejichž čárkovité, ploché listv mají při
ústí pochev místo jazýčku chomáčky chloupků [L|. Podlouhle
vejčité, 2-5květé klásky skládají chudou, namnoze hroznovi
tou latu. Veliké, skoro celý klásek [K] zahalující plevy jsou
lesklé, po kraji bělomázdřité, zřídka fialově naběhlé. Bez
osinné pluchy jsou na konci rozeklány ve 3 zoubky, z nichž
prostřední lze považovati za kratičkou osinu [F]. — Čn., če.
Evr., v lesích, na vřesovištích a písčinách hojný. ...

vystoupavý- decumbens BĚRNH,.*)[1382].

Rod 44. Dantonie. Danthonia. Kelchgras.
Vrávy vytrvalé, trsnaté. Stébla 1-5 řidčeji až 6 dm vys,

přímá neb vystoupavá. Jazýček chvbí a nahrazen. řadouchloupků. Klásky prostřední,2 až mnohokvěté. Větévky laty
po jedné, delší 15 cm, drsné, s jedním kláskem. Klásky až
přes 15 em dlouhé, často temně fialově naběhlé. Plevy ši
roce břichaté, ponenáhlu ostře přiostřené, mnohem delší než
květy. Plucha asi 7 mm dlouhá, s postranními asi 1 mm dlou
hými, ostrými, nedělenými špičkami. Osina 1% až dvakrát
tak dlouhá jako plucha, až 1 cm dlouhá, u spodiny temná.
— Kv., čn. Pont. Na výslunných, svahových stepních lukách,
na jv. Moravě mezi Uh. Brodem a Strážnicí na četných nale
zištích a pokračuje odtud na Slovensko (roztr.). Dosahuje
na Moravě krajního bodu svého zem. rozš. v Evropě . .

kalíškatá-calycina RCHB.
Pozn. NaMor.Slováckubyl pozorovánmíšenecDanthonia calycinaX

Sieglingia decumbens= Danth. breviaristata VIERH.

Rod 45. Lipnice. Poa. Rispengras.
Vejčité n. podlouhlé, se stran smáčknuté klásky [1388k,

KJ, sestavené do laty, obsahují v paždí dvou plev 2-8 kvítků,
zřídka jen 1 kvítek. Plevy jsou k ratší nežli nejbližší plu
chy; tyto jsou bezosinné, na hřbetě kýlnaté. Osv
klásků rozpadávají se posléze v články. Až ma
lipnici roční druhy vesměsvvtrvalé.

a) Pochvy listů 2řízně smáčknuté — 2.
b) Pochvy I. oblé neb smáčknuté, ale pak nikoli

2řízné —3.
2.a) Oddenek s dlouhými vbě žkv. Stébla vystoupaví.

dole kolénkatá. ploše smáčknutá |NJ, 2-4 dm vys. Listy
úzce čárkovité, s krátkými jazýčky [j|: pochvy jejichjen nejdoleji zavřené.Lata většinou staženi
úzká, jednostranná; větévkyJejí jednotlivé n.p
dvojné, zřídka nejdolejší po 5-5 do přeslenů zblížené.Klásky poměrně veliké. podlouhlé, 5-8květé,zele
né, někdv také fialově naběhlé. — Čn.-sp. Circumpol.
na pustých místech. u cest a zdí obecná. .

smáčk nutá- compressa L. TESÍ
*) Danthonia decunmbens (C,
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h) Oddenek hustě trsnatý, bez výběžků n. s výběžky
krátkými. Stébla přímá, 5-12dm vys., ploše smáčk
nutá, nahoředrsná. L. široce čárkovité, na konci
náhle zašpičatěléa kápovitě stažené; pochvy
jejich skoro až nahoru zavřené.Lata rozkladitá;
větévky její, zvláště spodní, většinou po 3-5 do
přeslenů zblížené. Klásky poměrněveliké, 2-5
květé, namnoze fialově naběhlé. — Čn., če. Evr.-alp.,
v lesích a na lukách hornatých poloh.. . . . .. ...

lesní- Chaixii VILL.*)
Pozn. Druh dosti proměnlivý. Var. ru bens RCHB. má latu poněkud sta

ženou až mírně rozkladitou, var. laxa ASCH. et GR. latu velmi rozkladitou, var.
virginea ASCH. et GR. má latu staženou, tupou, nahoře skoro hlavatou.
3.a)Větévkylaty zpravidlajednotlivé n. podvojné

b) Větévky ve spodní části laty zpravidla po 3-5 do pře
slenů zblížené, jen výjimkou jednotlivé neb po
dvojné — 10.

4.a) Stébla a pochvylistů trochu smáčknuté. Spodní,
menší pleva [1384p] každého klásku 1žilná, hořejší
|p+] Sžilná — 5. , m

b) Stébla a pochvy ILskoro oblé. Obě plevy každého
klásku Sžilné — 6.

5.a) Tráva 1letá, zřídka 2letá, vytvářející ze svazčitého
kořene řídký trs poléhavých až přímých, 1-5 dm vys.
stébel se světle zelenými, měkkými listy, zakončených

*) P. silvatica CHAIX, P. sudeticadHAENKÉ,
Klíč k úplné květeně, 1]



jehlancovitou,namnoze jednostrannou latou
vejčitých, 3-7květých, bledozelených, zřídka trochu na
fialovělých klásků. — Db.-zí. Kosmopolit.. na polích
a u cest obecná. . . . . . roční-annua L. [1584].

b) Tráva vytrvalá. na spodu stébla často kořenující.
Lata chudší a hustší, s klásky fialově n. žlutě pořestými.
Ostatně jako předch., ale vzácná na prameonitých mís
tech v Krkonoších, Jeseníku a vc vyšších Karpatech

položená- supinaSCHRAD.
6.a) Blanitéjazýčkydolejších listů krátké a uťaté,

hořejších listů ovšem podlouhlé a většinou špičaté. Od
denek hustě trsnatý, bez výběžků. Spodiny stéhel, 15-40
cm vysokých, obalené tvrdými pochvami listů — 7.

b) Blanitéjazýčkyvšech listůpodlouhléa špičaté
[1385 j| — 9.

7.a) Oddenek plazivý se smáčknutými výběžky: stéblo na
spodině neztloustlé. Rostlina šedě zelená. Listy dosti
přesně dvouřadé, lata až 1 dm dlouhá, jehlancovitá, vol
ná. rozkladitá. Větévky laty až 4 em dl.. většinou asi se
4 klásky. — Čn., sp. Euras., horský. U nás pouze na Slo
vensku vzácně na váp. v Tatrách a na Podkarp. Rusi
na Čorné hoře . . . . . dvouřadá-cenisia ALL.

b) Trávy hustě trsnaté, bez výběžků; stéblo na spodině
hstovými pochvami ztluštěno — 8.

8.a) Spodní větve laty v čas květu rovnovážně odstálé.
Čárkovité listv travozelené, protáhlé, sotva chruplavko
vitě obroubené. Klásky namnoze fialově peřesté, řidčeji
zelené, lesklé. — Če., sp. Circumpol., u nás vzácně v
Šumavě a Jeseníku a v. hojně ve vvšších Karpatech, zdečastoživorodá(—P.viviparaL.)...............

horská- alpina|.
b) Spodní větve laty v čas květu přímo odstálé. L. krát

ké, nasivělé, chruplavkovitě obroubené. Klásky zelena
vo-bělavé, řidčeji žlutavé n. fialově peřesté. — Kv.. čn.
Merid., snad teplobvtná odrůda druhu předch., velmi
porůznu (Velká Ves u Mělníka, Pavlovské a Mikulovské
kopce, Kotouč u Štramberka: Děvín u Bratislavy, rad
ská hora u Irádku a j. na Slovensku) . . . . . ...

badcenská- badensis HAENKE.
9.a) Spodinystébel od tvrdých pochev listů cibulkovitč

ztloustlé. — Stébla ve volných trsech, 2-5 dm vys.
s listy šedozelenými, krátkými, úzce čárkovitými: pří
zemní listv jsou skoro niťovité. Lata přímá, dosti hustá.
z větévekkrátkých, drsných. Klásky [K]4-6kvě
té. tím pamětihodné. že plevv a pluchy jejich často .zc
zelenají, od čehož lata dostává kadeřavý vzhled.
— Kv., čn. Euras., na trávnících a mezích porůznu

cibulatá- bulbosa L.*) [1385].
Pozn. Roste u nás též ve dvou zajímavých odr. (subsp.). Odr. drobnější, pouze

1'5 dm vys., většinou zřetelně sivě zelená, mající stéblo tenké, listy krátké, s čepelí
jemnou. nitkovitě štětinovitou, drsnou a klásky malými, 3-5květými, většinou zele
nými, fialověn. bíle skvrnitými zove se var. pseu doconcinna ASCII. et GR.
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volných trsech, 10-25cm vys., chabá. Měkké listy
vesměs čárkovité, dosti dlouhé. Lata řídká, na vrcholku
víceméněpřevislá, z větévektenkých,dosti dlou
hých hladkých, namnoze vpřímených.Klásky vět
Ššinoupouze 5květé. — Čec., sp. Evr.-alp., u nás
pouze v Krkonoších a na vys. Karpatech Slovenska a
Podk. Rusi (Babia góra, Štoch, na všech vys. Tatrách,
Ďumbír; Čorná hora, Pop Ivan) NN

plihá-laxa HAENKE.
Pozn. V Jeseníku roste sivozelená, ztuha přímá odrůda, jejíž větévky laty jsou

b)JazýčkyI. podlouhlé, špičaté [1388j| — 13.

pochvy, kterou objímá stéblo. — Stébla tenká, oblá,
5-8dm vys. Pochvy listů poměrně krátké, takže kolének
nedosahují, jen nejdoleji zavřené, s jazýčky nizoun
kými. V paždí listů není nikdy svazečků listových.
Lata dosti řídká. často trochu jednostranná: větévky
její odstálé, teninké, draslavé, klásky drobounké, 1-7
květé. Pluchy kvítků pod špičkou se žlutou skvrnou. —
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Čn.- sp. Circumpol., v lesích a křovištích obecná . . .
hájní-nemoralis L. [1386].

Pozn. Druh nadmíru proměnlivý. Typická forma (var. vulgaris GAUD)
je chabá u jemná, má dvoukvěté klásky a je nejhojnější formou v stinných
lesích. Var. firmula GAUD. je forma tuhá s klásky 3-5květými, s kv. bez humny,
roste hojně ve výslunných křovinácha na stráních. Vzácnějšívar, rigidula MERŤ.
a KOCH má stéblo i pochvy poněkud drsné, čepele štětinovitě svinuté, klásky
3-5 květé, květy spojené huninou. Mimo to jsou známy i mnohé formy jiné. Odr.
sivá, na hřebenech jesenických známá zove se var. glauca GAUD.

b) Nejhořejší list lod. kratší nežli jeho pochva — 12.
12.a)Kolénka stébel pochvami listů nezakrytá. Spodní,

menší pleva 1žilná, hořejší5žilná. Pluchyzřetelně
5žilné — 13.

b) Kolénka stébel zak rvtá pochvami listů. Obě plevy
5žilné. Pluchy nezřetelně 5Sžilné.Oddenek trs
natý, stébla i s listy tuhá a sivá, 1-3 dm vys. Listy plo
ché. na konci kápovitě stažené. Lata přímá, chudoklasá,
z klásků 2-3květých. — Če., sp. Evr.-alpin., na skalách
horských krajin u nás pouze na Slovensku Babia góra,
Pyšná, Hradská hora, Holubvho dolina, Žďár: na Podk.
Rusi na skalách polonin*) . . . . sivá-caesia 5M.

15.a)Listy vesměs ploché; blanité jazyčky jejich |j| ve
Jice krátké, uťaté. Oddenek obvčejně s dlouhými
šlahouny. Stébla 6-8 dm vys., i s pochvami listů hlad
k á. Latarozkladitá. větévky její drsné, klásky 5-5květé.
Pluchy zelené n. fialově naběhlé; kvítkv v době květů
jemnými pavučinnými vlákny propletené. — Kv., čn.
Circumpol., na lukách a pastvinách obecná 2..

|uční- pratensis L. |1387].
. Pozn. Vyskytuje se v celé řadě odrůd. Rostlina nízká až 2 dm vys.. sl. štěti

novitě složenými, se stébly až po latu listnatými a s přímou z 2-3 květých klásků slo
ženou latou jest var. nardifolia DOMIN (Rožná u Nov. Města na Mor.);odr. sl.
prodlouženými, jak přízemnímui,tak 1 stébelnými Štětinovitě svinutými, latou dosti
velikou, více méně rozkladitou a klásky menšími zove se var. setac ea DOLL. ; rostl.
velmi vysoká, s listy širokými (až 5 mm), -na špičce zřetelně kápovitými, s klásky
pětikvětými jest odr. Jatifolia WEIHE; rostl. modrozelená nízká. většinou 1dm
vys., latou krátkou, vejčitou, pončkud staženou, s klásky o 3 až 5 květech, modro

zelenýnu,na borách (na př.Jeseník)pozorovaná, nazývá se subcocrulea ASCH.et GR.; odr. nízká s plevami a plucbami nápadně širokými, široce obdélně vejči
týmujest var. Otrubae PODP. (Kotouču Štramberka na Mor.); odr. drobná, husté
trsy tvořící, s dolenímu větévkami laty po dvou (řidčeji po třech) spolu s hlavní osou
úplně hladkými nazvána var. Obornyana PODP. (Lysá hora v Beskydech).

b)L. dolejší štětinovitě svinuté: blanitéjazvč
ky jejich trojhranné n. vejčité. — Ostatně jako předch.,
za jejíž odrůdu ji lze také považovati, ale vzácnější.

úzkolistá- angustifoliaL.
14.a)Přízemní listy skoro oble svinuté: stébelní listy ploché

n. složené; klásky většinou trojkvěté, jejich osa pod
každým květem krátkými, tuhými, štětinatými chlupy
vousatá. Rostlina většinou modravě zelená. Lata po
dlouhlá, stažená. Klásky asi 7 mm dl., vejčité až po
dlouhle-vejčité, 3-4květé, většinou zelenavé, často fialově
*) V novější době zjištěno, že Poa caesia 5M. na Sudetách, kde byla udávána.

neroste; rostliny, jež pyly za tento druh ze Sudet určovány, jsou Poa riphacaPRITSCH, patřící ku P. Iaxa HAENKÉ. V Podk, Rusi (Hoverla, Corná hora) roste
I, sivá jen v plemenu P. Balfourii PARŇN.
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naběhlé. — Če., zí. Evrop. horská, u nás pouze na Čorné
hoře a Svidovci v Podk. R.. fialová- vlolacea BELL.

b) Všechny listy ploché — 15.
[5.a)Stébla a pochvy listů drsné. Nejhořejší list lodyžní

kratší nežli jeho pochva. Lysé, jen dole na hřbetě
pýřité pluchy zelené n. fialově naběhlé, ale nikoli žlutě
skvrnité. Oddenek plazivý, výběžkatý. Stébla 6-8 dm
vys. Listv ploché, znenáhla přišpičatělé. Lata veliká,
tenké větévky její rozestálé, drsné: klásky 2-4květé. —
Čn., če. Euras., na lukách a březích
vod velmi častá . . . .- . « ...

obccná- trivialis L. [1388].

1359. Poa palustris. (390. Eragrostis minor, 1391. Koeleria pyramidata.

b) Stébla a pochvy I. hladké. Nejhořejší 1. lodyžní ale
spoň zdéli své pochvy. Pluchy pod špičkou se žlu
tou skvrnou. Oddenek jako u předch. Stébla dosti tuhá,
3-10 dm vys., v paždích dolejších listů často se svazečky
listů. Lata volná, široce rozkladitá, později více méně
stažená; klásky její velice hojné, 2-5květé. — Čn., čec.
Circumpol., na vlhkých lukách, v příkopech a na bře
zích vod dosti rozš.. . bahenní- palustris L. [1589|.

Rod 46. Milička. Eragrostis. Liebesgras.
Vyhání z iletého kořene čárkovité, ploché listy a vystou

pavá, listnatá, 1-3 dm vys. stébla, nahoře rozvětvená v bo
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hatou, rozevřenou latu kopinatých, zploštělých klásků |K].
Plevv klásků jsou kratší nežli nejbližší pluchy !g|; tvto jsou
bezosinné a sestavené do 2 řad. Osy klásků se při uzrání
v články nerozpadávají, čímžliší se milička od
lipnice.
I.) Dolení větévky latv v -polovičním přeslenu po 4-5: Klás

ky čárkovité 5-12květé: pluchy dosti ostré se zcela sli
bými postranními žebry. — Zí.-řj. Subtrop., v Evropě
merid. Na kamenitých a skalnatých sklonech, na po
lích i poříčních náplavech. Na Moravě u Znojma (v ú
dolí Hradnice pod Hradiskem), na Slovensku ned. U
horské Vsi při Moravě, u Bratislavy na Dunaji a j., Ja
kož v berehovské ž. na Podk. Rusi.. . . . .. .......

chlupatá- pilosa P. BEAUV.
Větévky laty po jedné n. po dvou; pochvy listové zvláště
nahoře víceméně dlouze chlupaté, čepele na okraji žláz
natě zoubkaté: klásky kopinaté-čárkovité, s 8-16 květv;
pluchy tupé. — Čec., zí. Circumpol., v teplejších polo
hách na polích, zvláště písečnatých, u cest a na tratích
železničníchporůznu. . menší- minor OST. |1390].
Pozn. E. megastachya LK.viz vzadu.vin ah, d921.

b
—

Rod 47. Smělek. Koeleria. Schillorgras.
Vytrv. trávy o trsnatém oddenku, úzce čárkovitých li

stech a přímých stéblech, jejichž 2-4květé, se stran silně
smáčknuté klásky jsou směstnány do hustých, klasovitě sta
žených namnoze laločnatých lat. Plevy klásků [K] jsou skoro
zdéli bezosinných pluch. U nás v 5 druzích, vnějškem ve
směs dosti sobě podobných.
1.a) Uschlé pochvy listů přízemních třepí se ve vlno

vitá vlákna. — Stébla 5-6 dm vys. Listy sivozelené.
štětinovitě čárkovité, tuhé, na pochvách aksamitově pý
řité. Lata silně stažená, z větvičekkrátkých, při
tisklých. Pluchy klásků tu pé, někdy s nasazeným hro
tem. — Čn.-sp. Evr., nejraději na písčinách, kde jsou
borové lesy, u nás vzácná (Nymburk, Roudnice n. L.
Mutěnice, Hodonín, Opava: velmi hojně v borech u Ma
Jacek, Plav. Štvrtku a j. na Moravském poli na Slov.).

sivý- glauca DC.
b) Pochvy příz. listů se netřepí. Pluchy špičaté n. při

špičatělé — 2.
„a) Listy úzké, namnozesvinuté, i s pochvamihusté

pýřité. Stébla 2-4 dm vys., tenká, lysá. Klásky po
měrně drobné, většinou 2květé. — Kv., čn. Circumpol.
na výslunných pahorcích dosti rozšířený . - - . «.

štíhlý- gracilis PER).
Pozn. Z četných odrůd jest hojnější var. elat1or VEL.,význačná stébly vy“

sokými (6-7 dm), latami velkými, široce podlouhle jehlancovitými, velmi laločnatým,
volnějšími. Vzácnými jsou odr. s drobnými, dvoukvětými klásky var.: minut
Hora DOMIN (Údolí Říčky u Brna), odr. s listy, jakož i pochvami úplně lysými:
var. glabra DOMIN, odr. se stébly dosti dlouze pýřitými var. pubiculmis
DOMIN.

b) L.širší ploché. lysé, jen na kraji a nervechbrvité
a na pochvách někdy pýřité — 3.

0
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5.a) Klásky drobné, víceméně lesklé. často pýřité, většinou
2květé. Stébla alespoň nahoře tenká — 4.

b) KI. větší, mdlé n. sotva lesklé, namnoze světle zele
navé, jemně pýřité n. skoro lvsé, 2-5květé. Stébla z ko
lénkatého spodu ztuha přímá, silná, 2-7 dm vys., na
hoře pýřitá. Listv po kraji dlouze brvité. — Kv., čn.
Circumpol., na suchých pahorcích místy dosti hojný —

jehlancovitý- pyramidata IDOMIN*)|[1391].
4.a) Stébla štíhlá a tenká, lysá, v hustých trsech. Listy ze

lené, lysé, lodyžní oddálené a odstálé. Lata silně větev
natá: klásky její silně lesklé. — Kv., čn. Orient., u nás
vzácný (Litoměřice: u Skalice na Langer Berg).

lesklý- nitidula VELEN.
b) Stébla v dolejší části dosti silná, nahoře často pýřitá.

Lata laločnatá; klásky její jen slabě lesklé. — Ostatně
jako předch., vzácný, jen z okolí Prahy a Berouna a na
Moravč pouze u Tvarožné vých. Brna známý....

český- pseudocristata DOMIN.

Rod 48. Srha, říznačka. Dactylis. Kniuelgras.
Vyhání z trsnatého oddenku přímá, 3-12 dm vys., nahoře

bezlistá stébla, zakončená latou namnoze jednostrannou, ale
spoň později staženou, často laločnatou. "Vrávozelené, ploché
listy 1 jejich smáčknutépochvy jsou silně draslavé.
Podlouhlé, kratičce stopkaté klásky [K] obsahují mezi 2 ne
stejnými plevami po 2-5 kvítcích, jejichž pluchy |g]| jsou osi
natě špičaté. — Čn., če. Euras., na lukách a mezích obecná .

laločnatá- glomerata L. [1592].
a) Sem patří tři odr. (subsp.): V údolních lesích a, hájích na Polabí, Podyjí a Po

moraví, pak porůznu v podhorských lučinách v C.,na Mor. 1 v záp. Karp. roste
odrůda světle zelená s latou prodlouženou, štíhlou, s větvemi často sdruženými, pře
vislými, klásky většinou šestikvětými. Obě plevy trojžebré, lysé, průsvitně mázdřité.
Pluchy úzké, bělavě mázdřité, lysé. Označuje se jako druh

hajní- Aschersoniana GRAEBNER.*)
b) V záp.Slov. pod vrcholem vápencového Strážova nad Zljechomem roste srhavzrůstu přestatného, až přes 1" m vys., s listy dosti měkkými, světlými, leč. na

stvělými, velice prodlouženými, s latami dlouhými, poněkud nícími a se stébly na
spodu hlizovitě zduřelými. Obdobná forma roste též v Bielských Tatrách .slovenská - slovenica DOMIN.

c) Na stepních stráních nad Bohumělicemi u Klobouk na jižní Moravě roste odrůda
většinou šedě zelená, 2-4dm vys. Má listy tuhé, často štětinovitě složené, hladké,
latu hustou, klasnatou, často poněkud laločnaté. Větévky jsou od spodiny po
sázeny klásky a činí namnoze válcovitý dojem. Pluchy na špičce tupé,vykrojené, ve výkrojku krátce osinaté neb hrotité. Jestroz
šířena v oblasti mediterranní a na Moravě dosahuje krajního sev. bodu zem. roz
šíření. Uvádí se druhdy jako druh . . . Španělská - hispanica ROTÍT.***

Rod 49. Tyrdotráva. Sclerochloa. [lartgras.
Vyhání z tletého kořene trs „položených n.„vystoupavých,

pouze 5-15 cm vys., tuhých, poměrně silných, až po samé kvě
tenství listnatých stébel. Krátké, široké, klasovitě stažené
laty, podobnéjednostranným str boulů m, skládají
se z klásků podlouhlých, kratičce stopkatých, 3-6květých.

*) K. cristata L., K. ciliata KERN. — **) D. glomerata L. erSoniana IDOMIN1904.— ***)D. glomerata L. v. hispanica KOCH
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Plevy klásků [K] jsou mnohem kratší nežli bezosinné, téměř
kožovité, zelené, po kraji bílé, na hřbetě kýlnaté pluchy. —
Kv., čn. Evr.-merid., na suchých hlinitých půdách a u cest
porůznu . . . . . . .+ . obecná-dura BEAUV. [1593].

Rod 50. Třeslice. Briza. Ziltergras.
Vytrv. tráva vyhánějící z trsnatého oddenku přímá, hlad

ká, 2-5 dm vys. stébla, nahoře rozvětvená v třepetavou
rozkladitoulatu vejčitosrdčitých. s boků smáčk.
nutých, 5-9květých, bezosinných klásků [K|. — Čn., čc
Euras., na lukách obecná . prostřední- media L. [1394]

1392.Datyhomesglerata. 4595. Sclerochloa dura. 1394.Briza media.
V Aa, , ofomaady

Pozn. Na černých lesních lukách u Strašic v Brdech vyskytuje se orientáln
také za samostatný druh považovaná, velice statná, až skoro 1m vys. odrůd
sklásky fialové naběhlými, skoro2kráte tak velikýmijako u tvaru ty
pického; na Mor. roste pod Větrníky u Vyškova a Mikulova... - -2 . «.*

vyšší - elatior SIBTH. et SM

Rod 51. Strdivka. Melica. Perlgras.
Vytrv. trávy mající vejčité, na hřbetě oblé, bezosinm

klásky buď v řídkých,hroznovitých n. v hustých,kla
sovitých latách. Mezi 2 plevami [p] každého klásku [K
sedí 1-3 kvítky a kromě toho ještě také stopkatý, kyjovit!
zákrsek [k] po kvítku nevyvinutém.
1.a)Pluchyjsoupo kraji porostlé brvkami, kter

se později značně prodlužují — 2.
b) Pluchy lysé — 53.

2.a) Oběplevy klásků [K]skoro stejně veliké, drsní
tečkované. Stébla 6-10dm vys. Listy čárkovité, po
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sléze svinuté; pochvy jejich namnoze lysé. Lata říd
kokvětá; větévky její k hlavní ose květenství přitisklé,
nejdelší s 5-10 klásky. Pluchy bledožluté n. nafialověělé.
Čn., čec.Merid., u nás celkem vzácná na slunných strá
ních a v křovištích zvláště nejteplejších poloh . . ...

sivá- glauca F. SCHULTZ.*) |[1395].
Spodní pleva hladká, značně kratší nežli hořejší. —
Pochvy alespoň spodních listů chlupaté. Lata hustá;
delší větévky její přímo odstálé, s 12-20 klásky. — O
statně jako předch., ale hojnější ..sedmihradská- transsilvanicaSCHŮR.
Pozn. Sem náleží též odrůda s latou řidší. rozvětvenou ve větévky prodloužené, rostoucí na př. dosti hojně u Brna . . Holubyho - Holubyana A.et C.

h
——

5.a) Klásky na přímých, nahoře krátce chlupatých stopkách,
nící, se dvěma obojakými květy. Lata klasovitě stažená,
hustá. Plevy podlouhle vejčité, tupé. — Statná tráva se
stébly 9-12 dm vys., rostoucí ve volných trsech, s odden
kem plaziv:ým. Jazýček válcovitý asi 4 mm dl., tupý. —
Čn., če. Euras.-pont. V hájích a křovinách, u nás pouze
na již. Slovensku v ž. abaujské (již.), zemplinské (již.)
a krajního bodu dosahuje na Dreveniku u Spišských
Vlachů . < -< < 2 2.2 42 vy soká-altissima L.

b) Lata volná nahoře hroznovitá: trávy méně statné — 4.
4.a) Klásky přímé, pouzes 1 vyvinutým květem. —

Stéblo chabé, 2-4 dm vys.,s latou velice řídkou, o dlou
*) M. ciliata L. p. p.. M. nebrodenstis ASCII, et GR.



b)

hých, teninkých větévkách 1-5klasých. — Kv., čn. Evr.,,

ve stinných horských lesích porúznujednokvětá- uniflora RETZ. 1396].
Kláskytrochunící se 2vyvinutýmikvěty —5.

b)

vys., s latou hroznovitou. Listy svtě zelené, s jazýčky
Zakrnělými. Plevy kromě nervu veskrze suchomázdřité,
na hřbotě hnědě nachové, zřídka zelené. Pluchy tenké,
zřetelně Sžeberné. — Kv., čn. Evr., v lesích obecná

nící-nutans L.*) |[1597|.
Odd.trsnatý, bez výběžků. —Stébla4-7dmvys.
zakončená hroznem klásků často téměř jednoduchým.
Listy na líci nasivělé, s blanitými, prodlouženými jazýč
ky. Plevy bylinné. jen po kraji suchomázdřité, zelené
n. červenohnědě naběhlé. Pluchy přitloustlé, lesklé, ne
zřetelně Sžeberné. — Kkv.-čec. Pont. -orient., v lesích a
houštinách teplých poloh velmi porůznu ...

pestrá- picta C. Koch.

Rod 52. Zblochan. Glyceria. SiiRgras.

nou pouze 3-4k věté, řidčeji 5-9květé, od větviček laty
odstálé. — Tráva vzhledu rákosovitého, se
ztuha přímým, 1-2 m vys. stéblem, širokými, drsnými
listy a podlouhlou, velice bohatou latou. — Čec.,sp. Cir
cumpol., u vod obecný .

vodní- maxima HOLMBERG**)[1598]
Pozn. Zajímavou jest odr. u Brna rostoucí s klásky bledavými, menšími

P.

9 a)

b)

čátku k větvičkámlatv přiložené — 2.
Lata dosti všestranně rozkladitá: dolejší větve
její namnozepo 3-5 přeslenovitě zblížené
Pluchy tupé — 3.
lata jednostranná, větvejejí jednotlivé neh
podvojné, a pak kratší z obou větví namnoze pouze
o 1 klásku, zřídka po 3-4 přeslenovitě zblížené: dolejší
větve laty v době květu odstávají skoro pod prů
výmůúhlem. Pluchy špičaté. — Stébla spodem po
ložená a kořenující. ostatně přímá n. ve vodě vzplýva
jící, 3-12 dm dlouhá. — Kv., čn. Kosmopol., ve vodách
a bažinách obecný .

Vzplý Ývaa jící- fluitans R. BR. [1399|.

*) M. montana HUDS. — **) G. agnatica WAIL., G. spectabilis. MERT. et
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te: zelené pluchy jejich po kraji stříbrobílé, se 7 stej
ný mi žebry. — Stébla 5-10 dm vys., dolejškem položená
a kořenující. Listy v mládí do dvojnásobných řas slo
žené. — Čn.. sp. Circumpol., u vod porůznu . . . ...

řasnatý- plicata FR. [1400].
Pozn. U tohoto 1 předchozího druhu vyskytují se formy s latami skoro jedno

dušehroznovitými(G. fluitans f loliacea ASCHERS.a C. plicata £ tri
ticea LANGCE).Ale1 jinak jsou oba druhy značně variabilní a tvořís následujícím
druhem jedinou speců kolektivní. Vzácná u nás rasa zblochanu vzplývajícího poi
formis FRIES podobá se nemálo zbl. řasnatému, ale má listy méně drsné, větévky
laty více prodloužené, v rozmanitých směrech odstávající, květy často kratší, dvakrát
tak dlouhé jak široké, přítupé. .

b) Jazýčky hořejšíchlistů záhy vláskovitě roztřo
pené. Klásky většinou Zkvěté, nejspodnější také často
pouze 2-5květé: pluchy jejich se 4 silnějšími a 3 slab
šími žebry. Stébla jako u předch. — Čn., čec. Evr., u nás
vzácný (Litoměřice, [řebechovice, Čes. Vřebová, Jese
ník, okolí Brna, Beskvdy): hojně v Bílých Karpatech
mezi Uh. Brodem a moravskou hranicí: na Slovensku při
Váhu proti Hrádku v liptov. župě, na úpatí Tater a za
jisté i jinde.. hajní- nemoralis ULÉCITTR.et KORN.

9 A oj
1598. Glyceria maxima. 1399. Glyceria Nuitans. 1400. Glyceria plicata.

Rod 55. Zblochance. Puccinellia.*) Oueller.
Vvhání z vytrv. oddenku volné trsv stébel 2-5 dm vys.

s kalně zelenými listv. jejichž pochvy jsou z největší
Částiotevřené. JehlancovitáTata skládá se z čelných

+ Atropis RUPR.
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drobných, 53-7květých klásků. které vyrůstají na tenkých
stopkách po straně větví většinou zblížených do přeslenu;
v době květu větve tyto rovnovážně odstávají, později se
shýbají dolů. Ostatně shoduje se co do složení klásků [K] se
zblochany,až na to.žepluchyjsounezřetelně5žil
né; vnějškem však připomínánemálo nějaký psineček n.
metlici, proto se snadno přehlédne. — Čn.-sp. Kuras., v
příkopech, u zdí a na slaných půdách velmi porůznu .

rozkladitý- distans PARL.*)[1401].

u

h)

i„R
1401. Puccinellia distans, 1402. Catabrosa aguaticu. 1405. Bromus tectorum.

Pozn. Na slaniskách u Bilovie sev. Podivína na jižní Moravě roste odrůd:
drobná s listy štětinovitě složenými. stébly 10—14 cm vys. a klásky drobnými 11|, až
14mm dl., 2—3květými —.- odr. Pichauerova - var. Picbaueri PODP,

Rod 54. Ode mka. Catabrosa. Oucilgras.
Vyhání z plazivého oddenku svazečky listův a vysloupa

vá, hladká, 2-6 dm vys. stébla, která jsou často až nahoru po
rostlá měkkými, široce čárkovitými, nasivělými listv a Za
končují se bohatou latou drobounkých klásků. "enounké
větvičky laty bývají většinou zblíženy do polovičních přes
lenů. Každý klásek [K] má 2 nestejné, Široce vejčité plevy
Ip] a obsahuje 2 kvítky [F] s bezosinnými, na hřbetě obl
mi. význačně Sžilný mi pluchami. — Čn., če. Circumpol.
v bažinách, příkopech a u potoků velice porůznu a vzácně .

vodní-aguatica BĚXUV. [1402].
* Atropis distans GRIS.
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Rod 55. Sveřep. Bromus. Irespe.
Trávy Jleté n. vvytrv.,mající vícekvěté, alespoň

1 cm dl. klásky v latách n. hroznech. Plevy klásků jsou
kratší nežli nejbližší pluchy, které bývají zpravidla osi
naté, zřídka bezosinné. Semeníkv kvítků jsou chlupaté a
pérovitéčnělkyvyrůstají z nich na přední straně podvrcholkem.
1.a) Se stran smáčknuté, dlouze osinaté kláskv kc konci

(alespoňpo odkvetení)Širší, rozpřažené. Druhv
leté — 2.

b) Klásky ke konci užší, ani po odkvetení norozší
řené — 5.

2.a) Stébla 15-40cm vys., nahoře pýřitá. Listy a jejich
pochvy huňatě pýřité. Lata hustá, chabá, k jedné
straně nakloněná, o tenkých větévkách 1-6kla
sých. Kláskv asi 15 cm dlouhé, pýřité, na stopkách asi
2 cm dl. — Kv., čn. Euras., na rumištích, suchých tráv
nicích, u cest a zdí obecný -< .2 -2 -2 + + + 4 <.

střešní- tectorum L. [1405|.
b) Stébla 5-10cm vys., lysá. Listy jako u předch. Lata

řílká, značněveliká, všestranná, 0 větévkách pou
ze 1-2klasých. Klásky přes 3 em dl., na stopkách 4-6 cm
dlouhých. — Kv.-če. Eurosib., na podobných místech
jako předch. hojný .„ . -2 jalový- sterilis |. [1404].

3a) Dolní pleva klásků 1žilná, hořejší Sžilná. Iruhy
vytrvalé 4.
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b) Dolní pleva klásků 2-5žilná, hořejší 5-vícežilná.
Druhy 1-2leté — 7.

4.a) Osinyzdéli pluch nm.jen asi 0 polovici krat
ší. Oddenektrsnatý —5.

b) Osiny buď docela ch v bě jí n. jsou zastoupeny tenký
mi hroty. Odd. plazivý, výběžkatý. — Stébla 2-8
dm vys., s latou přímou, všestrannou. Spodní větévky
laty po 3-5 zblížené do přeslenů. Klásky 5-10květé. Čn.,
čec. Euras., na trávnících a u cost dosti rozš. . . . . .

bezbranný-inermis LEYSS.[1405].
5.a) Lata veliká,poslézejednostranně převislá— 6.

b) Lata dosti řídká, ztuha přímá, úzká, stažená; dolejší
větve její po 3-6 do -přeslenů zblížené, 1-2klasé. — Stébla
4-8 dm vys. Listy v mládí řásně složené. nejdolejší u
zounké, hořejší širší. Klásky často narudlé. — Kv., čn.
Merid., na lukách a U cest rozš. -< 2 2 +2 + 2 + + +.

vztýčený- erectus HUDS. |1406].
Pozn. Druh velmi proměnlivý. Typické rostliny mají pochvy,1 dolení, zcela

lysé, odr. s listy štětinovitě složenými, latou staženou, hroznovitou (Ivanovice u Brna)
jest var. Wildt1i PODP., odr. s pochv. aspoň nejdol. listů jakož i čepelemi I. odstáv.
chl. chlupatými a aspoň doleními větvemi laty podstatně delšími svých klásků, plu
chami lysými neb roztr. krátce chlupatými jest var. Hackeli1i BORBÁS,odr. sl.
velmi dlouhými a velmi plihými, pochvami hojnými a bělavě až špinavě slaměnými
a latou staženou (Soutěžka v Pavl. k. na Mor.) nazvána flaccidus PODP. Vec
stepní oblasti C.,M. 1 Slov. jest velmi rozšířena odr. s I. plochými. klásky velmi

velikými, až skoro 4 cm dl., až 11květými. Pluchy jsou chlupaté; zove se var. longiflorus PARLAT.. odr. s pluch. odstávajícími chloupky více méně hustě chlupa

DOR Klásky úzkými, dlouze přiostřenými byla popsána jako var. pubiflorusBAS.

6.a) Pochvanejvyššíholistu lysá n. krátce mrtnatá. Nej
spodnější větévky řídké laty po 3-5 do přeslenů zblí
žené a nejkratší z nich pouze 1 klásek nesoucí. Plevy
obvčejně fialově naběhlé. — Stébla 4-10 dm vys., dr s
ná. Listy v mládí svinuté, chabé. dolejší i s pochvami
chlupaté. — Čn., čec. Euras., ve stinných lesích, zvláště
v pohořích porůznu. . drsnýÝ-asper MURR.*) [1407|.

b) Pochva nejvvššího listu dlouze chlupatá. Nej
spodnější větévky laty po 2, každá s několika klásky.
Plevy nejčastěji zelené, s bělavou obrubou. — Ostatně
jak předch., ale statnější, někdy až 2 m vys., v lesích
velmi porůznu.. .- . větevnatý-ramosus HUDS.

7.a) Pochvylistů pýřité až huňaté. Pluchykryjí se
svými okraji i za plodu — 8.

b) Pochvy 1. lysé, jen u dolejších listů někdy chlupaté.
Pluchymají za ploduokraje vohrnutv dovnitř
proto se svými okraji více nek rv jí. — Stébla 3-10dm
vys.. přímá, tuhá a tvrdá. zakončená latou bohatou, roz
kladitou, posléze převislou. Klásky vejčitě podlouhlé,
5-15květé: pluchy jejich zdéli plušek, světle travozelené.
s rovnou, krátkou osinou n. s pouhým hrotem. — Čn,, če.
Euras., na polích mezi obilím ana rumištích obecný..

obilní nostoklasa- secalinusL. [140S].
*) B. Benckenu BECK.
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a) Pluchy [1409g] zřete Inč delší nežli plušky |g4|—9.
) Pluchy asi tak dlouhé é, jako plušky — 15.

9.a) Pluchy bezosinné; lata velmi volná s prodlouženými až
1 dm dlouhými větévkami, z nichž nejdolejší jsou pod
statně delší než hoření, pročež lata jest víceméně jc
hlancovitá. Klásky asi 2-25 em dl., za květu až (53 cm
šir.. vejčité až clliptické. — Čn., čec.Původem z Orientu,

u nás se někdy pěstuje: a zřídka zdivočuje (Mělník, GrySOV u Olomouce) .třeslicový- briziformisFISCH.et MĚY.
b) Pluchy, aspoň hoření, v každém klásku osinaté — 10.

| 4
M

j o
, PD

„PŮ
M—

1407. Bromus aspcr. 1408. Bromus secalinus. 1409. Bromus mollis.

[0.a4)Lata přímá, směstnaná, po odkvetoní stažená, o vět
vičkách krátkých, iklasých n. z části též 2-5klasých. —
Klásky 5-10květé: pluchy jejich smutně zelené, široce
bělomázdřité, měkce chlupaté, zřídka lysé. Stébla 2-6

dm vys. Čn., če. Puras. na lukách a pustých místechobecný ... 0. měkký- mollis L.*) [1409]|.
b) Lata namnozerozkladi tá, posléze nící — II.

I.a) Osiny pluch i později přímo namířené. — Stébla
obyčejně v trsu, 3-8 dm vys. Větévky laty tenké, pro
dloužené, drsné, po 2-4 zblížené. Klásky 7-11květé; plu
chy jejich nasivělé, úzce bělomázdřité, lysé. — Vnějš
kem podobá se poněkud předch. — Kv., čn. Evr., na po
lích a úhorech velmi porůznu

pomíchaný- commutatusSCR. AD.
*) B. hordenceus AUCIÍ.
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b) Osiny pluch později ven ohnuté (vvvrácené) — 12.
12.a)Tenké větévky latv 1-5klasé, dolejší mnohem delší ho

řejších. Klásky 6-12květé: pluchy jejich zelené, s úzkou,
bělomázdřitouobrubou,za plodu od sebe trochu
oddálené. — Stébla 2-7 dm vys. — Čn., čec.Merid., na
rolích a u cest porůznu.. NN

odstálý- japonicus THBG.*[1410].
b) Tenké větévky laty většinou tklasé, v celé latě skoro

stejně dlouhé. Klásky 10-20květé; pluchy jejich zelené,
s širokým bělomázdřitým okrajem, za plodu úplně se
kryjící. — Ostatně podoben předch. — Kv., čn. Merid,,
u nás pouze v j. Moravě (Znojmo). v již. Slovensku a na
Podk. Rusi v okolí Mukačeva původní a jednou zdi
vočelýtéž u Josefovav Č. kostrbatý- sguarrosus L.

1410. Bromus japonicus. 1411. Bromus arvensis.

15.a)Lata veliká, řídká, z větviček prodloužených, vždy více
méně odstálých. Klásky 5-8květé, úzce kopinaté.
často peřesté. Stébla 3-10dm vvs. Od sv. odstálého,
jemuž se vnějškem dosti podobá, liší se tím, že má praš
níkv asi 8k rát tak dlouhé jak šir., kdežto sv. odstá
Lý je má pouze 5-4krát delší než širší. — Čn., če. Euro
sib., na polích a u cest dosti rozš... . . .« -+ . +.

rolní-arvensis L. [1411].
Pozn. Sempatří odr. (subsp.) velmi statná, vytrvalá. s pochvami listovými

dlouhými, hustými, bílými chlupy huňatými, latou velmi velikou a volnou, větvem

*) B. patulus M. et K.
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ty víceklasými, po květu velmi daleko odstávajícími, klásky dosti velikými, většinou
o> až 8 květech. Pluchy mají mezi žebry široké, bílé proužky. Merid. Pozorována
vzácně v Č., na Mor. (Olomouc) i na Slov. — hyalinus ASCH. et GR.*)

b)Lata úzká hroznovitá, po odkvetenístažená, z
větviček kratších, většinou iklasých, řidčeji 2klasých,
přímých.Kláskv 5-7květé, vejčito-kopinaté, světle zelo
né. — Jinak podoben předch. — Kv., čn. Evr., na lukách
porůznu . -< 2 < 2 2 hroznatý- racemosus L.

Rod 56. Kostřava. „Eestuca. Schwingel.
Shoduje se s rodem sveře pů až na to, že pérovité čněl

ky vyrůstají z vrcholku semeníku, namnoze Ivsého, že
pochvydolejších listů stébolných jsou otevřené. Trávy ve
směs vytrvalé, vytvářející vedle květonosných stébel též
jalové listnaté výhonky. Klásky po odkvětu jsou ke konci zú
žené. Ú nás jsou kostřavy zastoupeny 29 druhy, z nichž však
některé jsou si velmi příbuzny, takže je lze považovati za
pouhé rasv širších druhů; proto také rozhšení těchto druhů
užších je dosti nesnadné a v terénu často nemožné, neboť
předpokládá namnoze anatomické ohledání. U mnohých dru
hů vedle tvpů vyskytují se i tvary přechodné, vzácně též mí
šenci. Mnohé druhy tvoří velmi typická společenstva ro
stlinná.
t.a) Blanité jazýčky listů, (alespoň stébelných [1412j|) ou š

katé, t. j. uprostřed velmi krátké a na obou okrajích
v polokruhu blánité, stéblo objímající. Listy sterilních
výhonků složené n. svinuté, zřídka (F. Porcii) ploché;
nejvnitřnější list přízemní ve své pochvě složený (E u
Festuca GRISEB.)— 2.

b) Blanité jazýčky listů vždy bez oušek, krátké neb
prodloužené, uťaté n. tupě špičaté —Al.

2.a) Listy ploché, stébelné, 5-4 mm šir., jalových výhonků
2-25 inm šir., vnitřní 5-6 dm dlouhé, o pochvách hlad
kých: jalové výhonky protrhávají pochvy přízemních
listů. Jazýčkv hustě brvité. Lata 12-15cm dl., klás
ky podlouhlé, 8-10 mm dl., víceméně tmavě fialově pe
řesté. plevy přítupé až tupé, pluchy 45-6 mm dl., s
mázdřitým okrajem, krátce osinaté. Semeník lysý n.
řídce chloupkatý. Stébla 80-100 cm vysoká. — Čec., sp.
Karp.- endem., v klečovém i alpinském pásmu pouze na
Čorné hoře na Podkarpatské Rusi... . . . -+ + +.Porciova-Porcii HACK.

b) Listy jalových výhonků užší,kratší a skorovždy
složené neb svinuté. Jazýčkylistovélysé n. nej
výše sotva zřetelně brvité. Pluchy po kraji jen slabě
mázdřité — 3.

a) Čepele listů stébelných většinouploché. řid
čeji svinuté, čepel nejhořejšího listu většinou delší po
loviny své pochvy.Pochvy přízemních listů
sepozdějirozpadávají vevlákna, jsouhně
dé n. tmavě červené, a tvoří často volné n. krátce vý

**) B. hvalinus SCHUR.
Klíč k úplné květeně, 59
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5. a)

6. a)
b)

běžkaté trsy. Jalové výhonky obyčejně prorůstají naspodu pochvy přízemních listů stébel
ných, nejzevnější jich pochvy zcela kratičké, vnitřní
postupněvětší.Pochvy jalových výhonků až
nahoru srostlé, nerozeklané. Semeníkna vr
cholku lvsý n. chlupatý — 4.
Listy stébelné vždy složené, čepel nejhořejšího
listu obyčejně kratší než polovina pochvy. Pochvy
přízemních listů zůstávají Vcelosti, tvoří
husté trsy kolem stébel, jsou víceméně rovné a oby
čejně leskle světložluté. Jalové výhonky vyrůstajíuvnitř „pochev přízemních listů stébel
ných, nejzevnější jejich pochvy jen o málo kratší
vnitřních — 8.
Čepele listů vesměs (stébelní i jalových výhonků)
složené n. svinuté, vláskovitén. štětinovité,04-05
mm široké, 3-5žilné. Rostliny volně trsnaté s podzem
ními plazivými výběžky. Pluchy čárkovitě kopinaté,
hladké, hrotité n. krátce osinaté. Semeník lysý. — Čec.,
sp. Evr., pouhá rasa k. červené, na vlhk. lukách cel
kem vzácně . tenkolistá- trichophylla DUCROS.*)
Čepelelistů dvojí: přízemní a jalových vý
nonků složené, niťovitén. štětinovité,a stébel
né ploché —5.
Listy přízemní velmi dlouhé, nitkovité, ploché,
asi 05 mm šir., Sžilné, 3-4hranné, víceméně drsné.
Listy stébelné od přízemníchvelmi odlišné, s če
polemi plochými, 2-3 mm šir., 5-(1žilnými, drsnými.
Rostlina hustě trsnatá. bez výběžků, jalové výhon
ky vznikají z valné části uvnitř pochev "přízemních lis
tů. Stébla 3-10 dm vys.. lata 6-16 cm dl., volnější klásky
čárkovitě podlouhlé, pluchy čárkovitě podlouhlé, s osi
nou vláskovitou, až skoro zdéli pluch. Semeník na vrchol
ku odstále chloupkatý. — Kv., sp. Evr.-merid.. ve svět
lých lesích a na křovitých stráních dosti rozšířená

různolistá- heterophylla LAM.|[1415|.
Čepele listů přízemních 0'5-1 mm Šivr., 5-7žilné, tužší.
hla d k é. Listy stébelné ploché, často sotva Širší
listů přízemních. Klásek obvě.elliptický n. ellip
tičně kopinatý — 6.
Semeník lysý — 7.
Semeník na vrcholku chlupatý. Čepele stébelných
listů víceméně na okrajích svinuté n. žlábkovité, 7-9 žil
né, 1-2 mm šir. Jalové výhonky většinou n. všechny
prorůstají pochvy na spodu přízemních listů, nejsou
však plazivé, jejich čepele Jsou štětinovité, 06 mm šir.
ostře 5-6hranné, 5Sžilné.Lata přímá, 6-7 em dl., klásky
četné, tmavě n. živě fialově peřesté; plevy přítupé, pluchy široce kopinaté, krátce osinaté. Stébla 3-4 dm vys.
pod latou hustě pýřitá. — Če., sp. Alpsko- karp., v sub



7.a)

8. a)

b)
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alpinském a alpinském pásmu pouze v Karpatech
pestrá-picta KIT.

Volně trsnatá, s jalovýmivýběžkyprorůsta
jícími často na spodu přízemních listů tmavě červe
nýmipochvamia pak plazivými. Čepelestébel
ných listů za živa ploché, mnohožilné (11-17),kdežto I.
přízemních složené, 04-08 mm Šir., tupě šestihranné, 5-7
žilné, klásky 7-10 mm dl., plucha kopinatá, víceméně
osinatá, většinou lysá. Oddenek plazivý. — Kv-- SP.
Circumpol., na lukách, pastvinách a mezích od rovin až
do podhoří hojná . . . . . . červená-rubra |.

klamná-fallax THUILL,)

Festuca ovina. 1413. Festuca heterophylla. 1414. Festuca silvatica.

Listové pochvy jalových výhonků v dolní polovi
něsrostlé, okraje Jejich pak srůstají prostřednictvímblánité podélné řasv. Čepele listů. přízemních
1-3dmdl.,pluchybezosinné n krátce osinka
té, 4-6 mm dlouhé — 9.
Listové pochvy jalových výhonků až dolů otevřené (t.
j. nesrostlé) n. jen do jedné třetiny, řidčeji až skoro po

*)F. rubra var. com mutata GAUD. i
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9. a)

b
kt

[0.a)

1.a)

lovinv srostlé, ale pak vždv bez podélné rýhy. Se
meník vždy lysý — 10.
Čepele přízemních listů aspoň na špici drsné, štětino
vité, měkčí, 04-05 mm šir., (3-)5-7žilné. uvnitř obvč.
5-5žebré. Na příčném průř. čepolí jalových výhonků je
sklerenchymatické pletivo přerušováno a pod pokožkou
naproti svazkům cévním uspořádáno v 5-9 ostrůvků, se
svazky cévními nikdynesplÝvajících (me
sofvlem oddělených). Jalové výhonky velmi řídké, ně
kdy i scházojí. Stébla 4-8 dm vys., i s listv. šivozolená,
zakončená latou chudou, 10-22 em dl. Klásky 4-7květé,
obvě. žlutě a fialově pořesté. Semeník slabě a řídce
chloupka + v: — kv., čn. Alpsko-Jihoevr. horský druh.
u nás jen v Čechách velmi vzácně (na př. návrší Zlín
u Dol. Lukavice v Plzeňsku), na Moravě nozijištěna, pro
Slovenskopochybná . ametvstová -„amethystina|.
Čepele přízem.|. zcela hladké, až sítinovité,06-09
mm šir., 9(-11)žilné, uvnitř obvě. Z-1ižebré, tuhé. Sklo
renchymatické pletivo v čepelích jalových výhonku.
uspořádáno je do 7-9 pruhů, obvčejně se svazky
cévními splvnulých a častoaž do vnitřníchže
ber sahajících. Jalových výhonků značný počet, takže
je rostlina hustě trsnatá. Stóbla 2-4 dm vys.. lata monší
a chudší než u předcházející, asi 12 cm dl.. klásky obvěč.
tmavě fialové. Semeník Ly sv. — Čn., če. Karp. - endeim.,
na vápencových skalách na hranici smrkového a klečo
vého pásma v sev. Karpatech. pouze na Slovensku. ...tatranská-Tatrae DEGEN.
Listv jalovýchvýhonkůoblé, skoroválcovité, kdvž
uschly: nerozbrázděné. Skleroenchvmaticképloti
vo je pod pokožkouv pruhu splvnulém n. nanecj
výš víceméně nepravidelně přetrhávaném — 11.
L. jalových výhonků (zvláště starší) seostran smáčk
nuté, kdvž uschly: po každém boku se zřeotelnouvý
hou, 5(-7)žilné. uvnitř vvnikle 5Sžebré.Sklorenchvmová
vrstva pod pokožkou je roztržena ve 3 (vzácněji v 5)
pravidelné části. Čepole listů často.drobnými
chloupkv drsné. Lata na střední ose i postranních vět
vích drsná — 19.
Čepel listů niťovitá n. štětinovitá. 02-06 mm
silná, uvnitř s jediným žobrem — 12

2.a)
vítá, 07-1:1mm silná. uvnitř se třemi žebrv —15.
Pluchv bezosinné. tupé n. jen krátce hrotité. na
špičce n. na pokraji zbarvené — 13.

15.a)
ro bezosinné), 3-5 mm dl. — 14.
Čepel listová vláskovitá, 02-04 mm silná, alespoň
kešpičce drsná, pochvvaž k basi rozeklané.Rost
lina hustě trsnatá, listv světle zelené n. nasivělé. Lata
velmi úzká, 2-7 em dl., klásek 4-5 mm dl., plucha 25-5
mm dl.. Jvsá. — Čn.. če. Evr.- jihozáp.. na chudých pís
čitých půdách v Čechách a na Moravě vzácně, na Slo
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15.a)

b)

16.1)
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vensku (úpatí Vys. Tater u Tatr. Lomnice?) nochybná
vláskovitá. capiHlataLAM.

b)Čepel I. štětin ovila, asi 05 mm tlustá, tužší a
úplně hladká. Rostlina volně trsnatá, stébla pro
dloužená. Klásek 5-6 mm dl., plucha 535-4mm dl., u špič
ky drobně chloupkatá. — Če.- sp. Tatr.-end., druh však
pochybný, zasluhující revisi. Jen ve štěrbinách skal v
Květnici na Vys. Vatrách sbíraná . l.

bezosinnáů- aglockis BORB.
Listové pochvy na jalových výhoncích skoroaž ke spo
dině rozeklané. Čepellistováaspoň ke špič
ce drobně chloupkatá a drsná, sklerench. pletivo
vždy v celistvém pruhu. Lata podlouhlá n. vejčitě po
dlouhlá, 2-12 cm dl., při čemž jsou buď: klásky 55-60
mm dl., plucha 3-5-5mm dl., čepele 0-4-0:5mm tlusté (var.
wcnuina GR. et GODR.), nebo: klásky 7 mm dl., plu
cha 3.5-5mm dl. a čepele 05-06 mm tl. (var. firmula
HACK.). Střední osa a postranní větévky laty drsné.
Stébla 20-60 em vys. — Kv.-če. CircumpolL, na suchých,
písčitých stráních (hlav ně pyhá osv vl z nížin až do
podhoří obecná . . . ovčí- ovina L. (s. str. )*) [1412]
List. pochvy na jalových výhémcíchv dolení třetině n. až polovině srostlé, nerozeklané.Čepele
obyč. úplně hladké. Sklerenchym. pletivo pod pokož
kou neprav idelně víceméně přerušováno. Stébla nízká,
nanejvýš asi 3 dm vys. Plucha 3-5-5 mm dl., lysá n. (f.
pubi flora IIACK) chlupatá, s osinou délkou polo
vině pluchy se rovnající, velmi vzácně (£. oligosan
tha SCHIUR) víceméně bezosinná. Klásky někdy se
mění v listnaté pupeny [var. vivipara (L) HHACK..
— Če., sp. Circumpol. druh horský, v horách k. ovčí
nahrazující; u nás v Sudetách a v Karpatech na Sloven
sku, hlavně na neváp. podkladě.

nízká- supina SCHUR.
Kolénka stébel, čepele a pochvy listové zelené n. šedo
zelené,ale neojiněné — 16.
kKolénka stébel, čepele a pochvy listové (aspoň poblíž
jazýčku) ojíněné (t. j. s modrošedým voskovým po
vlakem, jejž lze snadno setříti). Čepele listů obyčejně
hladké, se sklerench. pletivem vždy v souvislém, nepře
rušovaném pruhu pod pokožkou — 17.
Čepel! listová 5žilná, 07-09 mm silná, alespoň na špič
ce drsná, sklerenchymatické pletivo zvl. v starších li
stech nestejnoměrně silné n. až nepravidelně přetrhá
vané. Pochva příz. listů víceméně drobně přitiskle chlu
patá. Stébla 30-40 cm vys., nahoře drsná, lata krátká
(4-5 em dl.), stažená. Kláskv větší, 7-8 mm dl., elliptičné,
pluchy 5 mm dl., aspoň u špičky drsné n. krátce chlu
paté, s osinou aspoň zdéli poloviny pluchy. — Kv., čm.
Pannonská. Na skalních stepích, u nás pro již. Slovensko

*) F. ovina subsp. cu-ovina var. vulgaris (KOCIT)HACKEL,F. vulsaris
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pravděpodobná, dosud však nezjištěná ...
tuhá- stricta HOST.

b) Čepele listů 7-9žilmé, 06-1-( mm silné, hladké, u
vnitř s pletivem sklerench. skoro vždy v celku, s poch
vami lysými, zřídka pýřitými. Stébla 15-70 cm vys., na
hoře lysá n. jen slabě drsnavá, lata 3-10 cm dl., na stř.
ose i větvích drsná, klásky podlouhle elliptičné 6-10 mm
dl., pluchy kopinaté, 4-6 mm dl., skoro lysé, víceméně
osinaté. — Čn., čec.Euras., u nás vzácně a snad jen v Čo
chách, pro Moravu i Slovensko pochybnápřitvrdlá- duriusculaL.

17.a)Vnitřní pleva přítupá až tup Z Plucha 3.5
4 mm dl., tupá n. hrotitá, bezosinná (vzácně
kratičce osinkatá). Čepele listové sítinovité, 0'8-1-0mm
silné, tuhé, 7-9žilné. Stébla 30-60 cm vys., lata i po od
květu rozevřená, často delší než 1 dm, na střední ose i
postranních větvích Ivsá a hladká: kláský malé, 5
mm dl., 4-8květé. — Kv., čn. Merid.-orient., na sypkých
písčinách, V jižní Moravě u Ilodonína dosahuje nejdále
na severozápad, takže v Čechách schází: na Slovensku
na písčinách v pokračování Moravského pole . ...

pochvatá- vaginataW.et k.Vnitřní pleva špičatá až zašpičatělá —18
Klásky větší, 6-8 mm dl., 5-7květé, plucha 4-5 mm
dl., zřetelně osinatá, lysá n. chlupatá. Lata poněkud cha
bá, převislá, po odkvětu stažená, 3-9 em dl., na středním
vřeteně a větvích hladká. Vytváří trsy snadno se
rozpadávající:; stébla 20-40cm vys., hladká; če
pele listové sítinovité, 0-7 mm šir., tuhé, obvč. 9žilné. —
Kv., čn. Evr., na skalách a kamenitých stráních, zvláště
vápenatých, dosti rozšířena . . . Siv á - glauca LAM.

