
8. LapsanaL. —kapustka *)
Lapsana LINNAEUSsp. P}. 811, 1753.
Lit. : DIHORUG. et DIHORUA. (1971): Completari la taxonomia generilo Carpinus si Lapsana. Stud. Cerc. Biol.

23:221—229.—Bosc G. et DESCHATRESR. (1980): Le Lapsana communis L. subsp. intermedia (Bieb.) Hayek L. interme-
dia Bieb.) enFrance.Monde P).75 (401):5—6.—SELLP.D. (1981 Lapsanaintermedia Bieb. or LapsanacommunisL. subsp.
intermedia (Bieb.) Hayek?Watsonia13:299-302.

Jednoleté byliny. Lodyhy přímé, v hor. části větvené, lysé nebo roztr. chlupaté, listnaté. Listy řa-
píkaté,celistvéažlyrovitěpeřenodílné.Úborymalé,málokvěté,dl. stopkaté,v řídkýchlatách,v prů-
měru 8—15mm velké; zákrov dvouřadý, vnější zákrovní listeny krátké, nečetné, vnitřní čárkovitě po-
dlouhlé až kopinaté; lůžko úboru lysé, bez plevek. Květy jazykovité, oboupohlavné, žluté. Nažky
nevýrazně 3boké, lysé, bez chmýru. —Asi 9 druhů na s. polokouli, převážně v temperátním pásu. —
Entomogam.

1. lapsana communis L. —kapustka obecná
Tab. 88/1

Lapsana communis LINNAEUSSp. PI. 811, 1753.
Exsikáty: PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 1284.

—Extra fines: FI. Exs. Austro-Hung„ no 3757. —FI. Rom.
Exs.. no 1582. 1583.

Jednoleté byliny s krátkým větveným koře-
nem. Lodyha přímá, (10-)30—80(—120)cm dl.,
lysá nebo roztr. chlupatá, v hor. části větvená, list-
natá. Dolní lodyžní listy dl. řapíkaté, řapík 2—3
(—5)cm dl. , čepel zpravidla (5—)10—15cm dl., 1—7
cm šir., celistvá až lyrovitě peřenodílná, stř. listy
krátce řapíkaté, hor. listy menší, celistvé, ± Pfi-
sedlé, vejčitě kopinaté. Úbory drobné, dl. stop-
katé, uspořádané v řídkých latách; zákrov dvou-
řadý, ± válcovitý, vnější zákrovní listeny ca 1mm
dl.. vnitřní 7—8mm dl., čárkovitě podlouhlé, za-
špičatělé, na bázi kýlnaté. Květy jazykovité, v po-
čtu 8—15(v úboru), s ligulou o málo delší než
zákrov, na vrcholu 5zubou, světle žlutou. Nažky
nevýrazně 3boké, 2,5—8,0mmdl., rýhované, okra-
jové delší než středové, na vrcholu s prstencovi-
tým valem. V-IX. Tf.

2n = 14 (CR: 32. Křivokl.), 16 (extra fines)

Variabili ta: Podle barvy a velikosti lodyh a podle ve-
likosti úborů se v jv. Evropě, zejména na Balkánském polo-

9. CrepisL. —škarda **)

ostrově, rozlišuje několik poddruhů, jejichž taxonomická
hodnotaje však sporná. Populacerostoucí na našemúzemí
lze přiřadit k nominátnímu poddruhu subsp.communis. Po-
pulacev CR jsou málo proměnlivé;vzácněsevyskytující
žláznatě chlupaté rostliny jsou označovány jako f. hirsuta
PETERM.

Ekologie a cenologie: Akátiny, světlé
listnaté a smíšené lesy (roste i ve smrkových mo-
nokulturách), paseky, častá v trávnících a křovi-
nách parků, zahrady, hřbitovy, nádraží, smetiště
a další antropicky ovlivňovaná stanoviště (plevel
v polních kulturách). Nejčastěji na vlhkých až
vysýchavých, živinami bohatých, humózních pů-
dách různého zrnitostního složení s bazickou až

mírně kyselou reakcí; chová se jako světlomil-
ný a polostínomilný druh. Diagnostický druh sva-
zu Galio-Alliarion, též ve společenstvech svazů
Aegopodion a Arction lappae a řádů Quercetalia
pubescenti-petraeae a Atriplici-Chenopodietalia
albi.

Rozšíření v CR: Velmi hojně a rovno-
měrně rozšířený druh po celém území od nížiny
do supramontánního stupně (max.: Krkonoše,
Černáhora, ca 1290m).

Celkové rozšíření: Evropa s výjimkou Islandu.
Kréty,FaerskýchostrovůaŠpicberků.—Mapy:HULTENFA
1968:941; HULTĚN NE 1986:959: MEUSEL et al. 1992:544.

crepis LINNAEUSsp. m. 805, 1753.- syn.•. Barkhausia MOENCHMeth. P). 537, 1794. - Intybellia CASS.Bull. soc.
Philomat. Paris 1821:124, 1821, —Intybus FRIESNovit. FI. Suec.. ed. 2, 247, 1828, nom. illeg., non ZINN 1757. —Soyeria
MONNIEREssai Monogr Hierac. 75, 1829. — Limonoseris PETERM.FI. Lips. Excurs. 589, 1839. —Aracium DULAC FI.
Hautes-Pyrénées483, 1867,nom.illeg., non MONNIER1829.

Lit. : DOMINK. (1904): Dritter Beitrag zur Kenntnis der Phanerogamenfloravon Böhmen. S.-B. Königl. Böhm. Ges.
Wiss. Prag. cl. math.-natur., 1904/18:1—81,et tab. in p. poster. —BABCOCKE. B. et CAMEROND. R. (1934): Chromosomes
and phylogeny in Crepis. II. relationships of one hundred eight species. Univ. Calif. Pubľ. Bot. 6:287—324.—BABCOCK
E. B. (1938): Crepis foetida and four closely related species. J. Bot., London, 76:202—211.—BABCOCKE. B. et CAVEM. S.
( 1938): A study of intra- and interspecific relations of Crepis foetida L. Z. Indukt. Abstammungs- u. Vererbungsl. 75: 124—160.
—BABCOCKE. B. (1947): The genusCrepis. Part I. The taxonomy, phylogeny, distribution and evolution of Crepis. Part II.

*) Zpracoval B. Křísa
**) Zpracovali Z. Kaplan a J. Kirschner
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Systematictreatment.Univ. Calif. Publ. Bot. 21:1—197,22:199—1030.—MARSHALLJ. B. (1962, 1964):NotesonBritish Crepis.
l. Introduction and key. 2. Variants of Crepis capillaris (L.) Wallr. Proc. Bot. Soc. Brit. Isles 4:398—403.5:325—333.—GROB
R. (1966): ZytotaxonomischeUntersuchungenan Crepis capillarisund Crepis nicaeensisund ihrenFrBastarden. Ber.
Schweiz. Bot. Ges. 76:306—351.—DVOŘÁKF. et DADÁKOVAB. (1977): Karyotypes of some species of the genus Crepis L.
Biológia, Bratislava, ser.A, 32:747—757.—NAJDAH. G. et al. (1982):The biology OfCanadianweeds:54. Crepis tectorum
L. Canad. J. PI. Sci. 62:473—481.—NAVASkNM. S. (1985): Problemy kanologii i citogenetiky v issiedovanjjach na vidach
roda Crepis. Moskva. —ANDERSSONS. (1989): The evolution of self-fertility in Crepis tectorum (Asteraceae). PI. Syst. Evo}.
168:227—236.—ANDERSSONS. (1990): A phenetic study Of Crepistectorum in Fennoscandiaand Estonia.Nordic J. Bot.
9:589-600.—HALLIDAYG. (1990): Crepis praemorsa(L.) Tausch,newto westernEurope.Watsonia —ANDERSSON
S. (1991): Geographical variation and genetic analysis of leaf shape in Crepis tectorum (Asteraceae). PI. Syst. Evol.
178:247—258.—MARCENOC. et a}. ( 1991 A contribution to the Crepis vesicaria studies. Bot- Chron., Patras, 10:749—760.—
ANDERSSONS. (1993): Morphometric differentiation, patterns of interfertility, and the genetic basis of character evolution in
Crepistectotum(Asteraceae).P).Syst.Evol. 184:27—40.—ANDERSSONS. et SHAWR. G. ( 1994): Phenotypicplasticity in Cre-
pis tectonłm (Asteraceae) —genetic corelations across light regimes. Heredity 72:113—125.—ANDERSSONS. (1995): Diffe•
rences in the genetic basis of leaf dissection between two populations of Crepis tectorum (Asteraceae). Heredity —
ANDERSSONS. (1996): Rower-fruit size allometry at three taxonomic levels in Crepis (Asteraceae). Biol. J. Linn. Soc.
58:401-407. —TURISOVÁI. (1997): Crepis sibirica na Slovensku. Preslia 69:115—119.—ANDERSSONS. (1999): Quantitative
geneticsof leaf morphology in Crepis tectorum ssp. pumila (Asteraceae).J. Heredity 90:556—561.—DIMITROVAD. et al.
(1999): Karyotype constancy and genome size variation in Bulgarian Crepis foetida s. l. (Asteraceae). Pl. Syst. Evol.

SENNIKOVA. N. (1999): Race-formation in theCrepistectorum group. Komarovia 1:79—84.—DIMITROVAD.
et GREILHUBERJ. (2000): Karyotype and DNA-content evolution in ten speciesof Crepis (Asteraceae)distributed in Bulga-
ria. Bot. J. Linn. soc. 132:281-297.

Jednoleté až vytrvalé byliny se svislými, vřetenovitými hlavními kořeny, nebo s šikmými ažkrátce
plazivými oddenky, smléčnicemi v podzemních nebo i nadzemních orgánech. Lodyhy jednotlivé nebo
lodyh více, přímé nebo vystoupavé, jednoduché nebo větvené, lysé nebo chlupaté, někdy stopkatě
žláznaté. Přízemní listy v růžici, za květu často již z větší části nebo všechny odumřelé; lodyžní listy
střídavé, jednoduché, čárkovité až vejčité, celistvé ažpeřenosečné, tupé až dl. zašpičatělé, celokrajné
nebo zubaté, řapíkaté nebo přisedlé, na bázi klínovité nebo až střelovité, lysé až hustě chlupaté. oje-
dinělerostliny bezlodyžníchlistů. Úborymaléažstředněvelké,jednotlivénakonci větvínebouspo-
řádanév chudě až bohatě větvených latovitých květenstvích; zákrov dvouřadý nebo víceřadý, válco-
Vitě zvonkovitý, válcovitý až vejcovitě baňkovitý, zákrovní listeny čárkovité až kopinaté, celokrajné,
lysé nebo chlupaté či žláznatě chlupaté, u víceřadého zákrovu střechovitě uspořádané, vnější někdy
výrazně kratší než vnitřní (a pak některými autory označovanéjako „listeny zákrovečku”); lůžko úbo-
ru jamkaté, lysé nebo na okrajích jamek brvité, bez plevek. Všechny květy oboupohlavné, s kali-
chem přeměněným v četné štětinky, s korunou jazykovitou, bledě až sytě žlutou, s ligulou někdy na
vnější straně červeně proužkovanou, na vrcholu 5zubou. Nažky úzce válcovitě elipsoidní, oblé, ca
10-20žebré, kratičce osténkaté, hrbolkaté až hladké, na vrcholu zúžené až dl. zobánkaté, s jednořa-
dým nebo víceřadým, sněhobílým nebo špinavě žlutobílým až hnědým chmýrem, s paprsky jedno-
duchými, drsnými, s krátkými a pravidelně uspořádanými štětinkami. —Asi 200 druhů rozšířených
v Asii, Evropě, Africe a Severní Americe. Centrum diverzity leží ve str. Asii. —Autogam. Alogam.,
v j. Asii a Severní Americe také Apomix.

Poznámka: * ) V rostlinách rodu Crepis byly identifikovány hydroxyderiváty nenasycenémastné kyseliny oktadienové
a jejich laktony, ale tüé deriváty s oxidovanými dvojnými vazbami (především epoxy- a peroxyderiváty). Další skupinou
látek, typických nejen pro tento rod, ale i pro mnohé další rody čelediAsteraceaejsou seskviterpenickélaktony, především
guajanolidovéhotypu doprovázenétakéméněčastými eudesmanolidyaojediněle i germakranolidy. V rostlináchrodu Crepis
jsou nejvíce zastoupeny ve formě glykosidů.

la Květonosné lodyhy bezlisté, listy jen v přízemní růžici, celistvé; úbory v bohaté, ale úzké, vej-
7. C praemorsacovitě válcovité latě

b Květonosné lodyhy olistěné, listy celistvé nebo častěji až peřenosečné; úbory v řídkých, ± roz-
kladitých vrcholičnatých květenstvích 2

2a Alespoň vnitřní nažky zúžené ve zřetelný, více než 1,5 mm dl. zobánek, zdéli alespoň 1/2 fer-
tilní části nažky 3

*) Zpracoval J. Harmatha

Tab. 88: I Inpsana communis, Ia —dolní list. —2 Crepis sibirica, 2a—střední list, 2b —nažka. —3 C. paludosa, 3a báze
lodyhy s přízemním listem a kořeny, 3b—středníčást lodyhy s listy, 3c —úbor, 3d —vnitřní zákrovní listen, 3e—nažka.

510 crepis

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

https://ocr.space/searchablepdf#watermark


2a

[TAB. 881 511

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

https://ocr.space/searchablepdf#watermark


b Všechny nažky bez zobánku, pouze v hor. části zúžené, zúžená část do 0,5 mm dl., zdéli nanej-
výš 1/2 fertilní části nažky 6

3a Úborypředrozkvětemzpravidlanicí; rostliny zvl. po rozemnutínepříjemněpáchnoucí.
9. C. foetida

b Úborypřed rozkvětempřímé;rostliny beznepříjemnéhozápachu 4

4a Rostliny s (1)2—5(—9)úbory, vytrvalé; zákrov 13—20mm dl., 10—18mm šir.; čnělky ablizny i za
suchažluté. Rostliny horské 4. C. conyzifolia

b Rostliny zpravidla s více než 10úbory, zřídka smenším počtem úborů, ale pak rostliny útlé. jed-
noleté; zákrov 8—12mm dl., 3—10mm šir.; čnělky ablizny zelené až zelenohnědé, zasuchačerné.
Rostliny nižších poloh 5

5a Zákrov bledě žlutými štětinami odstále chlupatý; lůžko úboru lysé; chmýr nažek za plodu jen
o málo přesahuje zákrov; vnější zákrovní listeny odstálé, bez blanitého okraje nebo s okrajem
slaběblanitým; liguly světle citronově žluté; nažky 3,5—5,5mm dl. 13. C. setosa

b Zákrov lysý nebo řídce měkce černě chlupatý (popř. též kratičce bělavě pavučinatý); lůžko úboru
na okrajích jamek brvité; chmýr nažek za plodu 2x delší než zákrov; vnější zákrovní listeny
alespoňzpočátku přitisklé, šir. blanité na okraji; liguly sytě žluté, naspodu červeně proužkované;
nažky (5—)6—9mm dl.

6a Chmýr nažek špinavěbílý až špinavěžlutobílý, křehký, rozpadavý
b Chmýr nažek čistě bílý, ohebný, nerozpadavý

12. C. vesicaria
7
8

7a Lodyha bělavými chlupy pýřitá a tmavě štětinatě chlupatá; nažky 7—II mmdl., s 20 žebry, čnělky
a blizny i za sucha žluté 1. C. sibirica

b Lodyha lysá; nažky 4,5—5,5mm dl., s 10 žebry; čnělky a blizny tmavě zelené, za sucha černé
2. C. paludosa

8a Zákrovní listeny zvl. na bázi a při okrajích kratičce běloplstnaté, s chlupy jemnými, přitisklými,
nanejvýš 0,5 mm dl., bez žláznatých chlupů; listy tuhé 6. C. pannonica

b Zákrovní listeny řídce pýřité až hustě chlupaté, alespoň na stř. žilce s chlupy štětinatými, odstá-
lými, více než 0,5 mm dl., a s alespoň vtroušenými žláznatými chlupy; listy ± měkké

9a Rostliny vytrvalé, s tmavým tlustým oddenkem
b Rostliny jednoleté až dvouleté, sesvětlým vřetenovitým kořenem

9
10

. 11

IOa Listy přízemní růžice a dol. lodyžní listy zubaté až peřenoklané, stř. lodyžní listy střelovitou
bází objímavé; zákrov 13—20mm dl., 10—18mm šir.; čnělky a blizny i za sucha žluté; nažky
7,5—9,5 mm dl. 4. C. conyzifolia

b Listy přízemní růžice a dol. lodyžní listy celokrajné nebo jen mělce oddáleně zubaté, stř. lodyžní
listy zaokrouhlenou nebo mělce srdčitou bází přisedlé; zákrov 7—12mm dl.. 4—7mm šir.; čnělky
a blizny zelené, za sucha černé; nažky 3,5—4,5mm dl. 3. C mollis

lla Čnělkya blizny hnědozelenéažzelenavěšedé,za suchačerné;rostliny šedozelené;stř.a hor.
lodyžní listy naokraji podvinuté, čárkovité, celokrajné nebo při bázi oddáleně peřenoklané .

8. C. tectorum

b Čnělkyablizny žluténebohnědé;rostlinysvěžezelené;lodyžnílisty naokraji ploché,peřeno-
klané až peřenodílné, pouze nejhořejší celistvé 12

12a Zákrovy 5—8mm dl., po odkvětu častovejcovitě baňkovité; vnější zákrovní listeny ± přitisklé;
úbory 10—13mm v průměru: zralé nažky 1,4—2,5mm dl. 11. C. capillaris

b Zákrovy 7—12mm dl., po odkvětu válcovité až válcovitě zvonkovité; vnější zákrovní listeny od-
stálé,vz. volně přitisklé; úbory (15—)20—35mm v průměru; zralé nažky 2,5—7,5mm dl. 13

13a Vnitřní strana vnitřních zákrovních listenů nezřetelně přitiskle chlupatá (silná lupa!); listy svrchu
nejčastěji ± lysé, naspodu roztr. krátce chlupaté, vz. oboustranně hustě chlupaté, horní uťatou
nebozúženou šir. hrálovitou bází přisedlé; čnělky a blizny žluté; úbory v plném rozkvětu větši-
nou 25—35mm v průměru; zralé nažky 4,0—6,5mm dl., zpravidla s 13—18žebry

5. C. biennis

b Vnitřní strana vnitřních zákrovních listenů lysá; alespoň dol. listy oboustranně chlupaté až srst-
naté, horní ± střelovitými oušky poloobjímavé; čnělky a blizny šedohnědé; úbory 20—25mm
v průměru; zralé nažky 2,5—3,8mm dl., s 10 žebry 10. C. nicaeensis
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l. Sect. Hapalostephium (D. DON) FROELICH

Vytrvalé byliny s oddenky. Lodyhy poměrně
tlusté, květenství spíše chudě větvená. Přízemní
a dol. lodyžní listy velké, řapíkaté, střední a hor.
listy směremk vrcholu lodyhy postupně sezmen-
šující.Úborymnohokvěté,zákrovdvouřadýažví-
ceřadý; lůžko úboru lysé nebo na okrajích jamek
krátce brvité. Cnělky a blizny žluté nebo tmavě
zelené a za sucha ± černé. Nažky bez zobánku,
chmýr jednořadý, křehký, rozpadavý.

1. Crepis sibirica L. —škarda sibiřská Tab. 88/2

crepis sibirica LINNAEVSsp. PJ. 807, 1753.—Syn. :
Soyeria sibirica (L,) MONNIEREss, Monogr. Hieracium 76,
1829.

Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no 985. —
Extra fines: DOMINet KRAJINAFI. Cechoslov.Exs„ no 399.—
SCHULTZHerb. Norm., no 2018.

