
generace jsou intermediárního vzhledu; poměrně hor., kde byl kříženec zjištěn v obci Stožec.Vzhle-
typické jsou na rozdíl od C. crispus celistvé, vej- dem k současnému poměrně intenzivnímu sekun-
čité hor. lodyžní listy, na rozdíl od C. personata dárnímu šíření druhu C. crispus se kříženci jistě
však střední zákrovní listeny bývají zřetelně vyskytují i v dalších územích.
kratšínež vnitřní. V ČR byli kříženci zazname-

Poznámka I : Mimo našeúzemí je v literatuře udávánnáni v územích společného výskytu obou rodi- kříženec Carduus acanthoides x personata = Carduuľ xcon-
čovskýchdruhů.NapříkladvelképorostyFI kří- rathiiHAYEK Verh. Zool.-B0t. Ges. Wien. 62:201, 1912: u nás

ženců i rostlin pocházejících z mnohonásobně nebyl dosud zjištěn,
opakovaných zpětných křížení byly zaznamenány Poznámka 2: V literatuře je uváděna řada taxonů

popsaných jako kříženci mezi různými druhy rodů Carduusve fyt. p. 73b. Hanuš. vrch. na horním toku řeky
a Cirsium, xCarduocirsium GUĚTROTPI. Hybridés Fr. I :29,Moravy, a to v úseku Hanušovice Ruda nadMo-
1925, nom. inval. (syn,: xCirsiocarduus R FOURN.FI.ravou, a ve fyt. o. 75. Jes. podh. v údolí potoka Compl. Plaine Franq. 277, 1928, nom- inval.). Z kříženců

mezi Valšovem a Karlovcem na Bruntálsku. V Ce- u nás rostoucích druhů jsou to: xCarduocirsium khekii
chách byla nalezena hybridní populace na řece P. FOURN. Quatre FI. Fr. 1004, 1940. nom. inval. Carduus

personata x Cirsium heterophyllum) a XCarduocirsiumOtavě u Strakonic (fyt. p. 37e. Volyň. Předšum.);
parisiense (P. FOURN.)P. FOURN.Quatre FI. Ft. 1004, 1940,v tomto území doznívá výskyt C personata šíří-
nome inval. (z Carduus nutans x Cirsiunt vulgare). V CRcího se z údolí Vltavy proti proudu toku řeky
nebyl žádný z těchto kříženců zaznamenán. Možnost mezi-

Otavy a zasahuje sem C. crispus, který se vysky- rodového křížení je v literatuře často zpochybňována
tuje podél Otavy v úseku Strakonice —Sušice, (cf. KAZMI 1964b)a rovnu dosud nebyla experimentálně
Ojedinělý nález pochází z fyt. p. 88d. Boub.-stož, ověřena.

62.Cirsium MILL.—pcháč *)
Cirsium P.MILLERGard. Dict. Abr., ed. 4, 13341, 1754. - syn.: Carduus L. sp. Pl. 820. 1753 p. p. - Serratula L sp.

Pl. 816, 1753 p. p. - Cnicus L. sp. Pl. 826, 1753 p. p. - BreeaLESS.syn. Gen.Compos. 9. 1832.
Lit. : VIERHAPPERF. (1907): Versuch einer natürlichen Systematik des Cirsium arvense (L.) Scop. Osterr. Bot. Z.

57:106—111.—PETRAKF. (1912): Der FormenkreisdesCirsium eriophorum (L) Scop. in Europa. Biblioth. Bot. 78:1—92.—
DETMERSF. ( 1927): Canada Thistle. Cirsium arvenseToum. Bull. Ohio Agric. Exp. Stat. 414:1—45.—AIRY-SHAWH. K. (1938):
On thecorrect namesofthree EuropeanspeciesofCirsium. Repert.Spec.Nov.Regni Veg.43:302—315.—NOVÁKF.A. ( 1951):
PcháčWettsteinůvv Cechách.Čs.Bot.Listy4:34—38.—PODPĚRAJ.( 1951 Oněkterýchzajímavýchkřížencíchzrodupcháčů
(Cirsium). Cs. Bot. Listy 4:8—10.—BALÁTOVÁ-TULACKOVÁE. (1958): Příspěvekk poznánísterilních pcháčůCirsium olera-
ceuma Cirsium tivulare. Preslia30:64—68.—CZAPIKR, (1958): Karyological studiesin speciesof Cirsium Mill. ern. Scop,
occurringin Poland.ActaSoc.Bot. Polon.27:483—489.- PETRAKF.( 1960):ÜbereinigeArtenundBastardederGattungCir-
sium.Mitt. Thüring.Bot.Ges.2:13—41.—HORÁKV. (1963):Pcháčrolni —Cirsiumarvense(L.) Scop.a jehovariabilita.Cas.
Nár.Muz.. sect.natur., —HORÁKV. (1964):PcháčCirsium freyerianumKoch ve východníchCechách.Čas.
Nár.Muz.,sect.natur..133:84—87.—HORÁKV.(1967):PříspěvekkestudiuCirsiumx CelakovskyanumKnaf vČechách.Cas.
Nár. Muz., sect. natura.136:37—47.—PIG0ľr C. D. (1968): Biological flora of the British Isles. Cirsium acaulon (L.) Scop. J.
Ecol. 56:597—612.—TZVELEVN. N. (1970): O nekotorych bolee redkich rastenijach evropejskoj časti SSSR. Nov. Sist. Vysš.
Rast. 6:294—301.—McGOWANG. S. et WALLACEJ. W. ( 1972): Flavonoids and phenolic acids from Cirsium lanceolatum. Phy-
tochemistry 11:1503—15()4.—MOGFORDD. J. (1974): Flower colour polymorphism in Cirsium palustre. I., 2. Heredity
33:241—256. 257—263.—TALAVERAS. (1974): Contribución al estudio cariológico del genero Cirsium en Ia Peninsula lbe-
rica. Lagascalia 4:285—296.—MOORER. J. (1975): The biology of Canadian weeds. 13. Cirsium arvense (L.) Scop. Canad.
J. PI.Sci. 55:1033—1048.—WERNERK. (1975): Flora Europaea:notulaesystematicaead floram Europeamspectantes:no. 16.
Compositae (243) Cirsium Miller. Bot. J. Linn. Soc. 70: 18—19.—LLOYDD. G. et MYALL A. J. ( 1976): Sexual dimorphism in
Cirsium arvense (L.) Scop. Ann. Bot., London. 40: 115—123.—TALAVERAS. et VALDĚSB. ( 1976): Revision de genero Cirsium
(Compositae)en Ia PeninsulaIberica. Lagascalia5:127—223.—DELANNAYY. ( 1977):Cytological study of dioecy in Cirsium
arvense,Phytomorphology 27:419—425.—JÄGERE. J. ( 1977): Wuchsform und Verbreitung der Cirsium acaule-Venvandtschaft
in Eurasien.Flora, Jena,166:75—92.—ŽABEŇSKAD, (1977):Embryologyof the dioeciousspeciesCirsium arvense
Scop. Acta Biol. Cracov., ser. bot., 20:133—146.—DELANNAYY. (1978): La gynodioécie dans le genre Cirsium Miller. Bull.
Soc. Roy. Bot. Belg. II —MOGFORDD. J. (1978): Pollination and flower polymorphism, with special reference to
Cirsium palustre. In: RICHARDSA. J. Ired.l, The pollination of flowers by insects. p. 191—199.London. —DELANNAYY. ( 1979):
Evolution of malesterility mechanismsin gynodioecious anddioeciousspeciesofCirsium (Cynareae.Compositae).PI.Syst.
Evol. 132:327—332.—LEEUWENB. H. (1981): The role of pollination in the population biology of the monocarpic species
Cirsium palustre andCirsium vulgare. Oecotogia,Berlin, 51:28—32.—LEEUWENB. H. ( 1983a):The consequencesof preda-
tion in thepopulation biology OfthemonocarpicspeciesCirsium palustreandCirsium vulgare.Oecologia.Berlin. 58: 178—187.
—LEEUWENB. H. ( 1983b): Influence of micro-organisms on the germination of the monocarpie Cirsium vulgare in relation
to disturbance.Oecologia. Berlin, 58:112—115.—KAYQ. O.N. (1985): Hermaphroditesandsubhermaphroditesin a reputedly
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dioecious plant Cirsium arvense (L.) Scop. New Phytol. —FORCELLAF. et WOODH. ( 1986): Demography and
control of Cirsium vulgare (Savi) Ten. in relation to grazing. Weed Res. 26:199—206.—TÁBORSKÁR. et SLAVIKOVÁZ. ( 1988):
Contribution to the flower morphology and ecology of Cirsium arvense. Novit. Bot. Univ. Carol. 4:39—44.—WEISKOPFA.,
ROMSTöCKM., REIFA. et SCHULTZEE.-D. (1988):ÖkologischeUntersuchungenander VerschiedenblättrigenKratzdistel
(Cirsium helenioides[L.] Hill) in Oberfranken.Teil II. Heterophyllie undStandort.Tuexenia8:149—161.—MICHAUXB. (1989):
Reproductive and vegetative biology of Cirsium vulgare (Savi) Ten. (Compositae: Cynareae). New Zeal. J. Bot. 27:401-414.
—SILVERTOWNJ, et SMrrH B. (1989): Germination and population structure of spear thisde Cirsium vulgare in relation to
experimentally controlled sheepgrazing. Oecologia, Berlin, 81:369—373.—TZVELEVN. N. (1991 Zametki o rodach Erige-
ron L s. l. i Cirsium Mill. (Asteraceae)v evropejskoj časti SSSR.Nov. Sist.Vysš.Rast. 28:147—152.—KLINKHAMERP.G. L.
et JONGT. J. (1993): Biological flora of the British Isles. Cirsium vulgare (Savi) Ten. J. Ecol. 81:177—191.—DONALDW. W.
( 1994): The biology of Canada thistle (Cirsium arvense). Rev. Weed Sci- —FORCELLAF.et RANDALLJ. M. (1994):
Biology of bull thistle, Cirsium vulgare (Savi) Tenore. Rev. Weed Sci. 6:29—50.—LALONDER. G. et Ror1'BERGB. D. (1994):
Mating system, life-history. and reproduction in Canada thistle (Cirsium arvense, Asteraceae). Amet J. Bot. 81:21—28.—
MENITSKIJJ.( 1996):Konspektvidov rodaCirsium(Asteraceae)Kavkaza.Bot.Ž. 81:92—105.—FALIŇSKAK. (1997):Life his-
tory variation in Cirsium palustre and its consequences for the population demography in vegetation succession. Acta Soc.
Bot.Polon.66:207—220.—HOLUBJ.etGRULICHV.(1999):CirsiumbrachycephalumJur.In:CEŘOVSKÝJ.etal.,Červenákniha
ohroženýcha vzácnýchdruhůrostlin a živočichůCR a SR.Vol. 5. Vyššírostliny,p. 99. Bratislava.—Tons R. (1999):
Biological flora of the British Isles.Cirsium eriophorum (L.) Scop,J. Ecol. 87:529—542.

Vyrvalé nebo dvouleté až víceleté, statnéostnité byliny. Listy sffídavé, přízemní často v růžici, při-
sedlénebořapíkaté,celistvénebopeřenoklanéažpeřenosečné.Úbory± velké,jednotlivénebostrboulo-
Vitě nahloučenéna konci větví chocholíku nebo chudé chocholičnaté laty, vz. úbory na lodyze jednot-
livé; zákrov válcovitý, vejcovitý nebo kulovitý; zákrovní listeny ve více řadách střechovitě uspořádané,
± kopinaté,špičaténeboostnitě zakončené,ve stř.části na vnější straněčastosmírně vystouplou lep-
kavou ploškou; lůžko úboru ploché, hustě štětinatěplevkaté. Všechny květy rubkovité, ± stejného tvaru
a velikosti, oboupohlavné nebo funkčně samičí, vz. funkčně samčí (viz Poznámka 2, str. 386); kalich
přeměněný v chmýr; koruna frubkovitá, (10—)15—20(—35)mrn dl., nachová, růžová nebo krémově bílá
až zelenobílá, s bělavou nebo narůžovělou korunní uubkou, v hor. části zvonkovitě rozšířenou, a ko-
runním lememnestejně5cípým (jeden z cípů oddělen o něco hlubšími zářezy); nitky tyčinek krátce chlu-
paté nebo lysé; prašníky fialové, nachové nebobělavé, nabázi s krátkými, tenkými, čárkovitými, dovnitř
prašníkové trubičky zahnutými přívěsky; čnělka fialová nebo bělavá, blizna dvouramenná s krátkými
čárkovitými rameny, těsněpod nimi s věnečkem chloupků. Nažky vřetenovité ažpodlouhle obvejcovité,
2—6mm dl., hladké nebo vz. s podélnými žebry, často mírně smáčklé a na průřezu tupě dvoukýlné nebo
4hranné, lysé, na vrcholu uťaté,s krátkým zobánkem s nízkým prstencovitým límečkem; chmýr více-
řadý, pérovitý, na bázi srostlý v kroužek, opadavý. —Asi 250 druhů v subtropické až boreální oblasti
Eurasie a Severní Ameriky, s největším druhovým bohatstvím v pohořích j. Evropy a na Kavkaze; na
j. polokouli pravděpodobně jen druhotně. —Entomogam. Alogam. Autogam. Anemochor.

Poznámka I : Znaky uváděnépro úbory sevztahují jen na plně vyvinuté úbory, které jsou zpravidla na vrcholu lodyhy
nebo větví; níže postavené úbory založené v paždí listenů ± zakrňují vlivem apikální dominance.

Poznámka 2: V rodu Cirsium se vedle květů oboupohlavných mohou vyskytovat také květy funkčně samičí se zakr-
nělými nebo chybějícími tyčinkami a rozestálými bliznovými rameny, vzácně i květy funkčnč samčí s bliznovými rameny
k sobě trvale přitisklými. V důsledku toho se v rodu Cirsium vyskytují tři typy pohlavnosti rostlin: nejčastěji všechny rost-
liny mají oboupohlavnékvěty, někdy sevyskytuje gynodioecie (vedlejedinců s oboupohlavnými květy sevyskytuji i jedinci
se samičími květy) nebo dvoudomost (jedinci jen se samičími a jedinci jen se samčími květy). Při gynodioecii, prokázáné
u všechzástupcůtypové sekce(kromě druhu C. brachycephalum,který zatím nebyl v tomto ohledu studován),mají samičí
rostliny obvykle korunu. semeník a čnělku o trochu kratší (0 5—20%), výrazněji kcatšĺ bliznu a její ramena (až 0 1/3) a pod-
statněkratší tyčinky (až0 2/3) oproti květům oboupohlavným. Dvoudomostbyla vícekrát potvrzenadosudjen u C. arvense,
není však úplná, neboť i samčí rostliny mohou v úborech vytvářet vzácně několik klíčivých nažek (cf. KAY 1985).

Poznámka 3: Přestože téměř všechny našedruhy (kromě Cirsium vulgare) mají stejný počet chromozomů 2n = 34,
mají různě velký obsah jademé DNA. Nejmenší obsah jaderné DNA má mezi diploidními cytotypy Cirsium heľerophyllum,
největší obsah má C. eriophorum (téměř 1 více než C. heterophyllum). Kříženci mají obsah jaderné DNA zpravidla inter-
mediámĺ oproti rodičovským druhům.

Poznámka 4: Všechnydruhy mají řaduhmyzích parazitů,napadajícíchrůznéčásti rostlin. Larvy nosatcovitýchbrouků
(Curculionidae) nebo nčkteých dvoukřídlých (Syrphidae, Tephritidae) a drobných motýlů (Microlepidoptera) mohou
likvidovat velkou část dozrávajících nažek. Zejména u dvouletých druhů jako Cirsium vulgare. C. eriophorum, C. palustre
či C. brachycephalum může takové omezení generativního rozmnožování závažně ovlivnit jejich populační dynamiku
(cf. LEEUWEN1983).

Poznámka 5: Pro rod je typická přítomnost látek s fytoncidním a alelopatickým účinkem najiné rostliny a látek in-
sekticidní a antimikrobiální povahy.Jsouto předevšímflavonoidy, jako např.kamferol-3-O-glukosid, kvercetin-3-O-gluko-
sid, kvercetin-3-O-galaktosid,pignenin-7-O-digIukosid; fenolické kyseliny, jako kyselina para-kumarová, kávová, ferulová.
para-hydroxy-benzoová, protokatechováa vanilínová. Dále byly v kořenechdetekoványi polyacetyleny, kteréjsou toxické
zejména pro savce.
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la Koruny krémově bílé až žlutobílé
b Koruny nachové nebo růžové

2a Shloučené úbory podepřené nebo zčásti obalené světle zelenými toulcovitými listeny; listy na
rubu zelené, lysé nebo roztr. krátce chlupaté; osténky listových úkrojků měkké, 2—3mm dl.; stř.
zákrovní listeny měkcekrátce hrotité nebo v krátkou špičku protažené

4. C. oleraceum

b Úbory nejsou podepřenéneboobalenélistenem; listy na rubu hustěpřitiskle běloplstnaté;ostny
listových úkrojků tuhé, 5—10mm dl.; stř. zákrovní listeny s dlanitoklanými přívěsky .

C. echinus (viz Poznámka na str. 409)
3a Lodyha 3-10(-50) cm dl.
b Lodyha cm dl.

4a Zákrovy užší než I cm; úbory četné; lodyha až nahoru listnatá

3. C. acaule

5

b Zákrovy širší než 1,5 cm; úborů zpravidla méně než 5; lodyha v hor. části bezlistá nebo s něko-
lika listeny 7

5a Lodyha alespoň v dolí 1/2 ostnitě křídlatá, listy dl. sbíhající; úbory zpravidla hustě shloučené na
vrcholu lodyhy nebo větví; chmýr po odkvětu kratší než 1,5 cm; rostliny dvouleté 6

b Lodyha nekřídlatá nebo v dol. 1/2 přetrhovaně až souvisle kadeřavě ostnitě křídlatá, s listy
nesbíhajícími nebo jen krátce (1—2cm) sbíhajícími; úbory jednotlivé na koncích větví bohatě
větveného složeného květenství; chmýr samičích rostlin po odkvětu delší než 2 cm; rostliny

12. C. arvensevytrvalé .
6a Nejdolejší listy květonosných lodyh celokrajné, kopinaté až podlouhle kopinaté; vnější a stř. zá-

krovní listeny zakončeny 1—2mm dl. žlutavým ostnem; lodyžní listy po obou stranách olysalé
nebo řídce a krátce odstále pýřité; květy růžové až světle fialové; stopky květenství hustě plst-

11. C brachycephalumnatě krémově bíle oděné

b Nejdolejší listy květonosných lodyh peřenolaločné až peřenodílné, v obrysu podlouhlé až ob-
kopinaté; vnější zákrovní listeny s ca I mm dl. měkkým fialovým ostnem, stř. zákrovní listeny
hrotité, s fialovým 0,5—1,0mm dl. kopinatým přívěskem; lodyžní listy na líci řídce pýřité, na
rubu hustěaž řídcepýřité; květy nachové;stopky květenstvíbíle pavučinatéažplstnaténebooly-
salé . 10. C palustre

7a Zákrovní listeny ostnité;listy nalíci seštětinovitými chlupy; zákrovy 3—5cm dl., pichlavěostnité;
rostliny dvouleté 8

b Zákrovní listeny bez ostnů; listy na líci bez štětinovitých chlupů; zákrovy I cm dl., nejsou
pichlavě ostnité; rostliny vytrvalé . 9

8a

b

9a
b

b

lla

b

12a

Zákrovy hustě pavučinatě vlnaté, za květu kulovité až mírně bochníkovitě zploštělé, širší než
5 cm; lodyha nekřídlatá l. C. eriophorum
Zákrovy lysé nebo jen mírně pavučinaté, za květu vejcovité až kulovité, užší než 4 cm; lodyha
zpravidla kadeřavě, osténkatě až ostnitě křídlatá
Spodní strana listů hustě přitiskle běloplstnatá
Spodní strana listů lysá nebo jemně pavučinatá
Kořeny vřetenovitě ztlustlé; stř. zákrovní listeny

2. C. vulgare
9. C. heterophyllum

10

největšího úboru zpravidla širší než 2 mm
11

Kořeny neztlustlé; stř. zákrovní listeny největšího úboru užší než 2 mm . 12

Žilnatinanarubulistůnevyniklá;listycelistvéažpeřenoklané;listovéúkrojky zpravidlacelistvé
8. C. canum

Žilnatinanarubulistůvyniklá; listy peřenosečnéažpeřenodílné,jen velmi vz. ažcelistvé,listové
úkrojky s hor. okrajem zpravidla členěným v úkrojky 2. řádu . 7. C tuberosum

Listy zpravidla celistvé, na okraji někdy jemně vykrajované, nejširší přízemní list (l ,5—)2,3—3,7
(—5,0) cm šir.; úbory jednotlivé nebo jednotlivč na koncích větví; zákrovy 1,2—1,6cm dl.,

6. C. pannonicumcm šir.

b Listy hrubě zubaté ažpeřenodílné, nejširší přízemní list zpravidla širší než5 cm; úbory na vrcholu
lodyhy často po 2 nebo 3 shloučené, vzácněji jednotlivě na koncích větví; zákrovy 1,5—2,0cm
dl., 1,5—2,0 cm šir. 5. C. riyulare
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Sect. l, Eriolepis (CASS.)DUMORT,
Syn. : Cirsium sect. Epitrachis DUBY, C. sect. Lophio-

lepis (CASS.)DC.

Rostliny dvouleté. Listy na svrchní straně
osténkatě draslavé, na rubu s tuhou, žlutavou, sil-
ně sklerenchymatizovanou žilnatinou; úkrojky
listů s tlustým šídlovitým tuhým koncovým žlu-
tavým ostnem.Zákrovy odstále ostnité, po odkvě-
tu seneprodlužující; ostny zákrovních listenů zpra-
vidla delší než 2 mm. Všechny květy zpravidla
oboupohlavné anebo vnější květy funkčně samičí
nebo sterilní. Zvonkovitě rozšířená část korunní
trubky zdéli čárkovitých korunních cípů. Chmýr
i za plodu kratší nebozdéli koruny.

Poznámka: Sekce Eriolepis představuje taxonomicky
mimotádnë obtížnou skupinu s výraznou druhovou diferen-
ciací (ca 50 druhů a poddruhů) v pohořích Pyrenejského,
Apeninského a Balkánského poloostrova, v pohořích Tu-
recka a na Kavkaze. U násje zastoupena pouze 2 druhy.

1. Cirsium eriophorum (L.) Scop.—pcháčbělo-
hlavý Tab. 63/1

Cirsium eriophorum (LINNAEUS)SCOPOLIFI. Carniol.,
ed. 2, 2:130, 1772. —Syn.: Carduus eriophorus L. Sp. P).
823, 1753.—Cnicus eriophorus (L.) ROTHTent. FI. Germ.
I :345.1788. —Cirsium eriophorum subsp. vulgare NÄGELIin
KOCHSyn.FI. Germ. Helv., ed. 2., 989, 1846,nom. inval. —
C.fleischeri PODEVerh. Zool.-Bot. Ges. Wien 54:339, 1904.

Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no 134.
PETRAKCirsiotheca Univ., no 31. —PETRAKFI. Bohem. Mo-
rav. Exs., no 800. —TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 733. —Ex-
tra fines: BAENITZ Herb. Eur., no 2507. -n. Gall. Germ. Exs.,
no 1084.

Dvouleté, silně ostnité statné byliny. Kořen
vřetenovitý, tlustý, sčetnými postranními kořeny.
Lodyha ptímá, 50—150cm dl., tlustá, tuhá, vlnatá,
rýhovaná, nekřídlatá, v hor. 1/2 zpravidla větve-
ná, po celé délce listnatá. Přízemní listy v růžici,
řapíkaté cm dl.,
cm šir., lodyžní směrem vzhůru seplynule zmen-
šující, ouškatě přisedlé, jen dolní krátce řapíkaté,
nesbíhavé; všechny listy tuhé, v obrysu podlou-
hle vejčité, peřenoklané až peřenosečné, na líci
tmavě až světle zelené, přitiskle drsně hustě ště-
tinkaté, na rubu běloplstnaté, s vyniklou žlutavou
tuhou žilnatinou, postranní listové úkrojky hlu-
boce rozeklané ve 2 kopinaté nebo podlouhlé, na
vrcholu náhle zúžené až zaokrouhlené úkrojky
2. řádu, často střídavě vzhůru a dolů rozestálé
(listy pak v důsledku toho trojrozměrné, na
každé stranč s hor. a dol. řadou úkrojků), všechny
úkrojky na okraji podvinuté, na vrcholu s 5—10
(—20)mmdl. šídlovitýmžlutavýmostnem.Úbory
na koncích větví chudého chocholíku jednotlivé,
5—7cm v průměru, podepřené 2—3ostnitými,
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kopinatými listeny; zákrov kulovitý až mírně
bochníkovitě zploštělý, (3,5—)4,0—5,0cm dl., 5—6
(—7)cm šir., odstále ostnitý, hustě, vz. řídce pa-
vučinatě bíle vlnatý; vnější zákrovní listeny eso-
Vitě ven zakřivené, prostřední na konci rozšířené
v blanitý, rezavě hnědý. kosočtverečný přívěsek
s brvitými okraji a 1—4(—5)mm dl. koncovým ost-
nem. Koruna trubkovitá (25—)30-35(—40) mm
dl.. nachová. Nažky 4,5—6,0mm dl.. podélně jem-
ně brázdité, hnědé; chmýr 20—33mm dl., leskle
bílý. VII-IX. Hkf.

2n = 34 (extra fines); metodouprůtokové cy-
tometriebyly takénaúzemíČRzjištěnydiploidní
(2n = ca 34) rostliny ve fyt. o. 70. Mor. kras (Vi-
lémovice).

Ekologie a cenologie: Pastviny, suché
louky, výslunné travnaté stráně, kamenité stepi,
světlé lesní okraje, paseky, travnaté okraje a nás-
py cest, staré úhory a extenzivně obhospodařova-
né sady. Na suchých bázemi bohatých, živinami
chudších těžších půdách, především na slínovém,
flyšovém nebo vápencovém substrátu. Světlo-
milný druh, Nejčastěji ve společenstvech svazů
Onopordion acanthii (diagnostický druh, ze-
jména v asociaci Cirsietum eriophori OBERDOR-
FERex TH. MÜLLER 1966), Festucion valesiacae
(zejména v asociaci Thymo pannonici-Poetum
angustifoliae TOMAN1976) a Bromion erecti s pře-
sahem do společenstev řádu Origanetalia vulga-
ris. V Karpatech též ve společenstvech svazu
Nardo-Agrostion tenuis.

Rozšíření v CR: Na Moravě je výskyt
soustředěn do karpatské části (oreofytikum ame-
zofytikum s mírným přesahem i do Panonského
termofytika) s největší koncentrací lokalit v Ja-
vorníkách a Radhošťských Beskydech. S touto
karpatskou arelou souvisí i bohatý výskyt v Mo-
ravském krasu. Druhou oblastí, kde se v CR druh
vyskytuje,je Ceskétermofytikum,smírným pře-
sahemdoČeskomoravskéhomezofytika.V těch-
to oblastech je jeho rozšíření vázáno především
na oblasti s výskytem sedimentů české křídové
pánve(Polabí),krasovýchvápenců(Ceskýkras)
nebo vulkanitů (Doupovská pahorkatina a Dou-
povské vrchy, Českéstředohoří,Tepelskévrchy).
Ve stupni kolinním, suprakolinním a submontán-
ním (max.: StaréHamry, úpatí Lysé hory, 1000m;
min.: Kralupy nad Vltavou, Minice, 190 m). —
Mapy: SLAVÍKin KvětenaCR7:39,2004.

T: l. Doup.pah.(hojnč). 2a.Žatec.Poohří(hojně).2b.
Podbor.kotl. (roztr.), 3. Podkruš. pán.(Chomutov; Teplice),
4. Loun.-lab. střed. (hojně), 6. Džbán (roztr.). 7. Středočes.
tab.(roztr.),8.Ces.kras(hojně),9.Do).Povit. (Kralupynad
Vltavou; Praha,Šárka). IOb. Praž.kotl. (Praha). I lb. Podčb.
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Pol. (Starý Vestec,Pátek), 12,Dol. Pojiz. (Bradlec; Hlave-
nec), I.3a. Rožd. tab. (roztr.). 13b. Mladobol, chl. (Dobro-
vice), 13c. Bakov. kotl. (Kolomuty), 19, B. Karp. step.
(roztr.). 20a. Bučov. pah. (Orlovice). 21b. Hornomor. úv.
(Holešov; Roštění; Kojetín). —M: 24b. Sokol. pán. (roztr.),
25a. Krušn. podh. vl. (roztr.), 28b. Kaň. Teplé (roztr.), 28d,
Touž.vrch. (roztr.).28e.Žlut. pah.(hojně).29.Doup.vrchy
(velmi hojně). 31a. Plz. pah. vl. (Rokycany; Otín; Bolešiny),
32. Křivokl., 45a. Loveč. střed. (roztr.), 46c. Růžov. tab. (Rů-
žová), 48a.Žitav. kotl. (Dolní Podluží), 51. Polom. hory (Zi-
moř), 65. Kutnoh. pah. (Kouřim), 70. Mor. kras (velmi
hojně), 75. Jes.podh. (roztr., častěji ve vojenskémprostoru
Libavá), 78,B. Karp. les.(roztr.),79. Zlín. vrchy (Pozděchov;
Prlov), Vset. kotl. (roztr.), 82. Javorn. (hojnč), 83. Ostr.
pán.(Petřkovice). 84a.Besk. podh.(vz.).—O: 85.Kruš. hory
(Kovářská: Mezilesí: HoraSv.Šebestiána),99a.Radh.Besk.
(hojné).