Pozn. V uherském Středohoří (Maďarsko) a snad také v nejjižnějším Slo
vensku na výslunných stráních roste příbuzná F. pannon ica WULF. — k. pan
nonská, jež má klásky velké, 8 mm dl., obyč. Zkvěté, pluchu 5 mm dl., latu pro

taženou, 10—15cm dl., střední její vřeteno a stéblo pod latou drsně pýřité, Listyhrubě sítinovité, poměrně tlustší. Endem.?
b)Klásky menší, 6-65 mm dl.. plucha 535-4mm dl.

ostrá,kratičce osinkatá n. jen hrotitá, Ivsa.
Lata větší, 7-11 cm dl.. po odkvětu stažená, na středním
vřeteně a postranních větvích lysá. Stébla 30-60em vys.
hladká: čepele listové obyč. Ožilné. — IEvr., na svpkých
písčitých půdách středních Čech, u Vyškova a v úvalu
dolnomoravském, na Slovensku neudávána

písečná- psammophila MACK“+
19.a)Listy a pochvy listové zelené n. šedozelené, ale neo

jíněné —2.
b) Listy i s pochvami sivě ojíněné. Čepel listová tence

štětinovitá, 0'3-0-5mm silná, víceméně drsná, sivozelená.
Stébla 20-50 cm vys., Jata 5-10 cm dl., vzpřímená, klásky
menší, 3-8květé, 5'5-6 mm dl., plevy a pluchy šídlovitě
kopinaté, pluchy 3-5-4mm dl., obyč. Ivsé. Sklerenchvm.
pletivo čepelí listových uspořádané ve tři pravidelné,

nno“
18.a

*)F.glauca b. psammophila HACK.apud ČELAK.
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velmi silné svazky. — Kv., čn. Amfibor.-meridion., na
skalních a travinných stepích v nejteplejších krajích .valleská- vallesiaca SCHL.

kopinatá n. (f£.angustiflora HACK.)šídlovitě kopi
natá, S osinou asi 1-5 mm dl. Čepel listová vlásko
vítá, 05-05 mm šir.: stébla slabá, úplně hladká,
lata úzká, 3-5 (-8) cm dl. — Kv., čn. Eurosib.-merid., na
suchých, travnatých a skalnatých stráních a stepích.. .

nepravá- pseudovinaACK.

2 mm dl., lysá n. víceméně chlupatá. Čepele listové h r u
bě štětinovité až skorosítinovité (05-08mm
šir.), drsné, s 3 (-5) pruhy sklerenchymatickými, pochva
listů Jvsá n. odstále srstnatá. Stébla 35-65cm vys., pod
latou často drsná, lata větší (5-12cm dl.), volnější.
— kv., čn. Eurosib., na travnatých a kamenitých strá
ních a stepích rozšíř. . žlábkovitá »sulcataIIACK.

že né, alespoň 05 mm dlouhé. Vrchol semeníku chl u
patý — 22.

trné (nanejvýš 0-5 mm dl.). Semeník lysý. Čepel li
stová obyč. plochá, několik mm šir. Statné druhy volně
trsnaté n. krátce výběžkaté (Bovinae) — 35.

sucha často svinutá) n. složená, štětinovitá až sítinovitá
(Variace) — 3.
Čepel listová 6-15 mm šir., plochá, ke špičce zvolna se
zúžující. Statné druhy (Montanae) — 2.
Jalovévýhonkyprorůstají na spodu pochvy
přízemních listů a obloukovitěodstávají, nej
zevnější jejich pochvy zcela krátce šupinkovité, vnitř
nější (t. j. hořejší) postupně větší. Čepel listová v mládí
v pochvě svinutá, dospělá plochá, 1-4 mm šŠir.,15-21žilná
a tolikéž na vnitřní straně slabě žebernatá, na průřezu
v paždích žeber s nadmutými buňkami. Pochvy téměř
až ke spodu otevřené, lvsé. Jazýček zcela nepatrný
až skoro žádný. Stébla 40-70cm vys., lata 9.12 cm
dl., na stř. vřeteně a větvích drobnými štětinkami drsná.
Klásky 7-8 mm dl.. hustě 2-4květé, plucha 5 mm dl., hro
titá n. tupá, se širokým hnědým okrajem blánitým. —
Čec., sp. Karp.-endem klečovém a alpinském pásmu
Karpat (hlavně Bielských Tater, na Čorné hoře na Podk.
Rusi a j.) na vápenatém podkladě ..karpatská- carpaticaDIETR.

nýbržvyrůstajív paždí jich, přičemži nejzev
nější pochva jejich je jen o málo kratší vnitřních. Li
stové čepele jal. výhonků okraji (i za živa) k sobě sl o
žené, štětinovité až sítinovité, 0040-12mm
šir., zelené n. sivozelené, slabě tuhé až skoro plihé, ze
vně hladké n. často poněkud (zvl. za sucha) rozhrázdě
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né, (5-)7-9(- 11)žilné, uvitř 5-5 (-9)žebré, v paždích žeber
s buňkami nanejvýš jen slabě nalouklými, žebra jen
zcela kratičkými a dosti sporými chloupky opatřená,
sklerenchymatické pletivo obyčejně víceméně v nepra
videlně přerušovaném, řidčeji splynulém pruhu pod
vnější pokožkou. Pochvy listové až ke spodu otevřené,
jazýček protažený, uťat“Ý, u jalových výhonku
02-18 (-21) mm dl., u stébelných listů 07-52 mm dl.:
na přechodu mezi pochvou a čepelí je prstenec nafouk
lý a lesklý. Stébla 15-40 cm vvs., lata 3-10:5 cm dl., skoro
nící, střední vřeteno a postranní větve lysé, zřídka spoře
chloupkaté. Klásky 5-o6květé,52-120 mm dl., žluté a fiu
lově peřesté, plucha 43-59 mm dl., hrotitá n. krátce 0
sinkatá (s osinou nejvýš 1 mm dl.), zřídka zcela tupá. —
Čc., sp. Karpat.-sudet. element (zasahuje i do sev. váp.
Alp), jen na vysokohorských holích a skalách (zvl. vů
pencových) v celých Karpatech; v Krkonoších vzácně
(čedič, břidlice). Zastupuje kalcifobní druh alpský Ivaria HAENKE . peřestá- versicolor KRAJÍNA.*)

Pozn. Na Giewontu v polských Tatrách a na Čorné hoře byla falešně né

na spodu se 4-5 šupinami. Ústí pochev listových
lysé. Jazýčky krátké, 1-5mm dl., uťaté. Čepele spodní
zakrsalé, hoření 2-6 dm dlouhé, 6-14 mm šir. Stébla 7-1|
dm vys., lata rozkladitá, 12-18cm dl., klásky 6-7 mm dl.
plucha šídlovitě kopinatá, bezosinná |F|. — Čn., če. Evr.
horský typ, ve vlhkých lesích hornatějších poloh poruz.

lesní-silvatica VILL.[1414

25.a )

—

výhoncíchnanejvýš se 2-3úzkými šupinami. Ústi
pochev listových jemně třásnité. Jazýčky 1'5-3 mm dl.
třepenité. Čepele spodní zakrsalé, hoření 2-8 dm dl.
6-15 mm šir. Stéblo 7-15 dm vys., lata 1-3 dm dl., plucha
4.5-5 mm dl., kopinatá bezosinná. — Čn., čec.Evr.-orient.
horský typ, ve vlhkých horských lesích, u nás pouze na
Slovensku (na př. na úpatí Minčolu a u Zázrivé, mezi
Cífrem a Trnavou) . ... horská- montana M. B.*“)
Plucha bezosinná n. osina aspoň © poloviní
kratší pluch. Čepel listová 2-8 mm šir.; stébla st
3 kolénky — 20.
Plucha osinatá, s osinami zprohýbanými. 2-3Kkrátť
delšími pluch samých. Klásek.čárkovitě po
dlouhlý, 10-15 mm dl., 3-z7květý. Lata převislá. nící, |
dm dl., na střední ose a dlouhých postranních větvích
víceméně drsná. — Volně trsnatá. Čepel I. 0-5-2 em Šir.
jazýčky zcela kratičké, uťaté. Stébla se 3-5 kolénky. 6-0
dm vys., obyč. až po latu listnatá. — Čec.,sp. Euras., 0
stinných lesích, zvlášť listnatých, dosti rozšířena . ©

obrovská-gigantea VIII. |[1415|.

*) F. brachystachy s (HACKEI)RICHTER,— **)F.sylvatica HOSÍtk.
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Spodní větve latv rozvíjí se na spodu tak, že stojí zdánJivě po 3-4. Živézelené listv 2-3 mm široké. — Čn,
sp. Jihoevropský typ, udáván v sousedních horách k
Podkarpatské Rusi, z našeho území však dosud neznámý

upenninská- apenninaDE NOT.

——

stojí vůbec po 1-2,kratší větev rozvětvuje se dosti vyso
ko n. nevětví se vůbec. [rávy většinou sivozelené, listy
širší — 27.

1416. Festuca pratensis,

stranu nící, až přes 20 cm dl., spodní nejdelší větve 0
5-20 kláscích. Stébla 5-15 dm vys. nahoře lysá, vře
teno laty hladké, větve její však drsné: klásky 8-12mm
dl., 4-5kvčté. Listy tuhé, hluboce brázdité, drsné, 2-8
mm šir., pochvy hladké a lesklé. — Čn., če. Furas., na
mokrých lukách. v příkopech a na březích vod...

rákosovitů-arundinacea SCHRIB. [1417].
Lata vzpřímená, stále (i za květu) stažená, 12-20
cm dl. Stéblo nahoře. vřeteno, větévky laty, často 1
pochvy velmi drsné. Stébla 8-10 dm dl., klásky 10-11
mm dl., 5-8květé. Listv drsné, hluboce brázdité, avšak
měkčí a často užší (3-7 mm šir.) než u předešlé. —
Kv.- če. Merid., k nám zavlečena pravděpodob. se seme

nem vojtěškovým z jižní Francie a v poslední doběrvchle zdomácňujeUcchtritzova- UechtritzianaWIESB.
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c)Lata chudá, vzpřímená,za květu rozložená, ji
nak stažená. Vřeteno i větévky laty, stéblo pod lu
tou i pochvy dokonale hladké. Větévky nejvýš 07
kláscích. Stéblo 5-7 dm vys., klásky 10 mm dl., 6-8květé.
Listy měkké až plihé, vespod obyč. hladké, nahoře
drsné, 3-5 mm šir. — Kv.-čc. Euras., na lukách a me
zích z rovin do hor obecná < 2 2 4 < 4 4 4 4

luční- pratensis IUS. [1416].
Pozn. Vzácně uvádějí se u kostřav z našeho území i míšenci, tak F. arundinaceuXgigantea (= F.Fleischeri ROHLENA)u Přelouče,F.rubraX

sulcata (= F. Murriana ROHLENA)v okolí Prahy,I. pratensisX gt
gantea (= F. Schlickumi GRANTZOW)od KarlovýchVarů,Kutné Hory a od
Jinud,F.PorciiXcarpatica (= F.Czarnohorae BLOCKI)naČornéhoře
na Podkarp.Rusi.MíšenecFestuca pratensis X Lolium perenne(= Fes
tulolium ascendens ASCH.et GR.,= Festuca adscendens RFET7.)
uvádí se % Plzeňska a z Moravy.

1417. Festuca 1419. Brachypodium
arundinacea. 1418. Vulpia myurus. pinnatum.

Rod 57. Mrvka. Vulpia. Fuchsschwingel.
Jednoleté trávy vyhánějící ze slabého kořene nečetná,

tenká, 1-4 dm vys. stébla s uzounkými, skoro štětinovitými
listy. Úzké, po odkvetení ke konci se rozšiřující klásky, spo
čívajícína krátkých,ke konci trochu ztlousťlých
stopkách,skládajístaženou. jednostrannému, kla
sovitému hroznu podobnou latu. Každýklásek
[K] má 2 nestejné plevy [p] a obsahuje 4-5 kvítků [F], které
jsou tím význačné, že mají zpravidla pouze po 1 tvčince. Plu
chy jejich zúžují se v dlouhou, vláskovitou osinu.
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a) Stébla až po samou latu pochvami listů objatá, za
končená latou hojnoklasou, prodlouženou, jejíž nejspod
nější větévka jest několikrát kratší nežli celá lata.
Dolejší pleva každého klásku zcela nepatrná, ho
řejší ast 4 tak dlouhá jako sousední plucha. — Kv., čn.
Kosmopol., na DÍsečnatýc h půdách a březích porůznu .

myší ocásek- myurus GMEL.*)|1418|.
Stébla nahoře nahá. zakončená latou hudoklason. krát
kou, jejíž nejspodnějšívětévkajest asi polovici tak
dlouhá jako celá lata. Dolejší pleva každého klásku
jest jen asi o 4 kratší nežli pleva hořejší a tato jost asi
tak dlouhá jako sousední plucha. — Kv., čn. Skoro po ve

škerém starém světě na1 písčinách roztroušená, u nás velmi pořídku .. NN
veveří ocásek- dertonensis VOLKART.**)

UV

—


7

Rod 58. Válečka. Brachypodium. Zwenke.
Vytrvalé trávy mající ploché listv s otevřenými poch

vami a válcovité, 1-2cm. dl., skoro přisedlé, vícekvěté
klásky vl2řadém, klasovitém hroznu. Plevyklás
ků jsou vícežilné, pluchy osinaté. Pérovité čnělky vyrůsta
ji zvrcholku semeníkujako u kostřav.
a) Oddenek plazivý, šupinatý. Stébla 5-8 dm vys., s listy

dosti tuhými a s hroznempřímým. Osiny na
mnoze kratší svých pluch. — Čn., če. Eurosib., na vý
slunných, křovitých kopcích dosti rozš. ..

prapořitá- pinnatum BEAUV.[1419].
Pozn. Objevuje se v několika odr. Odr. úplně lysá s pluchami v osinu volnou

přiostřenýmijest var. glabrum PODP,, odr. lysá s pluch. ukousnutými var. ru
petre RCHB.; odr. vnějškem podobná válečce lesní, ale s krátkými osinami pluch
mající stébla štíhlá, listy na pochvách chlupaté a klásky oddálené, zřejmě stopečkaté,
o stopečkách až 5 mm dl. jest var. Rohlenae DOMIN (Mochov u Opočna v C.)
odr. velmi statná, s klásky mnohokvětými, o 20—22 kvítcích, 4—5 cm dl., jest var.
megastachyum UECHTRITZ,odr. sklásky měkcechlupatými,pochvami dlouze
a odstále chlupatými, čep. I. měkce chlupatými, rostoucí na suchých stepních stráních(Č., M.)zove se vilosissimum DOMI
b) Odd. trsnatý. Stébla 6-10dm vys., sl. chabýmia S

klasovitým hroznem víceméně převislý m. Osiny vlás
kovité, namnoze delší svých pluch. Vnějškem podobna
předeh. — Čn.. če. uras., v lesích a vlhkých houštinách
dosti rozš.. < 2 2 2 2 lesní- silvaticum R. et SCI.

Rod 59. Molinic. Molinia. Přeifengras.
Vytrv. trávy vvhánějící z trsnatého oddenku tuhá stébla,

která jsou v dolejší části obalená pochvami čárkovitých,plochých listů. výše však bezlistá a bez kolének. Drobné,
oblé klásky [K] mají 2 plevy [p]. mnohem menší pluch. a
obsahují 2-4kvítky [F], z nichž však nejhořejší bývá zakr
nělý v pastopečku Ik|. Pluchy [g, g4] kvítků jsou oblé, z bři
chatého dolejšku kuželovité, zpravidla bezosinné.
a) Větévky laty vzpřímené n. jen málo odstálé, lysé.

Klásky 3-4květé, obyčejně ocelově namodralé. Stébla 4-10
+) Festuca myurus L. — **) Festuca sciuroides ROTH, Vulpia bromoides DUM.
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dmvys.,na spoducibulkovitě ztloustlá. —Čo:
zí. Circumpol., na vlhkých lukách a rašelinách obecná

modra- coerulea MNCH. [1420|.
Pozn. Ve „Sklenské borovině“ u Borů v Českomor. vysočině roste odrůda

až 2 m vys. s listy až 1 cm širokými, jejíž lata, přes 5 dm dlouhá, skládá se z nv
mnohých.tenkých,prodlouženýchvětvíobloukovitě ohnutých až nících

sličná - subvar. elegans DOM.
b) Větévkylatv odstálé, častomísty brvité. Klásky pou

ze 1-2květé, obvčejně zelenavé. Stébla statnější, 1-2 m
vys — Ostatně jako předch., za jejíž odrůdu bývá též po
važována, ale vzácnější, zvláště ve vlhkých lesích a na
horských lukách.. rákosovitá- arundinacea SCHRK.

0|
4

1420. Molinia coerulea. 1421. Diplachne serotina.

Rod 60. Bezkolenocc. Diplachne. Steifhalm.
Vvhání z vytrv. oddenku ztuha přímá, 3-6 dm vys., zdán

livě bezkolénkatá, rozkladitou latou drobných, kopinatých
klásků zakončená stébla, která jsou až skoro pod samou latu
objata pochvami poměrně krátkých, čárkovito-kopinatých.
dvouřadě sestavených listů. Klásky |K| jsou podobného slo
žení jako u molinie. ale zelené n. fialově naběhlé pluchy
jejich mají kratičkou osinu |F|. — Sp., zí. Merid., u nás pou
ze v již. Moravě (Hradisko u Znojma. Křížová hora u Krum
lova) a na jižní hranici slovenské na skalách u Ostřihomu

pozdní-serotina LMK.*) |[1421].

Rod 61. Poháňka. Cynosurus. Kammgras.
Vytváří řídké trsy štíhlých. tuhých, 2-5 dm vys, stébel,
*) Mohnia serotina M. et K.
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která jsou v dolejší části objata pochvami čárkovitých listů,
výševšak jsou holá a zakončují sc klasovitě staže
nou, jednostranně 2řadou latoukratičcestopkatých,
Z5květých, osinatých klásků [KI[.Vedle každého klásku plod
néhosedí ještě klásek jalový neboli hřebínek [jl,
složený z 5-12 prázdných plev. — Čn., če. Evr., na lukách a
v příkopech hojná . . . hřebenitá- cristatus L. |[1422|.

Rod 62. Bekmaniec. Beckmannia. Beckmannie.
Vysoká vytrvalá tráva se stéblem 5 dm až 15 m vys., na

spodině hlízovitě napuchlým. květenství velmi prodloužené,
sosou tupou neb aspoň nahoře ostře trojhrannou, na níž na
dvou plochách jsou klasovitě uspořádány čotné, dosti krátké,
přisedlé klásky: na konci delší konečný klas. Klasy velmi
isté. pončkuď smáčkle válcovité, červovité. Klásky dosti
lrobné, široce opakvejčité, ploše smáčklé, těsně navzájem
přilehlé, dvoukvěté, zelené. Pluchy a plovy vesměs besosinné,
Plevy břichatě člunkovité, na hřbetě měchýřkatě nafouklé;
pluchy užší na hřbetě kýlnaté. roztroušeně krátce chlupaté.
— Čn.. če. Circumpol. Na. mokrých, zaplavovaných, nejra
ději slanistých místech. Ú nás kdysi (1840) na jižní Moravě
při Moravě u Uh. Hradiště a přechodně zplanělá u Prahy;
dosud na Potisí v Podkarpatské Rusi okolo Boregsasa..

prosováů- eruciformis HOST.
Rod 65. Pěchava. Sesleria. Elfengras.

FErávy vytrvalé, vyhánějící z trsnatého oddenku tuhé,
izcečárkovité,náhle drsnou špičkou zakončené
listva tuhá, 2-4 dm vvs. stébla, která jsou dole objata pochva
milistů, výše však nahá, zakončenáklasovitě směstna
bou, poněkud. jednostrannou. latou. (lichoklasem) klásků
nejčastějiocelově namodralých, řidčejizelených n.
bělavých. Každý klásek [F] má mezi 2 špičatými plevami [g]
5 kvítkv, jejichž pluchy [p] jsou na konci rozeklány ve 3-5
oubků: prostřední zoubek jest protažen v krátkou osinu.
La) Klásky v dvouřadém, jednostranném, klasovitém hroz

nu. Listeny ani doleních větévek laty nejsou vyvinuty.
Postranní špičky pluch slabě vyvinuty, nejvýš nazna
čeny jako tupé neb přiostřené laloky. — Stéblo velmi
tenké, většinou 1 až 2 dm vys., v latě a těsně pod latou
drsně chlupaté. Čepele listové skoro nitkovité, štětino
vitě složené, hladké. Jazýček prodloužený, asi 3 mm dl..
ostrý. — Sp.. zí. Evropský horský. Pouze na nejvyšších
bodech vysokých Karpat, zvl. na podkladě nevápenném:

| na Slovensku ve všech Tatrách, na Podkarp. Rusi naČorné hoře, Pietroši a Bliznici ...
dvouřadá-disticha PERS.+)

b) Klásky ve všestranně, stejnoměrně vyvinutém. licho
klasu — 2.

Za) Prostřední osina pluchy aspoň z poloviny pluchy, větši
nou delší (asi 3 mm dl.). Pluchy jakož i listeny laty ši
roce vojčité, ve spodině celý klásek objímající, náhle

*) Oreochloa disticha LK,
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v dosti zřetelně odlišnou, až 2 mm dlouhou osinu pře
cházející, často hnědě lesklé, s bělavým mázdřitým 0
krajem neb zcela bledé. Plucha hustě chlupatá. — Od
denek vyhání až 3 dm dlouhé výběžky a tvoří volné
trsy. Lichoklas vejčitý až hlavatý, až 2 cm dl. a 1 cm šir.:
klásky až 6 mm dlouhé. — Čec.,sp. Karpat.-endemit. Na
vápencích Bielských Tater zhusta: na Pietrošu a Bliz
nici v Podk. Rusi . ©.slovenská. Bielzii SCIIUR.*)

b) Prostřední osina pluchy velmi krátká, asi 4 tak dlouhá
než plucha — 3.

3.a) Oddenek hustě trsnatý. Listy neojíněné, se silně
vyniklým bělavým okrajem a středním nervem. Licho
klas podlouhle vejčitý až vejčitý. — Db.,kv. Evr.-alpin,,
na skalách, zvláště vápenatých, porůznu -< - « ©

pestrá- calcaria OPIZ**)[1425].

1427. Cynosurus cristatus. 1423. Sesleria calcaria.

|
b) Odd. řídce trsnatý, do kruhu se rozlézající. L. víceméně

ojíněné, s okraji a středním nervem slabě vvniklými
Lichoklas vejčitý až kulovatý. Jinak podobná předch,
za jejíž odrůdu bývá též považována. — Kv., čn. Evr
nord., na vlhkých lukách velmi pořídku (Poděbrady,
Hrabanov u Lysé n./L., Sadská, Pardubice, Rychnov, Sol
nice, Opava) . . . mokřadní-uliginosa OPIZ.***)

*) S. coerulans AUCT, non FRIV, — **) S. varia WETTST, — ***) 5.
coerulea MNCH.
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Rod 64. Rákos. Pkragmites. Schilfrohr.
Nejstatnější naše tráva, dorůstající výšky až 25 m, s pla

zivým oddenkem, silnými, šedozelenými stébly a drsnými,
tuhými listy. Podlouhlé, hnědé, nafialovělé klásky [K| sklá
dají bohatou latu; mají 2 nestejné plevy [p] a mezi nimi na
zprohýbané ose 4-5 kvítků [F]. Mezi kvítky jest osa porostlá
chloupky,které se po odkvetení [K;| značně prodlužu
jí a dodávají celé latě nápadného vzezření. — Čn.- sp. Kos
mopol., na pokrajích vod obvčejně pospolitě . . . . . . .

obecn“Ý-communis TRIN. [1424].
Pozn. Vzácně vyskytá se odrůda s latou světle hnědavě žlutou (var. fla

vescens CUSTER).

1424. Phragmites communis. 1425. Zea mays.

Rod 65. Kukuřice. Zea. Mais.
Statná, 1-2 m vys., tletá tráva s široce čárkovitými listy,

ol jiných trav tím se lišící, že má květv 1domé: pestí
tové [F;], s neobyčejně dlouhými, tenkými čnělkami, směst
nanédo úžlabních, listeny zabalených palicovitých klasů [B|;
prašníkové [F] v konečné, rozkladitě větevnaté latě. —
Če.,sp. Původem z Amoriky, v teplejších polohách, zejména
vjiž. Moravěpěstovaná 0

turecká pšenice- maysL. [1425].

| Čeleď 14. Šáchorovité. Cyperaceae.

| „ Byliny z bezkolénkatými stébly, čárkovitými až nitkovitými listy a drobnými kvítky v paždí pluch, které jsou sesta
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veny do klásků: klásky pak jsou buď jednotlivé n. skládají
květenství klasovitá (složený klas), hroznovitá, kruželovitá.
svazkovitá, strboulovitá. Kvítkv mají 2-5 tyčinky a svrchnísemeník s čnělkou rozeklanou ve 2-53bliznová ramena; jsou-li
kv. různopohlavné, mají ovšem buď pouze semeník n. pouze
tyčinky. Okvětí buď chybí neb jest zastoupeno štětinkami.

„Ody jsou nažky.a) Květy převahou obojaké — 2.
b) Kv. jednopohlavné, rostliny jednodomé, řidčeji dvoudo

mé. Okvětí není vyvinuto — 12.
2.a) Listeny (příp. pluchy) a květy t dvouřadé — 35.

b) Listenv (příp. pluchy) a květy trojřadé . 7. Dichostilis.
c) Listeny ve spirále — 4.

3.a) Kláskv mnohokvěté, všechny plevy s úžlabními květy:
květenství hlávka neb kružel < <... 4 Cyperus.

b) Klásky 2-5květé, s několika jalovými plevami na spo
dině; květenství hlávka . . . . .< « . 13. Schoenus.

4.a) Květy většinou v mnohokvětých kláscích n. klasech, je
jichž dolení pleva (byť nenesla květů) jest stejně veliká
neb větší než hoření — 5.

b) Kv. v 2-5květých lichoklasech, majících na spodině jalo
vé plevy, které jsou menší než květonosné pluchy — IL

5.a) květenství konečné — 6.
b) Květenství zdánlivě postranní tím. že dolení pleva tvoří

zdánlivé prodloužení stébla — 10.
6.a) Okvětních štětin mnoho. po odkvětení vyrůstajících v

hedvábně vlnovité, plevy přesahující nitky (suchopýr)
6. Eriophorum.

b) Okv. štětiny chybí n. jenom 06.většinou malé a nená
padné, jenom zřídka vyrůstající v 6dlouhých, hedváb
ných vláken —7.

Z.a) Klásky v dvouřadém, klasnatém květenství 10.Blysmus.
b) Klásky v kruželi neb jedný konečný klásek — 8.

S.a) Klásky tvoří kružel . . . . . .< -< < +. 8 Seirpus.
b) Jeden, konečný klas — 9.

9.a) Hoř. pochva listová s krátkou čepelí . 5. Trichophorum.
b) Hoř. pochva listová bez čepele neb se zcela zakrnělou

čepelí - . .- . .- -+ -+ 2212. Heleocharis.
10.a)Klásky spojeny v jeden n. několik zřetelně kulovitých

hlávek. Okvětní štětinky většinou chybějí . . .
9. Holoschoenus.

b) Klásky nahloučeny v jednu neb více (očnatých hlávek. Schoenoplectus.
11.a)Okvětních štětinek není: čnělka není na spodině člán

kovitě ztluštěna. Listy 10-15 mm šir., na okraji velmi
ostré a drsné . . . . .« +.. «+ <. 15. Mariseus.

b) Okv. štětinky vyvinuty. Čnělka na spodině článkem
zluštěna. L. úzké, štětinovité . . . 14. Rhynchospora,
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12.a)Semeníky (později plody) uzavřeny do zvláštního měchýřku...... 2 L Carex.
b) Sem. a plody volné: rostlina vždy jednodomá — 14.

15.a)Květenství konečný klas; v úžlabí pluch vedle sebe je
den květ samčí a jeden samičí. — Pouze na Tatrách. .

2. Elyna.
b) Květenství složeno ze 4-5 krátkých, čárkovitých klásků;

v úžlabí pluch jednak květy samčí, jednak samičí. —Pouzena Tatrách.. -2.2 2.2.2. 3 Cobresia.

Rod 1. Ostřice. (Carex. Segge.
Byliny vesměs vyrvalé, s Shrannými n. příoblými stébly,

čárkovitými listv a drobnými, většinou jednodomými, řid
čeji dvoudomými kvítky, které sedíce v paždích pluch, sklá
dají klásky. Prašníkové kv. jsou zastoupenv 3 tyčinkami, pe
stíkové semeníkem, který vězí až po samé čnělky ve vytrva
lém měchýřku. Rod velice bohatý, u nás v 85 druzích:
1.a) Na stéble jest zpravidla pouze jeden jednoduchý klá

sek a lo na samém vrcholku — 2.
b) Na témže stéble jest zpravidla několik klásků n. je

den klas z menších klásků složený, po případě klaso
vitě stažená lata klásků n. strboul klásků hustě směst
naných — 6.

2.a) Klásek obsahuje zpravidla buď jen kvítky praš
níkové [1426A, F| n. jen kv. pestíkov é [B,F,
takže rostlina jest dvoudomá — 3.

b) Klásek obsahuje oboje kvítky: v dolejší části pestí
kové, v hořejší prašníkové, takže rostlina. jest
jednodomá —4.

c) Jediný konečný klásek (namnoze tvaru vejčitého) jest
jen zdánlivě jednoduchý, ve skutečnosti se skládá
z několika drobných klásků těsně směstnaných — 15.

d) Jediný konečnýzdánlivý strboul, složenýz hustě
směstnaných klásků, jest podepřen několika dlouhými
listeny, které jej daleko přerůstají — 19b.

5.a) Oddenek hustě trsnatý, bez výběžků. Stébla |I| 5
hranná, [-3 dm vys., nahoře víceméně drsná. L. ště
tinkovité. Semeníky [F] se 2 čnělkami. Plodní měchýřky
dlouze zobánkaté. — Db., kv. Eurosib., na bahnitých
a rašelinných lukách porůznu < 2 2 22

Davallova- Davalliana SM. [1426].
b) Odd. s plazivými výběžky. Stóbla příoblá,

hladká, 1-2 dm vys. Listy a semeníky jako u předch.,
ale plodní měchýřky [f] krátce zobánkaté. — Db., kv.
Circumpol., na rašelinných lukách porůznu - 

dvoudomá- dioica L. [1427].
4.1) Seomeníkypestikových kv. mají pouze po 2čnělkách

(bliznách F4). Odd. trsnatý, stébla příoblá, 6-20 cm vys.,
listy štětinovité. Pluchy červenohnědé, za plodu opa
dalé. Měchýřky [F]k oběma koncům zúžené, posléze se

Klíč k úplné květeně. 59
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b)

hnuté IN. — Kv., čn. Euras., na rašelinných lukách vel
mi porůznu . ... 2. b lešní- pulicaris L. |1428|.
Semeníky mají po 3 čnělkách (bliznách — 1429F).
Druhy horské, s nízkými stébly a plochými listy — 5.

a)

6. a)

Oddenek plazivý. Stébla příoblá, 8-16 cm vys., zakon
čená kláskem chudým, nejčastěji pouze 4květým:
vrcholový kvítek jest prašníkový [F], ostatní jsou pestí
kové [F;]. Z těch vyvinou se slámožluté, posléze dolů
sehnuté plodní měchýřky, na vrcholku s dlouhými
zbytky čnělek, ale pluchy záhy opadají. — Kv.- če. Cir

cumpol., na horských rašelinách od Šumavy až do Karpat pořídku . ..
chudokvětá- pauciflora LIGHTF.|1429|.

Odd. trsnatý. Stébla Shranná, pouze 6-10 cm vys., Za
končená kláskem vícekvětým, jehož pluchy jsou i za
plodu trvalé. Měchýřkyvplodní kožově žluté, vždy
přímé. — Čn., če. Euras., u nás pouze na skalách Stu
dénk. hole v Jeseníku a na Tatrách (Velická dolina pod
Gerlachovkou) . . . -< .< 2 skalní- rupestris ALL.
Všecky kláskyn. alespoňveliká většina jich
sou oboupohlavné: každý klásektotižobsahuje
zpravidlavedle kvítků prašníkových také kvítky
pestíkové: zřídka jsou některé klásky pouze jedno
pohlavné, obsahujíce buď samé kvítky postíkové n. samé
kv. prašníkové. Čnělky vždy dvě pouze u o. trojblizné
(Fatry) tři (7b) — 7.
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Klásky různopohlavné, t j. na vrcholku stébla
jest jeden klásek, řidčeji2-5klásků prašníkových,
níže pak jsou pouze klásky pestíkové; někdy však
mívají pestík. klásky na svém vrcholku také tyč. — 24.
Dolejší a nejhořejší klásky podlouhlého, laločnatého, na
spodu někdy 2kráte složeného klasu celé pestíkové, pro
střední celé prašníkové: někdy však mívají nejhořejší
pestíkové klásky na vrcholku též několik kvítků praš
níkových a prostřední prašníkové klásky mívají v do
lejší části několik kvítků pestíkových — 9b.

Z.a)

b)

V paždí dolejších pluch každého klásku jsou zpravidla
kvítky pestíkové, v paždí hořejšíchpluch kv. praš
níkové, blizny dvě 8.
kv. jako u a) avšak blizny 3; alpin. ostřice tvořící velmi
husté trsy: stéblo úplně hladké, čep. I. úzké, štěťinovité.
květenství tvoří opakvejčitou až kyjovitě podlouhlou,
většinou hustou hlávku, nikdy není latnaté. Listen jest
velmi široký, stéblo objímající, temně (černě) hnědý se
širokým bílým lemem. Měchýř. jsou rhombicky-vejčité,
dvoukýlné, skoro křídlaté, zelenavé n. bělavé, na Kkříd
lech temnější. — Če., sp. Evr.-alpin. U nás vysoce vzůác
ně na Biel. Fatrách (Jatky) a v Podkarp. Rusi m vyso
kých Poloninách —.-< ©.zakřivenaá-curvula ALL.
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c) V paždí dolejších pluch každého klásku jsou kv. pra š

níkové, v paždí hoř. pluch kv. pestíkové — 46.
S.a) Kláskv víceméněod sebe oddálené, ve slože

ném namnoze přetrhovaném klasem. v klasovitě sta
žené latě — 9.

b) Klásky hustě směstnané do vejčitého strboulu n.
krátkého, zdánlivě jednoduchého klasu. Oddenek vv
hání dlouhé, plazivé a šupinaté podzemní výběžky, které
pak vyrůstají v konečná, dole listnatá stébla. Druhy u
nás vzácné — 15.

9.4) Oddenektrsnatý, bezvýběžkatý — 10.
b) Odd.plazivý, sšupinatými výběžky. —Stébla

ostře Shranná, 3-8 dm vys., dole dlouhými pochvami listů
objatá, nahoře nahá. Klásky v počtu nejčastěji 6-10, se
stavenédo laločnatého, nepravidelně 2řa
dého klasu, který bývá někdy v dolejší části slo
žitý. Prostřední klásky v klase obsahují zpravidla jen
kv.prašníkové [F],spodnía nejhořejšíklásky k v.
pestíkové [F;]. Listeny, z jejichž paždí klásky vy
vrůstají, jsou šupinovité, u nejspodnějších klásků zpra
vidla štětinovitě protažené. Pluchy jsou červenohnědé.
uprostřed se zeleným hřbetním nervem, po kraji sucho
mázdřité. — Kv., čn. Euras., na vlhkých lukách dosti
rozšíř.. . prostřední-intermedia GOOD.*)[1450|.

10.a)Pluchy buď celé zelené n. z části nahnědlé, ale pak
alespoň na hřbetním nervu zelené —11.

b) Pluchy hnědé n. žlutě navezavělé, bez zeleného
hřbetního nervu — 185.

11.a)Boky trojhranného stébla žlábkovité, draslavé. Vej
čité plodní měchýřky [f] 5-7žebré. — Stébla silná, 3-8 dm
vys.,ukončenáklasovitě staženou,laločnatě
přetrhovanou latou z 5-8přisedlých klásků.
Čárkovité listy 6-10 mm šir. — Kv., čn. Euras., na lu
kách a v příkopech obecná . liščí- vulpina L. [1451].

Pozn. Známa jest též odr. se stéblem pouze pod květenstvím mírně drsným:var.laeviuscula SANIO.
b) Boky trojhranného stébla ploché. Vejčitě kopinaté

plodní měchýřkybezžebrén. nezřetelněžebernaté. Čár

W

kovité listy pouze 2-4 mm šir. — 12.
2.a)Pochvy listů v ústí s protaženým, posléze roztřepe

ným, blanitým jazýčkem. — Stébla 3-6 dm vys., zakon
čenáklasovitou, staženon latou hustou neb
dole trochu přetrhovanou. Měchýřkynazelc
nalé, na dolejšku ztloustlé. — Kv., čn. Circumpol., v le
sích, na lukách a stráních dosti rozš. . .

měkkoostenná- contigua HOPPE**)[1452A|.
Pozn. Odr. statná se stébly vys. (až 10dm), jazýčky krátce trojbokýmu, napříč

Širšítmis okrajem úzký n hnědavé bílým. nerozdřípeným, celkem vzácnější, zove sevar. Leersii KUKENT—
*) C. disticha I1UDS, — **) C. muricala p. p,
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Podobná jest severoamerická ©. mnobokvětá (C. vulpinoidea RICH.)
s květ, klasnatě složeným. Listeny mů obyč. štětinovité, delší klásků. pluchy široce

vejčnté. měchýřky bezžebré. zúžené v zobánek. na okraji jemně pilovitě drsný. Bylanalezena zdiv. na úpatí Tater u V. Lomnice ned. Kežmarku.

b) Pochvy I. v ústí napříč uťaté, s blanitým jazýčkem níz
kým, po kraji ztloustlým. — Stébla slabší, často nící.
5-10 dm vys., s přisedlými klásky namnoze oddálenými.
— Ostatně jako předch., ke ktoré nejspíše jako odrůda
náleží, ale méně hojná ..

přetrhovaná- divulsa GOOD.[1452B.
Pozn. Odr. drobná,s listyúzkými,nejvýš2 mmŠir.jest var. angustifolia

PODP. (Mor.)

c) Pochvy I. s jaz. jako u b), avšak měchýřky kostrbatě
odstávající, široce vejčité, posléze hnědavé až černé,
lesklé; dolení klásky zřídka od sebe odd. — Ostatně

jako o. měkkoostenná; dosti hojná, na Moravě ze všehopříbuzenstva nejhojnější
kostr bat tá-- Pairaei F. SCHLTZ.*)

1452. Carex contigua [A| 1455. Carex paradoxa, 1454.Carex diandra.
a C.divulsa [BJ

15.4)Plodníměchýřkylesklé, bezžebré n. nezřetel
ně žebernaté — 14.
b) Plodní měchýřky [f] nelesklé, 9-11žebré. — Oddec

nek hustě trsnatý; nejdolejší pochvy jeho r07
třepené ve vlákna. Stébla 3-6dm vvs., Shranná, dras

*) C. echinata MURRAY, C. muricata 8. virens RCHB,
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lavá. I.. úzce čárkovité. — Kv., čn. vr. na rašelin, lu
kách porůznu . odchylná- paradoxa WILID. [1453].

I4.a)Oddenek volně trsnatý, trochu výběžkatý. Stébla 5-6
dm vys., na spodu s černohnědými pochvami nelesklými,
v dolejší části příoblá, nahořetupě Shranna,
zakončená staženou latou klásků, ktorá se podobá
válcovitému, někdy přetrhovanému klasu. Listy úzce
čárkovité. — Nejhořejší kvítky prašníkové mají často
jen po 2 tyčinkách. — Kv.. čn. Circumpol., na rašel. lu
kách porůznu —.-příoblá-diandra SCHRK.*) |[1434].

b) Odd. hustě trsnatý, bezvýběžkatý. Stébla 3-10dm vys.
na spodu s hnědými, lesklými, neroztřepenými pochva
mi, po celé délce ostře Shranná, zakončená větev

natou latou klásků. Listy ši
roce čárkovité, sivé. — Kv,
čn. Circumpol., na vlhkých
lukách a lesních močálech porůznu<22.2

latnatá- paniculata[.
[1435].

1455. Carex paniculata. 1436.Carex stenophylla.

15.a)Stébla, 7-25 cm vys., jsou na konci oddenkových výběž
ků zpravidlasva zčitě nahloučená.Listy nasivělé.
úzce čárkovité. — Db., kv. Circumpol.-merid., na píseč
natých paloucích a pahorcích velmi pořídku (Ústí n./L..
Mimoň. Budějovice: Pravlov u Kounic, Hodonín, Bzc
nec: na již Slovensku, zvláště na Morav. poli hojnější)

úzkolistá -stenophylla WAHL.|1456|.
bh)Stébla většinou 10-40, řidčeji i 50 cm vys., kratší n. delší

než listy. Pluchy vejčité, přiostřené, hnědé až kašta
nově hnědé, se světlým prostředním pruhem (častěji te/
na okraji bělomázdřité). Měchýřky vejčité až široce
vejčité, s 5-11 žilkami, na jedné straně ploché neb 1 po

") C. teretiuseula GOOD.



955

někud vyduté. na druhé straně vyklenuté, se zřetelným
ostře a hluboce dvouzubým zobánkem, světle hnědé
s temnou špičkou zobánku. — Db.-čn. Rostl. Starého
světa, v Evropě medit.-atlantická, dosahuje sev. hranice
v Dol. Rakousích a u Bratislavy (Kamzičí hora); roste
na suchých neb slanistých lukách; již. Slovensko. ...

dělená-divisa HUDS. |1457|.
Stébla, 15-30cm dl., jsou na konci šikmých oddenkových
výběžkůjednotlivá. Listytrávozelené, žlabo
vité. — Kv., čn. Euras., v rašelinných bažinách velmi
pořídku (Třeboň, Krucemburk, na Slovensku ned. Kež
marku v údolí Kandovského potoka) . . . - « « « .dlouhokořenná-chordorrhiza EIRH.
Oddenekplazivý, s šupinatýmivýběžky. Stébla
ostře Shranná, tenká, objatá na spodu hnědými pochva
mi úzce čárkovitých, dlouhých listů a zakončená 2řadým
klasem 5-8 zblížených klásků — 17.
Odd.trsnatý, bez výběžků — 19.
Klásky vždy rovné, vejčito-podlouhlé, zblížené. v po
čtu 3-6. Měchýřky plodní podlouhle vejčité, s obrubou
jenomažkespodu zobánku sahající.Pluchyh n č
dé. — Stébla 1-3 dm vys., pod květenstvím drsná;
listy vehce úzké, jen asi tak široké jako stébla. Vnějš
kem podobná násl., za jejíž odrůdu bývá též považová
na. — Db., kv. Euras., na suchých lukách a návrších do
sti rozšířená . . . . . ranná-praecox SCHREB.*)

Pozn. Vysoká (až 50 cm) štíhlá odrůda, s měchýřky úzounce křídlatými
rostoucí na podyjských nivách u Zaječí na j. Mor. jest var. Suzae PODY.; odr.
s klásky většími než typu, s měchýřky široce křídlatými, známá od Ilustopeč

(u Šakvic)na již. Mor. popsána bylajako var. macrosta ch V PODP.; odrůdas isty štětinovitě složenými, pluchami špinavě slaměnými neb plavými, s měchýřky
šířeji křídlatými, rostoucí na vrcholku t. zv. Napoleonova kopce u Tvarožné jest var.
setifolia PODP. — Na písečnatých, travnatých místech v Labském údolí mezi
Konětopy a Košátky vyskytuje se odrůda, ne-li druh, se stébly nižšími, jen asi £ dm
vys., pod květenstvím hladkými, vyznačující se též tím, že má tenké listy až
2krát tak dlouhé jako stébla a květenstvívětší, širší,z 5-7kláskůsložené,
s nejspodnějším listenem až 3 cm dlouhým Velenovského - Velenovskýi DOM.

b) Klásky alespoň později víceméně prohnuté. Měchýř
ky plodní kopinaté, s obrubou až ke špičce zobán

"““
C

16.a
—

m"
7.a

ku sahající — 18.
18.a)Pluchy bledožlutavé. Měchýřkyplodní sivé. Sté

bla 3-6 dm vys., listy širší nežli stébla. — kv., čn.
Euras., v lesích a na vlhkých lukách zvláště v hornatěj
ších polohách dosti rozšířená . -< -2 -2.2 + + + 4 +..

třeslicovitá- brizoides[. |1458|.
b) Pluchy rezavě hnědé, se zeleným střednímpruhem.

jemně hrotité. Měchýřkytrávozolené. Ostatně jako
předch., za jejíž odrůdu bývá též považována, ale mno
hem vzácnější . . . Kkřivoklasá-ecurvata KNAV.

19.4)Klásky, často značně od sebe oddálené, jsou sestaveny
vopřetrhovaný klas —A.

b) Klásky jsou hustě směstnány v konečný, kulovatý
strboul, pod nímž vyrůstá několik dlouhých listenů.
— Stébla Shranná, 1-3 dm vys., I. čárkovité. — Čn.-zí.

* C, Schreberi SCHRK.
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Euras., na vlhkých písečných březích vod dosti rozš..
šáchorovilá-cvperoides L. [1499|.

20.a)Listeny, v jejichž paždí klásky sedí, jsou nepalrné,
šupinovité; jen nejdolejší bývá někdy protažen ve ště
tinku — 21.

b) Listeny 2-4 spodních klásků jsou značně dlouhé.
listům podobné. — Mtébla štíhlá, chabá, 2-6 dm
vys., listy úzce čárkovité, dlouhé. — Kv.. čn.. Circumpol..
v lesních močálech a u potůčků, zvláště hornatějších
poloh, dosti rozš. 0
oddálená- remola L. [1440).

21.a)Stébla tupohranná, hla el jen nahořetrochu
draslavá — 22.

b)Stébla ostrohranná, drsná — 35.
22.a)Klásky vejčité až podlouhlé, zblížené, přisedlé.

Pluchy Shranné, asi zdéli plodních měchýřků, zpra
vidla leskle světlohnědé. Plodní měchýřky [f| přímé.
se širokou, křídlovitou obrubou a 2zubým
zobánkem. — Stébla 2-5 dm vys., na spodu objatá poch
vami tuhých, čárkovitých, poměrně krátkých
listů, nahoře nahá. — Kv., čn. Circumpol., na mokrých
lukách a v lesích obecná . za ječí- leporina L. [1441].

Pozn. Ve stinných lesích vyskytuje se někdy odrůda, mající listy trochu
chabé a delší, téměř vrcholku stébla dorůstající, a klásky trochu oddálené, s plu
chami zelenými n. žlutavo-bílými . . stříbropluchá - argyroglochin HORN..

p) Klásky skoro kulovaté. Vejčité, světle hnědé plu
chy [p], na hřbetě se zeleným proužkem a po kraji s ši
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rokou, bílor, suchomázdřitou obrubou, jsou kratší
nežli plodní měchýřky Ji|. Vvto jsou bezkřídlé, zo
lené, později silně odstalé, takže klásky doslávají ježalé
vzezření. — Stébla 1-3 dm vys., listy čárkovité, tuhé, še
dozelené. — Kv.. čn. Circumpol., na mokrých lukách a
v lesích dosti rozš.. ježatá - stellulata GOOT).*)[1442].

1459

b)

c)

Stébla štíhlá, 2-5 dm vys., dole listnatá, nahoře bezlistá:
listy úzce čárkovité, 2-5 mm šir., šedozelené. Klás
kv vejčité, v přetrhovaném klase, čím níže tím více
od sebe oddálené, bledozelené, žlutavošedě třpytivé.
Plodní měchýřkyvejčité, i později přímé, smáčklé,

vykrojený. — Kv., čn. Circumpol., na rašelinných lu
kách a v lesích dosti rozšířená . .- -2 -2 -2 -+ .+ + +..

šedivá- canescens L. [1445].

h

Podobna předešlé, avšak klásky hnědavě zelené, vejčité.
Měchýřky na hřbetě poněkud vypuklé; zobánek po celé
délce vzadu rozštěpen. — Čn.-čc. Circumpol.-arkticko
alpinská, na vysokohorských holích a rašelinách. Tatry

hnědavá. brunnescensPOÍR.
Pluchy značně kratší nežli plodní měchýřky. Čárko
vité listy 3-5 mm šir., jasně zelené. Stéblo celé n.

*) C. Leersi WITT.D..C. echinata BOECK. non MURR.
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aspoň do prostředka ostře drsné. Klásky v přetrhova
ném klase podlouhle válcovité, rezavě hnědé,
po 8-12, zřídka jenom po 5 na prodlouženém květenství.
Plodní měchýřkykopinaté, později odstálé. —
Kv.. čn. Euras., na bažinných lukách porůznu

prodloužená- elongata|.
d) Ostřice vysokohorská. květenství krátké, hlavaté, klas

ky jenom po 3-4 neb ještě méně, sblížené. Stéblo celé
hladké. Měchýřkv vejčité, ponenáhlu neb i poněkud
náhle ve slabě dvouzubý zobánek zúžené, slabě žeber
naté, světle nahoře temněji hnědé, přilehlé. — Čc., sp.
Circumpol. -alpin.-arkt. Pouze na vysokohorských raše
linách blízko ples a na vlhkých svazcích v Tatrách i na
Poloninách . . sněžná-Lachenalii SCHK.*) |1444].

1442. Carex stellulata. 1445. Carex canescens, 1444. Carex Lachenalii.s
24.a) Postíkové kvítky mají pouze dvě čnělky (blizny) — 35.

b) Postíkové kv. mají po třech čnělkách (bliznách) — 50
25.4)Oddenekšupinatými výběžky plazivý —

b)Oddenekhustě trsnatý, bez výběžků. Pochvy
na spodu stébel třepí se zpravidla záhy v síťku vláken
— 29.

26.4)PochvyspodníchI. cclistvé neroztřepené—
b) Veliké, hnědé, bezčepelné pochvy na spodu stébel bře:

DÍSOVSÍ Úťkuvláke n. — Stébla ostře Shranná, 46
*) C. lagopina WIILBG.
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dm vys., s listy plochými, až 8 mm šir. klásky prašní
kové 2-5, pestíkové 3-4, oboje štíhlé, válcovité, dosti od
sebe oddálené, skoro přisedlé, přímé. Listeny, z jejichž
paždí klásky vyrůstají, jsou čím níže delší a listům po
dobnější: nejdolojší dosahuje často až na vrchol stébla.
Pluchy tmavohnědé n. načernalé, se zeleným hřbetním
nervem, o málo kratší nežli tmavozelené, bezžebré plod
ní měchýřky. — Db., kv. Orient.-banát., na lukách po
různu a pořídku (velmi hojná mezi Olomoucí a Litovlí)

nanátská- Buekii WIMM.
c) R. nízké, vysokohor. pouze ma Podk. R. domácí. Liste

ny, z jejichž paždí vyrůstají klásky zřetelně pochvaté,
pochvy žlutavé neb zelenavé, dolení I. vždy převyšuje
květenství. Stéblo hladké neb skoro hladké, 05-15 dm
vys. L. s chabou zcela (neb skoro) hladkou čepelí. Kvě
tenství většinou se 3 sblíženými klásky, konečný klá
sek na spodině (zřídka celý) prašníkový. Pluchy temně
červeně hnědé, se světlejším prostředním proužkem.
Měcnýřky nezřetelně žilnaté, žlutavě hnědé až zelenavé.— Čn., čec. Evr.-alp.-arkt. Na chladných, vlhkých mís
tech, mezidrolinou skalní, blízko sněžních polí, v re
publice pouze na Podk. R. ve skupině Čorné hory .dvoubarvá- bicolor BELLARDI.

27.a)Listen nejspodnějšího klásku přerůstá zpravidla sté
blo, které jest 3-10 dm vys. ostře 3hranné a zvláště
nahoře draslavé. — Ploché, 4-8 mm šir. listv přecházejí
nahoře v listeny, v jejichž paždí jsou klásky, a to do
lejších3-5pestíkových, hořejší2-4prašníkové.
Klásky pestíkové jsou dlouze válcovité, oddálené, do
lejší dloužeji stopkaté, později víceméně převislé. Ko
pinaté n. vejčité pluchy [F Fy, p] jsou špičaté, skoro
černé, se zelenavým hřbetním nervem, mnohem delší
nežli nezřetelněžebernaté plodní měchýřky |. — Kv.
čn. Circumpol. Na vlhkých, kvselých lukách, po kra
jích vod a v příkopech obecná . . ..

řízná- gracilis CŮRT *) [1445].
Pozn. Porůznu vyskytuje se odrůda, mající pestíkové klásky méně od

dálené, vždy přímé, 1 nejdolejší kratičce stopkaté, a vejčité, tupé pluchy jen
asi zdéli zřetelně 3žebrých měchýřků[1445M|. trojžebrá - 1ricostataFR.

b)Listeny ani jediného klásku nepřerůstají zpra
vidla stéblo, které nebývá nikdy vyšší nežh asi 4 dm.
jest hladké n. nahoře trochu drsné a má kromě 2-53,zříd
ka 4 klásků pestíkových na vrcholku zpravidla jen
1. zřídka 2 klásky prašníkové — 28.

28.4)Stébla štíhlá, 15-40.cm vys.: listv čárkovité. plo
ché.ohcbné. jen asi 2 mm šir. Pluchy prašníkových
klásků červenohnědé, pestíkových skoro černé, se zelo
ným hřbotním nervem, namnoze kratší nežli žebocr
naté plodní měchýřky. — Kv., čn. Circumpol., značně
proměnlivá, na vlhkých lukách a v losích hojná 2..

obecná- Goodenoughii GAY**) [14406].
b) Stébla tuhá, tvrdá, 1-3dm vys.; listy rovněž tuhé. ko

*) C. acuta I... C. rufa. — **) C, vulgaris FR., C. nigra I..
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pinatě čárkovité. kýlnaté. většinounazpět0
huuté, asi 5 mm šir. Klásek prašníkový vždv jen 1. pe
stikové klásky 2-4,kratce válcovité. Listeny, z jejichž
paždí klásky vyrůstají, nejsou pochvaté, mívají na spo
du po obou stranách hnědé ouško. Pluchy podobné jako
u předch., ale plodní měchýřky bezžebré. Čn. če.
IKvr.-alpin., na mokrých lukách horských hřbetů Krko
noš, Klad. Sněžníku a Jeseníku, v Tatrách vzácně, Krá
Jlova hole v Nízkých Tatrách i na Poloninách v Podk. R.

tvrdolistá- rigidaGOOD.
Pozn. C. dacica HEUFF,(P. R.) viz vzadu.

' /
AVN E, NOM

1445. Carex gracilis. —1446. Carex Goodenoughi. © 1447. Carex caespiiosa,5
Stébla silná a tuhá, lámavá. 4-10 dm vys., šedozelená.
objatá na spodu pochvamižlutohnědými, v doko
nalou síťku sc třepícími: výše jost několik I tuhých,
4-6 mm šir.. z nichž spodnější jsou řásně složené. Klásky
pestíkové válcovité. Elliptičné měchýřky plodní 5-720
bré, sivé, za sucha jako ojíněné. — Vnějškem připo
míná o. říznou [1445|. — Db., kv. Evr., na mokrých
lukách porůznu ©.. tuhá- Hudsonii A. BENNETT)

Pozn. Odr. se stéblem nižším, útlým, chabějším, méně drsným, s listy pouze

1'|+—2'"|;mm šŠir.,měch. plosce vypuklými, se žebry méně vyniklýmu, roztr. rostoucijest var. homalocar pa KUKENTH.
b)Stébla štíhlá, tenká, plihá. 5-6 dm vys., žlutavé

zelená, na spodus pochvamičervenohnědým.
ve sporá, síťkovitě spojená vlákna se třepícími. Listy
světlozelené, plih 6, 2-4 mm šir. Klásky pestíkové krát

*) C. stricta GOOD. non LAM.. C. elata AUCT.,
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ce válcovité až vejčité. Široce vejčité měchýřky plodní
WW,FW]bezžebré, světle n. špinavě zelené, za sucha
neojíněné. — Db., kv. Evr., na vlhkých lukách porůznu

trsnatá- caespitosa L. [1447].
50.4)Plodní měchýřky na vrcholku bez zobánku n. se

zobánkemzcela kratičkým, oblým uťatýmnun.
mělce vykrojeným —51.

b)PI. měchýřkynahoře zúžené v plochý zobá
nek, namnozeznačnědlouhý,zřetelně 2laločný
neb 2zubý — 54.

c) Měchýřky ponenáhlu ve zcela
krátký, ukousnutý zobánek zú
žené. Ostřice vzhledem o. lesní
podobná — 062b.

1448. Carex flacca. 1449. Carex claviformis.

3La)Plodní měchýřky alespoň později lysé, zřídka (u 0. si
vé) v prvním mládí drsně chloupkaté — 32.

b)Plodní měchýřkysrstnaté až huňaté — 45.
32.a)Klásek prašníkový na vrcholku stébla pouze je

den, zřídka výjimkou dva klásky — 35.
b)Klásky prašníkové 2-4.— Oddenek plazivý, vý

běžkatý. Stébla štíhlá, 2-5 dm vys., tupě Shranná, hlad
ká. Listv ploché, 4-7 mm Ššir.,tuhé, i se stébly sivé.
Klásky vesměs válcovité, krátce až dlouze stopkaté; nej
dolejší posléze převislé. Listen nejdolejšího klásku do
růstá obyčejně vrcholku stébla. Pluchy JW v pestíko
vých kláscích černohnědé až černé, se zelenavým hřbet
ním nervem: plodní měchýřky [I] skoro okrouhlé, na
obou stranách vypouklé, bezžebré, hnědé, v mládí od
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jemných chloupků drsné, později hladké. — Db., kv.
Euras., na bahnitých lukách a v lesích dosti rozšířená;
dosti mnohotvárná . .„ sivá -flacca SCHREB.*) [1448].

„ Pozn. Na váp. Bielských Tater roste příbuzný druh (n. plemeno) s oddenkem
velmi tlustým, dosti krátce plazivým. Stéblo jest dosti tuhé, tenké. L. jsou tuhé, od
spodiny ponenáhlu v jemnou špičku zúžené, většinou -E ohnuté, dosti silně drsné,

větenství má 2 pestíkové a 1 prašníkový klásek. Pestíkové klásky jsou == dlouze
stopkaté, na spodině řídké, ke špičce hustší, z té příčiny kyjovité, za plodu temnější.
Pluchy jsou většinou kratší než opak vejčité měchýřky. Prašníkový klásek dlouze
stopkatý, válcovitý. — Evr. alp. Ve skulinách skalních a mezi drolinou skalní ...

kyjovitá - claviformis HOPPE |1449|.
53.a)Listeny, z jejichž paždí vyrůstají pestíkové klásky, jsou

buď bez pochev n. mají pochvy zcela kratičké — 54.
b) Listeny všech pestikových klásků m. alepoň klásků do

lejšíchdokonale pochvaté —W.
54.a)Konečnýklásek má pouze v dolejší části kv.

prašníkové; v hořejší části jsou kv. pestíkové — 55.
b) Konečný klásek má všecky

kv. prašníkové — 536.