Vytrvalé, ca 40-150 cm vys. byliny s tlustým
hnědavým plazivým oddenkem. Lodyha přímá,
obvykle 3—7mm v průměru, zvl. v dol. části vý-
razně rýhovaná: lodyha i větve květenství roztr. až
hustě pýřité volně přitisklými pokroucenými bě-
lavými chlupy (pod úbory až plstnaté) a roztr. až
hustě štětinaté odstálými tmavými nežláznatými
tuhými chlupy. Listy pouze lodyžní, celistvé, sytě
zelené, na líci ± lysé, na rubu na žilkách s roztr.
štětinovitými chlupy, dolní s křídlatým zuba-
tým řapíkem až ca 15 cm dl. a 0,6—2,5cm šir.,
střední a horní šir. klínovitou až poloobjímavou
bází přisedlé, čepel podlouhle vejčitá, zpravidla
10—25(—35)cm dl., 6—9cm šir., na okraji drobně
až vykrajovaně zubatá, na vrcholu špičatá až za-
špičatělá.Übory v plném rozkvětu 2,5—4,5cm
v průměru, uspořádanév chudé chocholičnaté la-
tě, větve květenství v počtu 2—10, obloukem vy-
stoupavé z úžlabí vejčitých až podlouhlých liste-
nů; zákrov šir. zvonkovitý, 12—19mm dl., při
bázi ca 11—18mm šir., vnější zákrovní listeny až
10-12 mm dl., 2—3mm šir., ± zdéli 2/3 vnitřních,
šir. čárkovitě kopinaté, tmavě zelené nebo černo-
zelené, obvykle podél stř. žilky hustě tmavě štěti-
natě chlupaté, naokraji někdy bělavě brvité, zříd-
ka celé lysé. na vnitřní straně lysé, vnitřní zákrovní
listeny tvarově podobné, na okraji často světleji
zelené, s výrazněji tmavě štětinatě chlupatou stř.
žilkou, na vrcholu často drsně pýřité; lůžko úbo-
ru na okrajích jamek brvité. Květy jasně žluté,
okrajové 12—20mm dl., přesahující zákrov, s li-
gulou ca 1,5—3,0mm šir., na vrcholu výrazně 5zu-
bou, na rubu čistě žlutou, korunní trubka roztr.
pýřitá; prašníková trubička žlutá, čnělka a blizna

žluté. Nažky úzce válcovitě elipsoidní, 7—II mm
dl., ca I mm šir., jemně 20žebré, kávově hnědé,
k vrcholu znenáhla se zužující, bez zobánku;
chmýr bílý až špinavě bílý, ca 8—10mm dl., pa-
prsky drsné drobnými přímými štětinkami, křeh-
ké, rozpadavé. VII-VIII. Hkf.

2n = 10 (extra fines)
Ekologie a cenologie: Řídképrosvětle-

nébřeziny a subalpínskákeřová společenstva roz-
volňovaná lavinami, okrajově i vysokostébelné
nivy. Na čerstvých až vlhkých, hlubších půdách.
Těžiště výskytu ve společenstvechsvazu Salicion
silesiacae, okrajově zasahuje i do podsvazu Ace-
renion a svazu Dryopterido-Athyrion.

Rozšíření v CR: Pouzenajediné lokalitě
v dolních partiích Velké kotliny v Hmbém Jese-
níku, v subalpínském stupni, v nadmořské výšce
ca1150—1200m.VýskytvCRležínaz.okraji cel-
kovéhoareáludruhu. A—Mapy:HOLUBin Cer-
vená kniha 1999: 116.

O: 97. Hr. Jes. (Velká kotlina).
Celkové rozšíření: Hlavně ve v. Evropě a v z. a stř.

Asii. na východ po Mongolsko. na jih po z. Himálaj, izo-
lovanéarely v CR, naSlovensku,v j. Polsku.ve stř. Rumun-
sku a na Kavkaze. —Mapy: BABCOCK1947:221 (nepřesná);
HULTÉN NE 1986:968: MEUSEL et al. 1992:545.

Poznámka: BABCOCK(1947) považuje škardu sibiř-
skou za nejprimitivnější druh rodu Crepis.

2. Crepis paludosa (L.) MOENCH— škarda
bahenní Tab. 88/3

Crepis paludosa (LINNAEUS)MOENCHMeth. PI. 535.
1794.- syn.: Hieracium paludosu,n L. sp. Pi. 803. 1753.
Aracium paludosum (L.) MONNIEREss. Monogr. Hieracium
73. 1829, —Soyeria paludosa (L.) GODRONFI. Loraine 2:72,
1843. —Aracium attenuatum OPIZ Sezn. Rostl. Květ. Ces. 17.
1852, nom. inval.

Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no 385. —
PETRAK FI. Bohem. Morav. Exs.. no 200. —TACSCH Herb. FI.

Bohem., no 917. Extra fines: FI. Exs.AustrosHung.. no 3406.
-FI. Polon. Exs.. no 384. -FI. Siles. Exs.. no 816. -Gerb. FI.
SSSR. no 4690. - HAYEK FI. Stin Exs.. no 1093.- Herb- FI.

Ross., no 722. - Pl. Fini. Exs., no 399.

Vytrvalé, ca 30—100cm vys., hořké byliny
s krátkým tlustým šikmým tmavým oddenkem se
světlými kořeny. Lodyha přímá, rýhovaná, dutá,
lysá, jen pod květenstvím řídce pýřitá. ± rovno-
měrně olistěná, na bázi často hnědofialově nabě-
hlá. Listy celistvé, tenké, lysé, přízemní krátce úz-
ce nebo křídlatě řapíkaté. s čepelí ± obkopinatou,
na vrcholu špičatou, na bázi klínovitou, nejčastě-
ji 10—20(i více) cm dl., až 4—5cm šir., mělce až
nepravidelně hluboce vykrajovaně zubatou; dol.
lodyžní listy šir. bází přisedlé, tvarem podobné
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listům přízemním, stř. a hor. vejčité až úzce
kopinaté,obvykle do 12cm dl., špičatéažzašpi-
čatělé, hrálovitou nebo střelovitou bází přisedlé
(zřídka jen sbazálním páremmalých, ± špičatých,
nanejvýš poloobjímavých oušek), mělce vykrajo-
vanězubaté.Úboryvplnémkvětuaž3—4cmvprů-
měru,v počtu( I—)3—12(—20),napřímoodstálých,
± obloukovitých, pýřitých stopkách, skládající
chudé, chocholičnatě větvené květenství; zákrov
válcovitý, 9—12mm dl., 4—9mm šir., černozele-
ný, zákrovní listeny výrazně rozlišené, vnější vol-
ně přitisklé, čárkovitě kopinaté, ca 3—5mm dl.,
0 1/2 kratší než vnitřní, kratičce řídce chlupaté
a dosti hustě dl. tmavě stopkatě žláznaté, vnitřní
čárkovité, krátce řídce pýřité a roztr. až hustě dl.
žláznaté, světlejší okraje uzoučké až nezřetelné,
vz. všechny listeny téměř lysé, bez tmavých stop-
katých žlázek;lůžko úborunaokrajíchjamek říd-
ce brvité. Květy žluté, vnější 13—17mm dl., vý-
razně přesahující zákrov, s ligulou až 2,3 mm šir.,
na vrcholu 5zubou, na rubu bez červených prouž-
ků, korunní trubka lysá; čnělka a blizna tmavě
zelené,zasuchačerné.Nažky úzceválcovitěelip-
soidní, ca4,5—5,5mm dl., ca0,6—0,8mm šir., měl-
ce IOžebré, téměř hladké, světle slámově šedo-
hnědé, bez zobánku; chmýr špinavě žlutobílý,
s paprsky křehkými, lámavými, ca 4—5mm dl.,
drsnými. VI-VIII. Hkf.

2n = 12 (CR: 67. Ceskomor.vrch.)
Variabilita: Podjménemvar.brachyotusČELAKby-

ly popsányrostliny s lodyžními listy směremk bázi zúžený-
mi, souškymalými, ± špičatými, nanejvýš poloobjímavými.
Vyskytujísetéměřna celémúzemíCR (dokladoványnapř.
zkrušnýchhor,Krkonoš,Šumavy,Českéholesa,Klatovska,
Blatenska, Třeboňska. Brd, okolí Doks, Královéhradecka
aLitomyšlska)asnejvětší pravděpodobnostípředstavujípou-
zekrajní projevy variability druhu,které nemajítaxonomic-
ký význam.V minulosti byly popsánynmohédalší morfolo-
gické odchylky.vesměsbezskutečnétaxonomickéhodnoty.
K nim patří např. v Krkonoších nalezená var. flosculosa
ČELAK..s ligulouokolo trubkyprašníkůsvinutou,nepřesa-
hujicĺ zákrov,z více míst uváděnávar. leiocephalaCELAK.
[syn.:f. leiocephala(CFLAK.)D0Mml,vyznačujícísetéměř
lysým zákrovem bez tmavých stopkatých žlázek, nebo zeSlo-
venskapopsanávar. pallescensMALOCH,která mázákrovy
světlezelené,s bledými chlupy i žlázkami.

Poznámka: Rostliny druhu C. paludosa s netypický-
mi lodyžními listy (viz „var. brachyotus" v odstavci Varia-
bilita) jsoučastochybně určoványjako C. mollis (s. I.). Nej-
spolehlivější snadno pozorovatelné znaky k odlišení obou
druhů se nacházejí na zralých nažkách. jsou u druhu
C paludosaIOžebré,opatřenéšpinavčžlutobílým chmýrem
skřehkými, lámavými paprsky,zatímco nažkyC.mollis jsou
ca 20žebré,s chmýrem čistě bílým, s paprsky ohebnými,
nerozpadavými.

Ekologie a cenologie: Vlhká, živinami
bohatástanoviště, nejčastěji prameniště, ato i sub-
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alpínská,podél potoků, subalpínskévrbové křo-
viny, svahy s proudící podzemní vodou, vlhké,
častorašelinnélouky,mokřadní olšiny a lužní le-
sy.Na půdách vlhkých ažzamokřených, hlubších,
živinami bohatých, kyselé až alkalické reakce.
Diagnostický druh svazů Swertio-Anisothecion
squarrosi, Sphagno warnstorfiani-Tomenthyp-
nion a Calthion, podsvazů Acerenion a Alnenion
glutinoso-incanae, nezřídka také ve společen-
stvech řádu Adenostyletalia a svazu Cardamino-
-Montion.

Rozšíření v C R: Převážně kolinní až
montánní druh, s optimem výskytu ve vlhkost-
ně příznivých územích pahorkatin mezofytika
av oreofytiku. Roztroušenáaž dostihojnánavět-
šiněúzemíCR. Vzácnánebozcelachybí pouze
v nejteplejších a nejsušších územích termofytika
(např. podstatná částj. Moravy), dále v oblastech
s vápencovým podkladem bez edaficky příhod-
ných mikrolokalit (např. Předšumavské vápence,
Českýkras)a v pánevníchoblastech(zvl. Cheb-
ská, Budějovická a Treboňská pánev). V planár-
ním ažsubalpínském stupni (min.: Mělnická Vru-
tice, 180 m; Lysá nad Labem, Hrabanov, 188 m;
max.: Krkonoše, Bílá louka, 1420 m, Luční bou-
da, 1420 m).

T: ve většině fyt. 0„ avšakvětšinou jen zřídkaaž vzác-
ně; velmi vz. ve fyt. o. 18. Jihomor. úv. (les Dúbrava u Ho-
donina, Rohatce a Bzence; Strážnice), 20. Jihomor. pah.,
21.Haná.[Údajechybějíz fyt. o. 16.Znoj.-brn.pah.,17.Mi-
kul. pah.,19.B. Karp.step.l.—M: ve většiněfyt. o. [Údaje
chybějí z fyt. o. 57. Podzvič.).—O: ve všechfyt. o.

Celkové rozšíření: Ve většině Evropy kromě nej-
sušších oblastí v její jz., j. a jv. části. Od Islandu a s. po-
loviny Britského souostroví pres Belgii a Nizozemsko do
stř. Evropy, na jih po jv. Francii, stř. Itálii, Makedonii a jz.
Bulharsko, přes jz. část evropského Ruska na východ po
str. Ural, na sever až téměř k pobřeží Severního ledového
oceánu.Disjunktní are!y na s. okraji Iberskéhopoloostrova
a v Pyrenejích. —Mapy: BABCOCK 1947:221; HULIÝN NE
1986:967; JÄGERin HEGI,ed. 2, VI/4:1154. 1987;MEUSELet
aj. 1992:545.

2. Sect. Hieracioides FROELICH

Vytrvalé byliny s oddenky. Lodyhy poměrně
tlusté, květenství chudě větvená. Přízemní a dol.
lodyžní listy středněvelké, řapíkaté, střední a hor.
listy směremk vrcholu lodyhy postupněsezmen-
šující.Úbory mnohokvěté,zákrov dvouřadýaž
víceřadý, lůžko úboru lysé nebo na okrajích ja-
mekkrátcebrvité.Čnělkya blizny ± žluté.Naž-
ky bez zobánku, chmýr dvouřadý, ohebný, ne-
rozpadavý.
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3. Crepis mollis (JACQ.) ASCHERS. škarda
měkká

Crepis mollis (JACQUIN)ASCHERSONFI. Brandenburg
1/2:385, 1864. Syn. : Hieracium molle JACQ.FI. Austriac.
2:12, tab. 119, 1774.

Vytrvalé, ca 30—90cm vys. byliny s krátkým
tlustým šikmým oddenkem se světlými kořeny.
Lodyha přímá, rýhovaná, lysá nebo ažřídce pýři-
tá,pod květenstvím ažhustěstopkatěžláznatá, říd-
ceolistěná, nabázi často fialově naběhlá. Listy ce-
listvé, ± tenké, lyséažhustěštětinatěchlupaté, pří-
zemní a dol. lodyžní křídlatě řapíkaté, s čepelí
eliptickou až obkopinatou, na vrcholu tupou až
tupě špičatou, celokrajnou až mělce zubatou, na
bázi klínovitou, 6—18cm dl., cm šir., střed-
ní ahor. lodyžní listy vejčité ažúzce kopinaté, ob-
vykledo IOcmdl., tupěšpičaté,celokrajné ažměl-
ce oddáleně zubaté, zaokrouhlenou bází přisedlé.
Úboryv plnémkvětuaž3—4cmv průměru,uspo-
řádanév hor. 1/2 rostliny ve skupinách po 2—8do
chudě větvené chocholičnaté laty, větve květen-
ství odstálé, ± obloukovité, stopky pod úbory pý-
řité; zákrov válcovitě zvonkovitý, 7—12mm dl.,
4—7mm šir., černozelený, zákrovní listeny výraz-
ně rozlišené, vnější volně přitisklé, čárkovitě ko-
pinaté, ca 2—4mm dl., zdéli 1/4 vnitřních, kratič-
ce řídce chlupaté a dosti hustě dl. tmavě stopkatě
žláznaté, vnitřní čárkovité, krátce řídce pýřité
a roztr. až hustě dl. žláznaté, se světle zelenými
okraji; lůžko úboru na okrajích jamek nezřetelně
brvité. Květy žluté, okrajové 13—17mm dl., vý-
razně přesahující zákrov, s ligulou až 2,5 mm šir.,
na vrcholu 5zubou, na rubu bez červených prouž-
ků, korunní trubka roztr. pýřitá; čnělka a blizna
oranžověžluté. Nažky úzceválcovitě elipsoidní,
3,5—4,5mm dl., 0,6—0,8mm šir., ca 20žebré, hlad-
ké, slámově až okrově hnědé,bez zobánku; chmýr
čistě bílý, ca 4—5mm dl., s paprsky ohebnými,
nerozpadavými. VI—VIII. Hkf.

Celkové rozšíření: Těžištěrozšířeníve stř. Evropě,
od Alp přesj. a stř. Německo, Rakousko,CR a Slovensko
dále na sever ostrůvkovitě přes Polsko do Lotyšska, Litvy
a v. Estonska.Malé exklávní arely ve Skotsku, Pyrenejích,
j. Francii,Švýcarsku,naBalkáně,v RumunskuanaUkraji-
ně.—Mapy: BABCOCK1947:272(bezrozlišenísubspeciĺ,ne-
přesná); MEUSELet al. 1992:546 (bez rozlišení subspecif).

Druh se rozpadá ve dva taxony, lišící se ze-
jména ve tvaru, zubatosti a odění listů ve stř. čás-
ti lodyhy a vykazují zjevnou geografickou a do
jisté míry i ekologickou diferenciaci. Proto jsou
zdehodnoceny naúrovni poddruhů, navzdory pře-
vládajícímu pojetí v zahraniční literatuře, kde
častonejsou rozlišovány vůbecnebojen naúrovni
variety.

la

b

Střední lodyžní listy na líci hustě štětinatě
chlupaté, celokrajné nebo oddálenějemně zu-
baté zvl. v dol. 1/2 listu, 2—6xdelší než širo-
ké. Rostliny subalpínského stupně nejvyšších
poloh Krkonoš aHrubého Jeseníku

(a) subsp.mollis
Střední lodyžní listy na líci lysé nebo jen říd-
ce měkce chlupaté (velmi vz. až středně hus-
tě chlupaté), na okraji výrazně zubaté, Často
5—10xdelší nežširoké. Rostliny převážně pla-
námího až montánního stupně, vz. zasahující
až do subalpínského stupně

(b) subsp. hieracioides

(a) subsp.mollis —škardaměkká pravá Tab. 89/2

Crepismollis subsp.mollis. Syn. : Hieracium croati-
cum W. et K. ex WILLD. sp. Pl. 3/3:1581, 1803. - crepis
succisifolia (ALL,) TAUSCHvar. mollis (JACQ.)KOCHSyn. FI.
Germ. Helv. 441, 1837. nom. illeg. - C. hieracioidesW. et K.
var. cmatica ex DC. Prodr. 7/1 :170, 1838.
—C.mollis var. croatica (WILLD.)ASCHERS,FI. Brandenburg
1/2:386, 1864. —C. croatica (WILLD.) SCHLOSSERet VUK. FI.
Croatica883, 1869,nom.illeg., nonHORNEM.1819.—C.mol-
lis var.typicaBECKFI,Nieder-Österreich2:1275,1893,nom.
inval. —C. succisifolia subsp. mollis (JACQ.)DOMIN S.-B.
Königl. Böhm. Ges.Wiss.Prag,cl. math.-natur.,1904/18:38,
1904, nom. illeg. —C. mollis subsp. eumollis DOMINPreslia
13-15:252, 1936, nom. inval.

Exsikáty: PI. Cechoslov.Exs., no 125.

Střední lodyžní listy vejčité až podlouhle vej-
čité, ca 4—10cm dl. a 1-4 cm šir., 2—6xdelší než
široké, celokrajné nebo oddáleně jemně zubaté
zvl. v do}. 1/2 listu, na líci hustě štětinatě chlupa-
té. Stopka pod úborem 0,6—1,4mm šir.

2n = 12 (extra fines)
Ekologie a cenologie: Subalpínské tráv-

niky, květnaté vysokostébelné nivy, ledovcové
kary. Na sďedně mělkých až hlubokých humóz-
nich půdách dostatečně zásobených živinami
a prosakující vodou, popř. na půdách rvale pod-
máčených. Diagnostický taxon svazu Adenosty-
lion, dáleve společenstvechsvazůNardion aPoo
chaixii-Deschampsion cespitosae.