Ojedinělezplaňuje.např.Žižkův vrch u Sušice(fyt. p.
37b. Suš.-horaž. váp.).

Celkové rozšíření: Evropa. Na západě od Kanta-
berskéhopohoří a Pyrenejípřesvnitrozemf Francie a Belgie
poj. astř. částVelkéBritánie. VestředníEvropě hlavněv AI-
pách,na severunejdálenesouvisleod j. Nizozemska přesstř.
Německo.Českourepublikupojz. Polsko.Na východěod
SlovenskapřesMaďarsko,z. Rumunsko.v. Srbskoaž po po-
hoří naseveruŘecka,najihu odAlbánieaČernéHory přes
Bosnu, Hercegovinu, Chorvatsko. Slovinsko, s. Itálii a j.
Francii až po s. Španělsko.—Mapy: SCHÖNFELDERBer.
Bayer. Bot. Ges. 42:A29, 1970; MEUSELet al. 1992:516;
Torrs 1999:531.

Vý z nam: Zřídka pěstovánjako okrasná rost-
lina: užíván do suchých vazeb.

2. Cirsium vulgare (SAVI)TEN.—pcháč obecný
Tab. 65/3

Cirsium vulgare (SAVI)TENOREFI. Napolí 5:209, 1836,
- syn.: Carduus vulgaris SAVIFI. Pis. 2:241, 1798.-C. lan-
ceolarus L. Sp. P}. 821, 1753.—Cirsium lanceolatum (L.)
Scop. FI. Carniol.. ed. 2, 2: 130, 1772, nom. illeg„ non HILL
1769.- Cnicus lanceolatus WILLI). FI. Berol. Prodr. 259,
1787. — Cirsium sylvaticum TAUSCHFlora. Regensburg,
12:38, 1829. - C. bohemicu,n FLEISCHERin DôRFLERHerb.
Norm.. no 3640, 1898. — C. dominii M. SCHULZE Mitt.
Thüring. Bot. Ver. 18:35, —C. vulgare subsp.sylvati-
cum (TAUSCH)DOSTALKvět. CSR 1660. 1950.

Exsikáty: DORFĽERHerb. Norrn.. no 3640.—TAUSCH
Herb. FI. Bohem.,no 723.723b (ut C. lanceolarump canum).
—Extra fines: FI. Exs. Austro-Hung., no 3759. —FI. Siles.
Exs., no 846. - Gerb. FI. SSSR. no 4653. - PETRAK Cirsio-
theca Univ.. no 161.—SENNENPl. Esp., no 5335, 5336.

Dvouleté. zřídka krátkověké monokarpické,
statné, zpravidla silně ostnité byliny. Hlavní kořen
tlustý, vřetenovitý, až 70 cm dl., větvený. Lodyha
přímá. (30—)50—150(—200) cm dl., v hor.části ob-
vykle větvená, tuhá, rýhovaná, tence pavučinatě
vlnatá, zpravidla úzcekadeřavě,osténkatěaž ostni-
tě křídlatá a po celé délce listnatá. Listy tuhé, na
okraji osténkaté, na líci zelené, krátce drsně při-
tiskle štětinkaté. na rubu kadeřavě běloplstnaté až
řídce vlnaté, s tuhou žlutavou vyniklou žilnatinou;

přízemní listy v růžici, řapíkaté, 22—45(—65)cm
dl., 5,0-8,5(—12,0) cm šir., s čepelí v obrysu vej-
čitě až podlouhle obkopinatou, nejmladší (první
rok) jen mělce laločnaté až peřenoklané a ploché.
starší (druhým rokem) peřenoklané až peřeno-
dílné a zkadeřené, častobrzy po vytvoření lodyhy
odumírající; lodyžní listy směrem vzhůru se ply-
nule zmenšující,kopinatéaž podlouhlekopinaté,
peřenoklanéaž peřenodílné, v dol. části lodyhy
až k dalšímu nižšímu listu sbíhavé, v hor. části lo-
dyhy jen asi do 1/2 internodia sbíhavé; postranní
listové úkrojky podlouhle trojúhelníkovité až vej-
čitě kopinaté, s koncovým 2—10(—15)mm dl. šíd-
lovitým žlutavým ostnem, s hor. okrajem znoženě
členěnýmv I (—3)vedlejšíúkrojky.Úborynakon-
cích větví chudého chocholíku jednotlivé nebo po
2—3 shloučené, (2,5—)3,0—4,0(—5,0)cm v prů-
měru, zpravidla bez podpůrných listenů; zákrov
kulovitý až vejcovitý, (2,5—)3,0-3,5(—4,0)cm dl.,
2,0—3,5(—4,0)cm šir., odstále ostnitý, olysalý, vz.
jemně pavučinatý; zákrovní listeny zelené, pře-
cházející pozvolna v 2,0—3,5(—4,5)mm dl. žlu-
tavý koncový osten, vnější listeny esovitě zakři-
vené. Květy zpravidla morfologicky i funkčně
oboupohlavné nebo vnější květy funkčně samičí
či sterilní; koruna rubkovitá, (26—)30—36mm dl.,
nachová. Nažky 3,5—4,0mm dl., podélně jemně
brázdité, žlutohnědé až hnědé; chmýr 20—30mm
dl. VII-X. 1--1kf.

2n = 68 (extra fines); metodou průtokové cy-
tometriebyly rovněžnaúzemíČRzjištěnytetra-
ploidní (2n = ca 68) rostliny ve fyt. o. 68. Mor.
podh. Vysoč. (Ostrovačice) a ve fyt. p. 69b. Seč.
vrch. (Hlinsko; Studnice).

Variabilita: Veliceproměnlivý druh,u něhožbyla po-
psánařadavnitrodruhových taxonůnaúrovni subspeciĺažfo-
rem. Tradičně bývá odlišována var. hypoleucum (DC.) KUM-
MER(syn-: Cirsium lanceolatum var. hypoleucum DC., C.
sylvaticumTAUSCH,C.nemoraleREICHENB..C lanceolatum
var. canum TAUSCH,C lanceolaľum var. discolor NEILR.. C.
lanceolatum var. nemorale (REICHENB.) NAEGELI in KOCH. C.
lanceolatumvar.sylvaticum(TAUSCH)CELAK..C lanceola-
tum subsp. sylvaticum (TAUSCH)VOLLMANN,C. vulgare
subsp.sylvaticum(TAUSCH)DOSTÁLIvyznačujícíselisty vět-
šími. měkčí konzistence, na rubu přitiskle pavučinatými až
hustě přitiskle běloplstnatými. širšími a kratšími listovými
úkrojky. kcatšĺmi ostnyjak na listech, tak nalodyžních kříd-
lech i na zákrovních listenech, tenkými, na spodní straně ne-
vyniklými stř.žilkami listových úkrojků. tenčíminež0.2 mm
[var. vulgare má stř. žilky listových úkrojků na spodní straně
ostře vyniklé a mm tlusté], menším počtem
úborů (méně větvenou lodyhou) než u nominátnĺ var. vul-
gare; rostliny těchto vlastností se vyskytují nejčastěji na pa-
sekách,podél lesníchcestasilnic či na lesníchokrajích, často
však s riznou mírou intenzity a kombinace jednotlivých
znaků odlišujících je od var. vulgare, např. rosdiny pouze
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s kratšími astny (f. brevispinum OPE), nebo rostliny s měk-
Čími listy a jemnějšími ostny (f. umbrosum DOMIN), se Šir-
šími nebo užšími listovými úkrojky (f. latisectum FLEISCHER
nebo f. angustisectum FLEISCHER).Pravděpodobnč jde jen
o ekomorfózy; definitivní taxonomické zhodnocení var.
hypoleucum bude však vyžadovat další studium. Proměnli-
vost se projevuje také v délce lodyhy (f. humile R. DVORAK
—hadcový nanismus), v barvě květů, které mohou být vzácně
bílé (f. albiflorum OPIZ) nebo lilákové barvy, což jsou však
jen individuální odchylky nebostanovištnímodifikace.

Ekologie a cenologie: Rumiště, naváž-
ky, skládky, úhory, okraje komunikací, paty zdí
a plotů, paseky,ruderalizované lesní lemy. Na čer-
stvých až sušších, kyprých půdách různé reakce.
Indikátor vyššího obsahu dusíku. Světlomilný
druh. Nejčastěji ve společenstvech tříd Epilobie-
tea angustifolii (diagnostický druh svazu Carici
piluliferae-Epilobion angustifolii), Chenopodie-
tea (zvl. Sisymbrion oficinalis), Artemisietea
vulgaris (Dauco-Melilotion, vzácně Onopordion
acanthii), Galio-Urticetea (diagnostický druh
svazu Arction lappae) a Agropyretea repentis.

Rozšíření v CR: Hojněpo celémúzemí,
těžiště v termofytiku a mezofytiku, proniká však
intenzivně i do oreofytika. Vyskytuje se od pla-
nárního po submontánní stupeň, v montánním
a supramontánním vzácně,v subalpínském stupni
jen přechodně zavlečený (max.: Hrubý Jeseník,
Dlouhéstráně,1350m; Krkonoše,Špindlerova
bouda, 1200 m).

Celkové rozšířeni: Evropaaz.Asie.Naseverpostř.
Skandinávii, na východ až po Západosibiřskou nížinu, na jih
po s. Afriku (s. Maroko a s.Alžírsko), Sicílii, s. Turecko a s.
Írán. Zavlečendo Severní, Střední i Jižní Ameriky, Afriky
(Etiopie a Jihoafrická republika). jz. Asie (Saúdská Arábie),
Austrálie a na Nový Zéland. - Mapy: HULTĚNFA 1968:939;

NE 1986:934; MEUSEL et a). 1992:517.

Poznámka: Údajeo Cirsiumspathulatum(MORETTI)
GAUDIN- např. z Krásnolipského kopce u Chomutova [ROTH
Oesterr. Bot.Wochenbl. 7: 162, 1857,KNAFapudMALY Enum.
Pl. Phan. Austriac. 130. 1848, ut C. eriophorum var. spathu-
latum (MORErr1)LöHRl, nebo obecněz Cech (OPE Sezn.
Rostl. Květ.Ces.30, 1852ut C.eriophorumvar.spathulatum)
sevztahujík C.eriophorum. Cirsitonspathulatumje původní
v jz. aj. Alpách a od C. eriophorum se liší lysým až řidce pa-
vučinatým zákrovem a přítomností osténků na vnitřní straně
přívěsku zákrovních listenů.

Údaj o Cirsiumferox (L.) DC.. původním v jz Evropě,
z Hádů u Brna (HOCHSTETTERapudROHRERet MAYERVorarb.
FI. Mähr, Gouvern. 168, 1835) vznikl zřejmě nesprávným
použitím jména snad pro označení Cirsium pannonicum: zo-
becněnĺ tohoto chybného údaje pro Moravu pak učinil MALY
(Enum. PI. Phan. Austriac. 128, 1848), cf. též MAKOWSKY
(Verh. Naturf. Ver. BŔinn 63:199. 1862).

Sect. 2. Cirsium

Syn. : Chamaeleon DC.

Rostliny vytrvalé, vz. dvouleté. Listy nasvrch-
ní straně bez osténků, na rubu bez silně skleren-
chymatizované žilnatiny; úkrojky listů s konco-
vým tenkým tužším nebo měkkým bělavým ost-
nem. Zákrovy přitiskle krátce ostnité, po odkvětu
sevýrazně neprodlužující; ostny zákrovních liste-
nů zpravidla kratší než 2 mm. Květy morfolo-
gicky oboupohlavné, funkčně častooboupohlavné
a samičí, rostliny pak zpravidla gynodioecické.
Zvonkovitě rozšířená část korunní trubky zdéli
čárkovitých korunních cípů. Chmýr i za plodu
kratší nebo zdéli koruny.

3. Cirsium acaule (L.) Scop. —pcháč bezlo-
dyžný, pcháč nízký Tab. 66/2

Cirsium acaule (LINNAEUS) SCOR)L.ľ Annus Hist.-Nat.
2:62, 1769.- syn.: Carduusacaulis L. sp. Pl. 1199, 1753
(ut „acaulos"). —Cnicus acaulis (L.) WILLD. FI. Berol, Prodr.
260, 1787.

Exsikáty: DOMINet KRAJINAFI. Cechoslov.Exs..no
98. - n. Exs. Reipubl. Bohem. Slov.. no 967.968.- TAUSCH
Herb. FI. Bohem., no 731. —Extra fines: BAENITZ Herb. Eur.,
no 2505.- Exs. DUFFOUR,no 5234.- FI. Jutl. Exs., no 371.-
GANDOGERFI. Gall. Exs., no 1059. FI. SSSR, no 4662.

Vytrvalé nízké ostnité byliny. Oddenek ± ho-
rizontálnĺ, uzlovitě ztlustlý, dřevnatčjící. Kořeny
naoddenku řídké (1—5na I cm oddenku). Lodyha
přímá, cm dl., zpravidla jednoduchá,
nekřídlatá, mělce rýhovaná, lysá až řídce vlnatá,
zelená, bezlistá nebo někdy olistěná. Listy (10—)
12—20cm dl., 2—3cm šir., tuhé, v počtu 12—20
v přízemní růžici, s čepelí peřenoklanou až peře-
nosečnou, v obrysu vejčitě obkopinatou až po-
dlouhle obkopinatou, v křídlatý řapík zúženou,
na okraji ostnitou, na svrchní straně téměř lysou,
na spodní lysou nebo řídce krátce chlupatou,
světlejší než na líci; postranní listové úkrojky šir.
laločnaté, v obrysu trojúhelníkovité, čtvercové
nebopětiúhelníkovité, ve str. části listu často vzá-
jemně překryté, koncový osten úkrojků žlutavý,
2—5mm dl., na bázi 0,1—0,3 mm šir.; žilnatina na
rubu listů vyniklá; lodyžních listů zpravidla 0—6,
směrem vzhůru se zmenšujících, podobného
tvaru jako přízemní, nejdolejší z nich (2,0—)3,2—
5,5(—19,0)cm dl. Úbory navrcholu lodyhy jed-
notlivé nebo vz. v počtu 2—3(—15),krátce stop-
katé, až 5 cm v průměru, podepřené 2—4úzkými
ostnitými listeny; zákrov podlouhle vejcovitý

Tab.65: I Cirsium palustre, Ia—střední list, lb —střední zákrovní listen.—2 C. brachycephalum,2a—bázelodyhy s listem
a kořenem. 2b —střední list, 2c —vnější zákrovní listen. 3 C. vulgare, 3a střední list, 3b —vnější zákrovní listen.
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neboválcovitý, (2,0—)2,5—3,0(—3,3)cm dl., (l ,0—)
1,2—2,0(—2,6)cm šir., zákrovní listeny kopinaté
až čárkovitě kopinaté, zelené, vnější s měkkým,
0,2-0,5 mmdl. ostnem,středníavnitřní kopinaté,
přitupělé až mírně hrotité s ven zahnutou špič-
kou, prostřední 2,2—3,0mm šir. Květy trubkovité,
funkčně samičí a oboupohlavné, koruna trubko-
vitá, 26—32 mm dl., nachová, rozšířená část ko-
runní trubky kratší než čárkovité korunní cípy.
Nažky 4—5mm dl.. světle až tmavě hnědé; chmýr
21-27 mm dl. 1--11ď.

2n = 34. 34+6B (extra fines); metodou průto-
kovécytometriebyly rovněžnaúzemíČR zjiš-
těny diploidní (2n = ca 34) rostliny ve fyt. p. 15c.
Pard. Pol. (Střemošice) a ve fyt. o. 65. Kutnoh.
pah. (Libice nad Doubravou) a 78. B. Karp. les.
(Březová).

Variabilita: V CR pouzenominátnĺsubsp.acaule,
rozšířená téměř v celém areálu druhu; subsp. gregarium
(Bołss. ex DC.) TALAVERALagascalia, 4:291, 1974, lišící se
zejména delšími, (5—)7—9(—12)mm dl., 0,3—(),6mm šir.
koncovými ostny listových úkrojků a menšími úbory, sevy-
skytujepouzev pohoříSierraNevadav j. Španělsku.Rost-
liny v ČR vykazujíurčitý stupeňproměnlivostizejména
v délce lodyh a v počtu úborů. Poměrně časté jsou rostliny
vyššího vzrůstu a zpravidla i s větším počtem úborů a del-
šími (až 35 cm dl.) listy, které bývají označovány jako var.
caulescensDC. (viz např. FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no
968).PIGOTT(1968)uvádí, žepřesazenímbezlodyžnýchrost-
lin z osluněných stanovišť do stínu byla indukována u části
z nich tvorbavyššíchlistnatých lodyh; je proto vysoceprav-
dčpodobné, že var. caulescens je pouze ekomorfózou vyvo-
lanou nižší intenzitou oslunění; obdobně nízký taxonomický
význam mázřejmě také var. polyanrhemumNOVÁKs lody-
hou 20—30cm dl.. bohatě větvenou, s 6—9(—15)úbory.

Ekologie a cenologie: Subxerofilní tra-
vinná společenstva,pastviny, bílé stráně, travnaté
lesní lemy, náspy.Na suchých těžších, někdy i ka-
menitých půdách různé hloubky, vápnitých, ale
chudých dusíkem, zvláště naopukách. Světlomil-
ný druh.ČastovespolečenstvechsvazuBromion
erecti (diagnostický druh), zejména v asociaci
Ononido spinosae-Cirsietum acaulis MIKYŠKA
1956,na v. Moravč i ve společenstvech řádu Nar-
detalia.

Rozšíření v ČR: Těžištěvýskytudruhuje
v mezofytikuatermofytiku z.,stř.a v.Cech,kde
je místy velmi hojný. Nejčastější je v Plzeňské
pahorkatině a na Křivoklátsku, hojně též v Dou-
povsképahorkatině,Českémkrasu,Hradeckém
aPardubickémPolabíavŽeleznýchhorách.Jed-
notlivými lokalitami proniká až do oreofytika.
V jižních Čecháchjižně od linie Praha—Mníšek

pod Brdy —Příbram—Blatná—Horažďovice chybí.
Na Moravě je velmi vzácný, hojněji se vyskytuje
pouze v Bílých Karpatech, Javorníkách a Vsetín-
skékotlině, izolované skupiny lokalit senacházejí
v údolí Jihlavy mezi městy Jihlava a Třebíč, na
Malé Hané a na Opavsku, výjimečně proniká až
do Karpatského oreofytika v Beskydech, jinak na
většině území Moravy chybí. Vyskytuje seodpla-
nárního do submontánního stupně a vzácně až do
stupně montánního (min.: Roudnice nad Labem,
170m; max.: RadhošťskéBeskydy, hora Konečná,
865 m). —Mapy: KLÁŠTERSKÝSborn. Nár. Muz.,
ser. B, 1961; ŠMARDAXM 1963:
map. 65 (Morava, mapa zcela chybná).

T: l. Doup. pah. (hojně). 2, Stř. Poohří (roztr.), 3. Pod-
kruš. pán.(roztr.),4. Loun.-lab. střed.(hojně,roztr. ve fyt. p.
a. Loun. stred.), 5a. Dol. Poohří (Břežany nad Ohří), 5b.
Roudn. písky (Roudnice nad Labem), 6. Džbán (hojně), 7.
Středočes. tab. (roztr.. častěji ve fyt. p. b. Podřip. tab., vz. ve
fyt. p. d. Bělohor.tab.),8. Ces.kras(hojně),9. Dol. Povlt.
(hojně). 10. Praž. ploš. (roztr.). II. Stř. Pol. (roztr.), 12. Dol.
Pojiz. (hojně), 13a. Rožď. tab. (hojně), 13b. Mladobol. chl.
(roztr.). 13c, Bakov. kotli (Obrubce; Dolní Bousov; Zalu-
žany), 14a,Bydž. pán. (hojně), 15a. Jarom. Pol. (roztr.). 15b.
Hrad. Pol. (hojně), 15c.Pard.Pol. (hojně), 19.B. Karp. step.
(roztr.). —M: 22. Halštr. vrch. (Loučná), 24a. Cheb. pán.
(Františkovy Lázně; Cheb, Komorní hůrka: Cheb), 24b. So-
kol. pán.(roztr.),25a.Krušn.podh. vl. (roztr.), 25b. Libouch.
pl. (MaléChvojno;Libouchec).26.Ces.les(hojně),27.Ta-
chov. bráz. (roztr.), 28. Tep. vrchy (hojně, údaje chybějí z c.
Mnich. had. a g. Sedmih.), 29. Doup. vrchy (hojně), 30. Je-
sen.-rak. ploš. (vz.), 31a. Plz. pah. vl. (hojně). 32. Křivokl.
(hojně), 33. Branž. hv. (roztr.), 34. Plán. hřeb. (roztr.), 35.
Podbrd. (roztr.), 36a.Blat. (Starý Smolivec; vrch Hradec; Ro-
jice). 37b. Suš.-horaž. váp. (vz.), 41. Stř. Povlt. (roztr.), 44.
Mileš. střed. (Březina; Milešovka), 45a. Loveč. střed. (roztr.),
45b.Českokam.kotl. (ČeskáKamenice),48a.Žitav. kotl. (Ji-
řikov; Varnsdorf; Dolní Podluží), 48b. Liber. kotl. (Liberec),
51. Polom. hory (hojně), 52. Ral.-bez. tab. (hojně), 53. Pod-
ješ. (vz., údaje chybějí z b. Plouč. Podješ.), 54. Ješ. hřb.
(Pláně;Hlubockýhřbeť,Pelíkovice,Vápennývrch),55.Ces.
ráj (roztr., vz. v a. Malosk.. b. Stř. Pojiz.), 56b. Jil. Podkrk.
(Horní Lánov; Podhůří; Studenec),56e. Červenokost.Pod-
krk. (ŘešetovaLhota), 57a. Bělohr.(roztr.), 57b.Zvič. (Wes-
ník),58b.Polic.kotl. (PolicenadMetují),58e.Žaltm.(roztr.),
59. Orl. podh. (Nové Město nad Metují, Rezek), 60. Orl.
opuky (hojně), 61a. Křivina (Opočno; Rašovice; Čestice),
61b.Týnišť.úv.(roztr.),62.Litomyš.pán.(vz.), 63a.Zamb.
(Bystřec), 63b. Potšt. kop. (Velká Skrovnice), 63c. Stř. Poorl.
(Říčky),63d.Kozlov.vrch. (roztr.),63e.Poličsko(Meziob-
cemiVidlatáSečaChotěnov;ŠirokýDůl:Vendolí),63f.Ces-
kotřeb.úv.(ÚstínadOrlicí), 63g.Opat.rozv.(Svitavy),63h.
Svit. úv. (Moravská Chrastová; Březová), 63i. Hřebeč. vrch.
(ITebovice: Horní Houžovec), 63j. Lanškr. kotl. (Lanškroun),
631.M. Haná (Skočova Lhota; Velké Opatovice), 64a. Průh.
ploš. (Kunratice: Pitkovice), 64b. Jevan.ploš. (Mnichovice),
64c. Černokost.perm (Klučov), 65, Kutnoh.pah. (hojně).
66.Hornosáz.pah.(roztr.),67.Českomor.vrch.(roztr.hlavně

Tab. 66: I Cirsium acaule x oleraceum, Ia —dolní list. —2 C. acaule. —3 C. oleraceum x rivulare. 3a —střední list,
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v sv-Částinaopukách),68.Mor.podh.Vysoč.(roztr.),69.ŽR-
lez.hory(hojně),74b.Opav.pah.(Komárov;Štěpánkovice),
76a. Mor brána vl. (Vlčovice), 78. B. Karp. les. (hojně),
79. Zlín. vrchy (Lužkovice; Všemina; Horní Lideč), 80a.
Vset. kotl. (roztr.), 82. Javorn. (roztr.). —O: 85. Kruš. hory
(Chaloupky: Loučná). 86. Slavk. les (Podstrání), 87. Brdy
(Orlov; Väín), 88a. Král. hvozd (Alžbětin), 93a. Krk. les.
(VelkáÚpa),99a.Radh.Besk.(horaKonečná).

Üdaj „hojně u Opavy a (ROHRERet MAYERapud
WIMMER, FI. Schles., ed. 2, 233, 1840) vznikl přehlédnutím
Wimmerovým, který jej převzal z odstavce s nadpisem
„C. acaulis". což však znamenalo Carlina acaulis L. (cf.

etMAYER Vorarb. FI. Mähr. Gouvern. 168, 169, 1835).
Celkové rozšffenĺ: V Evropě, převážně v z. a stř.

části. Na jihozápadě ostrůvkovitě od pohoří Sierra Nevada
(zde jen subsp. gregarium) a Serrania de Cuenca (odsud
již jen subsp.acaule). souvisleod Pyrenejí, přes Francii, v.
Anglii až po jih Skandinávie, velké ostrovy j. Baltu aj. Fin-
sko. Na jihu zasahuje do stř. Itálie (str. Apeniny), Slovinska,
Chorvatska,Bosnya Hercegoviny,ČernéHory a z. Srbska
(Dinárské pohoří). Na východě od Rakouska pres z. Slo-
vensko po Polsko a Pobaltí; izolovaněv Rumunsku.—Ma-
py: PIGOTT1968:599; SCHONff.1.DERBer. Bayer. Bot. Ges.
42:A32, 1970: JÁGER 1977:79; HULTĚN NE 1986:931;
MEWSEL et al. 1992:515.

4. Cirsium oleraceum (L.) SCOP.—pcháč ze-
linný Tab. 67/2

Cirsium oleraceum (LINNAEUS) SCOPOLI Annus Hist.-
Nat. 2:61, 1769.—Syn. : Cnicus oleraceus L. Sp. Pl. 826.
1753. —Carduus oleraceus (L.) Vu.. Hist. PI. Dauphiné
3:21, 1788. - Cirsium ambifarium SCHURVerh. Nat. Ver.
Brünn 41:222, 1903.

Exsikáty: TAUSCHHerb. FI, Bohem., no 728. —Extra
fines: Exs- DUFFOUR,no 5498. —Exs. Torun„ no 214. —FI.
Distr. Bacov. Exs., no 129.—FI. Siles. Exs., no 395. —Gerb.
FI. SSSR. no 4655a, b, 5498.

Vytrvalé statné byliny. Oddenek šikmý až vo-
dorovný, válcovitý nebo uzlovitě ztlustlý, slabě
zdřevnatělý, s řídkými tenkými kořeny. Lodyha
přímá, cm dl., tlustá, nekřídlatá,
olistěná zpravidla jen v dol. 1/2, nahoře nevětvená
nebo jen chudě větvená, dutá, mělce rýhovaná,
zpravidla lysá nebo zejménav dol. části řídce pa-
vučinatá, zelená. Listy bylinné, měkké, ± ploché,
na okraji vykrajované aměkceosténkaté (osténky
2—3mm dl.), lysé nebo řídce krátce pýřité, po
obou stranách světle zelené, svrchní strana o něco
tmavší než spodní, žilnatina na rubu vyniklá. Pří-
zemní listy v růžici, s čepelí v obrysu kopistovi-
tou až obkopinatou, velkou, 20—50cm dl., 10—20
(—30)cm šir., celistvou s okrajem vykrajovaným
až hrubě zubatým, nebo peřenolaločnou až peře-
nosečnou, v křídlatý, tlustý, křehký řapík zúže-
nou; lodyžní listy eliptické až vejčitě kopinaté,
celistvé nebo peřenolaločné až peřenoklané,

ouškatě srdčitou bází přisedlé až objímavé; po-
stranní listové úkrojky vejčitě kopinaté. podlou-
hle trojúhelníkovité, jemně vykrajovaně zubaté,
ve stř. části čepele téměř kolmo k ose listu směřu-
jící, vz. shor. okrajem znoženělaločnatým.Úbo-
ry 2—3cm v průměru, jednotlivé, na krátkých
plstnatých stopkách strboulovitě staženého,2—5ra-
menného chocholíku; stopky úborů v paždí toul-
covitých, vejčitých listenů, u bazální větve cho-
cholíku listen cm dl., (1
2,5—4,2(—6,5)cm šir.; pod úbory ještě 1—2kopi-
naté až čárkovité listeny; všechny listeny bledě
zelené, na okraji měkce oddálené osténkaté; zá-
krov vejcovitý, u bočních úborů ve shluku zploš-
těle vejcovitý, cm d., (l
(—2,4)cm šir.; zákrovní listeny čárkovitě kopi-
naté, zelené, na vnější straně nelepkavé nebo jen
seslabě lepkavou stř. ploškou, vnější jemně řídce
pavučinaté, měkce osténkaté (osténky 0,1—0,2
mm dl.), prostřední a vnitřní hrotité, s ven za-
hnutou bledě zelenou špičkou, prostřední 1,6—2,3
mm šir. Květy trubkovité s korunou (14—)16—25
mm dl., krémově bílou, žlutobílou až zelenobílou,
čárkovité korunní cípy ± stejně dl. jako rozšířená
část korunní trubky; prašníky bělavé, někdy před
rozkvětem modrofialově naběhlé, po vyprášení
světle hnědé. Nažky mm dl.,
z boku smáčklé, tupě kýlnaté, béžové, světle šedé
až šedohnědé; chmýr mm dl.,
hnědavě až rezavě naběhlý. Hkf.