V 4]

ji

LYn
1450. Carex polygama. 1451. Carex supina.

55.a)Oddenek s dlouhými výběžky. Stébla 5-6 dm
vys., trojhranná, tuhá, nahoře drsná. na spodu objatá
pochvamizáhy síťkovitě roztřepeonými, Listy
úzce čárkovité, dlouhé, nasivělé. Klásky krátké a
tlusté,vejčito-válcovité skoro přisedlé, kro
mě nejspodnějšího dosti zblížené. Listen nejdolejšího
klásku jest kratičce pochvatý a sahá až k vrcholku sté
bla, ostatní listenv jsou bez pochev a mnohem kratší.
Pluchy pestíkových klásků jsou kaštanově hnědé, se ze
leným hřbetním nervem Fil; plodní měchýřky Jf| že
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bernalté, elliptičné, s kratinkým, nezřetelně vykroje
ným zobánkem. — Db., ky. Circumpol., na bahnitých
lukách porůznu „. 24

mnohomanželná- - polygama SCIIK.+) [1450|.

ká, objatá na spodu pochvamineroztřepenými.
Listy tuhé, odstálé, travozelené. Klásky vejčité, na
mnoze krátce stopkaté, dolejší často nící. Vejčité pluchy
pestíkových klásků černé, se zeleným hřbetním pruhem.
Měchýřky zelené, bezžebré. — Čn., čec. Evr.-alpin., na

travnatých stráních v Krkonoších, Jeseníku a ve vys.Karpatech... . 220 černá-atrata L.

lené, hojnokvěté — 57.

mnohem většímu, konečnému klásku prašníkovému
drobounké chudokvěté. —Odd.plazivý,výběž
katý, stébla v trsech, tenká. pouze 6-15 cm vys.; I. úzce
čárkovité, žlábkovité, později svinuté, krátké. Pluchy
rezavě hnědé, s širokým bělavým okrajem: měchýřky

plodní elipiičné, vypoukle 5boké, nezřetelně žebernaté,lesklé. — Db., Circumpol. -merid., na travn. stráních
a v suchých hájích porůznu NN

drobná „supina WAHL. |[1451].
Pozn. Rostl. statnější, s listy Širšími a plochým něchýřky většími, za zralosti

X.
5

Klásky pestíkové 2-5. oddálené. Listenv aspoň nejdolejší
na spodině dlouze pochvaté. Samčí klásky krátce vál
covité, mnohokvěté (až s 12 květy), jejich pluchy hnědé
se širokým bílým, mázdřitým okrajem. Měchýřky sotva
n. jenom na spodině trojhranné, leskle světle kaštanově
hnědé. Pluchv prašníkových klásků světle hnědé, na
okraji mázdřité. Rostliny obyčejně vyšší předešlé, se
stéblem dosti ostře hranatým. Kv., čn. Merid.-pont.
sib. Na výslunných stepních stráních již. Slovenska.
Bratislava: na Děvínské Kobvle (?).... ——

lesklá-nitida HOST.
Klásky pestíkové více méně převislé. Měchýřky
plodnísmáčknuté, zcela lysé — 38.

(

vislé. Měchýřky plodní na obou stranách vypouklé,
v mladosti drsně chloupkaté — 32b.
Klásky pestíkové ztuha přímé, nejdolejší se stopkou až
2 cm dlouhou, většinou jenom se 3-6 květy. Listeny
klásků zcela bělomázdřité se. zeleným prostředním
proužkem. Pluchy opakvejčité, bělomázdřité, se zele
ným jako zcela krátká špička vyniklým prostředním
proužkem, mnohem kratší než měchýřky. — Rostlina
vvhání tenké, dlouhé výběžky s hnědými, s počátku vět
šinou lesklými Šupinami. Listy velmi úzké (nepříliš

*) C. Buxbaumi WAIIL,
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přes 1 mm šir.), ploché neb štětinovitě složené. kv.
čn. Euras., v suchých lesích a na kamenitých sklonech

na vápenci; v j.--vých Moravě (Uh. Brod) a v Karpatechna Slovensku ... „ bílá-alba SCOP. [1452].

kovitě smáčklé — 30.

trojboké. L. velmi široké po kraji a na silnějších že
brech roztroušeně chlupaté. —StéblaShranná,
hladká, 3-5 dm vys., na spodu s krátkými, hnědočerve
nými pochvami. Konečný klásek prašníkový válcovitý,
zřídka vedle něho ještě druhý: klásky pestíkové, v po
čtu 2-3, dosti řídkokvěté, přímé, na dlouhých, chl u
p atých stopkách. Vejčité pluchy tupounké. zelené:
plodní měchýřky [f]elliptičné, tupě 5boké, silně žebernaté, lysé, zúženév mírně dlouhý, 2zubý
zobánek. Db., kv. Orient., ve světlých lesích, zvláště
hornatějších poloh, porůznu

chlupa tá- pilosa SCOP. [1453|.

1452. Carex alba. 1455. Carex pilosa. 1454. Carex limosa,

Pozn. Odr. s listy mnohem užšími.„pouze 2-3 mm Šir. u M'. Boleslavi pozo

žlábkovité až svinuté, rovněž sivé. Klásek pestíkový
zpravidla 1 n.2, zřídka 5 klásky. Odd. výběžkatý, stébla2-4 dm vys. — Čn.. Cireumpol., na rašelinách, zvláště

V hornatějších krajinách poruznu:; na Podk. Rusi ještěy nížině v blatě serněvském
bažinná- limosy L. 11454,
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b) Měchýřky plodní bezžebré n. nezřetelně žebcrnaté,
travozelené. Čárkovité listy ploché.Pestíkovéklás
ky 2-3. — Ostatně jako předch., které se i vnějškem ve
lice podobá, ale vzácnější, pouze v Šumavě a Krkonoších

zavlažovaná- magellanicaLAM.*)
40.a)Oddenek trsnatý, bez výběžků — dl.

b)Odd. plazivý,výběžkatý — 45.
41.a)Stébla ostře 3hranná, 2-12dm vys. Čárkovité listy

ploché —42.

1455. Carex pendula. 1456. Carex panicca.

b) Stébla tupohranná, tenká a útlá, pouze 10-15 cm
vys. Úzcečárkovité |. trochu žlábkovité. — Klásek
prašníkový žlutavý,klásky pestíkové řídko
květé, na vláskovitých stopkách víceméně převislé; plu
chv jejich na konci tupé, světlohnědé, po kraji široce
bělomázdřité, kratší než kopinaté měchýřky. — Čn., če.
Circumpol.. u nás pouze na nejvyš. Krkonoších, Vel. Kot
lině a Stud. holi v Jeseníku a na vysok. Karpatech na
Slov.a v Podk.Rusi... vláskovitá-capillaris L.
Pestíkové klásky úzce válcovité, 4-15 cm dl., nící až
převislé, v počtu 4-7; pluchy jejich červenohnědé,
klásku prašníkového žlutočervené. — Stébla Shranná,
statná, 6-12 dm vys. Listy až přes 1 cm široké, tuhé, si
vozelené. Kv., čn. Evr.-alpin., ve vlhkých horských le
sích porůznu . . . převislá- pendula HUDS. [1455].

*) C. irrigua SM.
Klíč k úplné květeně. 60

4a.a
——
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b) Pestíkové klásky podlouhle vejčité, přímé, n. dolejší
trochu nící, v počtu 2-4; klásek prašníkový kyjovitý,
žlutavý. — Stébla 3-5 dm vys., nahoře na hranách krát
ce mrtnatá. Listy úzce čárkovité, trávozelené, obyčejněroztroušeně chlupaté. — Kv., čn. Circumpol.,
v lesích a křovištích obecná ...

bledá- pallescens L. [1457].
Pozn. V Krkonoších roste spoře odrůda, mající stéblai listy lysé a prašníkový

klásek tenký, čárkovitý, bledý. . . . 22 var. alpostris ČEL.

1457. Carex pallescens. ;% 1458. Carex digitata. 1459. Carex tomentosa.

45.a)Listy i stébla sivozedená. — Stébla 1-4dm vys., za
končená elliptičně podlouhlým kláskem prašníkovým,pod nímž jsou nejčastěji 2, řidčeji 1-3 stopkaté, přímé,
poněkud řídkokvěté klásky pestíkové. Listy ploché, 2-4
mm šir. Listeny listům podobné, ovšem čím výše, menší.
Pluchv nachově hnědé, se zeleným hřbetním nervem a
bělavým okrajem. Měchýřky plodní opakvejčité, 3boké.
— Kv., čn. Circumpol., na vlhkých lukách dosti rozš.

prosová- panicea L. [1456]|.
b) Rostlina temně zelená. Listeny víceméně široce pochvo

vité. Samičí klásky ještě řidší. jejich pluchy živě čer
venohnědé. Měchýřky poněkud menší, vejčité, žilnaté,
zelené až hnědavězelené. Samčí klásek většinou velmi
dlouze stopkatý, za květu v pravém úhlu nazpět ohnnt“.
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— Čn., če. Euras., na travnatých stráních v Krkonoších,

Jeseníku 2222 pochvatá- vaginata TAUSCH.c) Listyi stébla trávozelená — M.
44.a)L., alespoň spodní. po kraji a na silnějších žilkách

roztroušeně chlupaté. Stopky klásků rovněž
chlupaté — 38b.

b)Listy vesměs lysé — 45b.
45.a)Nejhořejšípestíkovýklásek vvrůstá těsně podklás

kem prašníkovým a obvě.jej přerůstá —4.
b)Žádný z pestíkových klásků nepřerůstá ani příbliž

ně klásek prašníkový — 48.
46.4)Květonosná, 1-35dm vys. stébla vyrůstají z trsnatého,

bezvýběžkatého oddenku po straně (nikoli z vrchol
ku) přízemní růžice listů a jsou bezlistá, jen dole
hnědočervenými, uťatými pochvami objatá, pod klásky
s pochvatými, blanovitými, namnoze bezčepolnými liste
ny — 4.

b) Květonosná. 2-4 dm vys., trojhranná stébla jsou k list
natým větvím trsnatého odd. konečná, dole list
natá, nahoře skoro huňatě drsná. — Ostatně jak před
cház., jíž i vnějškem velice se podobá. — Kv. Euras.,
průvodce subarktické (sibiř.) lesostepi: u nás velice
vzácná . . -2 tlapovitá- pediformis C. A. MEY.

Pozn. C. pediformis vyskytuje se, jak nověji dokázáno, v několikadosti
rozdílných rasách (subsp.):

A. Trsy velmi rozlehlé, velmi volné, s výběžky velmi dlouhými.
1. Stébla krátká, kratší než listy, samičí klásky nahoře sblíženy, samčí

klásek stranou potlačen (Smečno v Č., Říčkau Brna) - eupediformis PODP.*)
2. Stébla vyšší (až 45 cm), samičí klásky oddálené, hoření klásek samičí

převyšuje nenápadný klásek samčí . . . . rhizina KUKENTH.**)
nás jenom se stébly krátkými, listy nepřevyšujícími; oddále

nými kláskyliší se od eupediformis (f. bohemica PODP,Ka
menné moře nad Všenorami, Obora u Smečna, u Renčova a Peruce v Č..
na Říčceu Brna na Mor.) forma s trsy hustými roste u Loštic na M. (f.
densa PODP.) na Dreveníku u Spišských Vlachů (Slov.) roste forma
se stébly listy převyšujícími. samčím kláskem někdy zřetelně stopkatým
a pluchami temně hnědými (f. slovenica PODP.)

B. Irsy statné, husté, s krátkými výběžky. Stébla silná, hsty přesahující (až
45 em dl.), samčí klásek veliký, nápadný, samičí klásky oddáleny. Tak pouze
pod Ralskem u Mimoně; ostřice jinak pouze ze Sibiře známá.. . . . .

macroura PODP.***)
47.a)Samičí klásky poněkud oddálené, jejich pluchy červeně

hnědé, většinou zřetelně zoubkaté, zdéli neb kratší než
měchýřky. — Db., kv. Eurosib., v lesích dosti rozš. . .

prstnatá- digitata L. [1458].
b) Samičí klásky většinou hustě nahloučené, jejich pluchy

žlutohnědé, nezoubkaté. kratší než měchýřky: rostliny
drobnější. — Db., kv. Evr. horská, v losích zvláště na
vápně. J.-vých. Morava, Karpaty na Slovensku i Podk.
Rusi, v Čechách pouze u Liběchova sev. Mělníka. . .

ptačí nožka- ornithopodaWILLD.
48.a)Oddenek s plazivými, šupinatými výběžky a koneč

nými stébly — 49.
*) C. pediformis C. A. M. s. str.; **) C. rhizina BEYTT, C. rhizodes

MEINSH.; ***) C. macroura MEINSH.
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jako listy ostatní, ale ovšemmnohem menší; nejdo
lejší z nich posléze skoro rovnovážně odstává. —
Stébla štíhlá, 2-5 dm vys., dole listnatá. Listy úzce čár
kovité, travozelené, netuhé. Přízemní pochvy listové
červenavé, záhy v síťku se třepící. Klásek prašníkový
válcovitý, 2-3 em dl. Klásky pestíkové podlouhle ellip
tičné, pouze 7-10 mm dl., v počtu 1-2. Pluchy jejich re
zavě hnědé. měchýřky plodní žlutavošedé, hustě plstna
té. — Db., kv. Merid., na lukách a v lesích porůznu

plsťnatá- tomentosa L. [1459].

KI
Ň +A

U
WWK
3 Z

PŘ
a

„60 Carex caryophyliea. 1461.Carex ericetorum.

ozn. Odr. sc m klásky dlouze stopkatými, u Brna rostoucí jest var.

vité, bezčepelné, na pouhé pochvy omezené;jen
nejdolejší mívá někdy úzkou, štětinovitou, přímou
(nikoli rovnovážně odstálou) čepel — 50.

cíchprašníkovýchbez bělomázdřitého okraje.
— Stébla 1-3 dm vys., Shranná, hladká, dole listnatá,
výše bezlistá.Listy ploché,dosti tuhé, světletrávo
zelené. Klásek prašníkový, nejčastěji kvjovitý. Klás
kv pestíkové vejčitě podlouhlé, v počtu 1-3, nejdolejší
7 nich krátce stopkatý, ostatní přisedlé, — Db., kv, Cir
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cumnol., na suchých pahorcích a v lesích dosti rozš. . .
jarní-caryophyllea LATOUR.*|1460|.

b)Pluchy |F, Fy]široce vejčité, zaokrouhlené, s širo
kým,bělomázdřitým a útle brvitýmokr ajem.
— Stébla jako u přředch., které se i jinak vnějškem dostipodobá, ale I. nasiv člé a kratší. Klásek prašníkový
kyjovitý; pestíkové klásky vejčité, vesměs přisedlé.—
I>b., kv. Euras., na lesních písčinách, zvláště lesů boro
V ch a na vřesovinách porůznuvřesovištní- ericetorum

POLE. [1461].

1462. Carex hunulis. 14653.Carex umbrosa,

51.a)Z pestíkových klásků jest alespoň spodní stopkatý
— 52.

b)Pestíkové klásky jsou vesměs přisedlé. Listeny
jejich bezpochvé n. jen nejdolejší s kratičkou poch
vou — 55.

52.a)Vupohranná, hladká stébla jsou pou ze 3-10 cm vys. a
nesou kromě konečného, válcovitého klásku prašníkové
hoskoro po celé své délce roztroušené,
krátké, pouze 3-5květé klásky pestíkové, kťeré jsou
s počátkuukryty v blanitých,bezčepelných poch
vách. Pluchy jejich mají šir., stříbro bílý okraj.
Vuhé, úzce čárkovité listy se později značně prodlužují
a stébla přerůstají. — Db., kv. Eurosib.-merid., na trav
natých výslunných stráních porůznu .

nízká „hymilis LEYSS. [1469].
* C. praecox JACO., C. verna VÍLL.
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vvs., na spodu s čuprinou světle hnědých vláken. ve kte
rých se nejspodnější pochvy listů roztřepily. Konečný,
prašníkový klásek kyjovitý; klásky pestíkové vejči
topodlouhlé, alespoň 10květé. Listennejspod
nějšího klásku kratičce pochvatý, se štětinovitou čepelí.
Rezavěhnědépluchybez bělomázdřité obruby.
Listy oddenkové velice dlouhé, mnohem delší než I. sté
belné. — Db., kv. Evr., ve světlých hájích porůznu a po
řídku . < < < 22. stinná-umbrosa HOST. |1405].

až skoro černými dosti málo třásnitými zbytky šupin
a pochev. Stéblo hladké neb skoro hladké. Květenství
většinou s 1, zřídka se 2 příze mními, posléze po
lehl ý mi a na špičce s 1-5 sblíženými, samičími klásky.
Hoření klásky všechny sblížené. Dolení|
kratší neb aspoň většinou ne příliš delší květenství. Sa
mičí klásky většinou chudokvěté, většinou skoro při
sedlé, jejich pluchy dosti náhle přiostřené, mdle hnědé.
málo delší než měchýřky. Měch. malé sotva 2 mm dl. —
Čn., če. Karp.- end., rasa merid. horského druhu C. de
pressa LINK. V území pouze na horských lukách v
okolí Podmonastira a Bělka v berehovské župě v Podk.
Rusi . . sedmihradská. transsilvanica SCHUR.

Konečný, prašníkový klásek čárkovitý, úzký, se světle
hnědými pluchami: klásky pestíkové, v počtu 2-3, kula
té až vejčité, nejdolejší (někdv kratičce stopkaté)
podepřené štětinovitým listenem. Měchýřkyv plodní |f|
se zřetelným. krátkým zobánkem, hustě pýřité. Stébla
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10-25 cm vys., štíhlá, později obloukem k zemi se ohý
bající, na spodu s pochvami, které se posléze rozpadá
vají v hnědá, rovnoběžná vlákna. — Db.,kv. Euras.,
v suchých lesích dosti rozšířená . . . . -2 +.. + +..

kulkonosná- pilulifera 1.. [1465].
Pozn. Odr. s listovitýmlistenem zove se var. longibracicata LANGE.

b) Statnější než předešlá: samčí klásek skoro kvjovitý,
tlustý s hnědými chlupy; měchýřek roztroušeně pýři
tý, nejdolejší listen často mázdřitý; přízemní pochvy
listové většinou nachové. — Db., kv. Pannon. V lesích,
Hodonín na j. Mor., Bratislava na Slov... . . . ...Fritschova-Fritschii WAISB.

c) Umavohnědé pluchy alespoň vrcholového, prašníkového
kláskubez bělomázdřitého okraje. —Prašní
kový klásek obyčejně kyjovitě válcovitý; klásky pestí
kové, nejčastěji v počtu 1-2,elliptičně až kulovaté, zpra
vidla těsně pod kláskem prašníkovým přisedlé. Měchýř
ky plodní bez zobánku [F,]. Stébla jako u předch., ale
přízemní, načervenalé pochvy posléze v síťku vlá

ken se třepící. — Db., kv. Evr., v
lesích a na trávnících dosti rozšířená

chlumní- montana |.. [1460]|.

1466. Carex montana. 1467. Carex brachystachys.

45.a)Zobánek na hřbetě poněkud vyklenutý neb kýlnatý,
uvnitř plochý, proto dvojřízný neb trojhranný, vpředu
více neb méně dlouze dvouzubý:; zuby rovnoběžné, pří
mé. Samčí klásek většinou pouze jeden, zřídka 2. Pochvy
nejsou síťnatě vláknité — 55.



b) Zobánek se zuby čárkovitě přiostřenými, navzájem od
stávajícími. — Listy a zvláště pochvy listové s velmi vy
vinutými příčnými žebry, které často silně vynikají a
dodávají jim mřížovitého vzhledu. Nejsilněji u C. ri
paria, nezřetelně u C. hirta. — Samičíklásky husté.
Listenv většinou zdéli neb delší než květenství. MěchýÝi
ky stopkaté — 70.

55.a)Samičí klásky tence stopkaté, alespoň nejspodnější ma
nitkovité, dlouhé stopce a proio aspoň naposled nící neb
převislé, jsou-li samičí klásky přímé, pak zobánek mě
chýřku na okraji zoubkovaně ostře drsný — 57.

b) Samičí klásky krátce neb dlouze stopkaté, pak stopky
hrubé, ztuha přímé — 65.

57.a)Stéblo pouze na spodině neb většinou nikoli nad doleni
A-la listnaté. Listy velmi úzké neb mírně široké (sotva
širší 4 mm). — Druhy výlučně horské — 58.

b) Stéblo listnaté. Listy stébelné, častěji oddálené, pone
náhlu v listeny přecházející. Listy široké, většinou 7-6
mm až 1 cm široké. — Většinou v nížině a nižších po
lohách — 62.

58.a) Rostliny hustě trsnaté — 59.
b) Rostliny vyhánějící výběžky. Samičí klásky tlusté, po

dlouhle vejčité až vejčité, husté, takže osu klásku nelze
za plodu viděti, převislé, posléze často visuté. Pluchy
černě nachové, často se sotva znatolným, světlejším pro
středním proužkem. Aěchýřky Ivsé, s hladkým zobán
kem, černě nachové. — Čc.-sp. „ Gircumpol = arkt.alpna vlhkých alpinský ch holích. Bielské Tatrv: Žďárská Vidla. . černohněd á - atrofusca SCIHKUHR.*)

59.a) Listy velmi úzké, sotva širší £ mm, pak štětinovitě slo
žené, neb až asi 2 mm široké, ploché, avšak potom pro
dloužené, zřetelně čárkovité, aspoň dvacetkrát delší než
široké — 60.

b) Listy dosti široké (vždy širší 2 mm), ploché, od spodiny
neb aspoň od prostředka ponenáhlu ve špičku zúžené
— 61.

60.a)Listy jemně štětinovitě složené, chabé. Samičí kláskv
volné, jejich pluchy opakvejčité, tupé n. s vykrojenou
špičkou, černohnědé až červenohnědé. Měchýřky vejčité
až elliptické, ponenáhlu ve hladký zobánek zúžené, hně
dé. Samčí klásek úzce čárkovitý, jeho pluchy světlejší.
— Čn.-zí. Evr., alpinská, na vlhkých skalách. Liplovské
hole (Choč) a váp. Tatry ...

krátkoklasáů- brachystachys SCHRANK**)
Listy ploché. Samičí klásky nahoře husté, jejich pluchy
široce vejčité, přiostřené, temně hnědé se svčtlejším pro
středním proužkem a okrajem. Měchýřky „vejčitě kopi
naté až kopinaté, ponenáhlu v zobánek zúžené, na kýlu
zvláště podél zobánku skoro štětinatě brvité; samčí klá
sek poněkud kyjovitý, jeho pluchy šiřeji mázdřité, tupé,

=

*) C. ustulata WAIILENB, — **)C. tenuis HOST,
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s nepravidelně zoubkovanou špičkou. — Če.,sp. Evr.,
horský. Území tatranské a odtud až do Sulovských skal,
Poloninv na Podk. R.. . .... ———

vždyze lená- sempervirensVILL. [1468|.
Pozn. C. sempervirens se vyhýbá vápenci a je dostiširokolistá(2-3mm).

Na vápenci (tak všeobecně v Bielských Tatrách) roste blízce příbuzná C. Tatrorum
RACIB. s listy užšími, jen 1—1'5 mm širokými.

bl.a) Květenství většinou se 2 dosti oddálenými samičími a
jedním samčím kláskem. Samičí klásky sotva. delší
1 cm, dosti chudokvěté, jejich pluchy temně červeně
hnědé, s hrubým světlým prostředním proužkem a vět
šinou i úzkým, světlejším mázdřitým okrajem. Měchýř
ky hnědé, na kýlu drsné. — Čc., sp. Evr.-alp., na skal
natých místech na vápnitém podkladě ve vysokých záp.
Karpatech na Slovensku. pevná- firma IIOST. [1469|.

1468. Carex sempervirens, 1469. Carex firma.

b) Květenství většinou se 2-3 oddálenými neb poněkud
sblíženými samičími a jedním na spodině samčím, na
špičce samičím kláskem. Samičí klásky až 25 cm dlou
hé, na spodině volné, nahoře husté, temně červenohně
dé s úzkým, světlejším prostředním proužkem a zcela
úzkým, bílým mázdřitým okrajem. Měchýřky se zobán
kem na okraji brvitě ipilovitým. — Čn.-sp. Circimpol.
arkticko-alpinská. ve skulinách skalních na vys. horách.
Ve všech vysokých Karpatech na Slov. a v Podk. Rusi

Ssazová-fuliginosa SCHKUIIR. |14064].
62.a)Rostlina hustě trsnatá. Samičí klásky velmi štíhlé, nej

dolejší často velmi dlouze stopkaté, jejich pluchy tem
ně zelené neb hnědavé, přiostřené, o málo kratší než
měchýřky. Měchýřky bozžebré, poněkud náhle v 70
bánek, délkou skoro ostatní části měchýřků se rovnu
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jící, zúžené. Samčí klásky štíhlé, jejich pluchy bílé se
zeleným kýlem. — Kv.-čn. Circumpol., ve vlhkých le
sích, olšinách hornatějších poloh, dosti rozš... .

lesní-silvatica HUDS. [1470]
b) Podobná předešlému drihu. Oddenek vvhání krátké vý

běžky. Samičí klásky krátce stopkaté, jejich pluchy
bledě mázdřité se zeleným prostředkem, hrotité, mno
hem kratší měchýřků. Měchýřky mnohožilné, ponenáhlu
v zcela krátký, ukousnutý zobánek zúžené. Plody velmi
malé. — Kv., čn. Evr., v olšimnách,kol lesních pramenisk.
Bratislava (údolí Vydrice, Limbach) ..štíhlá. strigosaIUDs,

mm dlouhé. Klásky husté 67.
64.a) Samčí klásek jeden — 065.

b) Samčí klásky 2-3, nejdolejší často malý, k hořeními
klásku na spodině přitisklý — 66.

65.a)V hustých trsech. Stéblo nahoře drsné. Samičí klásky

podlouhle vejčité, jejich pluchy červenohnědé se svělejším prostředním proužkem. Měchýřky s četnými,
však nezřetelnými žilkami, většinou hnědé. Samčí ká
sek tlustě kvjovitý, jeho pluchy temně červeně hnědé
s hrubým, světlejším, jako ostrý hrot vybíhajícím pro
středním proužkem. — Kv.. čn. Merid., jen jednou pře
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lety pozorovaná v okoli Jičína neb Dvmokur v Čechách,
dnes pochybná . . krátkošijná-brevicollis D. C.

b) Oddenek výběžkatý. Stéblo hladké neb nahoře drsné.
Samičí klásky podlouhle až kopinatě opakvejčité, jejich
pluchy bledé, většinou poněkud zelenavé a. stříbřitě
lesklé, s úzkým zeleným prostředním proužkem. Mě
chýřky kromě hran skoro bez žilek, na konec hnědé. Sa
mičí klásky kopinaté až úzce kyjovité, jejich pluchy
bledě hnědé. — Kv., čn. Euras.- merid., ve stepních le
sích a křovinách v Čechách porůznu, v j. Moravě a j.
Slovensku hojná a...Micheliova- Michelii

HOST [1471]

FMA

Ů ha

1472. Carex hordeistichos 1473. Carex distans. 1474. Carex flava.
a Carex secalina.

Pozn. Roste též v odr. s měchýřky pýřitýmivar. puberula BECK;velmi
statné rostl., obsáhlé trsy tvořící, rostoucí nad Bošovicemi u Brna nazvány var.
caespitans PODP., tamže rostou i útlé trsnaté rostliny var. Vítekii PODP.
66.a)Klásky pestíkové vyrůstají z paždí pochvatých,

dlouhočepelných listenůjednotlivě. — Sté
bla 10-15 cm vys., tupě Shranná, hladká. Listy tuhé, 4-6
mm šir. Klásků celkem 4-6, z nichž nejhořejší 1-2 praš
níkové, úzce kopinaté, ostatní pestíkové, vejčitě bo
dlouhlé. Pluchy prašníkových kvítků [F] tupě zao
krouhlené, se širokou suchomázdřitouobrubou; plu
chy kvítků pestíkových [F;] hrotnaté. Plodní měchýřky
1] připomínajítvaremdrobná ječmenná zrnka.
Kv.. čn. Merid.. u nás pouze v jižní Moravě, Slovensku
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a Podkarp. Rusi, zvláště na slaných půdách . .
ječmenovitá- hordeistichosVILL.p

b) Klásky pestíkové vyrůstají z paždí listenu namnoze p“
2.4 a jsou štíhlejší. Pluchy prašníkových kvítků Špr
čaté. Měchýřky plodní podlouhle elliptičné, o polovinu
menší nežli u předch. — Ostatně jako předch., které|
vnějškem tak značně se podobá, že bývá též považo
vána za její odrůdu. — U nás velice vzácná (střední i
záp. Polabí, již. Mor., na Slov. a Podk. Rusi) . . . ..

žitná-secalina WAlIIL.[1472).
67.a) Pochvy listové při ústí proti čepeli se suchomázdřitým

přívěskem. Listeny dlouze pochvaté: samičí klásky od
dálené. zvláště dva nejspodnější: jsou-li sblíženvy,pak
zobánek měchýřků jest lysý; jinak zobánek na okraj
jemně drsný — 68.

b) Pochvy listové vždy bez přívěsku. Samičí klásky aspol
hoření sblíženy — 069.

68.a)Oddenek hustě trsnatý. Stébla 2-5 dm vys., hladk:
Listy poměrně krátké, ploché, 4-6 mm šir. Na vrcholki
kopinatý klásek prašníkový, pod ním ve větších vzdi
lenostech v paždích dlouze pochvatých listenů 2-3 hw
stokvěté, válcovité klásky pestíkové. Vejčité pluchy, zi
končené zpravidla krátkým hrotem, jsou rezavě u!
kaštanově hnědé, na hřbetě se zelený m proužkem a m
obvodě s úzounkou, bílou obrubou n. bez obruby. Žili
tavě n. šedavě bledozelené, namnoze červeně skvrnite
plodní měchýřky If] zůžují se v 2zubý zobánek, jeho
zoubky jsou vně i uvnitř brvkatě drsné. — Kv.,čn. Evr.
na mokrých lukách a bahnitých místech por ůznu..

odstálá-distans L. [147l.
Pozn. Odr. se samičími klásky dlouze Ava nícími, pod Novým Lískovcem u Brna rostoucí, jest var. pendula LACKOWIT7Z

b) Odd. volně trsnatý, vyhánějící kromě stébel krátke
obloukovité, listnaté výhonky. Stébla 2-5 dm vys. List
užší, namnoze jen 2 mm šir. Vejčité pluchy na konc
bez hrotu, kaštanověhnědé,s širokou bělomázdit
tou obrubou. Plodní měchýřky bledě travozelené, po,
sléze žlutavé, neskvrnaté; zoubky. jejich zobánku m
vnější straně brvité, na wnitřní lysé. — Ostatně jako
předch., které se i vnějškem velice podobá, ale mnohemvzácnější . . „© Hostova- Hostiana DC.

69.a)Rostliny žlutě zelené. Zobánky vejčitých, nafouklý m
žebernatých, posléze žlutých, asi 4 mm dlouhýc
plodních měchýřků If] čárkovité, asi 2 mm dlouhé, obr
čejně dolů sehnuté. — Stébla 5-30 cm vys., tuhá.
Shranná, hladká. Listy ploché, asi 4 mm Šir. Konečný.
prašníkový klásek úzce kopinatý; klásky pestíkové.
V počtu nejčastěji 2, řidčeji 1-5.vejčité až k le
vité, vpaždí listovitých,pozdějirovnovážnčěo Tstálých až dolů seh nutých listenů.—Kv..čČI
Circumpol., na bahnitých a rašelin. lukách dosti rozš.

rusá-flava L. [1474
+) C, Horuschuchiana HOPPE,
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Pozn. Pořídku (ve středním Polabí, v Jeseníku, v jzáp. Moravě a u Trenč.Teplic)
vyskytujese odrůda nižšího vzrůstu, mající široce vejčité měchýřky jen asi 2 mm
I,se zobánkemasi 1mmdlouhým . krátkozobanná - lepidocarpa TAUSCH.

b)L. trávozelené, přítupé,s blanitým jazýčkem ve
lice krátkým. Zobánkymenších,zelenavých
měchýřkůšidlovité, krátké a rovné. —Ostatně
o ní platí co o předch., s níž jest velice blízce příbuznáOederova- Oederi RETZ.

Ja) Rostlina hustě trsnatá lysá. Samčí klásek jeden. Stébla
ostře Shranná, drsná, 5-10dm vys. Dlouze stopkaté
klásky jako u předch.,alc hustokvěté a listeny je
jich bezpochvé neb nejdolejší kratičee pochvatý.
Plodní měchýřky [f]| jsou vvnikle žebernaté a posléze
rovnovážně odstálé. — Kv.,čn. Circumpol., na bře
zích vod porůznu. -< -2 -2 -2 < < + + 4+ 4+ 4+ 2 2

nedošáchovr- pseudocyperusL. [1475|.
„„„ Pozn, U Olomoucea Kroměřížena Mor. roste odr. se stéhlem nižším, klásky
falšími, více vzpřímenými a měchýřky menšími var. minor HAMPE.

b) Rostliny s oddenkem plazivým. Samčích klásků větši
nou několik — 7I.

La) Stébla a měchýřkv lysé — 72.
b) Měchýřky chlupaté — 75.

-a) Měchýřkynafouklé, poslézezelenavě žluté m.
žluté; zobánekjejich dosti dlouhý až velice
dlouhý, se 2 vláskovitě zašpičatělými zuby 75.

b)Měchýřkykuželovité, přioble Sboké. posléze hně
i é; zoDánek Jejich dosti krátký, se 2 špičatými zuJV — 4 |
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straně skoro ploché, podlouhle vejčité, sivé, nelesklé,
lysé; zobánek jejich krátký, se 2 krátkými zoubky. —
Stébla silná, ostře 3hranná, 6-12 dm vys., dole s hnědo
červenými, v síťku roztřepenými pochvami. Listy plo
ché, vespod nasivělé, nahoře v bezpochvé listeny pře
cházející. Pod klásky prašníkovými bývají pestikové
klásky 2-3: nejspodnější z nich je krátce stopkatý a li
sten jeho jest tak dlouhý, že stéblo často přerůstá. Plu
chy [p] jsou kopinaté, v drsný hrot zúžené, nachově
hnědé, s úzkým zeleným hřbetním proužkem. Vnějškem
připomíná poněkud o. říznou. — Kv., čn. Circumpol,

na mokrých lukách a v příkopech
dosti rozš. -< -< -< .+ + + +..
kalužní-acutiformis EHRH.

[1476|.

1477. Carex vesicaria. 1478. Carex riparia.

vys., na spodu s pochvami roztřepenými v síťku. Listy,
trávozelené, ploché, asi 6 mm široké. Klásky prašní
kové, v počtu 2-3, přisedlé, štíhlejší; klásky pe
stíkové rovněž 2-3, dloužeji stopkaté, tlustší. Bcz
pochvé listeny klásků ostatním listům podobné, alc ©
všem čím výše menší. Pluchy kopinaté, světle hnědé,
později žloutnoucí. Nafouklé měchýřky plodní [f] mno
hem delší pluch. přímo n. šikmo odstálé, znenáhlů
Y prostředně dlouhý zobánek zúžené. — Kv. (m



Circumpol., na bahnitých lukách a u vod obecná..
puchýřitá- vesicaria L. [1477].

b)Stébla t upě 3hranná, nejčastěji Iladká, 3-8 dm vys., na
spodu s pochvami ve zřetelnou síťku neroztřepený
mi. Listy úzce čárkovité, jen asi 4 mm šir., často žlábko
vité, sivozelené. Nafouklé měchýřkv plodní skoro
rovnovážně odstálé,náhle v dlouhý, zabánek
zůžené. — Ostatně o ní platí, co o předch., které se i

vnějškem značně podobá. Dosti rozš., zvláště v hornatějších polohách.. zobánkatá- rostrata STOKES.*)

1479.Carex nutans. 1480. Carex hirta. 1481. Carex lasiocarpa.

4a) Stébla velice statná, 6-13 dm vys., namnoze přímá. Listy
sivozelené, značně dlouhé, 9-11 mm šir., po kraji
a na hřbetním kýlu velice ostré. Listeny, z jejichž paždí
vyrůstají klásky, ostatním listům podobné, ovšem ne
pochvaté, jen nejdolejší někdy kratičce pochvaté. Klás
ky prašníkové, v počtu 2-5, podlouhle vřetenovité, na
vrcholku stébla zblížené; klásky pestíikové 3-4, dlouze
válcovité. Všecky klásky přisedlé, jen nejdolejší krátce
stopkaté, někdy nící. Pluchy kopinaté, v prašníkových
kláscích tmavohnědé, v pestíkových světlohnědé. — Kv.,
čn. Evr., na březích vod a v příkopech porůznu .

pobřežní- riparia CURT. [1478].
S

*) C. ampullacen GOOD,
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b) Stébla celkem slabá, 5-6 dm vys., v době květu na
vrcholkutrochu nící. Listyúzce čárkovité, asi
4 mm šir., trávozelené. Listeny značně dlouhé.
Klásky prašníkové válcovité, 1-2, červenohnědé; klásky
pestíkové podlouhle vejčité, 2-3, přisedlé, jen nejdolejší
stopkatý, přímý. — Kv., čn. Orient., u příkopů a kalu
žin pořídku . . . . . . nící-nutans HOST. [1479|.

75.a)Stébla 2-6 dm vys., tupohranná. Listy ploché, 5-7 mm
šir., nejčastěji ch lu paté: hořejší 1. přecházejí v dlou
ze pochvaté listeny, v jejichž paždí vyrůstají krátce
stopkaté, válcovité, dosti řídkokvěté klásky. Nejhořejší
1-3 klásky jsou prašníkové, ostatní 2-4 pestíkové. Plu
chy jsou chlupaté, v prašníkových kláscích světle hně
dé, jen po kraji bělavé, v pestíkových kláscích až ma
zelený hřbetní proužek cele bělavé. — Kv., čn. Euras,
na vlhkých, zvláště písečnatých místech obecná. . ...

srstnatá-hhirta L. |1480|.
b) Stébla tenká, štíhlá 3-10 dm vys., i s listy sivozelená.

Listy úzce čárkovité, svinuté n. alespoň žlábkovité,
lysé. Listeny bezpochvé n. kratičce pochvaté. Klásky
přisedlé, jen nejdolejší někdy krátce stopkatý. Klá
sek prašníkový zpravidla 1. zřídka 2, postíkové 2-5,
hustokvěté. Pluchy brvité, až na zelený hřbetní prou
žek červenohnědé. — Kv., čn. Circumpol.. na rašelinách
a bažinách velmi porůznu 2

plstnatoplodá-lasiocarpa EHRH.[1481].
Pozn. Moobé druby ostřic jsou velmi proměnlivé a tvoří takové bohatství

forem, že není možno ani hlavní odrůdy pojmouti v tento Klíč. Mimo to se některé
druhy dosti snadno kříží a vznikají míšenci, které lze identifikovati jen podrobným
studiem. Tak známe na př.z naší oblasti tyto bastardy : 1. Carex acutiformisX
glauca (= C. Jaegeri F. SCHULTZ)na Mor. 2. C. brizoides X leporina
(= C. Filkukae PODP.) na Mor.u Evanovicned. Brna.3.C.brizoidesXre
mota (= C. Ohmiilleriana ©. F. LANG)s rodiči vzácně, tak v Čech. (Brdy.
Č. Středohoří),na Mor. (Olomouc)a zajisté i jinde. 4. C. canescensX para
doxa (= Schiitzeana FIGERT)na Mor.u Olomouce.5. C. canescensX re
mota (= C. Arthuriana BĚCKMANN)na Mor. u Nov. Města.6. C. canes
censX stellulata (= C. tetrastachya TRAUNSTEINER)na Mor. u Křtin
a Sobotína.7. C. caryophyllea X umbrosa (= C. interjecta WAISB.m
Mor."u Olomouce a na Slov. pod Tatrami (u Kežmarku a v Dlouhém lese). 8. C.

sombigua X remota(= C.pseudoaxillaris RICHTER)veSlezskuu Osoblahr.9. C. diandra X paniculata (= C. germanica RICHTER)na Mor.u Bzenct.

10.C. andrea paradoxa (= C. Ilimnogena APPEL)na Mor.u Brna:u Olomouce.11.C. dioica X Davalliana (= C.Figertii DORFLER)u Doke
vC. 12. C. dioica X stellulata (= C. Gaudiniana GUTNICK)na Mor.
u Svitav.13.C. distans X flava v. lepidocarpa (C.Binderi PODP,)vŮ.
na Hrabanově.14.C.distansX Hostiana (= C. Mnelleriana F, SCHULI/)
veSlezskuu Frýdku.15.C.distans XOederi = C.Gogelana PODP.)na
Mor. u Rajnochovic. 16.C. divulsa X remota udána z Čech. 17. C. flava X
Hostiana (-=C. xanthocarpa DEGLAND)v Čech. ve stř. Polabívzácně.na
Mor.u Olomouce.18.C.Hostiana X Oederi (=C. Pauliniana F.SCHULIŤ.
C. Appeliana ZAHN) v Čech. na Hrabanově, na Moravě na několika nalezištích.
19.C. glauca X panicea (= C. Fontis sancti PODP.)na Mor.u Bučovic.
20.C. glauca X riparia (= C. Lausii PODP.)na Mor. u Olomouce.1 C
GoodenoughiiX caespitosa (C. pera ffinis APPEL)na Mor. u Kuříma
sev. Brna.22.C. GoodenoughiiX gracilis (= C. elytroides FRIES)na
Mor.u Olomouce.23.C. GoodenoughiiX rigida (= C.decolorans WIMM))
v Krkonoších a na Jeseníku. Udání z Tater by se mohlo vztahovati jediné na Krů
lovuHolu.24.C.gracilis XHudsonii (= C. prolixa FRIES)u Olomouce
ve2formách.25.C. lepidocarpa XHostiana(=C€.Leutzii KNEUCKÉR)
naMor.26.C.HudsoniiXcaespitosa (=C. Frankii PODP.)na Moravě
n Olomouce.27. C. HndsoniiX Goodenonghii (= C. Čokae PODP,)m
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Mor.u Olomoucev několikaformách.28.C. limosaXmagellanica (= C.
corcontica DOM.)v Krkonoších.29. C. muricata X vulpina (=C.
Otrubae PODP,)na Mor.u Olomouce.50.C.nutansX riparia (=Toezen
sis SIMK.,C. Fleischeri PODP.)v Čech., na Mor.i Slov.31.C. paniculata X
paradoxa (=C. solstitialis FIGERT,C. Rotace DE NOT.)v Čech. u Bělé
a naMor.u Brna,52. C. paniculata X remota (=C. Boeninghausiana
WEIHE)na Slov. (Bošáckém“tiny). 33 C. remota X vulpina (= C. axillarisD.C. Crepini TORGES)naMor.a Slov.34.C. riparia Xrostrata
(==C. Beck manniana FIGERT)na Mor.u Olomouce.35.C.stenophylla“X
praecox (=C. Suziella PODP.)na Mor. u Pravlova ned. Kounic.56. C. vesicariaXriparia (=C.CsomadensisSIMONK.)naMor.

Rod 2. Elvna. Elyna. Nacktriet.
VzhledempodobnáCarex Davalliana. Nízké by

linv s hustým trsnatým oddenkem a úzkými štětinovitými
listy. Stéblo tenké, tuhé, většinou málo listnaté. Listence
postíkového květu s okraji pouze na spodině spojenými, pe
stíkový květ uzavírá i spodinu prašníkového květu. Pestík
s 3 bliznami. Listence (u ostřic měchýřků) kopinaté, jedno
žilné, leskle hnědé, na okraji bělomázdřité,na špičce
tupé. častěji zoubkaté. — Čn.. sp. Circumpol.-arkticko-al
pinský. Na holích a skalnatých úbočích vvsokohoří. Pouze
na Žďárské Vidli na váp. v Tatrách

Bellardova- BellardiiK. KOČIL

Rod 5. Kobresie. Cobresia. Schuppenrieb.
Vzhledempodobnádrobné Carex leporina, barvou

klásků, zvláště konečnýchpřipomínáC. digitata.— Vyso
kohorské nízké, vvtrv. byl. s trsnatým oddenkem a většinou
bezlistým 05-53 dm, nezřetelně trojhranným, hladkým sté
blem. Květenství klas složený ze 4-5 klásků, většinou nepře
sahující 3 cm. Postranní klásky přitisklé, přímé, konečný
klásek větší, všechny na spodině pestíkové, nahoře prašní
kové, s květy v úžlabí listenců. Listen nejdolejšího klásku
častěji s lupenovitou, na okraji drsnou špičkou, zdéli klasu.
Listeny ostatních klásků asi 4 mm dlouhé, přiostřené, kýlna
té. červenohnědé, na okraji bělomázdřité. Plod vejčitý až
podlouhlý, zbytkem čnělkv dlouze přiostřený, zelený neb
poslézesvětle hnědý. — Čc., sp. Circumpol.- alp., pouze na
holích Vys. Tater u Černého stavu nad Mořským okem (objev.
[887Vraný m) a na Zadních Jatkách v Bicl. Tatrách . ...

dvoudílná- bipartita DALLATORRE.*)

Rod 4 šáchor. Cyperus. Zypergras.
Bvliny mnoholeté až jednoleté, mající trojhranná, 5-15

CMvys., nanejvýš jen nejdoleji listnatá. ostatně bezlistá sté
bla. ukončená kruželem podlouhlých klásků |K|, často sva
zečkovitě staženým. Pod kruželem jsou 2-5 dlouhé listeny.
Klásky se skládají ze 2 řad pluch. v jejichž paždí sedí po na
hém, obojakém kvítku [F]. Každý kvítek obsahuje svrchní
semeník se 2 n. 3 čnělkami a 3 tyčinky.
l.a) Druhy vytrvalé, statné — 2.

b) Druhy jednoleté, drobné — 3,
*) C. caricina Willd.

Klíč k úplné květeně. 61
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2.a) Rostlina na spodině svazčitě rozvětvená, vytvářející
menší neb prostřední husté trsy. Stébla 1-3 dm vys., na
hoře ostře trojhranná. Květenství složeno ze 4 až 10
hustě nahloučených klásků, nejdolejší listen až 10krá
te delší než klásky. Klásky vejčité až čárkovité. Pluchy
červenohnědé až skoro černé, bez okraje neb jenom se
zcela úzkým světlejším okrajem. Čnělky 2. Plod vejčitě
čočkovitý. — Čc.-zí. Pont., podle Dunaje po D. Rak..
na zaplav. místech, zvláště na slaniskách:; pouze na J.
Slovensku,Velký Žitný ostrov. a..

pannonský- pannonicus
JACO.*) [1482]..

1482. Cyperus pannonicus. 1485. Cyperus flavescens.

b) Oddenek plazivý, rostlina šedězelená. Stébla přímá, tu
há, většinou 3-5 dm vys., dosti ostře trojhranná. Kvě
tenství složeno ze 3-9 složených hlávek, které skládají
2-6 kulovitých až vejčitých, nahloučených, velmi hustých.
až 2 cm dl. hlaviček. Pluchy rezavé až červenavé, se ze
leným neb zelenavým prostředním proužkem. Čnělky 5.
Plod trojhranný. — Čn.- zí. Eurasijský, pontický, u nás
podle Dunaje na j. Slovensku krajní hranice dosahující,
Velký Žitný ostrov.. nahloučený- glomeratus L.**).

3.a) Stébla tupě 3hranná. Klásky asi [| cm dl., špinavě žlu
té. Blizny 2. — Če.-zí. Kosmopol., na písečn. březích
vod a bahnitých lukách dosti rozšířený . . . . . . «

žlutavý-flavescens L.***)[1495|.
*) Acorellus pannonicus PALLA. — **) Chlorocyperus glomeratus PALLAÁ.—

s**) Pycreus flavescens REICHB.
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Stébla ostře Shranná. Klásky mnohem menší, černo
hnědé, řidčeji hnědě zelenavé. Blizny 3. — Vnějškem
podoben předcházejícímu. — Čc.-zí. Euras., na podob
ných stanovištíchjako před
cházející dosti rozš.. ...

hnědý-fuscus L.

1484. Trichophorum austriacum. 1485. Eriophorum angustifolium.

Rod 5. Pýreček. Trichoptiorum. Haarbinse.

1.a)

b)

Stéblo oblé, poněkud rýhované, živě zelené; okv. ště
tinky krátké neb chybí —2.
Stéblo nahoře trojhranné, s drsnými hranami, poněkud
sivé; okv. I. za plodu velmi prodlouženy a zprohýbány.
— Kv., če. Circumpol., na horských rašelinách v celé rep.
vzácně, v Podk. Rust však nezjištěn

alpský- alpinum PERS“:)
Okv. štětinky krátké; hoření pochva list. šikmo ukous
nutá. — Stébla oblá, v hustém trsu, 5-20 cm vys., zakon
čená kláskem 5-Zkvětým, jehož nejdolejší, skoro celý
klásek objímající plucha, jest protažena v tupou zele
nou špičku. — Kv., čn. Circumpol., na rašelinách v Šu
mavě, Jizerských horách, na Krkonoších a ve Spiši na
Slovensku . rakousk Ý-austriacum PALLA [1484].**)

Jinak podobný předeší.. odd. však tvoří malé husté

*y'E. enespitosum 1HARTM.p. Apus caespitosus L. pe p. Eriophorum
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trsv a vyhání prodloužené výběžky. Klásky velmi malé,
většinou ne delší 5 mm. Pluchy červenohnědé, s červe
ným mázdřitým okrajem. — Čn.. sp. Circumpol. Na vy
sokohorských rašelinách a holích. U nás pouze na Slo

VSu (u Kralovan na Váhu, v úd. Ganoveckého pol..1 Primovců v župě liptov ské) . 0nejmenší- pumilumSCHINZetTI ELL.*)
Rod 6. Suchopýr. Eriophorum. Wolleras.p) | P

Vvtrvalé byl. se stóébelnatými lodyhami. shodující se ve
víceřadých (střechovitých) kláscích a v obojakých kvítcích,
které v paždí pluch těchto klásků sedí, se skřipinami:
od skřipin liší sc hlavně tím, že četné okvětní štětinky
kvítků později značně se prodlužují a jako bílá vlna z klás
ků daleko vvčuhují.
1.a) Na vrcholku stébla jest klásků několik —

b) Na vrcholku stébla jest jen 1klásek. Druhyhorské — 4.
2.a) Listy pl oché n. žlábkovité, vkratší n. delší troj

bokou špici zúžené — 3.
b) Listy Shranmné. — Stébla nezřetelně trojboká, 1-4 dm

vys., se 3-4 kláskv na stopkách krátce a drsně plstna
tých. Vnějškempodobensuchopýru úzkolisté
m u, ale slabší. — kv., čn. Circumpol.. na rašelin. lukách
velmi porůznu a pořídku . . štíhl“vÝ-gracile KOCH.

3.a) Stopky klásků hladké. Stébla 2-6 dm vys.: čárkovité
listy více méně žlábkovité: Shranná špice jejich
dlouhá. Klásků 5-8; pluchv jejich skoro suchomázdři
té. Vlnaz klásků vyčuhujícízaokrouhlená. —Db.
kv. Circumpol., na bažinných a rašelin. lukách obecný

úzkolistý- angustifoliumROTH |1485].
b) Stopky klásků drsné. Stébla 2-6 dm vys.: listv plo

ché v krátkou, 5hrannou špici zúžené. Klásků 5-12:
pluchy jejich černavé, se zeleným hřbetním nervem.
Vlna z klásků vyčuhující rovně uťatá. — Ostatně
jako předch., jemuž i vnějškem velice se podobá. ale
nikoli tak obecný . . šírolistýv-latifolium HOPPE.

4.a) Stébla dole oblá, nahoře 3hoká, 2-6 dm vvs., dole
s 1-3pochvatými, úzkými po kraji drsnými listv, výše
se 2 nadutými. bezčepolnými pochvami.
Klásek. mnohokvětý, pluchy jeho vesměs. blánovité.
Chlupy vlny četné, rovné. Rostlina tvoří velké husté
trsy bez výběžků. — Kv., čn. Circumpol., na horských
rašelinách od Šumavv až do Beskyd a Karpat... ...

pochvatý- vaginatum|. [1496|.
b) Stébla celá oblá. nižší, listv po kraji zcela hlad

ké, kláskykulov n prsyvvhánějícívýběžky, jinak jak předch. — Če. Circumpol.-horský, u nás jen

v Tatrách a vys(PolonináchScheuchzerův-Scheuchzeri HOPPE.
c) Mébla shranná. pouze 1-2 dm vys., dole objatá bezč c

*) Seirpus alpinus SCHLEICH., rich. oliganthum FRITSCH,
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pelnými pochvami:jen nejhořejší pochva
ma- kratkou, štětinovilou čepel. Klásekchu
dokvětý: nejdolejší plucha jeho se zelenou špičkou.
Chlupy vlny nečetné, hadovitě zprohýbané . . ....

Trichophorum alpinum PERS. (str. 965).

Rod 7. Trojřadka. Dichostylis. Soggenbinse.
Byl. 1lotá. vytvářející trs trojhranných, dole listna

tých, pouze 10-15 cm vvs. stébel, která nesou na vrcholku
strboul hustě směstnaných. drobounkých, bledozelenýcih
klásků [KI a pod strboulem vvrůstá několik dlouhých,
rovnovážně rozestálých listenů.— Vnějškempři
pomínášáchor žlutavý. — Če.-zí. Euras., teplobytná,
na zaplavovaných pobřežích velmi porůznu a pořídku.

Micheliova- Micheliana
NEES.*) [1487].

S
1486. Eriophorum vaginatum. 1497. Dichostylis Micheliana.

Rod 8.Skřípina. Scirpus L. Binse.
Rostl. vvytrv.: květenství konečné, většinou vehní, bohatě

rozvětvené, s několika listovitými plevami. L. s plochou, ča
sto kýlnatou, dobře vyvinutou čepelí. Květy s okv. stětim
kami nazpět směřujícími chloupky drsné; blizny 5.
I.a) Klásky 10-20mm dlouhé; květenství dosti nahloučené —

Podzemní výběžky oddenku bývají na konci hlízovitě
ztloustlé. Silná stébla jsou Shranná a mají na Stmém

*) Seirpus Michehanus L..



vrcholku několik dlouhých, listům podobných listenů.
z jejichž paždí vyrůstají svazečky klásků. Zřídka jest
stéblo ukončeno jediným svazečkem klásků a rovněž
zřídka jsou klásky jednotlivé, ve svazečky nesměstna
né. — Čec.,sp. Kosmopol., na březích vod dosti rozš.

mořská- maritimus L.*) [1488|.
Klásky 3-4 mm dlouhé. Květv volné, řídké, s přečetný
mi klásky — 2.
Klásky[K]dílem jednotlivé, dílem po 2-5ve
svazečkách, na stopkáchdraslavých. Pluchy
klásků útle hrotité. Stébla tupě trojhranná, 5-10
dm vys. — Čn.-sp. Circumpol., na březích vod, v pří
kopech a lesních močálech obecná . . .- . . <...

lesní- silvaticus L. |1489|.

1488. Scirpus maritimus. 1489. Scirpus silvaticus,

sebe, na stopkách hladkých. Pluchy klásků tupé.
bezhroté. — Vedle květonosných lodyh vyrůstají 7
odd. často listnaté výhonky, které se ohýbají k zemi a
rády kořenují. Ostatně jako předch.. jíž se i vnějškem
podobá. — Čn., čec. Euras.-orient., na březích vod a nabahnitýchlukáchporůznul

kořenu jící- radicans SCHK.
Pozn. Porůznuse vyskýtá míšenecS. radicans“X silvaticus(= S. 1n

*) Bolboschoenus maritimus PATLA,
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Rod 9. Ram“šek. Holoschoenus. Iauptbinse.
Rostl. vytrvalé. Malinké, rezavě žluté klásky |[K| jsou

hustěsměstnánynejčastějido 2-5kulatých strboulů,
z nichž jeden jest přisedlý, ostatní nestejně dlouze stopkaté.
—Oddenek silný, plazivý, stébla oblá, sivá, 5-10 dm vys., dole
objatá žlutohnědými pochvami, nahoře nahá. Listen podpí
rající konečný, přisedlý strboul klásků přerůstá daleko
květenství ve směru stébla a zatlačuje je na stranu. Listeny
pod stopkatými strbouly vyrůstající jsou sehnuty dolů.
— Čn.-sp. Euras.-merid., u nás pouze na vlhkých lukách
a písčinách v Polabí od Kolína po Roudnici, v již. Moravě a
na již. Slovensku ©.šášinovitý- vulgaris LINK.*) [1490|.

1490. Holoschoenus vulgaris. 1491. Blysmus compressus.

Rod 10. Skřípinka. Blysmus. Ouelried.

Kaštanově hnědé, asi $ mm dlouhé klásky [K], v počtu3-12,jsou směstnány do 2řadého klasu. — Stébla list
natá, 1-4 dm vys., čárkovité isty p loché, nasivělé. Bylina
vytrvalá, vnějškem připomínajícíostřici dvouřadou,
od níž liší se ovšem obojakými kvítky. — Čn., če. Eurosib., na
bahniltých lukách dosti hojná

smáčknutá- compressus PANZER**)[1491].

Rod 11. Skřípinec. Schoenoplectus. Flechtbinse.

Stéblo na průřezu s četnými, většinou stejně velikými
vzdušnými chodbami, oddělující pletivo se svazky cévními na

* Scirpus Holoschoenus L. — **) Sc. compressus PERS.
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1.a)

b)

2. a)

b)

Stébla oblá —2.

