
Ekologie a cenologie: Semixerotermní
bylinná společenstva hlubších minerálně silných
půd; ve společenstvechsvazuBromion erecti.

Rozšíření v CR: Jakopříměsv populacích
subsp.orbiculare v Bílých Karpatech. A

M: 78. B. Karp. les. (StarýHrozenkov;Uhliska).
Celkové rozšíření: Karpaty, Balkánskýpoloostrov.

Kříženci

2 x 1.Phyteuma nigrum x spicatum = Phyteuma
x adulterinum WALLROTHLinnaea 14:558, 1840.

Exsikáty: PgrRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 1555.

Kříženec je morfologicky intermediární mezi
rodiči, nejnápadněji ve tvaru listů a barvě květů.
Vzniká všude, kde sevyskytují společně rodičov-
ské druhy, častý je zejména v Krušných horách
anaŠumavě.FIhybridijsouplodníazpětnýmkří-
žením vznikají pestré hybridní roje, rodičovské
druhy si však uchovávají svou identitu.

2 x 3. Phyteuma nigrum x orbiculare = Phyteu-
ma X orbiculariforme DOMIN in POLÍVKA, DOMIN
etPODPĚRAKlíč ÚplnéKvět.Republ.Českoslov.
542, 1928.

Spornýkříženec,popsanýpodlejediného her-
bářovéhoexemplářez okolí VýtoněnaŠumavě,
který sám sběratel (Willkomm) identifikoval jako
P. nigrum. Svými znaky kříženec zapadádo va-
riačního rozpětíP. nigrum.V územíneníznámvý-
skyt P. orbiculare. Experimentálně se podařilo
zkřížit P. nigrum aP. orbiculare (všechny tři sub-
specie) v obou směrech. V přírodě tento kříženec
pravděpodobněnevzniká,protožerodičovskédru-
hy jen výjimečně rostou společně na jednom sta-
novišti.

Poznámka: Experimentálně byl získán také kříženec
Phyteumaorbiculare (všechnytři subspecie)x spicatumatroj-
násobný hybrid P. nigrum x spicatum x orbiculare (KOVANDA
1981).

3. Legousia DURANDE—zvoněnka (zrcadlovka)

Legousia DURANDEFI. Bourg. 2:26, 1782.- syn.: SpeculariaA. DC. Monogr. Camp.344, 1830.

Jednoletébyliny bez přízemnírůžice listů. Květy v koncových hroznechnebo latách;kalich 5cípý;
koruna kolovitá až mělce zvonkovitá, 5četná; nitky při bázi jen mírně rozšířené, prašníky volné;
semeník spodní. Tobolky válcovité až obráceně kuželovité, otvírající se 3 chlopněmi při vrcholu.
Semena elipsoidní, zploštělá. —Asi 15 druhů v mímém pásu s. polokoule.

la Koruna zdéli kališních cípů nebo nepatrně delší; kališní cípy čárkovité, rozprostřené až nazpět
1. L. speculum-veneriszahnuté

. 2. L. hybridab Koruna kratší než kališní cípy; kališní cípy úzce kopinaté, ± vzpřímené...

1. Legousia speculum-veneris (L.) CHAIX —
zvoněnka Venušina

Legousia speculum-veneris (LINNAEUS)CHAIX in VII-L.
Hist. PI.Dauph. 1:338, 1786.—Syne: Campanulaspeculum-
venerisL. sp. Pl. 238, 1753.

Lysé nebo pýřité byliny. Lodyha přímá, bo-
hatě větvená, 10—40cm vys. Listy vroubkované,
čepel dol. listů obvejčitá, v krátký řapík zúžená,
horní listy podlouhlé ažkopinaté, přisedlé.Květy
v bohaté latě; kališní cípy čárkovité, rozprostřené
až nazpět zahnuté, zdéli koruny nebo nepatrně
kratší; koruna miskovitě kolovitá, 20-25 mm
v průměru, fialová; semeník 10—12mm dl. To-
bolky válcovité, mm dl. VI-VII. Tf.

2n = 20 (extra fines)
Okrasnáletnička, vzácně a pomíjivě zplaňu-

jící. Původní v jz. aj. Evropě.

4. Campanula L. —zvonek

2. Legousia hybrida (L.) DELARBRE—zvoněnka
různobarvá

Legousiahybrida (LINNAEUS)DELARBREFI. Auvergne,
ed. 2, 47, 1800. -Syn.: Campanula hybrida L. sp. Pl. 239,
1753.

Drsně chlupaté byliny. Lodyha přímá, vět-
vená, 10—30cm vys. Listy podlouhle vejčité, po-
někud zprohýbané, vroubkované, dolní řapíkaté,
horní přisedlé. Květy v chudém hroznu; kališní
cípy úzce kopinaté, ± vzpřímené, delší než ko-
runa; koruna šir. zvonkovitá, 6—15mm v průměru,
fialová, nachová nebo liláková, uvnitř žlutoze-
lená; semeník válcovitý, 12—20mm dl. Tobolky
válcovité, 15-30 mm dl. V-VII. Tf.

2n = 20 (extra fines)
Okrasná letnička, ojediněle zplaňujícĹ Pů-

vodní v z.Evropě.—Mapy:HULTÉNNE 1986:880.

CampanulaLtNNAEUSSp. PL 163,1753.—Syn.: Ceněkia[recteCenekialOpłz in BERCHT.et OpłzOekon.-Techn.FI.
Böhm. 2/2:9, 1839.- MediumOPIZin BERCHT.et OPIZOekon.-Techn.FI. Böhm. 2/2:9, 1839.- Nenningia opłz in BERCHT.et
opłz Oekon.-Techn. FI. Böhm. 2/2:9, 1839.- Tracheiiopsis opłz in BERCHT.et OPIZOekon.-Techn. FI. Böhm. 2/2:9, 1839.-
WeitenweberaOpłzin BERCHT.etOpłzOekon.-Techn.FI. Böhm.2/2:9,1839.—SykoraeaOPIZSezn.Rostl.Květ.Čes.94, 1852,
nom. inval.
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Lit.: WITASEKJ. (1902): Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung Campanula. Abh. Zool.-Bot. Ges. Wien 1(3):1—106.—
WITASEKJ. (1906): Studien über einige Arten ausder Verwandtschaft der Campanula rotundifolia. Magy. Bot. Lap. 5:236—249.
—HRUBYJ. (1930): Campanulastudieninnerhalb der Vulgares und ihrer Verwandten.Magy. Bot. Lap. 29:152—276.—DAR-
LINGTONC. D et GAIRDNERA. E. (1937): variation system in Campanulapersicifolia. J.Genet.35:97—128.—DARLINGTON
C. D. etCOURL. F. (1950):Hybridity selectionin Campanula.Heredity4:217—248.—ŠOUREKJ. (1953):Campanulacorcon-
tica sp. nov. Příspěvekk monografii druhu C. rotundifolia sensulatissimo. Preslia 25:1—24.—BöCHERT. W. (1960): Experi-
mental andcytological studieson plant speciesV. TheCampanularotundifolia complex. Biol. Skr. —BIELAWSKA
H. (1964): Cytogenetic relationships betweenIowlandand montanespeciesof Campanularotundifolia group I. C. cochlearii-
folia LAM. and C. rotundifolia L. Acta Soc. Bot. Polon. 33:15—44.—GADELLAT. W, J. (1964): Cytotaxonomic studies in the
genusCampanula.Wentia I I :I—104.—PODLECHD. etDAMBOLDTJ. (1964): ZytotaxonomischeBeiträgezur Kenntnisder Cam-
panulaceenin Europa.Ber. Deutsch. Bot. Ges.76:360—369.—PODLECHD. (1965): Revision der europäischenund nordafrika-
nischenVertreterder Subsect.Heterophylla (Wit.) Fed.derGattungCampanulaL. FeddesRepert.71:50—187.—KOVANDAM.
(1970a):Polyploidyandvariationin theCampanularotundifoliacomplex.PartI. (General).Rozpr.Cs.Akad.Věd,ser.math.-
natur.,80(2):1—95.KOVANDAM. (1970b):Polyploidyandvariationin theCampanularotundifoliacomplex.PartII.
nomic). I. Revision of thegroupsSaxicolae,LanceolataeandAIpicoIae in Czechoslovakiaandadjacentregions,Folia Geobot.
Phytotax.5:171—208.—HAUSERM. L. (1975): ZytotaxonomischeUntersuchungenanCampanulapulla L. s. l. und C. rapun-
culus L. in der Schweizund in Österreich.Veröff. Geobot. Inst. Rübel Zürich 53:1—70.—KOVANDAM. et HUSOVAM. (1976):
Campanularhomboidalis new to Bohemia.Preslia 48:341—345.—KOVANDAM. (1977): Polyploidy and variation in theCam-
panularotundifolia complex. Part II. (Taxonomic). 2. Revision of the groupsVulgaresand Scheuchzerianaein Czechoslovakia
andadjacent regions.Folia Geobot. Phytotax. 12:23—89.—LEUTEG. H. (1978): Vorläufige Mitteilung über zwei Sippenaus
demCampanulapatuIa-Aggregatund ihreVerbreitung in Kärnten.Carinthia II 168:243—255.—KOVANDAM. (1983): Chromo-
somenumbers in selectedAngiosperms (I). Preslia55:193—205.—KRAHULCOVÁA., KIRSCHNEROVÁL. et KOVANDAM. (1995):
Polyploid Campanulapatula in the CzechRepublic. Preslia67:107—115.—KOVANDAM. (1996): Chromosomenumberstudies
in Campanulapatula. Biologia, Bratislava, 51:383—386.—CARMIELLOR. et al. (1998—1999):Studio palinotassonomicosul
genereCampanulaL Schedemorfopalinologichedi S267Campanulatrachelium L., S268 Campanulalatifolia L., S 269Cam-
panulabononiensisL. Allionia 36:21—33.—KOVANDAM. (1999): Campanulax iseranaKovandahybr. nova (C. rhomboidalis
x rotundifolia). Thaiszia—J.Bot. 9:15—18.

Vytrvalé, méněčastojednoleté nebo dvouleté byliny sjednoduchými listy. Květy v latách, hroz-
nech, klasech nebo strboulech, někdy jednotlivé. Kalich členěný do 1/4—1/2,kališní cípy trojúhelní-
kovité až čárkovité, u některých druhů mezi cípy přívěsky; koruna zvonkovitá, trubkovitě zvonkovitá
nebo nálevkovitě zvonkovitá, modrá (v různých odstínech) nebo fialová, vz. bílá nebo žlutá, u pěsto-
vaných rostlin i nižová nebo červená; nitky tyčinek při bázi rozšířené, kryjící nektárium, prašníky
volné; semeník 3pouzdrý, vz. 5pouzdrý. Tobolky tenkostěnné, někdy mímě dřevnatějící, otvírající se
3(—5)děrami při bázi nebo při vrcholu. Semena drobná, četná, elipsoidní, někdy zploštělá nebo s le-
mem.—Asi 300 druhů rozšířených v s. mírném pásu,zvl. ve Středozemí, také v horách tropů. —Alo-
gam. Autogam. Protandr.Entomogam.Anemochor.

Poznámka I : Květy zvonkůjsou proterandrické.Pylová zrna seuvolňují z prašníkůuž v poupatechajsou zachycována
mezi chlupy, jimiž je porostlá čnělka (tzv. vymetací chlupy). S otevřením květu začíná samčí fáze, kdy je pyl sbírán opylují-
círn hmyzem (včely, čmeláci, v menšímíře ostatníblanokřídlí, motýli, brouci a dvoukřídlí; květy jsou snadnopřístupnéi vět-
Šímdruhům hmyzu). Teprve po odnesenípylu nastáváfáze samičí, kdy je květ opylován pylem z jiného květu téže rostliny
nebojiného jedince. Po odkvětu seblizny spirálovitě stáčejí směremdolů a u některýchdruhů sedostávajído styku s povr-
chemčnělky, kde můžedojít k opylení pylem z téhožkvětu. To bylo experimentálněprokázánojen u dvou druhů s dlouhými
bliznami, jež sestáčejí až 0 1,5 obrátky (C. patula a C. persicifolia), naopak vyloučeno např. u C. barbata, C. bononiensis,
C. glomerata, C. latifolia, C. medium, C. rapunculoides,C. rotundifolia L. s. I., C. sibirica a C, trachelium, kde jsou blizny
příliš krátké než abysemohly dotknout povrchučnělky (GADELLA1964,KOVANDA1970a).Stáčeníblizen je čistě fyziologický
proces,který nastávávždy ke konci života květů, bezohleduna to, zdadošlo k alogamii nebo ne.

Poznámka 2: VšechnynížepojednanézvonkyvytvářejípříležitostněEüokvětéformy.Castéjsouzvláštěu C. latifolia,
C. persicifolia a C.patula, vzácnéu C, bohemicaa C gelida. Vznikají jako genovémutacea jejich taxonomická hodnotaje
velmi nízká.

la
b

2a
b

3a
b

4a

b

Mezi kališními cípy lupenité přívěsky
Kalich bez lupenitých přívěsků
Blizna 5ramenná, tobolka 5pouzdrá
Blizna 3ramenná,tobolka 3pouzdrá .
Koruna bílá, rostliny pěstované a vz. zplaňující ........
Koruna modrá, rostliny plané

2

1. C. medium

viz Poznámka na str. 729
4

Koruna trubkovitě zvonkovitá, s cípy na vnitřní stranědl. chlupatými, přívěsky tupé; lodyha ne-
větvená, květy v chudém hroznu; rostliny vytrvalé 2. C. barbata

Koruna nálevkovitě zvonkovitá, s cípy na vnitřní straně lysými, přívěsky špičaté; lodyha větvená,
3. C. sibiricakvěty v latě; rostliny dvouleté
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5a Květy přisedlé, v hlávkách .
b Květy stopkaté, v hroznech nebo latách .
Rostliny krátce kadeřavěchlupaté až plstnaté, někdy olysávající; dol. lodyžní listy s čepelí na6a

bázi srdčitou nebo zaokrouhlenou; čnělka přibližně zdéli konłny; kališní cípy dl. zašpičatělé ..
4. C.glomerata

b Rostliny pichlavě štětinaté; dol. lodyžní listy v řapík zúžené; čnělka delší než koruna; kališní cípy
5. C. cervicariatupé

Středníahor.lodyžní listy srdčité,vejčité, vejčitě podlouhlé nebovejčitě kopinaté, zřetelnězubaté7a

nebo vroubkované
b

8a

b

9a

b
IOa

b

lla

b

12a

b
13a

b ...15
14a

b

15a

b

16a

b

17a

b

18a

b

19a

b
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Střední a hor. lodyžní listy úzce čárkovité až kopinaté
Květy ± nicí, koruna 1—3cm dl.
Květy vzpřímené neboskloněné,koruna 3—5cm dl.
Listy naspodušedoplstnaté;lodyha oblá; korunní cípy lysé
Listy naspodu zelené; lodyha hranatá; korunní cípy brvité

9.