Rozšíření v CR: Pouzev subalpínském
stupni v oreofytiku vysokých Sudet: Velká Kotel-
ná jáma v Krkonoších a několik lokalit v nejvyš-
ších polohách Hrubého Jeseníku, v nadmořských
výškách ca 1150—1450m. Lokality v CR tvoří
předsunuté drobné arely na sz. lokální hranici roz-
šíření poddruhu. A

O: 93b. Krk. subalp. (Velká Kotelnájáma), 97. Hr. Jes.
(Velká kotlina; Malá kotlina; Velký Máj; VysokáHole; Pra-
děd;Ovčáma;Švýcárna;Mravenečník;Keprník:možnái jin-
de v nejvyššíchpolohách).
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Celkové rozš Ířenĺ: Jižní a východní částareálu druhu.
Přesné rozšíření nominátnĺ subspecie není známo, s jistotou
sevšakvyskytujev pohoří Jura,v Alpách, drobnými arelami
v Sudetských pohořích, adálehojně ve vyšších polohách Kar-
pat, najihu exklávně v DinárskýchAlpách.

(b) subsp.hieracioides (DOMIN) DOMIN—škarda
měkká čertkusolistá Tab. 89/1

Crepismollis subsp. hieracioides (DOMIN) DOMINPres-
lia 13-15:252, 1936. Syn. : Crepis succisifolia subsp.
hieracioides DOMINS.-B. Königl. Böhm. Ges. Włss. Prag, cl.
math.-natur., 1904/18:38, 1904. —Hieracium succisifolium
ALL. FI. Pedem.1:215. 1785.- crepis hieracioidesW. et K.
Descr. Icon. Pl. Hung. 1:71, tab. 70, 1801, nom. illeg., non
(L.) LAM. 1779.- C. succisifolia (ALL.) TAUSCHFlora, Re-
gensburg. 11/I, Ergänzungsbl.:79, 1828. —C. succisifolia var.
integrifolia KOCHSyn. FI. Germ. Helv. 441, 1837.—C. hie-
racioides var. succisifolia (ALL) FROELICHex DC. Prodr.
7/1:170, 1838.—C. mollis var. succisifolia (ALL.) ASCHERS.
FI. Brandenburg 1/2:386, 1864.—C succisifolia var. glabra-
ta FI. Böhm. 2: 193, 1871. -C. hieracioidesvar.
typicaBECK,FI.Nieder-Österreich2:1275,1893,nom.inval.
—C succisifolia subsp. velenovskyiDOMINS.-B. Königl.
Böhm. Ges.Wiss. Prag, cl. math.-natur., 1904/18:37, 1904. —
C. velenovskyi DOMIN S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag,
cl. math.-natur., 1904/18:81, 1904. —C mollis var. velenov-
skyi (DOMIN)BEGERin 111.FI. Mitteleur. 6/2; 1157, 1929.
— C. mollis subsp. velenovskyi (DOMIN) DOMINPreslia
13—15:252,1936.—C. mollis subsp. succisifolia (ALL.) DO-
STALKvět.ČSR 1454, 1949.

Exsikáty: FI. Exs. Reipubl.Social. Čechoslov.,no
1570. - FI. Bohem Morav. Exs., no 575. - TAUSCH
Herb. FI. Bohem., no 915. —Extra fines: H. Exs. Austro-

n03405/1.-F1. 1521. -Gerb. FI. SSSR,
no 4691. —SENNENPI. Esp., no6121, 6122. —SCHULTZHerb.
Norm., no 1605.

Střední lodyžní listy podlouhle vejčité až úz-
ce kopinaté, ca 4—12cm dl. a 1—3cm šir„ 3—10x
delší nežširoké, výrazně zubaté, na líci lysé nebo
jen řídce měkce chlupaté (velmi vz. až středně
hustě chlupaté). Stopka pod úborem většinou

mm šir.
2n= 12(CR: 98. Níz. Jes.)
Variabilita: Na několika lokalitách v území s výsky-

tem typické subsp.hieracioides (např. u Lázní Kynžvart, u Ra-
dostínaveždárskýchvrších,naslatinnýchloukáchuLysénad
LabemauRašovicaOlešniceuČastolovic)sevyskytujírost-
liny s listy poněkudhustěji chlupatými, nežje pro tento pod-
druh typické. Ostatní morfologické znaky (např. listy na okra-
ji zpravidla výrazně zubaté) však plně odpovídají vlastnostem
subsp. hieracioides. Patrně takovéto rostliny stály u zrodu ne-
správnéhoúdaje(HEGIIllustr. FI.Mitteleur., ed.2,VI.14:1156,
1987, ut C. mollis var. croatica) o výskytu C. mollis subsp.
mollis vestř.Čechách.Některénížinnépopulacena slatin-
ných loukách nebo v rozvolněných lužních lesích patrně

prodělaly izolovaný vývoj a vyznačujísespecifickou kombi-
nací znaků. Nejvýraznější odchylkou je typový exemplář (ulo-
žený v PRC) jména C. succisifolia subsp. velenovskyi DOMIN.
sebraný v listnatém leseu Sadské. Tato rostlina se vyznačuje
velkými, celokrajnými dolními lodyžními listy a menšími
zákrovy. Další dva sběry škardy měkké z téže lokality (ulo-
ženév PR) představují rostliny, které morfologicky zapadají
do běžné variability C mollis subsp. hieracioides. Morfolo-
gická diferenciace těchto nížinných populacíje však nízká:
lze pozorovat nejrůznější přechody mezi jednotlivými mor-
fotypy, a to někdy i v rámci jedné lokality. Celkově mozai-
kovitá struktura variability těchto morfotypů neumožňuje je-
jich formální taxonomickou klasifikaci.

Ekologie a cenologie: Podhorské a hor-
ské,často slatinné louky, pastviny alesní světliny,
řidčeji ovsíkové louky a pastviny, popř. vlhčí de-
prese na opukových stráních. Na čerstvě vlhkých
až vlhkých, řidčeji střídavě vlhkých nebo zamok-
řených, živinami bohatých až středně bohatých,
obvykle slabě kyselých až alkalických hlubších
půdách. Diagnostický taxon svazů Polygono-Tri-
setion aNardo-Agrostion tenuis, nezřídka i ve spo-
lečenstvech svazů Molinion, Calthion a Arrhe-
natherion, řidčeji ve společenstvech řádů Adeno-
styletalia a Caricetalia fuscae a svazu Bromion
erecti.

Rozšíření v CR: Roztroušeně,místyi dos-
ti hojně především vhorách a podhůří, v plochých
územích mezofytika naopakvzácnější nebo i chy-
bĹ V nižších polohách zřídka, obvykle jen v úze-
mích s výskytem slatinných luk nebo opukových
strání. V Panonském termofytiku zcela chybí,
s výjimkou kontaktních území s mezofytikem na
stř.Moravě. Od planárního do subalpínského stup-
ně, s optimem v submontánním až montánním
stupni (max.: Krkonoše, Luční pláň, 1425 m).

T: I. Doup. pah.(Kadaň,lit.), 3. Podkruš.pán.(Chomu-
tov-Horni Ves;Chomutov:Cervený HrádekuJirkova; Tepli-
ce; Osek u Teplic), 4b. Lab. střed. (Březí; Litom&ice; Lbín
u Hlinné), 6. Džbán(Libušín—Smečno;Řevničov: Bílichov),
8.Ces.kras(Radotín).I Ia.Všet.Pol.(MělnickáVrutice:Ly-
sánad Labem; Stará Lysá), I Ib. Poděb. Pol. (Poříčany —Sad-
ská), 13a.Rožď. tab. (Loučeň; Lišice; Hradištko u Žiželic),
13b. Mladobol. chl. (Mladá Boleslav, vrch Chlum), 15a. Ja-
rom.Pol. (Vřeštov,lesHluboký),15b.Hrad.Pol.(ČeskéMe-
ziřĺčĺ —Pohoří, luh Zbytka; Opočno, rybník Broumar: Ledce.
les Chropotĺn•, Lochenice; Hradec Králové). 15c. Pard. Pol.
(Labské Chrčice, les Splaví; Lohenice u Přelouče; Mělice;
Březhrad; Roudnička u Hradce Králové), 21. Haná (Náměšť
na Hané; Olomouc-Cernovĺr). —M: 25a. Krušn. podh. vl.,
26.Čes.les,28.Tep.vrchy(roztr.;údajechybějíz fyt. p.: f.
a g.), 29. Doup. vrchy, 30b. Rak. kotl. (Lišany). 31a. Plz.
pah.vl. (vz.), 32.Křivokl., 33,Branž.hv.,34.Plán.hřeb.. 35.
Podbrd. (údaje chybějí z fyt. p.: b.), 36a. Blat. (více údajů),

Tab. 89: Crepis mollis subsp. hieracioides, la —dolní část lodyhy s listy a kořeny, lb —dolní list. Ic —střední listy,
Id —horni list. le —vnitřni zákrovní listen, If— nažka. —2 C. mollis subsp. mollis, 2a —dolní část lodyhy s listy a kořeny,
2b —střední listy, 2c —horní listy.
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36b.Horaž.(Horažďovice),37.Sum.-novohr.podh.(roztr.až
vz.; údajechybějí z fyt. p.: c., f., g., h., j., k., m., p. aq.), 38.
Bud. pán.(Hrbov u Lhenic), 39. Teboň. pán. (Soběslav; Hatnr
u Veselí nad Lužnicí; TYeboň),40a. Pís.-hlub. hřeb. (vz.), 41.
Stř.Povit.,43a.Čert.břem..44.Mileš.střed.(ČervenýÚjezd;
Skalice u Třebívlic, vrch Hradišťany; Mrsklesy, Lipská hora;
Milešov, Milešovka), 45a. Loveč. střed., 46a. Děč. Sněž. (Dě-
ČínskýSněžník),46c.Růžov.tab.(Růžová),54.Ješ.hfr. (vz.),
56.Podkrk. (údajechybějí z fyt. p.: d. ae.), 57a.Bělohr. (L.á-
ny —Lázně Bělohrad; Vidoň —Miletín), 58d. Vraní hory
(Bernarticeu Žacléře,KráloveckýŠpičák),59. Orl. podh

Orl. opuky (Semechnice; Ohnišov, lokalita Záboří; Oleš-
niceu Častolovic),61. Dol. Poorl.,62. Litomyš. pán.(Ne-
došfn),63. Ceskomor.mezih. (údajechybějf z fyt. p.: b., c.,
h., i. a l.], 64b. Jevan. ploš. (Tehovec, lit.), 65. Kumoh. pah.,
66.Hornosáz.pah.,67.Českomor.vrch.,68.Mor.podh.Vy-
soč.(Klepačovu Blanska,údolí Punkvy),69. Želez.hory,
70.Mor.kras(Sloup,údolíPunkvy;OchozuBrna,údolíŘíč-
ky), 71. Drah. vrch., 72. Zábř.-unič. úv. (Bludov, lit.; Zábřeh,
lit.), 73b. Hanuš. vrch., 74. Slez. pah.,75. Jes.podh., 76a.Mor.
bránavl. (HranicenaMoravě),78.B. Karp. les.(Brumov, lit. ;
Šanov, lit.; Bylnice), 80a. Vset. kotl., 81. Host. vrchy,
84a.Besk.podh.(Dobrá; Frýdek;Pazderna,všelit.). —O: té-
měr ve všech fyt. o.; jen málo je údajů z 92. Jiz. hory, [údaje
chybějí z fyt. o. 94. Tepl.-ad. sk., 99. Mor.-slez. Besk.l.

Celkové rozšíření: Rozšířenísubspecienení přesně
známo,KroměCRpotvrzenazeSkotska,z j. a stř.Německa
(Bavorsko, Harz, Duryňsky les), s. Rakouska, z. Slovenska,
jz. Polska a Estonska. Zdá se, že nahrazuje nominátnĺ sub-
specii v sz.částiareáludruhu, zhrubaza linií s. předhůříAlp
—s.Horní a Dolní Rakousko —jv. Morava —j. Polsko —
rusko, s drobnými exklávnĺmi výskyty subsp, mollis za touto
hranicí (Krkonoše, Hrubý Jeseník).

3. Sect. Soyeria (MONNIER)BENTHAM

Vytrvalé byliny soddenky. Lodyhy tlusté, kvě-
tenství chudě větvené. Přízemní adol. lodyžní lis-
ty středně velké, řapíkaté, směrem k vrcholu Io-
dyhypostupněsezmenšující.Úborymnohokvěté,
zákrov víceřadý, lůžko úboru na okrajích jamek
brvité.Čnělkyabliznyžluté.Nažkybezzobánku,
chmýr 2—4řadý,ohebný, nerozpadavý.

4. Crepisconyzifolia (GOUAN)KERNER—škarda
velkoúborná Tab. 90/1

Crepis conyzifolia (GOUAIN)KERNEROesterr. Bot. Z
22:255, 1872.—Syn. : Hieracium conyzifolium GOUANIII.
Observ.Bot. 59, 1773. —H. grandiflorunt ALL. FI. Pedern.
1:217, t 785.- crepis grandiflora (ALL.) TAUSCHFlora, Re.
gensburg, 11/I, Ergänzungsbl.:80, 1828. —Soyeria grandi-
flora (ALE) MONNIEREss. Monogr. Hieracium 76, 1829. —
Crepis balcanica VELEN. S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss.
Prag, cl. math.-natur., 1890/1:53, 1890. — C. conyzifolia
subsp.grandiflora (ALL.) DOMINPreslia 13—15:251,1936.—
C. conyzifolia subsp. confusa (WOLOSZCZAK)Soô Veröff.
Geobot. Inst. RUbel Zürich 6:247, 1930.

Exsikáty: TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 916, 916b (ut
C. grandiflora unif70ra TAUSCH).—Extra fines: PETRAKFI.
Bohem. Morav. Exs., no 1578.

Vyrvalé, ca 20-50 cm vys. byliny s krátkým
tlustým větveným oddenkem. Lodyha ± přímá,
hranatě rýhovaná, chudě olistěná, při bázi až 6 mm
v průměru, velmi řídce kratičce pýřitá a dosti hus-
tě černě žláznatě chlupatá (pýřitost někdy chybí,
zídka rostliny bezžláznatých chlupů). Listy ± ce-
listvé až mělce členěné, sytě zelené, oboustranně
bledě chlupaté a (zvl. horní) obvykle i černavě
žláznaté, přízemní uspořádány v růžici a nejdelší
lodyžní listy řapíkaté, 7—15(—20)cm dl., až 4 cm
šir., s čepelí podlouhlou až podlouhle obkopina-
tou, na vrcholu tupou až tupě špičatou, nepravi-
delněvykrajovaně zubatou ažmělcepeřenoklanou,
nabázi znenáhla zúženou v šir. křídlatý řapík; stř.
lodyžní listy ± obkopinaté, celokrajné, špičaté, šir.
poloobjímavou až střelovitou bází přisedlé, krat-
ší.Úbory v plnémrozkvětu3,5—4,5cmv průmě-
ru, v počtu (1)2—5(—9),na až 3 mm tlustých, ob-
vykle hustě černě žláznatých stopkách, uspořá-
dané v hor. rostliny do chudě větvené
chocholičnaté laty s čárkovitými listeny, větve
květenství přímo nebo obloukovitě odstálé; zá-
krov zvonkovitý, 13—20mm dl., 10—18mm šir.,
černozelený; vnější zákrovní listeny přitisklé, ca
6—8mm dl., čárkovitě kopinaté, hustě, obvykle
černavědl. žláznatěchlupaté, vnitřní černavé, ne-
bo tmavě zelené s černavým stř. pruhem, většinou
± hustě tmavě žláznatě chlupaté a často i roztr.
vločkovitě krátce chlupaté; lůžko úboru na okra.
jích jamek brvité. Květy sytě žloutkově žluté,
okrajové 18—21mm dl., přesahující zákrov, s li-
gulou až 3 mm šir., na vrcholu 5zubou, na rubu
bez červených proužků, korunní trubka roztr. pý-
řitá; čnělka a blizna žluté. Nažky úzce válcovitě
elipsoidní, 7,5—9,5mm dl., ca 15—20žebré,hlad-
ké, světle slámově hnědé, k vrcholu znenáhla se
zužující, bez zřetelného zobánku; chmýr sněho-
bílý, 6—9mm dl., s paprsky ohebnými, nerozpa-
davými. VI-IX. Hkf.

2n = 8 (extra fines)

Variabilita: Vezdepřijatém pojetí seu násvyskytuje
pouze subsp. conyzifolia. Rostliny s úzce křídlatými, delšími
řapíky přízemních listů, str. lodyžními listy na bázi ± neobjí-
mavými, a mírně ztlustlou stopkou úborů, vyskytující sena
z.Kavkazu av sv.Anatolii, patří k subsp.djimilensis (C. KOCH)
LAMOND.

Tab. 90: I Crepis conyzifolia. la —báze lodyhy s listem a oddenkem, lb —detail odění stopky úboru. Ic - vnitřní zákrovní
listen. —2 C.pannonica, 2a střední listy, 2b—vnitřní zákrovní listen,
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Rozlišovánížláznatýchrostlin jako subsp.conyzifoliaod
rostlin nežláznatěchlupatých,označovanýchjako subsp.con-
fusa (WOLOSZCZAK)soo je s největší pravděpodobností ta-
xonomicky neoprávněné. Rostliny soběma typy odění se vy-
skytujĺ vevšechtřechoblastechvýskytudruhuv CR.někdy
(v Karpatechmimo územíCRčastěji)i pospolunajednéIo-
kalitě. Z nápadnějšíchodchylek bez taxonomickéhovýzna-
mu lze jmenovat rostliny sjediným úborem [ f. monocephala
(MURR) BEGER,C. grandiflora var. unif70ra TAUSCHex Orr
nom. inval., C. grandiflora var. monocephala OPE, nom.
inval.l, kteréu nás byly sbírányv Krkonošíchspolu s typic-
kými víceúbornými rostlinami.

Ekologie a cenologie: Horské až subal-
pínské louky, smilkové pastviny. zpevněné sutě,
volná místa v porostech kosodřeviny, květnaté
horské nivy. Na mělkých skalních až hlubších
humózních, popř. zrašelinělých, čerstvě vlhkých
půdách na silikátovém podkladu. Diagnostický
druh svazuNardo-Agrostion tenuis, často ve spo-
lečenstvech svazů Nardion, Calamagrostion vil-
losae, Calamagrostion arundinaceae, Adenosty-
lion a subalpínských variant svazu Vaccinion.

Rozšíření v CR: Téměřvýhradnějen
v oreofytiku vysokých Sudet, především v Krko-
noších, na Králickém Sněžníku a v Hrubém Je-
seníku. Sudetské arely leží na s. hranici celkové-
ho areálu druhu. V montánním až subalpínském
stupni, ojediněle sestupuje i do stupně submon-
tánního (min.: Rýchory, Horní Maršov, 650 m;
Králický Sněžník, Petříkov u Ostružné, 700 m;
Krkonoše,PředníLabskáu ŠpindlerovaMlýna,
Krausovy boudy, 730 m; max.: Krkonoše, Kotel,
1400 m, Studniční hora, 1400 m; Hrubý Jeseník,
Vysoká hole, 1400 m).

M: 73a.Rychleb. vrch. (Horní Lipová u Lipové-láznĺ.
lit.). —O: 92a.Jiz. hory les. (Bedřichov u Jabloncenad Ni-
sou, pouze zplanělá nebo přechodně zavlečená, lit.), 93. Krk..
96. snu.. 97. Hr. Jes.

Celkové rozšířeni: Značně ostrůvkovitý areál pre-
vážně ve vyšších pohořích v j. polovině stř. Evropy; Pyrene-
je. Alpy, s. Itálie. Krkonoše. Králický Sněžník, Hrubý Jese-
ník, Karpaty,balkánská pohoří, Kavkaz.—Mapy: BABCOCK
1947:294; JÄGERin HEGI, ed. 2, VI/4:1150, 1987: MEUSEL et
a}. 1992:547.