Stébla ostře trojhranná, 5-10dm vys., travozelená,
ve spodní části objatá pochvami, z nichž hořejší mají
krátkou čepel. Klásky směstnané do svazečků většinou
stopkatých, v kruželi: pluchy jejich nahoře vykrojené.
ve výkrojku krátce hrotité, po kraji brvité. Čnělka ve
2 bliznová ramena rozeklaná. Byl. vytrv. — Čn.-zí. Cir
cumpol., u nás pouze na zaplavovaných březích Moravy
u Uher. Hradiště, na již. Slovensku (při Dunaji u Brati
slavy a Parkáně, na Šuru u Sv. Juru, na Váhu v župě ni
transké) a v Podk. Rusi v tiché Tise u Rakasa

trojhranný- trigueterPALLA.*)
Drobné, trsnaté, namnoze (leté bylinky o stéblech
pouze 5-20cm Vys. Klásky po stranách stébel vesměs
přisedléa to buď jednotlivě n. po 2-5Ve SVazečkách.
Pluchy jejich celé, na konci hrotité n. špičaté
— 3.
Byliny statnější. vytrvalé, o stéblech 8-20dm
vys. Klásky ve svazečkách n. jednotlivé v konečném.
víceméně stranou posunutém, volném n. staženém kru
želi. Pluchy jejich na konci v vkrojené, ve výkrojku
s krátkým hrotem — 4.
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5.4) Listen. který květenství ve směru stébla přerůstá. jestněkolikrát kratší nežlistéblo.klásky jednotlivé

n. nanejvýš ve svazečku po 3. — Čn.-sp. Po veškerém
starém světě rozš., na vlhkých písčinách a březích vod
dosti hojná . nitkovitv-setaceus PALLA.*)[1492].

b) Listen, který květenství ve směru stébla přerůstá, jest
asi poloviční délky ostatníhostébla neb i delší.
Klásky ve svazečkách většinou po 3-5. Jinak vnějškem
podobná předch. — Čn.-zí. Circumpol., na vlhkých

písčinách a pobřežích, u nás velice vzácná, dosud známájen od Veltrub u Kolína . ...
polože n Ý- supinus P-ALLA.**)

4.a) Stébla trávozelená, tlustá, [-2m vys., v dolejší části s na
chovými pocvami. z nichž nejhořejší mívá krátkou če
pel. Byliny ve vodě rostoucí mívají však někdy listy
lodyžní s dlouhými, vzplývajícími čepelemi. Kružel do
sti volný, anvť svazečkv klásků jsou z největší části do
sti dlouze stopkaté. Pluchy klásků hladké. Čnělky zpra
vidla ve 3 bliznová ramena rozeklané. — Čn., čec. Kos
mopol., obecná, na pokraji vod často pospolitě „. .

jezerní-lacustris PALLA***)[1493].
Stébla sivozelená, slabší, 8-12 dm vys., zakončená
kruželem staženějším, anyť svazky klásků jsou z
větší části přisedlé n. jen krátce stopkaté. Pluchy klás
ků jsou „r sné, nachovými tečkami poseté. Čnělkyjsou ve 2 bliznová ramena rozeklány. Ostatně vnějš
kem podobná předch. Čn. -če. Euras., v močálech,
zvláště na slaných půdách porůznu .

Vabernemontanův- TabernaemontaniPALLAT)
Pozn.MíšenecS lacustris Xtrigueter (=S. carinatus PALLA,

Scirpus carinatus SMITII)byl pozorovánna Slov. u Bratislavy.

mo!
—

Rod 12.Bahnička. Heleocharis. Sumpfbinse.
Stéblo s úplně bezčepelnými pochvami listovými; na prů

řezu stéblem četné, přibližně stejně veliké vzdušné chodby,
avšak bez svazků cévních na spojovacích místech oddělují
cího pletiva. Květy obojaké, v jediném, konečném klasu. Ple
vy listenovité, mázdřité. Okv. štět. vyvinuty. Tvě. 2 neb 35.
Blizny 2 n. 3. Čnělka na spodině většinou hlízovitě ztlustlá.
La) Čnělka rozděluje se nahoře ve 3 ramena bliznová. Klás

ky chudokvěté (5-10květé) — 2.
b) Čnělka nahoře rozdělená ve 2 bliznová ramena. Klásky

mnohokvěté — 5.
Za) Oddenek plazivý, nitkovitý. Stóbla nitkovitá, rýho

vaně 4hranná. pouze 5-12cm vys., jen u rostlin ve vodě
rostoucích vyšší. Čnělka na spodu cibulkovitě ztloustlá.
— Čec. sp. Circumpol., na březích vod dosti rozš...johlovitá-acicularis R. BR.TŤ[1494].

b) Odd. trsnatý. Stébla oblá, 5-25em vys. Čnělky na
———————.

+ *) Scirpus setaceus L., Isolepis setacea R. BR. — **) Scirpus supinus L.
**) Se. lacustris L. —1))Sc. Tabernaemoutaní GMEL. — +Ť)Seirpus acicularisL.
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spodu cibulkovitě neztloustlé | Pochvv stébel a klásky
hnědé. — Čn., če. Circumpol., na rašelin. lukách porůz.

chudokvětá- pauciflora LINK.*) [1495|.

1494. Heleocharis acicularis.

3.a) Byliny vytrvalé, s plazivým oddenkem.Podlou
hlé klásky mají na spodu 1-2prázdné plevy a pluchy
jejich, alespoň hořejší, jsou špičaté — 4

b) Byl. 1leté, v trsech. Vejčité klásky [K| nemají na spo
du prázdných plev a pluchy jejich jsou zaokrouhleně
tupé, nejdolejší plucha objímá vejčitý klásek do po
Joviny. — Stébla velmi nestejná, 5-20 cm vys., pochvy
jejich nachové. Plod zelenavě hnědý. — Čn., sp. Cir
cumpol., na písečnatých březích vod dosti rozš... . . .

vejčitá- ovata R. BR.**)[1496l.

1495. Heleocharis pauciflora. 149%.Heleocharis ovata.

c) Podoben statné HH.acicularis, klásky až 7 mm dl,
na spodině obyčejně zaoblené; nejdolejší plucha ob

©) Scirpus pauciflorus LIGHTF. — **) Sc. ovatus ROTH.
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jímá úplně podlouhlý klásek, plod slaměnně žlutý. —
Čc., sp. Pont. V záp. Karpatech velmi rozšířen v údolích
karp. řek v Podk. Rusi . kra ňská- carniolica KOCH.

4.a) Prázdné plevy |1497p) na spodu klásku [K] dvě, z nichž
spodní objímá klásek jen asi do polovice jeho šířky —5.

b) Prázdná pleva na spodu klásku jen jedna, klásek v celé
jeho šířce objímající — 7.

5.a) Stébla temněji neb světleji živě zelená — 6.
b) Stébla šedě zelená: štětinek okvětních 6, dobře vyvi

nutých . -< <. nasivělá- glaucescensSCHULT.

1497. Heleocharis palustris. 1498. Schoenus nigricans.

6.a) Stéblo temně zelené, pevné; okv. štět. nejvýše 4, často
zakrnělé; plod se zaškrceným na spodině kuželovitým
zbytkem čnělky. Nažky hladké. — Čn.-sp. Kosmopol.,
na bahnitých lukách a pobřežích obecná .

bahenní- palustris R. BR.+) [1497].
Stéblo světle zelené, měkké: okv. štět. 5-6 (-8) dobře vy
vinutých; plod korunován. bradavkovitým zbytkem
čnělky... . . . bradavkatá- mamillataLINDB.

7.a) Stéblo živě zelené, dosti vvsoké a statné: plevy temně
červeněhnědé; okv. štět. nejvýše 4. Nažky tečkované.
— Čn.-sp. Evr., na mokrých lukách a v příkopech po
různu . . . jednoplevá-uniglumis SCHULT.**)

*) Seirpus palustris L. — **) Se. uniglumis SCHULTES.

b ll
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b) Stébla šedě zelené, nízké, nitkovité: plevy světlejší; okv.
štětinek nejvýš 6. . . . . .2 . útlá- gracilis HAY.

Pozn. Rozšíření těchto teprve nedávno rozlišených ras (4—7) příbuzenského
kruhu H. palustris s. I. nelze prozatím udati; na Mor. byly kromě H. gracilis
uvedené rasy pozorovány.

Rod 15. Šášina. Schoenus. Knopfbinse.
Byl. vytrvalé, jejichž oblá, 1-4 dm vys. stébla ukončují se

svazečkem 2-10 klásků. Každý klásek [K] obsahuje na
spodu 2-3 prázdné plevy [p] a nad nimi jsou 2-3 pluchy [g].
v jejichž paždí sedí po obojakém kvítku [F] o svrchním se
meníku a 3 tyčinkách. Pod svazečkem klásků jsou 2 nestej
ně veliké listeny.
a) Ve svazečku na vrcholku stébla jest směstnáno 5-10 č cr

nohnědých klásků. Spodní z obou listenů, jimiž jest
svazek klásků podepřen, jest pochvatě rozšířen a prodlu
žuje se v šidlovitou osinu květenství daleko.přocrů
stající. Oddenektrsnatý: stébla oblá, tuhá, v do
lejší části objatá pochvami šidlovitých listů. Okvětí kvít
kům zpravidla chybí. — Kv., čn. Circumpol., na rašelin
ných lukách, u nás velmi pořídku (v Čechách Bilichov u
Loun, Mělník, Lysá n./L.: na Moravě dříve: Uher. Hradi.
ště, Čejč; Slovensko na jihu) -< -2 -2 -2 < + + + + 4

černavá-nigricans L. [1498].
b) Ve svazečku na vrcholku stébla jsou směstnány pouze 2-5

rezavě hnědé klásky. Spodníliston jest jen o málo
delší, někdy i kratší nežli svazeček klásků. Odd. pla
zivý. Kvítky obsahují kromě semeníku a tvčinek zpra
vidla ještě také 3-6štětinek, které zastupují okvětí. Ostat
ně jako předch., které se i vnějškem dosti podobá. — Db.
čn. Evr., u nás vzácná, pouze v Čechách z několika míst
středního Polabí známá, na Slovensku u Rakše v turčanské
stolici, u Stankovan a Kralovan v Pováží a okolo Spišských
Teplic . . . . « . . + «+. rezavá-ferrugineus L.

c) Zřídka vvskytuje se v Čechách míšenec obou druhů.
prostřední-intermedius BRŮC.*)

Rod 14.Hrotnosemenka. Rhynchospora.Schnabelbinse.
Vytrvalé byliny mající štíhlá, 2-4 dm vys. stébla, s úzce

čárkovitými až štětinovitými I., zakončena svazečkem drob
ných klásků [K]. Tvto obsahují v paždí pluch 2-3 obojaké
kvítky a na spodu mají několik prázdných plev. Kvítky |F|
mají svrchní semeník, jehož čnělka jest rozeklána ve 2 ra
mena, 2-3 tyčinky a několik štětinek, zastupujících okvětí.
Nažky |f] jsou na vrcholku zobánkaté.
a) Oddenek trsnatý, bez výběžků. Stébla 2-4dm vys.

Kláskybělavé, pozdějinahnědlé, ve svaz.vrcho
líkovitém. Podpůrné listeny jsou jen asi zdéli neh
kratší svazečků klasových. Uvčinky zpravidla 2. Okvětní
štětinkv jen asi zdéli nažek. — Čn.-sp. Euras., na raše
linných lukách velmi porůz. < bílá- alba WVII. |1499|.

*) S. intermedins ČELAK.
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b) Odd. plazivý. Stébla 1-2 dm vys. Klásky hnědé, směst
nané ve svazekstrboulovit“. Listenypodpůrnémno
hem delší nežli květenství. Tvě. zpravidla 3. Okvětní
štět. mnohem delší nežli nažky. Ostatně jak předch.,
které se i vnějškem podobá. — Evr.. u nás ještě vzácnější
a pouzev Čechách . <... hnědá- fusca R. et SCH.

Rod 15. Mařice. Mariscus. Schneidriecd.

Vytrvalá byl. s plazivým oddenkem a statnými, až 1 m
vys. lodyhami, které jsou po celé délce. porostlé čárkovitými,
od chruplav čitých osténků drsnými listv a nahoře se rozvět
vují v několik kruželů z kulovatých strboulů. Strbouly se
skládají z drobných klásků [K],které obsahují v paždí pluch
pouze 2 kvítky |K+] a pod pluchami mají několik menších,
prázdných plov. Z kvítků jest jeden obojaký [F]. druhý oby
čejně prašníkový. — Čn.-sp. Kosmopol.. na bažinných lu
kách, u nás známá pouze od Mělníka, Hrabanova blíže Lysé
n./L. a od Všetat; na Slovensku a v Podk. Rusi častěji

obecná- cladium O. KUNTZE,) [1500].

Ó

V

499, Rhynchospora alba. © 1500.Mariscus cladium. 1501. Typha angustifolia.
Lb

Čeleď 15. Orobincovité. Typhaceae.
Rod: Orobinec. Typha. Rohrkolben.

Vytrvalé byl. mající čárkovité listy a statné, 2-3 m vys.,
jednoduché lodyhy (stébla), zakončené dvěma válcovitými,
ad sebou stojícími palicemi hustě směstnaných kvítků. Do

*) Cladium mariseus R. BR,
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lejší palice obsahuje kvítky pestíkové |F|, hořejší kv.
prašníkové [F]. Kv.pestíkové jsou zastoupeny stopka
tým semeníkem, kv. prašníkové 5 jednobratrými tyčinkami;

oboje pak mají místo okvětí několik chloupků. Plody jsounažky.
1.a) Listy kvetoucího stébla pochvovité, květenství nikdy ne

převvšující: pestíkové palice po odkvět. tlustě kyjovité„ skoro kulovité. Rostlina drobná, většinou ne vyšší
1 m. — Kv., čn. Euras., pouze na Slovensku při Dunaji
u Bratislavy . . . . . nejmenší- minima FUNK.

b) L. kvetoucího stébla normálně vyvinuty, prodlouženě
čárkovité, květenství většinou přesahující; pestíkové pa
hice válcovité — 2.

2.a) Pestíkové palice hraničí přímo s pal. prašníkovými (vel
mi zřídka navzájem odděleny); pestíkové květy bez li
stenů; blizny kopisťovité — 3.

b) Pestíkové palice od pal. prašníkových 1-3 cm oddáleny
(velmi zřídka sblíženy); pestíkové květy se šupinovitý
mi listeny; bliznv čárkovité. — Čn., če. Circumpol.,
pokraji vod a v mokřadech obecný

úzkolistý- angustifoliaL. [1501].
Prašníkové palice většinou ne mnoho kratší než černo
hnědé pestikové pal.; chlupy stopky pestíkové nikdy ne
přesahují nad bliznu. Čn.. če. Kosmopol., na podob
ných stanovištích jako předch., dosti rozš..

šírolistý- latifoliaL.
b) Prašníková palice mnohem kratší než pestíková; chlupy

na stopce pestíkové po odkvětu přesahují bliznu a pů
lice proto posléze stříbřitě šedá; listy užší. — Čn., sp.
Evr.-merid. V území pouze na již. Slovensku a na jihu
Podk. Rusi (berehovská župa).

prostřední- ShuttleworthiiKOCHet SOND.
Pozn.MíšenecT.latifoliaXangustifolia= T.glaucaGODRONbyl

pozorován v Č. na Třeboňsku a u Chocně, na Mor. u Podivína.

M z

Čeleď 16. Zevarovité. Sparganiaceae.
Rod: Zevar. Sparganium. Igelkolben.

Vytrv. byliny vodní n. bahenní, s čárkovitými listy a jed

nodomými, drobnými kvítky, které jsou směstnány do k ulo"atých strboulů po stranách lodyhy a větví, a to tak.
že spodnější strbouly obsahují kv. pestíkové, hořejší kv.
prašníkové. Oboje květy mají nepatrné, ze 3-4blánovi
tých šupinek složené okvětí: v okvětí postíkových květů [F
sedí svrchní semeník, v okvětí prašníkových kv. [F] 3 volnétyčinky. Plody nažky («-+).
1.a) Lodyhanahoře rozvětvená; květenství tudíž |ata,

jejíž větve jsou klasy namnoze přetrhované, složené 7%
přisedlých. kulovatých strboulů — 2.

b) Lod.jednoduc há: květenstvítudíž jednoduchý
klas n. hrozen, složený ze strboulů přisedlých n.
stopkatých — 3.
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Nažkyopak jchlancovité, 4-ohranné, krát
kým zobánkemošpičatělé,md lé. barvy černohně
dé [a]. — Lodyha, vyrůstající z krátkočlenného, výběž
katého oddenku, 5-8 dm vysoká s listy mečovitě čárko
vitými, ztuha přímými. Z kulatých strboulů každé

větve jsou zpravidla I n. 2 nejspodnější větší, pestíkové,
ostatní jsou prašníkové. — Čec „ Euras., na pokrajivoda v kalužích dosti rozš.

vzpřímený- erectum L.*) [1502].

b)

c)

d)

Nažky skoro kulovaté, málohranaté, lesklé,
barvyšedohnědé. Listy chabé, převislé. —O
statně jako předch., jehož jest snad pouhou vzácnou
odrůdou . . vejcoplodý-oocarpum FRITSCH.
Nažkypodlou hleelliptičné, vřetenovité,v delší zobánekstažené,kratičce stopečkaté, posléze
leskle hnědé [15026|. značně menší nežli u zev.
vzpřímeného. Lod. slabší, 2-6 dm vys., listy tuhé.
dosti přímé, nanejvýš 8-9 mm šir. —Ostatně jako
7. vzpřímený, za jehož odrůdu, u nás dosti rozšířenou, bývá považován .

malopl od Ý-microcarpum ČELAK.
Nažkyjako u c), ale větší, bezstopečné a poslézežlutohnědé [15027].Lod. statnější, 5-9 dm vys., listy
chabé, víceméně převislé, až 14 mm šir. Ostatně jako z.
vzpřímený. — Če., sp. Evr., u nás roztroušený .

zanedban ý-neglectum BÍEBY.
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53.a)Nažky zcela kratičce zobánkaté |[f|. Prašníkový
strboul zpravidla pou ze 1, sedící na vrcholku lodyhy,
pestíkové strbouly 2-3. Lod. chabá, 1-3 dm dl., i s listy
položená n. ve vodě vzplývající. — Čn.- sp. Eurosib., ve
vodních příkopech a na bahnitých lukách porůznu

nejmenší- minimum FR. [1505].
b) Nažkv dlouze zobánkaté. Prašníkových strboulků n č

kolik — 4.
4.a) Listy většinou ztuha přímé, z vody vvnořené, zříd

ka ve vodě vzplývající, na průřezu spodní části 3h ran
né. Prašníky [a] 5-8Sk rát tak dlouhé jak široké. Lod.
3-5 dm vys. —-Če., sp. Euras., ve stojatých vodách a v

příkopech dosti hojný
jednoduchý- simplex

MUDS. [1504]

1504. Sparganium simplex. 1505. Arum maculatum./
b) Listy ch a bé,většinou ve vodě vzplývající, na průřezu

spodní části příoblé. Prašníky pouze 3-4krát
tak dlouhé jak šir. Lod. 3-6 dm dl. — Čec., sp. Evr.- alp..
u nás znám pouze z Plóckensteinského a Černého jezera
na Šumavě a z Liptovských holí (plesa pod Roháčem).

vzplývající- affineSCHNIZL.)
Pozn. První čtyři druhy možno shrnouti v jediný druh kolektivní (S. ra

mosum HUDS.). Z míšenců uvádí se z ČechS. ramosum tpolyedrum) X sim
plex (= S. Aschersonianum HAUSSKN.).

Čeleď 17. Aronovité. Araceae.
Vytrv. byliny s dužnatými oddenky a neúhlednými, dro

bounkými kv., směstnanými do konečných n. zdánlivě po
*) S. natans DŮLL,
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stranních klasovitých palice. Kvítky různopohlavné n. obo
jaké, nahé n. s nepatrným 6četným okvětím. Tyč. 1-6, seme
ník vždy jeden, svrchní, dospívající v bobuli. — V naší kvě
teně jsou zastoupeny 3 rody:
.a) Kvítky nahé, směstnanédo palice zřejmě koneč

né. Listvsrdčité n. střelovité — 2.
b) kv. s Gčetným okvětím, v Klasovitých palicích

zdánlivě postranních. Listymečovité .
3. Acorus.

Za) kvítky ruznopohlavné: palice zakončená holýjm
kvjem a obalená kornoutovitým, seškrceným toulcem

1. Arum.

b) kv. většinou obojaké: palice holým kyjem nezakončená, podepřená toulcem otevřeným „2 Calla.

Rod 1. Aron. Arum. Aronstab.

Vvyháníz hlizovitého oddenku dlouze řapíkaté, střelovitě
vejčité, leskle zelené, často tmavě skvrnaté listy a jednodu
chý, 1-3dm vys. stvol, zakončený hnědě nachovým n. fialovým
kvjem, pod nímž na zdužnělé ose sedí nahé kvítky, a to ve
spodní části kv. pestík ové |pl, zastoupené pouhými semo
níky, nad nimi kv. prašníkové al, zastoupené pouhými
přisedlými prašníky. Nad kv. prašníkovými jest ještě věne
ček jalových výrostků [s|. Celé květenství jest obaleno žlu
tavozeleným, kornoutovitě svinutým, nad tyčinkami seškr
ceným toulcem |t]. Bobule [f] šarlatově červené. — Kv., čn.
Merid.. ve vlhkých zvláště lupenatých lesích porůznu, hoj
něji na východě na Mor. a na Slovensku 0

skyrnatý- maculatum L. [1505].

Rod 2. Ďáblík. Calla. Drachenwurz.
Plaze se článkovaným oddenkem v bahně, vyhání z odd.

dlouze řapíkaté, srděité, celokrajné listy a jednoduchý, 1-3
dm vys. stvol, zakončený válcovitou palicí neúhledných kv.;
palice je podepřena Ižicovitě prohloubeným, vně zeleným,
uvnitř bílým toulcem. Kvítky [F] jsou nahé, většinou obo
jaké. Bobule [T]posléze červené, s fialovými semeny. — Čn.,
če. Eurosib., na rašelinných lukách a v bažinách porůznu . .

bahenní- palustris L. [1596].

Rod 3 Puškvorec Acorus. Kalmus.
Vyhání z tlustého. rovnoběžného odd. čárkovito-mečo

vité listy a jednoduché, 5-12 dm vys. stvoly, které jsou po
jedné straně ostré, po druhé žlábkovité a ukončují se klaso
vitou palicí žlutozelených kvítků. Poněvadž pod samou palicí vyrůstá dlouhý, mečovitý listen ve směru stvolu,
který zatlačujc palici šikmo stranou, zdá se býti palice po
stranní. Kvítky [F] v palici směstnané jsou obojaké, o 6 líst
cích okvětních a 6 tyč. Bobule posléze suché, ale u nás se
nevyvinující. — Čn., če. Původem asi z jihových. Asie, ale

Klíč k úplné květeně. 62de
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dnes v Evropě zcela zdomácnělý a také u nás, v bažinách a
po krajích vod dosti rozš.. . obecný- calamus L. [1507].

Čeleď 18. Okřehkovité. Lemnaceae.
Rod: Ok řehek. Lemna. Wasserlinse.

Nejmenší a nejjednodušší bylinky jevnosnubné,
podobné drobným, zeleným lupínkům, které, plovouce na
vodě n. ve vodě vzplývajíce, vyhánějí ze spodní strany jeden
n. několik kořínků. Nepatrné, nahé, tdomé kvítky |F|, proje
vující se v pouhých semenících a v pouhých tyčinkách, vyvi
nují se po kraji lupínku v baňkovité dutince. Plody If] jsou
nažky n. tobolky. Častěji však nežli plody rozmnožují se 0
křehky postranními pupeny |II. Bj. Druhy vesměs Kosmo

pol., u nás v stojatých vodách dosti
rozšířené. Kvelou velmi vzácně. —
Db.-čn.

1306.Calla palustris. Pr Acoruscalamus.

a) Ze spodní strany lupínku vyrůstá pouze po jednom
kořínku — rod Lemna —2.

b) Ze spodní strany lupínku vyrůstá několik kořínků
ve svazečku— rod Spirodela.
Lupínky okrouhle vejčité, „po obou stranách ploché, nů
spodu často načervenalé, až 8 mm v průměru široké.. .

mnohokořenný- polyrrhiza L.*) [1508III).
2.a) Lupínkyokrouhléaž široce vejčité,nejvýše5 mmv průměru široké,kožovité (neprosvítavé),na vodě

plovoucí — 3.
b) Lupínkyelliptičné n. kopinaté, k jednomukon

ci zúžené, až 1 cm dl., tence lupenité, s počátku pro
*) Spirodela polyrrhiza SCHLEID.,
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svítavé, většinouve vodě ponořené... .... ....
trojbrázdý-trisulcea L. [1508II|.

„a) Lupínky na svrchní straně ploché, na spodní však poduškovitě vypouklé. Plody chudosemennéto
bolky, obříznutě pukající; vzácný ... ..

hrbatý - gibba L. 1508 IJ.
b) Lupínkypo obou stranách ploché. Plody 1-se

menné nažky. Jinak podoben předch. Ze všech druvehů u nás nejobecnější . . . . . menší- minor L.

II. Nahosemenné. Gymnospermae.
Z rostlin nahosemenných pěstují se u nás ve sklenících

cykasy (ze stejnojmenné skupiny) a jejich vždy zelené,
kožovité, zpeřené l. se upotřebují pro dekoraci (často pod ne
správným označením listů palmových). Jinak representují
toto oddělení jehlična té (Čoniferne), které se třídí v
tvto 4 čeledi:
1.a) Listv jehličnaté n. šupinovité — 2.

h) L. široké, ploché, s vějířovitou žilnatinou. na konci dvoj
laločné -< < -< <. <. ginkgovité- GGinkgoaceae.

2.a) Za plodu šišky n. šišticovité bobule — 53.
b) Za plodu semennábobule... tisovité-Taxaceae.

3.a) Jehlice spirálně postavené n. ve svazečcích . ...
jedlovité- Abietaceae.

b) Jehlice ve vstřícných párech n. přeslenech
cypřišovitéó- Cupressaceae.

Čeleď 1. Ginkgovité. Ginkgoaceae.
Do této čeledi patří jediný rod s jediným druhem:

Rod: Ginkgo. Ginkgo.
Strom, dorůstající do výše až 40 m, dvoudomý, s I. dlou

ze řapík., sestavcnými na brachyblastech v podobě tlustých
kolců, opadavými, s šir., plochou, kosočtverečnou až vějířo
vitou, vpředu vykrojenou čepelí. Kv. samčí mají podobu pro
WHouženýchstopkatých klasů, kv. samičí mají dlouhou stop
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ku, nesoucí na svém konci dvě vajíčka, dozrávající ve velké,
žluté semenné peckovice. — Domovem v Číně a Japonsku, t
nás se pěstuje, tu onde pro ozdobu v sadech a zahradách

dvoulaločné- biloba L.*)

Čeleď 2. Jedlovité. Abietaceae.
Zpravidla statné stromy s I. jednak šupinovitými, obalu

jicími pupeny, jednak s jehlicemi (obvčejně vždy zelenými.
u modřínu však opadavými), sestavonými buď ve spirále, a
nebo tvořící svazečky na zkrácených postranních osách (bra
chyblastech). Květv jednodomé, šišticovité. Prašníkové
kv. (1514A) jsou složeny pouze z prašných šupin Ja| mají
cích dva prašné pvtlíčkv a tvořících jehnědovité šištice |I|.
Pestíkové kv. tvoří šištice, skládající se z podpůrných
brakteí a plodních šupin. nesoucích po 2 obrác. vajíčkách.
Za plodu dřevnatá šiška. nerozpadavá n. řidčeji rozpadavá
(jedle). Semeno klíčí větším počtem děloh. Náležejí sem
tvto rody:
1.a) Jehlice po dvou a více ve svazečcích — 2.

b) Jehlice vesměs jednotlivé. spirálně sostavené — 3.
2. a) Jehlice po 2-5 ve svazečku, dole obaleném blánitými

Šupinami . . . . < 4 Pinus.
b) Jehlice v mnohočetných svazečcích na postranních kol

cích — 3.
5.a) Jehlice opadavé —4.

b) Jehlice vždy zelené, vytrvalé. šišky velké, rozpadavé
5. Cedrus.

4.a) Šiškv nerozpadavé, jehlice úzké . -< .- .< 2 Larix.
b) Šišky rozpadavé,jehlice široké... 4. Pseudolarix.

5.a) Podpůrné braktee šišek přorůstají plodní šupiny a vy
čnívají ven — 06.

b) Podpůrné braktcc zakrnělé a nevvčnívající — 7.
6.a) Šišky vzpřímené, rozpadavé —.-< -< -< <.. 5. Abies.

b) Šišky přovislé, nerozpadavé ©. 6. Pseudotsuga.
7.a) Šiškv veliké. 7 Picea.

b) Šiškv drobné, as 2 cm dlouhé < -< <. <.. 8 Tsuga.

Rod 1. Borovice. sosna. Pinus. Kiefer.
Jehlice vždy po 2-5 na postranních. zkrácených prýtech

(brachyblastech). Šišky až v druhém roce dozrávající, dřev
naté, nerozpadavé. Podpůrné braktce zakrnělé, plodní dřev

naté šupiny na hořením konci ztlustlé v Štítek (apofvsu)s vyniklým pupkem (umbo) uprostřed n.při okraji.
1.a) Jehlice ve svazečcích po dvou — 2

Jehlice po třech — 5.
c) Jehlice po pěti — 7.

2.a) Mladé šišky válcovitě kuželovité. — Menší
strom s korunou kuželovitou. poněkud podobný boro
*) Sahsbura adhantifolia SMVVI,
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vici lesní, ale má borku temně hnědou až šedou, pupeny
silně. pryskyřičné, okrově hnědé, jehlice krátké (as 3
cm), husté, tuhé, kratce špičaté, světlezelené a na všech
ny strany rozestálé. Šišky po 2-3 v přeslenech, kuželo
vitě ovální, hákovitě zakřivené, asi 4-5 cm dl. a 2-3 cm
šir. na větvích po mnoho let vytrvávající. — Domovem
V sev. Americe, r. 1785 zavedena do Evr., u nás nvní

často sázená. . . . . . ...
Banksova n. Banksovka

Banksiana LAMB.

4,
V M,VO

V

1509. Pinus silvestris, 1510. Pinus cembra.

Pozn. Hodí se jen pro křemité podklady! =
b) Mladšíšišky vejčitě kuželovité —5.

3.a) Jehlice dvou barvé, na vnější vypouklé straně temně
zelené, lesklé, na vnitřní ploché straně sivozelené, jako
ojíněné. — Strom 18-40m vys., kůra v mládí žlutavě čer
vená, v tenkých lupenech se odlupující, později ji na
hrazuje rozpukaná šedohnědá borka. Jehlice 5-7 cm dl.,
2-3 roky vytrvávající. Dozrálé šišky kuželovitě vejčité,
4-7 em dl. a 2—55 cm šir., posléze hákovitě sehnuté,
krátce ale zřetelně stopkaté, nelesklé, šedé. — Kv.
Euras., u nás skládající celé lesvv nížinách i v nižším
pásmu horském; dává přednost půdám písečným, vřeso
vinným, ale roste i na VáDeEncCÍ < 4 2 2 4 2

lcesní-silvestris L. [1509|.
„„ Pozn. Borovice lesní jest celkem málo proměnlivá až na habitus, který je

nejrůznější podle stanoviště. V novější době byla popsána t. zv. borovice tře
boňská (var. bohemica [SIMON] KAVINA) pyramidálního vzrůstu, s kratšími,
temněji zelenými méně ojíněnými jehlicemi, se světlejšími šiškami a s nesmolnu
tým dřevem. Tato odrůda postupuje z pánví jihočeských od Jindřichova Hradce a

řeboňska až na Sumavu.
b) Jehlice po obou stranách stejně tmavozelené —4.

4.a) Jehlice nejvýše 5 em dlouhé. — Šupiny na brachv
blastech s třásněmi spolu spletenými. Druhy většinou
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horské, vzrůstu nižšího n. křovitého. — Kv., čn. Ivr..
alpin., u nás ve vyšších horách anebo na rašelinách ve
3 plemenech. . horská n.kleč, kosodřevina

montana MIÍLL.
1.aa)Vejčité šišky nesou měrné, anyť štítky šupin

na volné straně jsou vypouklejší než na straně k
větvi obrácené. Poléhavý keř n. nízký strom s hu
stou, tmavozelenou, jehlancovitou korunou. Šišky
s výstřední stopkou. Apofysy na volné straně je
hlancovitě vypouklé, nazpět ohnuté, s excentricky
zakřiveným pupkem. — Roste na rašelinách v ho
rách i v nížině od Rudohoří až na rašeliny u Javo
riny v Tatrách. . bažinná- uncinata WILIK.*)
Vyskytá se u nás ve třech typech a to:
1. e) Šišky větší, 27—5 em dlouhé — 2.
B) Šišky menší, nejvýše 25 cm dl. — Vzrůst klečovitý, šišky pře

vislé, vejčité, hoření pole apofypy kápovitě vyklenuté a vždy
vyšší než vypouklé dolní pole, pupek veliký, tupý neb hrotitý.
U nás vzácněji, na př. v Řudohoří. již. Cech.,na Oravě (Bor)
a u Javoriny < - . « « « « + Var. pseudopumilio WILLK.

2.) Štítek nižší než široký, hákovitě nezahnutý, pupek s krátkým.
slabě ohnutým ostnem. Na rašelinách zpravidla ve stromovitém
vzrůstu (f. pyramida ta HARTIG),tak v celých lesích v již.

echách (blatka) ina Oravě . . . var. rotundata WILLK.
B) Stítek vyšší než široký, zobákovitě protáhlý a ohnutý. Udává se

z Rudohoří a ze Sumavy . . . . «. var. rostrata ANTOINE.

bb) Šišky souměrné, s apofysami v stejné šíři kol
dokola stejně vytvářené — 2.

2.aa)Pupek málo vyniklý, výstřední, k dolenímu
kraji pošinutý. Vzrůst klečový, šišky kulovité až
vejčité (3-5 cm dl.). Na horských hřbetech od Šu
mavy až po Karpaty (Podk. Rus) 0

kleč n. kosodřevina horská- pumilio
WILIK.

bb) Pupek přesně ve středu štítku, jinak jak předchozí.
Považuje se za typ alpský, ale roste v přibližných
n. i dosti typických formách také v Karp. ..

kleč n. kosodřevina alpská- mughus
WILLK.

b) Jehlice 8-15 em dl. Strom 15-55 m vys., na kmeni a
starších větvích šedokorý, na mlad. větvích zelenavé
hnědý. Šupiny na brachyblastech s třásněmi volnými
Pupeny hnědé. Zralé šišky veliké, 4-10 cm dl., vejčité
až kuželovitě vejčité, lesklé, žlutohnědé, posléze rovno
vážně odstálé. — Domácí v již. a stř. Evr. (již v Dolních
Rakousích), u nás hojně pěstována, i v celých porostech

černá-nigra ARNOLD.
Pozn. Druh dosti proměnlivý, u nás výborně rostoucí i na v. suchých a vý

slunných stráních (vápence.i neváp.). V jeho okruh patří 1b. rakouská (P. austri
aca HOSS,P. nigricans HOST)i P. laricio PO[R.
5.a) Mladé prýty hnědé n. žlutavé, neojíněné, jehlice

trávozelené až temně zelené — 6.
b) Mladéprýty bělavě ojíněné n. modrosivé, Je

hlice sivé. — Statný strom s temně hnědou korou. Jehli
*) P. uliginosa NEUMANN.
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ce tuhé, 10-18 cm dl. Šišky velké. světle hnědé, kuželo
vitě vejčité. Semena 9-15 mm dl. s dl. křídlem. — Do
movem v záp. Spoj. státech, r. 1852 zavedena do evr.
sadů . . . . . . . Jeffreyova- Jeffreyi MURR.
Šišky velké, vejčité, světle kožově žluté. Kůra
černošedá. Jehlice 6-18 em dl., tuhé, tmavozelené,
Semena asi 4 mm dlouhá. — Dosti statný strom, domácí
v severových. Spoj. stát. V Evropě se vysazuje od r. 1750

tuhá- rigida MILIL.
Šišky velké, kuželovitě vejčité, živě hnědé. Kůra
červenohnědá, v. tlustá, brázditá. Jehlice temně
zelené, 15-25 cm dl. Semena 7-10 mm dl. — Obrovitý
strom, domácí v záp. sev. Americe, v Evropě od r. 1826

žlutá- ponderosa DOUGLAS.,

Šišky vejčité, mladé výhonky rezavě plstnaté. —
Strom 6-20 m vys. Kůra hnědá. Jehlice tuhé, tmavozele
né, 5-9 cm dl. Šišky přímo odstálé, nanejvýš 2krát tak
dl. jako šir., zralé skořicově hnědé, plodní šupiny tlusté,
zaoblené, semena vejčitá, oříškovitá (jedlá) bezkřídlá.
— Kv. Euras., u nás ve vysokých Karpatech (zejména
v Tatrách) samorostlá, jinak tu onde pěstovaná . ...

limba- cembra L. [1510].MladévýhonkyIyvsé n. jen slabě pýřité, šiškyválcovité —8.

dl. Strom vysoký s šedou tlustou korou. Jehlice tenké,
sivozelené, ohebné, 6-14 em dl. Semena křídlatá. — Do
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movem ve vých. a sev. Amor., od r. 1703 v Ivr.. kde se
v kultuředostirozšířila 2
U vejmutovka-strobus L. [1511].

b) Šišky žlutohnědé, 15-25 cm dl., úzce válcovité. Kůra še
dá. Jehlice 12-18 cm dl., stříbrošedé, měkké, vinuté. —
Statný strom, domácí v Himalajích, u nás vzácně pěsto
vaný pro ozdobu . . . . . štíhlá-excelsa WALL.

Pozn. Z míšencůbyli u nás pozorováni:P. pumilioMsilvestris(z P
Č elakovskiorum ASCHERS.et GLRAEBN.Vnujiž. Šumavě pod Pleknuštejnským
ezerema P. silvestris X uncinata (P. dizenea BECK)v již. Čech.často.
imo to objevuje se v poslední době porůznu (tak i v Brdech) míšenec P. Bank

siana X silvestris (= P. spuria DOM..

Rod 2.Modřín. Larix. Lárcho.
Strom až přes 50 m vys., s jehlancovitou korunou, jejíž

větve jsou rovnovážně odstálé. Světle zelené, hebké jehlice
Jsou směstnány po 15-40do svazečků na kratičkých bra
chyblastech; na mladých letorostech jsou však jehlice roze
staveny spirálně. Kv. prašníkové podobajíse kra
tičkým, žlutý m jehnědám, kv. pestíkové malým nachovým
šišticím. Šišky jsou vejčité, pouze 2-4 cm dlouhé, přímé. —
Kv. Evr., v lesích a sadech porůznu, v Čech. však sotva pů
vodní . . . . -2 +. evropský- decidua MILL. [1512].

Pozn. V Pieninách a polských záp. Beskydech zřídka) a snad iv Bielských
Tatrách roste rasa se šiškami drobnými, 2—2'5 cm dl.. šupinami miskovitě prohnu
tými, s okrajem dosti hrubým, po vyschnutí ven se neohybajícím. Strom s kmenem
u spodiny poněkud prohnutým, s korunou nepravidelně rozvětvenou. - End. Polsky

polský - L. polonica RACIB.

Rod 5. Cedr. Cedrus. Ceder.
Všechny druhy cedrů jsou citlivé vůči mrazům a proto

se nedaří dobře ve střední Evropě pod širým nebem, leda ve
zvlášťpříznivýchpolohách. Nejčastějise sází cedr atlant
ský (C. atlantica MANETTI),méně cedr libanonský a hima
Jajský.

Rod 4. Pamodřín. Pseudolarix.
Strom vzhledu modřínu, až 35 m vys. Jehlice až 10 cm

dl., měkké, světle zelené, po 15-20 na brachyblastech. Šišky
převislé, podlouhle vejčité, 6-7 cm dl., z mládí namodralé.
zralé červenohnědé, rozpadavé. krátce stopkaté. Podpůrné
šupinv kratší plodních. Semena křídlatá. — Domácí v sevoro
vých. Číně. u nás někdy v sadech pro ozdobu pěstován . ©

čínský -Kaempferi GORD
Rod 5. Jedle. Abies.anne.

w

Jehlice ploché, naspodu obvčejně s 2 bílými proužky.
přisedlé bez polštářků a zpravidla stočenéTo dvou řad. Šišky
rozpadavé, podpůrné brakteeobvčejně delší než plodní Št
piny. Semena křídlatá. í
1.a) Podpůrné brakte vyčnívají hroty dolů obráceným!

mezi plodními šupinami: pupeny bezpryskvřičnaté — 
b) Podpůrné brakte nevyčníva jí: pupeny vždy prv“

kvřičné — 5.



9855

.

korunou zprvu jehlancovitou, později skoro válcovitou,
s krátkými, rovnovážně rozestálými větvemi. Jehlice
seřazené spirálně stáčejí se na vodorovn. větvích do 2
řad, jsou ploché, uťaté a mělce vykrojené (jen na kol
mých osách přišpičatělé), shora leskle tmavozelené, vc
spod s 2 bílými proužky. Šišky velké (8-50 cm dl.), hně
dé, na větévkách vzpřímené; po opadání šupin zůstává
z nich pouhé vřeteno [D]. — Kv. Evr., skládá řidčeji
čisté porosty lesní (jedlinv), ale je hojná se smrkem n.
i s bukem. zejména v hornatějších polohách..

bělokorá-alba MILL.[1315].

b)

at)

l)

L
Kůračernošedá. Jehlicevelice husté, kol do
kola větévek rozestálé, jinak dosti podobná
předchozí, aloe ještě ozdobnější, s doleními větvemi vy
trvávajícími. — Kv. Domácí v záp. Kavkazu a přilehlé
Malé Asii, nvní v sadech u nás velmi oblíbená . . ...kavkazská n. nordmannka- Nordmanniana

SPACH.
Jehlice též nahoře s bílými pruhy. všestranné, krátké
(8-13 mm), pichlavé, ojíněné, Šišky krátké (10-15 em dl.
a 4-5 cm šir.), kuželovité, tupé. Strom zvýši až 25 m. —
Kv. Domácí v již. Španělsku, ve stř. Evr. v chráněných
polohách v různých formách v kultuře. . . . . ...

španělská- pinsapo BOISS.
Jehlice svrchu temně n. matně zelené, nápadně dvouřa
dé — 4.

vá. Mladé větévky žlutohnědé, pýřité. Jehlice tenké,
3-5-5 cm dl.. svrchu tmavozelené, lesklé. hluboce rýho
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vané. vespod stříbřitě bílé. — Obrovitý strom. domácí v
záp. části sev. Amer., v Evr. pěstovaný pro ozdobu . .

obrovská- grandis LINDLEY-GORDON.
b) Šišky ovální, zaokrouhlené, 8-14 cm dl. Kůra světlošedá.

Mladé výhonky žlutavé, s počátku chlupaté. Jehlice
matně zelené, na obou stranách ojíněné, 2-4 cm dl. —
Statný strom ze záp. Spoj. států, od r. 1851 v Evropě,
kde se nyní pěstují pro ozdobu různé zahradní formyojíněná- concolor LINDLEY-GORDON.

Pozn. Pěstuje se buď ve formě s jehlicemi namodralými (f. violacea
ROEZL) anebo stříbřitými(f. argentea NIEM.).Vedle toho vídáme v našich sadech
t. zv, jedli stříbrnou (A. nobilis LINDLEY), původemze severozáp. Amer,
která však má šišky (v mládí purpurové, pak zeleno nědé) s dlouze vyčnívajícími
podpůrnými brakteami.

Rod 6. Douglaska. Pseudotsuga.Douglasfichte,
Strom ve své vlasti obrovský, s korunou jehlancovitou,

s korou hnědou, silnou, hluboce rýhovanou. Jehlice čárko
vité, přítupé, 17-30mm dl., svrchu temně zelené, vespod mat
né a s 2 bílými pruhy, velmi vonné, přisedlé na málo při
sedlé polštářky, často dvouřadé a po více let vytrvávající.
Šišky oválně válcovité, hnědé, 5-10 cm dl. a 5-4 cm šir. Podp.
braktee dlouze vvčnívající, trojklanné. Smáčklá semena kří
dlatá. — Db.-kv. Domácí v záp. části sev. Ameriky,r. 1827
přinesena do Evropy a nyní také u nás nezřídka vysazována

tisolistá- DouglasiiCARR.*)
Rod 7. Smrk. Picea. Fichte.

Jehlice na ostře odlišných polštářcích, čtyřhranné anebo
zploštělé. Šišky vždy visuté, nerozpadavé s podpůrnými brak

nn zakrnělými.) Jehlice čtyřhranné o kosočtverečném průřezu — 2.
) Jehlice + zploštělé, o průřezu kosodélníkovém, na líci

s dvěma bělavými pruhy. Strom s štíhlou, téměř jehli
covitou kor., domácí na Balkáně. u nás zřídka pěstován

Pančičův n. omorika -omoricaPANČIČ.
2.a) Supiny šišek až do zralosti těsně k sobě přitisklé, tuhé

— 5.
b) Šupiny šišek již před zralosti volné, rozestálé, tenké.

podélně řasnaté, vykrojovaně zubaté — 5.
3. a) Šišky 7-16 cm dl. — Statný strom, dorůstající do výše

30-50m, s hnědočervenou n. hnědošedou korou a jehlan
covitou korunou z větví namnoze přeslenovitě rozesta
vených. Jehlice tuhé, čtvřhranné, přišpičatělé, temně
zelené jsou rozestaveny na větvích spirálně. Kv. prašní
kové [A] podobají se vejčitým jehnědám, kv. pestíkové
[B] válcovitým šišticím. Šišky válcovité, záhv převislé.
— Kv.. čn. Evr., skládající celé lesy .

obecný- excelsaLINK. [15
Pozn. Druh značně proměnlivý. Jeho hlavní formy se třídí takto:
A. Plemeno vulgaris DOM. Plodní šupiny na konci vykrajované neb ufaté.

-E vyhlodávaně zubaté a teprve v hoření třetině ke konci zúžené.

*) P. taxifolia BRITTON.
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a) var. chlorocarpa PURK. s mladými šiškami světle zelenými.
b) var. erythrocarpa PURK. s ml. šišk. červenými až temně fialovými.
c) var. ellipsoconís (BORB.) DOM. Křovitá forma se žlaznatými jednoletým:i

větévkami, s šiškami vejčitými, malými (as 46—6'5 cm dl. a 3—3*5cm šir.). Tak na
Slov. na VětrnýchHolích.

Z forem zasluhují zmínky:
. acuminata BECK.: plodní šupiny náhle zúžené v zubatou špičku.
. triloba ASCHERS. et GRAEBN.: plodní šupiny hluboce trojlaločné.
. vestita DOM.: letošní větévky hustě chlupaté a žlaznaté.

corticata SCHROET.: kůra v. tlustá, podélně rozpukaná.
montivaga DOM.: jehlice krátké, šišky menší, vzrůst nízký.
piacularis PODP.: vzrůst nízký, jehlice v. krátké, přitloustlé,nepichlavé,

a různé jiné.
B. Plemeno alpestris STEIN. Kůra bělavě šedá, šišky menší, plodní šupiny

zaokrouhlené, nevykrajované neb jen nepatrně vykrojené. Tatorasa vyskytá se u nás
v horách. ač dosti vzácně a to řidčeji ve formě typické, častěji ve formách přibliž
ných (subalpestris DOM.).

b) Šišky malé, nejvýše 5-5 em dl. — 4.
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1514. Picea excelsn. „1515. Juniperus communis.1 1
4.a) Mladé větévky lv sé. — Strom zvýši až 25 m, s lysými,

šedožlutými větvemi. Jehlice čtyřhranné, tupě špičaté,
modrozelené, bez prvskvř. kanálků. Šišky světle hnědé,
2-25 em dl. — Kv. Domácí vo vých. části sev. Amer., vEvr.od r. 1700.22

kanadský n. bílý- canadensis KOEHNE*“)
Mladé větévky pýřité. — Strom zvýši až 25 m se
žluto- až červenohnědými pýřitými, mladými výhonky.
Jehlice husté, se stran smáčklé. temně zelené, s bílými
proužky. Šišky vejčité. mladé, temně fialové, zralé matně
hnědé, 2-55 em dl. — kv. Domácí ve vých. sev. Americe.
v Evr. pěstován . ©.černý- Mariana O. KUNTZE.**)

*) P. alha LINK. — **) P. nigra LINK.

h
o



9SŠ

3.a) Mladé výhonky Ivsé, jehlice s prvskvřičnými kanálky,
— Strom 20-30 m vys. Jehlice silné, srpovilě zahnuté
ostře pichlavé, odstálé, šedozelené až strihřilé bílé, Šišky
světle hnědé, 8-10 am dl. — Kv. Domácí v sev. Americe.
u nás v sadech pěstován.

stříbřitý n. pichlav Ý- pungensENGELM.
b) Mladé výhonky pýřité, jehlice bez pryskyřičných ka

nálků. — Statný strom s úzkou, špičatou korunou, Jehli
ce méně pichlavé. Šišky hnědoč'ervené, 4-6 cm dl. — Kv.
Domácí v horách záp. části sov. Ameriky, u nás v rů/
ných formách pro ozdobu pěstován . .

Engelmannův- EngelmanniiENGELM.

Rod 8. Tsuga. Tsuga. IHlemlock-Tanne.
Strom zvýši 25-50 m, s jehlancovitou korunou. popelavé

šedou korou a hustě plstnatými, červenohnědými mladými
výhonky. Jehlice s polštařky ploché, 10-15 mm dl., přítupé,
s vrchu lesklé, temně zelené, vespod matné. s 2 modrobílýnu

pruhy. Šišky drobné, 1-5—25em dl., světle hnědé, po několiket na stromu vytrvávající. Podpůrné brakte skrvté. —Kv.
Domácí v sov. (zvl. vých.) Amer., v Evr. od r. 1756.nvní pě

stovaná v růz. formách.. kanadská- canadensisCARR.

Celeď 3. Tisovité. Taxaceae.

Rod: "Tis Taxus. Kibo.

Strom n. keř, jehož větévky připomínají větve jedle
bělokoré, poněvadž mají jehlicovité listv hřebenitě seřa
děny do 2 řad. Květy, vyrůstající po stranách větévek, jsou
2domé. Kvítky stromu prašníkového [A| podobají se
stopkatým šištičkám |W]: kvítky stromu pestíkového
[B] vypadají jako světlozelené pupínky [F,], ktoré mají na
vrcholku jediné vajíčko [ol a okolo něho nízký pohárek [m].
Později vyvine se z vajíčka semeno a z pohárku dužnatý
červený míšek, čímž vznikne dužnatý plod. podobný kulaté
na vrcholku otevřené bobuli |f|. — Bř., db. [Evr., nvní již
celkem vzácný, také u nás jen v. roztroušeně. v celém po
rostu na Domažlicku na Kanických návrších u Kdyně (>ne
třebský tisový lese) <. <. červený- baceata |.. [i518|.

Čeleď 4. Cypřišovilé. Cupressaceae.

Kře, řidčeji stromy S jehlicovitými n. Šupinovitými listy.
které jsou buď vstřícné n. v přeslenech. květvprů
šníkové podobají se malým jehnědám [1515F|, skládajíce
se ze stopkatých pološtítků W], na jejichž spodním 0
kraji jsou 5-4 pylové váčky. Kv. pestíkové IF.| podobají
se drobounkým šišticím, jejichž nečetné plodolisty jsou
vstřícné n. v přeslenech a často spolu víceméně
srůstají.Plodyjsoušišticové bobule [| n.zdřevnůstělé šištice.
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Rody možno určiti takto:
„a) Plody šišticové bobule.. . . . . . « + 1. Juniperus.
b) Plody suché šišky — 2.

na) Plodní šupiny tenké, ploché. střechovitě se kryjící — 3.
b) Plodní šupinv silné. dřevnaté, štítkovité, nekryjící se.

chlopnitě odstávající . . < . +. 4 Chamaecyparis.

1518, Taxus baccata.
L

3.a) Šišky vejčité, šupiny v. tenké, v úžlabí jen s 2 semeny
3. Thuja.

b) šišky kulovité, šupiny tlustší, v úžlabí s 4-5 semeny
2. Thujopsis.
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Rod 1. Jalovec. Juniperus. Wacholder.
Květy dvoudomé, zřídka jednodomé. Plody kulovaté

šišticové bobule, vzniklé zdužnatěním3-4 v přeslen
postavených a spolu srostlých plodolistů. Uvnitř plodu 5-6
semen s tvrdým osemením. Semena klíčí obyčejně 2 dělohami.
1.a) Pichlavéjehlice sestavenydo 5 četných přeslenů

a oddělené od větví zřetelným článkem —2.
b) Drobné listy jsou vstřícné a sbíhavé, od větví

článkem neoddělené, na větévkách květonosných při
tisklé [1516A, CJ, šupinovité, na jalových výhoncích |[B|
odstálé, čárkovito-šidlovité — 5.

2.a) Čárkovito-šidlovité. pichlavé jehlice rovné, 8-15 cm
dl., asi 2krát delší nežli plody. Keř n. stromek pří
mého vzrůstu, 1-2m vysoký. Plody černé, ojíněné, až
druhým rokem zrající. — Db., kv. Circumpol., v lesích
a na pahorcích hojný.. obecn Ý-communis L. [1515|.

Pozn. Druh dosti proměnlivý, vzrůstu křovitého, řidčeji stromovitého, spojený
středními tvary s druhem násled., který lze považovati jen za jeho plemeno. K ty
pickým formám (var. vulgaris SPACH s. ampl.) patří tvary s delšími články mezi
přesleny listů a s pichlavými, odstálými, delšími jehlicemi); odrůda ta zahrnuje 1 u
nás různé formy, k nimž patří i J. calcaria VELEN.Var. intermedia (SCHUR
sp.) SANIO má články zkrácené a jehlice krátké, nahoru odstálé n. volně přiléhající«

apřibližuje se tak jalovci nízkému. Roste u nás v horách a to jak v Sudetách, takv Karpatech.

b) Čárkovito-kopinaté, méně pichlavé jehlice víceméně do
vnitř ohnuté, pouze 4-8 mm dlouhé, asi zdé li plodů.
Keř nízkého metlatého vzrůstu, o větvích krátkých, na
mnoze křivolakých. — Čn. Circumpol., u nás pořídku
na nejvyšších horských hřbetech Krkonoš, hor Jizer
ských, Jeseníku, a hojně v Karpatech . <. -< <

nízký-nana WILLI).
3.a) Plodv kulaté, na kratičkých ohnutých stopkách pře

vislé, modré. Keř s položeným kmenem a nízkými vět
vemi. Listy tmavozelené. — Ib., kv. Mojnější v Alpách,
u nás pouze v Pieninách a porůznu pěstován v sadech
pod jménem »kláštorské chvojky« . <. + < + +

kozácký n. chvojka- sabina L. |1516|.
b) Plody vejčité. na delších stopkách přímé n. od

stálé, ale nikoli převislé, tmavočervené. Strom s pří
mým kmenem, odstálými větvemi a světle až sivě zelo
nými listy. — Kv. Pocházeje ze sev. Ameriky, sází sc
zřídka v sadech.. . . . virginský- virginiana |.

Rod 2. Hvba. Thujopsis.
Strom jednodomý s kuželovitou korunou. Větve zploště

lé, často převislé, svrchu světle zelené, naspodu bíle skvrnité.
Jehlice šupinovité, přitisklé, ve střídavých párech, střecho
vitě se kryjící, na hřbetu s čárkovitou žlázou, naspodu s bi
lými proužky. Šišky kulovité, hnědé, o průměru 15-18 mm 5
6-10 na konci nazpět ohnutými šupinami, z nichž 4-6 je plod
ných. Semena s úzkým křídlem. — Kv. Domovem v Japonsku,
u nás pro ozdobu v sadech pěstovaná . . . . . .- «

japonská- dolabrata STEB.a ZUCC.
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Rod 5. Zerav. Thuja. Lebensbaum.
Plody jsou drobné, poslézezdřevnaťující šišti

ce, složené ze 5-4 párů šupin, v jejichž paždích sedí po 2 se
menech. Kře n. stromky mající Šupinovité, vstřícné, k
větévkámpřitisklé listv a jednodomé květv.
a) Větve v rovnovážné poloze rozvětvené. Šupinovité

listy [L]mají na hřbetěžláznatý hrboulek. šištice:
plodní [Ef,| pouze asi 1 cm dlouhé, světle hnědé. Se
mena křídlatá. — Db., kv. Původem z vých. části sev.
Ameriky, často sázený v sadech a na hřbitovech. „.

zá padní-occidentalis L. [(517].
b) Větve ve svislé poloze rozvětvené. Šupinovité listy na

hřbetěs podélnou rýhou. Šišticevětší, ojíněné.
řSemena bezkřídlá. — Db., kv. Původem z východní

Asie, sázený zvláště na hřbitovech pod mylným jménem
»cypřiše« . .- . .2 .+ .2 +. východní- orientalis L.*)

Rod 4. Cypřišek. Chamaecyparis.
Stromy jednodomé s korunou jehlancovitou, na konci 0

byčejně převislou. Větve ploché (na způsob některých zplo
štělých plavuní). Jehlice šupinovité na spodu s bílými kres
bami. Šišky drobounké, kulovité, v prvním roce dozrávající,
se štítkovitými, chlopnitě odstávajícími šupinami, nesoucím)
2-5 semen.
I.a) Semena s pryskvřičnými žlázkami — 3.

b) Semena bez pryskyřičných žlázek — 2.
2.a) Listv na hranách větvičekodstávající dlouhý

mi špička mi. — Strom s korunou štíhle kuželovitou.
Listy 4řadé, na obou stranách temně zelené, na ploše
větvičky přitisklé a s čárkovitou žlázkou, na hranách
odstálé a bez žlázky. Šišky hnědočervené, modře ojíně
né, kulovité (v průměru nejvýše [ cm) ze 4-6 párovitých
šupin. Křídla dvakráte delší semene. — Db.-kv., do
mácí v západní části sev. Ameriky, od r. 1850v Evropě,
kde se pěstuje pro ozdobu v různých formách . . . .

nutkajsk v- nutkaensisSPACÍÍ.
b) Všechny listv šupinovité, tupé, přitisklé. — Strom

(n. u nás keř) s hnědočervenou plátovitou korou. Listy
droboučké, postranní na spodu s bíle lemovaným kra
jem. Šišky četné, často nahloučené, o průměru jen asl
6 mm. hnědavé, ojíněné. Semena úzce křídlatá. — Db.,
kv. V bažinách při vých. pobřeží sev. Ameriky, od r.
1756 v Evropě . . . -< .2. Kkulovitý-thyoides L.

3.a) Listy v střídavých párech husté, tupé, přitisklé k vět
vičee. — Strom s korou šupinatou, hnědě červenou. Listy
s okrouhlou žlázkou, svrchu leskle zelené, postranní bíle
lemované a proto větve na spodu s ozdobnými kresba
mi. Šišky o prům. 1cm z 8-10 šupin. Křídla zšíří jedné tře

*) Biota orientalis ENDLICH,



tiny semene. — Db., kv. Domovem v Japonsku, v Evropě
od r. 1861.. . . t upolistý-oobtusa SIEB. et ZUCC.
Listy špičaté — 4.
Větévkyna špičkáchneojíněné, křídlasemenširší
než tato. — Ve své vlasti strom zvýši až 30 m, u nás
obyčejně keř. Listv mladých keřů (u f. sguarrosa
KOEHNÉE*) 6-9 mm dl., jehlicovité, čárkovitě kopinaté,
na hřbetě s 2 bílými pruhy. na starších rostlinách troj
hranné, šupinovité. volně přiléhající s mírně ponořenou
žlázkou prvskvřičnou. Šišky droboučké, skoro kulovité,
5-6 mm dl., žlutohnědé. — Db.. kv. Domácí v Japonsku.
v Evropě pěstován pro ozdobu . . - -+ + + +

hrachonosný- pisifera SIED.
Větévkyna špičkáchbělavě ojíněné. křídla semen
užší než tato. — Vo vlasti statný strom s kuželovitou
korunou, s tlustou, temně hnědočervenou korou. Listy
krátce trojhranné, šupinovité, střechovitě se kryjící. Šiš
ky 8-11 mm dl., zralé černohnědé. — Db.,kv. Domovem
v západní části sev. Ameriky, od r. 1854 pěstován také
v Evropě . .-.. Dawsonův- Lawsoniana PARLAT.