12

. 11

C. bononiensis

10

Dolní lodyžní listy dl. řapíkaté, srdčitě vejčité; květy v bohatém hroznu; koruna modrofialová
10. C. rapunculoides

Dolní lodyžní listy krátceřapíkatéažpřisedlé, vejčitě kosníkovité; květy v chudémhroznu; koruna
modrá . 18. C. rhomboidalis

Lodyha ostře hranatá, štětinatě chlupatá; dol. lodyžní listy srdčité, dl. řapíkaté; květní stopky při
bázi se 2 listenci 11. C. trachelium

Lodyha tupě hranatá,měkce chlupatá nebo lysá; dol. lodyžní listy vejčité, s krátkým křídlatým
řapíkem; květní stopky v 1/2 se2 listenci 12. C. latifolia
Koruna 23—45mm dl.; kališní cípy při bázi až 4,5 mm šir. 6. C. persicifolia
Korunananejvýš25 mm dl. (vz. až40 mm dl., viz Variabilita nastr. 738); kališní cípy užší 13

Koruna nálevkovitá, lístky srůstající do 1/3—1/2;rostliny dvouleté .
Koruna zvonkovitá, lístky srůstající do 2/3; rostliny vytrvalé

14

Lata stažená, větve vzpřímené; koruna bledě modrá, kališní cípy vzpřímené; stopky postranních
květů při bázi se 2 listenci . 7. C. rapunculus
Lata šir. rozkladitá, větve rozestálé; koruna fialová, kališní cípy rozestálé; stopky postranních
květů nad 1/2 se 2 listenci 8. C. patula
Koruna 25—40mm dl., kališní cípy při bázi až 4,5 mm šir.; tobolky vzpřímené, s děrami v hor.

6. C. persicifolia1/3; rostliny až 80 cm vys. ..
Koruna nanejvýš 25 mm dl., kališní cípy při bázi užší; tobolky nicí, s děrami při bázi; rostliny
menší 16

Lodyha v dol. části s hustě nahloučenými listy (listů obvykle více než 12), nahoře bezlistá, stř.
lodyžní listy nanejvýš 1,8mm šir.; květy v ± stažené latě nebo hroznu; semeník papilózní; koruna
blankytně modrá nebo bledě modrá; tobolky kožovité až mírně dřevnatějící 17

Lodyha až po květenství řídce a ± stejnoměrně olistěná (listů obvykle méně než 12), stř. lodyžní
listy širší než 1,8mm; květy v rozkladité latě nebo hroznu; semeníkhladký, výjimečně s něko-
lika papilami; koruna modrá až modrofialová; tobolky blanité 18

Oddenek tenký, nanejvýš 2 mm v průměru; lodyha 20—35cm vys., stř. lodyžní listy 0,5—1,4mm
šir.; koruna 12—18(—22)mm dl.; tobolky 3—5(—7)mm dl., kožovité 13. C. gentilis
Oddenek ztlustlý (až 6 mm v průměru); lodyha 25—50(—70)cm vys., stř. lodyžní listy 0,9—1,8
mm šir.; koruna 16—22(—25)mm dl.; tobolky 5—7(—8)mm dl., mírně dřevnaté

Lodyha ± oblá, v dol. části krátce pýřitá (vz. celá lysá) ....
14. C. moravica

15. C. rotundifolia
Lodyha hranatá, v dol. části na hranách (vz. i mezi hranami) brvitá nebo výjimečně celá lysá

. 19

Koruna při bázi ± polokulovitá, 17—23(—25)mm dl.; lodyha (10—)15—24(—35)cm vys.; tobolky
mm dl.

Koruna k bázi znenáhla zúžená,
mm dl

Campanula

16. C. bohemica
20) mm dl.; lodyha cm vys.; tobolky 5—6(—7)

17. C. gelida
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1. Campanula medium L. —zvonek zahradní
Tab. 123/1

Campanula medium LINNAEUSSp. PI. 167, 1753. —
Syn. : SykoraeahortensisOprzSezn.Rostl. Květ. Ces.94,
1852, nom. illeg.

Statnédvouleté, štětinatěchlupatébyliny. Lo-
dyha přímá,větvená,50—90cm vys. Přízemní lis-
ty dl. řapíkaté,sčepelívejčitě podlouhlou, lodyžní
srdčitou bázípřisedlé, kopinaté, všechnynepravi-
delně vroubkovaně pilovité. Květy v bohatém
hroznunebolatě, nicí, krátce stopkaté.Kališní cí-
py vejčitě kopinaté, špičaté, zdéli 1/2 koruny, pří-
věskyšir. vejčité, tupé,dolů ohrnuté;korunašir.
trubkovitě nebo válcovitě zvonkovitá s krátkými
rozestálými cípy, 30—40mm dl., modrofialová,
červená, růžová nebo bílá; blizna 5ramenná. To-
bolky otvírající se 5 děrami při bázi. VI—IX. Hkf.

2n = 34 (extra fines)
Běžněpěstovaná okrasná dvouletka. Množství

rozmanitých kultivarů, které se liší hlavně vzrůs-
tem a barvou květů. Zplaňuje jen ojediněle a pře-
chodně; původní v jz. Evropě.

2. Campanula barbata L. —zvonek vousatý
Tab. 124/2

Campanulabarbata LINNAEUSSyst. Natur.,ed. 10,926,
1759.—Syn. : Sykoraeabarbata (L.) Opłz Sezn.Rostl. Květ.
čes. 94, 1852.

Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no 373.—
PI. Cechoslov.Exs., no 222.—TAUSCHHerb. FI. Bohem., no
979. —Extra fines: Exs. Genavens., no 191.—HAYEKFI. Stir.
Exs., no 571.

Vytrvalé, dl. chlupaté byliny. Oddenek šikmý,
vřetenovitý, vícehlavý; kořeny vláknité. Lodyha
přímá nebo krátce vystoupavá, 10—30(—40)cm
vys., nevětvená,oblá, chuděolistěná. Přízemní lis-
ty sčepelípodlouhlou ažpodlouhle kopinatou, tu-
pou nebo tupě špičatou, nepravidelně vroubkova-
nou ažcelokrajnou, v křídlatý řapík sbíhavou;lo-
dyžní listy kopinaté, zúženou až zaokrouhlenou
bázípřisedlé, tupě špičaté,vroubkovanéneboce-
lokrajné. Květy stopkaté, jednotlivé nebo častěji
v chudém (3—6květém), koncovém, jednostran-
ném hroznu, nicĹ Kališní cípy podlouhle trojú-
helníkovité, vlnatě chlupaté, nanejvýš zdéli 1/2
koruny, přívěsky šir. vejčité, asi 2 mm dl., nazpět
zahnuté; koruna trubkovitě zvonkovitá, 12—28
mm dl., bledě modrá, vně i uvnitř dl. chlupatá, cí-
py trojúhelníkovité, zašpičatělé; semeníkčihovi-
tý, dl. chlupatý. Tobolky čihovité až kuželovité,
hranaté,3pouzdré,6—9mm dl., se3děramipři bá-
zi. Semenavejcovitá, mírně zploštělá, , I mm
dl., rezavě hnědá. VII-VIII. Hkf.

2n= 34(čR: 96. Král. sněž.,97.Hr. Jes.)

Ekologie a cenologie: Podhorské a hor-
ské louky, hole; napůdách nevápnitých, hlinitých,
kyselých, vlhkých, humózních. Ve společenstvech
svazu Nardion.

Rozšíření v ČR: Dříve hojněnadhorní
hranicí lesa v Hrubém Jeseníku a na Králickém

Sněžníku, kde však v posledních 20—30letech
z velké části vymizel. Početnější populace se do-
sud vyskytují hlavně v pradědskéčásti Hrubého
Jeseníku(např.Ovčárna,Barborka, Velká a Malá
kotlina, Alfrédka, Jelení studánka, Skřítek); také
VřesováStudánka,SněžnákotlinaaŠeráckéstrže.
Dosud seudržuje v nižšíchpolohách(max.:Vyso-
ká hole, 1464m; Praděd, 1450m; min.: Kouty nad
Desnou,ca600m);jedno nalezištěv Králické hor-
natině. Staré údaje z Krkonoš (např. SCHMIDTFI.
Boëm. Inch. 2:79, 1793; POHL Tent. FI. Bohem.
1:26, 1809;WEITENWEBERLotos 9:173, 1859) ne-
byly nikdy potvrzeny. A —Mapy: KODALÍKOVÁ
in HENDRYCHActa Univ. Carol.-Bi01. 1971:292,
1973; SLAVÍKin KvětenaCR 6:52, 2000.

O: 95b.Král. hor.(Suchývrch), 96.Král. Sněž.,97.Hr.Jes.
Celkové rozšíření: Alpy, Východní Sudety; izolova-

ný výskyt v j. Norsku. —Mapy: HULTĚNNE 1986:875; MEUSEL
et al. 1992:441.

Poznámka: Campanulaalliariifolia WILLD. (statné vy-
trvalé byliny s přímou lodyhou atrojúhelníkovitě srdčitými až
vejčitými listy, květy v jednostrannémhroznu. kalichems pří-
věsky, bílou, v ústí žlutavou, vně chlupatou korunou) sepěs-
tujejako okrasnátrvalka; v Průhonicíchpozorovánozplanění.
Původní je na Kavkaze.

3. Campanula sibirica L. —zvonek sibiřský
Tab. 124/3

Campanulasibirica LtNNAEUSSp. P). 167, 1753.—Sy n. :
Campanulapaniculata POHLTent. FI. Bohem. 1:207, 1809.
—Nenningiapaniculata (POHL)OPIZSezn.Rostl. Květ,Čes.
68, 1852.

Exsikáty: FI. Exs. Reipubl.Social. Čechoslov.,no
1479. —PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 571. —Extra fi-
nes: BAENITZHerb. Eur., no 335. —FI. Exs. Austro-Hung., no
2976.- FI. Polon. Exs., no 374.

Dvouleté nebo řidčeji jednoleté byliny. Kořen
úzce vřetenovitý, větvený. Lodyha přímá, (15—)

cm vys., častoužod bázevětvená,ne-
zřetelněhranatá,ztuhachlupatá.Cepellistů ne-
pravidelně vroubkovaná, po obou stranáchchlu-
patá; přízemní listy sčepelí podlouhle kopinatou
ažobvejčitou, 4—10cm dl., 0,5—2,0cm šir., tupou,
v krátký řapíkzúženou,lodyžní listy přisedlé,polo-
objímavé, podlouhlé, špičaté, nejhořejší čárko-
Vitě kopinaté. Květy krátce stopkatév chudé latě
nebo hroznu, skloněné až nicí. Kališní cípy úzce
trojúhelníkovité, 7—9mm dl., špičaté až zašpi-
čatělé, na svrchní straně lysé, přívěsky kopinaté
ažvejčité, brvité, ca3 mmdl., nazpětzahnuté;ko-
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mna nálevkovitě zvonkovitá, 15—40mm dl., fia-
lově modrá, korunní trubka uvnitř chlupatá nebo
lysá; semeníkčihovitý, chlupatý. Tobolky vejco-
vité, nicĺ, otvírající sepři bázi 3 děrami. Semena
elipsoidní, hnědožlutá, lesklá, 0,8—1,0mm dl.
VI-VII. Hkf.

2n = 34 (CR: 18.Dyj.-svr.úv.)
Variabilita: Značně proměnlivý ve vzrůstu a větvení

lodyhy, tvaru avelikosti přívěskůavelikosti koruny.Ve
V.části areáluse rozlišuje až 6 subspeciĺ.Naše rostliny patří
k nominátnĺ subsp.sibirica (lodyha většinoujen v hor.Části
větvená,přívěskykopinaté,brvité, kratší nežsemeník,koruna
15—25mm dl.).

Ekologie a cenologie: Výslunné stráně,
skály, skalní stepi, lesostepi; na suchýchpůdách
bohatých vápníkem. Ve společenstvech svazů Se-
slerio-Festucion pallentis a Festucion valesiacae
(diagnostický druh).

Rozšíření v CR: V Panonskémtermofyti-
ku, naseverpo Vyškov, ojediněle v navazujících
Částech mezofytika. Planární a kolinnĺ stupeň
(max.: Pavlovskékopce,Děvín, 554m). A—Ma-
py: ŠMARDAXM 1963:map.47; SLAVÍKin Květe-
na CR 6:42, 2000.

T: 16.Znoj.-brn. pah., 17.Mikul. pah., 18.Dyj.-svr. úv.,
20.Jihomor.pah.-M: 7Ic. Drah.podh.(údolíŘíčky),72.Zá-
bř.-unič. (Vitošov; Chudobín; obojí zplanělý).

Údaj od Luhačovic(SCHLOGLOesterr.Bot. Z. 32:289,
1852) nutno ověřit, protože lokalitaje dosti vzdálena od ± sou-
vislého rozšíření.Z fyt. o. B. Karp. step.je k dispozici jediný
údaj od Nové Lhoty (STANĚK,JONGEPIEROVÁet JONGEPIERHis-
torická květenaBílých Karpat 74, 1996).

Celkové rozšíření: Od stř. Evropy po z. Sibiř. najih
po stř. Itálii aAlbánii. —Mapy: MEUSELet al. 1992:441.

4, Campanula glomerata L. —zvonek klubkatý
Campanula glomerata LINNAEUSSp. Pl. 166, 1753.—

Syn. : Campanula petraea F. W. SCHMIDTFI. Boëm. Inch,
2:78, 1793.—Weitenwebera glomerata (L.) Optz Sezn. Rostl.
Květ. Ces. 105, 1852.