4. Sect. Crepis

Vytrvalé nebo dvouleté byliny s oddenky ne-
bo bez oddenků. Lodyhy poměrně tlusté, kvě-
tenství chudě až bohatě větvené. Přízemní a dol.

lodyžnílisty středněvelké,řapíkaté.Úborymno-
hokvěté, zákrov dvouřadý; lůžko úboru na okra-
jích jamekbrvité.Čnělkyablizny ± žluté.Nažky
bez zobánku, chmýr 2—3řadý,ohebný, nerozpa-
davÝ•

520 Crepis

5. Crepis biennis L. —škarda dvouletá
Tab. 97/1

Crepisbiennis LINNAEUSSP.P]. 807, 1753.—Syn. : Cre-
pis lodomeriensis BESSERPrim. FI. Galiciae Austriac. 2: 159,
1809. —Limonoseris biennis (L.) PETERM.FI. Lips. Excurs.
589, 1838.

Exsikáty: TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 918, 919. —
Extra fines: FI. Exs. Austro-Hung.. no 3410/1, li. - FI. Exs.
Distr. Bacov.. no 536. FI. Neerl, Exs., no 693. —FI. Rom.
Exs., no 1592. - Herb. FI. Ross.. no 772.

Dvouleté, ca 25—115cm vys., živě zelené by-
liny s vertikálním vřetenovitým bělavým hlavním
kořenem. Lodyha přímá obvykle 4—8mm v prů-
měru, výrazně rýhovaná, v dol. části roztroušeně,
jinde řídce chlupatá odstálými rovnými nebo
ohnutými štětinovitými chlupy, v hor. části i říd-
ce pavučinatěchlupatá,± bezžláznatýchchlupů,
na bázi často červenofialově naběhlá, řídce až stř.
hustě olistěná. Listy v obrysu podlouhle obkopi-
naté,obvykle nepravidelně peřenoklanéažpeřeno-
sečnés protaženým koncovým úkrojkem, řidčeji
lyrovitě nebo kracovitě členěné, nejčastěji 8—22
cm dl. a 2—6cm šir„ na rubu, zvl. na žilkách říd-
ce až roztr. odstále chlupaté krátkými tuhými
tlustými chlupy, popř. ± olysalé, na líci nejčastěji
± lysé, vz. až hustěchlupaté, dolní sčepelí nabázi
znenáhla klínovitě zúženou v krátký křídlatý řa-
pík, horní šir. hrálovitou bází přisedlé, na vrcholu
tupě špičaté, postranní úkrojky odstálé nebo pří-
moodstálé, šir. trojúhelníkovité až± čárkovité, ce-
lokrajné nebo s nečetnými většími ostrými zuby
či laloky,zřídkalisty jen laločnatězubaté.Úbory
v plném rozkvětu ca 2,3—3,5cm šir., zlatožluté,
četné,po 2—8uspořádanév hor. 1/2 rostliny do
řídké chocholičnaté laty, větve květenství odstá-
lé, stopky úborů ca 1mm tlusté, roztr. pavučinatě
chlupaté; zákrov válcovitý až válcovitě zvonko-
vitý, ca 9—12mm dl., při bázi obvykle 4,5—6,0mm
šir., světle zelený; zákrovní listeny výrazně rozli-
šené, vnější v počtu (3—)5—8(—10),volně přitisk-
lé, později obloukem rozestálé, čárkovitě kopina-
té, ca 3,5—7,0mm dl. (až 0 1/3 kratší než vnitřní),
na vnitřní stranělysé, vně, zvl. naokrajích pavu-
činatěchlupaté,zelenéstmavězelenýmstř.prouž-
kem, vnitřní čárkovitě kopinaté, navnitřní straně
nezřetelně (silná lupa!) přitiskle chlupaté krátký-
mi průsvitnými chlupy, vně hustěpavučinatě chlu-
paté a na tmavším stř. proužku obvykle s četnými
tlustými černozelenými žláznatými štětinami, vz.
zákrovní listeny na vnější straně lysé; lůžko úbo-
ru na okrajích jamek roztr. brvité. Květy zlatožlu-
té, okrajové 12—18mm dl., výrazně přesahující
zákrov, s ligulou ca 1,2—2,0mm šir., na vrcholu
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5zubou, na rubu někdy mírně nazelenale prouž-
kovanou, bez červených proužků, velmi vz. oko-
10prašníkové trubičky svinutou, korunní trubka
řídce chlupatá; prašníková trubička jasně žlutá;
čnělka a blizna žluté nebo bledě šedožluté. Naž-

ky 4,5—6,5mm dl., při bázi nejširší, k vrcholu se
mírně zužující, (9—) jemně příč-
ně svraskalé, světle hnědé, bez zobánku; chmýr
sněhobílý, paprsky ca 54 mm dl., k vrcholu ště-
tinkaté, ohebné, nerozpadavé. V—IX(—XI). Hkf.

2n 40 (CR: 41. stř. Povit.)
Variabilita: Značně variabilní druh. patrně hybrido-

gennĺho původu, avšak rodiče nejsou známi (BABCOCK1947).
Nejčastější členění druhu uváděné v literatuře je založeno na
tvaru listů; rozeznávány jsou tři morfotypy: var.dentata KOCH
(syn.: var. integrifolia UECHTR.)má dol. listy klínovitě obvej-
čité, zubaté, horni celokrajné, var. runcinata KOCH[syn.: var.
lodomeriensis (BESSER)BECK] se vyznačuje dol. listy kraco-
Vitč laločnatými až kracovitě peřenoklanými. s úkrojky vel-
kými, celokrajnými nebo u vrcholu listu zubatými, a horními
listy laločnatě zubatými, a var. lacera W. et GR., která má
všechny listy hluboce kracovitč peřenoklané. s rozeklanými,
často různotvarými úkrojky. Z našeho území byly dále po-
psány:var.IaevisCELAK..s lysými zákrovy.var.glandulife-
ra CEI.AK.,jež se vyznačuje zákrovy s četnými žláznatými
chlupy. a f. flosculosa ČELAK..založenána rostlině sbírané
u Vitiněvsi u Jičína, s ligulou okolo prašníkové trubičky svi-
nutou, zákrov nepřesahující. Všechny tyto odchylky mají ne-
patrnouči žádnoutaxonomickou hodnotu.

Relativně časté jsou abnormity v utváření květenství:
stopkaté květy v úboru (f. tubiflora ROHLENAined.), způso-
bené napadením roztočem Eriophyes rechingeri NAL. her-
bářové sběry dokládají výskyt takových rostlin namnoha úze-
mích.např.Praha,Jičín.Jaroměř,Opočensko.Sloupnice,Her-
manice. Skutečsko. Vysokomýtsko aj.

Vzácněsevyskytují rostliny shustěchlupatými listy, kte-
ré pak často bývají mylně pokládány za C. nicaeensis. Větši-
na těchto nálezů pochází z extrémně suchých stanovišt (ru-
miště. písčiny), takže lze předpokládat, že se alespoň zčásti
jednáo krajní projev fenotypické plasticity druhu. U násbyly
takové rostliny zjištěny např. u Hlinné u Litomëfic, v 'ITebo-
ni, Brně a mezi Lednicí a Charvátskou Novou Vsí.

Ekologie a cenologie: Louky, pastviny,
meze, travnaté okraje komunikací, lesní lemy,
úhory. zpevněné břehy vodních toků, náspy, star-
ší rumiště, poloruderální trávníky. Na vlhkých až
vysýchavých, obvykle hlinitých, živinami boha-
tých půdách kyselé ažslaběalkalické reakce.Nej-
častěji ve společenstvech svazu Arrhenatherion
(diagnostický druh), často také Polygono-Trise-
tion a Cynosurion, řidčeji Sisymbrion oficinalis
a Dauco-Melilotion, popř. Arction lappae.

Rozšíření v CR: Téměř po celém území
CR dosti hojně až obecně,podél dopravních ko-
munikací zavlékána i do vysokých horských po-
loh.V planárnímažsupramontánnímstupni,zříd-
ka až ve stupni subalpínském (max.: Krkonoše,
chata Výrovka, 1360m).

T, M: ve všech fyt. o. —O: patrně ve všech fyt. o. (úda-
je chybějí. ale výskyt pravděpodobný ve fyt. o. 89. Novohr.
hory, 96. Král. Sněž.].

Celkové rozšíření: PřevážnáčástEvropy,odstř.Spa-
nělska, Francie a Velké Británie na východ po j. Finsko. Po-
balti, stř. část evropského Ruska, v. Rumunsko a sz. Bulhar-
sko; v severských státech pouze adventivní výskyty. —Mapy:
BABCOCK 1947:418; HULTÉN NE 1986:965: MEUSEL et al.
1992:548.

6. Crepis pannonica (JACQ.)C. KOCH—škarda
panonská Tab. 90/2

Crepis pannonica (JACQUTN)C. KOCHLinnaea 23:689,
1851. Syn.: Hieracium pannonicum JACQ.Collectanea
Suppl. 5: 148, 1796.—Crepis rigida W. et K. Descr. Icon. PI.
Hung. 1:18. tab. 19, 1800.

Exsikáty: H. Exs. Reipubl, Social.Čechoslov.,no
1674. —Extra fines: F}. Exs. Austro-Hung.. no 3409. —FI.
Rom. Exs.. no 2497.

Vytrvalé, ca cm vys. byliny s tlustým
tmavě hnědým válcovitě vřetenovitým hlavním
kořenem. Lodyha tuhá. přímá, od báze dosti hus-
tě olistěná, s listy postupně se zmenšujícími, zvl.
při bázi výrazně rýhovaná, někdy červenofialově
naběhlá, ažca 6 mm tlustá, při bázi hustě přitiskle
chlupatá a odstále ± štětinatě chlupatá. Listy tuhé,
oboustranně chlupaté a řídce žláznaté, dolní ne-
pravidelně vykrajovaně zubaté, podlouhle obko-
pinaté, 9—25cm dl., až 6 cm šir., s čepelí zúženou
v křídlatý zubatý řapík, stř. a hor. listy vejčité až
kopinaté, poloobjímavou až střelovitou bází
přisedlé,zubaté,řidčeji chlupaté.Úboryv plném
rozkvětu 2,5—4,0cm v průměru, uspořádané zpra-
vidla v hor. 1/2 rostliny do chudě větvené cho-
choličnaté laty, větve květenství šikmo až kolmo
odstálé a vystoupavé, řídce kratičce pavučinatě
chlupaté, stopky úborů tlusté, tuhé, ± hustě chlu-
paté; zákrov zvonkovitý, 10—15mm dl., 7—10mm
šir., zákrovní listeny rozlišené, vnější čárkovitě
kopinaté ažúzcetrojúhelníkovité, 3—6mm dl., ob-
vykle kratší než 1/2 délky vnitřních, zvl. na bázi
a při okrajích kratičce běloplstnaté, s chlupy jem-
nými, přitisklými, nanejvýš 0,5 mm dl., bez žláz-
natých chlupů, s tmavou stř. částí a světlejšími
okraji, vnitřní podlouhle úzce kopinaté, s tmavě
zelenou stř. částí a výrazně světlejšími okraji, říd-
ce bělo- až šedoplstnaté, na vnitřní straně lysé;
lůžko úboru na okrajích jamek brvité. Květy žlu-
té, okrajové 12—18mm dl.. výrazně přesahující
zákrov, s ligulou 1,5—2,0mm šir., na vrcholu 5zu-
bou; čnělka a blizna žluté. Nažky úzce válcovitě
elipsoidní, 5,0-6,5 mm dl., tmavě kaštanově hně-
dé, 15—20žebré,velmi jemně drsné, v hor. části
zúžené, bez zobánku; chmýr sněhobílý, ca 7—8
mm dl., s paprsky ohebnými, nerozpadavými.
VI-VIII. Hkf.

2n= 8 (CR: 20b.Hustop.pah.)
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Ekologie a cenologie: Výslunné stepní
a křovinaté stráně, suché výhřevné meze, dříve
zřejmě i opuštěnévinice. Na sušších,hlubších, ži-
vinami a minerálně bohatých, obvykle hlinito-
písčitých půdách alkalické neboneutrální reakce.
Těžiště výskytu ve společenstvech svazu Festu-
cion valesiacae a v otevřených společenstvech
svazu Prunion spinosae.

Rozšíření v CR: Vzácně v Panonském ter-
mofytiku naj. Moravě v území podél osy Vyškov
—Šitbořice—Dolní Bojanovice;jednounalezena
i u Brna. Celkem asi na 8 lokalitách v kolinním

stupni, v nadmořských výškách ca 230—380 m.
Dnesnaposlednílokalitě, kdeje malý zbytek po-
pulace vlivem nevhodného managementu a ne-
funkční územníochranynapokraji vyhubení.Vý-
skyt naMoravě leží na z. hranici celkového areá-
lu druhu. A —Mapy: HOLUBin Červenákniha
1999:114(mapa neúplná).

V následujícím přehledu je u jednotlivých lo-
kalit uveden poslední známý rok ověření výsky-
tu, případně rok zveřejnění nálezu.

T: 16.Znoj.-brn. pah. (Brno-Obřany, 1952), 20a. Bučov,
pah.(Větmíky u Dražovic, 1924),20b.Hustop. pah.(lokalita
Malé strany mezi Komořany aDražovicemi, jediná existující
populace, smalým počtem jedinců, naposledy ověřenar. 1998;
Otnice,1924;VłsengruntyuBošovic,1924:Šitbořice.80.lé-
ta 19.stol., lit.; Nikolčice, 1888;StarýPoddvorov, 1894).

Celkové rozšíření: rozšířenív j. částievrop-
ského Ruska,dále jižnčji (po hiátu) mezi Krymem a Kavka-
zem, za Uralem v s. Kazachstánu a tčsnč přilehlé části z.
Sibiře; západněod tohoto centra areálu již jen vzácně a ost-
růvkovitě, sarelami naj. Moravě, v Panonskénížině,na ru-
munsko-moldavsko-ukrajinskémpomezíanaz. pobřežíCer-
ného moře. —Mapy: BABCOCK1947:418 (nepřesná); MEUSEL
et ais 1992:548.

5. Sect. Intybellioides FROELICH

Vytrvalé byliny s oddenky. Lodyhy středně
tlusté až tenké, květenství chudě větvená. Listy
pouze v přízemní růžici, středně velké, řapíkaté.
Úborymnohokvěté,zákrovdvouřadý,lůžkoúbo-
ru lysé.Čnělkya blizny± žluté.Nažkybezzo-
bánku, chmýr dvouřadý, ohebný, nerozpadavý.

7. Crepispraemorsa (L.) F. L. WALTHER—škar-
da ukousnutá Tab. 91/1

Crepis praemorsa (LtNNAEUS)F. L. WALTHERFI. Gies-
sen584, 1802.—Syn. : Hieracium praemorsum L. Sp. Pl.
801, 1753.—Intybuspraemorsus(L.) FRIESNovit. FI. Suec.,
ed. 2, 245. 1828.—Inrybellia praemorsa (L.) MONNIEREss.
Monogr. Hieracium 79. 1829. —Soyeria praemorsa (L.)

FI. 2:223, 1835.

2b —vnitřní zákrovní listen, 2c —nažka.
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Exsikáty: Fi. Exs. Reipubl. Social. Cechoslov., no
1571. - PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 795. - TAUSCH
Herb. FI. Bohem.. n0914. —Extra fines: Esthonian PI., no 181.
- H. Rom. Exs., no 852. - Herb. FI. Ross.. no 823. - REI-
CHENBACHFI. Germ. Exs., no 1439. —SCHULTZHerb. Norm.,
no 1149. —SCHULTZBrp. Cichoriaceotheca, no 50-

Vytrvalé, obvykle 15—70cm vys. byliny skrát-
kým vystoupavým ukousnutým oddenkem. Lo-
dyha neolistěná, přímá, oble rýhovaná, při bázi
hustěji, v hor. části řídce pýřitá. Listy v přízemní
růžici, obvejčité až úzce podlouhle obkopinaté,
5—16(—20)cm dl. a až 5 cm šir., celokrajné nebo
oddáleněnevýrazně zubaté,navrcholu tupé, vnitř-
ní listy růžice často špičaté, na bázi klínovitě
zúžené, světle zelené, oboustranně zvl. při bázi
dostihustěpýřité.Úboryčetné,drobné,v plném
rozkvětu až 1,5 cm v průměru, v ± husté, vejco-
Vitě válcovité latě, dol. větve laty někdy oddále-
né, všechny vyrůstající v úžlabí drobných čárko-
vitých listenů, stopky úborů tenké, pýřité; zákrov
válcovitý až válcovitě zvonkovitý, k bázi se zu-
žující, úzký, 9—II mm dl., při bázi 3—6mm šir.,
zákrovní listeny rozlišené, vnější ± přitisklé, po-
dlouhle vejčité až čárkovitě kopinaté, 3—4mm dl.,
černozelené,s nezřetelným uzoučkým světlým
okrajem, hustě až roztr. bělavě pýřité, nežláznaté,
vnitřní nežláznaté, obvykle zvl. na stř. žilce pýři-
té tužšími chlupy, navnitřní stranělysé; lůžko úbo-
ru lysé. Květy světle žluté, okrajové 9—12mm dl.,
přesahující zákrov, s ligulou ca 1,5 mm šir., na
vrcholu 5zubou, častos načervenalými zoubky, na
rubu bez červených proužků, korunní trubka roztr.
pýfitá; čnělka a blizna sytě žluté až šedavěbledě
žlutozelené. Nažky úzce válcovitě elipsoidní, 4—5
mm dl., mělce 20žebré, hladké, šedohnědé, bez
zobánku; chmýr sněhobílý, ca 5 mm dl., s paprs-
ky ohebnými, nerozpadavými. V—VII. Hkf.

2n= 8 (CR: 20b.Hustop.pah.)
Variabilita: U násjen subsp.praemorsa. Ostatní pod-

druhy, někdy spojovanév samostatnýdruh C. froelichiana
DC. (např. GUTERMANNet al. österr. Bot. Z. 122:260-261,
1974),sevyskytují v j. Evropě: subsp.corymbosa(GAUDIN)
P. D. SELL (syn. C. fmelichiana DC.) s volnou, chocholič-
natou latou a nažkami 4,0-5,5 mm dl., se vyskytuje v j. AI-
pách,a subsp.dinarica (BECK)P.D. SELL,s podobněuspo-
řádáným květenstvím avšak s korunou květů růžovou nebo
bílou, s výskytem v jv. Alpách a horách Chorvatska, Bosny
a Hercegoviny.

Ekologie a cenologie: Světlé listnaté
lesy (zvl. šipákové a teplomilné doubravy a hab-
Finy), sušší, druhově bohaté lemy listnatých le-
sů, přirozené lesostepní loučky, slatinné louky. Na

Tab. 91: I Crepis praemorsa. —2 C nicaeensis,horní část lodyhy s latou, 2a —dolní Částlodyhy s listy a kořenem,
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vysýchavých, minerálně bohatých hlubších pů-
dách, obvykle na vápnitých aj. bazických podkla-
dech. Konkurenčně slabý druh, vyžadující pravi-
delnékosenínebo extenzívní pastvu. Nejčastěji ve
společenstvech svazů Bromion erecti, Geranion
sanguinei, Quercion pubescenti-petraeae, řidčeji
Aceri tatarici-Quercion ZóLYOM1 1957, Carpi-
nion a Caricion davallianae.