Tajnosnubné.Cryptogamae.
Kapradorosty. Pteridophyta.

A.Přesličkovité Eguisotinac.
Čeleď: Přesličky. Eguisetacéae.

Rod: Přeslička. Eguisetum. Schachtelhalm.

1

b)

b)

b)

obyčejně zcela jednoduché: letní, jalové, zelené,
přeslenovitě rozvětvené — 2.
Lod.vesměs stejnotvárné. zelené,plodnéi ne

plodné současné, jednoduché n. větvité — 5.
Lodyhy jarní po >vypvlení« zaniknou — 3.
Lod. jarní po »vypylení« nezaniknou. ale zezeolenají a
vytvoří přeslínky větví — 4.
Jarní lodyhy nerýhované, 1-2 dm vys.. s kornoutovitými
pochvami 9-12zubý mi. Letní lodvhy zelené, 2-6.dm
vys., 9-12žebré; větve jejich 4-5hranné. — Bř., db. Cir
cumpol., na rolích a písčinách obecná . . . . . . ...

rolní-arvense L. [1519|.
Jarní lod. tlusté, slabě rýhované, 2-5 dm vys.: pochvy
jejich velice zblížené, obráceněkuželovité ve 2

*) Retinospora sguarrosa SIEB. ei ZUCC.
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1521. Eguisetum silvaticum 1522. Eguisetum pratense
É

až40tenkých.protažených zubůrozeklané.Lod
13-21žebré; větve jeletní jako kost bílé, 3-12 dm vys

jich 6-8hranné, posléze víceméně převislé. — Db., kv
63Klíč k úplné květeně,



Circumpol., v lesních bažinách a při potocích velmi po
různu . . . . obrovská- maximum LMK.*) [1520]
Pochvy jarních lodyh 3-5klané. Lod. letní tmavo
zelené, 2-6 dm vys.; tenké větve jejich opět roz
větvené, namnoze převislé. — Db., kv. Circumpol.
ve stinných lesích hojná . lesní-silvaticum L. [1521].
Pochvy jarních lodyh 8-13zubé. Letní lod. sivoze
lené, 1-3dm vys.; větvejejich jednoduché. —Db.
kv. Circumpol., v suchých lesích a na písčitých lukách
porůznu, na Slovensku velmi vzácně (Prešov, sev. sklon
Králové hole, Dlouhý les u Kežmarku). . .... ......

: luční- pratense EHRHlI.|1522|.

f
5. a)

b)

6. a)

b)

Klasy plodní na vrcholku tu pé, bez nasazené špičky.
Lod. hladké n. draslavé, dosti hebké, jednoleté — 6.
Klasy špičkou hrotnaté. Lod. tuhé, na žebrách
velmi drsné, často ozimé — 7.
Žebra na lodyzesilně vypouklá, napříčsvraskalá.
v počtu 6-8. Lod. 1-6 dm vys., s přesleny větví jedno
duchých. Pochvy rozeklané v 6-10 zubů kopinatých, ke
špičce zúžených, se širokou bělomázdřitou obrubou.
— Kv., čn. Circumpol., velice proměnlivá, na bahnitých
lukách a v příkopech obecná . NN

bahenní- palustre L. [1525|.
Žebra na lodyze málo vypouklá, hladká, v počtu
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10-20. Lod. 4-10 dm vys., často bez větví n. s několika
větvičkami nestejnými. Pochvv rozeklané v 15-20 zubů
kopinatě Shranných, zašpičatělých, hnědých, jen s ú
zounkou bělomázdřitou obrubou. — Čn., če. Circum
pol., proměnlivá, v lesních mokřadlech a na březích vod
hojná . . . . . . mokřadní-limosum L.*) [1526|.
Lod. mělce rýhované, velmi silné, 5-12 dm vys., na
mnoze úplně bezvětvé n. jen chudě větevnaté, o
byčejně ozimé. Pochvy obyčejně přitisklé, se zoub
kv záhy opadavými. — Čec.,sp. Cireumpol., na písčinách
a lesních bažinatých místech porůznu 0

zimní- hiemaleL.
[1524].

b) Lod.hluboce rýho
vané; pochvy jejich
volně přilehlé — 8.

4526. Eguiselum 1527. Eguisetum 1528. Isoetes lacustris.
limosum. variegatum.

a) Lodyhy ileté, buď jednoduché n. hned od spodu rozvět
vené, 8-20žebré, někdy až přes (4 m vys. Pochvy pod
zuby často křídobílé; zuby jejich se špičkou záhy kor
natějící a opadávající. — Kv.-če. Circumpol., na vlh
kých písčinách velice porůznu

větevnatá- ramosissimum DESF.4)) [1525].
Lod. ozimé,vždv jednoduché, 5-8žebré,.slabé,
pouze 1-3 dm vys. Pochvv pod zubv [L] často s Čer
nou páskou: zuby jejich v šidlovitou, vytrvalou špičku
protažené. — Kv.-če. Circumpol., na lesních písčinách,
na slatinách a v příkopech, u nás velice vzácná (Bělá,
Pardubice, Všetaty, Kladno, Brno, Kuřím, Vrbátky u O
lomouce), jen v Karpatech hojnější .

peřestá- variegatum SCHL. [1527].
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Pozn. Na několika místech byl pozorován míšenec přesličkyrolní a mo
k řa dní, považovaný též za samostatný druh . . pobřežní - litorale KUHL.

B.Plavuňovité. Lycopodinae.
Čeleď 1. Šídlatkovité. Isoětaceae.

Rod: šídlatka. Isoéětes.Brachsenkraut.
Byl. vodní, tkvící kořenem v bahně a vytvářející růžice

čárkovito-šidlovitých, 8-15 cm dl. listů, které jsou na spodu
[L] rozšířeny a obsahují tamtéž v dutince pod lupínkatým
přívěskem [I] přehrádkované výtrusnice [sl, a to u listů vněj
ších větší (makrosporangie),u
listů vnitřních menší (mikro
sporangie), s četnými, droboun
kými výtrusy elliptickými (mikrosporami)

1529. Selaginella selaginoides. 1330. Lycopodium selago.

a) Listy temnozelené, tuhé. Makrospory na povrchu
hrbolkaté n. hladké. — Čc.- zí. Circumpol., na dně jezer,
u nás Černého jezera v Šumavě a Velikého rybníku v
Krkonoších . . . . . . jezerní-lacustris L. [1528]

b) L. světlozelené. tenké, průsvitavé. Makrospory po
sázené křehkými osténky. — Ostatně podobná úplně před
cház., ale slabší. U nás pouze v Plockensteinském jezeře
v Šumavě. . . ostnovýtrusná-echinospora DUR.

Čeleď 2. Vranečkovité. Selaginellaceae.
Rod: Vraneček. Selaginella.Moosfarn.

Vytrvalé bylinky s vidličnatě dělenými lod., mající vÝ
trusnice v paždí listů zvláštních plodonosných větévek. a to
výtrusnice dvojího druhu: větší (makrosporangie) v
paždí listů dolejších [S], menší (mikrosporangie) v
paždí listů hořejších [S,].Prvé obsahují 5-4 mak rosporv
a pukají ve 3-4 chlopně: druhé obsahují četné, práškovité
mikrospory a pukají 2 chlopněmi.
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a) Lod. položená, 3-10 cm dl. Listy kopinaté, po kraji ostnitě
brvité, spirálně do více řad sestavené, na plodných, vy
stoupavých větévkách větší a hruběji zubaté, barvy žlu
tavé. — Čec.,sp. Circumpol., na travnatých stráních a ska
lách v Krušných horách, Krkonoších, Jeseníku velmi po
řídku a na Slovensku i Podk. Rusi na Karpatech hojněji

brvitý-selaginoides LK.*)[1529|.
Lodyžka plazivá, 5-15 em dl. Listy na neplodných větév
kách ve 4 řadách, a to ve 2 řadách větší, vejčité, ve 2 řa
dách menší, vejčitě kopinaté, oboje celokrajné. — Ostatně
jako předch. Kuras., u Opavy a Krnova, ale už na straně
pruské, na Slovensku na ni
vách dunajských u Bratislavy

helvetský- helvetica

b
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1531. Lycopodium inundatum. „1552. Lycopodium clavatutn.

Čeleď 3. Plavuně. Lycopodiaceae.
Rod: Plavuň. Lycopodium. Bárlapp.

Byl. vytrvalé, s vidličnatě rozvětvenými, namnoze polo
ženými, zřídka přímými lod., které jsou hustě porostlé drob
nými listy. Výtrusnice sedí jednotlivě v paždích listů
u otvírají se posléze příčnou skulinou. Výtrusy (spory) práš
kovité, vesměs jako výtrusnice stejnotvárné (jednoho druhu).
1.a) Lod. plazivá, s větvemi vystoupavými až přímými.

Výtrusnicesedí v paždízvláštních listenů na
vrcholku větví n. v klasech — 2.
Lod. přímá, vidličnatě větvitá, 1-2dm vys. Výtrusnice
sedí v paždíobyčejných listů lodyžních[S|. Listy
čarkovito-kopinaté, tmavozelené, velice husté. — Čec.,sp.
Circumpol., ve vlhkých horských lesích a na skalách po
řídku 222 je dlová-selago L. [1550|.

*) S. spinulosa A. BR.

b)
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2.a)

3. a)
b)

4.a)

5. a)

Listeny, v jejichž paždí sedí výtrusnice, liší sé od
listův ostatních a jsou sestavenydo zřetel
ných klasů — 3.
Listeny, v jejichž paždí sedí výtrusnice, neliší se
hrubě od listů ostatních, tak že skládajíko
nečný klas od ostatní listnaté větve sotva rozezna
telný. — Lod. jen 5-10 cm dl., kořenující. jen chudě *
přímé větve rozvětvená, světle zelená. — Sp., zí. Circum
pol., na mokrých písčinách a rašelinách rybničnatých
krajin; na Slovenskupouze v okolí Malacek a udávání

zaplav.ená-inundatum
L. [1551|.

O
BRE

e ,teZ |>
4-5

CET

Mia)

1533. Lycopodium annotinum. 1534. Lycopodium complanatum.

Listy vesměs spirálně mnohořadé — 4.
L. na vedlejších neplodných větvičkách ve 4 řadách

— 5.
Klasy stopkaté, nejčastěji po 2-5 na společné, až “
dm vys., řídce drobnými lístky porostlé stopce. Plazivá.
v krátké větve vidličnatě dělená, 3-10 dm dl. lod. jesí
hustě porostlá čárkovitými listy, které jsou protaženy
ve vláskovitou špičku. Listeny klasů [S] žlutavé. — Čec.
zí. Cireumpol., v lesích hornatějších poloh dosti rozš.

obecná- clavatum L. [1552l.
Klasy přisedlé, na konci listnatých, 5-15 cm vys.
větví jednotlivě. Plazivá lod.. 3-10 dm dl., bohatě
větvitá. Listy čárkovito-kopinaté, zúžené v pichlavý
hrot. — Čec., sp. Circumpol., v horních lesích porůznu 

pučivá-annotinum L. [1555|.
Klasy po 1-5 na vrcholku zvláštních, drobnolistých,
6-15 cm vys. stopek. Plazivá, 3-10 dm dl. lod. rozvět
vuje se v přímé, vidličnatě dělené větve. Vedlejší větév
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ky silně zploštělé, vějířovitě rozložené; jejich krajní li
sty smáčknuté, kýlnaté, dovnitř vehnaté, kdežto listy na
hořejší a spodní straně ploché, proti ostatním mnohem
menší. — Čec.,sp. Circumpol.,v horních lesích porůznu

zploštěl á - complanatum L. [1534|.
b) Klasy na vrcholku zvláštních drobnolistých stopek jako

u předch., ale bylina drobnější, nasivělá, s vedlejšími
větvemi méně zploštělými, ve svazečku vzpřímenými a
s disty vesměs skoro stejně velikými. Snad jen odrůda
předch., rostoucí ve vyšších horách (Šumava, Krkonoše,
Karpaty) . cypříšovitý-chamaecyparissus A. BR.

c) Klasy jednotlivě na vrcholku obyčejných, jen ně
kolik cm vys., často vidličnatě rozvětvených větví při
sedlé. — Lod. 8-10 dm dl. Vedlejší větévky rozvětve
né vidličnatě ve svazečky větviček příoblých. Listy je
jich kopinaté, zašpičatělé, střechovitě se kryjící, ve
všech 4 řadách skoro stejně veliké. — Sp. zí. Circumpol.
ulpin., ve vys. horách od Šumavy až do Jeseníku a Karpat< 222 horská-alpinumL.

C.Kapradinovité. Filicinae.
Čeleď 1. Osladičovité. Polypodiaceae.

Vytrvalé bvl. bezlodyžné, vyhánějící z podzemního od
nku řapíkaté, většinou zpeřeně dělené, v mládí hle
ýždovitě podvinuté listy. Drobounké, obyčejně
opkaté výtrusnice, směstnané do hromádek — kupek, vy
istají zpravidla na spodní straně listů. U některých druhů
ou kupky výtrusnic alespoň v mládí přikryty Šupinami —
stěrami. Náleží sem 15rodů:
a) Listy, na nichž se objevují výtrusnice, jsou nápadně

rozdílné od listů ostatních (jalových) — 2.
b) Listy výtrusonosnénejsou od ostatních listů rozdíl

né —4.
a) Kupky výtrusné bez ostěr, přikryté ohrnutým kra

jem listovým. Listv 2-4kráte zpeřené, o lístcích řa
píčkatých. ... „ 4. Cryptogramme.

b) Kupky výtr. jsou alespoň vmládí pozakrvty ostěrami—3
a) Listvjalové i výtrusonosné hlubocepeřeno

dílné, o úkrojcíchcelokrajných: I jalovévšak
mnohem menší nežli |. výtrusonosné „ 14.Blechnum.

b) L.jalové skoro2krát zpeřené, anyťjejich lístky,
alespoň spodnější, jsou opět hlouběji mělčeji zpeřeněrozeklány.L. výtrusonosné jednoduše zpeře
né, o lístcích čárkovitě válcovitých . 9. Struthiopteris.

a) Výtrusnicetvořína okrajilístků nepřetržitoučá
ru, přikrytou ohrnutým okrajem listovým. Listy veliké,
v obrysu Shranné, skoro trojeně zpeřené.. 3.Pteridium.

b) Výtrusnicenetvoří na okraji lístků nepřetržité
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a) Listy, na svřchní straně temnozelené, mají ná špodní
straně (kromě výtrusnic) stříbrošedé, později rezavě
hnědé šupinky — 6.

b) L. jsou na obou stranách asi stejně zelené, nemajíce na
rubu stříbrošedých n. rezavě hnědých šupinek — 7.

6.a) Listyjednoduše peřenodílné, o úkrojcíchzprá
vidla celokrajných . „ 6. Ceterach

b) L. 2kráte zpeř ené, anvť lístky(úkrojky) jejici
jsou opět hlouběji mělčeji zpeřeně rozeklané .

5. Notholaena
Z.a) Listy nedělené, jazykovité . . 15. Scolopendrium

b) L. zpeřené.n. peřenodílné —8.

u kannWee
W) V /

k KSení GZ
KUS

amoSJ
. -. j *LIN

ffendPJE
1535. Polypodium vulgare, 1556. Dryopteris phegopteris.

„m

a) Kupkyvýtrusnéjsou obklíčeny chlo upký Drob.né kapradiny vyšších hor. ... „7 Woodsia
b) Kupky výtr. jsou alespoň v mládí víceméně pozakrv

té blánovitými ostěrami, které častozáhy 0
padávají — 9.

c) Kupky výtr. jsou nahé, ani v mládí ostěrami nepřikrv
té — 12.

„a) Okrouhlé n. ledvinkovité ostěry jsou k listu připevně
ny svým středem, jsou tudížkolkolem volné
— 10.

b) Ostěry jsou k listu připevněny svým okrajem — Il.
10.a)Ostěry okrouhlé, terčovité.Okraje lístků ostnité

pilovité - - - .- -2 + + 4 2411 Polystichum.
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b)Ostěry ledvinkovité, připevněnék listu záhybem
jdoucím ode středu k výkrojku. Okraje lístků celé n.
zubaté až ostřepilovité,ale nikoli ostnitě pilovité

10. Nephrodium.
11.a)Ostěry vejčité, zašpičatělé, přirostlé spodnímokra

jem k žilce listové pod kupkou a nad kupku oblou
kovitě v podobětaštičky se klenoucí, záhy
opadavé-< -22 < 2 2228. Cystopteris.

b) Ostěry čárkovité n. podlouhlé, ploché: kupky výtrus
né často ve větší skvrny splývající . —.13. Asplenium.

c) Ostěry vejčito-podlouhlé, podkovovité n. okrouhlé, v ypouklé22422 Athyrium.
Ve:

'" V ha
alk SVA' 2 0

ZÁK VÁ
Jay, < P ESUALE PE a W

LŠÍE, AEE by
m KUVNASS 1 Más ZV 0SVA Ma| NVS= K;jál KOVES 0 SŠBVZAM SN NĚŠ HP DV

: a k ye ) M, "ne a“

MmRS * P
A

L% !s
1537. Dryopteris pulchella. 1558. Dryopteris Robertiana.

12.a)Listyjednoduše peřenodílné, o úkrojcíchnedě
lených, celokrajných n. slabě vroubkovaných . . ....

1. Polypodium.b)L.2-5kráte zpeřené n. jednoduše zpeřené,
alepako úkrojcíchpeřenoklaných...........

2. Dryopteris.

Rod 1.Osladič. Polypodium. Tiipfelfarn.
Vyhání z rovnovážného oddenku ročně nejčastěji 2 dlou

zeřapíkaté,1-2dmvvs.,jednoduše peřenodílné, pře
zimující listy o celokrajných n. slabě vroubkovaných úkroj
cích. Kupky výtrusné okrouhlé, hned od prvopočátku nahé,
na koncích krátkých postranních žilek, které okraje listo
vého nedosahují. — Zí., řj. Kosmopol., v lesích a na
skalách hojný . . obecný- vulgare L. [1535|.
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Pozn. Druh tvarem a zubatostí listů dosti proměnlivý. Pozoruhodná je had
cová rasa P. serpentini DOM., domácí v Císařském lese; její I. jsou více žluto
zelené, v obrysu více trojhranné (nejdolejší úkrojky jsou nejdelší), kupky plodní malé.

Rod 2. Osladičec. Dryopteris.Punktfarn.
Shoduje se ve všem s osladič e m až na to, že má listy

2.3kráte zpeřené; jsou-liI. jednoduše zpeřené,
pak mají lístky (úkrojky) peřenoklané. Kupky výtrus
né sedí před konci postranních žilek, které dosahují až na
okraj listu.

1.a) piety 2-3kráte zpeřené, s řapíky i na spodu nánými — 2. jje

voe Hip 7“ Á
1539.fPteridiumaguilinum;B částlistu, ozana v

b) L. jednoduše zpeřené, v hořejšíčásti peřenodil
né, o lístcích a úkrojcích kopinatých, peřenolaločných
až peřenodílných, hebké, světle zelené, v obryse troj
hranně vejčité, i s řapíky 15-30 cm vys. Nejspodnější
lístky jejich [a, b| jsou obyčejně dolů ohnuté, od ostat
ních oddálené a řapíky jsou v dolejší části posázeny šu
pinami. —Če.- zí. Circumpol., ve vlhkých, horních le
sích a na skalách porůznu . -< -2 -2 -2 + + + + 4

bukovinný- phegopteris CHRIST.*) |1556|.
2.a) Listy zcela Ivsé, útlé, světle zelené, zřetelně trojené,

v obryse krátce 5Shranné, i s řapíky 15-30 cm vys. Od
denek tenký, leskle černohnědý. —Če.- zí. Circumpol.,
ve vlhkých lesích a na skalách, zvláště hornatějších po
loh, dosti rozš. doubravní- pulchella HAY.**)[1557|.

*) PFolypodiumphegopteris L., Nephrodium phegopteris PRANTL.,Phoebepolypodioides FÉE. — ** Polypodium dryopteris L., Nephrodium dryopteris MICHX.,
Phegopteris dryopteris FÉE, D. Linneana CHRIST,
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b) L. na řapíčkáchposázené krátkými, žlázna
tými chloupky, dosti tuhé, matněji zelené, skoro
trojeně 2kráte zpeřené, 3-5 dm vys. Odd. tlustý, matně
hnědý. — Čec.,sp. Circumpol., V horních lesích a na skalách, zvláště vápenitých porůznu.

vápenný- RobertianaCHRIST*) [1538|.

Rod 53.HMasivka. Pteridium. Adlerfarn.

Největší kapradina evropská, vyhánějící ze silného od
denku [AJ listy 1-2 m vys., v obrvse Shranné, řidčeji podlouhlé, skoro trojeně 2kráte zpeřené, tuhé. Výtrusnice [L, L!
jsou nahé, po okrajích lístků v nepřetržité čáře, přikryté
ohrnutým krajem listovým [o|. — Če.-zí. Kosmopol., v su
chých lesích a na mezích hornatějších poloh hojná . . ...

orličí-aguilinum KUHN.**)[1559].

1541. Notholaena Marantae. 1542. Ceterach officinarum.

Rod4. Jinořadec kadeřavec. Cryptogramme.
Rollfarn.

Listy 2-3kráte zpeřené, světlozelené, útlé, snadno vad
noucí,a to dvojího druhu: neplodné kratčeji řapí
katé, asi 2 dm vys., složené z lístečků vejčitých, vpředu zu
batých; plodné dloužeji řapíkaté, až 3 dm vys., složené
z lístků čárkovitě jazykovitých, po kraji ohrnutých. Kupky
výtrusné [S] jsou pod ohrnutým okrajem lístků [L|. — Če.- řj.
Evr.-alpin., u nás pouze na skalách v Krkonoších a vzácně na
Šumavě (Jezerní stěna nad Černým jezerem, Javor, Keiters
berg v Bav.). . . . kadeřavý- erispa R. BR.***)[1540|.

*) Polypodium Robertianum HOFFM., Nephrodium Robertinnum PRANTL,
goieris Roberttuna A. BR. —**) Pteris agutlina L. — ***)Allosurus. crispus
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Rod 5. Podmrvka. Notholaena.Pelzfarn.

Vyhání z plazivého oddenku dlouze řapíkaté, 2kráte zpě
řené, 1-3 dm vys., tuhé, skoro. kožovité listy, které jsou na
svrchní straně lysé, na spodní straně však hustě pokryty ple
vovitými, v mládí bělošedými, později rezavě hnědými šupin
kami [L;]. V těchto šupinkách skrývají se kupky výtrusné.
sedící na postranních žilkách lístků [L|. — Če.- zí. Medit., u
nás pouze na hadci u Mohelna v údolí Jihlavky na Moravě.
kde dosahuje nejsev. hranicesvého rozšíření . -.

jižní- Marantae R. BR.
[1541]

1543. Woodsia ilvensis. 1544. Cystopteris fragilis.

Rod 6. Kyvor.Ceterach. Kfilzfarn.
Vytváří trsy kožovitých, poměrně krátce řapíkatých, jed

noduše peřenodílných, 1-2dm dl. listů, které jsou na líci lysé,
ale na rubu pokryté plevnatými šupinami [I4]. Kupky vý
trusné, šupinami pozakryté, jsou čárkovitě podlouhlé, polo
žené podél postranních žilek lístků [L]. — Čn.-řj. Merid., u
nás pouze nad Střekovem u Oustí n. L. a poskrovnu na Řípu
(dříve). . . . . lékařský-officinarum WILLD. [1542).

Rod 7. W oodsie. Woodsia. Woodsie.
Drobné kapradiny s jednoduše zpeřenými listy, o peře

noklaných lístcích [L|, které vytvářejí na postranních žilkách
spodní strany okrouhlé kupky [S], obklíčené chloupky:
chloupky tyto dlužno považovati za roztřepený okraj pohár
kovité blánky, rozprostřené pod kupkou. Řapíky listů jsou
leskle červenohnědé, posázené hojnými n. sporými plevnatý
mi šupinami a chloupky.
a) Lístky [L] zpeřených, 1-2 dm dl. listů podlouhlé, po každé

straně v 5-8 laloků rozeklané. — Čec.,sp. Circumpol.-alp.
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ve štěrbinách skal hornatějších poloh velmi porůznu .
skalní- ilvensis R. BR. [1545].

b) Lístky zpeřených, 5-12 cmdl. listů vejčité, po každé stra
ně pouze ve 5-4 laloky rozeklané. — Ostatně jako předch.,
ale u nás pouze ve Velké kotlině v Jeseníku, v Malé sněž
né- jámě v Krkonoších a vzácně na Tatrách

horská- alpina GRAY.*)

Rod 8. Puchýřník. Cystopteris. Blasenfarn.
Listy dlouze řapíkaté, 2-5kráte zpeřené, 1-3 dm vysoké,

světle zelené, jemné. Drobné kupky výtrusné [S] sedí na
hřbetě postranních žilek a jsou alespoň v mládí částečně
přikryty vejčitými, špičatými ostěrami |o]|; tyto jsou spod
ním okrajem přirostlé pod kupkou k žilce a jako taštička
nad kupkou obloukovitě se ohýbají.
I.a) Oddenek tenký plazivý, oddáleně listnatý; řapík delší

čepele; listy v obrysu trojboké n. vejčité, třik rát zpe
řené, s pilovitými n. peřenosečnými lístky —2.

b) Odd. krátký hustě listnatý: řapík většinou kratší než
čepel. Listy v obrysu kopinaté n. podlouhlé, 2-3krát zpc
řené; lístky podlouhlé, zubaté n. peřenosečné, s tupými
n. ostrými, zřídka vykrajovanými lístečky. —Če.- zí.
Circumpol., v lesích na stinných skalách a zdech hojný

křehký- fragilis BERNH. [1544]|.
Pozn. V tatranské oblasti na váp. roste. plemeno C. regia PRESL s listy

drobnějšími, krátce řapík. a se zuby úkrojků listových vykrojenými.
2.a) Listy v obrysu trojboce vejčité, skoro trojčetně dělené,

nejdolejší lístky mnohem větší než následující; ostěra
lysá n. skoro lysá. — Circumpol., horské stinné lesy, na
vápně; sev. Tatry; Žděmír. úd. v Podk. Rusi

horský- montanaLK.
b) L. v obrysu široce vejčité: nejdolejší lístky jenom ne

patrně větší než následující; ostěra hustě a drobně žláz
natá. — Euras., horské lesy; v mor. Jeseníku, Besky
dách, na Tatrách a ned. Rachova v Podk. Rusi... .sudetský- sudeticaA. BR.
Rod 9. Pérovník. Struthiopteris. Strauffarn.

Vytváří na jaře koš neplodných, světlozelených, 3-12 dm
vys., jednoduše zpeřených listů [B], které se skládají z kopi
natých, peřenoklaných lístků: v létě vyrůstají ze středu to
hoto koše mnohem kratší, hnědé, jednoduše zpeřené listy vý
trusonosné [A|, složené z lístků čárkovitě válcovitých, napříč
uzlovatých, jejichž okraje jsou ohrnutv a přikrývají výtrus
nicové kupky [S|. — ZÍ., řj. Gireumpol. v horských lesích upotoků velmi porůznu.. .

pštrosí- germanica WILLD.+4) [1545].

Rod 10. Kapraď. Nephrodium.***)Nierenfarn.
Listy 1-5krát zpeřené. Okrouhlé kupky výtrusné, sedící

na postranních žilkách lístků [L], jsou alespoň v mládí při
„0 *) W. hyperborea R, BR. — **) Onoclea struthiopteris HOFFM. — ***) Aspi

djum SW,
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kryty ostěrami ledvinkovitými; tyto jsou kolkolem
volné, jsouce připevněny k žilce listové pouze záhybem jdou
cím od středu ostěry k jejímu výkrojku. — Čec.- zí.
1.a) Listy jed nodu še zpeřené, složené ovšem z lístků pe

řenodílných, přisedlých neb zcela kratičce řapíčkatých

b) L. 2-3kráte zpeřené, složené z krátce řapíkatých líst
ků (1. řádu), které jsou opět zpeřené, skláda jíce se z při
sedlých lístečků (2. řádu) — 5.

2.a) Úkrojky peřenodílných lístků alespoň zpředu zubaté, pi
lovité n. vroubkované. Kupky výtrusné ke střední
žile úkrojků přiblížené, pokrytéostěramive
likými, dlouho trvalými
[1528 L] — 3.
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1545. Struthiopteris germanica. 1546.pe Přrodium filix mas.


b) Úkrojky peřenodilných lístků celokrajné n. mělce vy

krajované. Kupky výtrusné od střední žíly ú
krojků oddálené, blíže kraje seřaděné,pokryté
ostěrami malinkými, záhy opadavými — 4.

3.a) Plodné i jalové listy úplně stejné, temnozelené,4-12
dm vys.; řapíky jejich krátké a silné, hustě posázené
Šupinami a nitkovými plevami. Úkrojky [L] prodlouže
ně kopinatých, peřenodílných lístků namnoze vroubko
vané n. zubaté, zřídka některé i celokrajné. Kupky
plodní jen asi v dolejších 2 třetinách úkrojků, posléze
velice sblížené; ostěry jejich celokrajné. — Čec.- zí. Cir
cumpol., ve stinných lesích a na kamen. stráních hojný

samec-filix mas RICH. [1546|.
b) Plodné listy užší a dloužeji řapíkaté nežli l: jalové, obo

je světle zelené, 3-8 dm vys.; řapíky jejich delší a tenší.
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jen sporými Šupinami a nitkovitými plevami posázené.
Úkrojky trojhranně kopinatých, peřenodílných lístků
jemně pilovité. Kupky plodní až ke špičce úkrojků saha
jící; ostěry jejich po kraji zoubkované. — Ostatně jako
předch., ale velmi pořídku, hlavně na lesních bažinách
(Třeboň, Planá, Plzeň, Král. Hradec), Slovensko (mezi Ma
lackami a Plav.šŠtvrtkom:; v trenč. ž. u Zemanského Pod
hradí; na úpatí Vys.Tater) . hřebenitý - cristatum MCHX.

4 a) Oddenek tenký, plazivý. Listy dlouze řapíkaté, 5-6
dm vys. Úkrojky peřenodílných lístků přišpičatě
lé, vespod jen v mládí žlutými žlázkami poseté, později
bezžlázné: úkrojky plodných lístků po kraji ohr
nuté. Vnějškem podoben oběma předch. — Circum
pol., v bahnitých lesích a na rašelin. lukách porůznu

bahenní-thelypteris DÉSV.

b) Odd. tlustý. L. krátce řapíkaté, 2-7 dm vys. Úkrojky
peřenodílných lístků tupé, vespod zlatožlutými žláz
kami poseté: úkrojky plodných lístků ploché. Ostatně
jako předch., jemuž se i vnějškem podobá. — Ivr. - alp.,
v horských lesích od Šumavy až do slez. Beskyd, pro
slov. Karpaty pochybný . . horní- montanum ASCII.

7.a)Řapíky listůtak dlouhé jakočepelen.idelší, svě
tlohnědými šupinamijen řídce posázené.
Listyv obrysupodlouhlé.2k ráte zpeřené,3-10dm
dl., s lístečky (úkrojky) pilovitými, o zubech útle až
skoro ostnitě zaostřených [L]. Značně proměnlivý. —
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Circumpol., ve vlhkých lesích hojný . . . . . . ..
ostnitý- spinulosum HOOK. |1547.

b) Řapíky kratší svých čepelí,temnohnědými šu
pinami dosti hustě posázené.L. v obrysu 3hran
né, 3-4k ráte zpeřené. — Ostatně jako předch., za.je
hož odrůdu bývá též považován.. . . . . . . ...

rozložený- austriacumFRITSCH)
Pozn. Vzácněvyskýtáse míšenecN. cristatum X spinulosum (=N

uliginosum NEWMANsub Lastrea, Aspid. spinulosum c. Tauschi
ČELAK.), tak v Čech. u Toužíma a na Šumavě a na Slov. na Liptově; N. fili>

mas X spinulosum (N. remotum (BAK.)DOM. et. PODP.) roste u Křtinsevrna.

Rod 11. Kapradina. Polystichum.**)Schildfarn.
Shoduje se s rodem předch., až na to, že má ostěry 0

krouhlé, terčovité,středním bodem k listu přirostlé
Okraje lístků (úkrojků) bývají ostnitě pilovité. — Čc-zí
Circumpol.
1.a) Listy dokonale n. neúplně 2kráte zpeřené — 2.

b) L. jednoduše zpeřené,v obrysu kopinaté, 1-4dm dl.
tuhé, skoro kožovité; lístky jejich srpovitě vzhůru ohnu:
té, dole na hořejším okraji s povytáhlým ostrým ouš
kem, ostatně po kraji ostnitě pilovité. — U nás velm
porůznu, hlavně na skalnatých stráních vyšších hor

hrálovitá-lonchitis ROTH.[1548|
Listy tuhé, kožnaté, na líci lesklé, přezimující. Lístečk+
na lístcích podlouhle vejčité až skoro srpovité, bodlinat«
pilovité, první hoření lísteček větší; ostěra tuhá, dlouhc
trvalá. — Če.- zí. Kosmopol. Rozšířen v horských lesíct

laločnaté- lobatum PRESL.|1549|
b) L. nejsou kožnaté, nelesklé. Lístečky pilovité, hořen

často peřenosečné, první hoření lísteček není nápadní
větší; zuby zúžují se náhle v osiny; ostěra jemná, opa
davá — 53.

„a) Listy na spodině málo zúžené; lístky dlouze přiostřené
v obrysu čárkovitě-kopinaté; lístečky (aspoň dolení,
krátce řapíkaté. — Če.-zí. Meridionálně-atlantický; *
území pouze v Karpatech a to v přechodních tvarech

ostnitá- setiferum WOYNAR.**
b) L. na spodiněsilně zúžené: lístky krátce přiostřené, +

obrysu podlouhlé: lístečky skoro přisedlé, hoření sbí
havé. — Če.-zí. Circumpol. Vzácně v horských lesích
na Jeseníku hojně . . . Braunova- Braunii FÉE

Pozn. MíšenecP. lobatum X Braunii(= P.Luersenii DORFLER)by
pozorován na Jesen., na Beskydech a v dolině Žděmírské v berchovské župě na P. R

DD p
7“
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Rod 12. Papratka. Athyrium. Frauenfarn.
Kupky výtrusné jsou položeny podél postranních ži

lek a na vnější straně jsou více méně pozakryty vyklenu
tými ostěrami, které spodním okrajem přirůstají k žilce,
podél níž kupka je položena [1550L|. — Če.- zí.

SL A dilatatum S — **) Aspidium SW,— ***)P. aculeaturPRESL,A, aculeatum 5W.
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Kupky výtrusné podlou- : U

hlé n. hákovité,s ostě- , 2 2rami dobře vyvinutými, EVA A
podlouhlýmin. podko- V DY ěÚSRCvovitými, po kraji br
vitými. Listy krátce řa
píkaté, v obrysu podlou
hlé nebo kopinaté 4-10
dm dl., 2-5kráte zpeřené,
světle zelené, jemné.
Lístky jejich kopinaté,
kratičce řapíčkaté, útle
zakončité, složené z lí
stečků úzkých, zastři
hovaně pilovitých. —
Circumpol., ve stinných
lesíchhojná ..
samičí-filix femina

ROTH. [1550].
Kupkyvýtrusnéokrou
hlé, malé, s ostěrami
zakrnělými, namno
ze sotva patrnými. —
Ostatně vnějškem velice
pod. předch. - Evr.-alp., 1549.Polystichumlobatume
v horních lesích od Su
mavy až do Beskyd a Karpat na Slov. a Podk. R. .......

horská- alpestreRYL.
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Rod 15. Sleziník. Asplenium. Streifenfarn.
Kapradiny většinou drobnější, vytvářející trsy jedno

duše n. 2-5kráte zpeřených, řidčeji vidličnatě dělených listů,
na jejichž rubu jsou podlouhlé až čárkovité kupky výtrusné
uloženypodél postranních žilek jako u rodu před
choz. Ploché (nevyklenuté) ostěry jsou přirostlé spodním
okrajem k žilce, podél níž jest kupka uložena, zakrývajíce

kupku jen se strany vnější; často však velice záhy opadají.— Če.- zí.

1.a) Listy dlouze řapíkaté, 10-15cm vys., na konci vidlič
natě rozdělené ve 2-4 úzce kopinaté, v řapíček
zúžené lístky. Čárkovité, hnědé kupky výtrusné po
sléze splývají dohromady [L]. — Circumpol., na skalách
a zdech, zvláště hornatějších poloh, hojný.. .

severní- septentrionale IIOFFM. [1551].

15551 Asplenium septentrionale. 1552. Asplenium germanicum.

b) Listy jednoduše zpeřené—2.
„9 L. alespoň v dolejší své části2-3k ráte zpeřené— 4..a) Řapíky mnohem kratší nežličepele. Lístkyv pro

střední části listu největší, odtud k oběma koncům
vždy menší — 53.

b) Řapíky zdéli n. delší svých čepelí,až do polou lesk
le rudohnědé.Lístky spodní (často 2-3dílné) největší,
čím blíže ke špičce listu tím menší. — Listy 10-15 cm
vys., složené z lístků oddálených, namnoze střída
vých, klínovitých, na hořejším kraji rozeklaných v ně
kolik zoubků. Bývá též považován za míšence sl. se
verního a červeného. — Cireumpol,ve štěrbinách skal dosti vzácně ... 2...

německý- germanicumWEISS. [1552].
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a) Řapíky tuhé, leskle červenohnědé n. černo
hnědé, na hořejší straně ploché, po krajích tenkobla
nou obrubouúzce křídlaté. Lístky[L|skoro při
sedlé, okrouhlé n. vejčité, na předním okraji tupé,
vroubkované, posléze od hlavního vřetena opadavé.

Vytváří trsv 1-2 dm vys, přezimující — Kosmopol., naskalách a zdech hojný .
červený- - trichomanes L. [1553].

b) Řapíky měkké, zelené, jen nejdoleji hnědé, na
hořejší straně rýhované, nekřídlaté. Lístky zře
telně řapíčkaté, okrouhle vejčité, na spodu klí
novitě zúžené, vpředu vroubkované, neopadavé,
nýbrž s hlavním vřetenem posléze usýchající. Jinak
vnějškem velice podoben předch.Circumpol., na skalách a

zdech porůznu elený- viride HUDS.

1553,Asplenium trichomanes. 1554. A. ruta muraria. | 1555. A. adiantum nigrum.

c) Řapíky tuhé a leskle červenohnědé jako u a), ale nakonci zelené a na hořejší straně rýhované, po kra
jich s úzounkou, ale nikoli mázdřitou obrubou, tudíž
nekřídlaté. Okrouhle vejčité lístky s vřetena opadáva
jící. — Roste na hadcových skalách, u nás celkem vzác
ný (Císařský Les, hora Žďár a Pradědův les u Raškova
v sev. Mor. Hrubšice, Mohelno, Tišnov) .prostřední- adulterinumMILDE.
Pozn.TvarA.adulierinum- viride(A.PoscharskyanumDORFLER)

u Raškova v sev. Mor.

4.) Listy pouze 3-15 cm dl.; řapíky jejich zelené, jen
nejdoleji hnědé, delší svých čepelí; lístečky, po případě
úkrojky |LJ, kosníkové až opakvejčité, zpředu tupé,
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b)

vroubkované.Ostěry úzké, po kraji třepenité, záhy
kupkami splývajícími vytištěné. — Značně proměnlivý,
circumpol., na skalách a zdech rozš.. . . .. .. .. ....

routový-ruta muraria L. [1554].
L. 2-4 dm dl.; řapíky alespoň přes polovici čer
nohnědé. Ostěry po kraji celé — 5.
Listytrochukožovité, na líci lesklé, přeszimuvy
trvalé. — Řapíky jejich delší než čepele, přes polo
vici n. celé černohnědé, na spodu skoro černé. Čepele
v obrysu Shranně kopinaté, složené z vejčitě kopina
tých, střídavých, krátce řapíčkatých lístků, z nichž do
lejší jsou opět zpeřené; lístečky [L] vejčité, vpředu
zubaté. — Roztroušen po celém starém světě, u nás vel
mi porůznu na skalnatých stráních horských... ......

černý- adiantum nigrum L. [1555|.
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1556. Blechnum spicant. 1357.Scolopendrium vulgare.

L. měkké, na líci nelesklé, nýbrž mdlé, na podzim za
nikající.Lístečkyna spodu klínovitě zúžené.
Ostatně jako předch., za jehož odrůdu bývá též pova
žován. — U nás vzácný, hlavně jen na hadci (Teplá, Vo
žice, Krucemburk; hora Žďár, Mohelno. Pernštejn) . .

hadcový- cuneifoliumVIV.*)
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Rod 14. Žebrovice. Blechnum. Rippenfarn.
Vytváří trsy krátce řapíkatých, 2-4 dm dl., kopinatých,

k oběma koncům zúžených, jednoduše peřenodílných, často
položenýchlistů jalových a vedle nich dlouze řapíkaté,
přímé,mnohem delší listy výtrusonosné, které jsou
též jednoduše zpeřené, ale o úkrojcích užších a oddáleněj
ších. Výtrusné kupky úzké a dlouhé, položené podél střed
ního nervu úkrojků [S|, na vnější straně s úzkou, dlouhou,
blánovitou ostěrou. — Circumpol., ve vlhkých horských le
sích porůznu . . . různolistá-spicant ROTH. [1556|.

Rod 15. Jelení jazyk. Scolopendrium. Hirschzunge.
Liší se ode všech kapradin tím, že má podlouhle kopinaté,

jazykovité, na spodu srdčité, 1-4dm dl. listy nedělené a
celokrajné, zřídka trochu vroubkované. Kupky výtrus
né [S] podlouhlé, s počátku čánkovitými ostěrami pozakryté.
— Circumpol., horský, u nás vzácný a velice porůznu v le
sích, ve skalních roklinách, v Čech. jen občasně zanesený (tak
po dlouhou dobu v selské studni v Dobřeni u Suchdolu), na

Mor., Slov. a Podk. R. původní
obecnýÝ- vulgare SM. |[1557].

1558.Osmunda regalis (část rostliny). 1559. Botrychtum multifidum.

Čeleď 2. Podezřeňovité. Osmundaceae.
Rod: Podezřeň. Osmunda. Rispenfarn.

Vyhání na jaře několik jalových, 4-15dm vys., 2kráte
zpeřených listů, složených z lístečků úzce kopinatých, na
spodu trochu šikmých, po kraji jemně pilovitých až celo
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krajných. Později vyrůstají z oddenku též 2kráte zpeřené
listy plodné, jejichž 1-2 spodní lístky skládají se z podob.
ných lístečků jako u listů jalových, ostatní lístky mají však
místo lístečků pouhá žebra, posázená hnědými výtrusnicemi
tak že dohromady tvoří jakousi latu. Hruškovité výtrusnice
IS] poltí se ve 2 chlopně. — Kosmopol., po Evropě (atlant.
spoře roztroušená, u nás druhdy pozorována v nejseverněj

"ším cípu Čech v rokli mezi horou Lausche a Nesselberken
královská- regalis L. [1558]

1360.Botrychium lunaria. 1561.Botrychium ramosum. 1562.Ophioglossum vulgatur

Čeleď 3. Vratičkovité. Ophioglosseae.
Vytrvalé byl. vyhánějící z podzemního oddenku ročn

jeden n. několik listů, které proti listům kapradin jsou 1'
mládí přímé (hlemýžďovitě nestočené) a mají čepel rozdě
lenu ve 2nestejnotvárné díly: jeden lupenitý,zelený
jalový, druhý latovitý n. klasovitý,plodný. Myln
by se mohl list považovati za 1listou lodyhu zakončenou kvě
tenstvím. Výtrusnice, sestavené do řad, poltí se ve 2 chlopní
[1560 f]. Patří sem 2 rody:

Rod 1. Vratička. Botrychium. Mondraute.
Jalová, lupenitá část listu bývá zpravidla zpeřená

řidčejijednoduchá,plodná část latovitá.
1.a) Byliny lysé —2.

b) Byl. zvláště v mládí na řapících listových srstnaté
8-25cm vys. — Neplodná část listu v obryse širo
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ce trojhranná, širší než delší, 2krátetrojeně
zpeřená, dlouze řapíkatá, s plodnou částí hned nad
zemí srostlá. — Čc., sp. Circumpol., na lesních horských
stráních porůznu —.-2 -2 <.. + + + + ee 50

lanná-multifidum RUPRECHT*) [1559].
2a) Neplodná, lupenitá část srůstá s částí plodnou

asi uprostřed n. až v hořejší polovině, ba často až pod
samou »latou«. Byl. 8-25 cm vys. — 3.

b) Neplodná, lupenitá část srůstá s částí plodnou
hned nad zemí n. alespoň v dolejší polovině rostliny.
Bylinky pouze 5-10 cm vys. — Neplodná, lupenitá část
v obrysu okrouhlá n. opakvejčitá, různotvárná: neděle
ná, Sklaná až peřenoklaná. Větévky plodné části (laty)
namnoze vesměs jednoduché. — Kv., čn. Circumpol., u
nás pouze u Dol. Lipové v Jeseníku (dříve)

jednoduchá- simplex
HITCH.

AdaRvzEMSo
SL LY

1565. Salvinia natans. 1564. Pilularia globulifera,

<

5.a) Neplodná, lupenitá část v obrysu vejčitě po
dlouhlá, jednoduše peřenodílná,o úkrojcíchšik
movejčitých,dole půlměsíčně vykrojených
a klínovitě zúžených, vpředu celokrajných n. vroubko
vaných až prstnatě zastřihovaných. Z větévek plodné
části alespoň dolejší opět rozvětvené. — Čn,, če.
Kosmopol., na lesních lukách a písčinách, zvláště horna
tějších poloh dosti rozš.. obecná-lunaria SW. [1560|.

b) Neplodná, lupenitáčást v obrysu vejčitě troj
hranná, zpeřeně rozdělená ve vejčité, ke spodu klí
novitě zúžené lístky, které jsou opět rozeklány ve vej
čité n. podlouhlé uštv. Plod ná část listu (lata) jako u
předch. — Kv., čn. Circumpol., na lesních lukách po
různu . . . větevnatá-ramosum ASCH.**)[1561|.

*) V. routolistá = B. rutaefolium A. BR, neb V. heřmánkovitá = B. matrica
rine SPR., B. silesiacum KIRSCHL. — **) V. heřmánkolistý = B. matricariae
follum A, BR.
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Rod 2. Hadí jazyk. Ophioglossum.Natterzunge.
Lupenitá, jalová část listu podlouhle vejčitá, celo

krajná, žlutavá, kožovitá; část plodná, zakončená 2řa
dým klasem výtrusnic, je srostlá s neplodnou částí asi
uprostřed celé, 5-25 cm vysoké rostliny. — Čn., če. Circum

pol., na vlhkých lukách zvláště hornatějších polohporůzníobecný- vulgatumL. [15062].

Čeleď 4. Nepukalkovité. Salviniaceae.
Rod: Nepukalka. Salvinia. Salvinie.

Vodní byl. s tenkou, 2-10 cm dl., ve vodě vzplývající lo
dyžkou, která nese na svrchní straně 2 řady kratičce řapí
katých, elliptičných listů, na spodní straně Svazečky dlou
hých, chlupatých kořínků; ve skutečnosti jsou ovšem tyto
kořínky přeměněné úkrojky listové. Při spodině jich jsou
kulovaté obaly |[f+],obsahující na středním sloupečku vý
trusnice, a to dvojího druhu: některé obaly obsahují vý
trusnice větší Eo] s jediným, velikým výtrusem, jiné
výtr usmice menší [fs],s četnými, drobounkými výtrusy. — Sp., Po celém starém světě roztroušená, u nás ve
stojatých a mírně tekoucích vodách pořídku pouze na Poodří
(Studénka, Bohumín, Frýdek, Těšín, Fryštát, Skočov, Opava),
hojně v nížinách Podkarp. Rusi.

Vzplýva jící- natans ALL. [1565].

Čeleď 5. Mičovkovité. Marsiliaceae.
Rod: Mičovka. Pilularia. Pillenfarn.

Vyhání z oddenku, kterým se plazí a kořenuje na dně
stojatých vod nebo v bahně, nitkovito-šidlovité, 4-10 cm dl.,
v mládí hlemýžďovitě svinuté listy a v úžlabí jejich vytváří
kulovaté, 2-4pouzdré plodní obaly zvící pepřových zrnek. V
každém pouzdře jest větší počet nástěnných výtrusnic |f],
z nichž některé obsahují výtrusy větší, některé výtrusy

a robounké. Zralé obaly poltí se ve 4 chlopně [f4;].— Če.Evr., pro naše země pochybná, ač kdysi pozorovaná v 0
kolí Litomvšle a u Hainburku v sev. Čechách.. .

kulkonosná- globuliferaL. [1564].

i



Opravy a doplňky.
Str. 8. (Ranunculus) jest doplniti:

16.b)Nažky chlupaté; byl. vytrv. se žlatožlutými květy — 17
c) Nažky lysé — 18.

Str. 96. Čti místo Droseranceae — Droseraceae.
Str. 116. Elatine L. Dle monografie, kterou o uherských

druzích uveřejnil G. MOESZ, jest přehled druhů tento:
I.a) L. v přeslenu; kv. 4četné; tyč. 8... . . . . ...

přeslenatý-alsinastrum L. [180|.
hb)L. vstřícné — 2.

Ja) Květy trojčetné — 3.
b) Kv. d4četné — 5.

3.a)Kv. obsahují po b tyč. a jsou většinou stopkaté. — Evr.
Šestimužný-hhexandra D. C

b) Kv. obs. po 3 tyč. — 4.
4.a)Kv. stopkaté; kal. trojčetný, s polov. korunky; |. vej

čitě-podlouhlé neb podl. kopinaté. — St. Svět. V Evr.
pouze v níž. uherské, odkudž zasahuje do již. části Pod
karp. Rusi (Berehovo) . obojakÝ-ambigua WIGHT.

b) Kv. přisedlé; kal. dvojčetný; I. podlouhle-elliptičné při
„sedléa krátce řapíkaté . tro jmužný- triandra D. C.

5.a)Kv. přisedlé reb skoro přisedié; |. kal. kratší než to
bolka; řap. listové delší svých čepelí . . . ... .

Oederův-Oederi MOESZ.*)
b) Kv. stopkaté: 1. kal. delší než tobolka; řapíky dol. a

prostř. I. zdéli neb skoro zdéli polovinv čepele listové.
— End. uherské nížiny, zasahující na jih Slov. (Zemplín)

uherský- hhungaricaMOESŽ.
Str. 141.čtiCerastium místoCerastinum.
Str. 144.Čti pod obr. č. 226 místo arveuse — ar

vense.
Str. 228.Sedum alpestre, dodej: Karpaty.
Str. 326.Čel Oenothereae; jest doplniti klíč ro

úový:
1.a)Osa květní (»trubka kališní) nepřesahuje pestíku; kal.

trvalý; kor. pl. chybějí: tyč. ve stejném počtu (5—6):
plod tobolka pory se otevírající . . . . . Ludwigia.

*) E. hydropiper AUCT.
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b) Osa květní + daleko převyšuje, pestík —-tato čásť spolu
s kal. opadává; kor. pl. vyvinuty.
Sem patří rody v našem klíči uvedené.
Str. 365.Rod: Ludvigie. Ludwigia. Ludwigie.
R. vytrvalé. Lodyha na spodině kořenující, 0-15-'50 cm

dl.; IL vstřícné, vejčité, ostré. Kv. úžlabní, jednotlivé, při
sedlé. na spodině se 2 malými listénci. — Če., sp. Subkosmo
pol. V příkopech, v močálech celkem vůbec vzácně a po
míjivě. V naší republice pouze u Král. Chlumce na jihu vých.
Slovenska a Černém blatě u Fornoše na Podk. R... . ...

bažinná- palustris ELLIOT")
Str. 422. (Veronica). [15.| c) L. přisedlé, jednoduše

neb dvakrát peřenodílné s úseky čárkovitými. L. jal. prýtu
slaběji stříhané než dolení, neb celokrajné. Ostatně jako V.
dentata a na podob. místech. — Pont.-or., u nás pouze na
Podk.R. (Mukačevo). peřenosečný- Jacguini BAUMG)

Str. 485.6. ř. shora místo vuticillata čti vertlicillata.
Str. 539.Campanula sibirica vynecháno:j. a

stř. Slovensko.
Str. 588.Crepis conyzifolia vynechány:Karpaty.
Str. 605.Hieracium silesiaCum vynecháno:Kr

konoše (DOMIN).
Str. 629.přidej: Achillea.

1.d) L. nedělené chlupaté neb přílysé, pilovité, na konci za
okrouhlené, dolení podlouhle opakvejčité, hoření jazy
kovité; chocholík složený, s velkými úbory; květy jazy
kové, bílé, zdéli zákrovu. Lod. jednoduchá, hustě list
natá. — Če.-sp. Karp. balk. Na vvs. poloninách Podk.
Rusi(Čornáhora). .jazykolistý-lingulata W.k
Druh předešlému vzhledem podobny. I. hunatě pýřité.
růžic od lod. naprosto odlišné, velké, široce kopinaté.
dvakrát peřenoklanné, s úseky skoro čárkovitě kopina
tými, lod. trojboce-prodloužené, často jednou jednodu
še peřenoklanné s vřetenem přeširoce křídlatým, ce
lým, úseky široce čárkovitými, celými neb málo pilo
vitými; chocholíky nahloučené, kv. paprsk. o polovinu
kratší než zákrov, bíle neb špinavě bílé. Od. A. no
bilis se v prvé řadě pozná po celém vřetenu. — Kv.
čn. Pont.-pann. Na stepních stráních, okrajích vinic d
kamenitých místech, u nás pouze na nejj. Slovensku
sev. Ostřihomu . . . . stepní-crithmifolia W. k.

2.d) Jazyk. kv. 114—24%delší než široké, většinou delší než
zákrov, bílé, kv. v terči žlutavě bílé: úborv následkem
toho velké, 16—22mm v prům.: na konci vět. pouze je
den úbor. Listy dvakrát peřenodilné, o 5-7 jařmech, $
úseky čárkovitými, přiostřenými, hrotitými, v obrysi
eliptické neb opak vejčité. Zákrov polokulovitý s liste
ny široce temně brunátně lemovanými. Roste v řídkých.
rozvětvených trsech. Lod. nizké (1-2dm), vystoupavé,
dole hustě listnaté, nahoře skoro. bezlisté, měkce,

*) Isnardia palustris L., Dantia palustris KÁRSCH. — **) V. pinnatifida AUCT.
V. multifida AUCT.

o„o
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chlupaté. Rostliny vzhledem připomínající rmen. — Če.
sp. Karp. vých. endem. Vápenité skály v pásu klečovém
u nás pouze v Podk. R (Čorna hora, Svidovec).. . . .

Schurův-Schurii SCHULTZbip.*)
Str. 655.Doronicum přidej:

I.c) Květy v paprsku s chmýřím; lodyha žlaznatě clupatá až
50 cm vys. Přízem. I. ledvinitě srdčité až srdčité, s lalo
ky sblíženými, velmi dlouze řapíkaté, hrubě laločnatě
zubaté, na líci lysé, na rubu na žebrech drsné: lod. L.
prostř. objímavě ouškaté, ostře zubaté, hoření objímavčě
přisedlé, hluboce srdčité. Úbor obyč. jeden, velký neb
2—3 menší, 5-6 cm Šir., zákr. listeny dlouhé. — Čec., sp.
Hndemit vých. Karpat. V ssuti a mezi skalami alpin.
pásu: u nás pouze na Čorné Hoře na Podk. R.. . ...

karpatský- D. earpaticum NYM.*)
Str. 686.(Contaurea), za C. austriaca WILLD.

Sb) přidej:
Pozn. Typická C, austriaca WILLD. má přívěsky vnějších a středních

lístkůzákrovních delší, čásť celá jest menší, zákrov zřetelně dvojbarevný, protože
lístky zákrovní se úplně nekryjí. Na Slovensku a Podk. Rusi roste však odr.(subsp.),
která má lístky zákrovní přikryty velkými hnědým neb černými přívěsky. Přívěsky
vnějšícha středních lístků jsou z trojboce neb okrouhle vejčité spodiny náhle vlás
kovitěprodloužené, největší však přívěsek sotva převyšuje 5 mm. — Endem. Karp.černozákrovní-melanocalathia BORBÁŠ.

Str. 689.(Centaurea Kotschvana), ř. I.,čti místo
červeně — černě.

Str. 2732.v Pozn. po redem Corispermumř. 2. čti
místoCamp horoma —Camphorosma

Tamtéž přidej přehled čeledi Chenopodiaceae:
la) Zárodek (embryo) spirálně stočený, semena bez bílku

neb s nepatrným bílkem (Spirolobeae) — 2.
b) Zárodek zahnutý, obyčejně s bohatým bílkem (Cyclo

lobeae — 5.
2a) Listeny malinké; okvětí bylinné neb mírně masité —Suaeda.

b) Listeny velké; okvětí kožité neb suché: semeno vodo
rovné — Salsola.

5.a)Větve článkované, listy málo vyvinuté; květy v klás
cích. podobných šišticím: rostliny. jednoleté — Salicornia.

bb)Větve nečlánkované: listy vyvinuty; květy zřídka v
klasovitých květenstvích — 4.

4.a)Květy jednopohlavné; samičí květy bez okvětí s dvě
ma srostlými listeny — 5.

b) Květy obojaké neb různopohlavné — 6.
5.a)Listy aspoň v mládí pokryty měchýřkatými chloupky:

listence se hřbetu ploše smačklé — Atriplex.
b) IL. pokryty hvězdovitými chloupky: listence s osinou,

složené dle středního žebra; pustinné polokřoviny —Eurotia.
*) Achillea dacica SIMK., A. oxyloba AUCT., Anihemis tenuifolia SCHUR,

A.alpina BAUMG. —**) Aronicum carpaticum SCHUR., A. scorpioides var. car
baticum GRISEB. et SCHENK.
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6.a) Listéncec vyvinuty — ?.
b) Listénců není — 8.

7.a) Květy po jednom; listy šídiovité, bodavé — Polycnemum.
b) Kv. v klubičkách, na spodu srostlé — Beta.

8.a) Plody nejsou přikryty okvětím; listy měkké, bylinné —Corispermum.
b) Plody přikryty okvětím — 9.

9.a) Květy v kláscích, v úžlabí listovitých šupin; okvětí
čtyřzubé— Camphorosma.

b) Kv. po jednom neb v klubíčkách; okv. pětilaločné neb
pětidílné — 10.

10.a)Ušty okvětní za plodu bez přívěsků — Chenopdium.
b) Ušty okvětní za plodu s křídovitými neb trnitými pi!

věsky — 11.
11.a)Uštv okvětní za plodu s vodorovnými křídly — Kochia.

b) Ušty okvětní za plodu s trny — Bassia.