Vytrvalé byliny. Oddenek válcovitý, ztlustlý,
šikmý,dřevnatějící.Lodyha přímá, 10—70cmvys.,
nevětvená nebo zřídka chudě větvená, tupě hra-
natá, kadeřavě pýřitá nebo chlupatá (ne štětinatě
chlupatá) nebo olysalá, často nafialovělá nebo na-
červenalá. Listy s čepelí tuhou, vroubkovanou, po
obou stranách zelenou, svrchu tmavší; přízemní
listy dl. řapíkaté, s čepelí vejčitě kopinatou nebo
vejčitě podlouhlou, při bázi srdčitou nebo za-
okrouhlenou, špičatou, ostatní kcátce řapíkaté až
přisedlé nebopoloobjímavé, ploché nebožlábko-

vité, nejhořejší přecházející v listeny. Květy jed-
nak ve vrcholové hlávce, jednak oddálené po 1—4
v úžlabí listenů, přímé až skloněné. Kališní cípy
protáhle trojúhelníkovité, špičaté, zdéli 1/4—1/3
koruny, rozestáléaž nazpět zahnuté; koruna ná-
levkovitě zvonkovitá, 25—35mm dl., modrofialo-
vá, lysá nebo pýřitá, na okraji brvitá, do 1/3 Čle-
něnáv tupě špičatécípy; semeník čihovitý, pýři-
tý nebo chlupatý až olysalý, zelený; čnělka zdéli
koruny, blizna 3ramenná.Tobolky čihovité, pří-
mé,při bázi se3 děrami. Semenavejcovitá, papi-
lózní, asi 1 mm dl.

Celkové rozšíření: OdBritskéhosouostrovías.Špa-
nělskapo v. Sibiř, naseverupo s. Skandinávii; zavlečenve v.
ČástiSeverní Ameriky (New England a přilehlá část Kanady,
na západěpo Minnesotu). - Mapy: HULTÉNNE 1986:876;
MEUSEL et al. 1992:442.

Variabilita: Druh velmi proměnlivý zvláště ve tvaru
a odění listů, tvaru květenství a velikosti květů. Bylo popsáno
množství vnitrodruhových taxonů, většinou podle nápadných
individuálních odchylek. V současnosti se v Evropě rozlišuje
4—6subspecií,z nichžněkterébývají hodnoceny i jako druhy.
Na našemúzemí sesjistotou vyskytují dvě subspecie,spoje-
né plynulou řadou přechodných forem.

la

b

Lodyha 30—60(—70)cm vys.; listy naspodu
pýřité nebo chlupaté, někdy olysávající,
všechny± ploché,rovné; na lodyze 8—15lis-
tů (a) subsp.glomerata
Lodyha (10—)20—40cm vys.; listy (zvl. horní)
naspodu hustěchlupaté až šedoplstnaté, střed-
ní ahorní žlábkovité, srpovitě prohnuté; na lo-

(b) subsp.farinosadyze 5—9listů ..

(a) subsp.glomerata —zvonek klubkatý pravý
Tab. 125/1

Campanula glomerata subsp. glomerata.
Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no 374 .

PEľRAK FI. Bohem. Morav. Exs., no 196. Extra fines: FI. Po-
Ion. Exs., no 454. —FI. Siles. Exs., no 67.

Většinou robustní rostliny s lodyhou 30—60
(—70)cm vys., s 8—15listy. Listy naspodupýřité
nebo chlupaté, někdy olysalé, všechny ± ploché,
rovné, jen zčásti kryjící úžlabní květenství. VI—IX.
Hkf.

2n= 30 (CR: 75.Jes.podh.)
Ekologie a cenologie: Lesostepi, kame-

nité stráně, lesní lemy, křoviny. Půdy Čerstvěvlhké
až vysýchavé, výhřevné, slabě kyselé až neutrál-
ní, hlinité, hluboké. Ve společenstvech svazu Bro-
mion erecti.

Rozšíření v ČR: Roztroušeně na většině

Tab. 123: I Campanulamedium, la —přízemní listová růžice, lb —lodyžní list. —2 C. bononiensis,2a—Oděnídolní Části
lodyhy.

730 Campanula

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

https://ocr.space/searchablepdf#watermark


lb

[TAB. 123] 731

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

https://ocr.space/searchablepdf#watermark


území, převážně v termofytiku a v teplejších po-
lohách mezofytika, od nížiny do podhůří (max.:
Krkonoše,meziČernýmDolem aHofmannovou
boudou, ca 800m; Nízký Jeseník,Velký Roudný,
ca 750m; Vsacký Cáb, ca 840m; Hostýn, ca 735
m). A - Mapy: 1963:map.46 (Mo-
rava, nerozlišeny subspecie).

T: všechnyfyt. o. —M: ve většině fyt. o. [chybějí údaje
z fyt- o. 22. Halštr. vrch., 23. Smrč„ 3(). Jesen.-rak.ploš., 43.
Votic.vrch.,46.Lab.písk.,47.Šluk.pah.,49.Frýdl.pah.,50.
Luž. hory, 54. Ješ.hřb., 58. Sudet.mezih., 65. Kutnoh. pah.,
69.Želez.hory].—O: 88b.Šum.pláně(Smí,původní2), 93.
Krk. (meziČernýmDolemaHofmannovouboudou).

Celkové rozšíření: V celém areálu druhu.

(b) subsp. farinosa (ROCHEL)KIRSCHLEGER—
zvonek klubkatý pomoučený Tab. 125/2
Campanula glomerata subsp.farinosa (ROCHEL)KIRSCH-

LEGERFI. Alsace 1:378, 1852.—Syn.: Campanulaglomera-
ta var. farinosa ROCHELin BESSERCat. Hort. Cremen. 217,
1816. C. farinosa (ROCHEL)ANDRZ. in BESSEREnum. Pl.
Volhyn. 10, 1822.

Exsikáty: PETRAKFI. Bohem.Morav. Exs., no 1278.—
TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 976, 977.—Extra fines: FI. Hung.
Exs., no 1044.

Rostliny subtilnější, s lodyhou (10—)20—30
(—40)cm vys., s 3—9listy. Listy naspodu hustě
chlupaté až šedoplstnaté, střední a horní žlábko-
vité, srpovitě zahnuté, kryjící z větší části úžlabní
květenství. VI-IX. Hkf.

2n 30 (CR: 19.B. Karp. step.)
Ekologie a cenologie: Lesostepi, xero-

filní křovinaté stráně, skalní stepi. Půdy čerstvě
vlhké až vysýchavé, slabě kyselé až neutrální. Ve
společenstvechřádů Prunetalia, Festucetalia va-
lesiaceae a Quercetalia pubescenti-petraeae.

Rozšíření v ČR: V termofytiku (hojněji
v panonském, vzácněji v českém), místy s přesa-
hem do mezofytika, od nížiny do kopcoviny
(max.: Milešovka, 837 m). A

T: 3.Podkruš.pán.,4. Loun.-lab. střed.,6. Džbán,7.Stře-
dočes,tab.,8.Čes.kras,9.Dol. Povlt.,10.Prai ploš.,I I. Stř.
Pol., 15. Vých. Pol., 16. Znoj.-bm. pah., 17. Mikul. pah., 18.
Jihomor. űv., 19.B. Karp. step.,20. Jihomor. pah.,21. Haná.
—M: 44. Mileš. střed., 45. Verneř. střed., 52. Ral.-bez. tab.
(Bělá pod Bezdězem),60. Orl. opuky, 61. Do). Poorl. (Vam-
berk), 68. Mor. podh.Vysoč., 70.Mor. kras, 71. Drah. vrch.,
72. Zábř.-unič. úv., 74. Slez. pah.,75. Jes.podh. (Kyjovice),
76. Mor. brána,77. Středomor.Karp., 79. Zlín. vrchy.

Celkové rozšíření: Východní část stř. Evropy; udá-
vántakéz ItálieaŠvýcarska.

732 Campanula

Poznámka I : Oběsubspeciejsou v současnosti na zna-
telném ústupu.

Poznámka 2: Subspecie glomerata a subsp.farinosa
i s intermediárními formami se Častovyskytují společněna
těchžestanovištích.Neníjasné,zdadocházík hybridizaci dvou
dobřediferencovanýchtaxonů(kterélze v typické hod-
notit i jako druhy) nebo zda jde o projevy vnitrodruhové vari-
ability C. glomerata. Obě subspecie by za současného stavu
poznáníbylo patrněvhodnější hodnotitjako variety.Hodnota
subspecieje preferovánaproto, abyjim byla věnovánadalší
pozornost.

Poznámka 3; V Karpatskémmezofytiku (např.80.Stř.
Pobeč., 81. Host. vrchy) sevzácně objevují rostliny, které odě-
ním a redukcí úžlabních květenství poněkud připomínají
subsp.elliptica (Kr. ex SCHULTES)O. SCHWARZ,počtem lo-
dyžníchčlánků, velikostí květů a dalšími znaky všaknáležejí
do variačního rozpětí subsp.glomerata. Pro subsp.elliptica
jsou charakteristickéřídké, tuhé, kolmo odstáléchlupy na lo-
dyze, květy v bohaté koncové hlávce (jen výjimečně 1—2kvě-
ty pod hlávkou oddálené)a koruna 30—40mm dl. Vyskytuje
seve vyššíchpoloháchVýchodních Karpat, pro ZápadníKar-
patyje podle některýchautorů pochybná.

Poznámka 4: Campanula speciosa HORNEM.je velko-
květý zahradnízvonekz příbuzenstvaC.glomerata, pěstovaný
častojakookrasnátrvalka.Býváztotožňovánsesubsp.elliptica.

5. Campanula cerpicaria L. —zvonek hadinco-
Tab. 126/1vitý

Campanula cervicaria LINNAEUSSp. PI. 167, 1753.
Syn.: Weitenweberacervicaria (L.) Opłz Sezn.Rostl. Květ.
čes. 105,1852.

Exsikáty: PETRAKFI. Bohem.Morav. Exs., no 1085.—
TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 978. —Extra fines: CALLIER FI.
Siles. Exs., no 870.—FI.Rom. Exs., no 1369.—PI.Crit. Saxon.
(ed. WEBER),no 584.

Dvouleté, vz. vytrvalé byliny. Kořen válcovi-
tý až řepovitý, ztlustlý, chudě větvený. Lodyha pří-
má, 40—60cm vys., nevětvená, žlábkovitě hrana-
tá, pichlavě chlupatá, často fialově naběhlá. Listy
pichlavěchlupaté,přízemnízakvětu zaschlé,sče-
pelí podlouhlou, 9—12cm dl., 1,6—2,0cm šir.,
vroubkovaně zubatou, tupě špičatou, v řapík zú-
ženou; čepel dol. lodyžních listů podlouhle kopi-
natá, špičatá, v krátký řapík zúžená, hor. listy za-
oblenou nebo srdčitou bází přisedlé až poloobjí-
mavé, vejčitě kopinaté, špičaté, Květy jednak
v koncové hlávce, jednak v chudých květenstvích
v úžlabí stř. a hor. listenů, kratičce stopkaté, přímé
až skloněné. Kališní cípy šir. trojúhelníkovité,
tupé, chlupaté, kratší než 1/2 koruny; koruna
nálevkovitě zvonkovitá, 13—16mm dl., modrá až
modrofialová, vně chlupatá; semeník kuželovitý,
chlupatý nebovz. olysalý, čnělka delší nežkoruna,
vyniklá, blizna 3ramenná. Tobolky kuželovité,
přímé, při bázi se 3 děrami. Semenaelipsoidní,

Tab. 124: I Campanulapatula, Ia —plod. —2 C. barbata, 2a—květ.—3C. sibirica, 3a květ.
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s nezřetelným lemem, světle hnědá, lesklá, asi
1 mm dl. vł-vłl. Hkf.

2n = 34 (extra fines)
Ekologie a cenologie: Teplomilné doub-

ravy a jejich lemy, dubohabřiny,křoviny, travna-
té výslunné stráně, někdy i střídavě vlhké louky.
Půdy čerstvě vlhké, výhřevné, slabě kyselé až
neutrální, hlinité, hluboké. Ve společenstvech
svazů Geranion sanguinei, Carpinion aMolinion
a řádu Quercetalia pubescenti-petraeae.