2n= 34 (CR: 91. Žďár,vrchy);metodouprů-
tokovécytometriebyly naúzemíCR zjištěnydi-
ploidní (2n = ca 34) rostliny také ve fyt. o. 70.
Mor. kras,78. B. Karp. les.a ve fyt. p. 69a.Že-
leznoh. podh.

Variabilita: Dosti variabilní ve výšce rostlin, tvaru,
velikosti a členění listů, popř. listenů pod úbory. Toulcovité
vejčité listeny, zcela obalující strboulovitě nahloučené úbory,
jsou plně vyvinuty jen u rostlin kvetoucích v červnu a čer-
venci (f. schizochlamydeum DOMIN): u rostlin kvetoucích
v srpnu azáři mohou být tyto listeny již jen malé, z nichž nej-
větší je kopinatý, již nezakrývající strboul úborů (f. subnu-
diflorum DOMIN). Později kvetoucí rostliny bývají také po-
někudgracilnější,Častějisrozvolněněvětvenýmkvětenstvím
(chocholík úborů nebývá strboulovitě stažený) a tvoří častěji
celokrajné listy (var. integrifolium BECKHAUS).Robustnější
rostliny kvetoucí počátkem léta mají naopak často listy až
peřenosečné (var. dissectum PETERM.).Všechny výše zmí-
něné infraspecifické taxony nepřesahujírámec běžnéfluk-
tuačnĺ a sezónní variability druhu a nemají taxonomický vý-
znam. Vedle rostlin s květy krémově bílými se vyskytují
poměrně vzácně jednotlivě nebo ve skupinách či v samostat-
ných populacích rostliny s květy nachovými označované
jménem f. amaranrinum (HAGENBACH)GUGLER:hojně je tato
fortna doložena zejména z Moravského krasu.

Tab. 67: I Cirsium heterophyllum, Ia —dolní list. —2 C. oleraceum, 2a—lodyžní list.
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Ekologie a cenologie: Vlhké a zaplavo-
vané nivní louky a tužebníková lada, příkopy, bře-
hy toků, pobřežní olšiny a vrbové křoviny, pra-
meniště, řidčeji vlhké paseky.Na čerstvě vlhkých
ažmokrých, kyprých, písčitých až jílovitých, na
živiny (dusík, fosfor, draslík, vápník) bohatých,
humózních, mírně kyselých až neutrálních pů-
dách, sprůsakovou nebostagnující vodou. Světlo-
milný až slabě stínomilný druh, Těžiště výskytu
ve společenstvech svazu Calthion (nejčastěji
v asociacích Angelico-Cirsietum oleracei TÜXEN
1937,Cirsietum rivularis NOWIŇSKI1927,Scirpe-
tum sylvatici RALSKI1931 a Filipendulo-Gerani-
etumpalustris KOCH1926) spřesahemdo vlhčích
společenstevsvazů Arrhenatherion, Alopecurion
pratensis aMolinion, dále také ve společenstvech
svazuAlnion glutinosae apodsvazuAlnenion glu-
tinoso-incanae, méně často ve společenstvech
třídy Phragmito-Magnocaricetea a ve vlhčích ty-
pech vegetace tříd Galio-Urticetea a Epilobietea
angustifolii. Velmi vzácně i ve vegetaci třídy Mul-
gedio-Aconitetea.

Rozšíření v ČR: Hojně až roztroušeně
v celém území s těžištěm rozšíření v mezofytiku
V nivách na dolních tocích velkých řek je vzác-
nější. Vyskytuje se od planárního až po submon-
tánnĺ stupeň, vzácně až v subalpínském stupni,
přirozeně jen ve Velké kotlině v Hrubém Jesení-
ku, jinde v subalpínském stupni zavlečen (min.:
Hřensko, řečiště Kamenice, 120 m; max.: Hrubý
Jeseník, podél silnice pod vrcholem Pradědu,
1480 m; Krkonoše, mezi chatou Výrovka a Pa-
mátníkem obětem hor, 1440 m),

T: roztr.ažhojně[vz.ve fyt. o.3.Podkruš.pán.,4c.Úš-
těc. kotl., 5. Terez. kotl., 7. Středočes. tab., 10. Praž, ploš.,
17b. Pavlov. kop. a 17c. Milov.-valt. pah„ chybí v 17a. Du-
naj. kop.l. —M: hojně až roztr. ve všech fyt. o. [vz. pravdě-
podobněve fyt. o. 22. Halštr.vrch.,23.Smrč.,49.Frýdl. pah„
údaje chybějí z fyt. p. 31b. Koub. kotl., 37g. Libín. Předšum.,
46c.Rúžov. tab., 58f. Ostaš,58i. Hejš., 76b. Tršic. pah.l. -
O: roztr. (méně údajů je z fyt- o. 86. Slavk. les, 89. Novohr.
hory, 98. Níz. Jes., údaje chybějí z fyt. o. 94. Tepl.-ad. sk.
a 96. Král. sněží).

Celkové rozšíření: Střední a v. Evropa, z. Asie. Na
Západesouvisle po stř. a s. Francii (izolovane v z. Pyrene-
jích), na Britské souostroví jen ojediněle zavlečen. Na sever
po Dánsko, j. Norsko (v s. Norsku ojediněle zavlečen), j.
Švédsko,j. Finskoa pobaltskéstáty. na jih po stř. Itálii,
Bosnu. Starou Planinu v Bulharsku, na východ od Moldávie
a stř. Ukrajiny přesj. Ural až poj. Sibiř. —Mapy: HULTĚNNE
1986:932, MUSEL et al. 1992:513.

5. Cirsium rivulare (JACQ.)ALL. —pcháč po-
Tab. 68/1toční

Cirsium rivulare (JACQUIN)ALLIOM Auct. FI. Pedem, 10,
1789. - syn.: Carduus rivulans JACQ.FI. Austriac. 1:57,
1773.- Cnicus rivularis (JACQ.)WILLD. sp. Pl. 3: 1676, 1803.
—C. salisburgensisWILLD.Sp. Pl. 3:1675, 1803.—Cirsium
salisburgense (WILLD.) G. DONin LOUDONHort. Brit.. ed. 2.,
331, 1832. —C. rivulare var. salisburgense (WILLD.) DC,
Prodr. 6:649, 1838.

Exsikáty: PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 697,
1093. - TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 730.- Extra fines: FI.
Exs. Austro-Hung., no 1773. —FI. Exs. Bavar., no 311. —FI.
Siles. Exs., no 216.

Vytrvalé ostnité byliny. Oddenek válcovitý,
šikmý nebo svislý, shustými tenkými kořeny. Lo-
dyha přímá, cm dl., nekříd-
latá, olistěná zpravidla jen v dol. 1/2, v hor. části
nevětvená nebo jen chudě větvená, mělce rýho-
vaná, jemně přitiskle pavučinatá, zelená nebo ze-
jména v dol. části hnědofialově naběhlá. Listy ±
tužší, na okraji vykrajované a měkce osténkaté
(osténky až 2 mm dl,), krátce odstále pýřité, po
obou stranách zelené, na líci o něco tmavší a fid-
čeji pýřité než na rubu; žilnatina na spodní straně
listů vyniklá. Přízemní listy v růžici, sčepelí v ob-
rysu kopisťovitou až obkopinatou, 15—35cm dl.,
5—12cm šir., celistvou s okrajem vykrajovaným
až hrubě zubatým, nebo peřenolaločnou až peře-
nosečnou, v křídlatý řapík zúženou; stř. lodyžní
listy eliptické až vejčitě kopinaté, horní až úzce
kopinaté, peřenolaločné až peřenosečné, zubatě
ouškatou bází objímavé až přisedlé; postranní li-
stové úkrojky podlouhlé až trojúhelníkovité, té-
měř kolmo k ose listů směřující, rovné ale i smě-
rem k vrcholu či k bázi listu mírně prohnuté,
celokrajné nebo jemně vykrajovaně zubaté, ně-
kdy zejména na hor. okraji nepravidelně v laloky
až úkrojky 2. řádu členěné, skoncovým osténkem
1—2mm dl. Úbory 2,5—3,0cm v průměru, na
vrcholu lodyhy jednotlivé nebo často po (2)3(—5)
shloučené, bez zveličelých listenů na bázi stopek,
terminální úbor největší, přímý, ostatní ± kolmo
odstálé na krátkých plstnatých stopkách, nebo ú-
bory jednotlivé nakoncích 2—3(—5)větví chudého
chocholíku; zákrov vejcovitý až šir. vejcovitý,

cm dle, cm šir.,
zákrovní listeny kopinaté až čárkovitě kopinaté,
nahoře fialově naběhlé, na vnější straně jemně
kratičce chlupaté s lepkavou stř.ploškou, naokra-
ji jemně brvité, vnější s měkkým fialovým, ca
0,2 mm dl. osténkem, prostřední i vnitřní hrotité

Tab. 68: I Cirsium rivulare, Ia —střední list, lb —spodní strana listu, Ic —střední zákrovní listen. —2 C. canum, 2a —báze
lodyhy s oddenkem a kořeny, 2b —lodyžní list. 2c —úkrojek listu, 2d —střední zákrovní listen.
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s fialovou, ven esovitě zahnutou špičkou, pro-
střední (1,0—)1,5—1,8(—1,9)mm šir. Květy trub-
kovité s korunou mm dl., nachovou,
rozšířená část korunní trubky kratší než korunní
cípy.Nažkyokrové ažsvětlehnědé,3,4-4,2(—5,0)
mm dl., chmýr 14—17(—20)mm dl., bílý, někdy
slabě béžově nebo rezavě naběhlý. V—VII. Hkf.

2n = 34 (extra fines); metodou průtokové cy-
tometriebyly takénaúzemíCRzjištěnydiploidní
(2n = ca34) rostliny ve fyt. o. 16. Znoj.-bm. pah.,
70.Mor.kras,91. Žďár.vrchy a 78.B. Karp. les.

Variabilita: Velmi proměnlivý v úborů, výšce
a způsobu větveni lodyhy, ve tvaru listů a jejich úkrojků.
Rostliny nízkého vzrůstu (do 30 cm), s jediným vrcholovým
úborem a listy celistvými, celokrajnými nebo jen mělce vy-
krajovanými seněkdy vyskytují jednotlivě v populacích rost-
lin norTnáInĺhovzrůstu s více úbory. Jedná sebuď o důsledek
stanovištního nedostatku živin, pak jsou rostliny označované
jako var. simplex-monocephalum SCHUR(Verh. Natufforsch.
Ver. Brünn 41:229, 1903), nebojde častěji o rostliny vykvetlé
předčasněna podzim z nedokonale vyvinutých terminál nich
růžic (f. autumnale FLEISCHERin sched. 1904PR). Obě tyto
habituálně stejné, ale kauzálně odlišné odchylky nemají
žádnou taxonomickou hodnotu. Rostliny normálního vzrůstu
s celistvými a zubatými přízemními listy jsou tradičně odli-
šovány jako var. salisburgense (WLLD.) DC. Prodr. 6:649.
1838 (zřejmě totožná s dříve popsanou var. integrum W. et
GR. FI. Siles. 2/2:94, 1829); je to odchylka velmi nízké ta-
xonomické hodnoty, vytvářející zcela plynulé přechody k pH-
zemním listům peřenolaločným až peřenosečným i v rámci
jedné populace. Statné rostliny (až 150 cm vys.), s lodyhou
Od bázevětvenou, s úkrojky listů podlouhle kopinatými, zu-
batými, s úbory po nahloučenými na koncích větví Io-
dyhy, označované jako var. ramosissimum PETRAK(Repert.
Spec. Nov. Regni Veg. 5:333, 1908), rovněž nevybočují
z běžné fluktuační variability druhu a souvisejí spíše s po-
škozením vzrostného vrcholu. Albinotické rostliny s běla-
Vými květy odlišované jako var. ochroleucum SCHUR(Enum.
PI. Transsilv.421, 1885)byly zaznamenányve Žďárských
vrších, a to vícekrát, obvykle ve skupinkách zřejmě klonál-
ního původu, uvnitř populace rostlin s nachovými květy, od
nichž sejinak ž,ádnými jinými znaky neodlišovaly, Podobně
se chovají náhodné odchylky s květy růžovými nebo liláko-
vými.

Ekologie a cenologie: Vlhké, rašelinné
a slatinné louky, nivy potoků a řek, příkopy, pra-
meniště,světliny v olšinách.Častějina bázemi
bohatších, slabě kyselých až neutrálních, humóz-
ních půdách různého zrnitostního složení s pro-
sakující vodou, periodicky zamokřených, popř.
střídavě vlhkých. Světlomilný druh. Tčžiště vý-
Skytu je ve společenstvech svazů Calthion [nej-
častěji v asociacích Cirsietum rivularis N0W'1NSK1
1927 a Trollio-Cirsietum salisburgensis (KUHN
1937) OBERDORFER19571s přesahem do vege-
tace svazů Molinion, Arrhenatherion, Caricion
rostratae a vzácně i řádu Caricetaliafuscae.
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Rozšíření v CR: Těžištěvýskytusenachá-
zí v Karpatském mezofytiku, odkud zasahuje na
sz.Moravu, dov.a s.Cech.Nejhojnějšíje v niž-
ších polohách Karpat, např. v Bílých Karpatech,
Vsetínskékotlině, Moravské bráněa Podbeskyd-
sképahorkatině, dále roste (místy hojně) v s. okolí
Brna, na Drahanské vrchovině, v podhůří Jese-
níků, Českomoravském mezihoří, Poorličí a Že-
lezných horách, na Broumovsku a v Krkonoších.
Častotakév Karpatskémoreofytiku v Radhošt-
ských Beskydech. Směrem k západu vyznívá oje-
dinělými výskyty u Cechtic naz. Moravě, v jz.
části Českomoravskévrchoviny a dokonce až
v rłreboňské pánvi, Hornosázavské pahorkatině,
naNovobydžovskua v s. Čechách(zdenejdále
u Bílého Kostelce ve Verneřickém středohoří).
Předsunutá izolovaná nejzápadnější lokalita leží
naPlánickém hřebeni u Nemilkova. Roste od pla-
nárního do submontánního, vzácně až do mon-
tánního stupně (min.: Milotice, Milotický rybník,
180m; max.: Radhošť, Pustevny, 1040 m; Krko-
noše, slatina u Rýchorského dvora, 890 m). —
Mapy: HENDRYCHActa Univ. Carol. - Biol. 1985:
150,

T: 13a. Rožď. tab. (Bělušice, Lišice), 14a. Bydž. pán.
(Ostroměř —Hořice; Libčany; Olešnice), 15. Vých. Pol.
(roztr.). 16. Znoj.-brn. pah. (vz., hojněji v s. části), 17c. Mi-
lov.-valt. pah. (Milovice), 18a.Dyj.-svr. úv. (Brno-Cemo-
vice; Valtrovice), 18b.Dolnomor. úv. (roztr.). 19. B. Karp.
step. (roztr.), 20a. Bučov. pah. (Dražovice; Střílky), 20b. Hu-
stop. pah. (roztr.), 21. Haná (hojně). —M: 22. Halštr. vrch.
(Novosedly, lit. údaj), 34. Plán. hřeb. (Nemilkov), 39. Tře-
boň. pán. (Planá nad Lužnicí; Turovec), 42b. Táb.-viaš. pah.
(Čechtice),45a.Loveč.střed.(Bílý Kostelec),50.Luž. hory
(Chřibská Nová Ves), 54. Ješ. hřb. (Hanychov), 56b. Jil. Pod-
krk. (roztr.). 56c. Trut. Podkrk. (Babí), 56e. Cervenokost.
Podkrk. (Olešnice), 58c. Broum. kotl, (roztr.), 58g. Broum.
$tčny(Hony; Řeřišný),58h. Javoří hory (roztr.), 59. Orl.
podh. (roztr.), 60. Orl. opuky (roztr.), 61. Dol. Poorl. (roztr.),
62. Litomyš. pán. (roztr.),63a. Žamb, (hojně),63b. Potšt.
kop.(Říčky, Klopotskéúdolí). 63c. Stř.Poorl. (Kerhartice;
Říčky,samotaLuh),63d.Kozlov. vrch. (hojně),63e.Polič-
sko (roztr.), 63f. Ceskotřeb.úv. (roztr.), 63g. Opat. rozv.
(roztr.), 63h. Svit. úv. (Březová nad Svitavou), 63i. Hřebeč.
vrch. (roztr.), 63j. Lanškr. kotl. (velmi hojně), 63k. Morav-
skotřeb. vrchy (roztr.), 631.M. Haná (roztr.). 65. Kutnoh. pah.
(Libická Lhotka; Odraneč), 66. Homosáz. pah. (roztr.), 67.
Ceskomor.vrch.(hojněpouzev sv.části.jinde vz.),68-Mor.
podh.Vysoč. (hojněv s. části. jinde vz.), 69. Želez. hory
(hojnč), 70. Mor. kras (roztr.), 7ta. Bouz. pah. (roztr.), 7lb.
Drah.ploš. (hojně), 71c.Drah. podh. (hojně),72. Zábř.-unič.
úv. (roztr.), 73a. Rychleb. vrch. (roztr.), 73b. Hanuš. vrch.
(velmi hojně), 74. Slez. pah. (hojně), 75. Jes. podh. (hojně),
76a. Mor. brána vl. (hojně), 76b. Tršic. pah. (Véska), 77a.
Zdán.les(roztr.),77c.Chřiby(roztr.),78.B. Karp.les.(velmi
hojně), 79. Zlín. vrchy (hojně), 80a. Vset. kotl. (hojně), 81.
Host.vrchy (roztr.), 82.Javorn. (hojně).83.Ostr.pán.(roztr.),
84a.Besk. podh. (hojně),84b. Jablunk. mezih. (Písek).—O:
91. Žďár. vrchy (hojně). 93. Krk. (roztr.), 95a. Ces. hřeb.
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(hojně). 95b. Král. hor. (roztr.), 96. Král. Sněž. (roztr.), 97.
Hr. Jes. (roztr.), 98. Níz. Jes, (roztr.), 99a. Radh. Besk.
(hojně), 99b. Slez. Besk. (Nýdek).

Celkové rozšíření: Jihozápadní, stř. a v. Evropa. Na
západědiskontinuitně v Kantaberském pohoří. v Pyrenejích
a Francouzském středohoří, V západní části Alp disperzně
(SvýcarskýJura,SavojskéaBernskéAlpy), souvisle od Ber-
gamských Alp a Dolomitů v s. Itálii přes Rakousko poj. Ně-
mecko.V Karpatechajejich obvodechv sv.částiCR,naSIO-
vensku, v s. Maďarsku, Rumunsku. j. a v. Polsku a na z.
Ukrajině. dále ažpo Bëlonłsko aj. Lotyšsko. V Rusku zasa-
huje na východ až po Valdajskou a Středoruskou vrchovinu.
—Mapy: HENDRYCH1985:151 (stř. Evropa incl. C. monta-
num), HULTĚN NE 1986:933 (incl. C. montanum), MEUSEL et
al. 1992:514.

Poznámka: Příbuzný druh Cirsium montanum (W. et
K.) SPRENGEL,někdy nesprávnë zahrnovaný do druhu C. ri-
vulare (v širším taxonomickém pojetí), se liší především od-
stálými pichlavými špičkami zákrovních listenů, mohutněj-
Šimvzrůstem(rostliny m vys.) avazbouspíšena po-
lostinné vlhčí lesní biotopy. Roste v Apeninách, j. Alpách,
v Dinárských pohořích v Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku
aCernéHořeažpoOlympv s.Řecku(podleněkterýchauto-
rů i v Pyrenejích).

6. Cirsium pannonicum (L. fil.) LNK —pcháč
panonský Tab. 69/1

Cirsium pannonicutn (L[NNAEUSfil.) LINK Enum. Horti
Berol. Alt. 2:229, 1822.- syn.: Carduus pannonicus L. fit.
suppl. Pl. 348, 1781.- (L. fil.) VESTMan.
Bot. 186. 1805. — Cirsium serratuloideum KOSIEL. Clavis

Analyt. 112, 1824. —Carduus serratuloides sensu HAENKE
Abh. Königl. Böhm. Ges. Wiss. 2:59, 1786. non L. 1753. —
An Cirsium ferox sensu HOCHSTETTERin ROHRERet A.
MAYER Vorarb. FI. Mähr. Gouvern. 168, 1835 vel REISSEK
Mitt. Mähr.-Schles. Ges. Bef, Ackerb. 46:136, 1843, non (L.)
LAM. et DC. 1805 ? —Cirsium serratuloides auct. non (L.)
HILL 1768. — Cnicus serratuloides sensu MALY in Opu Na-
turalientausch 7:57, 1824. non (L.) ROTH 1788.

Exsikáty: FI. Exs. Reipubl, Bohem. Slov., no 894,
966. —PETRAK Cirsiotheca Univ., no 142. —PETRAKFI. Bo-
hem. Morav. Exs.. no 799. —TAUSCH Herb. FI. Bohem., no
725. - Extra fines: FI. Distr. Bacov. Exs., no 43. - FI. Exs.
Austro-Hung., no 212. -FI. Polon. Exs., no 790.- HAYEKFI.
Stir. Exs.. no 1086, —PETRAKCirsiotheca Univ., no 15.

Vytrvalé byliny. Oddenek krátký, válcovitý,
šikmý, větvený v horizontální výběžky, s řídkými
tenkými až tence válcovitě ztlustlými kořeny. Lo-
dyha přímá, cm dl., nekřídla-
tá nebo jen v dol. části úzcejemně osténkatě kříd-
latá, olistěná zpravidla pouze v dol. 1/2, nahoře
nevětvená nebo jen chudě větvená, mělce rýho-
vaná, přitiskle chlupatá, zelená nebo zejména
v hor, části hnědofialově naběhlá. Listy bylinné,
měkké, zpravidla celistvé, na okraji jemně vykra-
jované a měkce osténkaté [osténky mm
dl.), na svrchní straně s krátkými ztlustlými chlu-
py vytvářejícími jemnou tečkovanou kresbu, na
rubu jemně přitiskle pavučinaté. nalíci i rubu svět-
le zelené; žilnatina na rubu vyniklá; přízemní lis-

ty 13—17cm dl., (1,5—)2,3—3,7(—5,0)cm šir., v rů-
žici, s čepelí v obrysu kopinatou, podlouhlou až
obkopinatou, velmi vz. peřenolaločnou až pere-
noklanou, v krátký křídlatý řapík pozvolna zúže-
nou; lodyžní listy podlouhlé až vejčitě kopinaté,
k vrcholu často náhle zúžené, ouškatě srdčitou bá-
zípřisedléneboobjímavéažkrátcesbíhavé.Úbo-
ry 2—3cm v průměru, jednotlivé na vrcholu lody-
hy nebo nakoncích 2—3(—5)větví, bez zveličelých
listenů; zákrov vejcovitý, 1,2—1,6(—1,8)cm dl.,

cm šir., řídce pavučinatý; zákrovní
listeny přitisklé, čárkovité až čárkovitě kopinaté,
přecházejícív krátký, měkký černofialový osten,
zelené, nahoře černofialově naběhlé, na vnější
straně s malou slabě lepkavou stř. ploškou, bez
blanitého lemu, stř. zákrovní listeny (0,9—)1,2—1,7
mm šir,Květy Ůubkovité, s korunou 14—22mmdl.,
nachovou, rozšffená část korunní trubky ± stejně
dlouhájakočárkovité korunní cípy. Nažky 3,0—4,5
mm dl., krémově bílošedé až béžové; chmýr
13—16(—20)mm dl., s vnitřními paprsky na kon-
ci zpravidla neztlustlými. V—VII. Hkf.

2n = 34 (extra fines); metodou průtokové cy-
tometriebyly i na územíCR zjištěny diploidní
(2n = ca 34) rostliny ve fyt. o. 19. B. Karp. step.
(HorníNěmčí),78.B. Karp. les.(Čertoryje)a ve
fyt. p. 20b. Hustop. pah. (Kurdějov).

Variabilita: Proměnlivost se projevuje zejména ve
způsobu větvení lodyhy, počtu úborů, tvaru a sbíhavosti listů.
Rostliny větvené od báze lodyhy. rozlišované jako var. Ion-
girostrum SCHUR,sevyskytují vzácně,většinou jako násle-
dek poškození sečí. Vzácně se u nás vyskytující rostliny
s velkými vykrajovaně zubatými listy, označovanéjako var.
sinuatodentatum HOLUBY,nemají též taxonomickou hod-
notu. Pozdně kvetoucí rostliny s úzce kopinatými listy
s krátce zubatým okrajem a s tlustšími až 10 mm dl. ostny,
popsanéjako f. cuspidatumBECK.byly rovněž u násvzácně
zaznamenány, nemají však žádnou taxonomickou hodnotu,
stejně jako rostliny s jediným vrcholovým úborem a s listy
okrouhlou bází přisedlými, označované jako var. rotunda-
tum SCHUR.

Ekologie a cenologie: Křovinaté výslun-
né stráně, často stepního charakteru, meze, lemy
a světliny teplomilných doubrav. Na neutrálních,
bázemi bohatých, sušších až střídavě vlhkých
půdách, předevšímna vápenci, opukách, vápni-
tých pískovcích a na spraších. Světlomilný druh,
tolerující slabé zastínění. Téžiště výskytu leží ve
společenstvech svazu Bromion erecti (nejčastěji
v asociacíchBrachypodio-Molinietum KLIKA 1939
a Cirsio pannonici-Seslerietumcalcariae KLIKA
1933),častotaké ve společenstvechsvazůSesle-
rio-Festucion pallentis, Festucion valesiacae,
Quercion pubescenti-petraeae, Prunion spinosae
a Geranion sanguinei.
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Rozšíření v CR: Převážněv termofytiku, neboděleným v 1—2nestejné úkrojky a hor. okra-
jem členěným ve 2(3) nestejné, čárkovitě kopi-zčásti v mezofytiku. Na Moravě hojně v Bílých

Karpatech,HustopečsképahorkatiněaVsetínské natévedlejší úkrojky; koncové ostny úkrojků 1—3
mmdl. Úboryjednotlivénavrcholu lodyhy nebokotlině, v Cecháchnejhojnějiv Labskémstředo-

hoří a v Českémkrasu.Hlavně v planárnímaž větví chudého chocholíku bez zveličelých liste-
suprakolinnímstupni(min.:ÚstínadLabem,levý nů; zákrov vejcovitý cm dl.,
břeh Labe, 140 m; max.: Strání, úpatí Velké Ja- (l cm šir.; zákrovní listeny vej-

čitě kopinaté až čárkovitě kopinaté, zelené. v hor.vořiny, 800 m).
části fialově naběhlé, vnější a prostřední přitupě-T: I. Doup.pah. (Kadaň;KadaňskáJeseň),2a.Žatec.
lé, někdy s krátkým měkkým osténkem (kratšímPoohří(DolánkynadOhří;Žiželice),3.Podkruš.pán.(Tepli-
než mm), prostřední 2,0-3,6 mm šir. Květyce), 4b. Lab. střed.(hojně), 4c. Üštěc.kotl. (roztr.), 6. Džbán

(roztr.), 7b. Podřip. tab. (Roudnice nad Labem, Habrovka; trubkovité, s korunou 15—24mm dl., nachovou,
RoudnicenadLabem. vrch Sovice;Stetí), 7c. Slán.tab. (Vel- rozšířenáčást korunní trubky ± stejnědl. jako ko-
trusy), 8. Ces.kras(hojně),9. Dol. Povit. (roztr.), Ilb. Po- runní cípy. Nažky mm dl.; chmýrděb. Pol. (Kačerov; Poděbrady), 12.Dol. Pojiz. (Hlavenec;

13-21 mm dl. vłl-vłll. Hkf.Všetaty), 13a.Rožď. tab. (roztr.), 14a.Bydž. pán.(Chlumec
2n = 34 (extra fines)nad Cidlinou; Žiželice), 15b. Hrad. Pol. (vz.), 15c. pard. Pol.

(Poběžovice u Holic; Střemošice), 17c. Milov.-valt. pah. Tento druh u nás zjistil ASCHERSON(Oesterr.
(Sedlec; Bulhary), 18b. Dolnomor. úv. (vz.), 19. B. Karp. Bot. Z. 19:297, 1869) na jediné lokalitě, v zá-
step. (velnu hojně), 20a. Bučov. pah. (roztr.), 20b. Hustop. meckém parku v Loučni u Rožďalovic, pravdě-pah. (velmi hojně), 21. Haná (vz.). —M: 29. Doup. vrchy

podobně zavlečený s travním semenem.V 70. le-(Doupov), 35b. Hořov. kotl. (Komárov), 45a. Loveč. střed.
(vz.), 57a. Bělohr. (vz.), 60. Orl. opuky (vz.). 71a. Bouz pah tech 19. stol. zde však zřejmě už nerostl, jak uvá-
(Chudobín), 75. Jes. podh. (vz.), 76a. Mor. brána vl. (Byst- dí POLÁK (Oesterr. Bot. Z. 30:336, 1880). Starší
Ficepod Hostýnem;Rusava),77a.Zdán. les (Kobeřice, ryb- nedoložené údaje o výskytu Cirsium tuberosumnik Horáček; Kobeřice, hájovna Bílý Vlk), 77c. Chřiby (We-

(např.MANNapudOpłz Flora, Regensburg, 7:526,sovice), 78. B. Karp. les. (velmi hojně), 80a. Vset, kod,
1824, ERXLEBEN apud SOMMERKoenigreich(hojně), 82. Javorn. (roztr.). 84a.Besk. podh. (Fryčovice).