Rod: Bělozník. Eurotia. Hornsame.
Keře neb polokeře do výše 1 m, s vlnatými, čárkovitým

neb vejčitými listy. Květy v hustých klubíčkách na kond
větévek. na spodině klub. obyčejně samičí na hoře samčí
L. skoro kožité, hoření menší jako celá rostlina pokryté při
tisklými, hvězdovitými chloupky. — Sn.-zí. Euras. mer. M
suchých, pustinnostepních stráních. Udávala se před dávný
mi lety na jižní Moravě (Valtice) a Retzu ned. Znojma ji
v Dol. Rak., roste zde u Stronsdorfu a Goggendorfu jižně
mor.hranice;Izečekatina již.Slov.. . NN.

pustinný — ceratoides C. A. M.

Rod: Kafranka. Camphorosma.
Rostl. jednoleté, řidězji dvouleté. L. uzounké, jehlico

vité, nahloučené. Květy v hustých klasech na koncích vé:
tévek v úžlabí listovitých šupin. Okvětí vakovité o 4 7
bech; tyčinky 4. — Čn.-Id. Pont. Na suchých písčinách a
stepních slanistých místech, hlavně na uherské nížině, od
kudž snad i zasahuje na j'žní Siovensko . . . . . - **

vejčitá-ovata W. et k.
Rod: Bassie. Bassia.

Jednoleté rostl. s přisedlými, úzkými, nitkovitými více
méně chlupatými listy. Květy po 2 neb 3 na úžlabních osách
spojené v lichoklasy. Okv. kolovité, pětičetné, huňaté, *
plodu 2 až 2.5 mm šir., uštv okv. na hřbetě s dosti krátkým.,
přímým, obyčejně červeným ostnem. Tyč. 5, řidě. 3. Plod“
obdány změněným, mázdřitým okvětím — Zí.-řn. Asil
pont. Na písečných neb kamenitých pustinných stepích neb
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Str. 741. Obr. č. 1146 jest obrácen. =
Str. 772. (Euphorbia) za Čís. 106 jest vsunouti:

okrouhlené n. zúžené, celokrajné, krátce řapíkaté (ni
koli na spodině ukousnuté a velmi jemně pilovité jaka
u 11.a) a b)). Žlázky žluté. L. kopinatě podlouhlé, tupé,
celokrajné, ke spodině zúžené: větve květenství převi
slé. — Kv.-čn. Alp. karp. balk V lesích pohorských
poloh. Pouze na Slovensku od Zemplinské župy na vý
chod, Poloninv) 9

kraňský — carniolica JACO.**)
Str. 771. jest vsunouti c) Květenství s mnoha paprsky.
přímé, rýhované, 25—60 cm vys. L. vejčitě kopinaté.

Str. 796. Čti místo Traunsteineri LAUT.: Traunsteineri

Str. 806.doplň (Spiranthes):

d)

03
a“

louhle-vejčitý, na špičce zaokrouhlený. — Čn.-če Euro
rient. Na mokrých pastvinách a lukách. V území se
udává pouze u Plaveckého Štvrtku severně Bratislavy

letní — S. aestivalis RICH.
Str. 831. (Allium) jest doplniti 5.).
Okv. víceméně živě nachově růžové (zříd
ka bílé neb žlutavé), okv. I. podlouhlé, tupé, obyč. 5—6
mm dl. Tyč. zdéli neb kratší než okv. I. L. úzce čarko
vité, na polo oblé. Květ. volné, stopky květní až mnoho
násobně delší než květy, někdy některé až 3 cm dl.,
květonosné obyč. nicí neb visuté, později přímé. — Čn.
čec.Pont. Ve stepních křovinách u nás pouze na již. Slov.
v oblasti pannonské květeny . . . . . . -+ . . .+..

latnatý — paniculatum L.***)
Str. 902.(Eragrostis) přidej:
Větévky laty podobně po jedné n. po dvou; pochvy li
stové lysé; klásky čárkovitě-kopinaté, mnohokvěté. —
Zí.-řn. Druh subtropický, v Evr. medit., k nám zasa
hujícím Podunajím na již. Slovensko, kde roste na písečnýchpolíchanavinicíchNN.

velkoklasý — E. megastachyaLINK.
Str. 940.Za C. rigida GOOD. přidej:
Pozn. Na východních Poloninách v Podkarpatské Rusi roste odr. (subsp.) se

dácků- dacica HEUFF+)

*) Echinopsilon sedoides MOO., Salsola sedoides PALL. — **)E. ambigua W.
s) A. intermedium D. C., A. lepidum KUNTH. — +) C. rigida var, da



Je-li čís

Abies 984.
alba MITL. 985.
concolor LINDLEY-GOR

DON 986.
grandis LINDLEY-GOR

DON 986.

pinsapo BOISS. 985.
Abietaceae 980.
Abutilon 109.

avicennae GARTN. 109.
Acer 164.

campestre L. 165.
negundo L. (165).
platanoides L. 164.
pseudaplatanus L. 164.
tataricum L. 164.

Aceraceae 165.
Ackerkohl 62.
Ackerkresse 65.
AckernifRchen 81.
Aconitum 530.

anthora L. 32.

moldavicum HACO. 50.
napellus L. 531.
vostratum BERNH. 51.
Stoerkianum RCHB. 3
variegatum I. (51).
vulparia REICITB. 52.

Acorellus pannoni
cus PALLA (962).

Acorus 977.
calamus L. 978.

Actaea 35.
cimicifuga L. (32).
nigra MILL. (33).
spicata L. 33.

Adenophora 539.
liliifolia LED. 550.

Adenostyles 679.
albida CASS.(679).
alliariae KERN. 679.

Adlerfarn 1005.
Adonis 16.

aestivalis L. 16.
autumnalis L. 16.
flammea JACO. 16.
vernalis L. 16.

Adoxa 550.
moschatelina L. 550.

Adoxaceae 550.
Aegopodium 345.

podagraria L. 345.
Aesculus 165.

hippocastanum L. 165.
rubicunda LOIS. 165.

Aethionema 78.
saxatile R. BR. 7S



lethusa 357.
cvnapioides M. B. 357.
cynapium L. 357.

igrimonia 235.
eupatoria L. 256.
odorata MILL. 235.
pilosa LED. 250.

gropyrum 803.
— Míšenci 865.
caninum R. et SCH. 864.
glaucum DESY. (894).
intermedium BEAUV. 8064.
repens L. 864.

Agrostemma 132.
githago L. 1532.

Agrostis 875.
— Míšenci 877.
alba L. 876.
alpina SCOP. 877.
canina L. 877.
rupestris AIT. 877,
tenuis Sibth. 876.
vulgaris WITII. (870).

Mhorn 164.
hrenhafer 866.
Achillea 629.
alpina BAUMC. (1018).
aspleniifolia VENT. 630.
collina BECK. 651.
crithmifolia W. K. 1018.
dacica SIMK. (1018).
distans W. et K. 631.
lanata SPR. (631).
lingulata W. K. 1018.
millefolium L. 6531.
Neilreichii KERN.

(629).
nobilis L. 629.
oxyloba AUCT. (1019).
pannonica SCHEELE 650.
pectinata WILLD. 629.
ptarmica L. 629.
setacea W. K. 650.
Schurii SCHL. BIP.
stricta SCHL. 651.
sudetica OPIZ 6351.
tanacetifolia ALL. 931.

"chroanthes mono
„phyllos GREENE (807).
chyrophorus. macu

„ Vatus SCOP. (618.)
(tniflorus BLUFY et WIN

GERII. 619.

1019.
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Ailanthus 168.
glandulosa DEST. 168.

Aira 892.
capillaris HOST 892.
caryophyllea L. 892.
praecox L. 892.

Ajuga 476.
— Míšenci 477.
genevensis L. 477.
chamaepitys SCIIREB. 470.
pyramidalis L. 477.
reptans L. 476.

Akát 207.
Akelei 27.
Alant 570.
Abersia 740.

blitum KUNTII 740.
Albersie 740.
Aldrovandia 97.

vesiculosa L. 97.
Aldrovandka 97.
Alectorolopus 457.

— Míšenci 459.
crista galli L. (457).
hirsutus ALL. 458.
major RCHB. 458.
minor WIMM. 457.
montanus WRITSCH 438.
pulcher WIMM. 458.

Alchemilla 254.
arvensis SCOP. 254.
fissa SCHUM. 2534.
glaberrima SCHMIDT

(234).
vulgaris L. 255.

Alisma 809.
arcuatum MICH. 810.
graminifolium

W ATILG. (810).
plantaso [. 810.

Alismaceac 809.
Alkanna 491.

tinetoria TAUSCH 491.
Alharia 62.

alliacea R. et BR. (62).
oHicimalis ANDRZ. 062.

AMhium 850.
acutangulum

SCHRAD. (852).
angulosum L. 852.
ascalonicum L. 834.
carinatum |.. S51.
cepa |. 854.
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flavum L. 8531.
fistulosum L. 854.
intermedium Ď. ČC.

(1021).

montanum SCHMIDT 832.
odorum L. 8535.
ochroleucum W. K. 8535.
oleraceum L. 851.
paniculatum L. 1021.
paradoxum DON 855.
porrum L. 856. ©
rotundum L. 856.
sativum L. 856.
scorodoprasum L. 856.
schoenoprasum L. 834.
sibiricum WILLD. 854.
sphaerocephalum L. 855.
strictum SCHRAD. 852.
ursinum L. 854.
victorialis L. 8534.
vineale L. 8535.

Allosurus crispus
BERNH. (1005).

— Míšenci 765.
alnobetula HARTCG.

(764).
glutinosa GARTN.

(764).
incana D. C. 764.
rotundifolia MILL. 764.
rugosa SPR. 765.

viridis D. C. 764.
Alopecurus 871.

— Míšenci 872.
aegualis SOBOL. 872.
agrestis L. (872).
fulvus SM. (872).
geniculatus L. 872.
myosuroides HUDS. 872.
pratensis L. 872.

Laricifolia CRANT
(155).

Preslii REUSS(152).
sedoides KITTEL(1
verna BARTL. 155.
viscosa SCIIREBER 156

Alsineae 140.
Althaea 108.

officinalis L. 108.
pallida W. K. 108.
rosea 108.

Alyssum 68
alyssoides L. 69.
arenarium GMEL.(
calycinum L. (69).
desertorum STAPFE 69.
Gmelini JORD. 70.
incanum L. (70).
minimum WILELDĎ. nec

69.
montanum L. 70.
saxatile L. 69.
tortuosum W. K. 70.

Amarantaceae 7538.
Amarantus 738.

albus L. 740.
blitum AUTT.
caudatus L. 750.
deflexus L. 740.
dubius MART. 739.
paniculatus L. 740.
retroflexus L. 739.
silvester DESF. 740.
spinosus L. 738.
viridis L. (740).

Amaryllideae 780.
Ambrosia 706.

artemisifolia L. 706
Ambrosiaceae 704.
Ambrosie 706.
Amelanchier 310.

botryapium EIIREL. 311.
canadensis MED. 311.

(740).

ovalis MED. 511.
vulgaris MONCII 511.

Ammi 350.
majus L. 350.

Amorpha 224.
fruticosa I.. 224.

Alpendost 679.
Alpenmaflieb 661.
Alpenrose 366.
Alpenscharte 681.
Alsine (154).

fasciculata M. ot K. Ampelideae 169.
(156). Ampelopsis 170.

Gerardi WAFL. (155). guinguefolia MCH. 170.
Cherleri FENZL (135),| Ampfer 719,



Amygdalaceae 305.
Amygdalus commu

nis L. (308).
nana L. (308).

Anacamptis 796.
pyramidalis RICH. 7906.

Anagalis 401.
— Míšenci 401.
arvensis L. 401.

femina MILL. 401.
Andělika 365.
Andorn 464.
Andromeda 387.

polifolia L. 387.
Andropcgon 882.

Gryllus L. (882).
ischaemum L. 882.

Androsace 395.
elongata L. 396.
chamaejasme HOST 395,
lactea L. 395.
maxima L. 5396.
obtusifolia ALL. 5395.
septentrionalis L. 396.

Anemone 17.
— Míšenci 18.
alpina SCH. (20).
hepatica L. (17).
narcisiflora L. 18.
nemorosa L. 18.
patens L. 19.
pulsatilla L. 19.
ranunculoides L. 17.
silvestris L 18.
vernalis L. 20.
Wahlenbergii SZONTAGH

19.
Anethum 365.

graveolens L. 365.
Angelica 365.

montana GAUD. 365.
pratensis M. B. (506):
silvestris L. 365

Anchusa 490.
Barrelieri D. C. 491.
officinalis L. 490

Antennaria 658.
carpatica R. BR. 659.
dioica GARTN. 659.

Anthemis 627.
— Míšenci 629.
Klíč k úplné květeně,

arvensis L. 629.
austriaca JACO. 628.
cotula L. 627.
montana L. 628.
ruthenica M. B. 629.
tenuifolia SCHUR

(1019).
tinctoria L. 627.

Anthericum 83537.
— Míšenci 858.
liliago L. 838.
ramosum L. 858.

Anthoxanthum 8806.
aristatum BOISS. 887.
odoratum L. 887.

Anthriscus 376.
alpestris WIMM.(379).
cerefolium HOFFM. 578.
nitidus GARCKÉE 579.
scandix ASCH. 577.
silvester HOFFM. 579.
trichospermus SCHULT.

379.
vulgaris PERS.(377).

Anthyllis 213.
vulneraria L. 215.

Antirrhinum 452.
majus L. 435.
orontium L. 435.

Apera 877.
interrupta BEAUV. 577.
spica venti BEAUV. 877.

Apetalae 706.
Apfelbaum 311.
Apium 352.

graveolens L. 352.
repens KOCH 3552.

Apocyneae 528.
Aposeris 619.

foetida LESS. 619.
Aguilegia 27.

vulgaris L. 28.
Arabis 51.

alpina L. 54.
arenosa SCOP. 52.
auriculata LMK. 54.
bellidifolia JACO.

non CRANTZ (52).brassicaeformis
WALTER. (52).

Gerardi BESS. 54.
glabra BERNH.(54).
Halleri L. 51.

65
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hirsuta SCOP. 55.
hispida MYGIND 52.
Jacguini BECK 52.
neglecta SCHULT. 52.
pauciflora GARCKÉ 52.
petraea AUCT. (52).
procurrens W. K. 52.
sagittata D. C. 55.
sudetica TAUSCH 55.
Thaliana L. (63).
Turrita L. 52.

Araceae 976.Arachnites fuciflora
SCHMIDT (800).

Araliaceae 3536.
Arbutus uva ursi L.

(387).
Arctium 682.

— Míšenci 685.
lappa L. 682.
minus BERH. 683.
nemorosum LEJ. 683.
tomentosum MILL. 682.

Arctostaphylos 387.
officinalis WIM. 387.
uva ursi SPRENG. 387.

Aremonia 2536.
agrimonoides NECK.

Aremonie 2506.
Arenaria 152.

ciliata L. 155.
graminifolia SCHRADER

152.
grandiflora ALL. 155.
leptoclados REICHB. 154.
serpyllifolia L. 154.

Archangelica 365.
officinalis HOFFM. 365.

Aristolochia 707.
clematitis L. 707.

Aristolochiaceae 706.
Armeria 390.

alpina WILLD. 391.
elongata KOCH 3590.
vulgaris WILLD. (390).

Armoracia 75.
rusticana FL. WETT. 75.

Arnica 655.
montana L. 654.

Arnoseris 5853.
minima LINK. 583.

Aron 977.Aronia rotundifolia

256.

PERS. (311).
Aronicumecarpaticum

SCHUR. (1019).
Clusii AUCT. (655).
scorpioides var. car

paticum GRÍISEB.ct
SCHENK (1019).

Aronstab 977.
Arrhenatherum 889.

avenaceum P. B. (889).
elatius M. K. 889.

Artemisia 636.
abrotanum L. 640.
absithium L. 657.
annua L. 639.
austriaca JACO. 638.Baumgartenii

(638).
campestris L. 639.
dracunculus L. 640.
laciniata WILLD. 937.
maritima L. v. mono

gyna PODP. (637).
monogyna W. K. 657.
petrosa JANKA 658.
pontica L. 638.
salina WILID. var. mo

nogyna W.K. (657).
scoparia L. 6539.
spicata WHLBC. (638).
vulgaris L. 638.

Arum 977.
maculatum L. 977.

Aruncus 252.
silvester KOSTEL. 255.

Asarum 706.
europaeum L. 707.

Aseclepiadeae 526.
Aselepias 527.

syriaca L. 528.
Asparagus 840.

officinalis L. 841.
Asperugo 505.
"procumbens L. 505.

Asperula 557.
aparine M. B. 558.
arvensis L. 558.
cvnanchica L. 559.
galioides MB. (559).
glauca BESS. 558.
odorata L. 558.
tinctoria L. 559.

Aspidium SW. 1005.

BESS.



Asplenium 1010. ó
adiantum nigrum L. 1012.
adulterinum MILDĚE 1011.
cuneifolium VIV.

(1012).
fontanum BERNH..
germanicum WEISS
ruta muraria L. 1012.
septentrionale HOFFM.

1010.
serpentini TAUSCII

(1012).
trichomanes L. 1011.
viride HUDS. 1011.

Aster 661.
alpinus L. 662.
amellus L. 662.

1010.

(661).
canus W. K. 665.
cordifolius L. 664.
frutetorum WIMM. 0664.
laevis L. 664.

linosyris BERN 662.
novi belgii L. 664.'
parviflorus NEES 664.
patulus LAM. 664.
punctatus W. K. 663.
salicifolius SCHOLL. 665.
salignus WILLD. (693).
tripolium L. 662.

Astra 666.
Astragalus 216.

alpinus L. 216.
arenarius L. 216.
asper JACO. 217.
australis LAM. 218.
austriacus JACO. 218.
cicer L. 216.
danicus RETZ 217.
dasyanthus PALL. 217.
exscapus |. 216.
frigidus GRAY 219.
uivevphvllus L. 219,
onobrychis L. 216.
oroboides HORNÉEM. 216.
penduliflorus LAM. 218.

Astrantia 366.
major L. 367.

Athyrium 1008.
alpestre RYL. 1009.
filix femina ROTH 1009.

ja 027

Atragene alpina L.(23).
Atriplex 752.

hastatum L. 734.
hortense L. 734.
litorale L. 735.
nitens SCHK. 755.
oblongifolium W. k. 755.
patulum L. 755.
roseum L. 7536..
tataricum L. 7535.

Atropa 511.
belladonna L. 511.

Atropis RUPR. 907.
distans GRIS. 908.

Augentrost 442.
Avena 889.

desertorum LESS.
(892).

elatior L. (889).
fatua L. 890.
nuda L. 890.
orientalis SCHREB. 890.
planiculmis SCHRAD.

(891).
pratensis L. (892).
pubescens HUL)S.(891).
sativa L. 890.
strigosa SCHREB. 890.
versicolor VILL.(891).

Avenastrum 890.
desertorum PODP. 892.
planiculme JESS. 891.
pratense JESS. 892.
pubescens JESS. 891.
versicolor FRITSCH 891.

Babí květ 445.
Badil 787.
Bahenka 872.
Bahnička 959.
Baldingera 885.

arundinacea G. M.
886.

Baldrian 560.
Ballonmalwe 109.
Ballota 458.

nigra L. 459.
Balsamineae 119.
Barbaraea 55.

— Míšeneci 55.
arcuata RCHB. 55.
lyrata ASCHERS.(55).
stricta ANDRZ, 575,

SCH.
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vulgaris R. BR. 55.
Barbarakraut 55.
Barborka 55.
Bárenklau 3062.
Bárentraube 387.
Bárlapp 997.
Bárláppchen 996.
Bartgras 882.
Bartschie 445.
Bartsia. 445.

alpina L. 445.
Bárwurz 375.
Bařička 811.
Bassia 1020.

sedoides ASCHERS. 1021.
Bassie 1020.
Batrachium 13.

aguatile DUM. 153
divaricatum WIMM. 15.
fluitans WIMM. 15.
paucistamineum TAUSCÍI

14.
Petiveri BOSCH. 14.

Bauernsenf 78.
Bazanovec 400.
Bažanka 778.
Beckmannia 925.

erucaeformis HOST 925.
Beckmannie 925.
Bedrník 345.
Bcifuf 656.
Bernbrech 838.
Beinwurz 489.
BeiRbeere 510.
Bekmanie 925.
Eel'idiastrum 651.

Michelii CASS. 661.
Bellis 670.

perennis L. 670.
BRenedikte 690.
Benedykt 590.
Bér 884.
Berberideae 35.
Berberis 35.

vulgaris |.. 35.
Bergflachs 708.
Bergglockchen 597.
Bergminze 471.
Berla 351.
Berle 5351.
Berteroa 70.

incana D. C. 70.
Berufkraut 667,

Berula 351.
angustifolia KOCH 351.

Besenheide 387.
Besenstrauch 208.
Beta 732.

vulgaris L. 7532.
Betonica 459.

officinalis L. 459.
Betonie 459,
Betula 7062.

alba L. 763, 762.
humilis SCHRK.
nana L. 765.
pendula ROTH 792.
pubescens EHR. 765.
tomentosa REIT. (765).
verrucosa EHRH.(7062).

Betulaceae 762.
Bez 545.
Bezkolenec 924.
Bezobalka 351.
Bělička 148.
Bělolist 659.
Bělotrn 705.
Bělozářka 837.
Bělozník
Bibernell 345.
Bidens 641.

cernuus L. 641.
radiatus THUILL. 942.
tripartitus L. 641.

Bifora 392.
radians M. B. 385.

Bika 845.
Bílojetel 205.
Bilsenkraut 512.
Bingelkraut 778.
Binse 965.
Biota orientalis END

LICH. (991).
Birke 702.
Birnbaum 312.
Birnkraut 895.
Bisamdistel 681.
Bisamkraut 550.
Biscutella 79.

laevigata L. 79.
Bitterklee 526.
Bitterkraut 620.
Bitterling 525.
Blackstonia 525.

perfoliata L. 525.
serotina KOCH 526,

b5.|



lasenbinse 812.
lasenfarn 1005.
lasenstrauch 207.
latěnka 456.
Jatnice 812.
latouch 24.
laustern 829.
ledule 781.
lechnum 1015.
spicant ROTH 1015.
lešník 674.
lin 512.
litum 750.
capitatum L. 7531.
virgatum L. 750.

lutauge 247.
lysmus 967.
compressus PANZER 907.
ocksbart 625.
ocksdorn 511.
odlák 691.
odloplev 878.
ohne 189.
ojínek 870.olboschoenus mari

timus PALLA (966).
olehlav 572.
olhoj 215.
olševník 562.
oretsch 491.
orovice 980.
orragineae 486.
orrago 491.
officinalis L. 491.
orstendolde 381.
orstenhirse 884.
oryt 82.
otrychium 1014.
lunaria SW. 1015.
matricariae SPR.

(1015).matricariaefolium
R. BR. (1015).

multifidum RUPR. 1015.
ramosum ASCH. 1015.
rutaefolium A. BR.

(1015).
silesiacum KIRSCH.

(1015).
simplex HITCI. 1015.
račka 559.
radáček 804.
rachsenkraut 966.
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Brachypodium 933.
pinnatum BEAUV. 925.
silvaticum R. et SCH. 925.

Brambořík 398.
Brandlattich 676.
Brassica 65.

campestris L. (606).
elongata £HRH. 606.
napus L. 66.
nigra KOCH (68).
oleracea L. 067.
rapa L. 66.

Braunwurz 455.
Brčál 528.
Brenndolde 357.
Brennessel 742.
Brillenschótchen 79.
Briza 904.

media L. 904.
Brombeere 257.
Bromus 909.

arvensis L. 912.
asper MURR. 910.
Benekeni BECK (910).
briziformis FISCH.et MEY.

911.
commutatus SCHRAD. 011.
erectus HUDS. 910.
hordeaceus AUT.(911).
inermis LEYSS. 910.
japonicus THBG. 912.
mollis L. 911.
patulus M. et K. (912).
racemosus L. 915.
ramosus HUDS. 910.
secalinus L. 91?.
sguarrosus L. 912.
sterilis L. 909.
tectorum L. 909.

Brslen 167.
Bršlice 345.
Bruchkraut 158.
Brukev 65.
Brunella 462.

— Míšenci 463.
grandiflora JACO. 465.
laciniata L. 465.
vulgaris L. 463.

Brunelle 452.
Brunnenkresse 50.
Brusnice 388.
Brutnák 491.
Bryonia 543,
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alba L. 544.
dioica L. 544.

Břečtan 3536.
Bříza 762. .
Bublinatka 405.
Buchsbaum 768.
Biichsenkraut 4536.
Buchweizen 716.
Buk 767.
Bukvice 459.
Bulliarde 231.
Bulliardia 2531.

aguatica D. C. 251.
Bulvuška 5344.
Buntas 84.

erucago L. 85.
orientalis L. 85.

Bunium 344.
bulbocastanum L. 345.

Buphthalmum 0675.

salicifolium L. 675.
speciosum SCHREB. 676.

Bupleurum 347.
affine SADL. 349,
falcatum L. 348.
Junceum L. 346.
longifolium L. 347.
ranunculoides L. 348.
rotundifolium L. 5347.
tenuissimum L. 348.

Burzeldorn 166.
Burzelkohl 160.
Buřina 459.
Biůschelschoóon 504.
Butomaceae 811.
Butomus 811.

umbellatus L. 811.
Buxaceae 768.
Buxus 768.

sempervirens L. 768.
Bytel 751.

Calamagrostis 875.
— Míšenci 875.
arundinacea ROTH 875.
canescens DRUCE

(875).
epigeios L. 874.

lanceolata ROTH 875.
litorea D. C. (875).
montana HOST (875).

neglecta BEAUV.(875).
pseudophragmites BAUMC.

875.
silvatica D. C. (875).
stricta SPR. 875.
varia HOST 875.
villosa MUT. 874.

Calamintha 471.
acinos CLAIRV. 472.
alpina L. 472.
clinopodium SPENN. 472.

Calendula 679.
arvensis L. 690.
officinalis L. 679.

Calla 977.
palustris L. 977.

Callianthemum 15.
coriandrifolium REICHB.

16.
rutaefolium REICHB.

(16).
Calliopsis 642.

bicolor REICHB. 645.
Callistephus 666.

chinensis NEES 6066.
Callitrichaceae 779.
Callitriche 779.

androgyna L. (780).
eustagnalis SCOP. 779.
hamulata KUTZ. 780.
platycarpa KŮTZ. 780.
stagnalis SCOP. 779.
verna L. 780.

Calluna 387.
vulgaris HULL. 588.

Caltha 24.
palustris L. 24.

Camelina 75.
alyssum MILL. 76.
dentata PERS. 76.
foetida FR. 76.
microcarpa ANDRZ. 7.
sativa CR. 76.

Campanula 551.
abietina GRISEB. et SCIÍ.

556.
alpina JACO. 5538.
arctica (LANGE) HRUBY

534.
barbata L. 558.
bohemica HRUBY 554.
bononiensis L. 557.
carpatica JACO. 555.



cervicaria L. 559.
cochleariifolia LAM.

(532).Giesekiana WITASEK
(534).

glomerata L. 539.
Kladniana (SCHUR em.

HRUBY 555.
latifolia L. 558.
liliifolia L. (539).
Medium L. 538.
patula L. 556.
persicifolia L. 535.
polymorphaWITASEK5

pseudolanceolata PANTD34
pusilla HAENKE 5532.
rapunculoides L. 557.
rapunculus L. 5536.
rhomboidalis L. 557.
rotundifolia L. 555.
Scheuchzeri VIÍLL. 552.
sibirica L. 539,
specularia L. (540).
Steveni AUCT. (556).
trachelium L. 537.
ampanulaceae 550.
amphorosma
ovata W. et K. 1020.
annabineae 741.
annabis 741.
sativa L. 741.
aprifoliaceae 544.
apsella 82.
bursa pastoris L. 82.
apsicum 510.
annuum L. 511.
aragana 207.
arborescens LAM. 207.
frutescens D. C. 207.
ardamine 46.
— Míšenci 49.
amara L. 48.
crassifolia POURRET 47.
dentata SCHULT. 48.
flexuosa WITH. 49.
Hayneana WELW.(48).
hirsuta L. 49.
impatiens L. 47.
Matthioli MOR. 48.
nasturtium- acguati

cum L. (50).
Opizii PRESL 48.
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pratensis L. 47.
resedifolia L. 46.
rivularis KERNER(47).
silvatica LMK.(49).
trifolia L. 46.

Cardaminopsis hispi
d a HAY. (52).
neglecta HAY.(52).Cardaminum nastur

tium MNCH. (50).
Cardaria 81.

draba DESV. 81
Carduus 691.

— Míšenci 694.
acanthoides L. 694.
arctioides AUCT.(693).
collinus W. et K. 692.
crispus L. 694.
glaucus BMG. 694.
hamulosus EHRH. 692.
Kerneri SIMK. 695.
lobulatus BORBÁS 695.
nutans L. 691.
personata JACO. 694.

Carex 929.
— Míšenci 960.
acuta L. (959).
acutiformis EHRH. 958.
alba SCOP. 944.
atrata L. 943.
atrofusca SCHKUIIR 952.
bicolor BELLARDÍ 959.
brachystachys SCHRANK

a MOLL. 952.
brevicollis D. C. 955.
brizoides L. 955.
brunnescens POIR. 9537.
Buekii WIMM. 959.
Buxbaumii WAIIL.

(945).
caespitosa L. 941.
canescens L. 957.
capilaris L. 945.
caryophyllea LATOUR.

949,
contigua HOPPE 959.
curvata KNAF 955.
curvula ALL. 951.
cyperoides L. 9536.
dacica HEUFFL. 1021.
Davalliana SM. 929.
diandra SCHRK. 954.
digitata L. 947.
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dioica L. 929.
distans L. 956. —
disticha HUDS.(952).
divisa IIUDS. 955.
divulsa GOOD. 9335.
echinata BOECK.non

MURR. (957).
echinata MURRAY

(933).
elata AUTT. 940.
elongata L. 938.
ericetorum POLL. 949.
firma IIOST 953.
Tlacca SCHREB. 942.
flava L. 956.
Fritschii WAISB. 951.
fuliginosa SCHKUHR 955.
glauca MURR. (942).
Goodenoughii GAY 959.
gracilis CURT. 959.
hirta L. 950.
hordeistichos VILL. 956.
Hostiana DĎ. C. 956.

humilis LEYSS. 949.
chordorrhiza EHRIL 955.
intermedia GOOD. 932.
irrigua 5M. (945).
lagopina WHLBG. 938.
Lachenalii SCI1K. 938.
lasiocarpa ERB. 960.
Leersii WILID. (937).
leporina L. 956.
limosa L. 944.
magellanica LAM. 945.
Michelii HOST 955.
montana L. 951.
muricata p. p. (952).
muricata %virens

RCHB. (955).
nigra L. (959).
nitida HOST 943.
nutans HOST 960.
Oederi RETZ. 957.
ornithopoda WILLD. 947.
Pairaei F. SCHLTZ. 955.
pallescens L. 946.
panicea L. 946.
paniculata L. 954.
paradoxa WILLD. 934.
pauciflora LIGTH. 950.

pendula 11UDS. 945,
pilosa SCOTP.944.
pilulifera I.. 951.
polygama SCHK. 945.
praecox SCI|REB. 955.
praecox JACO. (949).
pseudocyperus L. 957.
pulicaris L. 950.
remota |. 956.
vrigida GOOD. 940.
riparia CURT. 959.
rostrata STOCKÉES 959,
rufa (939).
rupestris ALB. 950.
secalina WAHL. 956.
sempervirens VIÍLIL.955.
silvatica IHUDS. 954,
stellulata GOOD. 937.
stenophylla WAHIL. 9534.
stricta GOOD.non

LAM. (940).
strigosa HUDS. 954.
supina WAHL. 945.teretiuscula GOOD.

(954).
tomentosa L. 948.
transilvanica SCHUR 950.
umbrosa HOST 950.
ustulata WAHLENB.

(952).
vaginata TAUSCII 947.
verna VILL. (949)..
vesicaria L. 959.
vulgaris FR. (959).
vulpina L. 9532.

Carlina 701.
acaulis L. 702.
longifolia RCHB. 702.
stricta ROUY (702).
vulgaris L. 702.

Carpesium 675.
cernuum L. 675.

Carpinus 765.
betulus L. 765.

Carthamus 690.
lanatus L. 690.
tinctorius L. 690.

Carum 344.bulbocastanum
KOCH (345).

carvi L. 344.
Castalia 35.
Castanea 7067.



sativa MILL. 768.
vesca GARTN. (768).

Catabrosa 908.
aguatica BÍĚAUV. 908.

Caucalis 380.
daucoides L. 380.
latifolia L. (381).
muricata BISCL. 580.
orientalis |.. 380.

Ceder 984.
Cedr 984.
Cedrus 984.

atlantica Manetti 984.
Celastrineae 167.
Celer 352.
Centaurea 685.

— Míšenci 690.
alpestris HEG. et HEER

689.,

p. p. (684).
austriaca WILLD. 686.
axilaris WILLD. 687.
calcitrapa L. 688.
cyanus L. 688.
diffusa LAM. 688.
Fritschii HAYEK 0690.
jacea L. 684.Javornikiensis

FORM. (687).
Kotschyana HEUFT. 689.
maculosa LAM. 688.
micranthos GMEL. 688.
mollis W. K. 687.
montana L. 687.
nemoralis JORD. 685.
nigra L. p. p. (685).
nigrescens WILID. 685.
oxylepis W. GR. 685.
pannonica MAY. 684.
phrygia L.p. p. (685).
pratensis 1HUILL.

(685).

686.
rhenana BOREAU 0688.
Sadleriana JANKA 0688.
scabiosa L. 690.
solstitialis L. 686.
spinulosa ROGIIL. 688.
stenolepis KERNÉER 685.

non AEL. (697).

Centaurium 524.
— Míšenci 524.
minus GAR5. (524).
pulchellum DRUCE 524.tenuiflorum FRITSCH

(524).
uliginosum BECK 524.
umbellatum GILIB. 524.

Centunculus 401.
minimus L. 402.

Cephalanthera 804.
alba SIMK. 804.
ensifolia RICH.(804).
latifolia JANCIL(804).
longifolia FRITSCII 804.
pallens RICH. (804).
rubra RICH. 804.

Cephalaria 565.
transsilvanica SCHRAD.

565.
Cerastium 141.

alpinum L. 145.
alsinifolium TAUSCH 145.
anomalum W. K. 141.
arvense L. 144.
brachypetalum DESP. 142.
caespitosum GILIB. 144.
cerastioides BRIUTON 145.
fontanum BAUMG. 144.
glomeratum UHUILL. 142.
glutinosum FR. (147).
Kablikianum WOLF

NER (145).
lanatum LAM. 145.
latifolium L. 145.
macrocarpum S5CHUR

(144).
pumilum CURT. 142.
semidecadrum L. 142.
silvaticum W. K. 145.
strictum L. 145.
trigynum VIEL.(145).
uniflorum CLAIRV. 145.

Ceratocephalus 15.
KkaleatusL. 15...
orthoceras D. C. 15.

Ceratophylleae 710.
Ceratophyllum 710.

demersum L. 710.
submersum L. 710.Cerefolium nitidum

ČEL. (379). —
sativum BESS.(578),
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silvestre BESS. (5379).
Cerinthe 501.

alpina KIT. (501).
glabra MILL. 501.
minor L. 501.

Ceterach 1004.
officinarium WILLD. 1004.

Cicer 188.
arietinum L. 188.

Cicerbita WALLR.(615).
alpina WALLR. (613).Cicuta 349.
virosa L. 349,

Cichorium 582.
endivia L. 585.
intybus L. 585.

Cimicifuga 32.
foetida L. 32.

Circaea 332.
— Míšenci 3535.
alpina EHRH. 5355.
intermedia EHRH. 355
lutetiana L. 335.

Cirok 881.
Cirsium 694.

— Míšenci 700.
acaule WEB. 696.
arvense L. 694.
brachycephalum JUR. 696.
bulbosum D. C. 698.
canum MNCH. 697.
decusatum JANKA 699.
eriophorum SCOP. 699.
erisithales SCOP. 695.
heterophyllum HILL. 698.
lanceolatum SCOP. 699.
oleraceum SCOP. 695.
palustre SCOP. 696.
pannonicum GAUD. 698.
rivulare LINK. 697.

Cistineae 100.
Cizrna 188.

BR. (973).
Clematis 22.

alpina MILL. 23,
flammula L. 24.
integrifolia L. 22.
recta L. 22.
vitalba L. 23.
viticella L. 25.

Cnicus 690.
benedictus L. 691.

Cnidium 5357.
apioides SÍMK. 357.
venosum KOCH 357.

Cobresia 961.
bipartita DALLA TORRE

961.
Coeloglossum 798.

viride HART. 798.
Cochlearia 75.

officinalis L. 74.
Tatrae BORBÁS 74.

Coleanthus 888.
subtilis SEIDL 888.

Colchicaceae 819.
Colchicum 820.

autumnale L. 820.
Collomia 505.

grandiflora DOUGL. 505.
Colutea 207.

arborescens L. 207.
orientalis MILL. 208.

Comarum 247.
palustre L. 247.

Compositae 570.
Conioselinum 359.

tataricum WISCH. 559,
Conium 372.

maculatum L. 5375.
Conringia 62.

austriaca RCHIB. 65.
orientalis ANDRZ. 63.

Convallaria 859.
majalis L. 859.

Convolvulaceae 507.
Convolvulus 507.

arvensis L. 508.
sepium L. 508.

Coralliorrhiza 806.
innata R. BR.
neottia SCOP.
trifida CHAT. 806.

Coreopsis tinctoriu
NUTT. (645).

Coriandrum 382.
sativum L. 382.

Corispermum 732.
canescens KIT. 7752.
hyssopifolium AUCT.

(732).intermedium AUCT.
(732).

nitidum KIT. 752.
Corneae 355.

(806).
(805).



alba L. 356.
mas L. 3535.
sanguinea L. 3536.stolonifera MICIIX.

(336).
Coronilla 221.

coronata L. 222.
frutescens D. C. (224)
montana JACO. (222).
vaginalis Lmk. 222.
varia L. 221.

Coronopus 82.
procumbens GILIB. 82.
R uellii ALL. (82).

(82).
Corrigiola 159.

litoralis L. 159.
Cortusa 5396.

Matthioli L. 397.
Corydalis 38.

capnoides WAWHLBG.
(38).

cava SCHW. 59.
digitata PERS. 38.
fabacea PERS. 59.
Gebleri LEDEB. 38.
intermedia P.M.Íč.(39)
lutea D. C. 38.
pumila RCHB. 58.
solida SW. (38).

Corylus 765.
avellana L. 765.
maxima MIIL. 755.
tubulosa WILLD. (765).

Corynephorus 895.
canescens BEAUV. 895.

Cotinus coggvria
SCOP. (162).

Cotonoaster 310.
integerrima MED. 510.
melanocarpa LODD.

(310).
nigra WHLBC. 5310.

tomentosa LINDL. 310.
vulgaris LINDIL.

Crambe 84.
tatarica JACO. 84.Crassula aguatica

SCHONL. (251).
Crassulaceae 224,

(310).
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Crataegus 314.
— Míšenci 315.
calycina PETERM. 515.
crus galli L. 315.
curvisepala LINDM. 315.
monogyna JACO. 515.
oxyacantha L. 315.
Pyracantha PERS. 314.

Crepis 5853.
— Míšenci 589.
alpestris TAUSCHÍ. 587.
biennis L. 585.
capillaris WALLR. 585.
conyzifolia D. TORRL 588.
foetida L. 589. i
grandiflora TAUSCH

(588).
Jacguini TAUSCHÍ 587.
mollis ASCHERS. 588.
nicaensis L. 580.
paludosa MNCH. 587.
pannonica KOCH(580).
praemorsa TAUSCH 580.
pulchra L. 584.
rhoeadifolia M. B. 5809.
rigida W. K. 586.
setosa HALL. F. 589.
sibirica L. 588.
succisifolia TAUSCH 589.
tectorum L. 585.
Velenovskýi DOM. 589.
virens VIÍLL.(585).

Crocus 7806.
albiflorus KIT. 787.
banaticus GAY 797.
banaticus HEUVT'.

(787).
Heuffelianus HERB. 787.
iridiflorus HEUFT.

(787).
neapolitanus IIORT. 787.
sativus ALL. 787.
vernus WULFT, 787.

Cruciferae 40.
Crypsis 872.

aculeata AIT. 879.alopecuroides
SCHRAD. (873).schoenoides LAM.
(875).

Cryptogamae 992.
Cryptogramme 1005.

crispa R. BR. 1005.
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Cucubalus 132.
baccifer L. 132.

Cucumis 545.
melo L. 545.
sativus L. 545.

Cucurbita 545.
pepo L. 545.

Cucurbitacene 542.
Cukrovka 732.
Cupressaceae 988.
Cupuliferae 765.
Cuscuta 506.

arvensis BILYRICHI 506.
epilinum WEIHE 507.
epithymum L. 507.
europaea L. 507.
lupuliformis KROCK. 506.
m a jor D. C. (507).
m inor GILÍIB. (507).
trifolii BAB. 507.

Cuscutaceae 5006.
Cuviera europaea

KOEHLER (869).
Cyclamen 598.

europaeum L. 399,
Cydonia 316.

oblonga MILÍ.. 316.
vulgaris PERS. 316.Cynanchium vinceto
xicum PERS. (527).

Cynodon 882.
dactylon PERS. 882.

Cynoglossum 501.
— Míšenci 502.
germanicum JACO.

(502).
montanum LAM. 502.
officinale L. 501.

Cynosurus 924.
cristatus L. 925.

Cyperaceae 927.
Cyperus 961.

flavescens L. 962.
fuscus L. 965.
glomeratus L. 962.
pannonicus JACO. 962.

Cypripedium 807.
calceolus L. 808.

Cypřišek 991.
Cystopteris 1005.

fragilis BERNH. 1005.
montana Lk. 1005.

sudetica A. BR. 1005.
Cytisus 210.

austriacus L. 212.
hirsutus L. 211.
laburnum L. 211.
nigricans L. 211.
procumbens BOISS. 210.
ratisbonensis WETMM.212.

Čarovník 352.
Čechřice 374.
Čekanka 582.
Čemeřice 25.
Černohlávek 462.
Černohořčice 57.
Černucha 27.
Černýš 446.
Čertkus 567.
Česnáček 62.
Česnek 850.
Čičorka 221.
Čilimník 210.
Čimišník 207.
Čípek 841.
Čistec 455.
Čočka 188.

Dactylis 905.
glomerata L. 905.

Danthonia 896.
calycina RCHB. 896.
decumbens D. C. (8%).Dantia palustris

KARSCH. (1018).
Dantonie 896.
Daphne 747.

arbuscula ČELAK. 748.
cneorum L. 748.
mezereum L. 747.

Datura 515.
stramonium L. 515.

Daucus 371.
carota L. 372.
grandiflorus SGCOP.

679).
Dejvorec 380.
Delphinium 28.

Ajacis L. 29.
consolida L. 29.
intermedium SOL. 29.
oxysepalum PAŇX.20.

Denivka 858.
Dentaria 49,



— Míšenci 50.
bulbifera L. 50.
enneaphylos L. 50.
glandulosa W. K. 50.

Deschampsia 895.
caespitosa BEAUV. 895.
flexuosa L. 895.

Devaterník 100.
Devětsil 677.
Děhel 565.
Dianthus 132.

— Míšenci 137.
arenarius L. 1535.
armeria L. 1536.
barbatus L. 136.
Ccaesius SM. (134).
Carthusianorum L. 136.
collinus W. K. 1534.
compactus KIT. 1536.
deltoides L. 135.
glacialis MHAENKÉE154.

154.
hungaricus PERS.

(155).

nitidus W. K. 1533.
Pontederae KERN. 157.
praecox W. K. 1535.
serotinus W. K. 155.
silvaticus HOPPE 154.
speciosus RCHB. 156.
superbus L. 1536.
Vatrae BORB. (155).

Dictamnus 166.
albus L. 166.Dierviella rosea
TOURN. (549).

Digitalis 4536.
ambigua MURR. 456.
lutea L. 457.

Digitaria 882.
ciharis KOEL. 885.
filiformis KOEL. 885.
«labra GAUD.(885).

sanguinalis SCOP. 885.
Dichostilis 965.

Micheliana NEES. 965.
Dill 365.
Dingel 802.
Diplachne 924.

serotina LMK, 924.
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Diplotaxis 68.
muralis D. C. 68.
tenuifolia D. C. 068.

Dipsacaceae 564.
Dipsacus 564.

— Míšenci 565.
fullonum HUDS. 594.
laciniatus L. 565.
pilosus L. 564.
sativus GAR-S.(504).
silvester HUDS. 565.

Distel 691.
Divizna 412.
Dobromysl 472.
Doppelkugel 5382.
Doppelsame 068.
Dorngras 872.
Dornmyrte 841.
Doronicum 0654.

austriacum JACO. 055.
carpacitum NYM. 1019.
caucasicum M. BILB. 655.
hungaricum RCIIB. 655.
pardalianches L. 055.
stiriacum D. T. 655.
villosum VÍERII. (955).

Dorycnium 205.
pentaphyllum SCOP. 206.

Dosten 472.
Dotterblume 24.
Douglasfichte 986.
Douglaska 986.
Draba 71.

aizoides L. 71.
dubia SUTER 72.
frigida SUTER (72).
lasiocarpa ROCH. 71.
muralis L. 72.
nemorosa L. 71..
tomentosa WAHLDB. 72.
verna L. 72.

IDracocephalum 407.
austriacum L. 467.
moldavicum L. 468.

Drachenkopf 467.
IDrachenwurz 977.
Draslavec 622.
Dreháhre 805.
Drehling 805.
Dreizack 811.
Dreizahn 896.
Drchnička 401.
Drnavec 745.
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Drobnokvět 159.
Drobnoušek 799.
Drobýšek 401.
Drosera 96.

— Míšenci 97.
anglica HUDS. (97).
intermedia HAYNĚ 97.
longifolia L. 97.
rotundifolia L. 96.

Droseraceae 96.
Driůsenglocke 559.
Dryádka 250.
i)ryas 250.

octopetala L. 250.
Iryopteris 1002.Linnéana CHRIST

(1002).
phegopteris CHRIST
pulchella HAY. 1002.
Robertiana CHRIST

Dřín 3535.
Dřípatka 397.
Dříšťál 35.
Dub 766.
Durman 515.
Dvojštítek 79.
Dvouzubec 641.
Dymnivka 58.
Ďáblík 917.

(005.

Eberesche 512.
Eberwurz 701.
Ehrenpreis 416.
Echinochloa 884.

crus galli L. 884.
oryzoides FRITSCH

(884).
Echinops 705.

commutatus JURATZKA
704.

zlobifer JANKA(704).
Ritro L. (704).
ruthenicus M. B. 704.
sphaerocephalus I.. 705.Echinopsilon sedo
ides MAC.

Echinospermum
pula LEHM. (502).
delexu mLEHM. (502).

Echium 498.
altissimum JACO. 499.
rubrum JACO. 499.
vulgare L. 498,

l a p

Eibe 988.
Eibisch 198.
Eiche 766.
Einbeere 841.
Eisenhut 50.
Eisenkraut 486.
Elaeagneae 746.
Elaeagnus 746.

angustifolia L. 746.
Elatine 116. — 1018.

alsinastrum L. 116.
ambigua WIGHT.
hexandra D. C. 116.
hungarica MOESZ. 1018.
hydropiper L. 116.
hydropiper AUCT.

(1018).
Oederi MOESZ. (1106).
Oederi MOESZ. 1018.
triandra D. C. 116.

Elatineae 116.
Elengras 925.
Elodea 809.

canadensis RICH. 809.
Elsholtzia 483.

cristata WILLD. 485.
Elsholtzie 483.
Elymus 8068.

arenarius L. 869.
europaeus L. 869.

Elyna 961.
Bellardii K. KOCH 951.

Empetraceae 125.
Empetrum 135.

nigrum L. 125.
Engelsifk 1001.
Engelwurz 365.
Enzian 517.
Epheu 356.
Epilobium 327.

— Míšenci 3532.
adnatum GRIS. 351.
anagallidifolium

LAM. (330).
angustifolium L. 328.
alpestre KROCKÉR 550.
alpinum L. 350.
alsinifolium VILL. 350.
coHinum GMEL. 550.
hirsutum L. 328.
Lamyi SCHULTZ 351.
lanceolatum SEB. et M. 54
montanum L, 350,



nutans TAUSCH 351.
obscurum SCHREB. 332.
palustre L. 352.
parviflorum SCHREB. 329.
roseum SCHREB. 350.
rosmarinifolium HALNKÉE

328.
tetragonuml. p.p.

(351).

virgatum FR. (332).
Spimedium 34.

alpinum L. 34.
"pipactis 802.

— Míšenci 804.
atropurpurea RAFIN. 804.atrorubens SCHULI.

(804).
latifolia ALL. 805.
microphylla SW. 804.
palustris L. 805.
rubiginosa CRANITZ

(804).sessilifolia PETERM.
(804).

varians CRANTZ 804.
violacea DUR. (804).

úpipogon 801.
aphyllus SW. 801.

"guisetaceae 992.
"guisetinae 992.
iguisetum 992.
arvense L. 992.
elongatum WIIII.

(995).heleocharis EHRH.
(995).

hiemale L. 995.
limosum L. 995.
maximum LMK. 994.
palustre L. 994.
pratense EHRH. 994.
ramosissimum DESF. 995.
silvaticum L. 994.

variegatum SCHL. 995.
"ragrostis 901.

megastachya LINK. 1021.
minor HOST 902.
pilosa P. BEAUV. 902.

"ranthis 26.
hiemalis SALISB. 26.
"rbse 118,
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Erbsenstrauch 207.
Erdbeere 250.
Erdbeerspinat 7530.
Erdknollen 344.
Erdrauch 39.
Erechthites 655.

hieraciifolia RAF. 655.
praealta RÁAĎ.(655).

Erica 388.
carnea L. 588.
herbacea L. (588).
vulgaris L. (388).

Ericaceae 3806.
Erigeron 667.

— Míšenci 669.
acer L. 667.
alpinus L. 698.
annuus PERS. (667).
atticus VILL. 667.
canadensis L. 667.
carpathicus GRÍISet

SCHENK (667).
droebachiensis MŮLL. 667.
glabratus HOPPÍ (669).
neglectus A. KERNER 6606.
polymorphus SCOP. 0669.
uniflorus L. 6068.

rtophorum 964.
angustifolium ROT 964.
gracile KOCH 954.
Jatifolium HOPPE 964.
Scheuchzeri HOPPE 964.
vaginatum L. 964.

Erle 765.
Erodium 115.

cicutarium U'HÉRŘ 110.
Erophila verna E.MEY.

(72).
Eruca 87.

sativa LAM. 87.
Erucastrum PRESL 85.

obtusangulum RCIID.
(86).Pollichii SCHIMPet
SPENN. (86).

Eryngium 368.
alpinum L. 369.
campestre L. 360.
planum L. 369.

Erysimum 60.
angustifolium EHRII.

(62).
canescens ROTH (61).

Li
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crepidifolium RCHB. 62.
diffusum EHRH. 61.
durum PRESL 61.
erysimoides FRITSCII 62.
hieraciifolium L. 61.
cheiranthoides L. 60.
odoratum EHRII.(62).
pannonicum CRANTZ

(62).
repandum L. 60.
Wittmanni ZAWADSKI 62.

Erythraea L. (524).
centaurium PERUS.

(524).linariaefolia PURS.
(524).ramosissima PERS.
(524).

Erythronium 825.
dens canis 825.

Erzengelwiirz 365.
Eseldistel 700.
Esche 530.
Eschenahorn 165.
Esparsette 220.
Euclidium S5.

syriacum R. BR. 85.
Eupatorium 0678.

cannabium L. 678.
« Euphorbia 769.

— Míšenci 778.
ambigua W. et K.
amygdaloides L. 775.
angulata JACO. 775.
carniolica JACO. 1021.
carpatica WOL. 1021.
cyparissias L. 777.
dulcis L. 772.
esula L. 777.
exigua L. 778.
falcata L. 778.
Gerardiana JACO.

(774).
helioscopia L. 775.
humifusa WILLD. 770.
lathyris L. 771.
lucida W. K. 776.
maculata L. 770.
palustris L. 771.
pannonica HOST 774.
peplus L. 778.
platyphylla L. 771.
polychroma KERN. 771.

salicifolia HOST 775
segetalis L. 777.
Segueriana NECK. 774.
stricta L. 771.
verrucosa JACO. 772
villosa W. K. 775.
virgata W. K. 776.

Euphorbiaceae 7069.
Euphrasia 442.

— Míšenci 445.
brevipila BURNAT et

GREMII 445.
coerulea UAUSCII 445.
curta FRIES 445
gracilis FRIES 444.
Kerneri WETTST 445.
lutea L. (445).:
minima JACO. 444.
montana JORD. 445.
nemorosa PERS. 444.
odontites L. (445).
picta WIMM. 444.
Rostkoviana MAYNE 445.
salisburgensis HOPPE 445.
stricta HOST 444.
tatarica FISCH. 444.
Tatrae WETTST. 444.

Eurotia
ceratoides C. A. M. 1020.

Evonymus 167.
europaea L. (168).
verrucosa SCOP. 168.
vulgaris MILL. 1068.

Fadengriffel62.
Fagopyrum 716.

— Míšenci 718.
baldschuanicum WH.GROS

717.
convolvulus H. GROSS 717
dumetorum SCHREB. 717.
sagittatum GILTB. 718.
tataricum GARTN. 718

Fagus 757.
sHvatica |.. 767.

Falcaria 350.
Riviní HOST (550).
stoides ASCH. 350.
vulgaris BERNH. 350.

Falsches Kreuzkraut 655.
Faltenlilie 827.
Faserschium 351
Faulbaum (171



Fazol 189.
Federgras 879.
Feigwurz 12.
Feldsalat 562.
Felsenmispel 310.
Felsnelke 157.
Fenchel 359
Fenykl 359.
Ferkelkraut 617.
Festuca 915.

— Míšenci 922.
aglochis BORB. 917.
amethystina L. 916.
apennina DE NOT 921.
arundinacea SCHREB. 921.
brachystachys

(HACKEL) RICHTER
(920).

capillata LAM. 917.
carpatica DIETR. 919.
Drymeia M. et K. (920).
duriuscula L. 918.
falax THUILL. 915.
gigantea VILL. 920.
glauca LAM. 918.
glauca b. psammo
phila HACK.ap. ČELAK

(918). í
heterophylla LAM. 914.
montana M. B. 920.
myurus L. (925).
ovina subsp. eu-o0

vina var. vulgaris
(KOCH.) HACKEL (917).

picta KIT. 915.
Porcii HACKEL 915.
pratensis HUDS.
psammophila HACKÉEL

918.
pseudoovina HACKEL 91s.
rubra L. 915.
rubra var. commuta

ta GAUD. (915).rubra var. tricho
phylla (GAUD))
HACK. (914).sciuroides ROTE.
(925).

silvatica HOST. (920).
silvatica VILL. 920.
stricta HOST 918.
sulcata HACK. 919.
supina SCHUR 917,

Klíč k úplné květeně,
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Tatrae DEGEN 916.
trichophylla DUCROS 914.
Uechtritzinana WIESB. 921.
vaginata W. et K. 918.
vallesiaca SCHL. 919.
versicolor KRAJINA 920.
vulgaris PODP. (917).

Fetthenne 225.
Fettkraut 404.
wicaria 12.

calthifolia RCHB. 12.
verna HUDS. 12.

Fichte 986.
Fichtespargel 384.
Filago 559.

— Míšenci 661.
arvensis L. 660.
gallica L. 661.
germanica L. 660.
minima FR. 660.
montana L. (6060).

Wilicinae 999.
Filipendula 255.

hexapetala GILIB.
(255).

ulmaria MAX. 255.
vulgaris MONCH. 255.

Filzkraut 460.
Fingergras 882.
Fingerhut 456.
Fingerkraut 257. o
Flammenblume 505.
Flechtbinse 957.
Flieder 529.
Flockenblume 685.
Flohkraut 674.
Fliigelknoterich 718.

capillaceum GILIB.
(559).

vulgare MILL. 359,
Forsythie 5530.
Forsythia 530.

suspensa WAHL. 550.
Fragaria 250.

— Míšenci 251.
collina EHRH. (251).
elatior EHRH. (251).
moschata DUCH. 251.
vesca L. 251.
viridis DUCH. 251.

Frangula 171.
alnus MILLE, 171,

66
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Frauenfarn 1008.
Frauenmantel 254.
Frauenschuh 807.
Frauenspiegel 540.
Wraxinus 5530.

excelsior L. 550.
Fritillaria 824.

meleagris L. 824.
Froschbiss 808.
Froschloffel 809.
Fuchsschwanz 738, 871.
Fuchsschwingel 922.
Fumana prociůimbens

DUM. (100).
Fumaria 359.

officinalis L. 50.
parviflora LMK. 59.
rostellata KNAF 39.
Schleicheri SOYER. 40.
Vaillantii LOIS. 40.

Fumariaceae 38.

Gagea 835.
— Míšenci 827.
arvensis DUM. 826.
bohemica SCHULT. 826.
lutea KER. 827.
minima KER. 826.
pratensis DUM. 826.
pusilla SCHULT. 827.

©Galanthus 780.
nivalis L. 780.

Galega 206.
officinalis L. 206.Galeobdolon luteum
HUDS. (454).

Galeopsis 460.
— Míšenci 462.
angustifolia [£HRH. 462.
bifida BON. 461.
dubia LEERS 461.
grandiflora MILL. 461.
ladanum L. 462.
latifolia HOFFM.
ochroleuca LINK.

(461).
pubescens BESS. 461.
speciosa MIIL.
tetrahit L. 461.
versicolor CURT.

(461).
villosa HUDS,

Galinsoga 645.

(452).

(461).

(461).

parviflora CAV. 645.
Galinsoge 645.
Galium 551.

anisophyllum VILL. 550.
aparine L. 557.
aristatum L. (554).
asperum SCHREB. 555.
austriacum JACO. 556.
boreale L. 553.
cruciata SCOP. 552.
elongatum PRESL 555.
glaucum L. (559).*
hercynicum WEIG. 555.
infestum W. K. (557).
mollugo L. 554.
palustre L. 5553
pedemontanum ALL. 552.
rotundifolium L. 552.
rubioides |. 553.
saxatile L. (555).
Schultesii VĚST 554.
silvaticum L. 554.
silvestre POLL.
spurium L. 557.
spurium L. var. echi

nospermum WALILER.
(557).

sudeticum TAUSCH 556.
tricorne WITH. 556.
uliginosum L. 555.
Vaillanti D. C. 557.
vernum SC 552.
verum L.

Wirtgeni SCHULTZ 551.
Gamander 477.
Gánsebliimchen 570.
Gánsedistel 612.
GánsefufRi 725.
Gánsekresse 51.
Gaudinia 8606.

fragilis BEAUV. 860.
Gaudinie 850.
Gauchheil 401.
Gauklerblume 455.
GeiRblatt 252, 547.
Geilfufk 345.
Geiltklee 210.
GeifRraute 206
Gelbdolde 373
Gelbling 252.
Gelbstern 825.
Geldweiderich 399.
Gemsenhcide 380,

(555).



Gemskresse 76.
Gemswurz 654.
Genista 208

elata WENDER 2
germanica L. 209.
ovata W. K. 209.
pilosa L. 209.
sagittalis L. 208.
tinctoria L. 210.Genistella
GAMS (208).