Rozšíření v ČR: Kdysiroztroušeněnavět-
ší části území, avšak velmi nepravidelně a bez pa-
trného vztahu k podmínkám prostředí (např. vý-
skyt nasuchýchstanovištíchi navlhkých loukách,
absencevnejteplejšíchčástechČeskéhotermofy-
tika, ale zastoupeníve všech fyt. o. Panonského
termofytika, nevysvětlitelné nahloučenílokalit ve
fyt. o. 64.Říčan.ploš.,zcelaizolovanévýskyty
v oreofytiku), od nížiny do supramontánního stup-
ně(max.:Šumava,zanikláosadaŠvajglovaLada,
ca 1020m, Ť). Dnesna pokraji vyhynutí, udržuje
seještěnapř.ve fyt. o. 19.B. Karp. step.Velká část
níže uvedenýchlokalit, zvláštěv Čechách,patří
už minulosti. A

T: 3. Podkruš.pán.,4. Loun.-lab.střed.(Žitenice), 10.
Praž. ploš. (Praha-Jižní Město, Milíčovský les), 11. Stř. Pol.,
12. Do). Pojiz., 13. Rožď. pah., 14. Cidl. pán., 15.Vých. Pol.,
16.Znoj.-brn.pah. (Kuřim; Zlobice;Řečkovice),i7b. Pavl.
kop. (Turold), 18.Jihomor. (Boří les;Hodonín; lesDúbra-
va), 19. B. Karp. step., 20. Jihomor. pah. (Hády; Vyškov; Bu-
čovice), 21. Haná (Dřevohostice). —M: 24. Hor. Poohří (Kar-
lovy Vary), 25. Krušn. podh., 28b. Kaň. Teplé (Bečov nad Te-
plou),28c.Mnich.had.(Mnichov),28e.Žlut.pah.(Pšov),28d.
Touž. vrch. (Výškovice), 31. Plz. pah. (Bukovec, jen starý, ni-
kdy nepotvrzenýúdaj), 34.Plán.hřeb. (Chynín;Orlovice), 35.
Podbrd.,37a.Volyň.Předšum.(ČeňkovaPila),37n.Kapl.me-
zih. (Dolní Jílovice). 39. Třeboň. pán. (Tučapy).41. Stř. Po-
vit., 42,Votic. pah.(Vrchotovy Janovice;Vlašim), 45.Verneř.
střed.(Děčín;ČeskáKamenice),47.Šluk.pah.(Šluknov),48.
Luž. kotl.(údolíMandavy;ŠpičákuVamsdorfu;Uhelná;Chra-
Stava),49. Frýdl. pah.(Frýdlant), 52. Ral.-bez. tab. (Bělá pod
Bezdězem), 56. Podkrk. (Poniklá; Vrchlabí; Staré Město
uTrutnova),58.Sud.mezih.(Adršpach),59.Orl. podh. (Rzy),
62. Litomyš. pán. (Nedošínskýháj a les Kabátu Litomyšle),
63. Českomor.mezih.,64,Říčan.Plos.(kdysihlavněv území
mezi Mnichovicemi,Ondřejovem,PyšelyaŠtiřĺnem,v sou-
časnostiasit), 66.Hornosáz.pah.(Přibyslav),67.Ceskomor.
vrch. (moravská strana,jinak jen Jindřichův Hradec), 68. Mor.
podh.Vysoč. (Soběšice),70. Mor. kras (Adamov), 71c. Drah.
podh., 72. Zábř.-unič. úv. (Litovel), 73.Hanuš.-rychleb.vrch.
(StaréMěsto pod Sněžníkem),74. Slez. pah.,75. les. podh.,
76.Mor.brána(ÚstíuHranic;KunčicepodOndřejníkem),78.
B. Karp. les. (Brumov; Vlachovice), 79. Zlin. vrchy, 80. Stř.
Pobeč., 81. Host. vrchy (Jasenná;Podkopní Lhota), 83. Ostr.
pán. (Staříč), 84. Podbesk. pah. (Frenštát pod Radhoštěm;

Mosty u Jablunkova). —O: 87. Brdy (Padrťský rybník), 88.
Sum.,91.Žďár.vrchy(VelkéDářko),97.Hr.Jes.(Rejvíz,jen
starý lit. údaj).

Nepravděpodobnýúdaj: Planáu MariánskýchLázní.
Celkové rozšíření: Od Francie po v. Sibiř, na severu

po stř. Norsko,Švédskoa Finsko.—Mapy:HULTĚNNE
1986:876; MEUSELet al. 1992:442.

6. Campanulapersicifolia L. —zvonek broskvo-
listý Tab. 125/3

Campanulapersicifolia LINNAEUSSp.PI. 164, 1753.
Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Social. Čechoslov.,no

1569. -PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 1154, 1156, 1157.
—TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 967. —Extra fines: BILLŰr FI.
Gal. Gem. Exs., no 1269.-FI. Exs. Austro-Hung., no 2992.
-FI. Siles. Exs., no 13, 14. -HAYEK FI. Stir. Exs., no 1265. -
SENNENP].Esp.,no 6131, 6400.

Vytrvalé byliny. Oddenekplazivý, šikmý, vál-
covitý, větvený; kořen vláknitý, nezdustlý. Lody-
ha přímá, 5()—80cm vys., nevětvená(vz. chudě
větvená), nevýrazně hranatá, rýhovaná, lysá nebo
vz. roztr. pýřitá. Listy tuhé, lysé, lesklé, naspodu
bělavé; přízemní řapíkaté, v době kvetení již za-
schlé, s čepelí obvejčitou až obkopinatou, 7—12
cm dl., špičatou nebo tupou, krátce brvitou, v řa-
pík sbíhavou; lodyžní listy přisedlé, čárkovitě ko-
pinaté, špičaté, 7—10cm dl., nejhořejší přisedlé,
čárkovité ažúzce čárkovi té, tupé. Květy v chudém
koncovém hroznu, po 3—9na krátkých stopkách
se 2 listenci na bázi, zřídka také květy oddálené.
Kališní cípy podlouhle až čárkovitě trojúhelníko-
vité, špičaté, 2—4mm šir., zdéli nanejvýš 1/2 ko-
runy; koruna šir. zvonkovitá, 2,3—4,5cm dl., do
1/3 členěná v cípy. modrá nebo bledě modrá (vz.
fialově modrá), lysá, cípy šir. trojúhelníkovité, špi-
čaté;semeníkčihovitý, lysý nebošupinovitě chlu-
patý, 3pouzdrý,čnělka zdéli koruny. Tobolky či-
hovité ažpodlouhlekuželovité, 9—16mmdl., lysé
nebo šupinovitě chlupaté, se3 děrami v hor. 1/3.
Semenavejcovitá, mímě zploštělá, hnědá,0,6 mm
dl. VI-VIII. Hkf.

2n= 16(ČR:4b.Lab.střed.,39.Třeboň.pán.,
41. Stř. Povlt., 64b. Jevan.ploš., 68. Mor. podh.
Vysoč., 74a. Vidn.-osobl. pah.)

Variabilita: Nápadné jsou rostliny s šupinovitě chlu-
patýmsemeníkem(f. eriocarpa KOCH,C.dasycarpaKIT.), kte-
ré bývají hodnocenyi jako subspecie.Na našemúzemítako-
véhodnoceníneobstojí,protožerostl iny stímto znakemnejsou
vázányna určitý typ stanovištěnebočástareálu;vyskytují se
vždy společněsrostlinami s lysými semeníkyasplynulou řa-
dou přechodů.Totéžplatí o formách popsanýchpodle odění
lodyhy a listů (např. C. hispida LEJ.), velikosti koruny (var.
parviflora KNAF)adalších znaků; vc všech případechjde opro-
jevy individuální variability.

Tab. 125: I Campanula glomerata subsp.glomerata. —2 C. glomerata subsp.farinosa. —3 C persicifolia, 3a—přízemní
listová růžice,3b—plod.
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Ekologie a cenologie: Světlé lesy, křovi-
ny, stráně, výjimečně vysokobylinné horské nivy.
Půdy vlhké až vysýchavé, slabě kyselé až zásadi-
té, výhřevné, často vápnité, humózní. Ve spole-
čenstvechřádu Quercetalia pubescenti-petraeae,
svazů Carpinion aGeranion sanguinei a podsva-
zu Cephalanthero-Fagenion, občasřádu Pruneta-
lia, zřídka svazu Calamagrostion arundinaceae.

Rozšíření v ČR: Roztroušeně v termo-
fytiku a na většině území mezofytika, vzácně
v oreofytiku; od planárního do supramontánního
stupně(max.:Velkákotlina,1360m).Častovma-
lých populacích nebojednotlivě.

T: všechnyfyt. o.—M: většinafyt. o. [chybějí údajez fyt.
o. 22. Halštr. vrch., 23. Smrč., 27. Tachov. bráz., 30. Jesen.-
rak. ploš., 46. Horaž. pah., 38. Bud. pán., 40. Jihočes. pah.,
43. Votic.vrch.,47.Sluk. pah.,48.Luž. kotli 50. Luž. hory,
53. Podješ.,54. Ješ.hřb„ 55, Ces.ráj, 58. Sud.mezih.].—
O: 85.Kruš.hory(Přísečnice 87.Brdyaremšín), 88.Šum.,
89.Novohr.hory (NovéHrady),91. Žďár.vrchy (StaréRan-
sko;okolíTí Studní),95.Orl. hory,97.Hr.Jes.(Červenáho-
ra: Velká kotlina; Karlov), 98. Níz. Jes.,99. Mor.-slez. Besk.

Celkové rozšíření: Od sverovýchodníhoŠpanělska
po stř,Rusko,na severupo stř.Svédskoa Finsko.—Mapy:
HULTÉN 1986:878; MEUSEL et a). 1992:445.

Význam: V bělokvěté nebo plnokvěté for-
mě se pěstuje jako okrasná trvalka.

7. Campanula rapunculus L. —zvonek řepka
CampanularapunculusLINNAEUSSp.P). 164, 1753.

Dvouleté byliny s řepovitě ztlustlým kořenem.
Lodyha nevětvená, 30—60cm vys., hranatá, lysá
nebo v dol. části chlupatá. Listy vroubkovaně pi-
lovité, přízemní řapíkaté s čepelí obvejčitou, tu-
pounebo tupě špičatou,lodyžní listy zúženoubá-
zí přisedlé, obkopinaté až podlouhlé, 2,5—4,5cm
dl. Květy dl. stopkaté(stopky postranních květů
se2 listenci), vzpřímené,ve štíhlé latě nebohroz-
nu. Kališní cípy šídlovité, vzpřímené, delší než
poupata; koruna nálevkovitá, bledě modrá, 12—25
mm dl. Tobolky obráceněkuželovité, přímé, při
vrcholu se 3 děrami. Semenaelipsoidní, asi 0,6
mm dl. V-VII. HkĹ

2n = 20 (extra fines)
Rozšíření v CR: Sjistotoujen přechodně

zavlečený nebo zplanělý: Trutnov, Prostějov,
LoučnánadDesnou,Brno (naposledníchtřech lo-
kalitách zavlečen s travním semenem). Ostatní
zprávyo výskytu (např.Planáu Mariánských Láz-
ní, Chlumu MladéBoleslavi,Kosmonosy,Ceje-
tice, Debř,Hranice) nejsoudoloženy herbářovým

materiálem aje nutno je považovat za pochybné.
Vznikly buď záměnou sC. patula, případně C. ra-
punculoides, nebo nekritickým přejímáním pro-
blematických pramenů; v některých případech
nelzevyloučit ani záměrnoumystifikaci. Na žád-
né ze jmenovaných lokalit nebyl později výskyt
potvrzen. Výskyt na našem území není přesto
možné vyloučit. Například na bavorské straně
Šumavybyl zvonekřepkaudávánmeziobcemi
BayerischEisensteinaLudwigstal (VOLLMANNFI.
Bayern, 1914); rovněž na jz. Slovensku roste
v blízkosti státní hranice.

Údaj„uTurnova”(DOSTÁLNováKvět.ČSSR
970, 1989) vznikl záměnou sTrutnovem (ROHLE-
NAČas.Nár. Mus., ser.natur., 104, 1930).

Celkové rozšíření: PůvodníodŠpanělskaa sz.Afri-
ky přesSlovenskopo stř.Rusko, Kavkaz a Izrael; jinde zpla-
nělý nebozavlečený.Velmi variabilní druh.—Mapy: MEUSEL
etal. 1992:445.

Význam: Kdysi pěstován pro jedlé kořeny,
z nichž sepřipravoval salát.

8. Campanulapatula L. —zvonek rozkladitý
Tab. 124/1

Campanula patula LINNAEUSSp. PJ. 163, 1753.—Syn. :
Campanulabrachiata SEIDLin Opłz Böheims Phäner.Crypt.
Gewächse 168, 1823 et in Opu Zweytes Verz. (Naturalien-
tausch) 2, 1823.

Exsikáty: PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 1156.—
Pl. Čechoslov.Exs., no 314.—TAUSCHHerb. FI. Bohem., no
966. - Extra fines: BILLOT FI. Gall. Germ. Exs., no 1034,
1034bis.—FI. Exs. Austro-Hung., no 2994. —FI. Lituan. Exs.,
no 79. —HAYEK FI. Stir. Exs., no 891. —SCHUĽIZ Herb. Norm.,
no 905.

Dvouleté byliny, někdy s tendencí k vytrva-
losti. Kořen tenký, vřetenovitý, bělavý, nevětvený.
Lodyha přímá nebo krátce vystoupavá, 25—60
(—70)cm vys., hranatá až tupě hranatá nebo oblá,
lysá nebo chlupatá, rozkladitě větvená (vz. nevět-
vená), chudě olistěná, při bázi někdy sesterilními
výběžky.Listy lysé nebokrátce odstálechlupaté;
přízemní řapíkaté, čepel obvejčitá, 3—5cm dl.,
vroubkovaná, tupá; dolní lodyžní listy krátce řa-
píkaté,čepel eliptická až vejčitě podlouhlá, celo-
krajná, tupá; stř. a hor. listy klínovitou bází při-
sedlé, podlouhle čárkovitě kopinaté, celokrajné,
špičaté.Květy nadlouhých stopkách se2 listenci
ve volné chocholičnaté latě, za slunečního svitu
vzpřímené,zadeštěav noci nicí; kališní cípy úzce
trojúhelníkovité, dl. zašpičatělé,celokrajné nebo
při bázi se2—3zoubky po každé straně,nanejvýš

Tab. 126: I Campanulacervicaria, la —přízemní list. —2C. latifolia, 2a—báze lodyhy soddenkem,2b —dolní lodyžní listy,
2c —plod.

736 Campanula

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

https://ocr.space/searchablepdf#watermark


2b

la

2c

[TAB. 126] 737

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

https://ocr.space/searchablepdf#watermark


zdéli 1/2 koruny; koruna šir. nálevkovitá až (u po-
lyploidů) zvonkovitá, 15—25(—40)mm dl., lysá ne-
bo chlupatá, světle až tmavě fialová, do 1/2—2/3
členěnávevejčitě podlouhlé, zašpičatělécípy; se-
meník obkuželovitý, lysý nebo chlupatý, někdy
papilózní, čnělka zdéli koruny, nevyniklá, blizna
s 3 rameny. Tobolky vejcovitě válcovité, přímé,
1Ožilné,otvírající se3děramipři vrcholu, lysé ne-
bo chlupaté.Semenavejcovitá, poněkud zploště-
lá, drobná, lesklá. V-VII(-IX). Hkf.

Poznámka: První květy diploidů, které se objevují
v květnu a červnu,jsou obvykle nápadněvětšínež letní.