Rozšíření v CR: Převážněv termofytiku
a v teplejších územích mezofytika, zvl. v územích
s bazickými horninami, jinde druh vzácný nebo
většinouzcelachybí, pro oreofytikum nepotvrzen.
Od planárního do submontánního stupně (max.:
Javorníky, Vranča u Nového Hrozenkova, Stoleč-
ný vrch, chata Portáš, 870 m). V minulosti dosti
hojný zvl. v Českém(předevšímLabském)stře-
dohoří,Ceskémkrasu,VýchodnímPolabía naj.
Moravě. Druh v průběhu 20. stol. silně ustoupil
a naprostávětšina jeho lokalit dnesjiž neexistuje.
Výčet lokalit apříležitostně uváděnáhojnost v pře-
hledu fytochorionů vyjadřuje celkové historické
rozšíření, které se však podstatně liší od součas-
néhostavu.A —Mapy: ŠMARDAXM 1963:map.
75 (Morava);SLAVÍKin KvětenaCR 7:41,2004.

T: 3. Podkruš. pán. (Přítkov u Proboštova), 4. Loun.-lab.
střed. (zvl. ve fyt. p. b., jinde vz.), 5. Terez. kotl. (Libochovi-
ce —Budyně nad Ohří), 6. Džbán, 7a. Liboch. tab. (Přestavl-
ky). 7b.Podřip.tab. (RoudnicenadLabem;RovnápodŘí-
pem),7c. Slán.tab. (Kladno-Hnidousy), 8. Ces.kras (často),
11. stř. Pol., 12.Dol, Pojiz. (Liblice; Čečelice:Mladá Bole-
slav,lesíkChoboty;Řepín—VysokáLibeň),13a.Rožď.tab.,
14a. Bydž. pán. (Rašín u Hořic; Sadová u Hořic), 15. Vých.
Pol. (často),16.Znoj.-brn. pah., 17.Mikul. pah., 18a. Dyj.-
svr.úv. (Židlochovice), 18b.Dolnomor. úv. (Bzenec;Mistřín;
Vlkoš), 19.B. Karp. step., 20. Jihomor. pah. (hojné roztr.), 21.
Haná (často). —M: 29. Doup. vrchy (zaniklá obec Tunkov
u Vojkovic), 32. Křivokl. (Zbečno, mezi hájovnami Zakopa-
néa Klíčava; Sýkořice; Nižbor), 37a.Hor. Poot. (Milčice u Su-
Sice), 37b. Suš.-horaž. váp. (Horažďovice: Rabí), 37f. Strak.
váp. (Strakonice), 37i. Chvalš- Předšum- (Jáma u Lhenic, osa-
da Borovka;Záhoří u Chrobol), 371.Ceskokr. Předšum.,41.
Stř. Povlt. (Zbraslav: Štěchovice),44. Mileš. střed. (často),
45a. Loveč. střed., 46b. Kaň. Labe (Hřensko), 51. Polom. ho-
ry (Tupadly), 52. Ral.-bez, tab. (Jestřebí; Bezděz, Velký Bez-
děz; Klokočka aMalý Rečkov u Bakova nad Jizerou: Ptýrov),
56b.Ji]. Podkrk. (Vrchlabí), 60.Orl. opuky (Ješetice u Sol-
nice; Záměl, stráň Borek), 62. Litomyš. pán. (Nové Hrady
u Vysokého Mýta), 66. Hornosáz. pah. (Chotěboř; Sopoty;
Sobíňov), 68. Mor. podh. Vysoč., 70. Mor, kras (Ochoz
u Brna,Lysáhora;Bmo-Lĺšeň,údolíŘíčkyu chatovéosady
Honek), 71. Drah. vrch. (ve fyt. p. a. a b. jen vz.), 72. Zábř.-
unič. úv. lit.). 74b.Opav.pah. (Kmov, lit.; Opava,
lit.), 75. Jes-podh. (Moravský Beroun, lit.: Město Libavá, za-
niklá osadaStřelná, lit.), 76a,Mor. bránavl., 76b.Tršic. pah.

(Přestavlky),77a.Ťd5n.les(Kobeřice,Těšanka;Dambořice,
les Vysoký), 77c. Chřiby (Vresovice, lit.; Koryčany: Cete-
chovice, chata Vlčák; Kvasice, hájovna Lávky), 78. B. Karp.
les. (často), 79. Zlín. vrchy, 80a. Vset. kotl., 81. Host. vrchy,
82. Javorn. (Huslenky, vrch Hrachovec, lit.; Vranča u Nové-
hoHrozenkova, Stolečný vrch, chata Portáš;Nedašova Lhota,
vrch Kyjanice), 84a. Besk. podh. (Staříč, vrch Kamenná, lit.).

T. Haenke uvádí škardu ukousnutou z Krkonoš od osa-

dy Lučiny (Bobí louky), jižně pod vrcholem hory Slatinná
stráň jižně od Pece pod Sněžkou, z nadmořské výšky ca

m (cf. JENIKzpr. čs. Bot. společ.20:203,1985).
Tento údaj nebyl po r. 1786 nikdy potvrzen.

Celkové rozšíření: Středníav. Evropaapřilehláčást
j. Sibiře. V Evropě od v. Francie, přes Alpy a stř. Evropu sou-
Visle ve ± stejných zeměpisných šířkách dále na východ, na
severpoj. Norsko aj. Švédsko,najih poSrbskoa s.Bulhar-
sko.V Asii stepní zónou na východ až po Burjatsko. Některé
údaje ze stř. Skandinávie jsou pochybné. Recentně zavlečena
do Velké Británie. —Mapy: BABCOCK1947:548; HULTĚNNE
1986:967; JÄGERin HEGI, ed. 2, VI/4:1159, 1987; MEUSEL et
al. 1992:548.

6. Sect. Mesophylion BABCOCK

Jednoleté nebo dvouleté byliny s vřetenovi-
tým hlavním kořenem. Lodyhy tenké, květenství
zpravidla bohatě větvená. Přízemní a dol. lodyž-
ní listy zpravidlamalé,řapíkaté.Úbory středně
bohaté,zákrov dvouřadý; lůžko úboru naokrajích
jamekbrvité. Čnělkya blizny ± hnědozelené,za
sucha± černé. Nažky bez zobánku, chmýr jedno-
řadý, ohebný, nerozpadavý.

8.Crepis tectorum L. —škarda střešní Tab. 92/1
Crepis tectorum LINNAEVSSp. Pl. 807, 1753.
Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no 987.

TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 922, 922b (ut C. tectorum p in-
tegrifolia TAUSCH).—Extra fines: BRAUN-BLANQUETFI. Raet.
Exs., no 597. —Exs. Torun., no 272. —Herb. FI. Ross.,no 622.

Jednoleté nebo dvouleté šedozelené, (7—)
1()—55(—100)cm vys. byliny sesvětlým vřeteno-
vitým hlavním kořenem. Lodyha přímá nebo ob-
loukem vystoupavá, výrazně rýhovaná, jemně
pavučinatě chlupatá, při bázi někdy i roztr. žláz-
natá, často červenofialově naběhlá. Přízemní lis-
ty v obrysu ± obkopinaté, krátce úzce řapíkaté ne-
bok bázi znenáhla zúžené, obvykle 4—8cm dl. aca
I ,2—2,5cm šir., ± tupě špičaté, drobně zubaté ne-
bo až kracovitě nebo lyrovitě peřenosečnés kol-
mými úzce trojúhelníkovitými až čárkovitými
úkrojky, stř. lodyžní listy obvykle úzce kopinaté
až čárkovité, mírně rozšířenou až kratičce stře-
lovitou bází přisedlé, v dol. 1/3 často oddáleně

Tab. 92: I Crepis tectorum. la —detail horního listu s podvinutými okraji, lb —zákrov, Ic —vnější strana vnitřního zákrov-
ního listenu, Id —vnitřní zákrovni listen z boku, le —nažka. —2 C. capillaris, 2a —báze lodyhy s růžici přízemních listů
a kořenem, 2b —zákrov, 2c —nažka.
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peřenoklané až peřenosečnés nitkovitými až čár-
kovitými úkrojky, hor. lodyžní listy úzce čárkovi-
té, celokrajné, střední i horní na okraji podvinuté,
na vrcholu špičaté.Úbory v plném rozkvětu
1,5—2,0cm v průměru, sytě žluté, uspořádané
v hor. 1/3—1/2rostliny (někdy již od báze) do roz-
volněné, řídce až bohatě větvené chocholičnaté
laty, stopkyúborů tenké, pavučinatě chlupaté aob-
vykle roztr. žláznaté; zákrov válcovitě zvonkovi-
tý, nejčastěji 8—II mm dl. a 4—7mm šir., ± šedo-
zelený, zákrovní listeny výrazně rozlišené, vnější
nečetnév počtu 7—Il, volně přitisklé až nestejně
přímo odstálé, ± čárkovitě kopinaté, ca 2—5mm
dl., zdéli 1/2 vnitřních, bělavě plstnatě pavučina-
té, často s roztr. černavými žláznatými štětinami
na stř. žilce, vnitřní úzce světle lemované, řídce
plstnaté, na stř. žilce s řídkými černavými žlázna-
tými štětinami, na vnitřní straně přitiskle chlupa-
té rovnými chlupy; lůžko úboru naokrajích jamek
brvité. Květy sytě žluté, okrajové 11—13mm dl.,
laátce přesahující zákrov, s ligulou ca 1,5 mm šir.,
na vrcholu 5zubou, na rubu bez červených prouž-
ků, korunní trubka roztr. pýřitá; čnělka a blizna
hnědozelené až zelenavě šedé, za sucha ± černé.
Nažky úzce válcovitě elipsoidní, 3,0—3,7mm dl.,
tmavě kaštanově hnědé až tmavě červenohnědé,
IOžebré, drsné, na vrcholu zúžené do světlejší, ca
0,1—0,3mm dl., zobánkovité části, chmýr sněho-
bílý, ca 3-4 mm dl., s paprsky ohebnými, neroz-
padavými. V—IX. Tf.

2n = 8 (extra fines)

Variabilita: Velmi variabilní druh, který se rozpadá
v několik taxonů charakteristických vlastnfm areálem, zde
hodnocenýchna úrovni poddruhu.Různí autoři se liší v po-
čtu rozlišených taxonů i v jejich taxonomickém hodnocení:
pojetí kolísají od 3 subspeciĺ (např. SELLin TVTINet al. FI.
Eur. 4:353, 1976; LID Norsk, Svensk, Finsk FI. 527, 1987;
ANDERSSON1990) po 5 druhů (CEREPANOVin CVELEVFI.
Evrop.Casti SSSR8:134, 1989;SENNIKOV1999;CVELEV
Opred.Sosud.Rast.Sev.-zap.CastiRossii654,2000).Poje-
ti ruských autorůsevšak zdábýt taxonomicky nadhodnoce-
né.Rozsahčleněnílistové čepele,který je vjejich pracíchpo-
užíván jako jeden z klíčových znaků pro odlišování druhů. je
kódován jedním nebo několika málo geny: peřenosečné listy
s čárkovitými úkrojky jsou projevem dominancenad mělce
peřenolaločnými listy (ANDERSSON1993. 1995). Jednoduchá
dědičnost změn ve tvaru listové čepele byla příznivá pro
rychlé evoluční změny, avšak jednotlivé morfotypy nezíska-
ly během relativně krátkého vývoje od posledního zalednění
silné reprodukčníbariéry a fertilita křížencůje vysoká (AN-
DERSSON1991, 1993).

Nanašemúzemísevyskytujepouzesubsp.tectorum,kte-
rá se vyznačuje lodyhou cm dl.. přízemní-
mi listy nečetnými, str. a hor. lodyžními listy obvykle úzce
kopinatými ažúzcečárkovitými, celokrajnými nebov dol. 1/3
až peřenosečnými, obvykle vyšším počtem úborů, zákrovy
7—11mmdl., s listeny plstnatými, s řídce vroušenými ažčet-
nými žláznatýmištětinami,a okrajovými paprskujícímikvě-
ty 12—15mm dl.

526 Crepis

V literatuře bylo navrženomnožstvíjmen pro taxonyna
infraspecifické úrovni, založenýchpředevšímna odchylkách
v celkovém habiturostlin, délce lodyhy,členění listové čepe-
le a velikosti úborů. Nejčastěji rozlišované jsou var. segetalis
ROTH(dolní lodyžní listy Sir. obkopinaté, drobně zubaté, stř.
listy úzce kopinaté, téměř celokrajné, horní čárkovité, kratičce
střelovitou bázípřisedlé)a var.gracilis WALLR.(všechnylo-
dyžní listy čárkovité, celokrajné, na bázi klínovité nebo jen
kratičcestřelovité).K rostlinámzúzemiCR sedálevztahují
jména var.pectinataCELAK.,var. integrifolia TAUSCHexOrr,
nom. inval., var. discoidea OPE. nom. inval., f. gracilis
R. DvoŔAK, nom. illeg. Všechny tyto odchylky spadají do
normálního rozsahu proměnlivosti a nemají taxonomický
význam.

Ekologie a cenologie: Vesměs na naru-
šených až antropogenních stanovištích: volné pís-
činy, váté písky, pískovny, písčité říční náplavy,
koruny chátrajícíchzdí,patyzdíbudov,pole,úho-
ry, lesní paseky,skládky, náspydopravních komu-
nikací, zřídka i zahrady, rozvolněné xerotermní
trávníky a řídké bory na písku. V minulosti čas-
těji jako plevel, po změně tradičního způsobu
zemědělského hospodaření (aplikace herbicidů,
neponechávání polí ladem) z polí ustoupil, po-
dobně jako z vesnic s úbytkem „starosídelních"
stanovišť. V současnosti roste převážně na ru-
derálních plochách (zvl. železniční nádraží)
a volných písčinách. Na půdách různého zrnitost-
ního složení od hlinitopísčitých po kamenité,
mělkých, často kypřených, sušších nebo vysý-
chavých, obvykle kyselých, živinami i humu-
sem chudých nebo na jiných neúživných a dobře
propustných substrátech. Nejčastěji ve společen-
stvech svazů Bromo-Hordeion murini (diagnos-
tický druh), Eragrostion, Convolvulo-Agropyri-
on, Plantagini-Festucion ovinae, Polygonion avi-
cularis, Dicrano-Pinion a třídy Secalietea.

Rozšíření v CR: Ponejvícev Panonském
termofytiku, méněčastov Ceskémtermofytiku
ateplejších územích mezofytika, s nepravidelnou
frekvencí výskytu, zřídka a obvykle pouze pře-
chodně zavlékána do vyšších poloh, v oreofytiku
pouzevýjimečně.V Cecháchdruhřídce roztrou-
šený až vzácný, jen místy v oblastech s vyšší frek-
vencí písčitých stanovišť (např. ve Středním aVý-
chodním Polabí) dříve hojnější, ale i tam dnesčas-
to ve velkých územích nezvěstný. Na Moravě
relativně hojnější, řídce roztroušený druh, jen lo-
kálně na příhodných stanovištích (např. písčiny
mezi Bzencem a Rohatcem, železniční nádraží
Brno a Břeclav) hojný. V planárním až submon-
tánním stupni (max.: Lužické hory, Jedlová, zří-
cenina hraduTolštejn, ca 650m; Podhůří Šuma-
vy, Nýrsko, 600 m).

Množství literárních údajů je chybných.
Zvláště to platí pro někdy uváděnégeneralizované
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výskyty formou „hojná" nebo „obecná" v lokál-
ních floristických pracích, jak poznamenává již
Skalický (SKALICKÝet al. Preslia 33:171, 1961).
Nejčastěji je zaměňována s C. capillaris a drob-
nějšími rostlinami druhu C. biennis.

T: l. Doup. pah.. 3. Podkruš. pán. (Modlany-'čštany
u Teplic; Chomutov), 4a. Loun. střed.(Hrádek u Rané.svah
vrchu Raná), Sb.Roudn. písky (Hrobce), 6. Džbán (Kladno,
lit.), 7b.Podfip.tab.(RoudnicenadLabem;úpatíŘípu;Měl-
nik-Mlazice),7c.Slán.tab.,8.Ces.kras(Praha-HIubočepy;
Praha-ChuchIe; Praha-Radotĺn), 9. Do]. Povlt. (Odolena vo-
da;Praha-Sárka:Praha-CibuIka;Praha-Smĺchov),IOa.Jenšt.
tab.(Praha-ĎábIice•,ZápyuBrandýsanadLabem), Ob.Praž.
kotl. (Praha-HoIešovice),I I. Str.Pol., 12.Dol. Pojiz.(Čistá;
DalešiceuBakovanadJizerou;MladáBoleslav;Řepín,lit.),
13a.Rožď. tab. (Jabkenice;Kundratice), 14a.Bydž. pán.(Ji-
Čín;Kbelnice u Jičína; Hněvčeves —Benátky), 15. Vých. Pol.,
16. Znoj.-bm. pah. (často), t7b. Pavl, kop. (Klentnice; Mi-
kulov), 18. Jihomor. úv. (dosti hojně), 19. B. Karp. step., 20.
Jihomor.pah.(často),21.Haná(roztr.).—M: 22. Halštr.vrch.
(Hranice, lit.), 24a.Cheb.pán.(FrantiškovyLázně), 24b.So-
kol.pán.(OstrovuKarlovýchVarů),26.Ces.les(LabuťuSta-
rého Sedliště, lit.; Přimda), 28d. Touž. vrch. (Mnichov), 28f.
Svojš. pah. (Stříbro). 3 Ia. Plz. pah. vl., 32. Křivokl. (Zbečno,
lit.; Nižbor, lit.), 33. Branž. hv. (Lučice u Chudenic), 34. Plán.
hřeb. (Hamerský Dvůr u Hojsovy Stráže, lit.), 36. Horaž. pah.,
37d.Ckyň.váp.(Předenice,lit.; Čkyně,lit.), 37e.Volyň.Před-
šum.(Katovice),37f- Strak.váp.(Řepice,lit.), 37h.Prach.
Předšum.(Prachatice,lit.), 371.Ceskokr. Předšum. (Český
Kľumlov, lit.), 37p.Novohr. podh. (Plav, lit.), 38. Bud. pán.
(Štěkeň;Humňanyu Ražic;Netolice;CeskéBudějovice),39.
łreboň. pán. (zřídka), 41. Str. Povlt. (zídka), 48. Luž. kotl.,
50. Luž. hory (Jedlová,zříceninahraduTolštejn, lit.), 51.Po-
lom. hory (Tupadly, lit.), 52. Ral.-bez.tab. (Bělá pod Bezdě-
zem,lit.), 53a.Českolip.kotl. (ČeskáLípa;CeskáLípa-Du-
bice;Mimoň), 55e.Mark. pah.(Cešov,doubravaČešovské
valy), 56b. Jil. Podkrk. (Hostinné; Vidochov, vrch Kozinec),
56c.Trut. Podkrk (Karlovka uChotěvic; Chotěvice), 58b. Po-
lic. kotl. (Náchod-BčIoves), 6(). Orl. opuky (Val u Dobrušky;
Olešniceu Častolovic;KostelecnadOrlicí), 61c.Chvojen.
ploš.(HradecKrálové-NovýHradecKrálové;Albrechtice nad
Orlici, lit.), 62. Litomyš. pán. (Litomyšl; Benátky u Lito-
myšle; Sloupnice;Borová u Sloupnice),63c. Stř. Poorl. (Üs-
tí nad Orlicí), 63e.Poličsko (Polička), 63f. Ceskotřeb.úv.
(Parník u ČeskéTebové), 63j. Lanškr. kotl. (Mladějov, lit.),
64a.Průh.ploš.(Újezdu Průhonic),64c.Černokost.perm
(Poříčany,lit.), 65. Kutnoh. pah., 66. Hornosáz. pah. (vz.),
67.Ceskomor.vrch.,68.Mor. podh.Vysoč.,69.Želez.hory,
70.Mor. kras(Sloup;Vilémovice, propastMacocha,lit.), 71a.
Bouz. pah. (Řimice), 71c. Drah. podh., 72. Zábř.-unič. úv.,
73b. Hanuš. vrch. (Písařov, lit.; Jedlí; Vltošov u Zábřeha; Vác-
lavov u Oskavy; Police; Klopina), 74b. Opav. pah. (Opava),
75. Jes.podh.(Bruntál,lit.; Štemberk,lit.), 76.Mor, brána,
77b. Liten. vrchy (Zdislavice, lit.), 77c. Chřiby (Kvasice; Ha-
lenkovice; Kudlovice; Bohuslavice), 80a. Vset. kotl. (Vsetín,
lit.), 81. Host. vrchy (Rajnochovice, lit.; Polomsko u Rajno-
chovic, lit.), 83. Ostr. pán. (Ostrava-Svinov; Ostrava-Ttebo-
vice), 84a. Besk.podh. (Místek; TYinec;ČeskýTěšín).—
O: 86. Slavk. les („Císařský Les”, bez přesnélokality, lit.),
93. Krk. (Rýchory, „v pásmupod lesem", lit.), 94. Tepl.-ad.
sk. (Adršpach, skalní město).