Celkové rozšíření: Jihovýchodní Evropa. Na seve- Böhm. 5:XXV111, 1837, KOSTELETZKYFI. Prag.
rozápaděpoČechy(Polabí)aj. Polsko(Slezskánížina,Ma- 99, 1837, A. REUSSFI. Teplitz 135, 1851, PLUS-iopolská vrchovina), souvisle v panonské části Moravy. Ra-

KALVerh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 3/Abh.: 13, 1853)kouska,Slovenska,Maďarskaa Srbska,dále po obvodu
se vztahují téměř jistě k C. canum. Také údaj odcelých Karpat. Na jihu ostrůvkovitě v Kantaberském pohoří,

v j. Itálii, souvisle od s. Itálie přesSlovinsko, Chorvatsko, Vysokého Mýta, PodVinicemi (TRKALKvět. Okr.
Bosnu, Hercegovinu a Srbskopo černou Horu a s. Albánii, Vysokomýtského. In: Sborn. Vysokomýtsko 190,na východě až do v. Bulharska. Izolovaná exkláva ve Středo-

1933) není doložen, aje proto třeba považovat jejruské vrchovině. —Mapy: MEUSELet al. 1992:515.
zapochybný.Údaj odLitoměřic (THIELapudA.
REUSSjun. Bot. Skizze 56, 1867) je doložen po-7. Cirsium tuberosum (L.) ALL. —pcháč hlíz-
ložkou Cirsium acaule x canum (THIEL 1857 PR,natý
cf. též ČELAKOVSKÝLotos 12:248, 1862et Prodr.

Cirsium tuberosum (LINNAEUS) ALLIONI FI. Pedem. FI. Böhm. 2:258, 1871).1:151. 1785. —Syn. : Carduus tuberosusL. Sp. PL 824,
Obecně lokalizovaný doklad „Sudeti" (HOF-1753. - Carduus bulbosus LAM. Encycl. 1:705, 1785. -Cir-

MANNE. 1846 PR) je skutečně Cirsium tubero-sium bulbosum (LAM.) DC. in LAM. et DC. FI. Franc. 4:118,
1805.—C. dissectumsensuCELAK.,non (L.) HILL 1768. sum. Je však pravděpodobné, že Hofmann, který

sbíral také v Krušných horách, získal tuto polož-Vytrvalé byliny. Oddenek krátký, válcovitý
ku výměnou a poznamenal si, že druh u nás rostes vřetenovitě ztlustlými kořeny. Lodyha přímá,
v Sudetech,snad pod vlivem Wimmera (WIMMER(20—)30—80(—150)cm dl., tuhá, rýhovaná, nekříd-
FI. Schles.,ed. 2, 233-234, 1841),který uvádí,latá, jen v dol. 1/2 olistěná, jednoduchá nebov hor.
viděl bezpečný doklad tohoto druhu v Günthero-části chudě větvená, lysá až řídce pavučinatá.
vě herbářiod obceBobr (fyt. p. 58a.Žacl.)—cf.Listy peřenosečné až peřenodílné, jen velmi vz.
etiam KROCKERFI. Siles. 2/2:370, 1790; zmíněnýaž téměř celistvé, dolní křídlatě řapíkaté, střední

a horní pfisedlé; žilnatina na rubu listů vyniklá; doklad z Güntherova herbáře se však do součas-
postranní listové úkrojky čárkovitě kopinaté, té- nosti nezachoval, a proto i tento Wimmerův údaj
měř kolmé k ose listu, s dol. okrajem konkávním je pochybný.

Tab. 69: I Cirsium pannonicum, la— střední zákrovní listen. —2 C. arvense. 2a —střední list.
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Rozšířen v z. Evropě, souvisle od stř. Portu-
galska (ústíTeja), Kantaberskéhopohoří aPyrene-
jí přesstř.a v.Francii poz.Německo,Švýcarsko
a sz. Itálii, jednotlivými lokalitami vyznívá v Ně-
mecku,zavlečenv Belgii a Ceskérepublice.
Mapy: SCHÖNFELDERBer. Bayer. Bot. Ges. 42:
A31, 1970; MEUSEL et al. 1992:514.

Poznámka: Příbuzenský komplex Cirsium tuberosum
agg. zahrnuje vedle C. tuberosum ještě další dva druhy: C fi-
lipendulum LANGE,lišící seužšími prostředními zákrovními
listeny (1—2mm šir.) s delším koncovým osténkem (0,5—1,0
mm dl.) rostoucí od s. Portugalska přes Kantaberské pohoří
po s. Baskickove Španělskua naBretaňskémpoloostrově
v z. Francii, a C dissecľum (L.) HILL, lišící se neztlustlými
kořeny améněčleněnými, obvyklejen peřenolaločnými listy,
rostoucí v z. Evropě od Velké Británie a Irska, přes Francii,
Belgii aNizozemskopoNěmeckoaŠvýcarsko.

8. Cirsium canum (L.) ALL. —pcháč šedý
Tab. 68/2

Cirsium canum (LINNAF.US) ALLIONI FI. Pedem. 1:151,
1785. - syn.: Carduus L. Mantissa 105, 1767.- Cni-

canus ROTH Tent. FI. Germ. 1:345, 1788. - Cirsium
prarense sensuKOSTEL.Clavis Analyt. 112. 1824, non (LAM.)
DC, in LAM. et DC. 1805.

Exsikáty: TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 724. —Extra
fines: FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no 892. —FI. Siles.
Exs., no 569.- Gerb. FI. SSSR, no 4657. - KHEK Cirs. Exs.,
sine no. PETRAKCirsiotheca Univ., no 35. —PI. Bulg. Exs.,
no 2123.

Vytrvalé statné byliny. Oddenek krátký, vál-
covitý, šikmý, větvený v horizontální výběžky,
s řídkými vřetenovitě ztlustlými kořeny. Lodyha
přímá, 50—120(—150)cm dl., tuhá, v hor. části chu-
dě větvená nebo jednoduchá, zpravidla v dol. 1/2
často šir. osténkatě křídlatá, olistěná zpravidla jen
v dol. 1/2, rýhovaná, přitiskle pavučinatá nebo
lysá, zelená nebo zejména v dol. části hnědofia-
lově naběhlá. Listy bylinné až tence dužnaté, ce-
listvé s hrubě dvojitě vykrajovaným okrajem,
nebo peřenolaločné až peřenoklané, vz. až peře-
nosečné, naokraji měkce osténkaté (osténky 1—5
mm jemně přitiskle pavučinaté nebo olysalé,
na svrchní straně bez jemné tečkované kresby, po
obou stranách světle zelené; žilnatina na rubu ne-
vyniklá; listové úkrojky ± úzce trojúhelníkovité,
šikmo k vrcholu listu směřující (svírající s osou
listu úhel 45—600).Přízemní listy v růžici, s če-
pelí v obrysu kopinatou, podlouhlou až obkopi-
natou, 25—40cm dl., 4—7cm šir., v šir. křídlatý
řapík zúženou, dol. lodyžní listy podlouhlé ažvej-
čitě kopinaté, Sir. ouškatou bází přisedlé nebo
často asymetricky polovinou čepele sbíhavé, hor-
ní šir. ouškatoubázípřisedlé,nesbíhavé.Úbory

402 Cirsium

(2,5—)3,0—4,0cm v průměru, na vrcholu lodyhy
jednotlivé nebo po (2)3(—5)shloučené, terminální
největší přímý, ostatní odstálé nakrátkých plstna-
tých stopkách bez zveličelých listenů, nebo úbo-
ry jednotlivé nakoncích delších větví bez
zveličelých listenů; zákrov vejcovitý až šir. vej-
covitý cm dl.,
cm šir., slabě lepkavý, zákrovní listeny čárkovitě
kopinaté až vejčitě kopinaté, zelené, nahoře hně-
dofialově naběhlé, úzce blanitě lemované, na
okraji zpravidla ± pavučinaté, vnější bezostén-
katé nebo jen kratičkým osténkem zakončené,
prostřední přitupčlé, (l mm šir., s mír-
ně vně zakřiveným, šir. vejčitým, jemně hrotitým
a na okraji blanitým přívěskem; vnitřní s blani-
tým kopinatým přívěskem. Květy trubkovité,
s korunou 14—23 mm dl., nachovou, vz. bílou,
rozšířená část korunní trubky ± stejně dlouhá jako
čárkovité korunní cípy. Nažky (3,5—)3,6-4,5 mm
dl., z boku smáčklé, tupě kýlnaté, hladké, bělavé,
světle okrové až šedohnědé;chmýr 14—17mm dl.,
na bázi jemně béžově naběhlý, s vnitřními pa-
prsky na konci ztlustlými. VII—X. Hkf.

2n = 34 (CR: 1la. Všet. Pol.); metodouprů-
tokovécytometriebyly naúzemíCRzjištěnydi-
pEoidní (2n = ca 34) rostliny také ve fyt. o. i 6.
Znoj.-brn. pah., 67. Ceskomor.vrch. a 78. B.
Karp. les.

Variabilita: Značně proměnlivý vetvaru listovéčepele
OdIEřenosečných (var. pinnatifidum KOSTEL.)ažpo listy celo-
krajnévar.fallaxCELAK.(=var.integrifoliumSCHUR);tytood-
chylky jsou způsobené stanovištními podmínkami anemají ta-
xonomickou hodnotu. Rostliny s listy nesbíhavými a lodyhou
bez křídel, rozlišované jako var. denudatum FORM.,sevysky-
tujĺ běžně a tvoří plynulé přechody k rostlinám skřídlatou Io-
dyhou•, nemají rovněž žádnou taxonomickou hodnotu, stejně
jako občas se vyskytující bělokvětí jedinci.

Ekologie a cenologie: Svěží avlhké lou-
ky apastviny, příkopy, břehy vodních toků a rybní-
ků. Na půdách hlubších, čerstvě vlhkých, střídavě
vlhkých ažperiodicky zamokřených, živinami bo-
haších atěžších. Snášídobřejak záplavy, tak i del-
ší vyschnutí a je tolerantní i ke slabému zasolení.
Světlomilný druh. Těžiště ve společenstvechpod-
svazu Calthenion (diagnostický druh; zejména
v asociaci Scirpo-Cirsietum cani BALÁTOVA-TU-
LACKOVÁ1973), s přesahemdo teplomilných spo-
lečenstev svazů Arrhenatherion, Molinion (dia-
gnostický druh), Agropyro-Rumicion crispi, Alo-
pecurion pratensis a suššího křídla svazu Cnidion
venosi.

Rozšíření v CR: Tčžištěvýskytuv termo-
fytiku s výrazným přesahem do teplejších částí
mezofytika; v ostatních oblastech mezofytika jen
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roztroušeně, v oreofytiku vzácně,obvykle jen pře-
chodnězavlečen.Poměrněvzácnýje v j. ajz. Ce-
chách. V teplejších oblastech s apofytní tendencí
k šíření podél komunikací. Vyskytuje seod pla-
nárního až do suprakolinního stupně, v submon-
tánním amontánním stupni pouze zavlečen (min.:
Střekov, 135 m; max.: Rýchory, 800 m; Vlacho-
vice u Nového Města na Moravě, pod cihelnou,
680m).V CRdosahujevíceméněsz.okrajesvého
souvislého rozšíření.

T: ve všechfyt. o. [v Panon.T většinouhojně,v Ces.
T roztr. až hojně: vz. zejména ve fyt. o. 5. Terez. kotl. a 17.
Mikul. pah., údaje chybějí z fyt. p. 4a. Loun. střed.. 13c. Ba-
kov.kotl., 14b.Hořic.chl.l.—M: 24b.Sokol.pán.(Cankov;
Ostrov), 25a. Krušn. podh. vl. (roztr.), 25b. Libouch. pl.
(Malé Chvojno; Libouchec), 28d. Touž. vrch. (Velká Lesná),
28e.Zlut, pah.(roztr.),29,Doup.vrchy (Konice;Radošov),
30b. Rak. kotl. (vz.), 31a. Plz. pah. vl. (roztr.), 32. Křivokl.
(roztr.), 34. Plán. hřeb. (Petrovičky; Trebišov), 35. Podbrd.
(roztr.), 36a. Blat. (Bratronice), 36b. Horaž. (Horažďovice,
Nalžovské hory), 37e. Volyň. Předšum. (Strakonice), 37f,
Strak.váp.(Rovná;Řepice),38.Bud.pán.(vz.),39.
pán. (vz.), 41. Stř. Povit. (hojně), 42b. Táb.-vlaš. pah. (Mal-
Sice),44. MileS. střed. (roztr.). 45a. Loveč. střed. (roztr.), 47.
Šluk.pah,(vz.),48b.Liber.kotl. (Bedřichovka),51. Polom.
hory (Harasov; Tetčinëves—Úštěk), 52. Ral.-bez. tab.
(roztr.), 53a.Českolip. kotl. (roztr.), 53c. Českodub.pah.
(Hodkovice nadMohelkou: Hodkovice—Bezděčín),55.Ces.
ráj (vz.. údaje chybějí z fyt. p. a. Malosk.), 56. Podkrk. (vz.,
údajechybějíz fyt. p. a. Železnobr.Podkrk.),57a.Bělohr.
(Choteč; Miletín; Šárovcova Lhota), 57b. Zvič. (Zvičina),
58a. Zacl. (Žacléř), 58b. Polic. kotl. (Malé Poříčí), 58c.
Broum. kotl. (Broumov), 58e.Žaltm. (Odolov; Malé Svato-
ňovice). 59. Orl. podh. (Ohnišov; Bačetín), 60. Orl. opuky
(roztr.). 61. Do). Poorl. (roztr.súdaje chybějí z fyt. p. a. Kři-
vina),62.Litomyš.pán.(roztr.),63.Českomor.mezih.(roztr„
velmi hojně ve fyt. p. j. Lanškr. kotl., údajechybějí z fyt. p.
b. Potšt.kop. ah. Svit. úv.),64. Říčan.ploš. (hojně),65.Kut-
noh.pah.(hojné),66.Hornosáz.pah.(roztr.),67.Ceskomor.
vrch. (roztr. ve v. části, jinde vz.), 68. Mor. podh. Vysoč.
(hojně).69.Želez.hory(hojně,roztr.ve fyt. p. b.Seč.vrch.),
70. Mor. kras (roztr.), 71. Drah. vrch. (roztr.), 72. Zábř.-unič.
úv. (roztr.), 73b. Hanuš.vrch. (vz.), 74. Slez. pah.(vz.), 75.
Jes. podh. (vz.), 76. Mor. brána (hojně, vz. ve fyt. p. b. Tršic.
pah.), 77b. Liten. vrchy (Medlov). 77c. Chfiby (hojně), 78.
B. Karp. les. (hojně), 79. Zlín. vrchy (hojně), 80a.Vset. kotl,
(roztr.), 81. Host. vrchy (Rajnochovice; Přílepy), 82. Javorn.
(vz.), 83. Ostr. pán. (Studénka; Nová Horka), 84a. Besk.
podh.(Frýdek-Mĺstek;Střítež;Jablunkov).—O: 91.Žďár.vr-
chy (Hlinsko, Hamřík; Krucemburk; Vlachovice), 93c. Rých.
(Rýchory), 99a. Radh. Besk. (Bílá; Valašská Bystřice; Homĺ
Bečva).

Celkové rozšíření: Střednía v, Evropa.Na západě
pos.Itálii. panonskoučástRakouska,CR. j. Saskoaj. Pol-
sko. Dále v Maďarsku, s. Srbsku, Bulharsku, Rumunsku,
Moldávii a na Ukrajině. Izolovaně v s. Albánii. Nejdále na
východ v Rusku až poj. Ural. aj. část Západosibiřské nížiny.
Izolovaná arela na Kavkaze, roztroušeně v Turecku. Zavle-
čendo Svýcarskaa spolkovýchzemíNěmecka—Bavorsko,
Durynsko,Sasko-AnhaltskoaBraniborsko.—Mapy: MEUSEL
et al. 1992:515.

9. Cirsium heterophyllum (L,) HILL — pcháč
různolistý Tab. 67/1

Cirsium heterophyllum (LINNAEUS)HILL Hort. Kew. 64.
1768.—Syn. : CarduusheterophyllusL. Sp. PI. 824, 1753.
—Cnicus heterophyllus (L.) REIZ. FI. Scand. Prodr.. ed. 2,
191, 1795. —Carduus helenioides auct. non L 1753. —Cir-
Sium helenioides auct. non (L.) HILL 1768.

Exsikáty: PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 1095.
- TAUSCHHerb. FI. Bohem.,no 726, 727 (ut C heterophyl-
lum p multiflorum). —Extra fines: H. Exs. Reipubl. Bohem.
Slov., no 893.- FI. Distr. Bacov. Exs., no 534.- FI. Jud. Exs.,
no 637. - FI. Siles. Exs., no 1072. - Gerb. FI. SSSR, no
4656a, b. - Pl. suec., no 2902.

Vytrvalé statné byliny. Oddenek vodorovný
až šikmý, válcovitý, s tenkými kořeny a plazi-
vými výběžky. Lodyha přímá, 5()—120(—150)cm
dl., v hor. části někdy větvená, olistěná obvykle
jen v dol. 1/2, nekřídlatá, mělce rýhovaná, jemně
přitiskle pavučinatá, zelená nebo zejména v dol.
části hnědofialově naběhlá. Listy bylinné, měkké,
na okraji vykrajované aměkce osténkaté (osténky
do 2 mm dl.), na líci téměř lysé, zelené, na rubu
přitiskle hustě běloplstnaté; přízemní listy (15—)
20—35(—45)cm dl., (4—)7—12(—19)cm šir., v rů-
žici, s čepelí v obrysu podlouhlou až obkopina-
tou, celistvou s okrajem mělce vykrajovaným až
hrubě zubatým, nebo peřenolaločnou až peřeno-
dílnou, v šir. křídlatý řapík zúženou; dol. lodyžní
listy kopinaté neboobkopinaté, ouškatě šir. srdči-
tou bází přisedlé, celistvé nebo v dol. 1/2 houslo-
Vitě zúžené a v hor. 1/2 peřenolaločné až peřeno-
klané, hor. lodyžní listy celistvé, až čárkovitě
kopinaté; listové úkrojky podlouhle kopinaté,
drobně vykrajovaně zubaté,šikmo (svírající sosou
listu úhel 45--600), často mírně obloukovitě
k vrcholu listu zahnuté.Úbory 3,5—5,0cm v prů-
měru, na vrcholu lodyhy jednotlivé nebo po
(2)3(—5) shloučené, terminální největší přímý,
ostatní odstálé na krátkých plstnatých stopkách
bez zveličelých listenů, nebo úbory jednotlivé na
koncích 2—3(—5)větví chudého chocholíku bez
zveličelých listenů; zákrov Sir. vejcovitý až cibu-
lovitý, cm dl.,
cm šir.; zákrovní listeny vejčitě kopinaté, nahoře
hnědofialově naběhlé, vnější špičaté s jemným
osténkem do I mm dl., prostřední přitupělé,
2,2—3,1mm šir., vnitřní kopinaté s blanitým ko-
pinatým fialovým přívěskem. Květy trubkovité,
morfologicky i funkčně oboupohlavné; koruna

mm dl., nachová, vz. světle růžová,
rozšířená část korunní trubky stejně dlouhá jako
čárkovité korunní cípy. Nažky (3—)4—5mm dl.;
chmýr (18—)22—26(—32)mm dl., s vnitřními pa-
prsky na vrcholu mírně ztlustlými. VI—VII. Hkf.

2n= 34(CR: 91.Žďár.vrchy)
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Variabilita: Již od 19. stol. jsou u nás i v jiných ev-
ropských zemích tradičnč rozlišovány dvě variety lišící se
tvarem listů: var. integrifolium GAUDINSyn. FI. Helv. 715,
1836 (syn.: var. indivisum DC. Prodr. 6:653, 1838) se všemi
listy celistvými, zatímco var. legitimum GAUDINSyn. FI.
Helv. 715, 1836 (syn.: var. incisum DC. Prodr. 6:653, 1838;
var. diversifolium WIMMERFI. Schles., ed. 2, 232, 1841) má
alespoň stř. lodyžní listy členěné. Podle práce WEISKOPFet
al. (1988) na živinami chudých stanovištích převládají rost-
liny s listy celistvými, často s jediným terrninájnfm úborem,
zatímco na stanovištích živinami bohatých dominují rostliny
s listy členěnými. vyššího vzrůstu, bohatěji větvené s více
úbory. Jdetedy o odchylky povahy ekomorfóz, beztaxono-
mického významu. Rostliny se světle růžovými květy byly
zjištěnyv SečskévrchovinčaŽďárskýchvrších,vždyv uza-
vřených, klonálně vzniklých skupinkách uvnitř populací sna-
chovými květy, od kterých sejinak žádnými jinými znaky ne-
lišily. Slo o částečnýalbinismusbeztaxonomickéhodnoty.

Ekologie a cenologie: Horské a podhor-
ské louky a jejich ladas subalpínské vysokoby-
linné nivy a řídké křoviny, světlé olšiny v nižších
polohách. Na čerstvě vlhkých až vlhkých půdách
s průsakovou vodou, humózních, živinami bohat-
ších, slaběkyselých až slabě bazických, obvykle
s vyšším obsahem výměnného vodíku a hliníku.
Světlomilný druh, tolerující i střední zastínění.Tě-
žiště výskytu je ve společenstvech svazuCalthion
(diagnostický druh, nejčastěji v asociacích Poly-
gono-Cirsietum heterophylli BALÁTOVÁ-TULÁC-
KOVÁ 1973, Cirsio heterophylli-Filipenduletum
NEUHÄUSLetNEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ1975, Des.
champsio-Cirsietum heterophylli BALÁTOVÁ-TU-
LACKOVÁ1985), Adenostylion a Calamagrostion
villosae, často také ve společenstvech svazů Poo
chaixii-Deschampsion caespitosae (diagnostický
druh), Salicion silesiacae, Alnion incanae a Po-
lygono-Trisetion (zejména v asociaci Meo atha-
mantici-Cirsietum heterophylli BLAŽKOVÁ1991).

Rozšíření v CR: Těžištěrozšířeníje vCes-
kém oreofytiku, místy hojně se vyskytuje i v při-
lehlých částechCeskomoravskéhomezofytika,
v Českémtermofytiku vzácně,někdy jen pře-
chodně zavlečen. V Karpatském mezofytiku pou-
ze na dvou lokalitách, v Panonském termofytiku
a Karpatském oreofytiku chybí. Vyskytuje sehlav-
ně v montánním až submontánním stupni (min.:
Ústí nad Labem, údolí Labe u Roztok, 130 m;
max.: Krkonoše, mezi chatou Výrovka a Památ-
níkem obětem hor, 1510m). Místy vykazuje ten-
denci k apofytizaci a šíření podél komunikací, ze-
jména lesních. —Mapy: SMEJKALVlastiv. Sborn.
Vysočiny, sect. natur., 3:44, 1956; SLAVÍKin Kvě-
tenaCR 7:40, 2004.

T: I. Doup.pah.(roztr.),2a.žatec.Poohří(Údlice;Pod-
lesice), 2b. Podbor. kotl. (Blšany; Vroutek), 3. pán.
(roztr.), 4a. Loun. střed. (Braňany, Kaňkovský vrch). 4b. Lab.
střed.(roztr.),4c. Üštěc.kotl. (Lukov; Libínky),
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6. Džbán (roztr.), 13a.Rožď. tab. (Žehuň), 15a.Jarom. Pol.
(Dubenec; Jaroměř, Velký rybnik), 15c. Pard. Pol. (Vysoké
Chvojno). —M: 22. Halštr. vrch. (hojně), 23. Smrč. (Libá;
Polná), 24. Hor. Poohří (roztr.), 25. Krušn. podh. (hojně), 26.
Čes.les (hojně),27. Tachov.bráz. (roztr.),28.Tep. vrchy
(hojně, vz. ve fyt. p. f. Svojš. pah. a g. Sedmih.), 29. Doup.
vrchy (roztr.), 31a. Plz. pah. vl. (vz.), 32. Křivokl. (vz), 33.
Branž. hv. (Pocinovice, vrch Havranice), 34. Plán. hřeb.
(hojně), 35a. Holoubk. Podbrd. (Nevid; Skořice; Trokavec),
35Ľ Příbr. Podbrd. (Havíma-, Tisová), 35d. Břez. Podbrd.
(Hostišovice; Rožmitál; Smetanova Lhota), 36. Horaž. pah.
(roztr.),37. Sum.-novohr.podh. (hojně,ve fyt. p. q. Soběn.
vrch. vz., ve fyt. p. f. Strak. váp. pouze les Ryšavá u Strako-
nic, údaje chybějí z fyt. p. o. Kaň. Malše), 38. Bud. pán.
(roztr.), 39. Tteboň. pán. (roztr.), 40. Jihočes. pah. (roztr„
údaje chybějí z fyt, p. c. Lhot. perm), 41. Stř. Povltaví (vz.),
42b.Táb.-vlaš.pah.(SezimovoÚstí), 43b.Milič. vrch. (Vět-
rov; Oldřichovec). 44. Mileš. střed. (hojné), 45a. Loveč.
střed.(hojně),45b.Ceskokam.kotl, (roztr.),46. Lab. písk.
(roztr.,údajechybějíz fyt. p. b. Kaň. Labe).47.Sluk. pah.
(hojně),48.Luž.kotl.(roztr.).49.Frýdl.pah.(DolníŘasnice;
Víska), 50. Luž. hory (hojně). 51. Polom. hory (roztr.), 52.
Ral.-bez. tab. (Jestřebí; Staré Splavy). 53. Podješ. (vz.. údaje
chybějí z fyt. p. b. Plouč. Podješ.). 54. Ješ.hřb. (Ještěd), 55c.
Roven. pah. (Rovensko pod Troskami), 55d. Tros. pah. (Za-
kopaná),56. Podkrk. (roztr.. údaje chybějí z fyt. p. e. Cerve-
nokost. Podkrk.), 57a. Bělohr. (Krušina), 58. Sud. mezih.
(vz., údaje chybějí z fyt. p. f. Ostaš a g. Broum. stěny), 59.
Orl. podh. (hojně), 61c. Chvojen. ploš. (Býšť; Veliny), 63d.
Kozlov. vrch. (Mikuleč), 63e. Poličsko (Budislav: Lubná),
63f. Ceskotřeb.úv. (Zádolky; Semanín),63g. Opat. rozv.
(Lačnov; Svitavy), 64c.Cernokost.perm (Oplany), 66. Hor-
nosáz.pah. (Havlíčkova Borová), 67. Českomor. vrch.
(roztr.), 69a.Železnoh.podh. (StudenáVoda;CeskáRybná),
69b. Seč. vrch. (hojně), 73a. Rychleb. vrch. (Horní Doma-
šov). 73b. Hanuš. vrch. (Staré Město: Chrastice; Červená
Voda),75. Jes.podh. (vz.), 82. Javorn. (VelkéKarlovice), 83.
Ostr. pán. (Albrechtičky). —O: 85. Kruš. hory (hojně), 86.
Slavk.les(hojně),87.Brdy(roztr.),88.Sum.(hojně).89.No-
vohr. hory (hojně). 90. Jihl. vrchy (Horní Bolíkov; Rožnov;
Blato),91.Žďár.vrchy(hojně),92.Jiz.hory(hojně),93.Krk.
(hojně),94.Tepl.-ad.sk.(roztr.).95a.Ces.hřeb.(hojně),96.
Král. Sněž. (roztr.), 97. Hr. Jes. (roztr.), 98. Níz. Jes. (Kra-
hulčí).

Směsný herbářový doklad Cirsium vulgare et C. hete-
rophyllum od Grygova u Olomouce (PAVLÍK 1931 OLM)
vznikl zřejmě přimísením C heterophyllum z jiné položky.

Celkové rozšíření: Severní Evropa, souvisle od Is-
landu, s. Irska, s. Anglie a Skotska. Dánska a Skandinávie,
na východ přes Pobaltí a evropskou část Ruska až po Středo-
sibiřskou plošinu a Altaj. Ve střední a j. Evropě jen v horách:
z. Pyreneje,Alpy, Šumava,Sudety,Karpaty,vzácněi v Di-
nárském pohoří. Ojediněle zavlečen v j. Grónsku. —Mapy:
HULTÝNAA 1958: 102; HULTËNNE 1986:932; JÄGERin HEGI
111.FI. Mittel-Eur. 6/3:886; 1987: MEUSEL et al. 1992:515.

Poznámka: Blízce příbuzný Cirsium helenioides (L.)
HILL se vyskytuje od s. Uralu přes z. Sibiř, hory s. Kazach-
stánu, pohoří Altaj. z. a v. Sajan, stř. aj. Sibiř po z. PoamuH.
Od C. heterophyllum seliší kadeřavým oděním str. a dol. části
lodyhy, svrchní stranou listů drsnou s roztroušenými kadeřa-
vými trichomy a tlustším oddenkem. Někteří autofi považují
oba taxony za totožné nebo je hodnoti na vnitrodruhové
úrovni; v takovém případě má na druhové úrovni prioritu
jméno Cirsium helenioides(L.) HILL predC. heterophyllum
(L) HILL. (cf. AIRY-SHAW1938 vel MANSFELDRepert. Spec.
Nov. Regni veg. 47:160. 1939).
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10. Cirsium palustre (L.) Scop. —pcháč bahenní
Tab. 65/1

Cirsium palustre (LNNAEUS)SCOPOLIH. Carniol., ed. 2,
2:128, 1772.- syn.: Carduuspalustris L. sp. Pl. 822, 1753.
Cnicus palustris WILLD.FI. Berol. Prodr. 260, 1787.
Exsikáty: PEIWAKCirsiothecaUniv., no 61.—TAUSCH

Herb. FI. Bohem., no 722. —Extra fines: FI. Exs. Austro-
Hung., no 1775. —FI. Siles. Exs., no 669.