2n = 20 (počet stanovenpro 53 vzorků z růz-
nýchčástíČR,převážněz v. polovinyČechas.,
sv.ajv. Moravy),40(ČR:88.Šum.),60(ČR:85.
Knłš. hory)

Variabilita: V rámci druhu existuje polyploidní série,
z níž senanašemúzemívyskytují diploidi (2n= 20),tetraploidi
(2n = 40) a hexaploidi (2n = 60); rozšířenícytotypů v Evropě
viz KRAHULCOVÁ,KIRSCHNEROVÁet KOVANDA1995. Na našem
územíje dalekonejhojnějšícytotyp diploidní, v jehož popula-
cích se výjimečně mohou objevit i vtroušeněrostliny tetra-
ploidní (Rezekv Krkonoších).Tetraploidnípopulacebyly do-
sudzjištěnynaŠumavě(v územíohraničenémModravou,Bou-
bínem, Prachaticemi,Volary aPlechým,s přesahemna území
Bavorska), hexaploidní v Krušných horách (mezi Bublavou
a Novými Hamry,zatímjen načeskéstraně).Polyploidi se li-
šíod diploidů robustnímvzrůstem(lodyha35—60cm vys., pře-
vážně jen v hor. 1/3 nebo 1/2 větvená), větší (25—40mm dl.),
mělčeji laločnatoukorunous kratšímicípy avětšímipylovými
zrny. Polyploidi se liší také ekologicky; na rozdíl od diploidů
vyhledávají spíše stanoviště zastíněná a mírně vlhká. U obou
polyploidů seobčasobjevují sterilní výběžky, které u diploidů
vždy chybějí. Mezi sebou se tetraploidi a hexaploidi odlišují
velmi nesnadno: papily na semeníku (časté u diploidů a tetra-
ploidů) nebylyuhexaploidůdosudpozorovány.Hexaploidima-
jí lodyhu tupěji hranatou až téměř oblou, korunu uvnitř přitiskle
chlupatou a četnější než tetraploidi.

Ekologie a cenologie: Louky, pastviny,
paseky,řidčeji křoviny. Půdy vlhké, živinami bo-
haté, neutrální až slabě kyselé, humózní, písči-
tohlinité. Ve společenstvechsvazůArrhenatheri-
on, Berberidion, Molinion a třídy Epilobietea an-
gustifolii.

Rozšíření v ČR: Diploidnícytotyphojně,
ale dosti nerovnoměrně v termofytiku a mezofy-
tiku. V oreofytiku četnosti výskytu všeobecně
rychle ubývá se stoupající nadmořskouvýškou;
přesto však tento zvonek dokázal během několik
let kolonizovat v Hrubém Jeseníkurozsáhlé plo-
chy uvolněnézničenými smrčinami (max.: Krko-
noše,Petrovabouda, ca 1250m; max. pro tetra-
ploidní cytotyp: Šumava,Plešnéjezero, 1250m;
max. pro hexaploidní cytotyp: Krušné hory, oko-
lí Rolavy, ca 920 m).

Celkové rozšíření: Evropa (kromě nejsevernějších
oblastí); příbuznédruhy naBalkánskémpoloostrově.—Mapy:
HULTĚN NE 1986:877; MEUSEL et a). 1992:441.
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9. Campanula bononiensis L. —zvonek boloň-
ský Tab. 123/2

Campanula bononiensisLINNAEUSSp. P). 165, 1753.—
Syn.: Ceněkiasimplex(rĽcteCenekiasimplex]OpłzSezn.
Rostl.Květ.Ces.36,1852,nom.illeg.

Exsikáty: TAUSCHHerb.FI. Bohem.,no971.—Extrafi-
nes: FI. Rom. Exs., no 1373.

Vywalé, drsně chlupaté a pýřité byliny. Ko-
řen vřetenovitý, chudě větvený. Lodyha přímá,

cmvys., nevětvená(vz. chuděvětve-
ná), oblá. Listy nepravidelně 1—2xvroubkovaně
pilovité, svrchu tmavozelené, naspodu šedoplst-
naté; přízemní řapíkaté, za květu většinou za-
schlé, s čepelí vejčitou, zašpičatělou až špičatou,
při bázisrdčitou; lodyžní listy četné,přisedlé,srd-
čité až podlouhle vejčité, zašpičatělé až špičaté,
horní Šir.kopinaté, poloobjímavé, nejhořejší pře-
cházející v listeny. Květy po 1—3na kratičkých
stopkách v úžlabí listenů, skloněné až nicí,
Ý bohatém koncovém, většinou jednostranném
hroznu. Kališní cípy trojúhelníkovité, na okraji
kratičce brvité, rozprostřené až nazpět zahnuté,
nanejvýš zdéli 1/3 koruny; koruna Šir.nálevkovi-
tě zvonkovitá, 10—22mm dl., světle modrofialo-
vá, vně lysá, uvnitř chlupatá; semeník kulovitý,
lysý nebo drsně chlupatý, červenofialový až
černý, 3pouzdrý, čnělka ± zdéli koruny, blizna
3ramenná.Tobolky kulovité, nicí, otvírající sepři
bázi 3 děrami. Semena vejcovitá, nevýrazně hra-
natá, 1 mm dl. VI-VII. Hkf.

2n= 34 (ČR:8.Ces.kras,16.Znoj.-brn.pah.)
Ekologie a cenologie: Šipákovéa sub-

xerofilní teplomilné doubravy, křoviny, kamenité
stráně, subxerotermní bylinná společenstva,le-
sostepi, lesní lemy. Půdy zásadité až neutrální,
humózní, vysýchavé. Ve společenstvech řádu
Quercetaliapubescenti-petraeae, svazů Geranion
sanguinei a Berberidion a třídy Festuco-Bro-
metea.

Rozšíření v ČR: Roztroušeně až vzácně
v nejteplejších územích, místy s přesahem do
mezofytika (max. :Děvín v Pavlovských kopcích,
555m). A- Mapy:ŠMARDAXM 1963:map.45
(Morava).

T: téměř ve všechfyt. o. (chybějí doklady z fyt. o. I. Doup.
pah., 2. Stř. Poohří, 14.Cidl. pán., 15.Vých. Pol.). - M: 31.
Plz. pah. (Sedlecko; Háj;jen starélit. údaje), 32. Křivokl. (Slab-
ce, Slabecký mlýn; Lísek u Berouna,původní ?), 37e.Volyň.
Předšum.(Helfenburk),371.Českokr. Předšum.(Čihadlo
u ČeskéhoKrumlova),44. Mileš. střed.,45. Verneř.střed.,
51.Polom. hory, 53.Podješ.,71c.Drah. podh.,76. Mor. brá-
na (Teplicenad Bečvou).

Celkové rozšíření: Od jihozápadní Franciepo z, Si-
biř, na severupo polskéa německéPobaltí.—Mapy: MEUSEL
et al. 1992:442.
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10. Campanula rapunculoides L. —zvonek řep-
kovitý Tab. 127/1

CampanularapunculoidesLINNAEUSSp.PJ.165, 1753.—
Syn.: Ceněkiarapunculoides[recteCenekiarapunculoides]
(L.) OPEsezn. Rostl. Květ. Ces.36, 1852.

Exsikáty: Pl.Čechoslov.Exs.,no315.—TAUSCHHerb
FI. Boherm, no 973. fines: FI. Gall. Germ. Exs.,
no 2879. -CALUER FI. Siles Exs., no 1251. -FI. Ital. Exs., no
670.- HAYEK FI. Stir. Exs., no 9262.

Vytrvalé, řídcesrstnatěchlupatébyliny. Kořen
ztlustlý, větvený, někdy s plazivými podzemními
výběžky. Lodyha přímá, cm vys., ne-
větvená,tupěhranatá.Listy nepravidelněostřezu-
baténebovroubkovaně zubaté,naspoduzelené;pří-
zemnídl. řapíkaté,zakvětu většinouzaschlé,s če-
pelí trojúhelníkovitě srdčitou až vejčitě srdčitou,
špičatou;stř.listy řapíkatésčepelívejčitě srdčitou,
horní krátceřapíkatéažpřisedlés čepelívejčitě ko-
pinatouažpodlouhlou.Květyjednotlivénakrátkých
stopkách se2 listenci v úžlabí listenů, vzpřímené až
nicí, v bohatém koncovém, většinou jednostranném
hroznu. Kališní cípy podlouhle čárkovité, špičaté,
nazpětzahnuté,brviténebolysé,mnohemkratšínež
koruna; koruna nálevkovitě zvonkovitá, 20—28mm
dl., brvitá, modrofialová, až téměř do 1/2 členěná;
semeník kuželovitý, chlupatý, 3pouzdrý, čnělka ne-
patrnědelšínežkoruna,blizna 3ramenná.Tobolky
vejcovité až polokulovité, chlupaté, nicí, otvírající
se3 děrami při bázi. Semenaelipsoidní, s úzkým le-
mem, mm dl. VI-IX. 1--1kf,

2n= 102(CR: 75.Jes.podh.)
Ekologie a cenologie: Hojný a obtížný

plevel v zahradách, polích a vinicích; také ve svět-
lých lesích a jejich pláštích a lemech, na okrajích
cest a pustých místech. Půdy vlhké až slabě vy-
sýchavé,humózní, (slabě)kyselé, řidčeji neutrál-
ní až zásadité.Ve společenstvech svazů Geranion
sanguinei, Berberidion,Alliarionpetiolatae, Car-
pinion a Tilio-Acerion a podsvazů Cephalanthe-
ro-Fagenion a Eu-Fagenion.

Rozšíření v ČR: Hojně v termofytiku
amezofytiku, zvl. v územíchintenzivního země-
dělství; v oreofytiku vzácně (max.: Krkonoše, Pec
pod Sněžkou, 850 m).

Celkové rozšíření: OdBritskéhosouostrovías.Špa-
nělskapo z. Sibiř, na severupo s.Norsko, najihu po s. Turec-
ko. - Mapy: HULTĚNNE 1986:878;MEUSELetal. 1992:443.

11. Campanula trachelium L. —zvonekkopřivo-
listý Tab. 127/2

Campanula trachelium LINNAEUSSp. PI. 166, 1753.
Syn. : Campanulaurticifolia F.W. SCHMIDTFI. Boëm.Inch.
1:73, 1793.—Tracheliopsis vulgaris Opłz Sezn.Rostl. Květ.
Čes.98, 1852,nom.illeg.

Exsikáty: PerRAKFI. Bohem.Morav. Exs., no 895.—
TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 973, 974. —Extra fines: FI. Exs.
Austro-Hung., no 3299. —PI. Fin). Exs., no 1361.

Vytrvalé, řídce srstnatěchlupaté byliny. Ko-
řenvřetenovitý, ztlustlý, bez výběžků. Lodyha pří-
má, nevětvená nebo vz. chudě větvená, 30—60
(—90)cm vys., ostřehranatá,většinou načervena-
lá až nafialovělá. Listy 1—2xzubaté nebo vroub-
kovanězubaté,špičaté,naspodubledězelené;dol-
ní dl. řapíkaté (řapík až 2x delší než čepel), s če-
pelí srdčitou až srdčitě vejčitou, 7—9cm dl., 5—6
cm šir., střední a horní krátce řapíkaté až zúženou
nebozaokrouhlenoubázípřisedlé,vejčitě kopina-
té ažkopinaté. Květy po 1—3nakrátkých stopkách
se2 listenci, v úžlabí listenů, vzpřímené až nicí,
v bohatém, všestranném, koncovém hroznu. Kališ-
ní cípy vejčitě podlouhlé, zašpičatělé, 2—3xkrat-
Ší než koruna; koruna Šir. nálevkovitě zvonkovitá,
30-45 mm dl., jasně modrá až fialově modráne-
bo modrofialová, uvnitř chlupatá; semeníkkuže-
lovitý, chlupatý až olysalý, načernalý,3pouzdrý,
čnělka zdéli koruny, blizna 3ramenná. Tobolky
± polokulovité ažšir. vejcovité, 9—II mm dl., chlu-
paté,nicí, otvírající se3 děrami při bázi. Semena
elipsoidní, nevýrazně zploštělá, světle hnědá,

mm dl. VII-IX. 1--1kf.
2n 34 (CR: 8. čes. kras, 9. Do). Povit., 15.

Vých. Pol., 75. Jes. podh.)
Ekologie a cenologie: Světlé lesy akřo-

viny, lesní lemy, skalnaté svahy, vysokostébelné
subalpínskétrávníky; v poslední doběsešíří i na
stanoviště poloruderální až ruderální, jako okraje
cest, náspy, paty domů, pustá místa apod. Půdy
vlhké až slabě vysýchavé, živinami bohaté, zá-
sadité až neutrální, humózní. Ve společenstvech
svazů Carpinion, Berberidion, částečněpodsvazu
Ulmenion a svazu Calamagrostion arundinaceae,
také ve společenstvechpodsvazů Eu-Fagenion
a Galio-Abietenion.

Rozšíření v CR: Na většině území termo-
fytika amezofytika, seznačněkolísající frekven-
cí výskytu, v některých částech pravděpodobně
chybí; vzácně v oreofytiku. Od planárního po
montánnístupeň(max.: Hrubý Jeseník,Velkákot-
lina, 1360 m; Krkonoše, Velká a Malá Kotelná
jáma, 1250m).

Celkové rozšíření: Od Britského souostroví a sz,

Afriky po z. Sibiř, na severupoj. Skandinávii.—Mapy: HUL-
TEN NE 1986:879; MEUSEL et al. 1992:443.

12. Campanula latifolia L. —zvonek širokolistý
Tab. 126/2

Campanula latifolia LINNAEUSSp. Pl. 165, 1753.—Sy n. :
Tracheliopsislatifolia(L.)OpłzSezn.Rostl.Květ.Ces.98,1852.

Exsikáty: PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 572.—
TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 972.—Extra fines: FI. Rom. Exs.,
no 1371. -FI. Siles. Exs., no 793. -Gerb. Fi. SSSR, no 5941.
—HAYEK FI. Stir. Exs., no 1264.
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Vytrvalé byliny. Kořen vřetenovitý, větvený.
Lodyha statná, přímá, 60—150cm vys., nevětve-
ná, tupě hranatá, lysá nebo řídce chlupatá. Listy
nepravidelně 1—2xvroubkovaněpilovité, lysé ne-
bo po obou stranáchroztr. krátce chlupaté; pří-
zemnídl. řapíkaté,sčepelívejčitě podlouhlou, při
bázi srdčitou, dol. lodyžní listy krátce řapíkaté,
s čepelí vejčitou, pň bázi mělce srdčitou až za-
okrouhlenou, horní zúženou bází přisedlé, elip-
tické ažpodlouhlekopinaté.Květy po 1—3nakrát-
kých stopkách se2 listenci v úžlabí listenů. Ka-
lišnícípy trojúhelníkovité, dl. zašpičatělé,zdéli asi
1/2koruny, za plodu rozložené;koruna šir. zvon-
kovitá, 30—60 mm dl., světle modrofialová, vně
lysá, uvnitř dl. chlupatá; semeník hruškovitý,
lysý, čnělka kratší než koruna, blizna 3ramenná.
Tobolky vejcovité, nicí, otvírající se při bázi
3 děrami. Semenavejcovitá, zploštělá,bledožlu-
tá. VI-VII. 1--1kf.