Gentiana 517.
amarella L. (525).amarella var. turfo

sa ČEL. (523).
asclepiadea L. 520.
aspera HEGTSCH. (525).
austriaca KERN. 524.
axillaris RCHB. 525.
baltica MURB. 522.
campestris L. 522.
carpatica WETTIST. 524.
ciliata L. 518.
Clusii PERR. et SONG. 520.
cruciata L. 519.
frigida HAENKÉ 521.
gcrmanica WILLD.

(525). óchloraefolia NEES
(525).

lingulata AG. 535.
lutea L. 518.
nivalis L. 521.obtusifolia

(525).
pannonica SCOP. 519.
pneumonanthe L. 520.
praecox KERN. 525.
punctata L. 519.
pyrenaica L. 520.
Sturmiana KERN. 523.
teneHa ROTTB. 522.
uliginosa WILLDĎ. 525
verna L. 521.
Wottsteinii MURB. 523

Gentianeae 516.
Geraniaceae 109.
Geranium 109.

bohemicum L. 111.
columbinum I. 112.
dissectum L. 112.
divaricatum EIRII, (12
lucidum L. 114.

sagitalis

WILLD.
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molle L. 115.
palustre L. 110.
phaeum L. 111.
pratense L. 110.
pusillum L. 115.
pyrenaicum L. 115.
robertianum L. 114.
rotundifolium L. 114.
sanguineum L. 110.
sibiricum L. 112.
silvaticum L. 111.

Germer 820.
Gerste 866.
Geum 248.

— Míšenci 250.
aleppicum JACO. 249.
montanum L. 250.
reptans R. BR. 250.
rivale L. 248.
strictum AVI.
urbanum L. 249.

Giftbeere 512.
Ginkgo 979.

biloba L. 980.
Ginkgoaceae 979..
Ginster 208.
Gladiolus 785.

imbricatus L. 786.
paluster GAUD. 786.

Glanzgras 886.
Glaskraut 745.
Glasschmalz 7535.
Glatthafer 889.
Glaucium 57.

corniculatum CURT. 38.
flavum CR. 58.
phoeniceum CR.

Glaux 402.
maritima L. 402.

Glechoma 466.
hederacea L. 4606.
hirsuta W. K. 4606.

Glcilic 357.
Glicdkraut 465.
Globularia 4053..

cordifolia L. 405.
Willkommii NYM. 405.

Globularieae 405.
Glóckel 595.
Glockenblume 551.
Glyceria 906.

aguatica WAHL,
Iuitans R, BR, 900,

(249).

(38).

(900),



1044

maxima HOLMBERG 906.
nemoralis UECHTR. et

KORN. 907.
plicata FR. 907.
spectabilis MERT.et

KOCH (906).
Glycine 224.

frutescens DEL. 224.
Glycyrrhiza 206.

glabra L. 207.
Glyzyne 224.
Gnadenkraut 455.
Gnaphalium 655.

arenarium L. (958).
carpathicum WIILCGC.

(659).
dioicu m L. (659).
Hoppeanum KOCH. 658.
Ilcontopodium SCOP. 656.
luteo-album L. 656.
margaritaceum L.

(659).
norvegicum GUNN. 657.
supinum L. 657.
silvaticum L. 657.
uliginosum L. 656.

Goldbart 882.
Goldhafer 894.
Goldkolbe 652.

goldrute 669.oodyera 805.
repens R. BR. 805.

Gotterbaum 168.
Gottvergess 458.
Gramineae 852.
Gránke 3687.
Grannenhirse 878.
Graslilie 821, 8537.
Grasnelke 5390.
Grasschwertel 787.
Gratiola 435.

officinalis L. 455.
Graukresse 70.
Grindkraut 566.
Grosulariaceae 5316.
Gundelrebe 406.
Giinsel 476.
Gurke 543.
Gymnadenia 790.

— Míšenci 797.
albida RICH. 797.
conopea R. BR. 797.
odoratissima RICH, 797,

Gymnospermae 979.
Gypskraut 159.
Gypsophila 1539.

arenaria W. K. 140.
fastigiata L. (140).
muralis L. 1539.
paniculata L. 140.
repens L. 140.

Haarbinse 965.
Haargras 868.
Haarstrang 359.
Habichtskraut 580.
Habr 765.
Hacguetia 367.

epipactis D. C. 368.
Hadí jazyk 1016.
Hadí mord 624.
Hadí mordec 626.
Hadinec 498.
Hafer 889.
Haftdolde 380.
Hahnenfuft 5.
Hainsimse 845.
Halorrhagideae 335.
Halucha 355.
Hanf 741.
Hartgras 905.
Hartheu 101.
Hartriegel 355.
Hasel 765.
Haselwurz 706.
Hasenlattich 615.
Hasenohr 5347.
Hasivka 1005.
Hauhechel 214.
Hauptbinse 997.
Hauswurz 250.
Havez 679.
Heckensame 2153.
Hedera 336.

helix L. 356.
Hederich 60.
Hedysarum 225.

obscurum L. 224.
Heidelbeecre 388.
Heidekraut 388.
Heilwurz 355.
Heleocharis 969.

acicularis R. BR. 909.
carniolica KOCIÍ 971.
glaucescens SCHULT, 971,
wracilis HAY, 972,



mamillata LINDB. 971.
ovata R. BR. 970.
palustris R. BR. 971.
pauciflora LINK. 970.
uniglumis SCFLUL'T. 971.

Heleochloa 872.
alopecuroides HOST

(873).
explicata IHACK. S75.
schoenoides MOST 875.

Helianthemum 100.
alpestre D. C. 101.
canum BAUMCGC. (01.
fumana MILL. 100.

chamaecistus MILL. 100.
obscurum PERS.
oelandicum WALIL.

(101).
rupifragum KERNER 101.
vineale PĚERS.(101).

Helianthus 640.
annuus L. 640.
tuberosus L. 640.

Helichrysum 658.
arenarium D. C. 658.

Heliosperma 127.
alpestre RCHB. 128.
guadrifidum RCHB. 127.

Heliotropium 505.
europaeum L. 504.Helleborine purpu

rata DRUCE (S04).
Helleborus 25.

niger L. 25.
purpurascens W. K. 25.
viridis L. 25.

Hellerkraut 77.
Helminthia 622.

echioides GARTN. 625
Helmkraut 465.Helosciadum

KOCII (552).
Hemerocallis 838.

flava L. 830.
fulva L. 830.

Hemlock-Tanne 988.
Hepatica 16.

nobilis SCHRB. (17).
triloba GIL. 17.

Heracleum 367.
sphondylium L. 565.

Herminie 801.
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Herminium 801.
monorchis R. BR. 801..

Herniaria 158.
Besseri ANDRZ. 158.
glabra L. 158.
hirsuta L. 158.
incana AUT. (158).

Herzblatt 97.
Heřmánek 651.
Hesperis 65.

matronalis L. 64.
nivea BAUMG. 65.
runcinata W. K. 65.
tristis L. 64

Hexenkraut 352.
Hibiscus 108.

trionum L. 109.
bheracium 589.

— Míšenci 507.
alpinum L. 598.
apiculatum TAUSCH 500.
asperulum FREYN 605.
atratum FR. 604.
aurantiacum L. 590.
auricula L. 592.
Bauhinii BESS. 595.
bifidum W. K. 602, 605.
Bocconei GRISIEB. 604.
bohemicum FR. 604.
bructerum FRIES 600.
bupleuroides GMEL. 596.
caesitum Fr. 602, 605.
carpaticum BESS. 605.
conspurcans NORRLIN

604.
corconticum KNAF. 605.
corconticum ssp. erythropo

dum UECHTR. 601.
corconticum ssp. Freyniu

num VELEN. 604.
cymosum L. 595. ©
decipiens TAUSCH 500.
dentatum HOPPE 597.
echioides LUMN. 5.
IEngleri UECHTR. 604.
epimedium Fr. 605.
flagellare WILLD. 591.
florentinum ALL. 594.
Horibundum WIMM. 595.
Vritzci F. SCHULTZ 599,
wlandulosodentatum

UECHTR. 604.
HaHeri VILE. 600,
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chlorocephalum WIMM.
605.

levigatum WILLD. 606.
Jiptoviense BORD. 605.
maculatum SMÍTTI 605.
murorum L. 601.
nigrescens WILLD. 599,

600.
nigritum UECHTR. 0604.
pallidum SCEI. BIP. 602.
pallidum BIV. ssp. grani

ticum SCH. BÍP. 602.
pedunculare TAUSCH 598.
pilosella L. 591.
praealtum VIIL.p.

(594).
pratense TAUSCH 592.
prenanthoides VILL. 6060.
racemosum W.K. 906.
rhodopeum [GRISEB.|

ZAHN 595.
ripbaeum UKCIVTR. 604.
rotundatum KIT. 601.
sabaudum L. 607.
scorzonerifolium VILL. 597.
setigerum 'AUSCH 594.
silesiacum KRAUSE 605.
stygium ULECHTR. 604.
tubulosum TAUSCLII 597.

„ umbellatum L. 607.
umbrosum JORD. 601.
villosum L. 596.
vulgatum Fr. 601. 604.
Wiesbaurianum UECHTR.

602.
Hierochloa 888.

australis R. et SCH. 888.
borealis ROM.et

SCHULT (888).
hirta HAYEK (888).
odorata WAIIL. S88.

Iimantoglossum (790).
Hipocasteneae 105.
Hipocrepis 225.

comosa L. 225.
ippophaé 740.

rhamnoides |. 747.
Hippuris 355.

vulgaris L. 355.
Hirse 883.
Hirschfeldia 85.

erucastrum FRITSCH
(86).

gallica FRITSCH 66.
nasturtiifolia FRITSCH 86.

Hirschhaar 869.
Hirschsprung 159.
Hirschzunge 1015.
Hirtentáschel 82.
Hladýš 370.
Hlaváč 560.
Hlaváček 10.
Hledík 4532.
Hlístník 802.
Hlízník 8006.
Hlodáš 215.
Hloh 314.
Hlošina 746.
Hluchavka 453.
Hnědenec 802.
Hnilák 384.
Hohldotter 87.
Hohlzahn 450.
Hohlzunge 796.
Ilojník 465.
|lolcus 888.

lanatus |. 888.
mollis L. 889.

Holoschoenus 967.
vulgaris LINK. 9067.

Holosteum 151.
umbellatum L. 151.

Holunder 545.
Ilomogyne 676.

alpina CASS. 676.
Honiggras 888.
Hopfen 741.
Hordeum 856.

cylindricum MURR.
(869).

distichon L. 867.
Gussoneanum PARL. 868.
hexastichon L. 867.
jubatum L. 867.
maritimum WITH. 868.
murinum L. 868.
silvaticum VILÍ. (899).
vulgare |.. 867.
zeocriton L. 867.

Hornmohn 57.
Hornblatt 710.
Hornice 450.
Hornklec 205.
Hornkopfchen 15.
Hornkraut 141.
Hornsame.



Ilořčice 68.
Hořčík 620.
Hořec 517.
Hořinka 62.
Hóoswurz 79%.
Hottonia 597.

palustris L. 397.
Hrách 188.
Hrachor 177.
Hrotnosemenka 97).
[Irubozel 740.
Hrudník 5065.
Hrušeň 312.
IIruštička 385.
Hřebenčík 98.
Hufeisenklee 225.
IHluflattich 676.
Hulevník 58.
Hulevníkovec 60.
Ihumulus 741.

lupulus L. 741.
Hundskamille 627.
Hundswurz 79%.
Hundszahn 825.
Hundszahngras 882.
Hundszunge 501.
Hungerbliimchen 71.
Huseník 51.
Hutchinsia 76.

alpina R. BR. 76.
petraea R. BR. 77

Hvězdnatec 5367.
Hvězdnice 651.
Hvězdník 666.
Hvězdoš 779.
Hvozděnka 157.
Hvozdíček 157.
Hvozdík 152.
Hvyba 990.
Mydrocotyle 369.

vulgaris L. 369.
Hydrocharis 808.

HHydrocharitcae 808.
HHydrophyllaceae 504.
Hvoscyamus 512.

niger L. 512.
Hypericineae 101.
Mypericum 101.

— Míšenci 104.
acatum MNCH.. 102.
alpigenum KIT“ 104.
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hirsutum L. 101.
humifusum L. 101.
maculatum CRANTZ 102.
montanum L. 105.
perforatum L. 102.
pulchrum L. 105.
guadrangulu m.(102.)
tetrapterum FR.(102).

Hypochoeris 617.
glabra L. 618.
maculata L. 618.
radicata L. 618.
uniflora VILL. 619.

Hyssopus 484.
officinalis L. 485.

Chaerophyllum 575.
aromaticum L. 376.
aureum L. 570.
bulbosum L. 5375.
hirsutum L. 576.
nitidum WAIIL. (579).
silvestre L. (579).
temulum L. 5375.

Chaeturus 459.
marrubiastrum RCI|1TB.459.

Chamaebuxus 125.
alpestris SPACH 125.

Chamaecyparis 991.
Lawsoniana PARLAT. 992,
nutkacnsis SPACÍIIÍ 991.
obtusa SIEB. a ZUCC. 992.
pisifera S[EB. 992.
thyoides L. 991.Chamaenerium angu
stifolium SCOP.(329).palustre SCOP.(528).

Chamaeorchis 799.
alpina RICH. 799.

Chamaeplium 60.
officinale WALLR. 60.

Chebdí 545.
Chelidonium 57.

majus L. 37
Chenopodiaceane 724.
Chenopodium 735.

— Míšenci 730.
album EL.797.
ambrosioides L. 720.
bonus Henricus L 728.
botrys L. 729.
capitatum ASCII.(751).
carinatum B. BR. 750.
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foliosum ASCH. (7530).
ficifolium SM. 726.
glaucum L. 727.
hybridum L. 725.
murale L. 726.
opulifolium SCHRAD. 727.
polyspermum L. 729.
rubrum L. 728.
serotinum HUDS.(72%).
urbicum L. 728.
virgatu m JESS.(750).
vulvaria L. 729.Cherleria sedoides L.
(155).

Chimophila 384.
umbellata NU'TT. 584.

Chlorcyperus glome
ratus PALLA (92).

Chmel 741.
Chmerek 159.
Chondrilla 617.

Juncea L. 617.
Chrastavec 568.
Chrastice 885.
Christofskraut 35.
Chrpa 685.
Chrpovník 681.
Chruplavník 757.
Chrysanthemum 652.

— Míšenci 656.
alpinum L. 655.
balsamita L. 65%.
coronarium L. 655.
corymbosum L. 655.
leucanthemum L. 654.
macrophyllum W. K. 654.
parthenium PERS. 654.
rotundifolium W. K. 554.
segetum L. 655.
subcorymbosum SCHUR 655.tanacetum KARSCH

(636).
uliginosum PERS. 654.
vulgare Bernh. 6536.
Zawadskii HERB. 635.

Chrysopogon 882.
Gryllus TRIN. 882.

Chrysosplenium 5326.
alpinum SCHUR 5%.
alternifolium L. 326.
oppositifolium I.. 326.

Chřest 840.
Chudina 65.

Chundelka 877.

Iberis 79.
umbellata L. 79.

Ibisch 108.
Ibišek 108.
Igelkolben 974.
Igelsame 502.
Illecebrum 158.

verticillatum L. 158.
Immenblatt 462.
Immerschón 658.
Impatiens 119.

noli tangere L. 120.
parviflora D. C. 120.

Imperatoria 5365.
ostruthium L. 5364.

Inula 670.
— Míšenci 674.
britannica L. 672.
conyza D. C. (674).
ensifolia L. 675.
germanica L. 674.
helenium L. 671.
hirta L. 671.
oculus christi L. 672.
salicina L. 675.
sguarrosa BERNÍÍ. 674.

Tridaceae 782.
Iris 785.

aphylla L. 785.
arenaria W. KIT. 785.
germanica L. 785.
graminea L. 785.
nudicaulis LAM.(785).
pseudacorus L. 785.
pumila L. 784. —,
sambucina L. 785.
sibirica L. 784.
spuria L. 784.
variegata L. 785.

Tsatis 82.
tinctoria L. 82.

Isnardia palustris L.
(1018).

Tsoetaceae 996.
Isoetes 996.

echinospora DUR. 990.
lacustris L. 996.

Isolepis setacca Ř.
BR. (969).

Isopyrum 26.
thalictroides L. 26.



Jablečník 464.
Jabloň 311.
Jahodník 250.
Jigerkraut 15.
Jalovec 990.
Janovec 208.
Jarmanka 3606.
Jarva 357.
Jasan 550.
Jasanojavor 165.
Jasione 542.

montana L. 542.
Jasmín 319.
Jaterník 106.
Javor 164.
Jazýček 79%.
Ječmen 866.
Ječmenka 868.
Jedle 984.
Jednolístek 807.
Jehlice 214.
Jelení jazyk 1015.
Jeřáb 312.
Jestřabina 206.
Jestřábník 589.
Jetel 192.
Ježatka 884.
Jílek 865.
Jilm 744.
Jinořadec 1005.
Jirnice 505.
Jírovec 165.
Jitrocel 514.
Jmelí 707.
Johannisbeere 5316.
Judenkirsche 511.
Juglandeae 768.
Juglans 768.

regia L. 768.
Juncaceae 842.
Juncagineae SIL.
Juncus 845.

— Míšenci 852.

alpinus VILL. 848.
articulatus L. 848.
atratus KROCK. S47.
bufonius I.. 852.
bulbosus L. 848.
capitatus WIEIG. 848.
castaneus SM. 850.
compressus JACO. S51.
conglomeratus L. S40.
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efusus L. 846,
filiformis L. 845.
fuscoater SCIRLB.

(848).
Gerardi LOIS. 851.
glaucus EHRII. 846.
gracilescens DOM.

(846).isthmiacus NECK.
(848).lamprocarpus EHRÍL
(848). íobtusiflorus EHRH.
(848).

silvaticu s REICH..(848).
sphaerocarpus NEES 852.
sguarrosus L. 851.
subnodulosus SCHRK. 848.
supinus MONCH(848).
tenageia £HRH. 852.
tenuis WILLD. 850.
trifidus L. 849.
triglumis L. 850.

Juniperus 990.
communis L. 990.
nana WILLD. 990.
sabina L. 990.
virginiana L. 990.

Jurinea 681.
cyanoides RCHB. 681.
mollis RCHB. 681.

Kadeřavec 1005.
Kafranka 1020.
Kakost 109.
Kiilberkropf 5375.
Kalina 545.
Kalmus 977.
Kamejka 497.
Kamejník 491.
Kamille 651.
Kammgras 924.
Kamminze 485.
Kamýšek 907.
Kamzičník 654.
Kandík 825.
Kapraď 1005.
Kapradina (008.
Kapustka 585.
Karbinec 485.
Karde 564.
Kastanie 707.
Kaštan 7067.
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Katrán 84.
Katzenminze 4606.
Katzenpfotchen 658.
Katzenschwanz 459.
Kavyl 879.
Kdoule 516.
Kejklířka 455.
Kelchgras 8906.Kentropryllum lana

tu m DD.C. (690).
Kerbelkraut 376.
Kerblík 376.
Kernera 74.

saxatilis RCHB. 75.
Kernerovka 74.
Kiefer 980.
Kickererbse 188.
Klappertopf 457.
Klee 192.
Kleestrauch 169.
Kleingriffel 807.
Kleinling 401.
Klejicha 527.
Klette 682.
Klettendolde 381.
Klettengras 878.
Klokoč 167.
Kmín 344.
Knabenkraut 790.
Knáuel 150.
Knáuelgras 905.
Knautia 568.

— Míšenci 570.
arvensis COULTER 568.
drymeia HEUFF. 570.
longifolia KOCH 568.
silvatica DUBY 570.

Knopfbinse 972. 
Knorpelkraut 158,757.
Knorpellattich 617.
Knorpelmohre 350.
Knotenblume 781.
Knotenfuf 841.
Knoterich 712.
Knotovka 120.
Kobresie 951.
kociánek 658.
Koeleria 902.

ciliata KERN. (905).
cristata L. (905).
glauca D. C. 902.
gracilis PERS. 902.
nitidula VELEN. 905.

pseudocristata DOMIN 905.
pyramidata DOMIN 905.

Kohátka 821.
Kohl 65.
Kohlrauschia 1537.

prolifera KUNTH 157.
Kohoutek 1325.
Kochia 7531.

arenaria ROTÍÍ 7531.
prostrata SCHRAD. 751.
scoparia SCHR AD. 752.

Kokořík 8539.
Kokoška 82.
Kokotice 500.
Kokrhel 457.
Kolenec 145.
Kollomie 505.
Kolomie 505.
Komonice 202.
Konigskerze 412.
Koniklec 18.
Konitrud 435.
Nonopáč 678.
konopě 741.
Konopice 460.
Kontryhel 2534.
Konvalinka 8539.
Kopr 3065.
Kopretina 652.
Koprník 5375.
Kopřiva 742.
Kopyšník 223.
Kopytník 706.
Korálice 806.
Korallenwurz 806.
Koriander 5382.
Korn 862.
Koromáč 358.
Koromáček 358.
Koryander 382.
Kosatec 785.
Kostilomka 838.
Kostival 409.
Kostřava 915.
Kotvice 3353.
Kotvičník 166.
Koukol 132.
Koulenka 405.
kozí brada 635.
Kozí list 547.
Kozinec 216.
Kozlíček 552,
Kozlík 560.



Krabilice 575.
Kragenblume 675.
Kráhenbeere 125.
Kráhenfuf: 82.
Krapp 560.
Krásnoočko 642.
Krasoskalník 75.
Kratzdistel 694.
Kravinec 1539.
Kren 75.
Kresse 80, 81.
Kreuzblume 120.
Kreuzkraut 644.
Krkavec 2535.
Kronenwicke 221.
Kronlattich 616.
Kropenáč 525.
Krtičník 455.
Kručinka 208.
Kruhatka 396.
Krummhals 491.
Krušina 171.
kruštík 802.
Krutiklas S05.
Křehkejš 145.
křen 75.
řez 68.
Křídlatec 169.
Křídlatka 718.
křivatec 825.
Kugelblume 405.
Kugeldistel 705.

Kuhblume 614.
Kuhkraut 1530.
Kuhschelle 18.
Kuklík 248.
Kukuřice 927.
Kiimmel 344.
Kůirbis 545.
Kuříčka 154.
Kuřinec 175.
Kuřinka 150.
Kuří noha 884.
Kustovnice 511.
Kyčelnice 49.
Kyhanka 387.
Kýchavice 820.
Kýlatka 159.
Kyprej 172.
Kyvor 1004.

Labiatae 450.

Labkraut 551.
Lactuca 608.

— Míšenci 611.
Chaixii VILL. (610).
muralis GARTN. 609.
perennis L. 608.
guercina L. 610.
sagittata W. K. 610.
sativa L. 611.
scariola L. 611.
serriola L. (611).
viminea PRESL 609.
virosa L. 611.

Ladoňka 829.Laelia orientalis
DESV. (85).

Laichkraut 812.
Lakušník 15.
Lamium 453.

— Míšenci 455.
album L. 454.
amplexicaule L. 455.
galeobdolon ČR. (454).
luteum KROCK. 454.
maculatum L. 454.
purpureum L. 455.

Láimmersalat 585.
Lampsana 583.

communis L. 585.
Lappa (682).

macrosperma WALLR.
(685).

major GARTN. (682).
minor D. C. (685).
tomentosa L. (682).

Lappula 502.
deflexa GAR. 502.
echinata GIL. 502.

Lárche 984.
Larix 984.

decidua MILL. 984.
T.aserkraut 5370.
| .aserpitium 5370.

alpinum W. K. 570.
archangelica WULI. 571.
Jatifolium L. 370.
prutenicum L. 571.
siler L. 371.
simplex L. (358).

Lasiagrostis Cal. LINK
(879).

Laskavec 7538.
Lathraca 410.
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sguamaria L. 410.
Lathyrus 177.

albus KIT. (180).
heterophyllus L. 179.
hirsutus L. 178.
latifolius L. (179).
laevigatus FRITSCH 181.

montanus BERNÍII. 181.
niger BERNH. 181.
nissolia L. 177.
paluster L. 180.
pannonicus GRCKÉ 180.
pisiformis L. 180.
pratensis L. 178.
sativus L. 178.
silvester L. 179.
transilvanicus RCHB. 181.
tuberosus L. 178.
vernus BERNH. 180.

Lattich 608.
Lauch 8530.
Lauchkraut 62.
Láusekraut 4539.
Lauschnelke 157.
Lavandula 485.

spica L. 485.
Lavatera 107.

thuringiaca L. 107.
Lavaterka 107.
Lawatere 107.
Lawendel 485.
Lebeda 732.
Lebensbaum 981.
Leberbliimchen 16.
Ledenec 205.
Ledum 386.

palustre L. 386.
Leersia 887.

oryzoides SW. 888.
Lein 117.
Leindotter 75.
Leinkraut 128. 429.
Leknín 35.
Lekořice 206.
Lemna 978.

gibba L. 979.
minor L. 979.
polyrrhiza L. 978.
trisulca L. 979.

Lemnaceae 978.
Len 117.
Lens 188.

culinaris MEDIC. 188.
esculenta MNCH.(188).

Lentibulariaceac 404.
Leontodon 619.

— Míšenci 621.
aurantiacus RCHB. 920.
autumnalis L. 620.
clavatu s SAG.et SCIIM.

(620).
croceus AUCT.,L. (620).
danubialis JACO. 621.
hastile KOCH (621).
hispidus L. 621.
incanus SCHB. 621.
medius SIMK. 620.
pyrenaicus AUCT.

(620).taraxacoides MÉRAT
(629).

tatricus WOL.(620).
Leontopodium alpi

n um CASS. (656).
Leonurus 455.

cardiaca L. 455.
Lepidium 80.

campestre R. BR. 80.
draba L. (81).
latifolium L. 81.
neglectum THELLUNG 81.
perfoliatum L. 80.
ruderale L. 81.
sativum L. 81.

Lerchensporn 38.
Leskloplodík 127.
Lesknice 886.
Leucoium 781.

aestivum L. 781.
vernum L. 781.

Levandule 485.
Levisticum 5366.

officinale KOCH 566.
Libanotis 355.

montana ČR. 355.
Libeček 5606.
Libenka 544.
Liebesgras 901.
Liebstockol 366.
Lieschgras 870.
Ligrus 220.
Ligularia 652.

sibirica CASS. 655.
Ligusticum mutoll ina

(CR. (574).



mutellinoides VILL.
(358).

Ligustrum 550.
vulgare L. 550.

Lichostarček 655.
Lichtnelke 125.
Lilek 509.
Liliaceae 821.
Lilie 824.
Lilík 512.
Lilium 824.

auratum LINDL. 824.
bulbiferum L. 824.
martagon L. 824.

Limnanthemum 526.
nymphaeoides LINK 526.

Limodorum 802.
abortivum SW. 802.

Limosella 456.
aguatica L. 456.

Linaria 499,

| alpina MILL. 451.arvensis DESF. 450.
bipartita WILLD. 450.

© cymbalaria L. 4532.
' elatine MIIL. 4532.

genistifolia MILL. 450.
minor DESF. 429.
purpurea MIIL. 451.
spuria MILL. 432.
vulgaris L. 429. :

Linde 104.
Lindernia 456.

pyxidaria L. 456.
Lineae 117.
Linnáe 548.
Linnaea 548.

borealis L. 549.
Linse 188.
Linum 117.
alpinum var. elatius

WHLBCG. (119).
aureum W.et K. (119).
austriacum L. 119.
catharticum L. 118.
extraaxillare KIT. 119.
flavum L. 118.
gallicum L. (119).
hirsutum L. 118.
perenne L. 119.
tenuifolium L. 119.
trigynum L. 118.
usitatissimum L, 119,
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Lípa 104. í
Liparis Loeselli RICH.

(806).
Lipnice 896.
Líska 765.
Listera 804.

cordata R. BR. 805.
ovata R. BR. 805.

Listnatec 841.
Lithospermum 497.

arvense L. 498.
officinale L. 498.
purpureo-coeruleum L. 497.

Litorella 516.
juncea BERG. 516.

Lloydia 827.
serotina RCHB. 828.

Lloydie 827.
Lněnka 708.
Lnice 429.
Lnička 75.
Locika 608.
Loffenkraut 75.
Loiseleuria 386.

procumbens DESV. 586.
Lolch 865.
Lolium 865.

italicu m A. BR. (866).
multiflorum LAM. 866.
perenne L. 865.
remotum SCHR. 866.
temulentum L. 866.

Lomikámen 519.
Lonicera 547.

caprifolium L. 547.
coerulea L. 548.
nigra L. 548.
periclymenum L. 547.
tatarica L. 548.
xylosteum L. 548.

Lopuch 682.

Loranthus 708.
europaeus L. 708.

Loroglossum 796.
hircinum RICH. 796.

Lotus 204.
corniculatus L. 205.
uliginosus SCHK. 205.

Lotwurz 499.
Loubinec 170.
Lóowenmaul 432.
Lówenschwanz 455,
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Lowenzahn 619.
Ludwigia 1019.

palustris ELLIOT 1019.
Ludwigie 1019.
Lunaria 75.

rediviva L. 75.
Lungenkraut 491.
Lupine 191.
Lupinus 191.

albus L. 192.
angustifolius L. 192.
luteus L. 192.
perennis L. 191.
polyphyllus LINDL. 191.

Luzula 845.
— Míšenci 845.
albida D. C. (845).
angustifolia GAR.

(845).
campestris D. C. 844.flavescens GAUD.

(843).
luzulina D. TORRE 845.
maxima D. C. (844).
multiflora LEJ. 845.
nemorosa E. MEY. 845.
pilosa WILLD. 845.
silvatica GAUD. 844.
spadicea D. C. 845.
spicata D. C. 844.
sudetica PRESL 845.
vernalis D. C. (845).

Lycium 511.

halimifolium MILL. 512.
vulgare DUVAL(512).

Lycopodiaceae 997.
Lycopodineae 996.
Lycopodium 997.

alpinum L. 999.
annotinum L. 998.
clavatum L. 998.
complanatum L. 999.
chamaecyparissus R. BR.

999,
inundatum L. 998.
selago L. 997.

Lycopsis 491.
arvensis L. 491.

Lycopus 483.
europaeus L. 484.
exaltatus L. 484.

Lychnis 125.
coronaria LAM. 125.
dioica L. (125).
flos cuculi L. 125.

Lýkovec 747.
Lysimachia 399.

nemorum L. 5399.
nummularia L. 5399,
punctata L. 400.
vulgaris L. 400.

Lythraceae 171.
Lvthrum 172.

hyssopifolium L. 172.
salicaria L. 172.
virgatum L. 175.

Lžičník 75.

Máčka 368.
Mádefuft 255.
Maiglockchen 5859.
Mais 927.
Majanthemum 842.

bifolium SCHMIDT S42.
Majorana hortensis

MOENCH. (473).
Mák 36.
Malachium 145.

aguaticum IR. 145.
Malaxis- 807.

monophyllos5W. (807).
paludosa SW. 807.

Malus 311.
communis LAM. 511.
eusilvestris DOM. 511.
pumila MILL. 311.
silvestris MILL. 511.

Malva 105.
— Míšenci 107.
alcea L. 107.
borealis WALLR.(106).
crispa L. 106.
mauritiana L. 107.
moschata L. 107.
neglecta WALLR. 106.
pusilla SM. 106.
rotundifoliaá L. (105).
silvestris L. 106.

Malvaccae 105.
Malwe 105.
Mannschild 395,
Mannstreu 368.
Mariendistel 701,
Mariengras 888.



Marienróschen 126.
Mariscus 975.

Marrubium 464.
peregrinum L. 465.
vulgare L. 465.

Marsiliaceae 1016.
Marulka 471.
Mařice 975.
Mařina 550.
Mařinka 557.
Masnice 251.
Mastkraut 146.
Máta 479.
Mateřídouška 468.
Mateřka 152.
Matizna 5365.
Matricaria 6531.

— Míšenci 632.

chamomilla L. 632.
inodora L. 5531.
suaveolens BUCÍI. 632.

Maulbeerbaum 7453.
Máusedorn 841.
Máuseschwánzchen 14.
Mázdřinec 374.
Mečík 785.
Medicago 200.

arabica ALL. 201.
falcata L. 201.
lupulina L. 201.
media PERS. 200.
minima L. 201.
prostrata JACO. 202.
sativa L. 200.

Medovník 462.
Meduňka 484.
Medvědice 387.
Medyněk 888.
Meerkohl 84.
Meisterwurz 3653.
Melampvrum 446.

alpestre PERS.(447).
arvense L. 450.
barbatum W. K. 450.
bohemicum KERN,

(448).
cristatum |.. 450.
fagetorum VELEN,

(447).
fallax ČELAK. 448.
Herbichii WOL. 449,
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moravicum H. BR. 440.
nemorosum L. 449.
pratense L. 447.
saxosum BAUMG. 448.
silvaticum L. 447.
stenophyllum ČELAÁK.non

BOISS. 448.
vulgatum PERS. 447.

Melandryum 126.
— Míšenci 127.
album GCKE. 126.
noctiflorum FR. 127.
pratense ROHL.(12).
rubrum GCKE. (129).
silvestre ROHL. 126.
viscosum ČEL. 126.

Melanosinapis 67.
communis SCHIMP. 68.

Melde 732.
Melica 904.

— Míšenci 906.
altissima L. 905.
ciliata L. (905).
glauca F. SCH.ULZ 905.
monta na HUD. (906).
nebrodensis ASCH.et

GR. (905).
nutans L. 906.
picta C. KOCH 905.
transsilvanica SCHUR 905.
uniflora RETZ. 906.

Melilotus 202.
albus DESR. 202.
altissimus THUILL. 202.
dentatus PERS. 202.
officinalis L. 202.

Melissa 484..
officinalis L. 484.

Melisse 484.
Mealittis 462.

melisophyllum L. 462,
Meloun 545.
Mentha 479.

— Míšenci 482.
aguatica L. 480.
arvensis L. 482.
austriaca JACO. 482.
dalmatica TAUSCH 482.
dentata MOENCH 482.
grata HOST 482.
gentilis L. 482.
longifolia HUDS. 480.
mollissima BORKH. 480,
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nigricans MILL. 481.
niliaca JACO. 479.
palustris MONCH. 482.
pariaetariifolia BECKER

482.
piperita L. 480.
pulegium L. 481.
rotundifolia HUDS. 479.
rubra HUDS. 481.
silvestris L. (480).
spicata L. 480.
suaveolens EHRH. 479.
verticillata L. 482.
viridis L. (480).

Menvanthes 526.
trifoliata L. 526.

Mercurialis 778.
annua L. 778.
ovata HOPPE 779.
perennis L. 778.

Merk 5350.
Merlík 725.
Meruzalka 5316.
Mespilus 316.

germanica L. 316.
Metlice 893, 877.
Meum 3753.

athamanticum JACO. 575.
mutellina GARTN. 574.

Měchýřník 207.
Měkkyně 807.
Měsíček 679.
Měsíčnice 75.
Microstylis 807.

monophyllos LINDL. 807.
Mičovka 1016.
Miere 154.
Milchkraut 402.
Milchlattich 613.
Milička 901.
Milium 877.

effusum L. 878.

Milzfaun 1004.
Milzkraut 326.
Mimulus 455.

guttatus D. C. 455,
luteus AUCT.nec I.

(435).
Minuartia 154.

fašciculata HIERN. 156,
Gerardi HAY. 155.

laricifolia SCHINZ ct
THELL. 155.

sedoides HIERN. 155.
setacea HIERN. 154.
verna HIERN. 155.
viscosa HIERN. 156.

Minze 479.
Miřík 352.
Mispel 5316.
Mistel 707.
Mišpule 5316.
Mléč 612.
Mléčivec 615.
Modřenec 850.
Modřín 984.
Moehringia 152.

muscosa L. 152.
trinervia CLAIR. (52.

Moenchia 148.
erecta HL. WETT. 149.
auaternella EHRII.

(149).
Mohn 56.
Mohre 371.
Mohrhirse 881.
Mochna 2357.
Mochnička 251.
Mochyně 511.
Molinia 925.

arundinacea SCHRK 924.
coerulea MNCH 924.
serotina M. et K. (924).

Molinie 925.
Mondraute 1014.
Mondviole 753.
Monesis grandiflora

SALISB. (384).
Monchie 148.
Monocotyledones 780.
Monotropa 384.

hvpopitys L. 385.
Monotropaceac 53894.
Montia 161.

minor GMEL. 1062.
rivularis GMEL. 161.

Moosfarn 99. |
Moreae 7453.
Morus 743.

alba L. 744.
nigra L. 744.

Moruše 745.
Mračnák 109,
Mrkev 371,



Mrvka 922.
Muchovník 310.
Mulgedium 615.

alpinum LESS. 615.
Muscari 950.

botrvoides D. C. S57.
comosum MILL. 856.
racemosum LAM. 857.

Muschelbliimchen 20.
Mutterwurz 365.
Myvagrum S87.

perenne L. (84).
perfoliatum L. 87.

Mydlice 158.
Mvosotis 494.

alpestris SCIL. 497.arcnaria SCHRAD.
(499).

arvensis HILE. 497.
cacspitosa SCHULTZ 495.
hispida SCHLIDL. 497.
intermedia LÍNK(497)
lappula L. (502).
lutcea PERS. (496).
micrantha PALL. 490.
palustris L. 495,scorpioides ILL.

(495).
silvatica IHOFWM. 497.
sparsiflora MIK. 495.
stricta LMK.(49)).
suavcolens W. K. 497.
versicolor SM. 495.

Myosurus 14.
minimus L. 14.

Myricaria 98.
germanica DESV. 98.

Myrikarie 98.
Myriophyllum 354.

alterniflorum DD.C. 334.
spicatum L. 3534.
verticillatum L. 3734,

Mvrrhis 374.
odorata SCOP. 575.

Mvší ocásek 14.

Nabelmiere (52.
NabolnufŘk 502.
Nacktrict 961.
Nadelkerbel 379,
Nadmutice 132.
Nagelkraut (59.

Klíč k úplné květeně.

Nachtkerze 326.
Nachtschatten 500.
Nachtviole 63.
Najadeac 818.
Najas €18,

major ROTIL (819).
marina |. 810.
minor ALL. 819.

Náprstník 4506.
Narcis 781.
Narcissus 781.

angustifolius CURT. 782.
počticus L. 782.
pseudonarcissus L. 781.radiiflorus SALISB.

(782).
Nardus 859

stricta L. 870.
Narthecium 838.

ossifragum H1UDS.838.
Narzisse 781.
Nasturtium 50.

officinale R. BR. 50.
Natterkopf 498.
Natterzunge 1016.
Naumburgia 400.

thyrsiflora RCIIB. 400.
Naumburgic 400.
Negundo 165.

fraxinifolia NUTT. 105,
Nehtovec 158.
Nelke 132.
Nelkenhafer 892.
Nelkenwurz 248.
Necogava 358.

simplex ALL. 5358.
Neottia S02.

nidus avis L. 8©.
Nepota 466.

cataria L. 457. ,
nuda L. (467).

- pannonica JACO. +457.
Nephrodium 1005,

— Míšenci. 1008.
austriacum FRVYSGTII
cristatum MGCIIŇX.1907.
dilatatum DESV.(1008).
dryopteris MICIIX.

(1002).
filix mas RICI. 1006.
montanum ASCII. 1007.
phegopteris PŘANTL

(1002).

1008.

67
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Robertianum PRANTL
(1003).

spinulosum HOOK. 1008.
tholvpteris DESV. 1007.

Nepukalka 1016.
Neslia DESV. (81).
Nestwurz 802.
Netřesk 250.
Netvařec 224.
Netýkavka 110.
Nicandra 512.

physaloides GARTN. 512.
Nicotiana 515.

rustica L. 515.
tabacum L. 514.

Nierenfarn 1005.
Nieswurz 35.
Nigella 27.

arvensis L. 27.
damascena L. 27.
sativa L. 27.

Nixenblume 34.
Nonnea 494.

lutea DĎ.C. 494.
pulla DĎ. C. 494.

Notholaena 1004.
Marantae R. BR. 1004.

Nuphar 34.
luteum SM. 34.
pumilum SM. 535.

Nufbaum 768.
Nymphaea 35.

alba L. 35.
candida PRESL 55.

Nymphaecaceae 34.Nymphoides peltata
KTZE. (526)

Ocůn 820.
Odenka 908.
Odermenning 235.
Odontites 445.

lutea L. 445.
rubra PERS. 445.
vulgaris MNCÍL(445).

Oenanthe 355.
aguatica L. 355.
banatica HEUFT. 3506.
fistulosa L. 3506.
media GRISÍ.B. 350.
phellandrium LMK.

(355).
stlaifolia M. B. 350.

Oenothora 5326.
biennis L. 320.
muricata L. 327.

Oenothereae 320.
Ohnice 85.
Ochmet 708.
Ochsenauge 675.
Ochsenzunge 490.
Okrotice 804.
Okřehek 978.
Okurka 545.
Oleaceae 529.
Olešník 366.
Olše 765.
Olweide 745.
Oman 670.
Oměj 50.
Omphalodes 502.

scorpioides SCHRK. 505.
Onagraceae.
Onobrychis 220. ©

arenaria SER. 221.
montana D. C. 221.
sativa LAM. (221).
viciifolia SCOP. 221.

Onoclea struthtop
ris HOFFM. (1005).

Ononis 214.
— Míšenci 215.
hircina JACO. 215.
repens L. 215.
spinosa L. 215.

Onopordon 700.
acanthium L. 701.

Onosma 499.
arenarium W. ct K. 500.
tornense JÁVORKA 501.
Visianii CLEM. 499.

Ophioglossaceae 1014.
Ophioglossum 1010.

vulgatum L. 1015.
Ophrvs 799.

apifera HUDS. 800.
arachnites.LAM. (80
aranifera IIUDS.799.
fuciflora RCIIB.(80
muscifera PERS. 799.Oreochloadisticha
LK. (925).

Orchideae 788.
Orchis 790.

— Míšenci 796.



angustifolia LOLS.cx
RCHB. (7906).

coriophora L. 795
£lobosa L. 795.
incarnata L. 795.
latifolia L. 795.
laxiflora LAN.
maculata L. 795.
mascula L. 794.
militaris HUDS. 7973.
morio L. 791.
pallens L. 795.
palustris JACO. 794.
purpurea HUDS. 792.
sambucina L. 795.
Vraunsteineri SAUT. 790.
tridentata SCOP. 79).
ustulata L. 792.
variegata AIL. (792).

Origanum 472.
majorana L. 475.
vulgare L. 475.

Orlaya 372.
grandiflora IIOFFM. 572.

Orlíček 27.
Ornithogalum 828.

Bouchéanum ASCHIERS.
828.

chloranthum SAUT.
(828).narbonense L.

nutans L. 828.
pyramidale L. 829.
sphaerocarpum KERN. 828.
tenuifolium GUSS. 829.
umbellatum L. 829.
Wildtii PODP. 828.

Ornithopus 2235.
sativus L. 225.

Orobanche 406.
alba SEPH. (407).
alsatica F. SCHULTZ

(409).
arenaria BORKH. 409.
bohemica ČEL. 410.
carvophyllacea SM. 407.
cervariae RCIIB. 409.
coerulca VILL. 409.
coerulescens SVÉPH. 409.
cruenta Bert. (407).
elatior SUTVT.408.
epithvmum 1IC. 407.
Hava MART. 408,

(294)).

(829).
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salii DUBY (407).
gracilis SM. 407.
K ochii SCHULTZ (408).
laevis L. (409).
Joricata RCHB. 409,
Jutea BAUMCG. 405.
major L. 409.
minor SUT. 409.
pallidiflora WIMM. 407.
picridis W.SCHULTZ 409.
purpurea JACO.(409).
ramosa L. 409.
rubens WALLR.(408).

Orobancheae 406.
Orobinec 975.
Orobus albus L. (180).

niger L. (181).
tuberosus L. (181).
vernus L. (180).

Orsej 12.Orthanthalutea KÉERN.
(445).Oryza clandestina A.
BR. (888).

Oryzopis 878.
virescens BÍLCK 878.

Ořešák 768.
Osívka 71.
Osladič 1001.
Osladičec 1002.
Osmunda 1015.

regalis L. 1014.
Osmundaceac 1015.
Ostericum 505.

palustre BESS. 366.
pratense HOFFM.

(366).
Osterluzei 707.
Ostrolist 505.
Ostropes 700.
Ostropestřec 701.
Ostružiník 257.
Ostřice 929.

Oves 889.
Ovsíček 892.
Ovsík 880.
Ovsíř 890.
Ovsiřík S94.
Oxalideae 117.
Oxalis 117.

acetosella I. 117.
corniculata I.. 11
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stricta L. (17.
Oxycoccos palustris

PERS. (389).Oxygraphis
FREYN (4).

Oxvria 724.
digyna liILL. 724.

Oxvtropis 219.
campestris D. C. 220.
carpatica UECIVTR. 220.
pilosa D. C. 220.
sericea SIMK. 220.

Ožanka 477.
Ožotka 062.

vulgaris

Pablen 515..
Paconia 32.

foemina GARSAULT 52.
peregrina AUCT.non

MILL. (32).
Pachyplcurum sim

plex RCHB. (559).
Pajasan 168.
Pakmín 350.
Palečkovec 882.
Paličkovice 6895.Palimbia Chabraei D.

C. (560).
Pámelník 549.
Pamodřín 984.
Pampeliška 619.
Panicum 885.

glabrum ŽZÁND.(885).
miliaceum [. 884.
sanguinale L.

apaver 50.
argemone |.. 56.
Burseri CRANTZ 55.
dubium L. 57.
hyvbridum L. 56,
rhocas L. 57.
somniferum L. 50.
strigosum SCHUR 57.

apaveraceae 535.
Papihonaceac 173.
Pappel 759.
Papratka 1008.
Paprika 510.
Parictaria 745.

oHicinalis L.
Paris 841.

anadrifolia I. 842.
rotundata DOM.

(S85).
P

P

345.

(842).

Parnassia 97.
palustris L. 98.

Parnassieae 97.
Paronychiaceac 158.Parthenocissus guin

agucfolia PLANCIL
(170).

Pastinaca 364.
opaca BĚERNH. 5064.
sativa L. 364.

Pastinak 364.
Pastinák 304.
Pavia 193.

flava D. C. 103.
rubra LMK. 163.

Pavinec 542.
Pedicularis 4539.

carpatica SIÍMK.(442).
comosa L. 440.
exaltata BIESSER 441.
foliosa WHLBG. (447).
HMacguettii GRAV 442.
Oederi VALIL 441.
palustris L. 440.
sceptrum Carolinum L.

459,
silvatica L. 440.
sudetica WILLI). 440.
sumana SPRENG. (442).
versicolor WIIIBGC.

(441).
vorticillata L. 440.

Pechnelke 125.
Pelyněk 06506.
Pelzfarn 1004.
Penízek 77.
Peplis 175.

portula L. 175.
Perlgras 904.
Pérovník 1005.
Pestwurz 677.
Potasites 677.

— Míšenci 578.
albus GARTN. 678.
glabratus BORBÁS

(678).
hybridus G. M.SGII

(677).
Kablikianus TADSGCII
officinalis MNCIIL 0677.

Potersilie 353.
Petrklíč (592).

OTS.



Petrocallis 73.
pyrenaica R. BR. 75.

Petrosolinum 353.
sativum HOFTM.

Petržel 355.
Peucedanum 359.

alsaticum L. 361.
arenarium W. K. 561.
austriacum KOCII 352.

carvifolia Va“ 500.cervaria L.
Chabraei >GAUD. (360),
oHicinale L. 300.
orcoselinum MNCII 502.
palustro MNCIL 561.

Pěchava 925.
Pěnišník 386.
Pětiprstka 799.
Přefferkraut 485.
Přeifengras 925.
Přeifenstrauch 319,
Přeilkraut 810.
Přingstrose 32.
Přlaume 305.
Phacelia 504.

tanacetifolia
Phalaris 886.

arundinaceca I.
canariensis L. 886.

Phaseolus 189.
coccineus L. 180.
lunatus L. 190.
multiflorus LAM.

(189).
Mungo L. 191.
vulgaris [L 189.

Phegopteris drvopte

ml v 1

(885).

ris FBE. (1002).
polypodioides VEE.

(1002).
Robertiana A. BR.

(1005).
Phellandrium muteol

lina L. (574).
Philadelpheac 319.
Philadelphus 319,

Coronarius L. 319.
Phleum 870.

alpinum L. 870.
asperum JACO.
Michelit ALL. 870.
paniculatum IDS, STI,

(871).

(D61

phalaroides KOELER
(871).

phleoides SIMK. 871.
pratense L. 870.

Phlomis 460.
tuberosa L. 460.

Phlox 505.
Paniculata L. 500.

PUhragmites 927.
communis VRIN. 927.

Physalis S11.
alkenkengi L. SIL.

Phvteuma 540.
— Míšenci 542.
nigrum SCIIMIDT 542.
orbiculare L. 541.
spicatum L. 540.
spiciforme ROGCII.542,
tetramerum SCIIUR 541.
Vagneri KERNUR (542).

Peháč. 694.
Picea 986.

alba LINK (987).
canadensis KOEHNÉ 987.

Engelmannii ENGELM. 988.
excelsa LINK 980.
Mariana O. KUNTZL 987.
nigra LINK. (987).
omorica PANČIČ 9906.
pungens ENGELM. 988.

Picris 620.
echioides L. (625).
hieracioides L. 622.

Pilát 490.
Pilenfarn 1016.
Pilularia 1010.

globulifera L. 1015.
Pimpernuf; 167.
Pimpinella 345.

anisum L. 346.
magna I. (34).
ma jor I1UDS. 345.
saxifraga L. 3406.Pinardia coronarid
LESS. (635).

Pinguicula 404.
alpina L. 404.
vulgaris L. 404.

Pinus 980.
—Míšenci 994.
Banksiana LAMB. 981.
cembra L. 985.
excelsa WAIL. 994,
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Jeffreyi MURR. 985.
montana MILÍ.. 982.
mughus WILLK. 98..
nigra ARNOLD 992.

pumilio WILLK. 982.
rigida MILÍ.. 985.

silvestris L. 081.strobus |.. 984.
aldernosa NEUMANN

(982).
uncinata WITLI.K. 982.

Pipla 494.
Pippau 585.Piptatherum parado

X um KOCH (878).
Pirola 383.

chlorantha SW. 394.
media L. 384.
minor L. 384.
rotundifolia L. 394.
secunda I.. 384.
uniflora L. 384.

irolaceae 383.
Pirus 312.

communis I.. 312.
nivalis JACO. 312.

Písečnatka 585.
Písečnice 152.
Pískavice 205.
Pisum 188.

arvense L. 188.
sativum L. 188.

Pivoňka 532.
Pižmovka 550.
Plamének 22.
Plamenka 505.
Plantago 514.

altissima |.. 515.
arenaria W.K.
indica. (514).
lanceolata L. 515.
major L. 515.
maritima L. 5106.
media L. 515.
montana LMK. 515.
ramosa ASCH. 514.
tenuiflora W. et K. 514.

Plantagineac 514.
Platanaceae 744.
Platane 744.
Platanthera 798.

bifolia RICH. 798.

P

(514).

chlorantha GUST. 798.
solstitialis BONN.

(798).
Platanus 744.

occidentalis L. 744.
orientalis L. 744.

Platterbse 177.
Plavín 526.
Plavuň 997.
Pleška 616.
Pleuropterus 718.

cuspidatus 1. GROSS 718
Pleurospermum 574.

austriacum HOVWM.374
Plevel 151.
Plicník 491.
Ploštičník 32.
Plumbagineae 390.
Poa 89.

alpina L. 898.
angustifolia L. 900.
annua L. 898.
badensis HAENKÉ 898.
bulbosa L. 898.
cenisia ALL. 898.
compressa L. 896.
Chaixii VILL. 897.,
laxa HAENKÉE 899.
laxa HAENKE (900).
nemoralis L. 900.
palustris L. 901.
pratensis L. 900.
riphaea FRITSCII (900).
silvatica CHAIX (897).
sudetica HAENKÉE(897).
supina SCHRAD. 898.
trivialis L. 901.
violacea BELL. 901.

Pobřežnice 516.
Podběl 675.
Podbělice 676.
Podbílek 410.
Podezřeň 1015.
Podkovka 225.
Podmrvka 1004.
Podospermum 626.

canum O.H. (62).
Jacguinianum 1D.C. 526
laciniatum |). C. 62.

odražec 707.
Podslunečník 100,
Podsněžník 780.
Pohanka 716.

P



Poháňka 92.
Pochybek 595.
Polemoniaceae 504.
Polemonium 505.

coeruleum L. 505.
Polycarpum 159.

tetraphyllum L. 150.
Polycnemum 757.

arvense L. 738.
Heuffelii LANG 758.
majus A. BR. 758.
verrucosum LANG 738.

Polygala 120.
— Míšenci 122.
amara L. 122.

major JACO. 121.
vulgaris L. 121.

Polygonatum 8539.
Jatifolium DESFY. 940.
multiflorum ALL. 840.
odoratum DRUCE(849).
officinale ALL. 840.
verticillatum ALL. 859.

Polygoneae 711.
Polygonum 712.

— Míšenci 716.
amphibium L. 714.
arenarium W. K. 712.
aviculare L. 712.
Baldschuanicum RE

GEL (717).
bistorta L. 713.
Brittingeri Opiz 716.
convolvulus L. (717).
cuspidatum SIEB.ct

ZUCC. (718).danubiale KERNIR
(716).

dumetoru ml.(717).
esculentum MNCII.

(718).
floridum WINTERL.

(712).
hydropiper L. 716.
lapathifolium L. 715.
minus IHUDS. 716.
mite SCIIRK. 716.
persicaria L. 714.
tataricum |. (719).
tomentosum SCHRK. 715.
viviparum L. 715.

Polvpodiaceae 999,
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Polypodium 1001.
drvopteris L. (1002).
phegopteris L. (1002).
Robertianum IIOPEM.
(1005).
vulgare L. 1001.

olystichum 1008.
— Míšenci 1008.
aculeatum 5W. (1008).
aculeatum PŘÍSL.

(1008).
Braunii FÉE 1008.
lobatum PRESL 1008.
lonchitis ROTII 1008.
setiferum WOYNAR 1008.

2omaricae 309.
Pomněnka 494.
Popelivka 652.
Popenec 466.
Populus 759.

alba L. 760.
italica MNCI. 761.
nigra 761.
pyramidalis ROZÍLR

(751).
tremula L. 7060.

Porst 386.
Portulaca 160.

oleracea L. 161.
Posed 543.
Potamogeton 812.

— Míšenci 818.
acutifolius LINK. 817.
alpinus BALB. 815.
angustifolius BERCWT. ct

PRESL. 815.
coloratus VAIIL. 814.
compressus L. 817.
crispus L. 816.
densus L. 815.
fuitans ROTIL 815.
gramineus L. 815.
lucens L. 815.
mucronatus SCHR 41). S18.
natans L. 814.
nodosus POIR. (815).
obtusifolius M, et K. S17.
pectinatus L. 816.
perfoliatus L. 810.
plantagineus DU

CRO7. (814).
praelongus WULI. 815.
pusillus |. 818.

P
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rufescens SCHRAD.
(813).
trichoides CIHAM. 818.
Zizii M. et K. (815).

Polamogetonecae 812.
Potentilla 2537.

- Míšenci 247.
- alba 258.

anserina L. 2537.
arenaria BORKH. 240.
aurea L. 241.
aurulenta GREM. 244.
canescens BESS. 240.

- cinerecea AUT. BO
HEM. (240).

- collina VIB. 240.
- Crantzii BECK 241.
- erecta L. 250.
- Iragariastrum ETRTL 258
- Gaudini GREMUI 244.
- Hedrichii DOMIN 245.
- heptaphylla KOCH

(242).
MONCH-1ncana

247. |
- norvegica L. 240.
- opaca L.. 245.
- Opizii DOMIN 246.

- patlula W. K. 245.
- pedata WILLD. 245.
- procumbens SIBTH, 250.
- recta L. 244.
- reptans |. 259,
- rubens ZIMM.
- rupestris L. 257.
- salisburgensis NESTLER

(241).

(245).

- sterilis GCKEÉ.(2
- supina |.. 258.- Tabernaemontani

ASCHER. (244).
- thuringiaca BERNH. 242.
- thyrsiflora ZIMM. 247.
- tormentilla SIBT|L. 250,
- verna L. 244.
- villosa ZIMM.non

PALLÁS (241).
Wibeliana TII. WOLF

246.

- Wiemanniana ČEJ.
(240).

Poteri anguisorba|OLeTIUIM SalSsUuísorDa 1.
(234).

Potočnice 50.
Povázka 84, 97.
Prasetník 617.
Prenanthes 615.

purpurca L. 614.
Prha 0655.
Primula 5392.

— Míšenci 395.
acaulis JACO. (595).
auricula L. 392,
carpatica USS 395.
elatior HILL. 594.elatiorSCIR.var. car

patica GRISEB. (595).
farinosa L. 395.
longiflora ALL. 395.
minima L. 392.
officinalis S5COP.(395).
veris L. 395.
vulgaris IIUDS. 395.

Primulaceac 591.
Prlina 491.
Prorostlík 347.
Proskurník (08.
Proso 883.
Protěž 655.
Prunus 305.

— Míšenci 308.
armeniaca L. 308.
avium L. 306..
cerasus |. 300.
communis ARCANG. 509.
domestica [. 307.
fruticosa PALI. 300.
chamaccerasus JACO.

(306).
insititia I. 307.
mahaleb I.. 307.
nana STOKÉES 3508.
padus [.. 307.
persica |. 308.
pumila I.. 305.
spinosa |.. 306.

Prustka 3535.
Průtržník 158.
Prvosenka 392.
Pryskyřník 5.
Pryšec 769.
Přeslička 992,



Psárka 871.
PsederaguingucFolia

GR. (170).
Pseudolarix 984.

Kaempferi GORD. 984.
Pseudoorchis 806.

Loeselii GRAY. S00.
Pseudotsuga 986.

Douglasii CARR. 980.
taxifolia BRVVWTON986.

Psineček 875.
Pstroček 842.
Pšenice 8553.
Pšeničko 877.
Ptačinec 149.
Ptačí noha 225.
Ptačí zob 5530.
Ptelea 169.

trifoliata L. 169.
Pteridium 1005.

aguilinum KUHN 1005.
Pteridophyta 992.
Pterisaguilina L.(1005).
Puccine|lia 907.

distans P? "*
uchýřka 88!

Puchýřník 1(
Pulicaria 674

dysentericeprostra:'
(675).vulgarisGain"

Pulmonaria 491.
— Míšenci 495,
angustifolia IL.492,
Hilarszkvana JAVORKA

49).
mollissima KERNER 493,
montana LEJ 495.
obscura DUM. 495.
oHicinalis L. 495.

Pulsatilla 18.
— Míšenci 20.
alpina SCHIT. 20.
Bauhiníi TAUSCII
grandis. WÉENDR. 19.
montana HOPPE 19.
patens MILL. 19.
pratensis MILL. 19,
slavica REUSS 19.
vernalis MILL. 20.
vulgaris MILÍ. (19),

E
Oueccke 865.
Oueller 907.

P

(19).