Dvouleté nebo krátkověké (3—51eté) mono-
karpické statnéznačně ostnité byliny. Oddenek
krátký, svislý. s tenkými kořeny. Lodyha přímá,
(30-)60—200(—260) cm dl., tlustá, tuhá, v hor. čás-
ti nebo již od 1/2 obvykle obloukovitě větvená,
mělce rýhovaná, obvykle téměř po celé délce ka-
deřavě a ostnitě křídlatá, rovnoměrně olistěná,
hnědofialově naběhlá nebo zelená,olysalá, při-
tiskle pavučinatá až přitiskle vlnatá. Listy bylin-
né,± tužší, krátceodstálepýřité, naokraji dvojitě
vykrajované až vyhlodávané, ostnité a zkadeřené
[ostny 2—6(—13)mm dl.], na líci zpravidla tmavě
zelené, řídce pýřité, na rubu hustě až řídce pýřité
s vyniklou žilnatinou; přízemní listy v růžici, sče-
pelí v obrysu podlouhlou až obkopinatou, peře-
nolaločnou až peřenosečnou v křídlatý řapík zú-
ženou; lodyžní listy přisedlé, dl. sbíhavé, střední
v obrysu podlouhlé až kopinaté, peřenoklané až
peřenosečné,horní v obrysuúzcekopinatéažčár-
kovité, peřenoklané až celistvé; listové úkrojky
čárkovité, podlouhlé až trojúhelníkovité, vykra-
jovaně zubaté, téměř kolmo odstávající, s hor.
a zpravidla i dol. okrajem znoženě členěným ve
vedlejší úkrojky. Úbory (l,(Hl,2—l,7(—2,3)cm
v průměru,buďjen navrcholu jednoduchélodyhy
po (2—)4—14(—32)hlávkovitč shloučené, nebo po
(1)2—3(—6)shloučené i na koncích větví, přisedlé
nebona krátkých krátce bíle pavučinatých ažplst-
natých nebo olysalých stopkách; zákrov kulovitý
až vejcovitý, (0,9—)1,1—1,5(—1,7)cm dl. 0,7—1,1
(—1,3) cm šir.. jemně pavučinatý, zákrovní listeny
čárkovitě kopinaté, nahoře fialově naběhlé, na
vnější straně s lepkavou stř. ploškou, naokraji ze-
jména v hor. části řídce chlupaté až pavučinaté,
vnější zakončenéměkkým, fialovým, ca I rnm dl.,
vně mírně zakřiveným ostnem, prostřední 0,7—
1,2 mm šir., prostřední a vnitřní hrotité, s fialo-
vým, ven esovitě zahnutým, 0,5—1 mm dl. kopi-
natým přívěskem. Květy trubkovité, oboupohlav-
né nebo funkčně samičí se zakrnělými prašníky,
koruna 10—15mm dl., nachová, rozšířená část ko-
runní trubky ± zdéli čárkovitých, nestejně dl. ko-
runních cípů. Nažky z boku smáčklé, (2,6—)
3,0—3,5(—4,0) mm dl., bělavé, béžové až šedo-
hnědé; chmýr 8—13mm dl. VI—X. Hkf.

2n= 34(CR: 91.Žďár.vrchy)

Variabilita: Značná proměnlivost seprojevuje nejvíce
vevýšcerostlin, způsobuvětvenílodyhy a tvaru čioděnílistů.
Rostliny větvené od báze, označované jako var. umbrosum
KAUFFM.,jsou zpravidla defektní jedinci poškozenísečí.Ve
většíchpopulacíchse téměřvždy vyskytují rostliny slodyhou
nevětvenou a strboulovitě nahloučenými úbory pohromadě
s rostlinami větvenými, s až 20 obloukovitými větvemi na
jedné lodyze, což je variabilita bez taxonomické hodnoty způ-
sobenápravděpodobněrozdílným množstvím zásobníchlá-
tek, které rosdiny nahromadily před vykvetením, adobou, kdy
začalarůstjejich lodyha.Castosevedlepřevládajícíchrost-
lin s lodyhou hnědofialově naběhlou, křídly ± úzkými, přetr-
hovanými a listy peřenosečnými vyskytují rostliny s lodyhou
zelenou, s celistvějšími širšími křídly a méně členěnou listo-
vou čepelí(pravděpodobnětotožnésvar. integrumW.etGR.),
obvykle vykvétající až v průběhu léta; jde o běžnou odchylku
bez taxonomického významu. Mohutné rostliny se širšími
listy na spodnístraněmatnězelenými,popsanéjako var.opa-
cumFORM.,jsou běžnýmmorfotypem v rámci fluktuační va-
riability druhu,bez taxonomickéhodnoty.Rostliny, které vy-
tvotf lodyhu až během podzimu a mají nízký vzňst, lodyhu
nekHdIatou, méně ostnité listy. lodyžní listy téměř celistvé,
ouškatou bází přisedlé, málo úborů (často jen 2—3),jsou de-
fektnĺ jedinci. Občas seu násvyskytují bělokvěté rostliny, a to
zpravidla jednotlivě v populacíchrostlin s květy nachovými.
Podrobněsedědičnostíodchylekv barvěkvětů u Cirsiumpa-
lustre zabýval MOGFORD(1974, 1978), který mimo jiné také
zaznamenal, že frekvence výskytu bělokvětých jedinců se
zvětšuje ve vyšších nadmořských výškách.

Ekologie a cenologie: Mokré a rašelinné
louky, břehy stružek, příkopy a vlhké terénní de-
prese, vlhké paseky, olšiny, lesní a luční prame-
niště. Na mokrých nebo periodicky zamokřených
minerálních (gleje, pseudogleje) i organogen-
nich půdách různého zrnitostního složení, s kyse-
lou reakcí. Světlomilný druh. Těžiště výskytu ve
společenstvech svazu Calthion (zvl. podsvazu
Calthenion, v asociacích Polygono-Cirsietum
palustris BALÁTOVÁ-TULÁCKOVÁ1974,Angelico-
-Cirsietum palustris BALÁTOVÁ-TULÁCKOVÁ1973)
s přesahemdo dalších společenstev tříd Molinio-
-Arrhenatheretea (svazy Alopecurion pratensis,
Molinion), Phragmito-Magnocaricetea, Epilobi-
etea angustifolii, Scheuchzerio-Cariceteafuscae,
zejména pokud dochází k jejich narušováni,

Rozšíření v CR: Druhplošněrozšířenýna
celém území. Těžiště výskytu se nachází v oreo-
fytiku, kde je největší koncentracelokalit. Velmi
hojný je takév mezofytiku,zejménanaCesko-
moravskévrchovině, v Tepelskýchvrších, Šu-
mavsko-novohradském podhůří a Plzeňské pa-
horkatině.Roztroušeněse vyskytuje v Českém
tennofytiku, vzácný je v Lounsko-labském stře-
dohoň, na Středočeské tabuli, v Dolním Povltaví
a Cidlinské pánvi. V Panonském termofytiku je
vzácný, zejména ve Znojemsko-brněnské pahor-
katině, kde je jen na několika izolovaných skupi-
nách lokalit, a v Jihomoravské pahorkatině, kde
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mázřejmějen jednu lokalitu. Pravděpodobně zce-
la chybí jen v Mikulovské pahorkatině. Vyskytuje
se od planárního do subalpínského stupně (min.:
Mělník, rezervaceÚpor,ca 160m; max.: Hrubý
Jeseník, Praděd, 1491 m; Krkonoše, mezi Luční
a Obří boudou, 1425 m).

T: I. Doup.pah.(hojně),2a.Žatec.Poohří(Stránky;Ža-
tec), 2b. Podboř. kot). (roztr.), 3. Podkruš. pán. (hojně), 4a.
Loun. střed. (Liběšice), 4b. Lab. střed. (Pokratice), 6. Džbán
(hojně). 7a. Liboch. tab. (Libochovice), 7d. Bělohor. tab.
(Horoměřice), 8. Ces. kras (vz.), 9, DOJ.Povlt. (Praha, Di-
voká Šárka;Praha,Dolní Šárka;Praha-Bubeneč),IOa.Jenšt.
tab. (Jirny). IOb. Praž. kotl. (Praha-Háje: Praha, Xaverovský
háj). lla Všet- Pol. (roztr.), 1lb. Poděb. Pol. (roztr,), 12. Dol.
Pojiz. (roztr.), 13a. Rožd. tab. (roztr.), 13b. Mladobol. chl.
(Mladá Boleslav, vrch Chlum), 14a. Bydž. pán. (Hradec Krá-
lové. les Skalka: Hradec Králové. les Svíb; Káranice), 15m
Jarom.Pol. (roztr.), 15b.Hrad.Pol. (Opočno: Vysoký Üjezd),
15c. Pard. Pol. (hojně), 16. Znoj.-bm. pah. (vz.), 18a. Dyj.-
svr. úv. (roztr.). 18b.Dolnomor. úv. (hojně), 19.B. Karp. step.
(roztr.). 20a. Bučov. pah. (Vyškov, Doinohlubočanský háj),
21a. Han. pah. (Kelčice), 21b. Homomor. úv. (roztr.). —M:
pravděpodobně ve všech fyt. o. [údaje chybějí z fyt. o. 44.
Mileš. střed.].—O: hojně ve všechfyt. o.

Celkové rozšířeni: Vyskytuje sev Evropě, převážně
v z.. stř., s. a sv. části. Nejdále na jihozápadě ve str. Portu-
galskuažpoústíTeja,veŠpanělskuv Kantaberskéma Kas-
tilském pohoří, souvisle od Pyrenejí. přes Francii, Irsko
a Velkou Británii. Shetlandy a Faerskéostrovy až na sever
Skandinávie.Hranice na severovýchoděprobíhá přes sever
Finska do oblasti Ladožského jezera a na východě ažpo Ural.
Roztroušeně zasahuje do Západosibiřské nížiny. Na jihu za-
sahuje do j. Itálie. Slovinska a roztroušeně do Chorvatska,
Bosny,Hercegoviny.SrbskaaCeméHory. Dále přesKarpaty
v Rumunsku. Středoruskou a Povolžskou vrchovinu k Uralu.

Zavlečendo sv.části USA (oblastVelkých jezer,sv. pobřeží.
Newfoundland), na j. polokouli zavlečen na Nový Zéland
a Kergueleny. - Mapy: HULTËNAA 1958:162; HULTENNE
1986:933: MEUSEL et al. 1992:516.

11. Cirsium brachycephalum JURATZKA—pcháč
Tab. 65/2krátkohlavý

Cirsium brachycephalum JURATZKAVerh. Zool.-Bot,
Ges. Wien 7:99. 1857 . — Syn.: Cirsium chailletii sensu
REISSEKFlora, Regensburg. 24:686, 1841, non GAUDIN 1829
nec KOCH 1837.—C. polyanthemon sensu HOCHSTETIERin
ROHRERet MAYERVorarb. FI. Mähr. Gouvem. 168, 1835, non
(L.) SPRENGEL1826. —Cnicus polyanthemus sensu HOCH-
STETIERFlora, Regensburg, 8:522, 1825, non BERTOL.1817.

Exsikáty: Extra fines: DEGENPI. Hung.Exs., sineno.
—FI. Exs. Austro-Hung., no 1775.—FI. Exs. Reipubl. Bohem.
Slov.. no 1099. —PETRAK Cirsiotheca Univ.. no 30.

Dvouleté ostnité byliny. Kořen krátký, kůlo-
vitý s hustými vláknitými postranními kořeny.
Lodyha přímá, 50—120(—150)cm dl., tuhá, jemně
rýhovaná, jednoduchá nebo v hor. části větvená,
obvykle téměř po celé délce kadeřavě a ostnitě
křídlatá, ± rovnoměrně olistěná, lysá až přitiskle
pavučinatá, zelená nebo hnědofialově naběhlá.
Listy bylinné, ± tužší, lysé nebo řídce a krátce
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odstále pýřité, na okraji dvojitě vykrajované až
vyhlodávané, ostnité a zkadeřené (ostny 2—4mm
dl.), na lící zpravidla lysé nebo řídce pýřité, světle
zelené, na rubu hustěji pýřité, s vyniklou žilna-
tinou. Přízemní listy v ližici, s čepelí celistvou
nebo mělce laločnatou, se zkadeřeným okrajem.
v obrysu podlouhlou až podlouhle kopinatou,
v křídlatý řapík zúženou; stř. lodyžní listy úzce
kopinaté nebo čárkovité, peřenoklané až peřeno-
laločné nebo celistvé, s dvojitě vykrajovaným až
vyhlodávaným okrajem, dl. sbíhavé; listové ú-
krojky trojúhelníkovité, mělce vykrajovaně zu-
batéatéměř kolmo odstávající, s hor. okrajem ně-
kdymělceznoženělaločnatým.Úboryjednotlivé
na krátkých větvích ± chudé vrcholičnaté laty
nebo na vrcholu nevětvené lodyhy po
(—29) strboulovitě shloučené, na krátkých kré-
mově plstnatých stopkách; zákrov kulovitý až ±
polokulovitý, 0,7—1,0cm dl., 0,6—0,9(—1,0)cm
šir.; zákrovní listeny kopinaté až čárkovitě kopi-
naté, lysé nebo na okraji zejména v hor. části
jemně pavučinatě brvité, zelené,často růžovofia-
lově naběhlé; vnější a prostřední zakončenéměk-
kým, žlutým, 0,8—2,I (—3,0)mm dl. vně mírně za-
křiveným ostnem, prostřední 7—9mm dl., 0,8—1,4
mm šir., vnitřní s blanitým dl. kopinatým přívěs-
kem. Koruna trubkovitá, 7—10(—15)mm dl., zpra-
vidla růžová. rozšířená část korunní trubky ± krat-
ší než čárkovité, nestejně dlouhé korunní cípy.
Nažky z boku smáčklé, tupě kýlnaté, 2,2—2,8(—3,0)
mm dl., světle šedohnědé; chmýr 5—10mm dl.
VI-IX. Hkf.

2n= 34(ČR: 18a.Dyj.-svr.úv.).Castoiv naší
literatuře uváděný počet 2n = 68 je založený na
jediném zřejmě chybném údaji z Maďarska (Pó-
LYAActa Geobot. Hung. 6:134, 1949). Diploidní
počet 2n = 34 byl potvzen ze Slovenska a průto-
kovou cytometrií také z Maďarska.

Ekologie a cenologie: Vlhké až bažinaté
subhalinní louky a okraje rákosin, zasolenépast-
viny, okraje kanálů a příkopů. Světlomilný druh.
Ve společenstvech svazu Cirsio brachycephali-
-Bolboschoenion (PASSARGE1978) MUC[NA in
GRABHERRet MUCINA 1993 s přesahem do zaso-
lených typů vegetace podsvazu Loto-Trifolienion
a svazu Magnocaricion elatae.

Rozšíření v ČR: Vzácněpouzenaněkoli-
ka lokalitách naj. Moravě, kde dosahuje sz. hra-
nice areálu. Pouze v planárním stupni (min.:
Podivín, ca I m; max.:Popice, ca200 m). Uvede-
né rozšíření je historické, v současnosti roste
zřejmě jen na z. břehu rybníčku a v rákosinách
západněod rybníčku j. od Trkmance (z Trkman-
ský dvůr). A—Mapy: GRULICHSlanomilné rost-
liny na jižní Moravě, map. 2, 1987; HOLUBet
GRULICH 1999:99.
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T: 17a. Dunaj. kop. (Dobré Pole Ť, nedoložený údaj
1953), 18a. Dyj.-svr. úv. (Měnínské jezero t, nedoložený
údaj 1825,Terezín,údolí Trkmanky t, naposledyv 60. letech
20. stol.; Trkmanec, dosud; Rakvice t, poslední doklad 1980;
F&ĺtluky t, poslední doklad 1948; Podivín —Rakvice t, po-
slednĺ doklad 1980, lokalita zřejmě zanikla kolem r. 1990;
Lednice Ť, nedoložený literámí údaj 1841), 18b. Dolnomor.
úv. (Moravský Písek t, poslední doklad 1946).

Celkové rozšíření: Endemit Panonské nížiny. Od
nejjižnější Moravy, v. Dolních Rakous, Burgenlandu, j. Slo-
venska (Záhoří, Podunajská aVýchodoslovenská nížina) pres
Malou a Velkou uherskou nížinu po Vojvodinu v Srbsku, nej-
dále na východ zasahujeroztroušenýmivýskyty do Transyl-
vánskévysočiny ve stř. Rumunsku.—Mapy: MEUSELet al.
1992:516.

Sect. 3. Cephalonoplos DC.
Syn.: Cephalonoplos (NECKERex DC) FOURREAU,

Cirsium sect. Breea (LESS.)KOCH,C subgen. Breea (LEss.)
TZVELEV, C. subgen. Cephalonoplos (NECKER ex DC.)
NAKAI.

Rostliny vym'alé. Listy na svrchní straně bez
draslavých osténků, na rubu bez silně skleren-
chymatizované žilnatiny; úkrojky listů s konco-
vým tenkým tuhým nebo měkkým bělavým ost-
nem, Zákrovy přitiskle krátce ostnité, po odkvětu
seprodlužující; ostny zákrovních listenů Obvykle
kratší než 2 mm. Květy zpravidla funkčně samčí
a samičí, rostliny neúplně dvoudomé (samčí rost-
liny vytvářejí malé množství klíčivých nažek).
Korunní trubka úzká, v hor. části nerozšířená.
Chmýr samičích rostlin za plodu mnohem delší
než koruna.

12. Cirsium arvense (L.) SCOP.—pcháč rolní
Tab. 69/2(oset)

Cirsium arvense (LINNAEUS) SCOPOUFI. Carniol., ed. 2,
2:126, 1772. —Syn.: Serratula arvensis L. Sp. PI. 820,
1753. —Cirsium incanum BIEB. FI. Taur. Cauc. 3:561, 1819.
—Cnicus arvensis (L.) G.. M. et SCH. Oekon. FI. Wetterau
3/1:164, 1801. Breea arvensis (L.) LESS.Syn. Gen. Com-
pos- 10, 1832.

Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no 895. —
TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 724, 732. - Extra fines: FI. Si-
les. Exs., no 524.- Gerb. FI. SSSR, no 4665a, b, c. - HAYEK
FI. Stir. Exs., no 490.- PETRÁKCirsiotheca Univ., no 60, 81,
82, 83, 84. -Pl. Crit. Saxon., no 588.- Pl. Ital. Exs., no 191.

Vytrvalé statné,mírně až značněostnité dvou-
domé byliny s dlouhými horizontálními i verti-
kálními kořeny vytvářejícími četné adventivní
prýty. Lodyha přímá, (30—)50—120(—180)cm dl.,
tuhá,jemně rýhovaná, v hor. části bohatěvětvená,
nekřídlatá nebo v dol. 1/2přetrhovaně ažsouvisle
kadeřavě ostnitě křídlatá, ± po celé délce olistěná,
hnědofialově naběhlá nebo zelená, lysá nebo při-
tiskle pavučinatá.Přízemní listy v růžici, vejčitě
obkopinaté, celistvé až peřenolaločné, záhy za-

sychající; stř. lodyžní listy ve tvaru aodění velmi
variabilní, v obrysuvejčitě kopinatéažpodlouhlé,
celistvé, celokrajné nebo na okraji dvojitě mělce
vykrajované až vyhlodávané, nebopeřenolaločné
až peřenosečné,s okrajem nezkadeřeným,celo-
krajným, brvitým ažměkce ostnitým, nebo s okra-
jem silně zkadeřeným a ostnitým, na bázi klí-
novité, přisedlé srdčitou bází nebo až dlouze
sbíhavé, na líci zelené, lysé až řídce pavučinaté,
na rubu zelené, lysé až řídce pavučinaté nebo až
přitiskle hustě běloplstnaté, s žilnatinou ± vynik-
lou; listové úkrojky podlouhlé až trojúhelníko-
vité, vykrajovanězubaté,téměřkolmo odstávající
nebo šikmo vzhůru k vrcholu listu směřující, s hor.
okrajemněkdyznoženěve vedlejšíúkrojky členě-
ným, zakončené měkkým nebo tuhým 1—6(—10)
mmdl. ostnem.Úboryjednotlivénakoncíchvětví
± bohaté (4—)10—30(—40)ramennéchocholičnaté
laty; úbory samičích rostlin menší, ca 14-21 mm
šir., s ca 100—140květy, úbory samčích rostlin
větší, až 28 mm šir., s ca 90—130 květy; zákrov
podlouhle vejcovitý až válcovitý, jemně pavuči-
natý, slabě lepkavý, (0,9—)1,2—1,7(—2,1)cm dl.,

,5) cm šir.; zákrov samčích úbo-
rů válcovitý, po odkvětu obvykle jen ca 1,5 cm
dl., zákrov samičích úborů vejcovitý až podlou-
hle vejcovitý, zaplodu seprodlužující až nadélku
ca 2,1 cm; zákrovní listeny nahoře fialově naběh-
lé, na vnější straněseslabě lepkavou stř. ploškou,
naokraji zejména v hor. části jemně brvité; vnější
vejčitě kopinaté, přitupělé, zakončené krátkým,
měkkým, bělavým nebo fialovým, krátce oblou-
kovitě vně zakřiveným ostnem, prostřední 1,3—
2,1 mm šir., prostřední a vnitřní s fialovou, vně
esovitě zahnutou špičkou (přecházející někdy až
v krátký bělavý osten). Květy zpravidla funkčně
samčí asamičí; rostliny neúplně dvoudomé (sam-
čí rostliny vz. vytvářejí několik klíčivých nažek
v úboru). Koruna trubkovitá, růžová, rozšířená
část koruny nepravidelně až k bázi rozeklaná
v čárkovité cípy. Samičí květy intenzivně medově
až vanilkově vonící, s korunou mm
dl.; tyčinky zdéli nebo ± kratší než koruna, praš-
níky zakrnělé, 1,1—1,5mm dl.•,pestík ca 18,4mm
dl., s bliznovými rameny v době květu rozevře-
nými; chmýr mm dl., za květu
kratší než koruna, za plodu senápadněprodlužu-
jící. Samčí květy jen se slabou medovou vůní,
s korunou až 20 mm dl.; tyčinky zdéli koruny
nebo z koruny ± vyčnívající, prašníky vyvinuté,
4,0—4,8mm dl.; pestík ca 20,4 mm dl. s blizno-
vými rameny v době květu k sobě přitisklými;
chmýr 10—15mm dl. Nažky 3—4mm dl., béžové
až světle hnědé. VI-IX(-X). Hkf, Gf.
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2n = 34(CR: lla. vset. Pol.); metodouprů-
tokovécytometriebyly naúzemíCR zjištěnydi-
ploidní (2n = ca 34) rostliny také ve fyt. o. 16.
Znoj.-brn.pah.,67.Českomor.vrch.,78.B. Karp.
les. a 91. Žďár.vrchy.

Variabilita: Velice proměnlivý zejménav křídlatosti
lodyhy. ve tvaru, odění, konzistenci a ostnitosti listů. Tra-
dičně je mnoha autory v 19. a na počátku 20. stol. rozlišo-
vána řada infraspecifických taxonů (cf. SCHURVerh. Natur-
forsch. Ver. Brünn 41:229-234, 1902, VIERHAPPER1907,
HORÁK 1963). Nejběžnější morfotyp je nominátní var. ar-
vense (syn.: var. mite W. et GR.) s lodyhou nekřídlatou, listy
plochými. peřenolaločnými až peřenodílnými jemně ostni-
tými, oboustranně jen řídce krátce chlupatými nebo lysými.
Rostliny s kadeřavěkřídlatou, silně ostnitou lodyhou a s listy
sbíhajícími, tužšími. přenoklanými, silně zkadeřenými, po
obou stranáchjen řídcechlupatými neboolysalými, dl. asilně
ostnitými jsou označovány jako var. horridum W. et GR.;
u nás seobvykle vyskytují na písčitém substrátu (také na de-
pozitech škváry), často na pastvinách či suchých kamenitých
stráních, nebo vzácněji na zasolených půdách, často v růz-
ných přechodech k var. arvense. Jedná se s největší pravdě-
podobností o odchylku velmi nízké taxonomické hodnoty,
podmíněnou vysýchavostí stanoviště; občas jsou v herbářích
tyto rostliny mylně považovány zakřížence Cirsium arvense
x palustre. Rostliny s lodyhou nekřídlatou. s listy naspodu
nápadně hustěběloplstnatými, měkčeji ostnitými, vz. pak
s hustým běloplstnatým oděním také v hor. části lodyhy bý-
vají ve stř. Evropěoznačoványjako var. vestitumW.et GR.
(syn, : var. incanum (S. G. GMELfN)LEDEB.I. V rámci této va-
riety byly u nászaznamenány rostliny s listy nápadně měk-
kými, celokrajnými, jinak bez ohledu na Odění odlišované
jako var. integrifolium W. et GR. Jedná se pravděpodobné
o sciomorfózunalézanouzpravidla jednotlivě namírněstin-
ných místech. např. v lesních lemech nebo ve světlých boro-
vých lesích.Rostliny var. vestitums čepelíčleněnou,aleplo-
chou a na rubu běloplstnatou (viz např. FI. Exs. Reipubl.
Bohem. Slov., no 895) se u násvyskytují obvykle ve větších
skupinách (pravděpodobně díky klonálnímu rozrůstání rost-
lin z plagiotropnĺch kořenů) na různých typech otevřených
stanovišť včetně rumišť nebo polních kultur, zpravidla po-
hromaděs přechodnýmitypy k var.arvense, bez výraznější
ekogeografické diferenciace. Také kultivační pokusy prová-
děné Detmersovou (DETMERS1927) neprokázaly genetickou
stálost běloplstnatéhoodění spodnístrany listů. Z těchtodů-
vodů sezdá nevhodnétaxonomicky odlišovat var. vestitum
od nominátnĺ var. anense. Rostliny s kombinací hlavních
znaků var. horridum a var. vestitum. tj. s lodyhou ostnitě kříd-
latou. listy s čepelí členěnou, kadeřavou a silně ostnitou,
u nás dosud zaznamenány nebyly. Všechny výše zmíněné
u nás zaznamenanémoľfotypy byly zjištěny jak u samčích,
tak i u samičích rostlin a nesouvisejí nijak s případným po-
hlavním dimorfismem.Pouhouekomorfózouje hadcovýna-
nismus popsaný jako f. nanum R. DVOŘÁKz hadců u Mo-
helna,zřejmětotožnousvar.subacauleCELAK.popsanouod
Mariánských Lázní. Ojediněle byly u nás zjištěny rostliny
s bílými květy,nebojedinci sezelenoulodyhou, kterájinak
bývá obvykle fialově naběhlá, což jsou však odchylky bez ta-
xonomického významu.

Poznámka: Rostliny zjv, Evropy aTurecka,podobné
var. vestitum, které mají odění obvykle spíše krémové než
čistě bílé barvy, bývají hodnocenyna poddruhové [subsp.
vestitum (W. et GR.) PETRAK ex P. H. DAVIS et PARRISin
P. H. DAVIS]nebo druhové úrovni [Cirsium incanum (S. G.
GMELIN) FISCHER).

408 Cirsium

Ekologie a cenologie: Plevel v obilovi-
nách i okopaninách, častý na ruderálních stano-
vištích, na navážkách, výsypkách a lomových od-
valech, podél komunikací, na opuštěných polích,
na ruderalizovaných pasekách,vlhčích pastvinách
a loukách. Na čerstvě vlhkých až suššíchpůdách
různých typů, vždy však v mladých sukcesních
stadiíchnebo na zraňovanýchpůdách.Nejčastěji
ve společenstvech tříd Chenopodietea, Artemisie-
tea vulgaris, Galio-Urticetea (diagnostický druh
svazu Arction lappae), Agropyretea repentis,
Epilobietea angustifolii a Secalietea; také v rude-
ralizovaných typech luk třídy Molinio-Arrhena-
theretea(diagnostický druh podsvazuInlio-Cyno-
surenion) a svazu Agropyro-Rumicion crispi.

Rozšíření v CR: Hojněažvelmi hojněna
celém území s těžištěm výskytu v termofytiku
a mezofytiku, proniká však intenzivně i do oreo-
fytika. Vyskytuje se od planárního po montánní,
vzácně až subalpínský stupeň (max.: Krkonoše,
Luční pláň, 1512 m; Hrubý Jeseník, Praděd,
1490 m).

Celkové rozšíření: V celéEurasii. Na západěaž po
j. Grónsko (? pův.), Island a Faerské ostrovy, na východě až
po Kolymské pohoří, Sachalin.s. Japonsko.Korejský polo-
ostrov.Na jihu po j. Portugalskoaj. Španělsko.Mallorku,
Sardinii.Itálii, Sicílii, s. Řecko,s. Turecko,s. frán,Afghá-
nistán a sz. Cínu. Zavlečen v Severní Americe, vzácně
i v Chile a na Falk}andských ostrovech, v Austrálii a na No-
vém Zélandu. - Mapy: HULTENFA 1968:939; CP
1971:291; HULTÉNNE 1986:931; MECSELet al. 1992:516.