Přesnálokalizace azařazeni do fytochorionu nejsoumož-
né v případě Tauschova sbčru označeného „zdi u Prahy”.

Cežkové rozšíření: Centrum rozšíření ve str., s. a v.
a stř. a v. Asii. V Evropě se vzácně vyskytuje ještě

na Iberském poloostrově, ve Francii, Belgii, Nizozemsku,
s. Itálii a Srbsku. V Asii kromě hlavního rozšffení ve stepní
zóně Sibiře a stř. Asie ještě ojediněle zavlékána do sídlišť v s.
a v. části Sibiře až po Dálný východ (Sachalin, Kamčatka).
Zavlečena také do Sevemĺ Ameriky a Austrálie. —Mapy:
BABCOCK 1947:561; HULTĚN FA 1968:954; HULTÉN CP
1971:275, HULTÉN NE 1986:968; MEUSEL et al. 1992:548.

7. Sect. Barkhausia (MOENCH) GAUDIN

Jednoleté byliny s vřetenovitým hlavním ko-
řenem. Lodyhy středně tlusté, květenství volně
větvená. Přízemní a dol. lodyžní listy malé až
středněvelké, řapíkaté.Úbory mnohokvěté,zá-
krov dvouřadý nebo víceřadý, lůžko úboru na
okrajíchjamek brvité.Čnělky a blizny ± žluté.
Alespoň vnitřní nažky zúžené ve zřetelný zobá.
nek, chmýr dvouřadý, ohebný, nerozpadavý.

9. Crepisfoetida L. —škarda smrdutá

Crepisfoetida LINNAEUSsp. PL 807, 1753. - syn.:
Barkhausiafoetida (L.) E W. SCHMIDTSamml. Phys.-Oekon.
Aufsätze 1:283, 1795.

Jednoleté,nepříjemně páchnoucí, žlutavě mlé-
čící, ca 15—55cm vys. byliny se světle hnědým
vřetenovitým hlavním kořenem. Lodyha ± přímá,
rýhovaná, při bázi často červenofialově naběhlá,
řídce přitiskle pavučinatě vlnatá a hustě až řídce
pokrytá světlými ± odstálými štětinovitými, na
bázi rozšířenými chlupy. Přízemní listy řapíka-
té, proměnlivého tvaru, s čepelí v obrysu ± šir.
obkopinatou, peřenosečnou nebo peřenodílnou,
s úkrojky kolmo odstálými, šir. čárkovitými až
trojúhelníkovitými, vykrajovaně zubaté, někdy
ostře laločnatě zubatými; lodyžní listy poloobjí-
mavou, kratičce ouškatou bází přisedlé, v obrysu
úzce vejčité až šir. čárkovité, kracovitě peřeno-
sečnéaž peřenoklané, zřídka celistvé ajen oddá-
leně zubaté, špičaté, všechny listy srstnatě chlu-
paté,2—16cmdl.,0,5—5,0cmšir.Úboryv plném
rozkvětu ca 1,2—3,0cm v průměru, zpravidla čet-
né, uspořádané do rozvolněné laty, hlavní větev
Často mírně zalamovaně zprohýbaná, postranní
větve šikmo až kolmo odstálé a vystoupavé, nej-
dolejší větevčastojiž v dol. části rostliny, stopky
úborů tlusté, hustě chlupaté, vz. i řídce žláznaté,
před rozkvětem častonicí, později přímé; zákrov
šir. zvonkovitý ažúzceválcovitě zvonkovitý, 8—14
mm dl., 5—II mm šir., zákrovní listeny rozlišené,
vnější kopinaté až čárkovité, ± přitisklé, Pfi bázi
mírně kýlnaté, 2—10mm dl., řídce kratičce pavu-
činatě chlupaté a na kýlu dl. chlupaté tužšími
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nežláznatými chlupy, vnitřní řídce tence šedoplst-
naté a pokryté hustými tužšími odstálými chlupy
nebojemnými žláznatými chlupy, na vnitřní stra-
někrátce přitiskle hedvábitě chlupaté; lůžko úbo-
tu na okrajích jamek hustě krátce brvité. Květy
zářivě citronově žluté, okrajové 9—16mm dl., vý-
razně přesahující zákrov, s ligulou až 2 mm šir.,
na vrcholu 5zubou, na rubu ± červeně proužko-
vanou, korunní trubka řídce chlupatá; prašníková
trubička i čnělka s bliznou žluté, zřídka čnělka
a blizna až zelené. Nažky zobánkaté, tělo nažky
úzce válcovitě elipsoidní, okrajové nažky nečet-
né,kratší, tlustší, i skratičkým zobánkem 6-9 mm
dl., ca 12žebré, středové 1()—16mm dl. (včetně
zobánku), ca 20žebré, světle hnědé, jemně drsné,
tělo nažky velmi pozvolna zúžené v zobánek až
12mm dl.; chmýr sněhobílý, paprsky 4—8mm dl.,
ohebné. nerozpadavé.VI—IX, Tf, Hkf.

Variabilita: Druh serozpadáve tři subspecie,z nichž
dvězasahujii naúzemíCR.TYetípoddruh, subsp.commutata
(SPRENGEL)BABCOCK,který se liší přítomností dlouhých, ble-
dých Šupinnalůžku úboru a paprskychmýru pouze3—4mm
dl., se vyskytuje pouze v j. části Balkánského poloostrova, na
ostrovechv Egejskémmoři a odtudpřesAnatólii do s. Sýrie
a z. Íránu.

Celkové rozšíření: Evropské Středozemí, odtud za-
sahuje na sever po j. Anglii, stř. Německo a Polsko, na vý-
chod přes Ukrajinu, Krym aTurecko až ke Kaspickému moři.
-Mapy: BABCOCK1947:676.

la Nejdelší vnější zákrovní listeny zdéli 1/4—1/2
vnitřních; chlupy na vnitřních zákrovních lis-
tenechpřevážněměkké, kadeřavé, shojně při-
míšenými žláznatými chlupy, štětinovité chlu-
py chybějí; zákrov za květu úzce válcovitě
zvonkovitý, delší než široký

(a) subsp.foetida
b Nejdelší vnější zákrovní listeny zdéli 1/2—3/4

vnitřních; chlupy na vnitřních zákrovních lis-
tenech převážně štětinovité, u báze ztlustlé,
s přimíšenými chlupy jemnými, měkkými,
zřídka ještě i s ojedinělými vtroušenými žláz-
natými chlupy; zákrov zakvětu šir. zvonkovi-
tý, delší nežširoký .

(b) subsp. rhoeadifolia

(a) subsp.foetida —škarda smrdutá pravá
Tab. 93/2

Crepisfoetida subsp.foetida. —Syn. : Barkhausia gra-
veolensLINKEnum. Hort, Berol. Alt. 2:290, 1822.—Crepis
glandulosaGUSS.PI. Rar. 329, 1826,nom. illeg., non BAST,
in DESV.1814. - Barkhausia glandulosa C. PRESLFI. Sicul.

I :XXXI, 1826.—Crepisfoetida var. vulgaris BISCHOFFBeitr.
FI. Deutschl. 252, 1851. nom. inval. —C.foetida var. glandu-
losa (C. PRESL) BISCHOFFBeitL FI. Deutschl. 252, 1851. -
C.foetida subsp.genuinaCELAK.Prodr.FI. Böhm.2:190,
1871, nom. inval. —C.foerida subsp. glandulosa (C, PRESL)
ARCANGELIComp. Ital. 432, 1882.—C. foetida subsp.
eufoerida BEGERin 1--1EGI111.FI. Mitteleur. 6/2:1174. 1929,
nom. inval. —C. foełida subsp. vulgaris BABCOCKJ. Bot.
76:205, 1938, nom. inval.

Exsikáty: Extra fines: FI. Exs. Austro-Hung., no 3414.
—FI. Exs. Bavar., no 1052. —Ross Herb. Sicul., no 158.

Úboryv plnémrozkvětuca I ,2—2,5cmvprů-
měru, zákrov za květu úzce válcovitě zvonkovitý,
8—11 mm dl., 5—7 mm šir., 1,5—1,8x delší než
široký, vnější zákrovní listeny čárkovité až čár-
kovitě kopinaté, 2—6mm dl., 0,3—0,8mm šir., nej-
delší z nich zdéli 1/4—1/2vnitřních, chlupy na
vnitřních zákrovních listenech převážně měkké,
kadeřavé, s hojně přimíšenými žláznatými chlu-
py, štětinovité chlupy chybějí; paprsky chmýru
4—6 mm dl. Tf.

2n = 10 (extra fines)
Ekologie a cenologie: Pastvou obnaže-

né vápencové kopce, vápencové lomy a jejich
okolí, kamenité vápencové droliny a lemy lesíků.
Na sušších, mělkých, kamenitých půdách bazické
reakce. Cenologické vazby vyhynulého poddruhu
je možno odhadnout podle údajů naetiketách her-
bářových sběrů: těžiště ve společenstvech svazu
Dauco-Melilotion, řidčeji v narušených společen-
stvech svazu Festucion valesiacae.

Rozšíření v CR: Potvrzenapouzeze stř.
a jz. Cech,z územís vápencovýmpodkladem.
V Českémkrasunacházenav minulosti pouze
ojediněle, nyní již 100 let neověřena. V oblasti
Sušicko-horažďovických vápenců opakovaně na-
lézána až do poloviny 20. stol.; při revizi jiho-
českých lokalit v r. 2001 nebyla škarda smrdutá
pravá nalezena. Na přelomu 70. a 80. let 19. stol.
uváděna jako velmi hojná u Strakonic. V součas-
nosti se jedná o nezvěstný a patrně vyhynulý ta-
xončeskéflóry. A—Mapy:SLAVÍKin KvětenaCR
7:40, 2004.

T: 8.Čes.kras(Srbsko—Karlštejn,1903;Praha-Branĺk.
1836—1849).—M: 37b. Suš.-horaž. váp. (doklady z let
1877—1951:Sušice;Dobršín;CepiceuRabí:Rabí;Žichovice;
Velké Hydčice; Horažďovice), 37f. Strak. váp. (Strakonice —
Domanice, 1879-1882),

Celkové rozšíření: Západní aj. Evropa, od Portu-
galskaaŠpanělskapřesFranciiaj. Anglii po stř.aj. Němec-
ko, malými arelami v jz. a str.Cechácha v sz. Polsku, smě-
rem na jih kromě hiátu v Alpách po Korsiku a stř. Sicílii,
dále na východ Středozemimpo jz. pobřeží Černéhomoře
asabsencíve většíčástiAnatóliepoSýrii, Libanona Írán.—
Mapy: BABCOCK1947:676: MEUSELet al. 1992:549.

Tab.93: I Crepisfoetida subsp.rhoeadifolia, la báze lodyhy s přízemními listy a kořenem, lb —vnitřní zákrovní listen,
Ic —nažkazestředuúboru.—2 C.foetida subsp.foetida,2a—vnitřní zákrovnílisten.
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(b) subsp.rhoeadifolia (BIEB.)CELAK.—škarda
smrdutá mákolistá Tab. 93/1

Crepisfoetida subsp.rhoeadifolia(BIEBERSTEIN)ČE-
LAKOVSKÝProdr.FI. Böhm. 2:190, 1871.—Syn. : Crepis rho-
eadifolia BIEB.FI.Taur.Cauc.2:259,1808.—Barkhausia rho-
eadifolia (BIEB.)BEB. FI. Taur.Cauc.3:538, 1819.- c.foe-
tida var. hispida BISCHOFFBeitr. FI. Deutschl. 252, 1851.

Exsikáty: FI. Exs. Reipubl.Social.Cechoslov.,no
1572. —PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs„ no 980. —TAUSCH
Herb. FI. Bohem„ no 923 (ut Barkhausia foetida). —Extra
fines: FI. Exs.Austro-Hung., no 3415.—FI. Exs. Distr. Ba-
cov.. no 333.- FI. Rom. Exs., no 853. Gerb. FI. SSSR, no
4697. —SCHULTZHerb. Norm., no 1151. —SIMENIS Iter Orient.,
n06201.

Úboryv plnémrozkvětuca 1 cmv prů-
měru, zákrov za květu šir. zvonkovitý, 8—14mm
dl., 6—11mm šir., delší než široký, vněj-
šízákrovní listeny kopinaté,4—10mmdl., 0,6—1,7
mm šir., nejdelší z nich zdéli 1/2—3/4vnitřních,
chlupy navnitřních zákrovních listenechpřevážně
štětinovité, u báze ztlustlé, s přimíšenými chlupy
jemnými, měkkými, zřídka ještě i s ojedinělými
vtroušenými žláznatými chlupy; paprsky chmýru
5-8 mm dl. Tf, Hkf.

10(CR: 16.Znoj.-brn. pah.)

Variabilita: Proměnlivý poddruh,zvl. vcelkovémha-
bitu rostlin a tvaru a členění listové čepele. Na našem území
byly rozlišenydvaextrémnímorfotypy:var.pinnatifida CE-
LAK.[syn.:f. pinnatifida (CELAK.)BEGER),s listy pravidelně
kracovitě peřenosečnými, s úkrojky širokými a se širokými
interlobii, a var.dissectaČELAK.[syn.: f. dissecta(CELAK.)
BEGER),která má listy nepravidelně peřenodílné, úzké úkroj-
ky anestejněširoká, místy velmi úzká interlobia. Existují však
plynulé přechodyavelkáčásttétoproměnlivosti padána vrub
fenotypové plasticity (odpověď natrofické avlhkostní poměry
stanoviště).

Ekologie a cenologie: Železničnínádra-
ží, náspy železničních tratí, podél cest, opukové,
vápencové, čedičové i pískovcové lomy, pískov-
ny, haldy, úhory, vinice, kamenité a skalnaté sva-
hy, světlé borové lesy. Na hlinitopísčitých až štěr-
kovitých, málo úživných až minerálně bohatých,
často dusíkem obohacených, slabě kyselých až
bazických, sušších až vysýchavých půdách nebo
jiných propustných antropogenních substrátech,
nasvětlýchstanovištích.Castovytváří velmi po-
četné populace, zvl. na nádražích a podél želez-
ničních tratí. Nejčastěji ve společenstvech svazů
Dauco-MeIiIotion (diagnostický druh, s optimem
v asociaci Dauco-Crepidetum rhoeadifoliae HEJ-
NÝet GRÜLLin HEJNÝet al. 1979) a Sisymbrion
oficinalis.

Rozšíření v CR: Převážněv nejteplejších
oblastechtermofytikaCecha Moravy,nejčastěji
v Českémkrasu,v územímezi a Litomě-
řicemi, a naj. Moravě mezi Brnem aBřeclaví. Do

530 Crepis

mezofytika většinou jen zřídka zavlékaná, více lo-
kalit pouze v kontaktních územíchs termofytikem
naj.Moravěnajv.podhůříČeskomoravskévrcho-
viny. Od planárního po suprakolinní stupeň (max.:
Jihlava, ca 500 m). —Mapy: SLAVÍKin Květena
CR 7:41, 2004.

T: téměř vevšechfyt. o., jen vz. ve fyt. o. 2. Str. Poohří
(ŽiželiceuŽatce,lit.; Přívlaky uŽiželic, lit.), 3. Podkruš.pán.
(Hostomice nad Bílinou; Duchcov), 4, Loun.-lab, střed.,
6. Džbán (Kladno, důl Engerth; Libušín, lit.), 13. Rožd. pah.
(Vlkava), 14. Cidl. pán. (Hořice v Podkrkonoší), 15. Vých.
Pol. (Chvaletice; Pardubice), 19. B. Karp. step. (Bánov; Vel-
ká nad Veličkou —Suchov), [údaje chybčjĺ z fyt. o. l. Doup.
pah.]. M: 31a. Plz. pah. vl. (Rokycany), 32. Křivokl. (No-
váHut u Nižboru, lit.), 41. Stř. Povlt. (Štěchovice;Vranénad
Vltavou;MníšekpodBrdy—Čisovice),48a.Žitav.kotl. (Ji-
fíkov, lit,), 52. Ral.-bez. tab. (Jestřebí; Bělá pod Bezdězem),
53a.Ceskolip.kotl. (PertolticepodRalskem,lit.), 53c.Ces-
kodub. pah. (Trtí u Sychrova; Klášter Hradište nad Jizerou),
55a.Malosk. (Malá Skálau ŽeleznéhoBrodu), 55c.Roven.
pah.(VolavecuRadostnépodKozákovem),63a.Žamb.(Žam-
berk, lit.), 64a. Průh,ploš. (Průhonice), 65. Kutnoh. pah.(Kou-
řim, lit.), 67. Ceskomor.vrch. (Jihlava, lit.; Hostákov u Vla-
dislavi), 68. Mor. podh. Vysoč. (nejméně 10 lokalit), 71c.
Drah. podh. (Služín; Luleč; Habrovany, lit.), 75. Jes. podh
(Štemberk, lit.), 76a. Mor. brána vl. (Fulnek-Jerlochovice,
lit.), 77c. Chřiby (Kvasice, lit.; Bohuslavice).

Celkové rozšíření: Těžiště rozšíření vjv. Evropěajz.
Asii; od Panonské nížiny a Balkánského poloostrova na vý-
chodpřess.pobřežíČernéhomoreaAnatólii ažpopobřeží
Kaspického more. Přechodné synantropnĺ výskyty i mimo
tentosouvislý areál,rvalá arelavČechách.—Mapy: BABCOCK
1947:676; MEUSEL et al. 1992:549.

8. Sect. Alethocrepis BISCHOff

Jednoleté nebo dvouleté byliny s vřetenovi-
tým hlavním kořenem. Lodyhy středně tlusté až
tenké, květenství zpravidla bohatě větvená, Pří-
zemní a dol. lodyžní listy malé až středně velké,
řapíkaté.Úborystředněbohatéažchudokvěté,zá-
krov dvouřadý; lůžko úboru na okrajích jamek
brvité. Čnělky a blizny šedohnědénebo ± žluté.
Nažkybezzobánku,chmýr dvouřadý,ohebný,ne-
rozpadavý.

10. Crepis nicaeensis BALBIS—škarda niceská
Tab. 91/2

Crepis nicaeensis BALBtS in PERSOONSyn. PI. 2:376,
1807.

Exsikáty: Extra fines: BALDACCIIter Alban. VI (1898),
no 134. - FI. Exs. Austro-Hung.. no 3411/1, 11. FI. Gall.
Germ. Exs., no 689.