2n= 34(čR: 93.Krk.)
Ekologie a cenologie: Horské lesy a ni-

vy, lesní lemy, zarostlé sutě, na vlhkých, zása-
ditých až neutrálních, humózních půdách. Nej-
častěji ve společenstvech podsvazu Acerenion
pseudoplatani, případně Alnenion glutinoso-inca-
nae a svazu Calamagrostion arundinaceae.

Rozšíření v ČR: Původnípravděpodobně
jen v Krušnohoří, v sudetskýchpohořích a v kar-
patské oblasti (montánní asupramontánní stupeň;
max.: Krkonoše, Labský důl, 1100m). Jinde zpla-
nělý nebo zavlečený, zvláště v územích s někdej-
Šímněmeckým osídlením, kde byl často pěstován
jako okrasná trvalka. —Mapy: HENDRYCHActa
Univ. Carol.-Bi01, 1985:203, 1987.

T: 3. Podkruš.pán.(Chabařovice),4b. Lab. střed. (Chro-
chvice•,Babiny), 12.Do). Pojiz. (Dolní Cetno—Podkováň), 14.
Bydž. pán.(VestecuJičína).—M: 25.Krušn. podh. (Merklín;
Blatno; Domaslavické údolí; Telnice), 31. Plz. pah. (Bažant-
nice; Březinau Radnic;Šťáhlavy),32.Křivokl. (Bratronice,
hájovna Skalka; Zbiroh), 35a. Holoubk. Podbrd. (Strašice),
37h. Prach. Předšum.(SvatáMarkéta u Prachatic), 371.Ce-
skokr. Předšum. (Slavkov; Zlatá Koruna), 48a. Žitav, kotl.
(Studánka; Chrastava), 44. Mileš. střed. (Kletečná), 55e. Mark.
pah.(Češov),53.Podješ.(Zákupy),54.Ješ.hřb.(Hamrštejn),
55a. Malosk. (Jizera k Malé Skále), 56. Podkrk., 58. Sud. me-
zih. (Hynčice),59. Orl. podh.,67. Ceskomor.vrch. (Hosov),
72.Zábř.-unič. (Vitošov),73.Hanuš.-rychleb.vrch. (Cer-
vený Potok; Ruda nadMoravou; Branná;Raškov), 74. Slez.
pah. (Stěbořice), 75. Jes. podh. (Sobotín; Kunov; Moravský
Beroun), 76. Mor. brána(Teplice nadBečvou), 78. B. Karp.
les. (Vetká nad Veličkou; Velká Javořina), 81. Host. vrchy
(Kelčský Javorník),83.Ostr.pán.(Butovice).—O: 92. Jiz.ho-

ty, 93. m., 95. Orl. hory, 96. Král. sněž., 97. Hr. Jes. (pů-
vodní pravděpodobně jen ve Velké kotlině), 99a. Radh. Besk.
(Velký Javorník; Radhošť; Tanečnica; jen nedoložené údaje).

Celkové rozšíření: Ostrůvkovitě odAnglie, Skotska
a Pyrenejí po stř. Rusko a Kavkaz; udáván také z Himálaje. —
Mapy: HULTÉNNE 1986:877;MEUSELetal. 1992:443,

13. Campanulagentilis KOVANDA—zvonek jemný
Tab. 128/3

Campanula gentilis KOVANDAFolia Geobot. Phytotax.
3:407, 1968. —Syn.: Campanula rotundifolia var. conferta
KNAFin OpłzNomenc1.Bot, 1:95, 1831.- C. pinifolia sensu
auct. fl. bohem. non UEOTR. 1874. —C. rotundifolia sensu
auct. n. bohem. et german. non L, 1753.

Exsikáty: TAUSCHHerb.FI. Bohem., no 963.

Vytrvalé, trsnaté byliny. Kořen tenký, větve-
ný.Oddenektenký,plazivý, větvený.Lodyha krát-
ce vystoupaváažpřímá, (15—)20—35cm vys., ob-
lá, v dol. části kolkolem pýřitá. Přízemní listy dl.
řapíkaté, sčepelí srdčitou ažsrdčitě okrouhlou, pi-
lovitou nebo pilovitě vroubkovanou, zřídka k vi-
dění, lodyžní listy četné,v dol. části lodyhy na-
hloučené,nejdolejší řapíkaté,s čepelíúzcečárko-
vitou až kopinatou, celokrajnou nebo oddáleně
pilovitou, za květu většinou zaschlé,ostatní při-
sedlé, úzce čárkovité (střední 0,5—1 mm šir.), ce-
lokrajné, nejhořejší nitkovité. Květy v chudokvě-
tém hroznu nebo ve stažené latě, častojednotlivé,
poupata vzpřímená. Kališní cípy úzcečárkovité až
šídlovité, rovné, zdéli 1/6—1/3koruny, při bázi
0,6—0,9 mm šir.; koruna zvonkovitá,
(—22)mm dl., s cípy rozestálými, k bázi nálevko-
Vitě zúžená,blankytně modrá; prašníky ± zdéli ni-
tek; semeník papilózní, vz. lysý. Tobolky čihovi-
té až kuželovité, 3—5(—7)mm dl., kožovité, nicí,
otvírající se3 děrami při bázi. Semena elipsoidní,

l) mm dl. VII-IX. Hkf.
2n = 34 (CR: 4. Loun.-lab.střed.,7. Středo-

čes.tab.,8.Čes.kras,9.Dol.Povlt., 10.Praž.ploš.,
lla. všet. Pol., 41. stř. Povit.), 68 (čR: 8. čes.
kras, 41. Stř. Povlt.)

Variabili ta: Některépopulacejsou tvořenysměsídvou
cytotypů, tj. docházív nich k sympatrickédiferenciaci nadvou
ploidnĺch úrovních. Tetraploidi (f. dupleľ KOVANDA)byli zjiš-
tčni naHomoli u VranéhonadVltavou, naHradišti v Českém
středohoří a na diabasovém ostrůvku u Nové Vsi v Prokop-
ském údolí; pravděpodobně se vyskytují i jinde. Od diploidů
se liší statnějším vzrůstem, většími květy a většími tobolkami,
rozdíly však nejsouvždy dosti průkazné a ke spolehlivému
odlišení je nutné stanoveníchromozómového počtu. Od C.
moravica se tito tetraploidi dobřeodlišují jen mírně zdřevna-
tčloutobolkouatenkýmoddenkem.Populacetvořenájen tetra-
ploidy není známa.

Tab. 127: I Campanula rapunculoides, Ia—dolní část rostliny s oddenkem,lb —plod. —2 C. tracheliunt, 2a—dolní část Io-
dyhy, 2b —plod.
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Ekologie a cenologie: Skály, skalnatésva-
hy a sutě (čedič, znělec, fylit s vložkami vápenců,
vzácně vápenec). Půdy mělké, minerálně silné. Ve
společenstvech svazů Alysso-Festucion pallentis,
Stipion calamagrostis a Festucion valesiacae.

Rozšíření v ČR: V Českémtermofytiku,
vzácně v sousedících fyt. o. mezofytika, od níži-
ny do pahorkatiny, obvykle mimo vápenec (max.:
Lovoš, 570 m). V posledních letech rapidní ústup,
např. v údolí Vltavy od Davle po Kralupy nad
Vltavou, kde byl ještě v 60. letech 20. stol. velmi
hojný, téměř úplně vymizel. A —Mapy: KOVANDA
Folia Geobot. Phytotax. 5:178, 1970.

T: 3. Podkruš.pán.(Chomutov,jen starýúdaj), 4. Loun.-
lab.střed.,7. tab.,8.Čes.kras(Prokopskéúdolí,
diabas),9. Dol. Povlt. (užjen velmi vz.), 10.Praž.ploš., I la.
Všet. Pol.—M: 24b.Sokol.pán.(Šemnice,Šemnickáskála),
32. Křivokl., 41. Stř. Povit. (s. část), 44. Mileš. střed. (Mi-
lešovka).

Celkové rozšíření: Střednía s. Cechy,Bavorsko
(Schwäbischc Alb).

14. Campanula moravica (SPI*IZFIER)KOVANDA—
zvonek moravský Tab. 128/4

Campanula moravica (SPI'IZNER)KOVANDAFolia Geobot.
Phytotax. 3:409, 1968.—Syn.: Campanula mtundifolia var.
moravica SPIIZNERVerh. Naturforsch. Ver. Brünn 31:193, 1893.
—C. rotundifolia var. stricta subvar. pinifolia (UECHTR.)HRU-
BYMagy. Bot. Lap. 29:159, 1930,p. p. min., non C pinifolia
(.JEcfffR.1874. - C. rotundifolia subsp.pinifolia (UECHTR.)
DOMINsensuDOMINPiešťan.KvčL 208, 1931non C.pinifolia
UECHTR. 1874. —C. pinifolia auct. fl. morav. et slov. non
UECHTR.1874.—C. linifolia auct. fl. morav. et slov. non Scop.
1769.—C. rotundifolia auct. n. morav. et slov. non L. 1753.

Exsik áty: H. Exs.Reipubl.Social.Čechoslov.,no 1672.

Vytrvalé byliny. Kořen tenký, větvený. Odde-
nek ztlustlý (6—15mm v průměru), prodloužený,
chudě větvený.Lodyhy v trsechnebojednotlivé,
(15—)25—50(—70)cm vys., při bázi obloukovitě
prohnuté, jinak rovné, nápadněstatnéa tuhé, v dol.
části jemně rýhované až ± oblé, pýřité nebo lysé.
Přízemní listy dl. řapíkaté, zřídka k vidění, čepel
v obrysu srdčitá, hrubě pilovitá až laločnatá; lo-
dyžní listy četné,většinou v dol. části lodyhy hus-
tě nahloučené, směrem nahoru se rychle zmenšu-
jící, řidčeji lodyha až po květenství rovnoměrně
olistěná,nejdolejšířapíkaténebozúženoubázípři-
sedlé,v doběkvětujiž zaschlé,čepelúzcekopina-
tá, oddáleněpilovitá ažcelokrajná, při bázi brvitá
nebo lysá, ostatní listy přisedlé, čárkovité (střední
0,9—1,8 mm šir.), celokrajné, lysé, nejhořejší úzce
čárkovité až šídlovité. Květenství ± bohatá lata se

silně zkrácenými postranními větvemi, poupata
vzpřímená. Kališní cípy úzce čárkovité, rovné,
zdéli 1/5—2/5koruny, při bázi 0,8—1,1mm šir.; ko-
runazvonkovitá nebo rubkovitá, (14—)
mm dl., k bázi znenáhlazúžená,blankytněmodrá,
korunní cípy rozestálé; prašníky delší než nitky;
semeníkhustěpapilózní.Tobolky podlouhlečiho-
vité, kuželovité až válcovité, (4—)5—7(—8)mm dl.,
při bázi dl. klínovitě zúžené, dřevnaté, nicí, otví-
rající se 3 děrami při bázi. Semenaelipsoidní,

mm dl. VII-IX.

2n=68(CR:16.Znoj.-brn.pah.,20.Jihomor.
pah., 70. Mor. kras, 71c. Drah. podh.), 68, 102
(CR:20.Jihomor.pah.),102(CR:21.Haná)

Variabilita: Podobnějako u Campanulagentilis, pro-
bíhái v populacíchC. moravicadiferenciace vedva cytotypy,
tetraploidní a hexaploidní, ale na kvalitativně vyšší úrovni:
vedle populací podvojných (tj. tvořených tetraploidy i hexa-
ploidy) sevyskytují i populacehexaploidní.Morfologicky jsou
Obacytotypy jen obtížněrozlišitelné, protože rozdíl mezi vyš-
šími stupni ploidie je vždy méněvýrazný nežmezi diploidy
a tetraploidy. Znaky udávanék jejich odlišení (velikost pylo-
vých zm a tlouštkaoddenku)platí jen u některých rostlin, na
většímmnožstvímateriálujsou nepoužitelné.Hexaploidnícy-
totyp (někdy hodnocenýjako C. rotundifolia subsp.xylorrhi-
zaO. SCHWARZ,C. moravicasubsp,xylorrhiza (O. SCHWARZ)
KOVANDA]byl na našem území zjištěn jednak jako vtroušený
v populaci tetraploidů (Hády u Brna), jednak v „čistých" po-
pulacích(Grygov, StříbrniceuUherskéhoHradiště,Kamenný
kopec), je však pravděpodobně více rozšířen. Hexaploidní po-
pulacejsou známy takézestř. Slovenska (pohoří Tríbeč) a Dol-
ních Rakous(Bisambergu Vídně), Populacez klasické loka-
lity var,moravĺca SPITZNER(Dědice)je tetraploidní.

Ekologie a cenologie: Skalní stepi, leso-
stepi, skalnaté a křovinaté svahy, na půdách mi-
nerálně silných, občasskeletovitých, různé hloub-
ky. Ve společenstvech svazů Seslerio-Festucion
pallentis, Festucion valesiaceae, Bromion erecti
a Prunion spinosae.

Rozšíření v ČR: V Panonskémtermofyti-
ku a v nejteplejších částech navazujícího mezofy-
tika, v planárním akolinním stupni (max.: Kotouč
u Štramberka,ca500m). Pozoruhodnáje absen-
ce v Pavlovských kopcích a v Bílých Karpatech.
V posledníchletechúbytek hlavněnastepníchsta-
novištích. A—Mapy: KOVANDAFolia Geobot. Phy-
totax. 5:184, 1970.