Význ am: Obecně rozšířený obtížný plevel
ve všech polních plodinách jednoletých i vícele-
tých, obilovinách i okopaninách, na chmelnicích,
vinicích, ve školkách a zahradách. Zvláště bujně
serozrůstá v jarních obilovinách a špatněošetřo-
vaných okopaninách. V půdě vytváří rozvětvený
několikapatrový systémhorizontálních a vertikál-
ních kořenů nepravidelně hustěosázenýchadven-
tivními pupeny, zasahujícído podorničních vrstev.
Přežívá dobře i extrémně suchá období, neboť
zásobovací vertikální kořenové výběžky mohou
prorůstat velmi hluboko. Boj proti osetuje obtíž-
ný, neboťkořenový systém nelze zničit ani velmi
hlubokou orbou. Jako forma biologické likvidace
byla u osetu úspěšnětestována řadajeho přiroze-
ných houbových parazitů, např. Puccinia puncti-
formis (STRAUSS)ROHLING,Sclerotinia sclerotio-
rum (LIB.) DEBY.,Septoria cirsii NIESSL,kteří ob-
vykle zabraňují jeho kvetení, popř. různé druhy
nosatcovitých brouků: Rhinocyllus conicus FRÖ-
LICH,Ceutorrhynchus litura (FABRICIUS)aLarinus
planus (FABRICIUS),nebodvoukřídlých —Uropho-
ra cardui (L.), jejichž larvy požírají nažky nebo
parazitují ve stoncích osetu. Nažky semohou ší-
řit na vzdálenost až 3 km; v půdě jsou klíčivé až
20 let.
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Poznámka: Jako přechodně zavlečený se u nás vy-
skytoval pcháč ježinatý. Cirsium echinus (BIEB.) HAND.
MAZZ. ze sekce Echenais (CASS.) PErRAK. Jedná se o dvou-
leté, silně ostnité byliny s lodyhou 45—60cm dl., v hor, části
větvenou. husté pavučinatou. Listy jsou peřenolaločné, na
rubu hustě běloplstnaté;listové úkrojky s tuhými až 10mm
dl. žlutavými ostny. Zákrovní listeny se žlutobílými dlani-
tokianými přívěsky s koncovým. 4—6mm dl. ostnem. Květy
žlutobílé a nažky ca 4 mm dl. s bílým. ca 15 mm dl. chmý-
rem. VII—VIII. Hkf. 2n = 34 (extra fines). Původní na Kav-
kaze, v Malé a Přední Asii, v letech 1937 a 1938 byl pozo-
rován V. Kristem v Brně na Kraví hoře v několika trsech
u vodovodní nádrže (cf. KRIST Sborn. Klubu Přírod. Brno
23:58, 1940).

Kříženci

Spontánníkříženci jsou v tomto rodě a ze-
jména pak v typové sekci velmi častí. Vyskytují
sespolečně s rodiči nebo v jejich blízkosti a jsou
obvykle dosti nápadní, morfologicky intermedi-
ární, někdy vzrůstem převyšující oba rodičovské
druhy. Na lokalitě seudržují zpravidla vegetativ-
něa klonálně vytvářejí skupiny kvetoucích prýtů.
Protože nejsou sterilní, mohou sezpětně křížit ne-
bo vytvářet trojnásobné hybridy. Při křížení rodi-
čovských druhů se stejným diploidním počtem
chromozomů (2n = 34) se tento počet podle do-
savadních zjištění zřejmě zachovává i u hybridů.
Určení živých rostlin v populaci přímo na lokali-
tě je zpravidla úspěšné, u jednotlivých rostlin
v herbářích je však vzhledem k značné plasticitě
většiny rodičovských druhů zpravidla obtížné.
Rozšíření kříženců je založeno především na re-
vidovaném herbářovém materiálu, pokud bylo
užito i literárních údajů, je to v textu zmíněno.

1 x 2. Cirsium eriophorum x vulgare = Cirsium
xgerhardtii SCHULTZBIP. Flora, Regensburg,
32:547.

Syn. : Cirsium xinrennedium DÖLLR. Baden 2:937,
1859.

Poznámka: Jméno Cirsium xgrandiflorum KITIEL
Taschenb.FI. Deutschl.,ed. 2., 551, 1844používanéjako bi-
nom pro tohoto křížence se vztahuje k C. vulgare var. hypo-
leucu,n (DC.) KUMMER (cf. PETRAK 1912:75. 79).

Listy ouškatě přisedlé, dolní velmi krátce sbí-
havé, na rubu pavučinaté až řídce plstnaté, našed-
lé, vzhledem bližší k C. eriophorum. Postranní
úkrojky členěné ve 2 nestejné úkrojky 2. řádu,
koncovéostnyúkrojků3—6(—9)mrndl. Úborytva-
rem a velikostí bližší C. vulgare; zákrovy ± kulo-
vité, 2,5—3.5cm dl., ca 2—3cm šir., velmi řídce pa-
vučinaté. Koruny nachové. Nažky zakrnělé. Vel-
mi vz. spolu s rodičovskými druhy.

T: 9, Do). Povlt. (Praha,Šárka).—M: 25a.Krušn. podh.
vl. (Vykmanov, lit.), 29. Doup. vrchy (Velichov), 45a. Loveč.
střed. (Zandov).

3 x 2. Cirsium acaule x vulgare = Cirsium xsa-
baudum LOHR Enum. FI. Deutschland 362. 1852,

Rostliny nižšího vzrůstu, 10—30cm vys. Ko-
Feny tenké, neztlustlé. Listy tvarem podobné
C. acaule, na hor. straně osténkaté, s postranními
úkrojky v obrysu ± čtvercovými i s několika širo-
kými vedlejšími laloky a mírně zkadeřeným
lemem.ÚborypodobnéC.vulgare,jednotlivé;zá-
krovy ca 3 cm dl„ 2,2 cm šir., zákrovní listeny
s 2—5 mm dl, ostnem. Koruna nachová. Vzácně
v oblastech výskytu C. acaule.

T: 2a.Žatec.Poohří(Jimlín).3. Podkruš.pán. (Světec
u Duchcova),8. Ces.kras (Praha,Prokopskéúdolí), 15c.
Pard. Pol. (Pardubice-Studánka). —M: 29. Doup. vrchy (Ost-
rov —Nejda), 3Ia. Plz- pah.vl. (Radčice—Plzeň-Košutka).

Doklady od Mladé Boleslavi (PODPERA1896 BRNU)
a od Rožďalovic (PODPERA1896 BRNU) determinované Pod-
pěroujako Cirsium acaulis x vulgarepatři k C. acaule.

3 x 4. Cirsium acaule x oleraceum = Cirsium
xrigens (DRYANDER)WALLR. Sched. Crit. 446,

Tab. 66/11822.

Syn.: Carduus xrigens DRYANDERin AIT. Hort. Kew.
3:144, 1789.- Cnicus Xrigens (DRYANDER)WILLI). sp. Pl.
3: 1675, 1803.—Cirsium xdecoloratum KocH Syn. FI. Germ.
Helv. 398. 1837.

Exsikáty: Extra fines: FI. Exs. Austro-Hung..no 1779.
—E. Exs. Bavar., no 87. —MAGNIER FI. Select. Exs., no 87.

Rostliny 20—50(—70)cm vys. Kořeny tenké,
neztlustlé. Lodyha u vyšších rostlin zpravidla dl.
chudě větvená, po celé délce velmi řídce listnatá,
u nízkých jednoduchá. jen do 1/3 listnatá. Listy
variabilní ve velikosti v korelaci s výškou rostlin.
peřenoklané až peřenodílné, s mírně zkadeřeným
okrajem.Postranní listovéúkrojky sdol. okrajem
± konkávním, celistvým. nebo s 1—2oddálenými
drobnými vedlejšími laloky. s hor. okrajem hrubě
dvoulaločným aždvouklaným, laloky s krátkými,
2—4mmdl. koncovýmiosténky.Úborynavrcho-
lu lodyhy jednotlivé (u nižších rostlin) nebo po
2—3strboulovitě shloučené, krátce stopkaté, po-
depřenéněkolika celokrajnými ažoddáleně hrubě
zubatými, bledě zelenými listeny: zákrovy 1,5—
2,8 cm dl., 1,5—2,0cm šir., stř. zákrovní listeny
1,5—2,2mm Sir. Koruna zpravidla krémově bílá
až velmi světle nebo špinavě růžová.

Poznámka: Metodou průtokové cytometrie byly na
území CR zjištěny diploidní (2n = ca 34) rostliny ve fyt. o.
66. Hornosáz. pah.

T: I. Doup. pah. (Kadaň), 2. Stř. Poohří (Krásný Dvůr).
3. Podkruš.pán. (Světec).4b.Lab.střed.(Pokratice;Štěpá-
nov: Ústí nad Labem), 5a. Dol. Poohří (Litoměřice). 6. Džbán
(roztr.), 7a. Liboch. tab. (Libochovice; Peruc), 7d. Bělohor.
tab. (ČernýVül). 8. Ces.kras(Praha-Řeporyje:Karlštejn:
Klukovice), 9. Dol. Povit. (Praha-Sárka),IOa,Jenšt.tab. (Klí-
čany), lla. Všet. Pol. (Lysá nad Labem: Mělnická Vrutice).
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Ilb. Poděb. Pol. (roztr.). 12. Do). Pojiz. (roztr.), 13a. Rožď.
tab. (Pěčice). 13b.Mladobol. ch). (Vinařice), Na. Bydž. pán.
(roztr.), 15a. Jarom. Pol. (roztr,), 15b. Hrad. Pol. (roztr.), 15c.
Pard. Pol. (roztr.). 18a. Dyj.-svr. úv. (Ladná). —M: 24b. So-
kol. pán. (Ostrov), 25b. Libouch. pl. (Malé Chvojno; Libou-
chec),26.Ces.les(Kamenec;Tři Sekery,Panskývrch),28a.
Kynšp. vrch. (Mariánské Lázně), 28b. Kaň. Teplé (Karlovy
Vary), 28d. Touž. vrch. (vz.), 28f. Svojš. pah. (Bezdružice:
Planá;Úněšov),29. Doup.vrchy (roztr.). 30a.Jesen.ploš.
(Petrohrad). 31a. Piz. pah. vl. (roztr.). 32. Křivokl. (vz.), 33.
Branž. hvozd (Chudenice). 35d. Břez. Podbrd. (Bubovice),
39.Třeboň.pán.(Hradištěu 41. Stř.Povlt. (Skoupý
u Týnčan), 44. Mileš. střed. (Hradišťany; Milešov), 45a. Lo-
več. střed.(roztr.), 45b. Ceskokam.kotl. (ČeskáKamenice),
46c.Růžov.tab.(Ludvfkovice), 51.Polom.hory (Domašice),
52. Ral.-bez. tab. (Bělá pod Bezdězem;Doksy; Stráž pod
Ralskem),53a.Ceskolip.koti.(roztr.),55c.Roven.pah.(vz.),
55d.Tros.pah.(Prachov;Rybníček),56a.Železnobr.Podkrk.
(Benešov u Semil), 56b. Jil. Podkrk. (Bořkov; PodhůH
u Vrchlabí), 56e. Červenokost. Podkrk. (Zlič; Řešetova
Lhota), 57a. Bělohr. (CervenáTemešná; Hořice; Miletín),
58b. Polic. kotl. (Police nad Metují), 58c. Broum. kotJ. (Bo-
žanov),58e.Žaltm.(MaléSvatoňovice),59.Ori. podh.(Re-
zek), 60. Orl. opuky (vz.), 62. Litomyš. pán. (roztr.), 63a.
Žamb. (Jablonnénad Orlicí; Žamberk),63c. Stř. Poorl.
(Rviště),63d.Kozlov. vrch. (Horní Sloupnice;Řetová,osada
NaMandlu).63f-Ceskoffeb.úv.(ÚstínadOrlicí),63g.Opat.
rozv. (Valdek),63h. Svit. úv. (KamennáHorka), 64c. Cemo-
kost. perm (Tuchoraz u CeskéhoBrodu), 65. Kutnoh. pah.
(KutnáHora;LibicenadDoubravou;Štěpánov),66. Horno-
sáz.pah.(Radostín),68. Mor. podh.Vysoč.(Iľebfč). 69a.Ze-
leznoh. podh. (roztr.), 69b. Seč.vrch. (ZubH). —O: 93a. Krk.
les.(ŠpindlerůvMlýn). (Prozpracovánírozšířeníbyly u to-
hotoMžence užity v omezenémíře také literární údaje.)

3 x 5. Cirsium acaule x rivulare = Cirsium
xheerianum NÄGELI Cirs. Schweiz 75, 1840.

Kříženec nebyl od nás dosud zaznamenán.
V rámci rozsáhlé populace křížence Cirsium xri-
gens (= C. acaule x oleraceum) u Radostína (66.
Hornosáz. pah.) byl zjištěn polykormon ca 20—25
cm vys. rostlin s velkými peřenoklanými listy,
se 3—5nahloučenými velkými šir. vejcovitými
úbory a s nepatrnými čárkovitými listeny; zá-
krovy ca 2,1 cm dl., ca 1,9 cm šir., zákrovní li-
steny v hor. části fialově naběhlé, na vnější straně
s lepkavou stř. ploškou; koruna tmavě nachová.
V těsnéblízkosti této populace roste C. rivulare.
S největší pravděpodobností sejedná o zpětného
hybrida C. acaule x C. x rigens; s jistotou však
nelze vyloučit, že jde o trojnásobného hybrida C.
rivulare x C. x rigens, popř. primárního hybrida
C. acaule x rivulare. Nejčastější společný výskyt
mají C. acaulea C. rivulare ve fyt. o. 63. Ces-
komor.mezih.,69. Želez. hory a 78. B. Karp.
les.; v těchto fytochorionech je proto případný
nález křížence Cirsium xheerianum nejpravdě-
podobnější.

410 Cirsium

3 x 6. Cirsium acaule x pannonicum = Cirsium
xfreyerianum KOCHTaschenb.Deutsch. Schweiz.
FI. 288, 1843.

Rostliny 20-40 cm vys. Kořeny slaběztlustlé.
Lodyha přímá, asi do 1/4 až 1/3 olistěná, zpravi-
dla nevětvená, v dol. části řídce, v horní až hustě
pavučinatá. Listy v obrysu obkopinaté, horní až
podlouhlé, ± delší než u C. pannonicum, hrubě
oddáleně zubaté nebo peřenolaločné až peřeno-
klané, na svrchní straně s krátkými, ztlustlými
chlupy vytvářejícími jemnou tečkovanou kresbu;
postraní úkrojky trojúhelníkovité, vz. s jednotli-
vými širokými vedlejšími laloky (na hor. i dol.
okraji), směkkým koncovým 2—4mm dl. ostnem.
Úboryzpravidlajednotlivénebopo 2 shloučené,
vejcovité; zákrovy 1,6—2,6cm dl., 1,4—1,6cm šir.,
zákrovní listeny čárkovitě kopinaté, nahoře černo-
fialově naběhlé, prostřední 2,0-2,5 mm šir. Ko-
runa nachová. Roztroušeně v teplejších oblas-
tech, nejčastěji na opukách spolu s rodičovskými
druhy.

T: 3. Podkruš. pán. (Bílina), 4b. Lab. střed. (roztr.), 6.
Džbán (roztr.), lb. Podřip. tab. (Roudnicenad Labem, vrch
Sovice), 7c. Slán. tab. (Hleďsebe, Veltrusy; Kralupy nad VI-
tavou), 8. Ces. kras (Praha-Radotín),13a.Rožď. tab. (Cině-
ves; vrch Oškobrh), 14a.Bydž. pán.(Pravy).—M: 45a. Lo-
več. střed. (Kojetice), 60. Orl. opuky (Doudleby nadOrlicí;
Záměl), 78. B. Karp. les. (Velká nad Veličkou; Nedašova
Lhota).

3 x 8. Cirsium acaule x canum = Cirsium xwink-
lerianum CELAK.Prodr. FI. Böhm. 2:262, 1871.

Syn. : Cirsium xwimmeri SCHUtÄZ Btp. NYMAN
consp.FI. Eur.410, 1879,nonCELAK.1871.

Rostliny 20-5()(—75) cm vys., habitem a ve-
likostí listů blízké C. canum, členitostí listové če-
peleblízké C. acaule. Kořeny mírně vřetenovitě
ztlustlé. Lodyha nevětvená nebojen velmi chudě
větvená. Listy zpravidla téměř lysé, s mírně zka-
deřeným okrajem a žilnatinou na spodní straně
poněkud méně vyniklou, dol. listy ± v růžici,
střední krátce sbíhavé; postranní listové úkrojky
na dol. okraji často s jedním trojúhelníkovitým
úkrojkem a 2 nestejnými širokými menšími la-
loky na hor. okraji, laloky skoncovými ostny 3—7
mmdl. Úbory zpravidlajednotlivé; zákrov2,0—
2,8 cm dl., 1,6—1,9cm šir.; zákrovní listeny ze-
lené nahoře fialově naběhlé, prostřední 1,5—2,5
mm šir. Koruna nachová. Roztroušeně v rámci
Českéhotermofytikaa přilehlýchteplejšíchčástí
mezofytika, na Moravě dosud nezjištěn.

T: 2a.Žatec.Poohří (Březno u Chomutova).3. Podkruš-
pán. (Bohosudov: Otvice; Chomutov), 4a. Loun. střed. (Mě-
runice; Bílina), 4b. Lab. střed. (roztr.),4c. Üštěc.kotl. (Lito-
měřice), 6. Džbán (Hradečno —Smečno), 9. Dol. Povit.
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(Praha-Sárka),Ha. vset. Pol. (Všetaty), lib. Poděb. Pol.
(Přerov nad Labem), 13a.Rožď. tab. (Sýčina; Pěčice), 13b.
Mladobol.chl. (HoléVrchy;Řepov—HoléVrchy;Úherce),
13c.Bakov.kotl. (MladáBoleslav;Řepov—Kolomuty,Ko-
lomuty), 15a. Jarom. Pol. (Nový Ples), 15b. Hrad. Pol.
(roztr.), 15c. Pard. Pol. (roztr.). —M: 25b. Libouch. pl. (Li-
bouchec),44. Mileš. střed.(Štěpánov),45a. Loveč. střed.
(Děčín), 53a.Ceskoiip.kotl. (Písečná;StaráLípa; Česká
Lípa), 55c. Roven. pah. (Václaví; Jičíněves),59. Orl. podh.
(Nové Město nad Metují. Rezek), 61b. Týnišť. úv. arebe-
chovicepodOrebem),62. Litomyš. pán.(VysokéMýto; Hru-
šová—Džbánov), 69a. Zeleznoh.podh. (Skuteč).

3 x 8 x 4. Cirsium acaule x canum X oleraceum

Syn, Cirsium xtrigeneumBORNM.Mitt. Bot.
Ver., nov. ser., 36:41, 1925 nom. illeg., non PETRAK1908.

Rostliny 20--50 cm vys. Kořeny velmi málo
ztlustlé (3—4mm v průměru). Listy naspodu jen
seslaběji vyniklou žilnatinou, lodyžní listy peře-
nolaločné až peřenoklané, postranní úkrojky na
hor. okraji mělce šir. laločnaté, šikmo pod úhlem
ca 600 směremk vrcholu směřující, s tence ostni-
tým, mírnězkadeřenýmokrajem.Úbory zpravi-
dla jednotlivé, podepřenéněkolika celokrajnými
až oddálené hrubě zubatými listeny; zákrovy ca
2,2 cm dl., ca 1,8 cm šir., zákrovní listeny na vrcho-
lu slabě fialově naběhlé. Koruna liláková až vel-

mi světle růžová. Velmi vzácně v Polabí u Lysé
nadLabem(l la. Všet. Pol.) au Domanic a Štěn-
ce (15c. Pard. Pol.).

3 x 9. Cirsium acaule x heterophyllum = Cir-
sium xalpestre NÄGELICirs. Schweiz 84, 1840.

Exsikáty: Extra fines: KHEK Cirs. Exs., sine no (ut
Cirsium glaucescens).

Tento kříženec byl u nás dosud nalezen
pouze dvakrát, a to mezi rodiči na lokalitách
Měděnec ve fyt. o. 25. Krušnohorské podhůří
a Loučná v Krušných horách (cf. SOFRONSeve-
ročes. Přír. 8—9/2:100, 1978). Rostliny na obou
herbářových dokladech (SOFRON1977 PL, OND-
RÁČEK 1995 CHOM) mají lodyhu 50-60 cm
vys., do 1/2 olistěnou, v dol. a stř. části řídce
chlupatou, v horní až pavučinatě běloplstnatou;
listy na rubu jen velmi spore oděné, s postran-
ními úkrojky oddáleně laločnatými (tvarově při-
pomínajícími C. acaule), téměř kolmo až velmi
mírně šikmo k ose listů postavenými, kratičce
osténkaté (s koncovými osténky 2—3mm dl.).
Úboryširoké,tvaremavelikostíblízkéC.hetero-
phyllum. U obou dokladů je ve srovnání sjinými
kříženci C. heterophyllum poměně řidší odění
rubu listů, což je však typické i pro výše cito-
vaný exsikát.

3 x 10. Cirsium acaule x palustre = Cirsium
xkirschlegeri SCHULTZBIP. ex PETERM.Deutschl.
FI. 311, 1849.

Rostliny 20—50cm vys. Kořeny tenké, ne-
ztlustlé. Lodyha kňdlatě ostnitá, pocelé délce list-
natá.Úborymenší,navrcholu lodyhystrboulovi-
tě shloučené; zákrovy ca 1,9 cm dl. a ca 1,1 cm
šir. Koruna nachová. Velmi vz. pouze v Tepel-
ských vrších.

M: 28d.Touž.vrch.(Tisová),28e.žlut. pah. (Kobylé),
28f. Svojš. pah. (Bezdružice;Křivce).

3 x 12. Cirsium acaule x arvense = Cirsium
xsextenum AUSSERDORFERex HUTERÖsterr. Bot.
z. 56:478, 1906.

Rostliny 20—50cm vys. Kořeny tenké, ne-
ztlustlé. Lodyha v hor. části chudě větvená. Po-
stranní listové úkrojky v obrysu ± čtyřúhelní-
kovité s několika širokými vedlejšími laloky,
smírnězkadeřenýmokrajem.Úborymenší,zpra-
vidlajednotlivé na vrcholu lodyhy nebo krátkých
větví; zákrov ca 2,1 cm dl., ca 1,3 cm šir. Koruna
nachová.Velmi vz. v Českémtermofytikua nav.
Moravě.

T: 3. Podkruš.pán,(Bohosudov), IOa.Jenšt.tab. (Praha,
Klíčany), 14a.Bydž. pán. (Nový Bydžov). —M: 80a. Vsel.
kotl. (Hovízky).

4 x 2. Cirsium oleraceum X vulgare = Cirsium
xbipontinum F. W. SCHULTZArch. FI. France Al-
lem. 34, 1842.

Lodyha rýhovaná, roztr. chlupatá, v hor. části
roztr. běloplstnatá, chudě větvená. Listy široké (až
12 cm), oddáleně peřenolaločné až peřenodílné,
na svrchní stranějen při okraji roztr. osténkaté;
postranní úkrojky šir. trojúhelníkovité, sdol. okra-
jem konkávním ajedním menším vedlejším lalo-
kem na hor. okraji, koncový ostének úkrojků
2,0—3,5mm dl. Úbory podobnéúborůmC. vul-
gare, ale menší, na vrcholu lodyhy po 2—3str-
boulovitě shloučené, krátce stopkaté, podepřené
několika celokrajnými až velmi oddáleně peřeno-
laločnými kopinatými zelenými listeny; zákrov ca
2,6 cm dl., 2,3 cm šir.; stř. zákrovní listeny 1,3—1
mm šir., s koncovým 2,0—2,5mm dl. ostnem. Ko-
runa krémově bílá až špinavě narůžovělá. Nažky
zakrnělé, chmýr ca 2 cm dl.

Velmi vzácný, morfologicky nápadný hybrid,
dosudzjištěnjen nadvou lokalitáchv Českomo-
ravském mezofytiku.

M: 53b.Plouč.Podješ.(Žibfidice, lit.), 67.Českomor.
vrch. (Pančava u Jihlavy).
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4 x 5. Cirsium oleraceum x rivulare = Cirsium

xerucagineum DC. in LAM. et DC. FI. Franc. 4:
115, 1805. Tab. 66/3

Syn.: CnicusxpraemorsusMICHLFlora, Regensburg,
3:317, 1820.- Cirsium xpraemorsum(MICHL)KOCHsyn. H.
Gem. Helv. 397, 1837.

Exsikáty: DÖRFI.ERHerb. Norm., no 4146. —FI. Exs.
Austro-Hung., no 1774. - PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs.,
no 97, 1093. Extra fines: BAEN1ľZ Herb. Eur.. no 9. —DÖRF-
LER Herb. Norm., no 81. - HAYEK FI. Stir. Exs., no 488.

Kořeny tenké, neztlustlé. Lodyha přímá, rý-
hovaná, chudě listnatá a chudě větvená. Dolní
listy velké, hrubě zubatě křídlatě řapíkaté, peře-
nodílné až peřenosečné, střední peřenodílné až
peřenolaločné, hrubě zubatou, jemně ostnitou
ouškatou bází přisedlé; postranní úkrojky vejčitě
kopinaté až kopinaté s dol. okrajem konkávním
a hor. okrajem členěným v 1(—3)nestejnévedlejší
laloky; koncový osten úkrojků 1,5—2,5mm dl.
Úborynavrcholu lodyhynebovětví poněkolika
strboulovitě shloučené, stopkaté, podepřené ně-
kolika celokrajnými ažoddáleně hrubě zubatými,
bledě zelenými listeny: zákrov 1,8—2,0cm dl.,
I ,7—I,9cm šir.; zákrovní listeny kopinaté, zelené
nebo nahoře fialově naběhlé, lepkavé, prostřední
1,7—2,2mm šir- Koruna krémově bílá až špinavě
růžová.2n= 34 (CR: 91.Žďár.vrchy).Roztrou-
šeněaž hojně v rámci území s výskytem C. rivu-
/are.Při zpracovánírozšířenítohotokřížencebylo
v omezenémíře přihlédnuto také k literárním ú-
dajům.

T: 13a.Rožď. tab. (Bělušice), 14a. Bydž. pán. (Nepo-
lisy Luková), 15a Jarom. Pol. (Josefov), 15b. Hrad. Pol.
(Doubravice: Ledec; ČeskéMeziříčí), i5c. Pard. Pol. (Do-
lany), 16.Znoj.-bm. pah. (Kuřim; Lipůvka), 18b. Dolnomor.
úv, (Korytná), 20b. Hustop. pah.(Komořany), 21a. Han. pah.
(Olomouc; Rokytnice: Rybníček), 21b. Hornomor. úv. (Ko-
jetín; Záhlinice). —M: 22. Halštr. vrch. (Josefov), 53b. Plouč.
Podješ. (Nová Starost). 55c. Roven. pah. (Semínova Lhota),
56c. Trut. Podkrk. (Babi). 56e.Červenokost.Podkrk. (Dolní
Radechová; Olešnice), 58c. Broum. kod. (vz.), 59. Orl. podh.
(Olešnice v Orlických horách), 60. Orl. opuky (vz.), 61b. Tý-
nišť. úv. (Týniště nadOrlicí; pod Orebem), 6 Ic.
Chvojen. Plos. (Svobodné Dvory), 62. Litomyš. pán. (roztr.),
63a.Žamb.(roztr.),63b.Potšt.kop.(Proruby),63d.Kozlov.
vrch. (roztr.), 63e. Poličsko (Stašov). 63f. Českoreb. úv.
(roztr.), 63g. Opat. rozv. (vz.), 63i. Hřebeč. vrch. (Anenská
Studánka; Damníkov), 63j. Lanškr. kotl. (roztr.), 63k. Mo-
ravskotřeb. vrchy (Moravská Tebová; Svárov), 631.M. Haná
(Šebetov),65. Kutnoh. pah. (Podmoklany),66. Hornosáz.
pah. (Hluboká;Kozlov; Krucemburk),67. Ceskomor.vrch.
(roztr.),68.Mor.podh.Vysoč.(hojně).69a.Železnoh.podh.
(roztr.), 69b. Seč. vrch. (roztr.). 70, Mor. Iľas (roztr.), 7 lb.
Drah. ploš. (roztr.), 71c. Drah. podh. (vz.), 72. Zábř.-unič. úv.
(roztr.), 73a. Rychleb. vrch. (Horní Domašov), 73b. Hanuš.
vrch. (hojně),74a.Vidn.-osobl. pah. (roztr.), 74b.Opav.pah.
(roztr.), 75. Jes. podh. (roztr.). 76a. Mor. brána vl. (hojně),
78. B. Karp. les. (vz.). 79. Zlín. vrchy (Doubravy), 80a. Vset.

412 Cirsium

kotl. (Jablůnka, údolí Vesník), 81. Host. vrchy (Držková), 82.
Javorn. (roztr,), 83. Ostr. pán. (Bohumín; Hlučín), 84a. Besk.
podh. (Frýdek; Frenštátpod Radhoštěm).—O: 89. Novohr.
hory(StříbrnéHory), 91.Žďár.vrchy (hojně).93a.Krk. les.
(Vrchlabí),93b. Krk. subalp.(Sněžka),93c.Rých.(Rýchory),
95a. Čes. hřeb. (roztr.), 95b. Králic. hor. (Mladkov; Valte-
Fice),96. Král. Sněž. (Králický Sněžník; Kladské sedlo), 97.
HC Jes. (roztr.).