Jednoleté nebo dvouleté živě zelené, ca 30—90
cm vys. byliny sesvětlým, vřetenovitým hlavním
kořenem. Lodyha přímá, 2—6mm v průměru, vý-
razně rýhovaná, řídce až roztr. chlupatá odstálý-
mi nebo ohnutými štětinovitými chlupy, žláznaté
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chlupy chybějí, na bázi často červenofialově na-
běhlá.Přízemnílisty krátceúzceřapíkaténebopři-
sedlé, k bázi znenáhla zúžené, v obrysu ± obko-
pinaté,obvykle5—20cmdl., 1,5—3,5cm šir.,± špi-
čaté, většinou kracovitě až lyrovitě peřenosečné
s kolmými až nazpět šikmo odstálými úzce troj-
úhelníkovitými ažčárkovitými úkrojky, stř. a hor.
lodyžní listy obvykle úzce kopinaté až čárkovité,
střelovitou bází přisedlé, většinou alespoň v dol.
1/2 oddáleně peřenosečnés niťovitými až čárko-
vitými úkrojky, nebo celistvé, oddáleně zubaté;
listy oboustranně roztr. až hustě chlupaté krátký-
mi jemnými nežláznatými chlupy, na rubu na žil-
káchažsrstnaté.Úboryvplnémrozkvětu2,0-2,5
cm v průměru, světle žluté až zlatožluté, uspořá-
dané v hor. 1/5—1/2rostliny do řídké chocholič-
naté laty, stopky úborů ca I mm tlusté, listeny úz-
ce čárkovité; zákrov válcovitý až válcovitě zvon-
kovitý, ca 7—9mm dl. a 3—5mm šir., světle zelený,
zákrovní listeny výrazně rozlišené, vnější nečetné
(7—9),volně přitisklé, ca 3—5mm dl., ± čárkovitě
kopinaté, pavučinatě chlupaté, vnitřní úzce světle
lemované, vně hustě pavučinatě chlupaté a na
tmavším stř. proužku s četnými černavými žláz-
natými štětinami, navnitřní stranělysé; lůžko úbo-
ru naokrajích jamek roztr. brvité. Květy světležlu-
té až zlatožluté, okrajové 10—12mm dl., výrazně
přesahující zákrov, s ligulou 1,0—1,5mm šir., na
vrcholu 5zubou, na rubu bez červených proužků,
korunní trubka roztr. pýřitá; čnělka a blizna šedo-
hnědé. Nažky úzce válcovitě elipsoidní, 2,5—3,8
mm dl. , žlutohnědé, I Ožebré, hladké, bez zobán-
ku; chmýr sněhobílý, 4—5mm dl., s paprsky oheb-
nými, nerozpadavými. V—VI. Tf, Hkf.

2n = 8 (extra fines)
Ekologie a rozšíření v CR: Suššírude-

rální stanoviště, ruderalizované trávníky, úhory.
Do středníEvropy býváškardaniceskápouzespo-
radicky přechodnězavlékanáajejí výskyty bývají
jen krátkodobé. V 19. stol. několikrát zavlečena
i na nečetnélokality ve stř.Cechácha ojediněle
i na v. Moravu, patrně alespoň zčásti s ravním
a obilným osivem. Výskyt na Moravě leží na lo-
kální v. hranici adventivního rozšffení druhu. Nel-
ze zcela vyloučit, že je pro velkou podobnost
s C. biennis přehlížená a některéjejí příležitostné
výskyty nejsou zaznamenány.

T: 2a.Žatec.Poohří(Louny-Lužehrady,1884),9. Dol.
Povlt. (Praha, Chotkovy [Rudolfovy] sady u Královského
letohrádku [Belvederu], 1883. lit.), I Ia. Všet. Pol. (Kostelec
nadLabem, 1885,lit.). —M: 80a.Vset.kotl. (Vsetín-Ohýřov,
1880-1883).

Vzhledemk častýmnesprávnýmdeterminacímbyly z li-
terámíchúdajůakceptoványpouzeúdajeVelenovskéhoaCe-
lakovského,kteří skutečnouškarduniceskouznali zautopsie.

Poznámka: Častobývaji jako C. nicaeensischybněurčo-
vány extrémní formy nebo poškozené exempláře jiných jed-
noletých nebodvouletých druhů škard.Nejčastěji jsou tímto
jménem označoványrostliny druhu C. biennis, a to buď ex-
trémnĺ morfotypy s chlupatými listy (Teboň, 1888,WEID-
MANN,PR.publikováno:CELAKOVSKYS.-B. Königl, Böhm.
Ges.Wiss. Prag, cl. math.-natur., 1889:521, 1889; Klentnice
pod Pavlovskými kopci, 1974, GRÜLL,BRNU), nebo obráže-
jící prýty jedinců s ukousnutou nebo useknutou lodyhou
(Štemberk,1948,DOMIN,PR;Bavory,1974,A. PYSEK.PR).
Dále bývají takto určoványstatnéexempláředruhuC. capil-
laris (BělápodBezdězem,1863,HIPPELLI.PR; Chlumecnad
Cidlinou, 1943, M. DEYL, PR; dvůr Svárava u Labských
Chrčic, 1944, M. DEYL, PR), vzácně i C. tectorum (Hnanice
u Znojma,1950,ŠVESTKA,BRNU).

Celkové rozšíření: Původní ve stř. části evropského
Středozemí,od sv.ŠpanělskapřesnejsevernějšíItálii poAI-
bánii, odkud se rozšířila na většinou synantropnĺ stanoviště
do sz., str. a s. Evropy, na západpoAnglii, na severpo stř.
Švédskoaj. Finsko,navýchodpoPolsko,CR,Maďarskoaj.
Rumunsko.Ve větší části sekundárníhoareálujsou výskyty
pouze přechodné. Ojediněle zavlékána také do Severní Ame-
riky. —Mapy: BABCOCK1947:764(pouzepředpokládanýpů-
vodní areál); HULTÉNNE 1986:966; MEUSELet al. 1992:549.

11. Crepis capillaris (L.) WALLR.—škarda vlás-
kovitá Tab. 92/2

Crepis capillaris (LINNAEUS)WAILROTHLinnaea 14:657,
1840.—Syn, : LapsanacapiIIarisL. Sp.PI. 812, 1753.—Cre-
pis virensL. Sp.PI., ed. 2, 1134,1763,nom.illeg. C.agres-
tis W. et K. ex WILLD. sp, Pl. 3/3:1602, 1803. - C. pinnatifi-
da WILLI). sp. Pl. 3/3:1604, 1803. - C. polymorpha WALLR.
Sched.Crit. 426, 1822, nom. illeg., non POURRET1788.—
C. bauhinianaTAUSCHFlora, Regensburg,12/I, Ergänzung-
sbl.:33, 1829.—C. virens subsp.agrestis (WILLD.) CORB-
Nouv. FI. Normandie 365, 1894.

Exsikáty: PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 576.
P]. Čechoslov.Exs., no 124.—TAUSCHHerb. FI. Bohem.,no
920. 921 (ut C. virens p minima TAUSCH).- Extra fines: FI.
Neerl. Exs., n0569. -FI. Siles. Exs., no 723. -Gerb. FI. SSSR,
no 4696. —HAYEK FI. Stir. Exs., no 294. HELDREICHHerb.
Graec. Norm., no 1353.

Jednoleté nebo dvouleté živě zelené, ca 10—80
cm vys. byliny s tenkým, světlým, vřetenovitým
hlavním kořenem. Lodyha jedna nebo více, přímá
nebo obloukem vystoupavá, výrazně rýhovaná,
jemně krátce pýřitá nebo žláznatá, někdy olysalá,
někdy červenofialově naběhlá. Přízemní listy
krátceúzceřapíkaténebok bázi znenáhlazúžené,
v obrysu podlouhlé až± obkopinaté, obvykle 4—14
cm dl., 1—4cm šir., ± tupě špičaté, nejčastěji od-
dálenězubatéažpeřenosečnéskolmými úzcetroj-
úhelníkovitými až čárkovitými úkrojky, stř. a hor.
lodyžní listy obvykle úzce kopinaté až čárkovité,
střelovitou bází přisedlé, většinou alespoň v dol.
1/3častonápadněpeřenosečnés niťovitými ažčár-
kovitými úkrojky, na okraji ± ploché, nepodvinu-
té, na vrcholu špičaté.Úbory v plném rozkvětu
1,()—1,3cmv průměru,světležluté,uspořádanédo
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chudě až bohatě větvené chocholičnaté laty, dol.
větve laty téměř na bázi nebo až v hor. 1/3—1/2
rostliny, stopky úborů olysalé nebo řídce a drob-
ně pýřité a obvykle roztr. žláznaté, listeny v kvě-
tenstvíúzcečárkovité; zákrovpředrozkvětemvál-
covitý, po odkvětu často až vejcovitě baňkovitý,
5—8mm dl.. 5—7(—9)mmšir., živě zelený, zákrovní
listeny výrazně rozlišené, vnější nečetné (5—8),
pfitisklé, ca2—3mm dl. , ± čárkovitě kopinaté, bě-
lavě plstnatě pavučinaté, s černavými žláznatými
štětinami na stř. žilce, vnitřní úzce světle lemova-
né, řídce plstnaté, na stř. žilce s řídkými až čet-
nými černavými žláznatými štětinami, na vnitřní
straně lysé; lůžko úboru lysé. Květy světle žluté,
okrajové 7—10mm dl., krátce přesahující zákrov,
s ligulou ca 1,5mm šir., navrcholu 5zubou, na
bu často červeně proužkovanou, korunní trubka
roztr. pýřitá; čnělka a blizna okrově až oranžově
žluté. Nažky úzce válcovitě elipsoidní, 1,4—2,5
mm dl., světle ažokrově hnědé, ca I Ožebré, ± hlad-
ké, bez zobánku: chmýr sněhobílý, ca 3—4mm dl.,
s paprsky ohebnými, nerozpadavými. VI—IX. Tf.

2n = 6 (extra fines)

Variabilita: Proměnlivý druh. Rostliny s četnými lo-
dyhami a se zákrovy 5—7mm v průměru jsou označovány
jako var. capillaris. Vyskytují se častěji v z., stř. aj. Evropě.
V s. části areálusezdají být naopakhojnější rostliny s vyvi-
nutou jednou lodyhou a zákrovy 7—9mm v průměru, ozna-
čovanéjako var.agresĺis (WILLD.)KOCH.Obamorfotypy mají
stejný počet chromozomů a jejich taxonomickému zhodno-
cení je potřeba věnovat další studium.

Ekologie a cenologie: Okraje cest, me-
ze, trávníky a paty zídek v intravilánech, suché
pastviny alouky, okraje polí, podél železnic, opuš-
tčné lomy. Na sušších až vysýchavých, minerálně
aživinami chudých, často mělkých aslaběhumóz-
ních, někdy hlubších půdáchobvykle neutrální až
slabě kyselé reakce. Ve slabě narušených spole-
čenstvech svazuArrhenatherion, řidčeji ve spole-
čenstvech svazůCynosurion, Sisymbrion oficina-
lis, popř. Dauco-Melilotion.

Rozšíření v CR: Téměř na celém území
CR, avšaks velmi nerovnoměrnoufrekvencí vý-
Skytu.Roztroušeně aždosti hojně sevyskytuje v z.
Cechách,zvl. naChebsku,aodtudpřesČeskýles
a Tachovskou brázdu po Plzeňsko, dále na jiho-
východ již s postupně klesající frekvencí výskytu
do podhůříŠumavy,častějšíještěv Jihočeských
pánvích.VestředníchCecháchzejménanaKřivo-
klátsku a ve Středním a Dolním Povltaví. Na se-
veruCechpronikáodŠluknovskéhovýběžku roz-
troušeně přes severočeskémezofytikum po Pod-
krkonoší a postupně vyznívá směrem na východ
adoČeskéhotermofytika,zvl. vev.poloviněPo-
labí.VezbývajícíčástiCech(zvl.najihovýchodě
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avýchodě) roztroušená ažpoměrně vzácná, sopět
poněkud přibývající četností lokalit směrem na
Ceskomoravskouvrchovinu, a to až na její mo-
ravskou část a těsněpřilehlá území. Jinde naMo-
ravěpovětšinou jen řídce roztroušená.Do hor pro-
nikájen výjimečně, zvl. podél cestasilnic. Od pla-
nárního do submontánního stupně, vzácně až po
stupeňmontánní(max.:JablonecnadNisou,Cer-
ná Studnice, 845 m; Krkonoše, horní část Sklená-
řovickébo údolí, 750—900 m).

T: I. Doup. pah., 2. Stř. Poohří, 3. Podkruš. pán„ 5b.
Roudn. písky (Roudnice nad Labem-Bezděkov), 6. Džbán
(Solopysky,lit.: Kounov uMutějovic), 7.Středočes.tab.(vz.).
8. Ces.kras,9. Dol. Povit. (Víceúdajů), IOb.Praž-kotl. (vz.),
I lb. Poděb. Pol. (více údajů). 12. Dol. Pojiz. (více údajů),
13a. Rožď. tab. (Loučeň. lit.: Všejany. lit.). 14a. Bydž. pán.,
15. Vých. Pol. (více lokalit; chybějí údaje z fyt. p. a. Jarom.
Pol.), 16.Znoj.-brn. pah. (vz.), 17b.Pavl. kop. (Pavlov—KIent-
nice). 18.Jihomor. úv., 20. Jihomor. pah., 21. Haná.—M: 23.
Smrč.. 24. Hor. Poohří (hojně), 25a. Krušn. podh. vl. (více
údajů),26.Ces.les(často).27. Tachov.bráz.(často),28. Tep.
vrchy (roztr.). 29. Doup. vrchy (Stráž nad Ohří, údolí Peklo;
StrážnadOhří-Hrachová), 3Ia. Plz.pah.vl. (často),32.Kři-
vokl. (často), 33. Branž. hv. (Chudenice). 34. Plán. hřeb. (vi-
ce údajů), 35. Podbrd. (zřídka), 36. Horaž. pah. (více údajů),
37.Šum.-novohr.podh.(roztr.ažzřídka;údajechybějíz fyt.
p.: a., c., g., j.. k., o. a 38. Bud. pán.(často), 39. łreboň.
pán. (často), 40a. Pís.•hlub. hřeb. (více údajů). 41. Stř. Povit.
(roztr. až místy dosti hojně), 42. Votic. pah. (zřídka), 45. Ver-
neř.střed.(zřídka),46.Lab.písk (víceúdajů),47.Sluk.pah.
(více údajů), 48. Luž. kotl. (často), 49. Frýdl. pah. (zřídka),
50. Luž. hory (zřídka), 51. Polom. hory (roztr.), 52. Ral.-bez.
tab.(roztr.), 53.Podješ.(více údajůz fyt. p. a.a b., údajechy-
bějĺz c. Českodub.pah.),55.Ces.ráj (vz.:KlokočíuTurno-
va; Dneboh; Kacanovy u Turnova; Prachov. vrch Přivýšina),
56. Podkrk. (zřídka ve fyt. p.: b., c. a e.), 58. Sud. mezih. (vz.
ve fyt. p.: c.. e.a 59. Orl. podh. (vz.). 60. Orl. opuky (Kos-
telec nad Orlicí; Častolovice): 61b. Týnišť. úv. (Bělečko;
Týniště nad Orlicí). 62. Litomyš. pán. (Džbánov: Sloupnice;
Litomyšl),63.Českomor.mezih.(velmivz.:Bystřec;Desná;
Polička, lit.•. Lanškroun; Petrůvka; Rumberk —Roubanina),
64.Říčan.ploš.(zřídkaažvz.).65. Kutnoh.pah.(Církvice,
lití'. Zdeslavice u Malešova. lit.), 66. Hornosáz. pah. (roztr.),
67.Českomor.vrch.(roztr.).68.Mor.podh.Vysoč.(víceúda-
jů). 69. Želez.hory (roztr.), 70. Mor. kras,71.Drah. vrch.
(zřídka), 72. Zábř.-unič. (Zábřeh; Moravičany), 73. Ha-
nuš.-rychleb. vrch. (roztr.). 74. Slez. pah. (zřídka), 75. Jes.
podh.(Šternberk:DomašovnadBystřicí; Hlubočky 76.Mor.
brána (zřídka), 77c. Chřiby (Cetechovice, chata Vlčák; Vele-
hrad, lit.: Bělov. lit.•, Bund. lit.), 78. B. Karp. les. (Sidonie:
Lopeník), 79. Zlín. vrchy (vz.). 80a, Vset. kotl. (zřídka). 81.
Host. vrchy (zřídka), 82. Javorn. (Francova Lhota u Valaš-
ských Klobouk; Halenkov: Velké Karlovice), 83. Ostr. pán.
(Louky nad Olší). 84a. Besk. podh. (Více údajů). —O: 88g.
Hornovlt.kotl. (Volary;Želnava),90.Jihl. vrchy(Praskolesy
u Mrákotína. lit.). 91. Žďár.vrchy (Račín,lit.), 92a.Jiz. bory
les. (zřídka), 92c. Cer. Studnice (CernáStudnice, lit.), 93a.
Krk. les. (Svoboda nad Úpou), 93c. Rých. (Dolní Maršov;
SklenářovickéúdoliuSvobodynadÚpou,lit,), 94.Tepl.-ad-
sk. (u Svídnické věže,lit.). 95a.Ces.hřeb. (Deštnév Orlic-
kýchhorách.lit.; CeskéPetrovice.lit. j. 99a.Radh.Besk.(Mo-
rávka), 99b. Slez. Besk. (mezi osadami Za kámen a Díly
u Nýdku, lit).
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Celkové rozšíření: Původní v z., stř. aj. Evropě, do
ostatních částí dnešního areálu zavlečená; od Portugalska
a Velké Británie na východ poPolsko, Maďarskoa Balkán-
ský poloostrov.s ojedinělými lokalitami až v evropskéčásti
Ruska a v Rumunsku a najihu také na Apeninském poloost-
rove. V 19. stol. zavlečena do Skandinávie, dneszasahuje po
j. Norsko,stř.Švédskoaj. Finsko.Adventivnívýskytytaké
naostrovech vAtlantském oceánu (Azory, Kanárskéostrovy),
v Severní a Jižní Americe, j. Austrálii a na Novém Zélandu.
- Mapy: BABCOCK1947:764: FA 1968:955; HULTÉN
NE 1986:965: MEUSEL et al. 1992:549.

Význam: Pro nízký počet chromozomů je
škarda vláskovitá oblíbeným objektem cytologic-
kých studií.

9. Sect. Lepidoseris (REICHENB.)BENTHAM

Jednoleté,dvouleté nebovytrvalé byliny svře-
tenovitým hlavním kořenem. Lodyhy poměrně
tlusté, květenství bohatě větvená. Přízemní a dol.
lodyžnílistystředněvelké,řapíkaté.Úborymnoho-
kvčté, zákrov dvouřadý: lůžko úboru na okrajích
jamekbrvité.Čnělkyablizny tmavězelené,zasu-
cha ± černé. Nažky zúžené ve zřetelný zobánek,
chmýr 1—2řadý,ohebný, nerozpadavý.

12. Crepis vesicaria L. —škarda mnohotvará

vesicaria LINNAEUSsp. Pl. 805. 1753.

Celkové rozšíření: Západní aj. Evropa, na východ
po Krétu aj. a s. Anatolii: Madeira: sz. a s. Afrika. —Mapy:
BABCOCK 1947:796(bez rozlišenísubspeciĺ).

Druh serozpadánapřibližně 8 poddruhů,kte-
ré seodsebevzájemně liší tvarem, velikostí aodě-
ním zákrovních listenů. velikostí a počtem úborů,
velikostí abarvou bliznových ramen, tvarem, dél-
kou a barvou nažek, absencíči přítomností, popř.
velikostí zobánku. barvou chmýru atd. Kromě
morfologických znaků jsou uváděny rovněž roz-
díly cytologické a genetické. podepřené geogra-
fickou diferenciací jednotlivých poddruhů (BAB-
COCK1947). subspecie jsou svým rozšířením
omezeny výhradně na území sz. a s.Afriky, jedna
je endemitemostrovaMadeira.Zbývající 4 sevy-
skytují (také) v Evropě: zatímco subsp.hyemalis
(BV.) BABCOCKje endemitem Sicílie a subsp.
congenita BABCOCKv. Španělska,zbývající dva
poddruhy dosahují většího rozšíření. Nominátní
subsp. vesicaria se vyskytuje v z. polovině Stře-
dozemíod v.Španělskaa v.Alžíru navýchodpo
nejzápadnější Turecko a s. Libyi, v Evropě za-
sahujedo vnitrozemínaseverpo Švýcarsko,Do
CR byla ojediněle zavlečenapouze subsp.tara-
xacifolia (THUILL.) THELL.Ta se od subsp. vesi-
caria odlišuje zejména bází hor. lodyžních listů

alistenů,kteráje rozšířená,avšaknikoliv nafouklá
alodyhu objímající, anažkami, kteréjsou ± stejno-
tvaré, zobánkaté, nikoliv dimorfní (vnější zploš-
tělé a téměř bez zobánku).