T: 16.Znoj.-brn. pah., 17c.Milov.-valt. pah.(Vysoký roh
a Liščí vrch u Sedlce, t), 18. Jihomor. űv., 20. Jihomor. pah.,
21. Haná.—M: 68. Mor. podh. Vysoč., 70. Mor. kras, 7 ic-
Drah. podh.,72. Zábř.-unič. úv. (Cholina; Uničov), 76, Mor.
brána(KotoučuŠtramberka),77.Středomor.Karp.

Celkové rozšíření: Dosud znám z Moravy, Sloven-
skat Dolních Rakous, Maďarska a sz. Rumunska.

Tab. 128: I Campanulabohemica, la —odění dolní Částilodyhy, lb —květ.—2C gelida, 2a—květ (užší typ). —3C.gentilis,
3a—mladá rostlina.—4C. moravica, květy, 4a—plod.
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15. Campanula rotundifolia L. —zvonek okrou-
hlolistý
Campanula rotundifolia LINNAEUSSp. P). 163, 1753.—

Syn. : CampanulapubescensF.W. SCHMIDI'FI. Boëm. Inch.
2:68, 1793.—C.decloëtianaORNANNin WEITENWFBERBeitr.
Gesammten Natur- u. Heilwiss. 3:220, 1838.

Exsikáty: TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 962. —Extra
fines: FI. Siles. Exs., no 272. -HAYEK FI. Stir. Exs., no 574.

Vytrvalé byliny. Kořen tenký, větvený, odde-
nek tenký, plazivý, větvený. Lodyha krátce vy-
stoupaváaž přímá (vz. poléhavánebo převislá),
(5—)20—40(—60) cm vys., oblá, v dol. části pýřitá
nebo vz. lysá. Přízemní listy dl. řapíkaté, v době
květu často chybějí (žijí obvykle 2—3roky, jen
u horských forem déle, často po celý život rostli-
ny), čepelokrouhlá, ledvinitá až tupěsrdčitá, jem-
ně vroubkovaná až celokrajná; dol. lodyžní listy
± zřetelně řapíkaté s čepelí úzce kopinatou až po-
dlouhlou, oddáleně pilovitou až celokrajnou, na
okraji brvitou, při rozkvětu většinou ještě zelenou,
ostatní listy zúženoubází přisedlé, úzce kopinaté
až čárkovitě kopinaté, lysé, nejhořejší čárkovité;
zřídka všechny listy (kromě nejdolejších) čár-
kovité. Květenství volné, hroznovité nebo latovi-
té, většinou mnohokvěté, poupata vzpřímená. Ka-
lišní cípy úzce čárkovité až čárkovitě kopinaté,
rovné, zdéli 1/7—3/5koruny, přitisklé, odstálé ne-
bo rozestálé, vz. nazpět zahnuté, při bázi 0,8—1,5
mm šir.; koruna zvonkovitá až nálevkovitá, (10—)

mm dl., s cípy rozestálými, řidčeji
rovnými nebo nazpět zahnutými, k bázi znenáhla
zúžená,blankytně modrá ažsytěmodrá nebomod-
rofialová; prašníky zdéli nebo poněkud kratší než
nitky; semeník lysý, výjimečně s několika roz-
troušenými papilami. Tobolky čihovité až kuže-
lovité, (2—)3—5(—8)mm dl., k bázi krátce až ku-
želovitě zúžené, otvírající se 3 děrami při bázi,
blanité, nicí. Semena elipsoidní,
(-1,1) mm dl. V-IX(-X). 1--1kf.

Celkové rozšíření: Mírný pás Evropy a Asie, na ji-
hu po Pyreneje,j. Francii. s. Itálii, Srbskoa Bulharsko; Sibiř
(kromě Jakutska a Dálného východu): chybí v panonské
oblasti xerotermní květeny ve stř. Evropě (Slovensko, Ma-
ďarsko,při lehláčástRakouska)avestepníchoblastechUkra-
jiny a j. Ruska.Příbuznédruhy v SeverníAmerice. —Mapy:
HULTËN FA 1968:850; HULTÉN cp 1971:129: HULTÉN NE
1986:879; MEUSEL et al. 1992:445.

I po vyčleněníněkterýchpopulací z xerotermníchoblastí
(C. gentilis, C. moravica) zůstáváC. mtundifolia polymorfním
druhem s komplexní, všestrannou variabilitou. což je dáno
složitou polyploidní strukturou druhu.Zetři úrovníploidie by-
ly zatím na našemúzemí zjištěny dvě, převažující diploidní

(2n = 34) a mnohemvzácnějšítetraploidní (2n = 68). Morfo-
logická proměnlivost seprojevuje hlavně vevzrůstu, větvení
aodčnĺ lodyhy, olistění a tvaru listů, tvaru kališníchcípů, tva-
ru a velikosti koruny a velikosti tobolek. Jde však z větší čás-
ti o individuální odchylky beztaxonomickéhodnoty (např.na
chudých půdáchvytváH C. rotundifolia formy připomínající
poněkud C. gentilis). Tetraploidní cytotyp není
logicky homogennía nenívázánna určitou částareáluani na
určitý typ stanoviště;vyskytuje sejednak vtroušeněv různých
populacích diploidů, jednak tvoří „čisté” populace v supra-
montánnímasubalpínskémstupni.

la Rostliny netrsnaté(jen mimo zápojjiných by-
lin někdy trsnaté); přízemní listy jen vz. k vi-
dění; lodyha větvená,20—60cm vys.; květen-
stvĺ mnohokvěté, kališní cípy při bázi 0,8—1,2
mm šir., korunablankytně modrá, 10-18 mm
dl.; tobolky 2—3(—5)mm dl.

(a) subsp.rotundifolia
b Rostliny hustě trsnaté až polštářovité; pří-

zemní listy k vidění po celý život rostliny
(zčástipřezimující, zčástinověvytvářené); lo-
dyha nevětvená, 5—20 cm vys.; květenství
1—5květé,kališní cípy při bázi ,5 mm šir.,
koruna sytě modrá až modrofialová, 16--24
mm dl.; tobolky 5—7(—8)mm dl.

(b) subsp. sudetica

(a) subsp. rotundifolia —zvonek okrouhlolistý
pravý Tab. 129/1

Campanula rotundifolia subsp. mtundifolia.

Lodyha ± větvená (často už od báze), přímá
nebokrátce vystoupavá, 20—40(—60)cm vys., rov-
noměrně řídce olistěná (výjimečně listy nahlou-
Čenév dol. části lodyhy). Květy v bohaté latě nebo
hroznu; kališní cípy čárkovité, při bázi
mm šir.; koruna blankytně modrá, (1()—)12—18
(—20)mm dl.; semeník lysý, výjimečně s roztrou-
šenými papilami. Tobolky 2—3(—5)mm dl. V—IX

Hkf.

2n= 34(ČR: velkýpočetúdajůpokrývajících
rovnoměrně oblast rozšíření), 68 (CR: 31. Plz.
pah., 36. Horaž. pah., 41. Stř. Povlt., 42. Votic.
pah., 75. Jes. podh., 81. Host. vrchy)

Variabilita: Campanula rotundifolia subsp. rotundi-
folia je na našem území převážně diploidní. Tetraploidi byli
pozorovánijen jako příměsv některých populacíchdiploidů;
celkově jsou častější v s. části areálu, kde tvoří i čisté popu-
lace.Od diploidů sezpravidla odlišují většími květy a větši-
mi tobolkami, avšaktyto znaky vmnoha případechselhávají:
jediným spolehlivým vodítkem je chromozómový počet. Na-
příklad v Orl ických horáchsevyskytují rostliny odpovídající

Tab. 129: I Campanularotundifolia subsp.rotundifolia, la —dolní Částmstliny s přízemními listy a oddenkem, lb —plod. —
2 C. rotundifolia subsp.sudetica, 2a—květ.—3 C. rhomboida[is, 3a—bázelodyhy s kořenema oddenkem,3b—dolní lodyžní
list.
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svým vzhledem tetraploidům, jsou však diploidní. Horské de-
riváty odpovídající sudetské subsp.sudetica (v Alpách var. al-
picola HAYEK,v ZápadníchKarpatechC. tatraeBORBÁS)jsou
tetraploidní.

Ekologie a cenologie: Louky, pastviny,
meze, lesní lemy, vřesoviště, acidofilní bory. Pů-
dy čerstvě vlhké až vysýchavé, velmi silně až sla-
bě kyselé, humózní, písčité nebohlinité. Ve spo-
lečenstvech tříd Festuco-Brometea a Sedo-Scle-
ranthetea a svazů Nardion, Violion caninae,
Genistion a Dicrano-Pinion.

Rozšíření v ČR: V oblasti Českého masi-
vu roztroušeněažhojně, zvláště ve stupni pahor-
katin až hornatin, ve v. části území vzácně nebo
chybí; v Panonskémtermofytiku jej z velké části
zastupuje C.moravica. V poslední doběje naústu-
pu,hlavněv Českémtermofytiku(max.:Krkono-
še, kolem 1100 m, někdy zavlečen v okolí hor-
ských budještě kolem 1400m). —Mapy: KOVANDA
Folia Geobot. Phytotax. 12:33, 41, 43, 1977.

T: všechnyfyt. o.ČeskéhotermofytikaGenroztr.ažvz.),
v Panonskémtermofytiku pouze 16. Znoj.-brn. pah. (okolí
Znojma), 18. Jihomor. úv. (Ivančice, sporný údaj), 20. Jiho-
mor.pah.(Tvarožná).—M: všechnyfyt. o.Českomoravského
mezofytika (svelmi různoufrekvencí výskytu: hojnýje např.
vj. poloviněCech,vPodkrkonošíavPodorličĺ,mnohemvzác-
nější je v moravských fyt. o. 70-75). V Karpatskémmezo-
fytiku pouzevefyt. o. 77c.Chřiby (Žlutava),81.Host.vrchy
(nehojně navíce lokalitách), 83. Ostr. pán. (Dolní Lištná uTřin-
ce).—O: všechnyfyt. o., v 98.Níz Jes.jen roztr.,velmi vzácně
v 99a. Radh. Besk. (Konečná).

Celkové rozšíření: V celém areálu druhu.

(b) subsp. sudetica (HRUBY)Soó—zvonekokrou-
hlolistý sudetský Tab. 129/2

Campanula rotundifolia subsp.sudetica (HRUBY)Soó
Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 13:306, 1967.—Syn.: Campa-
nula kladniana (SCHUR)WITASEKAbh. Zool.-Bot. Ges. Wien
1:39, 1902, p. p. min. —C. rotundifolia f. pusilla auct. non C.
pusilla HAENKE1788. —C. scheuchzeri auct. non VILL. 1779.
—C. arctica auct. non (LANGE)HRUBY1928.—C.polymorpha
auct. non (WITASEK) PRAIN 1913.

Lodyha nevětvená, vystoupavá až položená
nebopřevislá,(5—)10—15(—18)cmvys., v dol. čás-
ti hustě olistěná. Květy jednotlivé nebo v chudém
hroznu; kališní cípy úzce kopinaté, při bázi
1,0—1,5 mm šir.; koruna sytěmodráažmodrofia-
lová, (16—)18—22(—24)mm dl.; semeníklysý. To-
bolky mm dl.

2n = 68(čR: 93. Krk., 97.Hr. Jes.)
Ekologie a cenologie: Skály a skalnaté

svahy,zarostlésutě.Půdykyselé, vlhké, živinami
chudší.ČastovespolečenstvechsvazůAgrostion
alpinae (zvl. asociace Saxifrago paniculatae-
Agrostietum alpinae JENÍK,BUREŠet BUREŠOVÁ
1980).

746 Campanula

Rozšíření v ČR: Krkonoše,Hrubý Jese-
nik; na Králickém Sněžníku neroste (max.: Hru-
bý Jeseník, Tabulové kameny, ca 1450 m). A —
Mapy: KOVANDAFolia Geobot. Phytotax. 12:72,
1977.

O: 93. Krk. (Kotelnéjámy; Čertovazahrádka;Čertova
rokle;Rudník;Úpskájáma),97.Hr. les. (Obřískály;Ke-
prník;Červenáhora;Tabulovékameny;Sokol;Divokýdůl;
Velká kotlina; udáván také z Vozky, kde však nebyl nikdy
potvrzen).

Celkové rozšíření: Endemit sudetskýchpohoří.
Poznámka: Přechodné formy mezi subsp. rotundi-

folia a subsp.sudetica se vyskytují dosti vzácně ve Velké
Kotelné jámě (93. Krk.) amezi Velkou aMalou kotlinou (97.
Hr. Jes.).

16. Campanula bohemica HRUBY—zvonek čes-
ký Tab. 128/1

Campanula bohemica HRUBYin POLÍVKA,DOMINet POD-
PĚRAKlíč Květ.Republ.čs. 534, 1928.- syn.: Campanula
rotundifolia grandiflora WIMMERFI. Schles. 241, 1840.—C.
baumgartenii J. BECKERsubsp.bohemica (HRUBY)TACIKin
FI. Polska 12:78,1971.- C. corcontica ŠOUREKPreslia25:7,
1953.—C.scheuchzeriauct.nonVtLL. 1779.—C. linifolia auct,
non HAENKE 1788.

Exsikáty: TAUSCHHerb FI. Bohem., no 965.

Vytrvalé byliny. Kořen tenký, větvený. Odde-
nek tenký, plazivý, větvený. Lodyhy jednotlivé ne-
bo po několika, kratičce vystoupavé až přímé,

cm vys., tuhé, v dol. části zře-
telně hranaté, nahranách brvité (řidčeji lysé nebo
i mezi hranami chlupaté).Přízemní listy dl. řapí-
katé, v době květu často chybějí, čepel okrouhle
srdčitá, vroubkovaná až± celokrajná; lodyžní lis-
ty většinou v dol. části lodyhy volně nahloučené,
dolní řapíkaté s čepelí úzce podlouhlou nebo úz-
ce kopinatou, tupou, oddáleněpilovitou až celo-
krajnou, při bázi brvitou, stř. listy zúženou bází
přisedlé, úzcekopinaté ažčárkovitě kopinaté,ce-
lokrajné, horní přisedlé, čárkovitě kopinaté ažčár-
kovité. Květy v chudém (2—5květém)hroznu ne-
bo jednotlivé, poupatavzpřímená, někdy (zvl. po
dešti) obloukem skloněná. Kališní cípy trojúhel-
níkovitě kopinaté, rovné, zdéli 1/4—3/5koruny, ro-
zestálé ažnazpět zahnuté, při bázi 2, mm šir.;
koruna zvonkovitá až trubkovitá, mm
dl., scípy rozestálými, při bázi± polokulovitá, fia-
lověmodrá;prašníkyzdéli nebonepatrnědelšínež
nitky; semeníklysý. Tobolky podlouhle kuželovi-
té, (5—)6—8(—10)mm dl., blanité, nicí, otvírající se
3 děrami při bázi. Semena elipsoidní, (0,7—)
0,8-1,0 mm dl. VII-VIII(-IX). Hkf.