Poznámka: Doklad „Cirsium praemorsumMÍCH..ba-
stard u Tábora" (SITENSKÝ1870 PR) je ve skutečnosti Cir-
sium erisithales (JACQ.)SCOP.Tento druh, rostoucí především
v Alpách, Apeninách, Dinárských horách a Karpatech, se
u nás nevyskytuje. Scheda se zřejmě k rostlině dostala po-
zdějšĺ manipulací-

4 x 6. Cirsium oleraceum x pannonicum = Cir-
sium xmuellneri BECK FI. Nieder-Österreich 2/2:
1250, 1893.

Syn. : Cirsium xbeckii PETRAKRepert. Spec. Nov.
Regniveg. 5:330. 1908.

Kořeny tenké, neztlustlé. Listy peřenoklané
až peřenodílné, na svrchní straně s krátkými,
ztlustlými chlupy vytvářejícími jemnou tečkova-
noukresbu.Úborynavrcholulodyhyponěkolika
strboulovitě shloučené,podepřené několika celo-
krajnými, bledě zelenými listeny; zákrov ca 1,7
cm dl., ca 1,7 cm šir.; zákrovní listeny čárkovitě
kopinaté, nahoře černofialově naběhlé. Koruna
krémově bílá až růžově naběhlá. Velmi vz. v Čes-
komoravském i Karpatském mezofytiku.

M: 45a. Loveč. střed. (Děčín, lit. údaj), 57a. Bčlohr.
(Vřesník), 78. B. Karp. les. (Javorník. Kněžské louky; Velká
nad Veličkou).

4 x 10. Cirsium oleraceum x palustre = Cirsium
xhybridum KOCHex DC. FI. Frang. 6:463, 1815.

Exsikáty: PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 1163.
—Extra fines: PETRAKCirsiotheca Univ., no 55.

Kořeny tenké, neztlustlé. Lodyha s měkce
ostnitými křídly, téměř po celé délce listnatá,
Dolní listy dlouhé, široké, se širokými postran-
nimi úkrojky kolmými k oselistu. Úbory menší,
na vrcholu lodyhy nebo větví po několika str-
boulovitě shloučené, krátce stopkaté, podepřené
několika drobnými, zpravidla kopinatými, bledě
zelenými listeny; zákrov 1,3—1,9cm dl., 0,9—1,6
cm šir.; zákrovní listeny na vrcholu slabě fialově
naběhlé. Koruna krémově bílá až růžově naběhlá.
2n = 34 (extra fines); metodou pňtokové cyto-
metriebyly takénaúzemíCR zjištěnydiploidní
(2n = ca 34) rostliny ve fyt. p. 63g. Opat. rozv.

Hojně spolu s rodiči; chybí na j. Moravě;
údaje nejsou také z povodí Ohře, z Voticka a ze
z.polovinyČeskomoravskévrchoviny,kdesero-
dičovské druhy vyskytují. Při zpracování rozší-
ření bylo u tohoto křížence přihlédnuto omezeně
také k literárním údajům.
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T: 3. Podkruš. pán. (Teplice), 4b. Lab. střed. (Milešov),
6. Džbán (roztr.), 7d. Bělohor. tab. (Unhošť), lla. Všet. Pol.
(Čelákovice; Lysá nad Labem, Hrabanovská černava), 12.
Dol. Pojiz. (Debř•, Sudoměř), 13a. Rožd. tab. (Pěčice), 15a.
Jarom. Pol. (Kuks), 15b. Hrad. Pol. (Habřina; Starkoč), 15c.
Pard. Pol. (roztr.), 16. Znoj.-brn. pah. (Brno, Královo Pole),
18b. Dolnomor. úv. (Bzenec), 21b. Hornomor. úv. (Olomouc.
Cernovir). —M: 24a.Cheb.pán.(Cheb,Střížov). 25a.Krušn.
podh. vl. (Kamenné;Krásný Les; Petrovice),25b. Libouch.
pl. (Libouchec),26. Čes.les (Dolní Folmava),27. Tachov.
bráz. (Poběžovice), 28a. Kynšp. vrch. (Mariánské Lázně;
Úšovice),28b.Kaň.Teplé(BečovnadTeplou;BečovnadTe-
plou,Šibeničnívrch),28d.Touž.vrch.(Kosmová),28e.Žlut.
pah.(Žlutice), 28f. Svojš.pah.(Bezdružice),29.Doup. vrchy
(Bochov: Bražec), 31a. Plz. pah. vl. (roztr.), 32. Křivokl.
(roztr.), 33. Branž. hv. (roztr.), 34. Plán. hřeb. (roztr.), 35a.
Holoubk, Podbrd. (roztr.), 35c. Příbr. Podbrd. (roztr.), 35d.
Břez. Podbrd. (Věšín), 36a. Blat. (vz.), 36b. Horaž. (Miře-
nice), 37a. Hor. Poot. (Divišov u Sušice; Rejštejn; Sušice),
37b.Suš.-horaž.váp.(Hejná;Rabí),37d.Ckyň.váp.(Ckyně,
Lčovice), 37e. Volyň. Předšum. (Veřechov; Buk), 37i. Chvalš.
Předšum.(Lhenice), 371.Ceskokr. Předšum.(Cerná v Pošu-
mavĺ). 370. Kaň. Malše (Kladiny), 39. TYeboň.pán. (Mažice;
Plavsko; Zlatá stoka), 41. Stř. Povlt. (roztr.),
45a.Loveč.střed.(Podmokly),45b.Českokam.kotl. (Ceská
Kamenice, Eliášova hora), 46a. Děč. Sněž. (Tisá; Tisá, vrch
Tisá),47. Sluk.pah (roztr.),48a.Žitav.kotl- (Jiříkov;Rum-
burk; Varnsdorf), 49. Frýdl. pah. (Luh), 50. Luž. hory (roztr.),
51. Polom.hory(CeskáLípa,Horky; Klučno),52.Ral.-bez.
tab. (vz.), 53a.Českolip.kotl. (vz.), 55d.Tros. pah. (Jičín,
vrchPřivýšina;Jičín),55e.Mark. pah.(Jičíněves).56a.Že-
leznobr. Podkrk. (vz.). 56b. Jil. Podkrk. (roztr.), 56c. Trut.
Podkrk. (Hertvíkovice; Vlčice), 58a. Žacl. (Žacléř), 58e.
Zaltm. (MaléSvatoňovice),59.Orl. podh.(NovéMěstonad
Metuji, Rezek), 60. Orl. opuky (Byzhradec), 61b. "nišť. úv.
(TýništěnadOrlicí), 63a.Žamb.(DolníDobrouč;Slatinanad
Zdobnicí), 63d. Kozlov. vrch. (roztr.), 63f. Českotřeb. úv.
(CeskáTtebová; Semanín),64b. Jevan,ploš, (Sulice), 65.
Kutnoh.pah. (Sloupno),67. Českomor.vrch. (hojně),68.
Mor.podh.Vysoč.(roztr.).69a.Železnoh.podh.(roztr.).69b.
Seč. vrch. (hojně), 7lb. Drah. ploš. (Kuničky), 71c. Drah.
podh. (Soběsuky), 73b. Hanuš. vrch. (Králíky; Oskava: So-
botĺn), 74a. Vidn.-osobl. pah. (Vidnava, Písčitý vrch), 75. Jes.
podh. (Huzová; Partutovice), 76a. Mor. brána vl. (roztr.), 78.
B. Karp. les. (Luhačovice), 79. Zlín. vrchy (Pozděchov), 81.
Host. vrchy (Bystřice pod Hostýnem; Holešov; Hošťálková),
82. Javorn. (Pulčín•, Valašské Klobouky), 84a. Besk. podh.
(Frýdek; Frýdek, Dobrá). —O: 85. Kruš. hory (Kovářská).
86. Slavk. les (Mariánské Lázně, Alm; Prameny). 87. Brdy
(Hutě pod1Temšínem;Nové Mitrovice), 88b. Sum.pláně
(Prášily), 88d. Boub.-stož. hor. (Prachatice; Vimperk), 88g.
Homovlt. kotl. (Dolní Vltavice; Volary),91. Žďár. vrchy
(roztr.), 92a. Jiz. hory les. (vz.), 93a. Krk. les. (roztr.), 93c.
Rých.(Rýchory),95a.Ces.hřeb.(Trčkov),95b.Král. hor.
(Mladkov), 97. Hr. Jes. (Karlova Studánka; Rejvĺz).

6 x 5. Cirsiumpannonicum x rivulare = Cirsium
xkornhuberi HEIMERL Verh. Zool.-Bot. Ges.

Wien 34:95, 1884.

Syn. : Cirsium xroseum PETRAKRepert Spec. Nov.
Regni veg. 5:332. 1908.

Exsikáty: Extrafines:PETRÁKCirsiothecaUniv., no 13.

Kořeny tenké, neztlustlé. Lodyha přímá nevčt-
vená,jen v dol. 1/2 řídce listnatá. Listy peřenokla-
né až peřenodílné, střední zubatě ouškatou bází
přisedlé, nasvrchní straněs krátkými, ztlustlými
chlupy vytvářejícími jemnou tečkovanou kresbu;
úkrojky listů vesr. části čepele± kolmé k oselistu,
kopinaté, na hor. okraji obvykle s jedním drob-
ným vedlejším lalokem, koncový osten listových
úkrojků ca 1,5 mm dl. Zákrov velikostí v rámci
variability rodičovských druhů; zákrovní listeny
čárkovitě kopinaté, nahořečernofialově naběhlé,
± lepkavé, I mm šir. Koruna nachová. Vzác-
ně dosud zjištěn jen najv. Moravě. Rostliny habi-
tuálně bližší C. rivulare popsal PODPĚRA(Spisy
Přír. Fak. Univ. Brno 1922/12:34, 1922) od Halu-
zic (20b. Hustop. pah,) jako f. superrivulare.

T: 19.B. Karp. step. (Blatnička; Lipov), 20b. Hustop.
pah. (Haluzice).—M: 78. B. Karp. les. (roztr.).

8 x 4. Cirsium canum x oleraceum = Cirsium

xtataricum (L.) ALL. FI. Pedem. 1:151, 1785.

Syn.: Carduus xtataricus L. Sp. Pl. 825, 1753.—Cni-
cus tartaricus WILLD.Sp. PI. 3:1677, 1803, nom. illeg. (vel
C tataricus WILLD. sp. Pl. 3:1677, 1803, „tartaricus"l.

Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov.. no 151,
892. - PETRAK FI. Bohem. Morav. Exs., no 98. - TAUSCH
Herb. FI, Bohem., no 729. —Extra fines: BAENITZ Herb, Eur.,
no 2506.

Kořeny slabě ztlustlé. Lodyha nahoře téměř
bezlistá. Dolní listy křídlatě řapíkaté, peřenodíl-
né, střední ouškatě přisedlé nebo krátce sbíhavé,
oddáleně peřenolaločné až peřenodílné, horní až
celistvé, s okrajem vykrajovaným až hrubě zuba-
tým, měkce ostnitým; žilnatina na spodní straně
jen málo vyniklá; postranní úkrojky tvarem blíz-
ké C. oleraceum, avšak šikmo pod úhlem 70—800
vzhledemk oselistu postavené.Úboryvětší,šin
vejcovité, na vrcholu lodyhy jednotlivé nebo po
2—3strboulovitě shloučené, krátce stopkaté, po-
deprené několika celokrajnými až oddáleně hrubě
zubatými, bledě zelenými listeny; zákrov I ,9—2,I
cm dl., 1,7—2,0cm Šir.; zákrovní listeny zelené
nebo na vrcholu slabě fialově naběhlé, prostřední
1,8—2,5 mm šir. Koruna krémově bílá až velmi
světle růžová. 2n = 34 (extra fines); metodou prů-
tokovécytometriebyly takénaúzemíCRzjištěny
diploidní (2n = ca 34) rostliny ve fyt. o. 16. Znoj.-
brn. pah,a v podokrese69a.Železnoh.podh.

Castov příkopechpodélkomunikací.Velmi
hojně v termofytiku, roztr. v mezofytiku ve všech
oblastech výskytu C. canum. Při zpracování roz-
šíření bylo u tohoto křížence přihlédnuto ome-
zeně také k literárním údajům.
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T: t. Doup.pah.(roztr.),2a.Žatec.Poohří(Buškovice),
2b. Podboř,kotl. (Běsno:Vroutek; Vdov), 3. Podkruš.pán.
(Bohosudov),4b. Lab. střed. (roztr.), 4c. Úštěc. kod. (žite-
nice), 5b. Roudn. písky (Dobříň; Předonĺn; Vetlá), 6. Džbán
(roztr,), 7a. Liboch. tab. (Podlusky; Stradonice),7b. Podfip.
tab. (Bechlín), 7c. Slán. tab. (Kladno, Hnidousy), 7d. Bělohor.
tab.(Kladno-KročehIavy;Unhošť),8. Ces.kras(Solopysky;
Radotín),9. Dol. Povlt. (Praha-Šárka;Praha-CibuIka;Praha-
Motol), IOa. Jenšt. tab. (Dolní Chabry). IOb. Praž. kotl.
(Praha-ÜjezdnadLesy),II. Stř.Pol. (roztr.),12.Dol. Pojiz.
(roztr.), 13a.Rožď. tab. (Běchary: Cholenice; Kopidlno), 14a.
Bydž. pán. (roztr.), 15a.Jarom. Pol. (roztr.), 15b. Hrad. Pol.
(hojně), 15c. Pard. Pol. (hojně), 16. Znoj.-brn. pah. (roztr.),
18a. Dyj.-svr. úv. (Brno-Komárov; Dolní Včstonice; Staré
Hutě), 18b.Dolnomor. úv. (roztr.), 19.B. Karp. step. (roztr.),
20a. Bučov. pah. (hojně), 20b. Hustop. pah. (vz.), 21a. Han.
pah. (roztr.), 21b. Homomor. úv. (roztr.). —M: 25a. Krušn.
podh. vl. (Strádov), 25b. Libouch. pl. (Malé Chvojno), 27. Ta-
chov.bráz.(Drmoul),28e.Žlut. pah.(Struhaře;Žlutice),28f.
Svojš. pah, (Blahousty), 30b, Rak. kotl. (Nouzov; Senomaty;
Lišany), 32. Křivokl. (roztr.), 35a. Holoubk. Podbrd. (Kařez),
35c. Příbr. Podbrd. (vz.), 35d. Břez. Podbrd. (Cerhonice;
Březnice; Touškov), 36a.Blat. (Blatná), 37e.Volyň. Předšum.
(Strakonice), 39. Třeboň. pán.(łreboň), 41. Stř. Povit. (roztr.),
42a. Sedlč.-milev. pah. (Křepenice; Martinice), 44. Mileš.
střed.(Cernčice;Hradišťany),45a. Loveč.střed.(roztr.),46a.
Děč. Sněž. (Tisá), 46d. Jetřich. sk. město (Jetřichov), 48b. Li-
ber. kotl. (Pilínkov), 51. Polom. hory (Medonosy; Velký Hu-
benov),52.Ral.-bez.tab.(roztr.),53a.Ceskolip.kotl. (roztr.),
54. Ješ. hřb. (Ještěd), 55b. Stř. Pojiz. (Doubí), 55c. Roven.
pah. (vz.), 55d. Tros. pah. (Blata; Prachov; Rybníček), 55e.
Mark. pah. (Kostelec; Libáň; Pševes), 56b. Jil. Podkrk.
(roztr.), 56d. Králov. (Dvůr Králové), 58b. Polic. kotl. (Bělo-
ves: Malé Poříčí), 58c. Broum. kotl. (vz.), 59. Orl. podh.
(CeskáČermná;Rezek),ff). Orl. opuky(roztr.),61b.Týnišť.
úv. (hojně). 61c. Chvojen. ploš. (roztr.), 62. Litomyš. pán.
(hojně),63a.Žamb.(DlouháLoučka;Lično),63c.Stř.Poorl.
(Kerhartice), 63d. Kozlov. vrch. (Horní Sloupnice), 63e. Po-
ličsko (Polička).63g.Opat. rozv. (Svitavy), 63j. Lanškr.kotl.
(Lanškroun), 631. M. Haná (Jevíčko; Šebetov), 64a. Průh.
ploš.(Libeň;Praha,Kunratickéúdolí),64c.Černokost.perm
(Konojedy;KostelecnadČernými lesy),65. Kutnoh.pah.
(Borek u Chotěboře; Kouhm; Sloupno), 66. Hornosáz. pah.
(Hatě;Hluboká;Podmoklany),67. Českomor.vrch.(Borová
u Poličky: Olešnice; Olešná;Ostojkovice), 68. Mor. podh. Vy-
soč.(hojně),69a.Železnoh.podh. (hojně),69b.Seč.vrch.
(vz.), 70. Mor. kras (roztr.), 71c. Drah. podh. (roztr.), 72.
Zábř.-unič. úv. (Zábřeh), 73b. Hanuš. vrch. (Chudoba), 74a.
Vidn.-osobl. pah. (Vidnava), 74b, Opav. pah. (Pusté Jakar-
tice), 76a.Mor. bránavl. (hojně),76b.Tršic.pah.(Hlubočky;
Radíkov;VelkáBystřice),77a.Ždán.les (Bílý Vlk u Slav-
kova), 77b. Liten. vrchy (Litenčice; Morkovice), 77c. Chřiby
(roztr.),78.B. Karp. les. (roztr.),79. Zlín. vrchy (Chrastčšov;
Lipová; Vizovice), 84a. Besk. podh. (Frenštátpod Radhoš-
těm).

8 x 4 x 5. Cirsium canum x oleraceum x rivu-
lare = CirsiumxpodperaeFLEISCHERÖsterr.Bot.
z. 50:48, 1900.

Kořeny slabě ztlustlé. Žilnatina na spodní
stranělistuzpravidlaméněvyniklá.Úbory větší,
na vrcholu lodyhy nebo koncích větví jednotlivé
nebo po několika strboulovitě shloučené, pode-
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přené několika celokrajnými až oddáleně hrubě
zubatými kopinatými listeny; zákrovní listeny ze-
lené nebo na vrcholu slabě fialově naběhlé. lep-
kavé. Koruna růžová. Obtížně určitelný hybrid,
snad přehlížený. Dosud znám jen od Bohuňovic
(62. Litomyš. pán.).

8 x 4 ><10. Cirsium canum x oleraceum x pa•
lustre = Cirsium xwettsteinii PETRAKRepert.
spec. Nov. Regni veg. 5:329, 1908.

Rostlina ca 130 cm vys. Kořeny tenké nebo
jen slabě ztlustlé. Lodyha od báze větvená, v dol.
části vlnatá, olistěná, nahoře tence pavučinatá,
chuděolistěná. Listy sbíhavé,kadeřavě ostnitě zu-
baté, kopinaté nebo podlouhle kopinaté (horní až
čárkovitě kopinaté), peřenoklané až peřenolaloč-
né (horní oddáleně zubaté), řídce vlnaté, s žilna-
tinou narubuméněvyniklou. Übory menší,poně-
kolika strboulovitě shloučené na vrcholu lodyhy,
krátce stopkaté, podepřené několika kopinatými
podpůrnými listeny; zákrovní listeny podlouhle
kopinaté, zelené, na vrcholu slabě fialově naběh-
lé, nakýlu lepkavé. Koruna krémově bílá ažšpina-
vě nachová. Velmi vz. najediné lokalitě mezi ob-
cemi Černotín a Skalička (76a. Mor. bránavl.).
NOVÁK (1951) uvádí tohoto křížence také od Be-
chlína (7b.Podřip. tab.)aod KostelcenadCerný-
mi lesy(64c.Cemokost.perm);bohuželdoklady
k těmto údajům jsou v dosud nepřístupné části her-
báře PRC.

8 x 5. Cirsium canum x rivulare = Cirsium
xsiegertii SCHULTZ BIP. ex REICHARDT Verh.
Zool.-Bot. Ges. Wien 11:372, 1861.

Syn. • CirsiumxsubrivulareBECKFI. Nied.-Österreich
2/2:1244, 1893.- C. xhranicensePETRÁKRepert.spec.Nov.
Regni veg. 5:332, 1908.

Exsikáty: Extra fines: PErRAK Cirsiotheca Univ.,
no 149.

Kořeny slabě ztlustlé. Lodyha zpravidla ne-
větvená. Listy ve tvaru a sbíhavosti velmi variabil-
ní, řídce pavučinaté až lysé, sžilnatinou naspodní
straně poněkudméně vyniklou; postranní úkrojky
jen velmi mírně šikmo až kolmo k ose listu po-
stavené, s hor. okrajem v široké vedlejší úkrojky
členěným.Úborynavrcholulodyhypo2—3shlou-
čené; zákrov 1,7—2,0cm dl., 1,6—2,0cm šir.; stř.
zákrovní listeny 1,8—2,5mm šir. Koruna nachová.
Vzácně v oblastech hojného společného výskytu
rodičovských druhů.

T: 16.Znoj.-brn. pah.(Lipůvka), 19.B. Karp. step.(Ko-
rytná). —M: 61b. "nišť. úv. (Bědovice), 62. Litomyš. pán.
(Dvořisko;VysokéMýto), 67. Českomor.vrch. (Olešnice),
72. Zábř.-unič. úv. (Mohelnice), 76a. Mor. brána vl. (Hra-
bůvka; Velká), 78. B. Karp. les. (Javorník; Nedašov).
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8 x 6. Cirsium canum x pannonicum = Cirsium
xaustropannonicum SIMK.in WAISB.Köszeg Vid.
Edény. Növény., ed. 2, 30. 1891.

Syn. : Cirsium y•ubcanum BECKFI. Nieder-Östereich
2/2:1244,1893.—C. xpersimileBECKFI. Nieder-Österreich
2/2: 1244, 1893. —C. xcommĹrtum SCHURVerh. Naturforsch.
Ver. Brunn 41:228, 1902.

Exsikáty: Extra fines: FI. Exs, Reipubl. Bohem. Slov.,
no 517.

Kořeny ztlustlé nebo vz. jen slabě ztlustlé.
Lodyha jen ca v dol. 1/2 olistěná, křídlatá skřídly
celokrajnými, brvitými ažvelmi jemně ostnitými,
v hor. 1/2 velmi chudě větvená nebo nevětvená.
Listy zpravidla celistvé sezubatým okrajem nebo
vz. až oddáleně peřenolaločné, na svrchní straně
s krátkými, ztlustlými chlupy vytvářejícími jem-
nou tečkovanoukresbu, s žilnatinou naspodnístra-
něméněvyniklou. Úbory středněvelkéažvětší,
na koncích větví jednotlivé, bez listenů; zákrov
1,4—1,9cm d., 1,5—1,9cm šir.; zákrovní listeny
čárkovitě kopinaté, nahoře černofialově naběhlé.
Koruna nachová. Velmi vz., jen najv. Moravě po-
někud Častěji.

T: 6. Džbán(Bílichov: Smečnolit.). 8. Ces.kras (Karl-
štejn. vrch Plešivec), 14a. Bydž. pán. (Chlumec nad Cidli-
nou).19.B. Karp.step.(roztr.),20b.Hustop.pah.(Čejč).—
M: 60, Orl. opuky (Vamberk, Zámělský borek), 78. B. Karp.
les., 80a. Vset. kotl. (Vsetín).

8 x 7. Cirsium canum x tuberosum = Cirsium
xaschersonii CELAK.Prodr FI. Böhm. 2:263, 1871.

Exsikáty: Extra fines: PE"IRAKCimiotheca Univ.,
no 151.

Kořeny vřetenovitě ztlustlé. Lodyhajen v dol.
1/2 listnatá (na typové položce) nebo až téměř na-
horu olistěná, řídce pavučinatá, pod úborem až
pavučinatě plstnatá, nevětvená nebo nad 1/2 chu-
dě větvená. Listy v obrysu podlouhle vejčité, pe-
řenodílné, řídce chlupaté, na rubu pavučinaté,
s žilnatinou méně vyniklou, dolní krátce sbíhavé;
postranní úkrojky tvarově a členěním blízké C.
tuberosum, aleponěkud širší, kopinaté, téměřkol-
mo odstávající, s dol. okrajem konkávním a hor.
okrajem obvykle ve 2 nestejné kopinaté úkrojky
členěným, koncové měkké ostny úkrojků I ,5—2,5
mm dl. Úbory jednotlivé navrcholu lodyhy nebo
bočních větví; zákrov šir. vejcovitý, jemně pavu-
činatý; vnější zákrovní listeny zakončené kratič-
kým osténkem, prostřední ca 2 mm šir. Koruna
nachová. U nás dosud jen na dvou lokalitách
v zámeckém parku v Loučni (13a. Rožď. tab.)
a spontánně vzniklý při pěstování rodičovských
druhů E Petrakem v Hranicích na Moravě (76a.
Mor. brána vl.).

8 x 10. Cirsium canum x palustre = Cirsium
xwimmeri CELAK.Prodr. FI. Böhm. 2:263, 1871.

Syn.: Cirsium xsilesiacum SCHULTZBIP. in NYMAN
consp. FI. Eur. 409, 1881. - C. xurbanum BECKFI. Nieder-
Österreich2/2:1242, 1893.- C. XextraneumBECKFI. Nie-
der-österreich 2/2:1242, 1893.

Exsikáty: PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 1163.

Kořeny velmi slabě ztlustlé. Lodyha do 2/3
ostnitě křídlatá, téměř po celé délce listnatá, na-
hoře větvená. Listy dl. sbíhavé, po obou stranách
téměř lysé, peřenolaločné, s žilnatinou na rubu
méně vyniklou; hor. okraj postranních úkrojků
největších listů s jedním až 2 malými celokraj-
nými až oddáleně mělce zubatými laloky, s tuž-
šími koncovými ostny listových laloků (až 5 mm
dl.). Úbory menšínežu C. canum,na koncích
větví strboulovitě po 2—5shloučené, bez listenů;
zákrov vejcovitý, 1,2—1,8cm dl., 0,9—1,7cm šir.,
lepkavý; stř. zákrovní listeny I mm šir. Ko-
runa nachová.

Na Moravě kromě fyt. o. 68. Moravské pod-
hůří Vysočiny a 71c. Drahanské podhůří velmi
vz.,v Čecháchroztr-ažmísty hojněv rámci vý-
Skytu C. canum. Při zpracování rozšíření bylo
u tohoto křížence přihlédnuto omezenč také k li-
terárním údajům.

T: I. Doup. pah. (Klášterec nad Ohří: Prunéřov•,Valeč),
2a.Žatec.Poohří (Přečaply;Žatec), 2b.Podboř.kod. (Podbo-
Fany:Vroutek: Malměfice), 3. Podkruš. pán. (roztr.), 6. Džbán
(Hvězda, Hlinský revír; Smečno, Malkovický revír; Zicho-
vec. Bílichovské údolí), I I, Stř. Pol. (roztr.), 12. Do). Pojiz.
(Čečelice;MělnickáVrutice;Mladá Boleslav.Kosmonosy),
13a. Rožď. tab. (Dobrovice), 13c. Bakov. kotl. (Svobodín),
14a.Bydž. pán. (Chlumec nad Cidlinou; Káranice, Třešický
rybník), 15a.Jarom.Pol.(Josefov), 15b.Hrad.Pol. (Očelice;
Opočno, rybník Broumar), 15c. Pard. Pol. (roztr.), 18b. Dol-
nomor,úv. (Bzenec;UherskýOstroh; UherskýOstroh, lesVý-
kaz), 21b. Hornomor. úv. (Horka nad Moravou; Olomouc,
Cernovĺr),—M: 25a.Krušn.podh. vl. (Bečov;Jezeří),25b.
Libouch. pi. (Malé Chvojno), 30b. Rak. kotl. (Lišany; Ra-
kovnik, Olešná), 32. Křivokl (roztr.), 35a. Holoubk. Podbrd.
(Zbiroh), 35c. Příbr.Podbrd.(Nová Hospoda;Trhové Dušní-
ky), 35d. Břez. Podbrd. (Laciná), 37a. Hor. Poot. (Kašperské
Hory), 37n. Kapl. mezih. (Jaroměř), 38. Bud. pán. (Smrkovi-
ce), 39. T?eboň. pán. (ITeboň; TYeboň, Zlatá stoka), 41. Stř.
Povlt. (rozr.). 42a. Sedlč.-milev. pah. (Sedlčany), 45a. Loveč.
střed.(roztr.),47. Šluk.pah.(StaréKrečany),51.Polom.ho-
ry (Plešivec),52.Ral.-bez.tab.(Jestřebí),53a.Českolip.kotl.
(roztr.), 55c. Roven. pah. (Jinolice, Prachovské skály), 57a.
Bělohr.(ČervenáTYemešná),59. Ori. podh.(NovéMěsto nad
Metují, Rezek), 61b.Týnišť. úv. (Hradec Králové, Obecník;

nadOrlicí), 61c.Chvojen. ploš. (Albrechtice nadOr-
licí), 63d. Kozlov. vrch. (Litomyšl; Řetová,osadaNa Mand-
lu), 63g.Opat. rozv. (Svitavy),63j. Lanškr.kotl. (Lanškroun),
66.Hornosáz.pahe(Klucké Chvalovice), 68.Mor. podh. Vy-
soč.(roztr.),69a.Zeleznoh.podh.(vz.). 7 Ic.Drah.podh. (vz.).
73b. Hanuš. vrch. (Sobotín; Vojtíškov), 74b. Opav. pah. (Opa-
va),75.Jes.podh.(Cabová;Horní Loděnice),76a.Mor. brá-
na vl. (Hranice naMoravě. Skalička). —O: 86. Slavk. les (Ma-
riánské Lázně, U Nimroda).