(a) subsp.taraxacifolia (THUILL.) THELL.—škar-
damnohotvarápampeliškolistá Tab. 94/2
Crepisvesicaria subsp.tararacifolia (THUILLIER)THEL-

LUNGin SCHINZ et R. KELLERFI. Schweiz. ed. 3, 2:361. 1914.
—Syn,: Crepis taraxacifo{ia THUILL.FI. Env. Paris, ed. 2,
409. 1799. C. polymorpha POURRETMém. Acad. Roy. Sci.
Toulouse, ser. 1, 3:317, 1788. - C. scabra WILLD. sp. Pl.
3/3:1603, 1803. - Barkhausia ĺaraxacifolia (THUILL.)DC. in
LAM. et DC. FI. Franc., ed. 3. 4:43, 1805. - B. haenseleri
Bołss. ex DC. Prodr 7/1:153. 1838. crepis haenseleri
(Borss. ex DC.) F. W. SCHULTZFlora. Regensburg, 23:718.
1840. —C. taraľacifolia subsp. haenseleri (Borss. ex DC.)
NYMAN Consp. FI. Eur. 459. 1879. —C. vesicaria subsp.
haenseleri (Bołss. ex DC.) P.D. SELLBot. J. Linn. soc., Lon-
don, 71:254, 1975.

Exsikáty: Extra fines:MANDONPl. Mader.,no 151,

Dvouleté, ca 25—75cm vys. byliny s přímým
vřetenovitým hlavním kořenem. Lodyha ± přímá,
rýhovaná, při bázi častopurpurově naběhlá, řídce
pavučinatěpřitiskle ažpokrouceněodstálebělavě
chlupatáneboolysalá.Listy v obrysušir. obkopi-
natéažobvejčité, přízemní až stř. lodyžní listy ob-
vykle vykrajovaně nebo kracovitě zubaté, často
i lyrovitě peřenosečnés ostrými, často řídce ostře
zubatými úkrojky, obvykle 6—15cm dl. a až 5 cm
šir., dolní úzce řapíkaté. střední a horní rozšíře-
nou, ostře zubatou bází přisedlé. horní ± úzce ko-
pinaté,menší.Úboryvplnémrozkvětuca2—3cm
v průměru, sytě žluté, uspořádané v hor. 1/3 rost-
liny do středněhustéadosti bohatěvětvenécho-
choličnaté laty, stopky úborů světle pavučinatě
chlupaté a štětinatě žláznaté; zákrov válcovitě
zvonkovitý, 9—12mm dl„ při bázi 6—9mm šir.,
vnější zákrovní listeny zpočátku přitisklé až vol-
něpřitisklé, později odstálé,úzcevejčité ažkopi-
naté,ca 2,5—4,5mm dl., ± lysé až řídce pavučina-
tě chlupaté, stř. částtmavě zelená,šir. blanitě le-
mované, vnitřní zákrovní listeny úzce kopinaté,
úžeji blanitě lemované, vně řídce plstnaté až pa-
vučinatě chlupaté s řídkými až četnými žláznatý-
mi, při bázi tmavými štětinovitými chlupy, na
vrcholu bledě hnědavými, na vnitřní straně přiti-
sklechlupaté; lůžkoúborunaokrajíchjamek brvi-
té. Květy sytě žluté, okrajové 10—16mm dl., pře-
sahující zákrov, sligulou až 2,2 mm šir., na vrcho-
lu 5zubou, na rubu při vrcholu červeně naběhlou
a žilkovanou, korunní trubka roztr. pýřitá; čnělka
a blizna temně zelené, za sucha ± černé. Nažky
zobánkaté, i se zobánkem (5—)6-9 mm dl. (zobá-
nek 1,5—2,5mm dl.), fertilní rozšířená část úzce
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válcovitě elipsoidní, výrazně IOžebrá,osténkatě
drsná;chmýr sněhobílý, ca 5 mm dl., 2x delší než
zákrov, s paprsky ohebnými, nerozpadavými.
V-VI. Hkf.

2n = 8, 16 (extra fines)
Ekologie a rozšíření v CR: Sucháaž

mezofilní ruderální stanoviště (okraje silnic, nás-
py železnic). Do střední Evropy pouze zřídka
a přechodně zavlékaná. U nás jednou nalezena na
konci 19. stol. na stř. Moravě.

M: 76a. Mor. brána vl. (Podhoří u Lipníka nad Bečvou,
1899).

Celkové rozšířeni: Západní Evropa, od j, poloviny
VelkéBritánienajih přesFranciipoPortugalsko,Španělsko,
Madeiru, Sardinii, Korsiku a s. Itálii. Zavlékánavýchodním
směremnaantropogennístanoviště.např.doNěmecka,CR,
z. RakouskaaŘecka.V Africepůvodníodz.Marokapo sv.
Alžírsko. Zavlečena na Kanárskéostrovy, z. a v. pobřeží
Severní Ameriky, na Nový Zéland a do Austrálie.

I O.Sect. Nemauchenes (CASS.) BENTHAM

Jednoletébyliny s vřetenovitým hlavním ko-
řenem. Lodyhy středně tlusté, květenství řídce
větvená.Přízemní a dol. lodyžní listy středněvel-
ké,přisedléažkrátceřapíkaté.Üborymnohokvě-
té, zákrov dvouřadý; lůžko úboru na okrajích
jamekbrvité.Čnělky a blizny tmavězelenéaž±
černé. Nažky zúžené ve zřetelný zobánek, chmýr
jednořadý,ohebný, nerozpadavý.

13. Crepis setosa HALLERfil. —škarda štětinkatá
Tab. 94/1

Crepissetosa HALLERfil.Arch. Bot. 1/2:1, 1797.—Syn. :
crepis hispida W. et K. Descr. Icon. Pl. Hung. 1:42, tab. 43,
1800. - Barkhausia setosa (HALLER fil.) DC. in LAM. et DC.
FI. Frmg.. ed. 3. 4:44, 1805. - B. hispida (W. et K.) LINK
Enum. Hort. Berol. Alt. 2:290, 1822. —Crepis setosa subsp.
typica BABCOCKUniv. Calif. Publ. Bot. 19:403, 1941, nom.
inval.

Exsikáty : TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 923b (ut Bark-
hausia setosa leiocaula TAUSCH).— Extra fines: Exs.
Duffour, no 519. —Exs. Genav., no 173. —FI. Exs. Austro-
Hung., no 3416. —FI. Exs. Distr. Bacov., no 45. —FI. Exs.
Reipubl, Bohem. Slov., no 986. —FI. Rom. Exs., no 854. —
SCHULTZHerb. Norm., no 90, 90bis.

Jednoleté,ca 12—60cm vys. byliny spřímým,
tence vřetenovitým hlavním kořenem. Lodyha
většinou přímá, 1,5—5,0mm tlustá, výrazně rýho-
vaná ažhranatá, s řídce roztr. skupinkami kadeřa-
vých bělavých, ± přitisklých chlupů či bez nich,
s četnými žlutavými, k bázi se rozšiřujícími, ca

0,7—2,2mm dl. štětinovitými chlupy, vz. až téměř
olysalá. Listy tvarově proměnlivé, světle zelené,
na rubu na žilkách s roztr. bledými štětinovitými
chlupy, na okraji oddáleně bledě štětinatě brvité,
přízemní listy v obrysu ± obkopinaté, nejčastěji
lyrovitě peřenosečné,dol. listy úzcepodlouhle ob-
vejčité ažobkopinaté, tupě špičaté,oddátenědrob-
ně zubaté, přisedlé, na bázi pozvolna zúžené, až
± krátce řapíkaté, stř. listy kopinaté až podlouhlé,
3—9cm dl., ca 1—2cm šir., při bázi dl. ostře zuba-
té až lyrovitě peřenosečné,na vrcholu špičaté až
dl. zašpičatělé,±celokrajné.Úboryv plném roz-
květuca9—15mmšir.,četné,zřídkajen 2—3,uspo-
řádané v hor. 1/4—1/2rostliny do řídké chocholič-
naté laty, větve květenství přímo nebo obloukem
odstálé, listeny čárkovité, střelovitou nebo peře-
nosečnou bází přisedlé; zákrov válcovitě zvonko-
vitý, na bázi zaokrouhlený, 8—12mm dl., 4—9mm
šir., vnější zákrovní listeny čárkovité, odstálé, ob-
vykle do 5 mm dl., zelené, bez blanitého okraje
neboúzce blanitě lemované,při stř.části s nečet-
nými nápadně dlouhými bledě žlutými štětinovi-
tými chlupy, často i přitiskle nesouvisle bělavě
plstnaté až olysalé, vnitřní zákrovní listeny kopi-
naté až čárkovitě kopinaté, tupě špičaté, tmavě
zelené a šir. světle lemované, s četnými dlouhými
bledými štětinovitými chlupy, na ploše obvykle
i s roztr. skupinkami přitisklých drobných kade-
řavých chlupů; lůžko úboru lysé. Květy citronově
žluté, okrajové 8—12mm dl. , o ca 2—5mm přesa-
hující zákrov, sligulou 0,7—1,2 mmšir., na vrcholu
5zubou, na rubu bez červených proužků, vz. mír-
něnarůžovělou, korunní trubka roztr. pýřitá; praš-
níková trubička žlutá,proužkovaná; čnělka a bliz-
na černavě zelené. Nažky 3,5—5,5mm dl.; fertil-
ní rozšířená část nažek úzce válcovitě elipsoidní,
ca2,5—3,5mm dl., I Ožebrá,nažky v hor. části zne-
náhla zúžené a kratičce osténkaté (drsné), zobá-
nek tlustý, až 2 mm dl., okrajové nažky často bez
zobánku; chmýr sněhobílý, 4—5mmdl. ,mírně pře-
sahující zákrov, paprsky tenké, téměř neznatelně
drsné, ohebné, nerozpadavé. VI—IX. Tf.

2n = 8 (extra fines)

Variabilita: Morfologicky nápadné jsou drobné,
štíhlé rostliny smenším počtem drobnějších úborů a pouze
s několika drobnými štětinovitými chlupy na zákrovech.
K tomuto morfotypu se vztahuje jméno f. gracilis ROHLE-
NA. Kultivační experimenty potvrdily, že sejedná o pouhou
ekomorfózu způsobenou nepříznivými podmínkami pro-
středí.

Tab. 94: Crepis setosa, Ia střední list, lb —zákrov, Ic —vnitřní zákrovní listen, Id —nažka ze středu úboru, le —nažka
z okraje úboru. —2 C. vesicaria subsp. taraxacifolia, 2a —vnější sľana vnitřního zákrovního listenu, 2b —vnitřní strana
vnitřního zákrovního listenu, 2c —nažka.
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Ekologie a cenologie: Trávníky podél
komunikací, železniční nádraží, otevřené písči-
ny, pískovny, travnaté sušší břehy vodních toků,
přisévané sušší louky, okraje polí (převážně
v kulturách pícnin —jetel, vojtěška), vinice, na-
vážky zeminy. Na hlinitopísčitých až štěrkovi-
tých, nejčastěji živinami bohatších, propustných,
sušších půdách neutrální až alkalické, popř. sla-
bě kyselé reakce na osluněných stanovištích.
Nejčastěji ve společenstvech svazů Dauco-Me-
lilotion (diagnostický druh) a Veronico politae-
-Taraxacion.

Rozšíření v ČR: Centrumrozšffeníajedi-
náoblast trvalejšího výskytu leží v nejteplejší čás-
ti j. Moravy. Odtud byla dříve škarda štětinkatá
zavlékána na sever po Brno aOlomouc, ojedině-
le až ke Kunčicím u Hranic, kde však tyto výsky-
ty měly jen krátkodobý charakter. U Olomouce
naposledysbíránave 30. letech20.stol.DoCech
byl druh v minulosti přechodně zavlékán na ru-
derální stanoviště podél železničních a silničních
komunikací, zčásti patrně s travním, obilným
a pícninovým osivem, zčásti s dopravou. Na kon-
ci 19. stol. zavlečen do povodí Bíliny aOhře v sz.
Čechách,kdebyl poslézenalezenasi na7 lokali-
tách. V Praze vzácně nacházenaod počátků flo-
ristických výzkumů až po 20. léta 20. stol. Ostat-
ni nálezypřevážněv s.av.Cecháchjsou jen oje-
dinëlé. V planárním až kolinnim stupni (max.:
Vratislavice nadNisou uLiberce, ca390 m). V Ce-
chách dnes nezvěstná; naposledy pozorována
ve 3 exemplářích zavlečená v r. 1965 k obilnímu
skladu u pivovaru ve Vratislavicích nadNisou. Na
Moravě vzácně dosud na Břeclavsku. Ä

10. Sonchus L. —mléč *)

Sonchus LINNAEUSsp. Pl- 794, 1753.

T: 2a.Žatec.Poohří (Žiželice u Žatce; Žatec-Vysočany:
Louny-Lužehrady),3. Podkruš.pán.(Teplice-šanov;Modla-
ny u Teplic; Krupka-Bohosudov), 4a. Loun. střed. (mezi
Zaječicemi a Stráncemi u Bečova u Mostu). 7b. Podřip. tab.
(Vliněves uMělníka, lití), 9. Dol. Povlt. (Praha-Bohnice; Pra-
ha-Podhoří; Praha-Strahov), IOb. Praž. kotl. (Praha-Zlíchov;
Praha-Branĺk), 15c.pard.pol. (Luže, lit.), 16.Znoj,-brn. pah.
(Znojmo: Brno, na více místech), 17c.Milov.-valt. pah. (Mi-
kulov, Milovický les; Hlohovec, 2 km sz. od kostela), 18a.
Dyj.-svr. úv. (dříve místy roztr., vz. dosud), 18b.Dolnomor.
úv. (Staré Město u Uherského Hradiště; Uherské Hradištč-
Mařatice; Lanžhot. Soutok; vše lit.), 20b. Hustop. pah. (Ot-
marov;Telnice;Moutnice;Čejč,všelit. i, 21b. Hornomor.úv.
(Olomouc-Černovír: Olomouc-Lazce: Olomouc-město). —
M: 48b. Liber. kotl. (Vratislavice nad Nisou u Liberce, 1965),
56e. Cervenokost.Podkrk. (CervenýKostelec, u rybníka
Špinka,1960),76a.Mor. bránavl. (Kunčiceu Hranic.1915),

Přesné zařazení do fytochorionu není možné v případě
Tauschova sběru „zahradní louky u Prahy”

K následujícím literárním údajům o nálezech C. setosa
v mezofytiku nebyly ve studovaném materiálu nalezeny her-
bářové doklady: 30b. Rak. kotl. (Rakovník), 32. Křivokl. (Zbeč-
no), 37b. Suš.-horaž. váp. (Hejná), 39. T?eboň. pán. (Krotějov
u Tučap), 41. Str. Povit. (Davle: Hradištko u Davle). U sběru
C. setosa ze Vsetínské kotliny (násep trati v Zašové, 1970,
LHOTSKÁ,PR. ut C. tectorum) existuje podezření z chybné
manipulace seschedami. V herbáři PRjsou uchovávány další
dva herbářové archy s identickou lokalitou, datem i sběratel-
kou, přičemž na jednom z nich je preparovaná C. capillaris
a na druhémje směsrostlin druhů C. capillaris a C.biennis.

Celkové rozšířeni: Střední a v. částevropskéhoSffe-
dozemi. odtudsměremna západpoKorsiku a Katalánsko,na
sever zasahujedo stř. Francie a Německa, na východ přes
Ukrajinu po Krym aKavkaz. Příležitostně zavlékaná i do s.ob-
lasti Evropy (Dánsko, Norsko), Severni a Jižni Ameriky a na
Nový Zéland. —Mapy: BABCOCK1947:867.

Poznámka: Sběr Crepis alpestris (JACQ.)TAUSCH[sect.
Soyeria (MONNIER)BENTHAM]z Růžového dolu v Peci pod
Sněžkou(1958Šourek.PR)pocházízezahrádky,kdebyl druh
pěstován ze semen původem z Demänovské doliny na
Slovensku.

Lit. : BOULOSL, (1960): Cytotaxonomic studies in the genus Sonchus.2. The genus Sonchus,a general systematic
treatment.Bot. Not. —BOULOSL (1961): Cytotaxonomic studiesin the generaSonchus.3. On thecytotaxo-
nomy anddistribution of SonchusarvensisL Bot. Not. 114:57—64.—WALTERR. et KUTAE. ( 1971):Cytological andembryo-
logical studies in Sonchus L. I. S. asper (L.) Hill and S. oleraceus L. Acta Biol. Cracov., ser. bot., 14:103—109.—BOULOSL
(1972):Révision systématiquedu genreSonchusL. s. I. I. Introduction et classification. Bot. Not. 125:287—305.—PONSA.
et BOULOSL. (1972):RévisionsystématiquedugenreSonchusL. s. l. III. Étudepalynologique.Bot. Not. 125:310—319.—
ROUXJ.etBOULOSL. ( 1972):RévisionsystématiquedugenreSonchusL. s.I. II. Étudecaryologique.Bot.Not. 125:306—309.
—BOULOSL. (1973): Révision systématiquedu genre SonchusL. s. 1. IV. Sous-genrel. Sonchus.Bot. Not. 126:155—196.—
KAUL V., DATHANA. S. R. et SINGHD. ( 1975): Embryological studies ofthe genus Sonchus. J. Indian Bot. Soc. 54:238—245.
—HIREMATHB. S. et CHENNAVEERAIHM. S. (1985): Cytological studies in Sonchus oleraceus Linn. Proc. Indian Acad. Sci.,
PI.Sci. 95:373—377.—DANIHELKAJ. et al. (1998):O rozšířeníněkterýchcévnatýchrostlin nanejjižnějšíMoravě.Zpr.Ces.
Bot. společ. 30. suppl. 1995/1:29-102.

Jednoleté či dvouleté, nebo vytrvalé byliny s kořeny tlustými, často s plazivými oddenky, celé bo-
hatě mléčící. Lodyhy přímé nebo vystoupavé, bud lysé, nebo po celé délce chlupaté. Listy střídavé,
řapíkaté nebo přisedlé, na bázi objímavé, celistvé nebo kracovitě laločnaté až kracovitě peřenosečné,

*) Zpracoval B. Křísa
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Tab.88: I Znpsanacommunis, la —dolní list. —2 Crepis sibirica, 2a—střední list, 2b —nažka.—3 C. paludosa, 3a—báze
lodyhy s přízemním listem a kořeny, 3b—středníčást lodyhy s listy, 3c —úbor, 3d —vnitřní zákrovní listen, 3e—nažka.

510 crepis
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Tab. 97: I Crepis biennis. Ia —horní část lodyhy s listy, lb —vnější strana vnitřního zákrovního listenu, Ic —detail části
vnitřní stranyvnitřního zákrovního listenu, Id —nažka.—2 Hieracium alpinum, 2a—okraj listu, 2b —lodyha pod úborem.
2c —vrchol liguly. —3 H. schustleri.3a—lodyhapodúborem,—4 H. tubulosum,4a—lodyha podúborem,4b —tubulózníkvět.
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