2n = 68 (CR: 93. Krk.)
Ekologie a cenologie: Na vlhkých pů-

dách horských luk s dostatečnou zásobou živin
(svaz Polygono-Trisetion).
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Rozšíření v CR: Jen v Krkonoších, dříve
dosti hojný, v současnostinaústupu (min.: Pecpod
Sněžkou, ca 800 m; max.: Sněžka, ca 1500 m).
A —Mapy: KOVANDAFolia Geobot. Phytotax.
12:77, 79, 1977.

O: 93a.Krk. les., 93b. Krk. subalp.
Celkové rozšíření: Endemit Krkonoš.—Mapy:MEU-

SEL al. 1992:444.

17. Campanula gelida KOVANDA—zvonek jese-
nický Tab. 128/2

Campanula gelida KOVANDAFolia Geobot. Phytotax.
3:408, 1968. - syn.: Campanula kladniana (SCHUR)WITA-
SEKAbh. Zool.-B0t. Ges.Wien 1:39, 1902p. p. min., nonsen-
su orig. SCHUR1866.—C. rotundifolia var. sudetica HRUBY
Magy. Bot. Lap. 29:165,1930p. p. min.—C.bohemicasubsp,
gelida (KOVANDA)KOVANDAFolia Geobot-Phytotax. 12:81,
1977.—C. rotundifolia f. pusilla auct. non C.pusilla HAENKE
1788.—C.polymorpha auct. non (WITASEK)PRAIN1913.

Vytrvalé, trsnaté byliny. Kořen tenký, větve-
ný, oddenek tenký, plazivý, větvený. Lodyha pří-
má nebo krátce vystoupavá, (8—)12—18(—20)cm
vys., tuhá, v dol. části hranatá, na hranách brvi-
tá (vz. i mezi hranami chlupatá nebo celá lysá).
Přízemní listy dl. řapíkaté, k vidění po celý ži-
vot rostliny (přezimující nebo nově vytvářené),
čepel okrouhlá až okrouhle ledvinitá, celokraj-
ná nebo oddáleně vroubkovaně pilovitá; lodyž-
ní listy v dol. části lodyhy volně nahloučené, dol-
ní řapíkaté s čepelí úzce obvejčitou nebo úzce
kopinatou, tupou, při bázi brvitou, ostatní ±
přisedlé, úzce kopinaté nebo čárkovitě kopina-
té, lysé. Květy jednotlivé nebo v chudokvětém
(2—4květém)hroznu, poupata vzpřímená. Kališ-
ní cípy trojúhelníkovitě kopinaté, rovné, zdéli
2/5—3/5 koruny, při bázi 2,2—3,1mm šir.; koru-
na zvonkovitá až trubkovitá, 17—20(—22)mm dl.,
s cípy vzpřímenými až rozestálými, k bázi ob-
loukovitě zúžená, fialově modrá; prašníky zdéli
nebo nepatrně delší než nitky; semeník lysý.
Tobolky čihovité ažkuželovité, (4—)5—6(—7)mm
dl., blanité, nicí, otvírající se 3 děrami při
bázi. Semenaelipsoidní, 0,7—0,9(—1,1)mm dl.
VII-VIII. Hkf.

2n= 68(čR: 97.Hr. Jes.)
Ekologie a cenologie: Horská louka na

polygonálních půdách se silně kyselou reakcí,
hlavně v asociaci Cetrario-Festucetum supinae
JENÍK 1961.

Rozšíření v CR: Vrchol Petrovýchkame-
nů v Hrubém Jeseníku.Na svéjediné lokalitě pro-
jevuje popřechodnémútlumu v 70. letech20. stol.,
kdy značně utrpěl turistickým provozem, a po
oplocení lokality značnouvitalitu; vydatněji plodí

a začínásešířit i na svahseverněa severozápad-
ně pod vrcholovou skálou, kde dříve nerostl; ně-
kolik exemplářůseuchytilo takév nejdolejší čás-
ti skalního útvaru (max.: Petrovy kameny, 1446
m). A —Mapy: KOVANDAFolia Geobot. Phyto-
tax. 12:77,1977;PROCHÁZKAetBUREŠin Červe-
ná kniha 1999:69.

O: 97. Hr. Jes. (Petrovykameny).
Celkové rozšíření: Endemit Hrubého Jeseníku.

18. Campanula rhomboidalis L. —zvonek kos-
níkovitý Tab. 129/3

Campanularhomboidalis LINNAEUSSp.Pl. 165, 1753.

Vytrvalé byliny. Kořen řepovitě ztlustlý, od-
denek tenký, chudě větvený. Lodyhy ve volných
trsechnebojednotlivé, přímé, nezřetelněhranaté,
(10—)20—30cm vys. Dolní lodyžní listy řapíkaté,
vadnoucí, s čepelí kosníkovitou až vejčitou, ostat-
ní přisedlé, vejčité až kopinaté, pilovité. Květy
v chudémhroznu, poupatavzpřímená.Kališní cí-
py čárkovité, rovné, přitisklé až rozestálé,při bá-
zi 0,9—1,2mm šir.; koruna zvonkovitá, 16—21mm
dl., k bázi znenáhla zúžená, tmavomodrá až fialo-
vě modrá, korunní cípy rozestálé; semeník lysý.
Tobolky čihovité, nicí, 6—10mm dl., otvírající se
3 děrami při bázi. VI-VIII. Hkf.

2n 34(čR: 92.Jiz. hory)
Někdy pěstován jako alpínka a vzácně zpla-

ňuje nebo je zavlékán: 92. Jiz. hory (Jizerka), 93.
Krk. (Vrchlabí, u silnice k Benecku), 73. Hanuš.-
rychleb. vrch. (Loučná nad Desnou, zavlečen
s travním semenem v zámeckém parku). Původní
je v jz. Alpách, zplanělý nebo zavlečený se vy-
skytuje také v Německu, Rakousku, Belgii a Ni-
zozemsku—Mapy: MEUSELet al. 1992:444.

Kříženci

16 x 15. Campanula bohemica x rotundifolia =
Campanulaxpilousii ŠOUREKPreslia25:13,1953
(pro C. corcontica x rotundifolia s. l.), nom. inval.

Kříženec vzniká na styku populací C. bohe-
mica aC. rotundifolia, k němuž však dochází dos-
ti vzácně. Intermediární charakter se projevuje
hlavně v odění a větvení lodyhy a ve tvaru kvě-
tenství.

18x 15.Campanula rhomboidalis x rotundifolia
= Campanula x iserana KOVANDAThaiszia—J.Bot.
9:16, 1999.

Variabilní hybridní populace zahrnující také
výsledkyzpětnéhok&íženíFI hybridasevyskytuje
nasvahuBukovce nadosadou Jizerka v Jizerských
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horách, kde se rodičovské druhy vyskytují spo-
lečně.Ve tvaru listů, větvení lodyhy a počtu kvě-
tů je možno sledovat souvislou řadu přechodů. Na
ostatních dvou lokalitách C. rhomboidalis, kde
se rovněž vyskytuje C. rotundifolia, ke křížení
nedochází, kříženec není hlášen ani z původního
areálu C. rhomboidalis.

5. AdenophoraFISCH.—zvonovec

Poznámka: Mnoho druhů zvonků sepěstuje pro ozdo-
bu i jako skalničky. Nejoblíbenější je Campanula medium
C. persicifolia L., C. speciosaHORNEM„C. carpatica JACQ.,
C. latifolia L, C. alliariifolia WILLD., C. alpina JACQ.,C.
caespitosa Scop., C. cochleariifolia LAM., C. thyrsoidea L, C,
isophylla MOREITI, C. portenschlagiana R. et SCH.,C. garga-
nica TEN.Většina z nich nemázvláštní nároky na pěstování,
zplaňují však, ažna několik výjimek, jen vzácně.

Adenophora FISCHERMém. Soc.Imp. Natur. Moscou 6:165, 1823.
Lit.: BORBÄSV. (1904): Az Adenophorakritikája. (RecensioAdenophorarum).Magy. Bot. Lap. 3:189—196.—

R. (1987): KarpatischeMigrationen undFlorenbeziehungenin denTschechischenLändern derTschechoslowakei.Acta Univ.
Carol.-Biol. 1985:105—250.—KOVANDAM. (1998): Zvonovec vonný,Adenophora liliifolia (L.) Bess.,na Moravě ave Slezsku.
Čas.Slez ML, ser.A, 47:13—18.

Vytrvalé byliny se ztlustlými kořeny. Lodyha přímá, větvená nebonevětvená.Lodyžní listy stří-
davé nebo přeslenité,krátce řapíkaté až přisedlé. Květy v hroznech nebo latách. Květní poupataku-
želovitá; kalich 5cípý, cípy úzcetrojúhelníkovité, špičaténebo zašpičatělé;koruna 5cípá, zvonkovitá
nebo nálevkovitá; tyčinek 5, s brvitými nitkami při bázi rozšířenými; semeník 3pouzdrý, čnělka 1,
z koruny vyniklá, při bázi s pohárkovitým nebomiskovitým nektáriem, blizna 3ramenná.Tobolky se
3 otvory při bázi.—Asi 60 druhů rozšířených převážněve v. Asii. —Protandr.Entomogam.Alogam.
Anemochor.

1. Adenophora liliifolia (L.) DC. — zvonovec
vonný Tab. 122/3

Adenophora liliifolia (LINNAEUS)LEDEBOURex DECAN-
DOLLEMonogr. Campanulacées 358, 1830.—Syn.: Campa-
nula liliifoliaL.Sp. P). 165, 1753.

Exsikáty: PETRAKFI. Bohem.Morav. Exs., no 493.—
Bohem., no 970.-Extra fines: Herb.

Norm., no 4896.—FI. Exs.Austro-Hung., no 2236.—FI. Exs.
Bavar., no 1145. —FI. Rom. Exs., no 755a. —HAYEK FI. Stir.
Exs., no 578.—PI.Čechoslov.Exs., no302.—Pl. Polon. Exs.,
no 847.

Lysé, řidčeji pýřité byliny. Kořen řepovitý ne-
bo vřetenovitý, větvený. Lodyha 40—90cm vys.,
válcovitá, podélněrýhovaná, nevětvená.Přízem-
ní listy dl. řapíkaté, sesrdčitě okrouhlou, hrubě pi-
lovitou čepelí, brzy zasychající, lodyžní listy stří-
davé, pilovité až téměř celokrajné, svrchu lesklé,
dolní v krátký řapík zúžené, s obvejčitou až Šir.
eliptickou čepelí,ostatníklínovitou bázípřisedlé,
eiiptické ažkopinaté.Květy vbohatýchlatách,řid-
Čeji v hroznech, nicĺ, vonné, květní stopky tenké.
Kališní cípy úzce trojúhelníkovité, zašpičatělé,
3—4mm dl., jemně pilovité, rozestálé až vzpříme-
né; koruna šir. zvonkovitá, ± stejně široká jako
dlouhá, 12—20mm dl., bledě modrá nebo vz. bí-
lá; čnělka až 2x delší než koruna; nektárium mis-
kovité. Tobolky hruškovité, zakřivené, 8—12mm
dl. Semena zploštělá, rezavě hnědá, 2,0—2,5mm
dl. VI-VII. Hkf.

2n = 34 (čR: 8. čes. kras)

748 Campanula / Adenophora

Ekologie a cenologie: Světlé subxerofil-
ní doubravy a křoviny, výjimečně i smrkové mo-
nokultury. Na středně hlubokých až hlubších pů-
dách vznikajících na silikátových substrátech i na
vápencích. Ve společenstvech řádu Quercetalia
pubescenti-petraeae a svazů Berberidion a Pru-
nion spinosae.

Rozšíření v ČR: Velmi vzácně(většinana-
lezišťuž zanikla)v Českémtermofytiku (planár-
ní a kolinní stupeň;max.: Čeřeniště,ca 600m),
spornéúdajez navazujícíchčástí mezofytika. Na
Moravě a ve Slezsku pravděpodobně chybí. A—
Mapy:KUBÁTČervenáknihaohroženýchrostlin
Severočeského kraje 12, 1986; HENDRYCHActa
Univ. Carol.-Bi01.1985:210, 1987; SLAVÍKin Kvě-
tenaCR 6:56, 2000.

T: 4.Loun.-lab.střed.(Čeřeniště;Babiny;zanikláosada
Vimperk;Němčí),6.Džbán(Bílichov;Zichovec),8.Ces.kras
(Bubovice; Velká hora t; Roblín; Karlické údolí), 13a. Rožď.
pah.(Žehuň;PolníChrčice;Domanovice—Radovesnice;j. od
myslivny Mírkovice u Choťovic), 14a. Cidl. pán. (Nový By-
džov,jen nedoloženéúdaje).1Sa.Jarom.Pol.(lesBřezinauTů-
ní; Lužany;meziHabřinouaVelichovkami;lesŽďáruJasen-
né;Zvole?;Šestajovice?).—M: 41.Stř.Povlt.(Černolice,pů-
vodní 2), 44. Mileš. střed. (Hradišťany, jen staré nedoložené
údaje),7 Ic. Drah. podh.(JandovaboudaaFerdinandskou Po-
divic,jen nedoloženéúdajez let 1922a 1925),74b.Opav.pah.
(O)dřišov;Štěpánkovice;Chuchelná;jen nedoloženéúdaje
z konce 19. stol.).

Celkové rozšíření: Střednía v.Evropa,z.Asie(až po
Altaj), sz.Turecko. —Mapy: MEUSELet al. 1992:446.
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