Cirsium 415
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9 x 2. Cirsium heterophyllum x vulgare = Cir-
sium Xbreunium GOLLERet HUTERÖsterr. Bot. Z.
56:309, 1906.

Rostliny tvarem a oděním listů blízké C. he-
terophyllum (na rubu hustěpřitiskle běloplstnaté),
avšak hruběji ostnité, na líci roztr. osténkaté.Ta-
ké tvar úborů je intermediární. Zákrovní listeny
krátce ostnité. Vzácně dosudjen z jediné lokality
v Krušných horách (Kovářská).

9 x 4. Cirsium heterophyllum x oleraceum =
Cirsium xafine TAUSCHFlora, Regensburg, 16:
228, 1833.

Exsikáty: TAĽSCHHerb. FI. Bohem., no 727b. —Ex-
tra fines: PETRAKCirsiotheca Univ.. no 52.

Kořeny tenké, neztlustlé. Lodyha ± po celé
délce oddáleně listnatá, řídce pavučinatá, nahoře
až hustěběloplstnatá. Listy velké (dolní až 50 cm
dl. a 25 cm šir.), peřenolaločné až peřenodílné,
s čepelí členěnou jen v horních ca 2/3, hrubě zu-
batou ouškatou bází přisedlé, na rubu hustě přiti-
skle běloplstnaté; postranní úkrojky ± kolmo až
pod úhlem 600 k ose listů postavené; koncový
ostenúkrojkůměkký, 1,0-1,5mmdl. Úboryvět-
ší, navrcholu lodyhy jednotlivé nebo po několika
strboulovitě shloučené a krátce stopkaté, pode-
přené několika bledě zelenými, na rubu běloplst-
natými listeny; zákrov 2,1—2,4cm dl., 2,0—2,7 cm
šir.; zákrovní listeny zelené nebo na vrcholu slabě
fialově naběhlé,prostřední 1,5—2,2mm šir. Ko-
runa krémově bílá ažšpinavě růžová. 2n = 34 (ex-
tra fines);metodouprůtokovécytometriezjištěny
diploidní rostliny s 2n= ca34 také naúzemíCR,
atovefyt.o.91.Žďár.vrchy.Roztroušeněvevšech
oblastech výskytu Cirsium heterophyllum. Při
zpracování rozšíření bylo u tohoto křížence při-
hlédnuto omezeně také k literárním údajům.

T: 6, Džbán(Bílichov; Zichovec), 13a.Rožď.tab. (Rej-
dice). —M: 25a. Krušn. podh. vl. (Měděnec; Petrovice;
Blatno), 28a. Kynšp. vrch. (Podstrání), 28d. Touž. vrch. (Ma-
riánskéLázně:Prachomety),37a.Hor. Poot. (ČeňkovaPila),
37e. Volyň. Předšum. (Vimperk), 371. Českokr. Předšum.
(CeskýKrumlov), 46a. Děč. Sněž. (Tisá), 50. Luž. hory
(Luž), 58a.Zach(Žacléř), 59.Orl. podh. (Olešnice),67.Ces-
komor. vrch. (Herálec; Nové Město na Moravě), 69b. Seč.
vrch. (Hlinsko: Vítanov) —O: 85. Kruš. hory (roztr.), 88d.
Boub.-stož. hor. (Stožec: Lipka u Volar; Račí u Horní Vlta-
vice). 91.Ždár.vrchy (roztr.).93a. Krk. les. (roztr.),93c.
Rých.(HomĺMaršov;MaláÚpa),97. Hr. Jes.(Petrovyka-
meny•, Velká kotlina).

416 Cirsium

9 x 5. Cirsium heterophyllum x rivulare = Cir-
sium ><ambiguumALL, Auct. FI. Pedem. 10, 1789.

Exsikáty: Extra fines: PETRAKCirsiotheca Univ.,
no 150.

Kořeny tenké, neztlustlé. Lodyha chudě vět-
vená, řídce chlupatá, nahoře až hustěběloplstna-
tá. Listy na rubu hustě přitiskle běloplstnaté, od-
dáleněpeřenodílné ažpeřenolaločné (horní někdy
ažcelistvé) s čepelí po celé délce členěnou, dolní
křídlatč řapíkaté, střední a horní hrubě zubatou
ouškatou bází přisedlé; postranní úkrojky ve stř.
části čepele ± kolmo odstálé, úzce trojúhelníko-
vité až kopinaté. ± celistvé; koncové ostny krát-
ké, 1,0—2,5mm dl.; zákrov ca 1,5—2,5cm dl., ca

šir.; stř.zákrovní listeny ca I mm
šir. Koruna nachová. Metodou průtokové cyto-
metriebyly naúzemíCR zjištěnydiploidní (2n=
ca34)rostliny ve fyt. o. 91. Žďár.vrchya ve fyt.
p. 69b. Sečská vrch.

Kříženec u násvzácný, avšak spíše v důsled-
ku řídkého společnéhovýskytu rodičovských dru-
hů nežv důsledkujejich nižší afinity k hybridizaci.

M: 59. Orl- podh, (Deštné v Orlických horách, lit. 69b.
Seč. vrch. (Hlinsko; Studnice).—O: 91. Žďár. vrchy (Vor-
tová; Herálec; Sklené), 92a. Jiz. hory les. (Bedřichov).

Údaj o nálezutohoto kříženceod Nekvasov
(34. Plán. hřeb. —HROUDA apud NESVADBOVÁet
SOFRONSborn. Západočes. Muz. Plzeň 94:35,
1996)působí nepravděpodobněvzhledem k tomu,
že C. rivulare bylo dosud v této oblasti zjištěno
pouze na jediné izolované lokalitě u Nemilkova.

9 x 10.Cirsium heterophyllum xpalusfre = Cir-
sium xwankelii REICHARDT Verh. Zool.-Bot. Ges.
Wien 11:382, 1861.

Exsikáty: Extra fines: PETRAKCirsiotheca Univ„
no 54.

Rostliny někdy i přes 2 m vys. Kořeny tenké,
neztlustlé. Lodyha křídlatá, až nahoru olistěná,
měkčeji ostnitá než u C.palustre, v hor. 2/3 zpra-
vidla dl. bohatě větvená, roztr. pavučinatá, nahoře
až hustě běloplstnatá. Listy peřenoklané až peře-
nosečné,na rubu hustěpřitiskle běloplstnaté, nej-
dolejší dl. křídlatě řapíkaté, dolní a střední dlou-
ze, horní krátce hrubě zubatě sbíhavé; postranní
úkrojky čárkovitě kopinaté, ± kolmo odstálé,
u dol. listů s dol. okrajem oddáleně zubatým ahor.
okrajem hrubě oddálenč zubatým, u stř. a hor. lis-
tů celokrajné: koncový osten úkrojků měkký, 1—4
mm dl. Úbory menší,na koncích větví strboulo-
Vitě shloučené; zákrov 1 cm dl., 0,9—2,6 cm
šir.; stř. zákrovní listeny I *5—2,2mm šir. Koruna
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nachová. Metodou průtokové cytometrie byly na
územíCRzjištěnydiploidní (2n= ca34) rostliny
ve fyt. o. 91.Žďár.vrchy.

Roztroušeně v rámci rozšíření C. heterophyl-
lumpředevšímv Čechách,naMoravědosudjen
veŽdárskýchvrších.Při zpracovánírozšířeníbylo
u tohoto křížence přihlédnuto omezeně také k li-
terárním údajům.

T: 3.Podkruš.pán.(Chomutov). —M: 25a.Krušn. podh.
vl. (Nakléřov:Křimov:KrásnýLes),26.Ces.les(Palič),28d.
Touž. vrch. (roztr.), 37e. Volyň. Předšum. (Vimperk), 37n.
Kapl.mezih.(Kyselov).56a.Zeleznobr.Podkrk.(Sumburk),
69b. Seč. vrch. (Hlinsko), 75. Jes. podh. (Karlovice). —O:
85.Kruš. hory (roztr.). 88a.Král. hvozd (ŽeleznáRuda),88b.
Sum.pláně(roztr.).88d.Boub.-stož.hor.(CeskéŽleby;Ku-
bova Huť). 88e. Trojmez. hor. (Stožec), 88g. Homovlt. kotl.
(Volary).89. Novohr.hory (Hojná Voda),91. Žďár. vrchy
(Vepřová:Vortová;ZdárnadSázavou),92a.Jiz.hory les.(Jo-
sefüv Důl), 93a. Krk. les. (roztr.).

10 x 2. Cirsium palustre x vulgare = Cirsium
xsubspinuligerum PETERM.Deutschl. FI. 311,
1849.

Lodyha ostnitě křídlatá, po celé délceolistěná,
v hor. 1/2± bohatěvětvená. Listy nasvrchní straně
roztr. osténkaté (hlavně kolem stř. žilky apři okra-
jích), peřenodílné až peřenosečné; postranní
úkrojky podlouhle kopinaté, s dol. okrajem celist-
vým nebo v jeden menší lalok vybíhajícím a hor.
okrajem členěným v jeden velký trojúhelníkovitý
úkrojek a 1—2úkrojky drobnější; koncové ostny
listových úkrojků 3—4mm dl., na bázi ca 0,2 mm
šir. Plně rozkvetlé úbory menší než u C, vulgare,
na koncích větví po několika strboulovitě shlou-
čené; zákrov ca 2 cm dl., 1,8—2,6cm šir.; stř. zá-
krovní listeny ca I mm šir., s ca 1,5 mm dl. kon-
covým ostnem. Koruna nachová. V herbářích jsou
pod jménem tohoto křížence obvykle dokloženy
nerozkvetlé rostliny C. vulgare s nápadně křídla-
tou lodyhou. Velmi vzácně s rodičovskými druhy.

M; .32. Křivokl. (Křivoklát), 67. Ceskomor. vrch.
(Zubří). —O: 85, Kruš. hory (Kryštofovy Hamry).

10 x 5. Cirsium palustre x rivulare = Cirsium
xsubalpinum GAUDINFI. Helv. 5:182, 1829.

Syn. : Cirsium xebergassingense PETRAK Repert.
Spec. Nov. Regni Veg. 5:331. 1908. —C. xpraricola PETRAK
Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 5:331, 1908.

Exsikáty: PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs.. no 1094.
—Extra fines: MAGNÍER FI. Select. Exs„ no 1987.

Kořeny tenké, neztlustlé. Lodyha nižší než
u C. palustre (do I m), dole hrubě zubatě a ost-
nitě křídlatá, skoro po celé délce řidčeji než u C.
palustre olistěná. Listy peřenosečné až peřeno-
dílné, obvykle jen na žilkách řídce krátce chlu-
paté, dolní dlouze, horní krátce sbíhavé; postranní

úkrojky variabilní, od kopinatých. s dol. okrajem
konkávním a hor. okrajem sjedním malým lalo-
kem, po čárkovité s dol. okrajem dl. I (—2)klaným
a hor. okrajem nepravidelně 2(—3)laločným; kon-
cový ostenlistovýchúkrojků 2,0—2,5mm dl. Übo-
ry o něco větší než u C. palustre, zpravidla navr-
cholu lodyhy po několika strboulovitě shloučené,
bez podpůrných listenů; zákrov ca I.4 cm dl., ca
1 cm šir.; zákrovní listeny zelené,v hor. části fi-
alově naběhlé, na hřbetě lepkavé, prostřední 0,9—

mm šir. Koruna nachová. 2n = 34 (extra fi-
nes); metodou průtokové cytometrie byly na úze-
míCRzjištěnydiploidní (2n=ca34) rostlinytaké
ve fyt. o. 67.Českomor.vrch.a 91.Žďár.vrchy.

Středně hojný kříženec ve všech oblastech
výskytu C. rivulare. Při zpracování rozšíření bylo
u tohoto křížence přihlédnuto omezenč také k li-
terárním údajům.

T: 15b.Hrad.Pol. (CeskéMeziříčí;Opočno;Opočno.
Lhotský rybník), 15c. Pard. Pol. (vz.), 16. Znoj.-brn. pah.
(Popůvky;Želešice),18a.Dyj.-svr.úv.(Podivín), 18b.Dol-
nomor. (Uherský Ostroh), 19. B, Karp. step. (roztr.). 20b.
(Vítovice). 21a. Han. pah. (Doubrava u Streně: Kroměříž.
Karlovice), 2 lb. Hornomor. úv, (Olomouc, Střeň). —M: 56e.
Červenokost.Podkrk.(CervenýKostelec),58a.Žacl.(Babi),
58c. Broum. kotl. (StudenáVoda).59.Orl. podh-(ľoztr.), 60.
Orl. opuky (vz.), 61b. Týnišť. úv. (vz.), 61c. Chvojen. ploš,
(Horní Jelení). 62. Litomyš. pán. (Choceň; Litomyšl: Sruby),
63d. Kozlov. vrch. (roztr,). 63f. Ceskotreb.úv. (CeskáTres
bová, V Zádolkách), 63g, Opat. rozv. (vz.). 63j. Lanškr. kotl.
(vz.), 66. Homosáz.pah. (Chotěboř; Radostín). 67. Cesko-
mor. vrch. (hojně), 68. Mor. podh. Vysoč. (roztr.), 69a. Že-
leznoh.podh.(CeskáRybná;NovýDvůru Podhořan),69b.
Seč.vrch. (hojně),7 lb. Drah. ploš. (roztr.), 71c. Drah. podh
(roztr.), 72. Zábř.-unič. úv. (Bludov), 73a. Rychleb. vrch.
(Lázně Jeseník), 73b. Hanuš. vrch. (roztr.). 74a. Vidn.•osobl.
pah. (ČernáVoda:VelkéKunětice),74b.Opav.pah.(Jakar-
tovice: Sosnová), 75. Jes. podh. (hojně). 76a. Mor. brána vl.
(roztr.), 76b. Tršic. pah. (Zdiméř). 78. B. Karp. les. (roztr.),
79. Zlín. vrchy (Lukov; Valašské Klobouky), 80a. Vset. kotl.
(Semetĺn), 82. Javorn. (vz.), 83. Ostr. pán. (Bohumín).
O: 90.Jihl. vrchy(Praskolesy).91.Ždár.vrchy (hojně).92b.
Jiz. louky (Jizerka),93a,Krk. les.(Vrchlabí), 93c.Rých.(Rý-
chory), 95a.Ces.hřeb.(Olešnicev Orlických horách:Trč-
kov). 96. Král. Sněž. (Stříbrnice, Králický Sněžník; Velké
Vrbno), 97. Hr. Jes. (roztr.), 99a. Radh. Besk. (roztr.).

10 x 6. Cirsium palustre x pannonicum = Cir-
sium xsuspiciosum BECKFI. Nieder-Österreich
2/2:1243, 1893.

Syn. : Cirsium xtenerrimum PETRAKRepert. Spec
Nov. Regni Veg. 5:332, 1908,—C. xhemipterum sensuauct.,
an BORBÁSTerm.•Tudom. Közl. vol. 9, p. ?, 1877? lnon vidi,
an nom. valid.?l.

Exsikáty: Extra fines: KHEKCirs. Exs., sine no (ut C.
suspiciosum).

Kořeny mírně ztlustlé. Lodyha dole úzce kříd-
latá, roztr. chlupatá, v dolních 2/3 olistěná. Listy
na svrchní straně s krátkými. ztlustlými chlupy
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vytvářejícími jemnou tečkovanou kresbu, peře-
nolaločné až peřenodílné, v obrysu obkopinaté,
horní až celistvé, čárkovité a zubaté; postranní ú-
krojky peřenodílných listů s dol. okrajem kon-
kávním a hor. okrajem v jeden vedlejší lalok vy-
bíhajícím; koncový osten úkrojků 1,1—1,5(—2,0)
mmdl. Úborymenší,zpravidla navrcholu lodyhy
po několika strboulovitě shloučené; zákrov ca 1,3
cm dl., ca 1,2 cm šir.; zákrovní listeny čárkovitě
kopinaté, nahořečernofialově naběhlé, prostřední
l, mm šir. Koruna nachová. Velmi vzácně,
zatím zjištěn jen na jv. Moravě u Radějova (78.
B. Karp. les.).

12 x 4. Cirsium arvense x oleraceum = C. Xses-
sile PETERM.Anal. Pfl.-Sch1üss. 235, 1846.

Syn. : Cirsium xreichenbachianum LOHR Enum. FI.
Deutschl. 364, 1852

Kořeny tenké, neztlustlé. Lodyha přímá, rýho-
vaná, skoro lysá, v hor. části chudě větvená. Dolní
listy vzhledem připomínající listy C. oleraceum,
ale menší (až 23 cm dl. a až 10 cm šir.), na rubu
řídce pavučinaté, na líci téměř lysé, peřenoklané
až peřenodílné, s postranními úkrojky vejčitě ko-
pinatými, celistvými nebo jen ve str. části největ-
ších listů sojedinělými velmi širokými vedlejšími
laloky na hor. i dol. okraji, s koncovými měkkými
2—4mm dl. ostny; stř. lodyžní listy oddáleněměl-
ce peřenolaločné až celistvé, po obou stranách
lysé, vzhledem a velikostí připomínající listy C.
arvense.Úborydrobnější,nakoncíchvětvíjednot-
livé nebo shloučené, krátce stopkaté, podepřené
několika vejčitě kopinatými až čárkovitě kopina-
tými bledě zelenými listeny; zákrov ca 1,5—1,8
cm dl., 1,2—1,7cm šir.; zákrovní listeny navrcho-
lu slabě fialově naběhlé, prostřední 1,5—2,0mm
šir. Koruna světle růžová ažkrémově bílá. Nažky
zakrnělé; chmýr ca 18—20mm dl. Velmi vzácně
spolu s rodičovskými druhy.

M: 75. Jes.podh. (Hrabůvka), 76a. Mor. brána vl. (Ska-
lička), 84a. Besk. podh. (Dolní Lištná). —O: 85. Kruš, hory
(Kovářská),91.Žďár.vrchy (Košinov).

PODPĚRA( 1951) uvádí tohotokřížencezTeplic nadBeč-
vous doklad v BRNU je C. anense.

12 x 5. Cirsium arvense x rivulare = Cirsium

xmoravicum PETRAKMitt. Thüring. Bot. Ges.
2:34, 1960.

Tento hybrid není v našichherbářích doložen.
Popsal jej F. PETRAK(1960), jeden z nejzkušeně-
jších znalců evropských druhů a monograf rodu
v Severní Americe. V tomto případě se lze opřít
o jeho popis, ve kterém mj. o tomto kříženci uvá-
dí: Lodyha vzpřímená 60—90cm vys., rýhovaná,
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řídce kadeřavěpýřitá, oddálenělistnatá, v hor. čás-
ti spoře, krátce větvená. Dolní a stř. lodyžní listy
téměř lysé, krátce (ca I cm) sbíhavé, v obrysu po-
dlouhle kopinaté, oddáleněpeřenoklané; postran-
ní úkrojky šir. kopinaté až trojúhelníkovité, na
okraji zubaté až mělce dvoulaločné, s koncovým
ostnem 2,0—3,5(—5,0) mm dl.; horní oddáleně zu-
baté,ouškatěpřisedléažobjímavé.Úborypo2—3
na koncích větví shloučené, včetně květů 25—30
mm dl., 18—25mm šir.; zákrov lysý, zákrovní li-
steny na kýlu slabě lepkavé, vnější s krátkým
1,0—1,5mm dl. koncovým osténkem. Koruna na-
chová.Nažkyzakrnělé.Kříženecje známzjediné
lokality meziobcemiÚstí aSkalička(76a.Mor.
Brána vl.).

12 x 8. Cirsium arvense x canum = C. xpoliv-
kaePODP.spisy Přír. Fak.Univ. Brno 1922/12:33,
1922.

Syn. : Cirsium xpolivkae f. soroksarense J. WAGNER
Bot. Közlem. 20:84, 1922. - C. X.soroksarense (J. WAGNER)
JÁ'/. FI. 1160. 1925.

Velmi vzácný kříženecdoložený dvěma po-
ložkami z jediné lokality z písčin u nádraží
v Břeclavi (18a. Dyj.-svr. úv.). Jedná seo rostliny
habituálně bližší C. canum, 50—60cm vys. Ko-
Fenytenké, neztlustlé. Lodyha přímá, řídcepavu-
činatá, v dol. 2/3 hustěolistěná. Listy tvarem při-
pomínající více C. arvense, v obrysu podlouhle
kopinaté, peřenolaločné, na svrchní straně lysé,
na spodní ± hustě pavučinaté, s žilnatinou slabě
vyniklou; úkrojky s krátkým koncovým ostnem.
Úboryjednotlivě nakoncích3—4krátkých(7—10
cm dl.) větví; zálaov podobný C. canum,stejně
dlouhý jako široký (ca 1,8cm). Koruna nachová.

Poznámka: K tomuto kříženci se vztahuje pouze ty-
pový materiál jména C. xpolivkae (PODPĚRA1921 BRNU).
Další doklady, určené stejným sběratelem jako tento kříže-
nec, z okolí Podivína jsou ve dvou případech Cirsium canum
(PODPĚRA1947BRNU), vjednom C. rivulare (PODPĚRA1946
BRNU).

12 x 10. Cirsium arvense x palustre = Cirsium
xcelakovskyanum KNAFOesterT.Bot. Z. 22:309,
1872.

Lodyha téměř až k vrcholu olistěná. v dol.
části téměř lysá, ostnitě křídlatá, v hor. části řídce
pavučinatě vlnatá, od částečněsbíhavých listů pře-
trhovaně ostnitě křídlatá. Listy peřenolaločné až
peřenoklané, na rubu řídce přitiskle chlupaté; po-
stranní trojúhelníkovité s hor. okrajemv je-
den vedlejší lalok vybíhajícím, se světlými kon-
covými ostny ca 2—5mm dl. Úbory jednotlivě na
koncích větví chocholičnaté laty, krátce stopkaté;
zákrov ca 1,4—1,6 cm dl., ca 0,9 cm šir. Koruna
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zpravidla nachová. Chmýr I cm dl. Velmi
vzácně, ačkoli rodičovské druhy rostou často spo-
lečnězejménanapasekách.Častozaměňovánsost-
nitými morfotypy C. arvense s křídlatou lodyhou.

M: 28f. Svojš. pah. (Křivce), 37a. Hor. Poot. (Hrádek
u Sušice),66, Hornosáz.pah.(Zbraslavice), Zeleznoh.
podh.(Kochánovice).—O: 93a.Krk. les.(MaláÚpa),97.Hr.
Jes. (Stará Ves).

PODPERA( 1951 ) uvádí tohoto křížence ze Soosu od Fran-
tiškových Lázni, Uherského Ostrohu, Strážnice, Blanska,
Babího lomu u Brna, avšakve všechpřípadechjsou nálezy
doloženy v BRNU položkami C. arvense.

Poznámka l: Herbářově doloženi jsou z našeho
území také někteří kříženci vzniklí spontánně během kulti-
vace na zahradě E Petraka v Hranicích na Moravě. Jsou to
hybridi Cirsium heterophyllum X serraruloides a C. olera-
ceum x serraruloides (PETRAK Cirsiotheca Univ., no 159).

Poznámka 2: Mylné uváděníkříženci: Údaj o nálezu
kříženceCirsiunt eriophorum x heterophyllumod Žandova
(HANDSCHKE apudCELAK.S.-B. Königl. Böhm.Ges.Wiss.
Prag, cl. math.-natur., 1884:73, 1885) se vztahuje k C. erio-
phorum.Údajo výskytukříženceCirsiumpalustreX tubero-
sum (z C. xsemidecurrens RICHTER) v českých lesích
(TAUSCHex MALY Enum. Pl. Phanerogam. Imper. Austr. Uni-
vers. 130, 1848) vznikl převzetím chybné Reichenbachovy
(REICHENB.FI. Germ. Excurs. 286, 1831)synonymizacejmen
C. svlvaticum TAUSCH a C. semidecurrens a ve skutečnosti se

vztahuje k C. vulgare var. hypoleucunt (DC.) KUMMER(cf.
CELAKOVSKY Prodr.FI.Böhm2:255,1871).Rostlinapopsaná
od Slaného jako hybrid Cirsium eriophorum x palusrre = C.

63. Onopordum L. —ostropes *)
Onopordum LINNAEUSsp. Pl. 827, 1753.

xdominii M. SCHULZE(Mitt. Thüring. Bot. Ver. 18:35, 1903)
je veskutečnosti jen mladý exemplář C. vulgare sesbíhavými
listy, plstnatými na spodní straně. neischerem od Sloupnice
popsaný údajný kříženec Cirsium anense x vulgare = C.
xbohemicum FLEISCHERin DÖRFLERHerb. Norm., no 3640,
1898 je v PR a BRNU bohatě doložen: tento originální ma-
teriál zahrnujevšakpouzerůznéextrémní morfotypy C. vul-
gare. Obdobně originální materiál jména C. xfleischeri PODR
(Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 54:339. popsaného jako
kříženecCirsiumcanumx eriophorumz lokality Praha-Ďáb-
lice zahmuje pouze subtilnější morfotyp C. eriophorum se
širšími listovými úkrojky zakončenými jemnějšími konco-
vými ostny.

Poznámka 3: Kříženci. kteří by vzhledem ke společ-
nému výskytu rodičovských druhů mohli být na území CR
nalezeni: Cirsium acaule x eriophorum = C xmartinii LAM-
BERTBull. Géogr. Bot. Mans 21:79, 1911; C. an,ense x bra.
chycephalum = C. xhungaricum ZSAKBot. Közlem. 20:19.
1922; C. arvense x hererophyllum = C. GOLLERet

österr. Bot.Z. 56:311, 1906;C brachycephalu,nx
canum = C. Xborbasii FREYN ex BORBAs Akad. Közlem.

12:79, 1875; C. canum X heterophyllum = C. yunurrianum
KHEK Ann. Naturhist. Mus. Wien 38:96, 1925: C. canum x
vulgare = C. xpreiseri UECHTR.Jahresber. Schles. Ges. Va-
terl. Cult. 63:230, 1885; C. heterophyllum x oleraceum x pa-
lustre; C. oleraceumx palustre x rivulare; C.heterophyllum
X oleraceum X rivulare.

Poznámka 4: Mezirodoví kříženci s rodem Carduus

uváděníněkdyv literatuřemimo územíCR, např.Cirsium
vulgare x Carduus nurans nebo Cirsium heterophyllum x
Carduus personata, u nás zjištěni nebyli.

Lit. • ROUYM. G. (1896): Révision du genre Onopordon. Bull. Soc. Bot. Fr. 43:577—599.—ARĚNESJ. (1942): Contri-
butions ä I'étude desOnopordon de France. Notu). Syst. 10:207—248.—EIGA. ( 1942): Revision of the Onopordon species of
Palestine. Syria and adjacent countries. Palestine J. Bot. 2/4:185—199.—DRESSW. J. (1966): Notes on the cuitivated Com-
positae. 9: Onopordum. Baileya 14:75—86.—GONZALESSIERRAG. et a]. (1992): Revisión taxonomica de las especies iberi-
cas dei género Onopordum L. Candollea 47:181—213.

Dvouleté byliny. Lodyhy až 2 m dl., ostnitě kňdlaté, nebo lodyhy silně zkrácené. Listy střídavé,
přisedlé, peřenodílnéaž peřenosečné,ostnitě zubaté.Úbory kulovité až vejcovité, jednotlivé (zřídka
po 2—3shloučené), skládající vrcholičnaté květenství; zákrov 3—4řadý, zákrovní listeny střechovitě
se kryjící, lysé až chlupaté, někdy žláznaté, tuhé, ostnitě zakončené; lůžko úboru lysé, bez plevek.
Květy trubkovité, oboupohlavné, světle červené až růžové; tyčinky s kopinatým konektivem. Nažky
zploštělé, zaobleně 4hranné, lysé, chmýr drsný, na bázi srostlý do prstence, opadavý. —Asi 4() druhů
v Evropě, s. Africe a z. Asii. Entomogam. Anemochor.

1. Onopordum acanthium L. —ostropes trubil
Tab. 70/1

OnopordumacanthiumLINNAEUSSp PI. 827. 1753,
Exsikáty: FI. Cechoslov.Exs., no 100.- PETRAKFI.

Bohem. Morav. Exs., no 978. —TAUSCHHerb. FI. Bohem., no
743. - Extra fines: H. Rom. Exs., no 2691.

Zpravidla nápadněstatné, ostnité, až 2 m vys.
byliny, zvl. v mládí ± hustě pavučinatě šedě chlu-
paté, později olysávající, s kůlovým kořenem. Lo-
dyha přímá, bohatě větvená, šir. ostnitě křídlatá.

*) Zpracoval K. Sutorý

Listy přízemní růžice a dol. lodyžní až 50 cm dl.,
krátce řapíkaté, podlouhlé až eliptické, nestejně
chobotnatě laločnaté s 3bokými řídce ostnitě zu-
batými úkrojky zakončenými až I cm dl. ostnem,
hor. listy přisedlé, sbíhající v lodyžní křídla.
Úborykulovité,20—70mmv průměru,zpravidla
jednotlivé, méně často po 2—3na koncích křídla-
tých větví; zákrovní listeny podlouhle kopinaté,
ca 15 mm dl., 2,5 mm šir., pozvolna se zužující
v osten až 5 mm dl., na vnější straně s krátkými
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Tab.63: I Cirsium eriophorum, la —lodyžní list, lb —střednízákrovní listen. —2 Carduusnutans, 2a—lodyžní list.

378 Carduus
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