1005

WahlenbergiiSCHER
VEL (19).

Pumpava 115.
Pungen 405.
Punktfarn 1002.
Pupalka 326.
Pupava 701.
Pupavík 621.
Pupečník 369.
Pupkovec 502.
Puschkinia 857.

scilloides ADAMS. 8537.
Puschkinie 857.
Pustoryl 319.
Puškinie 857.
Puškvorec 977.
Pušťička 450.
Pycrcus flaveoscons

RIEICLHB. (92).
Pýr 805.
Pýreček 965.Pyrethrum uligino

sum W.K. (634).
Pyrus Malus sylve

stris L. G11).

NZUUI Cus CUU.
— Míšenci 7067.
austriaca WILLD,

(7606).
cerris L. 766.
lanuginosa UMUTLI,. 797.
pedunculata ElIRII

(767).
pubescens WILII.

(767).
robur I.. 767.sessiliflora

767).
sessilis EHRE. 757.

Ouitte 316.

SALISB.

Rabendolde 355.
Rade 132.
Radiola 119.

linoides GML.
Radvk 0617.

119,
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Ragwurz 790.
Rachenblume 450.
Rainkohl 585.
Rainweide 550.
Rákos 927.
Rakytník 746.Ramischia

flora OPIZ
Ranunculaceae |.
Ranunculus 3.

— Míšenci 12.
— acer L. 11.
— aconitifolius L. 4
— alpestris L. 4.
—ag AIS L. (15).
— arvensis L..
— auricomus L 8.
— Brevninus KERNER

non CRANTZ (12).
— bulbosus L. 7.
—calthifolius WR.

(12).

secundi
(384).

et SCHENK (5).
—carpaticus HER

BICH (12).
— cassubicus L. 8.
—circinaltus SIBITI.

(15).
— dentatus SIMK. 12
—ficaria L. (Io)
— flammula L. 6.—fluitans
— vlacialis L. 4.
— Horschuschii IHOPPE 12.
— illyricus L. 5.
— lanuginosus L. 10.
— lateriflorus DC. 6.
— lingua L. 6.
— millefoliatus VAIL. 0.
— montanus WILLD. 12
— nemorosus DC. 9.
—paucistamincus

KOCH (14).
— pedatus W. et K. 5.

— platanifolius L. 4.
— polyanthemus L. 10.
— polyphyllus W. K. S.
— pygmaeus WAILB. 6.
— repens L. 9.
— sardous CRANTZ 8.
— sceleratus |. 7

— Stevení ANDRZ. 11.
—-Vatrace BORB. (5).
— hora L. 5.
— Villarsii KOCH(12).

Raphanus 83.
raphanistrum L. 85
Sativus |. 84.

Rapistrum 84.
perenne ALL. 84.

Rapsdotter 84.
%apunzel 540.
Rauke 58.
Raute 1006.
Razilka 619.
Rdesno 712.
1dest 812.
Reiherschnabel 115.
icisguccko S87.

Rempe S85.
Reseda 99.

Iutea L. 99.
luteola L. 99.
odorata L. 100.
phyteuma L. 100.

Resedaceae 99.
Retinospora sguar

rosa SIEB. et ZUCČC.(992).
Řettig 83.
Réva 169.
Rhamnaceae 170.
Rhamnus 170.

cathartica L. 171.
frangula L. (171).
saxatilis JACO. 171.Rhinanthus ER. (45
alpinus BAUMC. (458
serotinus SCHGONII.

«)
).

(458).
villosus PERS. (438).Rhodiola rosea |.

Rhododendron 386.
Kotschvi SÍMK. 3806.
myrtifolium AUCT.

(385).
Rhodoraceae 385.
Rhus 162.

cotinus L. 162.
toxicodendron I. 16).
tvphina L. 165.

Rhvnchospora 972.
alba WYIIL. 97).
fusca R. et SCI. 973

Ribes 315.

(228).



alpinum L. 317.
aureum L. 318.
grossularia L. 317.
nigrum L. 318.
petraeum WULI. 318.
rubrum L. 318.
Sanguineum L. 5318.

Riemenmistel 708.
Riemenzunge 796.
Ringelblume 679.
Rippeldolde 5374.
Rippenfarn 1015.
Rispenfarn 1015.
Rispengras 895.
Rittersporn 28.
Rmen 0627.
Robinia 207.

pseudacacia L. 207.
viscosa VEENT. 207.

Robinie 207.
Rohohlavec 15.
Rohrkolben 975.
Rojovník 3806.
Roketa 87.
Rollfarn 1005.
Roripa 56.

— Míšenci 58.
amphibia BIšSS. 57.
armoracioides ČÍSEL.57.
austriaca BESS. 56.
barbaraeoides ČEL. 57.
islandica SCHINZ et

TVHELL. 56.
palustris BESS. 56.
silvestris BESS. 57.
terrestris ČEL. 57.

Rosa 287.
— Míšenci 302.
agrestis SAVL 295.
alpina L. (300).
arvensis |I1UDS. 288.
a spera SCHLEICIIER

(292).austriaca CRANTZ
(289).

canina L. 295.
carvophyllacea BĚSSER

294.
centifolia L. 299.
cinnamomea L. 500.
coriifolia FRIES 298.
cymosa SCHLEICHER

(292).
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dumetorum TIIUILL. 2906,
eslanteria L. (292).
elliptica TAUSCH 292.
feruginea AUCT.nec

VILL. (290).[oecundissima
MOENCEH. (300).

gallica |. 289.
elauca VILLARS 297.sraveolens GRENIER

(292).
[lseana CREPIN (290).
Jundzillii BESSER 289.
micrantha SMITTÍ295.
omissa DEÉSEGLISI 291.
pendulina L. 300.pimpinellifolia I.

(309).
pomifera HERRM. 291.pumila JACO. (299).
repens SCOP. (osy
rubicunda HALL.(290).
rubiginosa L. 292.
rubrifolia VILL. 290.
sepium THUILLIER

(295).
Spinosissima [. 302.
tomentella LEMAN 295,
tomentosa SMUTIM291.
trachyphvylla RÁU

(289).
turbinata AIT.
villosa L. 91,
vosagiaca DESPORTES

(297).

Rosaliaarbuscula
RICEVTER (748.

Rose 287.
Rosička 95, 882.
Rotkastanie 165.
RoRkiimmel 369.
Rotbuche 707.
Routa 166.
Routevník 15.
Rozchodník 225.
Rozpuk 349.
kozrazil 416,

Rožec 141.
Riibe 7532.
Rubia 5060.

tinetorum I. 5950
Rubiaceae 550,



adornatus P. J. MŮLLER
2706.

altipratensis SPRŘIÍB.274
apiculatus WEIIII: 275.
Arrhenii LANGE 269.
balatonicus BORBÁS 265.
Balfourianus BLOX. 283.
Bellardii WEILIIE279
bifrons VEST. 261.
caesius L. 282.
candicans WIEIIE 2061.

272.
carpinifolius WEIIE 292,

265.
cimbricus FOGCKÉ269.
crassus IHMOLUBY281.
cuspidatus P. J. MŮLDLER

285.
discerptus P. Jj. MŮLLER

273.

Sirergcns P. J. MĚLLER
drvades SABR. 275.

265.
fissus LINDL. 259,
flavicomus BOUL. ot

MALBR. 284.
foliosus WEIHE 274.
furvus SUDRE 278.
fuscoater WEIHE 276.
fuscus WEIHE et NEES

274.
Genevieri BOR. 275.
Giselae BORBÁS 24.
glaucellus SUDRE 275.
elaucinellus SUDRE 282.
Guentheri WEITI 281.

275.
gratifolius SUDRE 270.
eratiosus MŮLL. et LIE.
270.
Gremlii FOCKÉ 30.
Halacsví BORB. 258.
hebecaulis SUDRE 271.
hebocaulis P. J. MŮLLER

277.
hemistemon P. J. MŮLLER

20.

hercynicus G. BR. 282.
hirtus W. K. 281.
hyvstrix WIEIIIL 277.
chacrophvlloides SPRIB.

271.
chaerophyllus SAG. et W.

SEH. 270.
chamacmorus L. 258.
chlorocladus SABR. 270.
chlorostachvs P. J. MŮLL.

280.
chlorothyrsus FOGCKÉ209.
idacus L. 259.
incultus WIRTG. 280.
infestus WEIIE 274.
insericatus P. J. MŮLLER

203.
interruptus SUDRE 282.
Kaltenbachii MĚTSGCI. 282.
leptobelus SUDRE 280.
Lippaianus BORB. et IIOL..

268.
macrophyhus WEIIE ct

NEES 265.
macrostachys P. J. MŮL

LIÉR 268.
macrostemon FOCKÉ

(261).
melanoxvlon MŮLLER et

WIRTCG. 276.
Menkei WEIHE 274.
micans GREN. et GODR.

275.
minutidentatus SUDRE 281
moecstus HOLUBY 262.
montanus LIÍBĚERT265.
morifolus P. J. MŮLLER

271.
Mougeotii BÍLLOT 284.
nemorensis LEV, et MULTI.

265.
nigricatus MŮLL. et LEŤ.

281.
nitidus. WEIIE ct. NEES

260.
nodiflorus GREMI | 205.
obscurus KALT. 275
obtruncatus P. J. MŮĚLLER

277.
odoratus L. 259.
offensus P. J. MŮLLER SL.
omalus SUDRE 276.



opertus SUDRE 2062.
orcogeton FOCKÉ 265.
orthocanthus WIMM. 2686.
pallidus WEIIE 275.
Petrakii SUDRE 274..
phvllostachvs P. J. MŮLL.

252.
pilifer SUDRE 2065.
phcatus. WEIIHILE 250.
podophylloides SUDREU

265.
podophyllos P. J. MŮLLER

268.
posoniensis SABRAN. 281.
procerus P. J. MŮLLER

261.
pubescens WEIHL 202.
pubifrons SABR. 269.
purpuratus SUDRE 279.
pyramidalis KALTENB.

266.
radula WEI 272.
rhombifoliusWEI 255.
Ripartii GENEV. 261.
rivularis MĚTSCH. 279.
rosaceus WEIHE 277.
rubiginosus P. J. MŮLLER

282.
rudis WETIE 276.
salisburgensis FOCKÉ 271.
saxatilis L. 258.
scaber WEIHILEct NEES

278.
scabrosus P. J. MULLER

285.
semipallidus SUDRE 285.
serpens WEIHE 280.
Schlechtendahlii WEIHLE

265.
Schleicheri WEIME 278.
Schmidelhanus SUDRI 270.
silesitacus WEHIE 265. 2606.
silvaticiformis FRFFSCH

266.
silvaticus WEIHE et NES

265, 265.
Spinosissimus P. J. MŮLLER

286.
spinulosus SUDRE 280.
Sprengchi WEI 209.
suberectus WEIHE et NEES

260.
sulcatiformis SUDRE 285.
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sulealus VEST 260.
Szaboi BORBÁS 209.
tereticaulis P. J. MJELIER

278.
thyrsanthus HOCKÉ 201.
thyrsoideus. WIMM. 201.
tomentosus BORKH. 207.
vestitus WEIIIE 264. 267.
virgultorum P. J. MOVIE

284.
Villarsianus WOCKLÉ 287.
viicaulis KONLER 254.
vulgaris WEIHE ot NELS

262.
Wahlenbergii ARRIEN.

284.
Wettsteinii PÍSTRAK 285.

tudbeckia 642.
hirta [. 642.
laciniata L. 642.

Rudbeckie 642.
Rudbekic 642.
Rudohlávek 796.
Ruhrkraut 655.
Ruchgras 889.
Ruke 87.
Rukev 55.
Rukovníček 85.
Rukevník 84.
Rulík 511.
Ruměnice 499.
Rumex 719.

— Míšenci 724.
acetosa L. 720.
acetosella L. 719.
alpinus L. 724.
aguaticus L. 724.
arifolius ALL. 720.
auriculatus WALLR.

(720).
conglomeoratus MURR. 721.
crispus L. 723.
hydrolapathum IDS. 725.
limosusTUL. 721.
maritimus L. 721.
obtusifolius L. 722,
odontocarpus SAN

DOR (723).
patientia L. 725.
sanguineus L. 722.
scutatus |.. 719.
stenophvllus LEDEB. 722.
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thyrsiflorus FINGER.
720.

Runzelnůlichen 494.
Ruscus 841.

hypoglossum L. 841.
Ruta 166.
graveolens L. 160.
Rutaceae 165.
Růže 287.
Růžkatec 710.
Růžkovatec 37.
Rýt 99.
Rýženka 87S.

Řebčík 824.
Řebříček 629.:
Řečanka 818.
Ředkev 83.
Ředkevník 85.
Řepeň 704.
Řepíček 256.
Řepík 235.
Řepinka 81.
Řepka 540.
Řeřicha 80.
Řeřišnice 46.
Řeřuška 76.
Řešetlák 170.
Řezan 809.
Říznačka 9053.

Sackenblume 54.
Saflor 690.
Safran 786.
Sagina 146.

apetala L. 147.
bryoides Frohl. 147.
Linnaei PRESL (148).
nodosa FENZL 147.
procumbens L. 147.
saginoides L. 148.
subulata PRESL 148.

Sagittaria 810.
sagittifolia L. 810.

Salbei 475.
Salicaceae 748.
Salicornia 736.

herbacea L. 7536.Salisburia adianti
folia SMITH (990).

Salix 748.
— Míšenci 759.
alba L. 750.

amygdalina L. 751.
aurita L. 755.
bicolor EHRIIL.(757).
caprea L. 755.
cinerea L. 754.
daphnoides VÍLL. 752.
elaeagnos S5COP.(752).
fragilis L. 750.
grandifolia SÍKR. 754.
hastata L. 756.
herbacea L. 751.
incana SCHR. 752.
Jacguinii HOST 756.
lapponum L. 755.
livida WAHLENB. 754.
myrtilloides L. 7553.
nigricans SM. 757.
pentandra L. 749.
phylicifolia L. 757.
purpurea L. 752.
repens L. 755.
reticulata L. 751.
retusa L. 751.
silesiaca WILL). 755.
viminalis L. 755.

Salsola 7537.
kali L. 7537.
sedoides PAIL. (1021).

Salvia 475.
— Míšenci 475.
aethiopis L. 475.
austriaca JACO. 475.
campestris L. (474).
elutinosa L. 475.
nemorosa RCHB. 474.
officinalis L. 474.
pratensis L. 474.
sclarea L. 475.
silvestris L. (474).

Salvinia 1016.
natans ALL. 1016.

Salviniaceae 1016.
Salvinie 1016.
Salzkraut 7537.
Salzmelde 7537.
Sambucus 545.

ebulus L. 545.
nigra L. 546.
racemosa L. 546.

Samolus 405.
Valerandi L. 40)5.

Samorostlík 33.
Sanddorn 740.



Sandkraut 152.
Sanguisorba 255.

minor SCOP. 2534.

muricata GREM.oHicinalis L. A5
Sanicula 367.

curopaca L. 367.
Sanikel 3067.
Santalaceac 708.
Sápa 450.
Saponaria 158.

ocimoides L. (58.
oHicinalis L. 138.

Sarothamnus 206.
vulgaris WIMM. 208.

Sasanka 17.
Saturej 485.
Satureja 485.

acinos SCHEELE (472).
alpina SCHULŽ(472).
hortensis L. 485.
vulgaris FRTISCH

(472).
Saubrot 398.
Sauerdorn 35.
Sauerklee 117.
Sauerling 724.
Saussurea 681.

alpina DĎ. C. 682.
discolor D. C. (682).
lapatifolia BECK 682.
pygmaea SPRENG. 682.

Saxifraga 319.
— Míšenci 325.
adscendens L. 324.
atzoides L. 320.
aizoon JACO. 320.
androsacea L. 322.
Baumgartenii Schott 310.
brvoides L. 321.
bulbifera L. 325
cacsia L. 32).

carpatica KB 325.cernua L. 325.
cymosa W. i K.
decipiensER. 325,
granulata L. 325,hicracifolia W.

(322).
hirculus L. 324.
Hostii TAUSCIT 521.
moschata WUT. 325.
mutata I.. 320,

(071

nivalis L. 324.
oppositifolia L. 319.
perdurans KIT. 325

racemosa SIMK. 32).retusa AUCT. (319).
rotundifolia L. 324.
stellaris L. 324.
tridactylites L. 324.Wulfeniana AUCÍI.

(319).
Saxifragaceae 319.
Scabiosa 566.

canescens W. K. 560.
columbaria L. 567.
inflexa KLUK(568).
lucida VILL. 567.
ochroleuca L. 566.
pracemorsa GILIB.(567).
suavcolcens DRS).

(566).
Scandix 379.

anthriscus L. 377.
pecten Veneris L. 379.

Scilla 829.
amoena L. 850.
bifolia L. 850.
cernua RÉD. (850).
sibirica ANDRZ. 850.

— Míšenci 9606.
acicularis L. (909).
alpinus SCHLEICII.

(954).
caespitosus L.p. p.

(965).
compressus PERS. (967).Holoschoenus L.

(967).intermedius ČELAK.
(972).

lacustris L. (969).
maritimus L. 966.
Michelianus L. (965).
ovatus ROTH (970).
palustris L. (971).
pauciflorus LICHTF.

(970).
radicans. SCHK. 966.
setaceus L. (959).
silvaticus L. 966.
Supinus L. (969).Vabernacemontani

GMEL. (909).
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trigonus ROTII(99).
uniglumis SCHULTES

(971).
Scleranthaceac 159.
Scleranthus 159.

annuus L. 160.
perennis L. 159.

Sclerochloa 905.
dura BĚEAUV. 904.

Scolopendrium 1015.
vulgare SM. 10105.

Scopolia 515.
atropoides JACO. 515.
carniolica JACO.

(513).
Scorzonera 624.

austriaca WILLD. 925.
hispanica L. 625.
humilis L. 625.
Jacguiniana ČEL.

(626).
laciniata L. (626).
parviflora JACO. 625.
purpurea L. 625.
rosea W. et K. 625.

Scrophularia 435.
alata GIL. 434.
slandulosa W. K.

(434).
Neesii WIRTG. 455.
nodosa L. 434.
Scopolii HOPPE 454.
vernalis L. 455,

Scrophulariaccac 410.
Scutelaria 465.

altissima L. 464.
galericulata L. 464.
hastifolia L. 464.

Secale 852.
cereale L. 865.

Sedmikrása 670.
Sedmikvítek 400.,
Sedum 225.

acre L. 227.
aizoon L. 229.
album L. 2%.
alpestre VILL. 228.
annuum I.. 226.
asperifolium
(227).
atratum L. 226.
boloniense L. 228.

BOR.

carpaticum REUSS 229,
fabaria KOCILp. p.

(229).
elaucum W. K. 2%.
1iHebrandtii WENZL 227.
hispanicum I (2%).
maximum HOFFM. 228.
micranthum BAST. 226.
palidum AUCT. (2%).
purpureum SCHULT. 229.
reFlexum L. (22).
repens SCIIL. (228).
rhodiola IDC. 228.
roseum 5COP. 228.
rupestre L. 22.
Sartorianum BOLUSS.

(227).
spurium M. B. 229.
villosum L. 226.

Seerose 35.
segge 929.
Seggenbinse 9065.
Seide 506.
Seidelbast 747.
Seidenflanze 527.
Seifeonkraut (538.
Selaginella 997.

helvotica LK. 997.
selaginoides LK. 997.

Selaginellaceac 995.
Selinum 366.

carvifolia L. 366.
Sellerie 352.
Sempervivum 250.

hirtum JUST 250.
montanum L. 250.
soboliferum SIMS. 250.
tectorum [. 251.

Sencbicra conoropus
POIR. (82).

Senecio 644.
— Míšenci 652.abrotanifolius

WAIILBG. (647).abrotanifolius var.
carpaticus MER.
(547).

aurantiacus |. C. 652.barbaracfolius
KROCK. (649).

campester D. C. 652.
capitatus STEUD. 65).
carniolicus WIETI. 647.



cordifolius CLAIRV. 645.
doria L. 650.
erraticus BERT. 649.
erucifolius L. 648.
fluviatilis WALLR. 650.
Wuchsii GMEL. 651.hieraciifolius L.

(653).
incanus WAHLBCGC.

(647).
Jacobaea L. 648.
nemorensis L. 651.
paludosus L. 649.
paluster DC. 651.
kivularis DC. 551.
rupestris W. k. 6468.saracenicus L.
silvaticus L. 646.
subalpinus KOCH 945.
umbrosus W. K. 650.
vennalis W. K. 647.
viscosus L. 6406.ukotinovičil

SCHLOSS. (655).
vulgaris L. 646.

Senf. 67, 68.
Serradela 225.
Serratula 680.

heterophylla DĚJÍ.
(680).

lycopifolia KERN. 680.
tinctoria L. 680.

Sesel 353.
Seseli 355.

austriacum WOHL
-©FAHRTH 354.

(651).

coloratum ElIRFH.
(354).Deveniense SIMON
KAI (355).

glaucu m JACO.et
AUCT. p. p. (354).

«laucum JACO.p. p.
(355).

hippomarathrum L. 355.libanotis KOCH
osseum CRANTZ em.

SIMK. 355.
varium TREV. 354.

Seselinia austriaca
BECK (354).

Sesleria 925.
Klíč k úplné kvěleně,
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Bielzii SCHUR 9%.
calcaria OPI1Z 925.
coerulans AUCI.non.

FRIV. (926).
coerulea MNCII.
disticha PERS. 925.
uliginosa OPIZ 920.
varia WETIS3T. (926).

Setaria 884.
elauca R. et 5CH. 885.
italica R. et SCÍI. 884.
verticillata R. et S5CH.885.
viridis R. et SCIL 895.

Sovlák 350.
Sherardia 559.

arvensis L. 5539.
Sherardic 559.
Schafgarbe 629.
Schaftdolde 367.
Schachbluine 824.
Schachtelhaln 99).
Scharfkraut 5053.
Scharte 680.
Schattenblume S42.
Schaumkraut 46.
Scheidenkras 888.
Scheuchzeria 812.

palustris I. 812.
Schierling 572.
Schierlingssilge 359.
Schildfarn 1008.
Schifrohr 927.
Schilfgras 873, 885.
Schillergras 902.
Schimmelkraut 659.
Schizotheca (755).
Schlammling 456.
Schleifenblume 79.
Schliisselblume 392.
Schmalstrahl 666.
Schmiele 895.
Schmielenhafer 894.
Sehnabelbinse 972.
Schabolschotchen 85.
Schneball 546.
Schneebecre 549.
Schneckenklec 200.
Schneeglóckchen 780.
Schneidried 975.Sehoboria maritima

C. A. MEY (757).
Schocnoplectus 967.

— Míšenci 909,

(925).

08
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— Míšenci 969.
lacustris PALLA 959.
setaceus PALLA 959.
supinus PALLA 99.
Vabernacemontani PALLA

969.
trigueter PÁALLA968.

Schoenus 977.
ferrugineus L. 972.
intermedius BRŮG. 972.
nigricans L. 972.

Schofrapunzel 542.
Schollkraut 37.
Schotenklee 204.
Schuppenkopf 565.
Schuppenmiere 156.
Schuppenrieb 961.
Schuppenwurz 410.
Schwalbenwurz 527.
Schwarzkiimmel 27.
Schwarzwurzel 624.
Schwertlilie 785.
Schwingel 915.
Sibbaldia 252.

procumbens L. 252.
Sicyos 544.

angulatus L. 544.
Sideritis 495.

montana L. 466.
Siebenstern 400.
Sieglingia 896.

decumbens BERNH. 8965.
Siegwurz 785.
Sicheldolde 350.
Silaus 358.

flavescens BERNH.
(358).

pratensis BESS. 5358.
Silbergras 895.
Silberwurz 250.
Silenaceae 123.
Silene 128.

acaulis L. 128.
armeria L. 151.
conica L. 129.
dichotoma EHRH. 150.
gallica L. 151.
inflata SM.(129).
longiflora EHRHL. 129.
noctiflora L. (127).
nutans L. 1290.
otites SM. 150.
rupestris L. 151.

venosa ASCH. (129).
viridiflora L. 1530.
viscosa PERS. (1206).
vulgaris GCKEÉ. 129.

Silenka 128.
Siler 369.

trilobum CR. 5370.
Silge 365.
Silphie 645.
Silphium 545.

perfoliatum L. 645.
Silybum 701.

Marianum GARTN. 701.
Simse 845.
Sinapis 68.

alba L. 68.
arvensis L. 68.
nigra L. (68).

Singriin 528.
Sinokvět 581.
Sisymbrium 58.

austriacum JACO. 60.
columnae JACO. (59).
irio L. 59.
Loeselii L. 60.
officinale SCOP. (60).
orientale L.. 59.
pannonicum JACO. 59.
sinapistrum CRANTZ

(59).
sophia L. 58.
strictissimum L. 58.
Thalianum GAUD.

(63).
Sisyrinchium 787.

angustifolium MILL. 7987.Bermudianum KT.
(787).

Sítina 845.
Sium 350.

erectum HUDS.(551).
latifolium L. 351.

Sivěnka 402.
Stvutka 78.
Skalenka 380.
Skalník 310.
Sklenobýl 801.
Skrytěnka 872.
Skřípina 965.
Skřípinec 9067.
Skřípinka 997.
Alaměn 675.
Slanobýl 757.



Slanorožec 7536.
Sléz 105.
Sleziník 1010.
Slezinník 326.
Slíva 305.
Slunečnice 640.
Smetanka 614.
Smělek 902.
Smil 658.Smilacina bifolia

DESF. (842).
Smilka 859.
Smldník 359.
Smolnička 125.
Smoloroň 645.
Smrk 9806.
Smrkovník 805.
Smyrnium 375.

perfoliatum L. 5375.
Snědek 828.
Solanaceae 508.
Solanum 509.

alatum MNCH. 510.
dulcamara L. 510.
humile BERN. 510.
lycopersicum L. 509.
nigrum L. 510.
tuberosum L. 509.
villosum SM. 510.

Soldanella 397.
— Míšenci 398.
carpatica VIERKÍ. 397..
eumontana LŮUDI

(398).
hungarica SIMK.(398).
major VIERH. 398.
montana WILLD. 5398.

Solidago 669.
alpestris W. K. 670.
canadensis |. 670.
serotina AIT. 970.
virga aurea I. 670.

Solnička 485 737
Sommeraster 6606.
Sommerwurz 400.
Sonchus 612.

arvensis L. 615.
asper ALL. 612.
laevis GARS. 612.oleraceus I.
paluster L. 615.

Sonnenblume 640.
Sonnenroschen 100.

(615).
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Sonnentau 96.
Sonnenwende 505.
Sorbus 312.

— Míšenci 314.
aria CR. 314.
aucuparia L. 312.
austriaca HEDL. 315
domestica L. 315.
chamaemespilus CRANT1Z

314.
Mougeotti S. W. et

GODR.,var. austri
aca C. K. SCHNEIDER
(315).

torminalis CR. 5315.
Sorghum 881.

vulgare PERS. 881.
Soria syriaca DESV.
(85).
Sosna 980.
Sparganiaceae 974.
Sparganium 974.

— Míšenci 975.
affine SCHMTITZL. 976.
erectum L. 975.
microcarpum ČELAK. 975.
minimum FR. 976.
natans DULL. (97).
neglectum BEEBY 975.
oocarpum FRITSCH 975.
polyedrum A. et G.

(975).
simplex HUDS. 976.

Spargel 840.
Spargelerbse 205.
Spark 145.
Specularia 540.

speculum D. C. 540.
Spechtwurz 166.
Spergula 145.

arvensis L. 145.
pentandra |. 145.
vernalis WII.LI. 146.

Spergularia 156.
echinosperma ČEL. 157.
marginata KITE. 157.
marina BlESS.(157).
media PRESL (157).
rubra PRESL. 157.
salina PRESL 157.

Spierstrauch 254,
Spinacia 750,
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oleracea L. 756
Spinat 7530.
Spindelbaum 167.
Spiraea 254.

alba DU ROI 255.
aruncus L. (255).
cana W. et K. 255.
crenata L. 255.
crenifolia C. A M.

(255).
decumbens KOCH 256.
Douglasii HOOK. 257.
filipendula L. (255).
hvpericifolia L. 255.
japonica L. 250.
media SCIIMIDT 255
obovata W. ct K. 255.
prunifolia SIEB. et ZUCC.

255.
salicifolia L. 256.
Thunbergii SIEBOLD

255.
tomentosa L. 257.
ulmaria L. (255).
ulmifolia SCOP. 256.

Spiranthes 805.
aestivalis RICH. 1021.
autumnalis RICH. 806.

Spirodela polyrrhiza
SCHEID. (978).

Spitzkiel 219.
Spitzklátte 704.
Sporýš 486.
Spreublume 702.
Springkraut 119.
Spurre 151.
Srdečník 455.
Srha 905.
Srpek 350, 680.
Srstka 315.
Stachelbcere 5310.
Stachelgras 884.
Stachys 455.

— Míšenci 458.
alpina L. 458.
annua L. 458.
arvensis L. 456.
germanica L. 458.
palustris L. 4506.
recta L. 458.
silvatica I.. 4506.

Staphylea 1067.
pinnata L. 107,

Staphyleaceac 167.
Starček 644.
Stechapfel 515.
Steifhalm 924.
Steinbrech 319.
Steinklee 202.
Steinkraut 68.
Steinkresse 78.
Steinsame 497.
Steinschmiickel 75.
Stellaria 149.

aguatica SCOP. (145).
cerastioides L. (145).
Frieseana SER. (150).
slauca WITII. (151).
wraminea L. 150.
holosteaL. 151.
longifolia AUT. (150).
media VILL. 149.
mosguensis M. B. 150.
nemorum L. 149.
palustris RETZŽ. 151.
uliginosa MURR. 149.

Stenactis 666.
annua NIMES 667.

Stendelwurz 798.
Stenophragma 65.

Thalianum ČELAÁK. 63.
Sternblume 661.
Sterndolde 5356.
Sternmiere 149.
Stielsame 626.
Stichling 544.
Stinkohl 619.
Stipa 879.

calamagrostis WAHL. 879.
capillata L. 880.
Grafiana STEV. (881).
Joannis ČEL.. (S81).
pennata L. 881.
pulcherrima C. KOGCITS81.
stenophvlla ČERŇ. 880.
Tirsa AUT. non STEVEN
(8S0).

Stokroč 661.
Stolístek 334.
Storchschnabecl 109.
Stozrník 119.
Stračka 28.
Strahldoldo 572.
Strahlensame 127.
Strandkraut 751.
Strandling 5106,



Stratiotes 809.
aloides L. 809.

Strauchklec 205.
Straulifarn 1005.
Straulkgras 875.
Strdivka 904.
Streifenfarn 1010.
Streptopus 841.

armplexilolius ID. C. S41.
Střevičník 807.
Strmobýl 54.
Strošek 502.
Struthiopteris 1005.

germanica WILLD. 1005.
Stulík 34.Sturmia Loeselii

RCHIB. (800).
Suaeda 7537.

maritima DUM. 757.
Sucecisa 567.

australis SCHOTU
(568). ó

inflexa JUNDZILL 568.

pratensis MNCÍI. 567.Succisella inflexa
BĚCK (5068).

Suchokvět 702.
Suchopýr 904.
Sumach 162.
Sumpfblume 52.
Sumpígras 872.
Sumpfkresse 50.
SumpfloHfel 947.
Sumpfguendel 175.
Sumpfstendel 802.
Sifidolde 574.
SiRkgras 9006.
Siikholz 205.
SiiRklee 225.
Svazezka 504.
Sveřep 909.
Světlice 690.
Světlík 442,
Svída 335.
Svízel 551
Svlačec 507.
Sweertia 525,

perennis L. 5235.
Svymphoricarpus 549.

racemosa MCIIX. 549,
Svymphytum 499.
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cordatum W. K. 480.
oficinale L. 490.
tuberosum L. 489.
uliginosum KERNER 490.

Syrenia 62.
angustifolia RCHIB. 62.
cana SIMK. (62).

Syringa 529.
Josikaca JACO. 550.
persica L. 529.
vulgaris L. 529.

Šabřina 359.
Šafrán 786.
Sáchor 951.
Šalvěj 475.
Šanta 460.
Sášina 970.
Sater 139.
Sedivka 70, 458.
Sejdračka 818.
Šeřík 529,
Sídlatka 99%.
Sicha 1253
Šípatka 810.
Šišák 465.
Škarda 585.
Škornice 34.
Škumpa 162.
Šmel 811.
Špenát 7536.
Šrucha 160.
Štěničník 382, 79.
Štětka 564.
Štírovník 204.
Šťovíček 724.
Šťavel 117.
Šťovík 719.
Švihlík 905.

gallica L. 99.,
gcrmanica [. (98).

(656).
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Waldsteinii SCIÍULTZŽ
(634).

Tanne 984.
Tánnel 116.
Tannwedel 3535.
Tarant 525.
Taraxacum 614.

alpinum HGTSCIL.et [IEER
616.

bessarabicum HAND.
M-AZZ. 6106.corniculatum D. C.
(615).

fontanum HAND.-MAZZ.
616.

laevigatum DD.C. 615.leptocephalum
REICHIB. (514).

nigricans RCHB. 615.
obliguum DALILST. 615.
officinale WEB. 615.
paludosum SCHLUECHT.

615.
palustre DĎ.C. 615.
serotinum POU. 615.
vulgare S5CHRK.

Tařice 58.
Vaubenkropf 1532.
Taubnessel 453.
Tausendblatt 334.
Tausendguldenkraut 524.
Tavolník 254.
Taxaceae 988.
Taxus 988.

baccata L. 988.
Teesdalia 78.

nudicaulis R. BR. 79.
Teesdálka 78.
Teichbinse 969.
Teichfaden 818.
Velekia speciosau

BAUMC. (676).
Terebinthaceae 162.
Tetlucha 357.
Tetragonolobus 205.

siliguosus ROTH 205.
Teucrium 477.

botrys L. 478.
chamaedrys L. 478.
montanum L. 478.
scordium L. 479.
scorodonia L. 477.

Teufelabbifi 567.

(6153).

Uhalictrum 50.
alpinum L. 21.
angustifolium L. 21.
aguilegiifolium L. 21.
flavum L. 22.
foetidum L. 22.
lucidum L. (21).
minus L. 22.
simplex L. 22.

Thesium 708.
agreste SIMK. 710.
alpinum L. 710.
bavarum SCHRK. 709.
Dollineri MURB.(710).
ebracteatum HAYNÉ 710.
humile AUCT. (710).
intermedium ELIRII.

(709).
linophyllum L. 709.
montanum EIRII. (709).
pratense EHRH. 710.
ramosum |HAYNÉĚ709.
rostratum M. et hk. 710.

Thlaspi 77.
alpestre L. 77.
arvense L. 77.
Jankac KERNER 78.
montanum L. 77.
perfoliatum L. 77.

Thrincia 621.
hirta ROTH 622.

Thuja 991.
occidentalis L. 991.
orientalis L. 991.

Thujopsis 990.
dolobrata SIEB. a ZUCC.

990.
Thvymelaea 748.

pesserina COSS. 748.

Thymus 498.
— Míšenci 471.
angustifolius PERS. 470.
carpaticus ČELAK.

(468).
collinus AUCT. (469).
glabrescens WILL. 4069.
chamaedrys FRIES 469.
chamaedrys a ser

pyllum AUCT, p. p.
(469).

lanuginosus MILL. 470.
lineatus IDEGEN(470).



Marschallianus WILLD. 459.
ovatus MILL. 469.
praecox OPÍZŽ 471. —
pulcherrimus SAGC.ct

SCHN. non SCÍUR (468).
serpyllum AUCT. 468.
Serpyllum BORBásS

(470).
Serpyllum var. linea

tus ENDLICHER (470).
sudeticus OPIZ 468.
vulgaris L. 468.

Tilia 104.
— Míšenci 105.
americana L. 104.
argentea DESF.
cordata MILL. 105.
gsrandifolia ElRII.

(104).

(105). mparvifolia EHRIJ.
(105).

platyphvHla SCOP. 105.
tomentosa MNCÍIL 104.
ulmifolia SCOP.(105).

Tiliaceae 104.
Timoj 369.
Tis 988.
Tofieldia 821.

borealis WAHLENB.
(821).

calyculata WAHLENB. 821.
palustris HUDS. 821.

Volice 200.
Tolije 97.
Tolita 527.
Vollkirsche 511.
Vollkraut 513.
Tomka 886.
Tomkovice S88.
Topol 759.
Tordylium 364.

maximum L. 364.
Torilis 381.

anthriscus GM. 382.
arvensis L. K. 382.
helvetica GMEL.(599).
infesta HOFFM. (389).

Tořice 581.
Vořič 799.
Toříček 801.
Toten 233.
Tozzia 450.

alpina L. 450,
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Tragant 216.
[Vragopogon 0635.

— Míšenci 624.

dubius SCOP. asmajor JACO.
orientalisL. a“
porrifolius L. 624.
pratensis L. 624.

Tragus 878.
racemosus ALL. 879.

Trapa 335.
natans L. 335.

Trapaceae 333.
Vraubenhyazinthe 856.
Trávnička 390.
Trespe 909.
I ribulus 166.

terrestris L. 1067.
Trientalis 400.

europaca L. 401.
Vrifolium 192.

- Míšenci 200.
- alpestre |. 194.

angustifolium L. 190.
- arvense L. 197.
- badium SCHREBIER 200.
- campestre SCHR. 200.
- dubium SIBTH. 200.
- fragiferum L. 195.
- hybridum L. 198.
- incarnatum L. 195.
- lupinaster L. 195.
- medium L. 195.
- montanum L. 198.
- ochroleucum IIUDS. 199.
- pannonicum JACO. 199.
- pratense L. 194.
- repens L. 197.
- resupinatum |. 190.
- rubens L. 195.
- spadiceum L. 200.
- strepens Cr. 200.
- striatum L. 195,
- strictum L. 197.

Triglochin 811.
maritimum L. 812.
palustre L. 812.

Trigonella .205.
cocrulea SER. 205.
foenum graecum L. 205.melilotus cocrulca

ASCH. et GR. (205).
monspeliaca L. 205.
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Trichophorum 905.
alpinum PFLR5. 905.
austriacum PALLA 965.

(963).
oliganthum FRITSCHM

(964).
pumilum SCHINZ ct

VUHELL. 94.
Vrinia 351.

glauca DUM. 5351.
Kitaibelii M. B. 5352
vulgaris D. C. 5 1).

Vrisetum 894.
flavescens R.

VÚriticum 805.
aestivum L. 853.
cereale SALISB.(805).
durum DEST. 503.
polonicum L. 865.
turgidum L. 805.
Vulgar e WILL. (803).

Trnovník 207.
Trojřadka 905.
TVrojštět 5694.
Vrojzubec 896.
Trollblume 25.
Frollius 25.

europaeus L. 25.
Tromín 3753.
Třtina 8753.
Tryzel 60.
Třemdava 166.
Třeslice 904.
Přezalka 101.
Tsuga 988.

canadensis CARR. 988.
Tučnice 404.
Tulipa 824.

silvestris L. 824.
Tulipán 824.
Tulpe 824.
Tunica 1537.

saxifraga SCOP. 158
Tiipfelfarn 1001.
Turan 667.
Turgenia 391.

latifolia IIOFFM. 581.
Turgenie 381.
Vurmkraut 54.
Turritis 54.

glabra L. 54.
Tussilago 0670.

[arfara L. 670.
Tušalaj 540.
Vužebník 2535.
Fyvrdotráva 905.
Vykev 545.
Typha 9753.

angustifolia L. 974
latifolia L. 974.
minima JJUNK 974.
Shuttleworthii. KOCIL et

SOND. 974.
Typhaceae 975.Vyphoides arundina

cea MNCH. (886).

Udatna 252.
Ulex 215.

europaeus [. 215.
Ulmaceae 744.
Ulme 744.
Ulmus 744.

campestris L. p.
(745).

effusa WILLD. (745).
elabra MILL. 745.
laevis PALL. 745.
montana WITII (749).
pedunculata FOURG.

(745).
scabra MILL. 745).

Umbelliferae 3506.
Unform 22.
Upolin 35.
Úpor 116.
Úrazník 140.
Úročník 215.
Urtica 742.

dioica L. 745.
Kioviensis ROGOVIČ 745.
radica ns BOLLA (743).
urens L. 742.

Urticeae 742.
Utricularia 405.brevicornis

(405).
intermedia HAYNÉ 405.
major SCHMID. (400).
minor L. 405.
neglecta LEHM. 4ď06.
ochroleuca PLARTM. 405.
vulgaris L. 400.

Užanka 501.

ČEL.



Vaccaria 159.
erandiflora JVUB. 139.
parviflora MONCII

(159).
pyramidata F. W.

(139).
segetalis GCKI* 159.

Vacciniaceae 388.
Vaccinium 388.

myrtillus L. 390,
oxycoccos L. 5389.
uliginosum L. 5390.
vitis ilaea L. 380.

Vachta 526.
Válečka 923.
Valeriana 560.

angustifolia TAUSCIÍ 501.
dioica L. 560.
exaltata MIK. 560.
montana L. 56..
oHicinalis L. 561.officinalis var la

tifolia VAHL. (561).officinalis var. te
nuifolia VALLL.(561).

polygama BESS. (561).
sambucifolia MIK. 5060.
saxatilis L. 562.
simplicifolia KAB. 501.
tripteris L. 562.

Valerianeae 560.
Valerianella 562.

auricula D. C.
carinata LOIS. 563.
coronata DĎ. C. 505.
dentata POLL. 5075.
ohitoria POLL. 565.
rimosa BAST. 564.

Včelník 467.
Večernice 65.
Veilchen S88.
Velbloudník 732.
Vemeníček 798.
Vemeník 798.
Ventenata 994.

avenacca KOLE. 994.
Veratrum 820.

album L. 820.
nigrum L. 821.

Verbascum 412.
austriacum SCHOVU 415.
blattaria L. 414.
lanatum SCIHIRAD. 415.

(564).
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lycunitis L. 414.
nigrum L. 415.
phlomoides L. 415.
phoeniceum L. 414.
speciosum L. 414.
thapsiforme SCHRAD.

415.
thapsus L. 415.

Verbena 480.
officinalis L. 460.

Verbenaceae 480.
Vergiftmeinnicht 494.
Veronica 416.

— Míšenci 429.
agrestis L. 429.
alpina L. 420.
anagallis L. 420.
anagalloides GU55. 420.
aphylla L. 417.
aguatica BERNE. 421.
arvensis L. 427.
austriaca L. (422).
Bachofenii HEULT". 495.
Baumgartenii R. et SCH.
417.
beccabunga L. 419.
bellidioides L. 420.
Buxbaumii TEN.
byzantina MAZZ. 428.
campestris SCHMALII.
(425).
dentata SCHMIDT 422.
didyma TEN. (429).
Dillenii CR. 425.
fruticans JACO. 426.
hederifolia L. 428.
chamaedrys L. 418.
incana L. 424.
Jacguini BAUMG.
longifolia L. 423.
montana L. 419.
multifida AUCT.1018.
officinalis L. 419.
opaca FR. 429.
orchidea CR. 424.
peregrina L. 427.
persica POIR.pinnatifida

1018.
polita FR. 429.
praecox ALL. 427.
prostrata L. A421.

(428).

1018.

(428).
AMUCT.
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pseudochamacdrys
JACO. (421).
kat ŠCOP. (4206).

scutellata L. 415.
serpvllifolia L. 427.
spicata L. 424.
spuria L. 425.
teucrium L. 421.
Vournefortii GM.

(428).
triloba OPIZ 428.
triphyllos L. 425.
urticifolia JACO. 418.
verna L. 425.

Vesnovka 8l.
Věšenka 615..
Viburnum 540.

lantana L. 547.
opulus L. 546.

Vicia 182.
angustifolia ROT 185.
cassubica L. 1806.
cracea L. 186.
dumetorum L. 185.
ervilia WILLD. 187.
faba L. 182.
grandiflora SCOP. 185.
hirsuta GRAY 187.
lathyroides L. 185.
monanthos DEST. 187.
narbonensis L. 182.
pannonica CR. 185.
pisiformis L. 185.
sativa L. 185.
segetalis THUILL. 184.
sepium L. 182.
silvatica L. 185.
sordida W. K. 185.
tenuifolia ROT 185.
tetrasperma MNCIÍ. 187.
varia HOST 187.
villosa ROTH 186.

Vičenec 220.
Vikev 182.
Vinca 528.

herbacea W. K. 528
minor L. 528.

Vincetoxicum 527.
officinale L. 597.

Viola 88.
- Míšenci 95.
- alba BESS. 89.
- alpestris BECKÉR 95.

- alpina JACO. 9
- ambigua W. K. 90.
- arvensis MURR. 95.
- austriaca KERN, 89.
- biflora L. 94.
- canina L. 95.
- collina BESS. 90.
- cyanea ČEL. 89,
- declinata W. K. 94
- elatior FR. 94.
- epipsila LED. 9
- hirta L. 90.

- 3 Aibeliana R. et SCIL.
- tea HUDS. p. (94).
- mirabilis L. bo.
- odorata L. 89.
- palustris L. 91.
- pratensis. M. ot k.

(95).
- pumila CHAIX 95.
- Riviniana REI[CHB. 95.
- rupestris SCHMIDT 92.
- Saxatilis SCHMIDT

(95).
- slvatica FR. 92.
- silvestris KIT. (92).
- stagnina KIT. 95.
- sudetica WILL. 94.
- tricolor L. 94.

Violaceae 88.
Violka 88.
Viscaria 125.

alpina L. 125.
vulgaris ROHÍ.. 125.

Viscum 707.
album L. 707

Vítečník 208.
Vitis 159.

vinifera L. 169.
Vítod 120.
Vlaštovičník 57.
Vlčí bob 191.
Vlnice 219.
Vodní mor 800.
Vodoklen 744.
Voďanka 808.
Vogolia 81.

paniculata HORNEM. S81.
Vogelkopf 748.
Vogelmilch 828.
Vochlice 379.
Volské oko 675.



Voskovka 501.
Vousatka 882.
Vrabečnice 748.
Vraneček 990.
Vraní nožka 82.
Vraní oko 841.
Vratička 1014.
Vrba 748.
Vrbina 390.
Vrbovka 327.
Vřes 387.
Vřesovec 388.
Vstavač 790.
Všedobr 5363.
Všivec 450.
Vulpia 922.bromoides DUM.

mvurus GMEL. 925.

Wachholder 990.
Wachsblume 501.
Wachtelweizen 440.
Waid 82.
Waldhirne 877.
Waldmeister 557.
Waldrebe 22.
Waldsteinia 251.

gcoides WILLD. 251.
sibirica TRATT. (252).
ternata FRITSCH 252.

Waldsteinie 251.
Waldvoóglcin 804.
Wanzeblume 642.
Wanzenkraut 32.
Wanzensame 732.
Wasserdost 678.
Wasserfeder 397.
Wasserhade 97.
Wasserhahnenfufk 13.
Waserschierling 349.
Wasserliesch BIT.
Wasserlinse 978.
Wassernabel 559.
Wassernixe 818.
Wassernult 355.
Wasserpest 809.
Wasersáige 809.
Wasserschlauch 405.
Wasserstern 770.
Wau 99.
Wegdorn 170.
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Wegerich 514.
Wegsenf 60.
Wegwarte 582.
Weide 748.
Weidenroóoschen 3
Weiderich 172.
Weigelia 549.

rosea LINDL. 549.
Weigelie 549.
Weichkraut 145.
Weichstendel 807.
Weinrebe 169.
WeifRbuche 765.
Weilldorn 514.
Weilwurz 8509.
Weizen 8653.
Wicke 182.
Widerbart 801.
Wiesenhafer 890.
Wiesenknopl 255.
Wiesenraute 20.
Wiesensilge 5358.
WiHemetia 616.

1 ae!

apargioides CASS. 615.hieracioides MONN.
(616).

stipitata JACO. (610).
Winde 507.
Windhalm S77
Windróschen 17.
Winterlieb 384.
Winterling 26.
Wistarie 22.
Witwenblume 568.
Wohlverleih 955.
Wolfsfufk 485.
Wolfsmilch 769.
Wollgras 904.
Woodsia 1004.

alpina GRAY 1005.
hyperborca R. BR.

(1005).
ilvensis R. BR.

Woodsie 1004.
Wucherblume 652.
Wundklee 215.
Wurmlattich 622.

1005.

Xanthium 704.
echinatum MURRAY

(705).
italicum MORETTI 705.
orientale |. 705.
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riparium LASCH 700, Zimolez 547.
spinosum L. 704. Zimostráz 7068.
strumarium [. 705. Zumostrázek 125.

Xanthoxyleae 168. Zimozel 548.
Xeranthemum 702. Zimozelen 384.

annuum L. 705. Zinnensaat 621.
Zirmet 5364.

Ysop 484. Zittergras 904.
P Zlatobýl 669.

Zábělník 247. Zlatovous S82.
Zackenschótchen 94. Zrcadlovka 240.
Zahntrost 445. Zvěšinec 429.
Zahnwurz 49. Zvonek 331.
Zanice 549. Zvonovec 359.
Zannichellia 818. Zweiblatt 504.

maritima NOLTÍ 819. Zweizahn Al .
palustris L. 818. Zwenke 925.
pedicellata FRIES Zwergbuchsbaum125.

Zwerglein 119.
Zapalice 26. Zwergmispel 510.
Zapalička 394. Zwergstengel 799.
Záraza 406. Zwiebelstendel 806.

Zypergras 951.
Zygophyllaceae 1606.

(818).

Zaunrebe 170.
Zaunrůibe 543.
Zběhovec 470. s 1.
Zblochan 906. Žabí „vlas 779.
Zblochanec 907. zopník SZdravínek 445, Š C Ve.
Zdrojovka 161. Zebratka 597.
Zea 997. Žebrovice 1015.

mays L. 997. Žebřice 355.
Zeitlase 820 Židoviník 98.

Žindava 367.Zemědým 59. oh
Zito 802.Zeměžluč 524.

Zerav 991 Žlutnice 525.
7 974. Žluťoušek 252.„evar 94. Žluťucha 20.
Ziest 455. Žiminda 750.



1085

Nakladatelství R. Prombergra v Olomouci.

Naše vědecké publikace:
Prof. J.Kranich: Přehledvěd přírodních.Díl |.

Část 1.Tělověda, zoologie, botanika.
Se 188 obrázky v textu. IV. vydání úplně pře
pracované a rozmnožené. Stran 668. Vázáno . Kč 42—

—DílI Část2 Mincralogie, nauka oloži
skách nerostů a hornin, petrogra
fic, geologie. 78 obrázků a četné tabulky.
IV. úplně přepracované vydání. Spolupracoval
univ. prof. dr. Rad. Kettner. 556 stran. Cena . Kč 40—

—Díl I. Chemie, fvsika. IV.vvdání v tisku.
Dr. J. Podpěra: Klíč k určování nižších rost

lin tajnosnubných. Stran 214... . ... Kč 20—
Dr. J. Podpěra: Květena Hané. S S tabulkami,

třemi obrázky v textu a fytogcografickou ma
pouHané... -<-2.2-22.22. KČ24

Prof. Em. Bayer: Praktická cvičení zoologická
a biologické pokusy. Vydaná kniha čítá 400
stran, 222 obrazů v textu a 15 zvláštních obra
zových tabulí. Kniha je tištěna na křídovém pa
píře. Cena knihy brož. Kč 24.-—,váz. ... Kč 34

Fr. Polívka: Rostlinopis pro nižší třídy škol
středních. — XII. vydání. 5e 468 původními
obrazci a 12 barevnými tabulemi podle origi
nálů prof. Oldř. Cihelky ...... Kč 21

Klíč k určování našich nejrozšířenějších rostlin
jevnosnubných, planě rostoucích i pěstovaných.
Dodatek k »Rostlinopisu pro nižší třídy škol
středních«. XI. vydání... Kč 960

F r.Polívka: Atlas k rostlinepisnémuklíči.Nové
vydání“ Atlas tento obsahuje 466 vyobrazení
rostlin a jest doplňkem Polívkova Rostlinopi
su a Klíče k určování rostlin (školní vydání).
Cena , 5 KČ 560

Fr. Polívka: Užitkové a pamětihodné rostliny
cizích zemí. Stran 648 s 615 obrazy. Cena brož.
kč 30—, vázané ... KČ 4

Dr. J. Macků: Český houbař. Třetí. opravené a
rozšířené vydání, Hustrovaný klíč. dle něhož
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lze určiti veškeré u nás rostoucí houby zcela
bezpečně. Pěkně vypravená kniha kapesního
formátu opatřena je 48 barevnými a 32 fotogra
fickými tabulemi se 300 vyobrazeními. V plá
těné vazbě .

Dr. Jj. Macků: Houbová kuchyně. .
Čtyři nástěnné tabule hub k názornému vyučování
Pohlednice hub. 32 barevných pohlednic jedlých

a jedovatých hub .
Rud. Hampl: Příručka pro učitele přírodopisu.

Novinka. Příručka vznikla ze školské praxe za
použití biologické literatury, nákresy ji opatřil
okr. šk. insp. Rud. Pelíšek

Dr. K. Spisar: Elementární praktikum rostlinné
fysiologie. Se 122 obrázky. Obsahuje 419 ve

směs jednoduchých a penákladných pokusů zrostlinné fysiologic
Rud. Pelíšek: Pokusy žactva o zkoumánípřiro

dy. Novinka- 600 pokusů se 249 orig. obrázky.
Kniha je formátu 49 a obsahuje 272 str. Cena

A. Polešovský: Cizopasnictvía jemu podobné
zjevy v rostlinstvu se 171 obr. Zajímavé cenné
dílo. Cena . . ... ,

O vývoji země, rostlin a živočichů. Z evklu před
nášek lid. o vývoji v přírodě L a I. a.

D r.G. Winkler: Biologicképraktikum rostlinné.
Výborná pomůcka pro praktická cvičení bota
nická, anatomická a fvsiologická. 88 obrazů .

Kranich-Schroder-Kull: Biologickéobra

cm a jsou napnuty na pevném kožovitém papí
ře. 71 čísel nové: Velryba. Cena.

In.Nevřela: Přehleddoby sbírání léčivýchrost
lin. Barevná tabule 68X82 cm, schválená mini
sterstvem školství pro školy obecné a měšťan
ské č. 131.932-1-1926.Cena podlepené tabule..

Dr.K.Absolon a Zd. Jaroš: Přehlednágeolo
gická mapa Čech, Moravy a Slezska. Velikost
180X107 cm, 1:300.000. Kč 50—. Napnutá na

© plátně s lištami ..
Dr. Jar. Jahn: Geologická. a tektonická mapa

Moravy a Slezska. Velik. 102X76 cm, 1:300.000.
v 29 barvách

Kč 39-—
Kč 2
Kč 30

Kč 7-80

Kč 8

Kč 18-—

Kč 70—

Kč 9—

Kč 1-80

Kč 480

Kč 34—

kč 25

Kč 66-—



J. Pospíšil: Příručka zeměpisu hvězdář
ského a přírodního. 24 obrázků. Stran 102

J. Matznera L.Kkopa: Chemickáanalyse kvali
tativní látek ústrojných. Kniha jest určena ja
ko rukověť do rukou Žactva . . . ...

R. Nowicki — II. Maver: Kapalný vzduch.
Na krásném papíře s mnoha obrázky.. .....

V Černý-L. Holý: 1000prikladov pre počto
vanie z pamiti. Je to pomocná kniha pro školy
měšťanské, vyšší třídy škol lidových a pro po
kračovací školv živnostenské. Cena ...

Dr. M. Valouch: Přehled matematiky. 5. opra
vené a doplněné vydání: Stran 364. Cena váz.

ZA brand vvěší matematiky: 4„JJ Vojtěch: Přehled vyšší matematiky. V
"celoplátěné vazbě , ... NS

F. šídlo: Příklady a výsledky na měření ploch
a těles... ... o

Vzorce a tabulky na měření plech i těles a na sesta
vování úloh NN
J. V. Novák-Dr. Arne Novák: Přehled

né dějiny literatury české. III. úplně přepraco
vané vydání -2 2.2 2 2 4

Dr. Mil. Hýsek: Literární Morava v letech
1849—85 .. ... ,

J.Bartocha: Čeština naa bývalé universitě :a sta
vevské akademii v Olomouci. Účinek obou ú

stavů na obrození naše v Olomouci a na Mora
vě. S třemiobrázky... .

Dr. Fr. Tichý: Úvod do studia Ot. Březiny. vý
bor básní s úvodem a výklady

Dr. K. Dvořák: Slovenskem po stopách Jirás
kova bratrstva. S mnoha ilustracemi

FH.A.šídlo: Krásno, vychovatelem lidstva.Essav.
F r. Autrata: Uvedení do mluvnice staročeské.

Třetí vydání. Str. 95. Cena < 2 2 2 <
M. Beneš: Slovenské diktáty. Pre vyššie triedy

škál Tudových, pro školy moštianské a ňižšic
školy stredné. Stran 170.

Dr. JoKratochvíl: Úvoddo filosofie.Cena
časové úvahy filosofické
Filosefie středního věku
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Dr. Ježek — Dr. Kaláb: Dějiny písemnictví
německého. Kč 6—. Vázané. . ... .. .. ....

J. Háša: Německé rozhovory. S Meinholdovými
obrázky na křídovém papíře. Vhodná pomůcka
pro školy obecné a měšťanské.. . . . .. ....

Prof. VL štvorák: La conjugaison francaise.
Časování sloves. francouzských.
Cena

R.Studničková: »PetitegrammairecompleteDoporučuje se vřele k vvučování. .
Fr. Autrata: Pedagogicképřehledy I Obsah:

Psvchologie a pedagogika. Logika a didaktika.
Dějiny pedagogiky. Obsahy pedagogických
klasiků. III. vyd... ... , .

— II. školské zákony. Obč tvto vysnikající mpříručky
jsou nepostrádatelny pro učitele a studenisivo.
HI. doplněné vvdání 0

J. J. Rousseau: Emil (čili o vychování)
Přeložil, poznámkami a úvodem opatřil Dr. A.
Krecar. Str. 420. Cena 2 2 2 2 2 2

Tvořivá škola. Ilustrovaný měsíčník. věnovaný 0
tázkám a problémům nové výchovy a nové
školy v praxi. I. ročník Kč 56-—, II. ročník Kč
42—, HL ročník ... NN

F.Toman— A.Tomanová: Učebnicedomácích
nauk pro školv měšťanské. Díl I. pro
první třídu s 69 obrázky, stran 95, váz...

Díl II. pro druhou třídu s 93 obrázkv, stran
116, váz. , ... . .

Díl HI.pro třetí třídua jednorc oční učeb
ný kurs s 62 obrázky, váz... .

F. Bartoš: Deset rozprav lidopisných. Obsah: Slo
vanští kmenové moravští. Příspěvky k charakleri
stice našeho lidu. Některé zprávy o skřítku. Divé
ženy. Duše dle názorů a rozprav lidových. Tčho
tenství a kout. Smrt a pohřeb. Hospodaření na
starém gruntě moravském. Dvě moravské pověsti
o císaři Josefu a o Ječmínkovi. Bratří Josef a Fran
tišek Vojtěchové, rektoři zlínští.

slovenského ornamentu. 44 lisíů barev. litografií
Rozprodáme zbytek nákladu ve snížených cenách,

Kč 1

Kč 16

Kč 35.

70

50

kč 1090

Kč 16


