
noověřit),32.Křivokl.(Čilá;Chomle;Beroun),41.Stř,Povlt.
(Závist), 72. Zábř.-unič. úv. (Vitošov; Medlov; Pňovice), 78. B.
Karp.les.(VelkáJavořina?,nutnoověřit),79.Zlín. vrchy(Že-
lechovice nad Dřevnicł).

Celkové rozšíření: Kavkaza Evropa na západěpo Py-
reneje a Anglii, s. hranice probíhá s.Německem a stř. Polskem
na Ukrajinu, v. ajv. hranice zasahuje do Rumunska a Bulhar-
ska, najih nejdále v bývalé Jugoslávii, s. Itálii a j. Francii. Vzhle-
dem k nedůslednému odlišování V strigosa v minulosti vyžadu-
je vzajemnégeografickévymezeníareálů obou těchto druhů
upřesnění. —Mapy: MEUSELet a). 1992:436.

2. Virga strigosa (R. et SCH.)HOLUB—štětička
Tab. 121/3větší

Virgastrigosa(WILLDENOWexROEMERet SCHULTFS)Ho-
LUBPreslia36:254,1964.—Syn DipsacusstrigosusR. et SCH.
syst. veg. 3:520, 1818.

Dvouleté byliny. Lodyha přímá,
(—250)cm vys.,bohatě větvená, na hranách ostén-
katá, na bázi též štětinatě chlupatá, téměř oblá, ve
stř. a hor. části nezřetelně 6hranná, pod květen-
stvĺmi rovněž krátce pýřitě chlupatá. Listy přízem-
ní růžice za květu odumřelé, 10—20(—25)cm dl.,
(4—)5—10cm šir., dl. řapíkaté, s čepelí šir. eliptic-
kou, obvejčitou až úzce eliptickou, nejčastěji ce-
listvou; dol. a stř. lodyžní listy řapíkaté, 8—25(—35)
cm dl., 5—10(—15)cm šir., nejčastěji 3četné s po-
stranními lístky mnohem menšími než lístek kon-
cový; hor. lodyžní listy menší, krátce řapíkaté až
přisedlé, zpravidla členěné, s malými úkrojky při
bázi; listy na okraji hrubě až zastřihovaně vroub-
kované, na obou stranách nepříliš hustě ± odstále
chlupaté, sytě zelené. Strbouly na konci lodyhy
a na konci bočních větví 1. řádu po odkvětu 30—40
mm v průměru, za zralosti až 45 mm v průměru,
s 90—150květy; listeny zákrovu podobné plevkám,
slabě kýlnaté, ± rovnovážně rozestálé; plevky
žlábkovité, 15—20mm dl., zřetelně přesahující ko-
runy, v hor. části fialově zbarvené, pozvolna zú-
žené v tuhou, ostrou špičku zdéli nejméně polovi-
ny plevky. Koruna žlutavá. Nažky3,8—4,8mm dl.,

3. Dipsacus L. —štětka * )

Dipsacus LINNAEUSsp. Pl. 97, 1753.

1,8—2,6mm šir., tmavě hnědošedé. VII—VIII. Hkf.
2n = 18(čR: 8. čes. kras,10b.Praž.kotl.)
Variabilita: Nápadná mutace s listy hluboce, až 2x pe-

řenosečnými v úzké, 2—3(—5)mm Sir. úkrojky, byla sbírána v te-
tech 1927—1934mezi zplanělými rostlinami na školní zahradě
reálky v Hradci Králové. Opětovný nález takovýchto rostlin ne-
lze vyloučit.

Ekologie a cenologie: Okraje cest,příko-
py a náspypodél komunikací, okolí školních a bo-
tanických zahrad, skládky, rumiště, zarostlá zbo-
řeniště apod., nejčastěji ve společenstvech tříd
ArtemisieteavulgarisaGalio-UHiceteaa řáduPřu-
netalia.

Rozšíření v ČR: DruhvČRnepůvodní,již
v 1. polovině 19. stol. pěstován v pražských bota-
nických zahradách, poprvé nalezen zplanělý v Pra-
zer. 1864.Poměrněčastývestř.Čechách,zejmé-
na v Praze a jejím okolí, kde jeví zřetelnou
tendencik šíření,vzácněv jz. av.Čechách,ojedi-
nělénahodilévýskytyi v dalšíchoblastechČech
a s. Moravy. Lokality se soustřediljí do planární-
ho ažsuprakolinnfro stupně(max.:Sušice,ca480
m). —Mapy: CHRI'EK1981:214.

T:4.Loun.-lab.střed.(ÚstínadLabem,přístav),5.Terez.
kotl. (Roudnice nad Labem), 6. Džbán (Kozojedy; Rozdčlov),
7. Středočes.tab. (Kováry; Noutonice; Velké Přilepy; Stodůl-
ky), 8.Ces,kras(Srbsko;Karlštejn:Radotín;VelkáChuchle;
Prokopské údolí), 9. DOI. Povit. (Praha: Jinonice, Radlice, Mal-
vazinky),10.Praž.ploš.(Praha:Ďáblice,Smíchov,Vinohrady,
Strašnice, Michle, Kačerov, Podolí), II. Stř. Pol. (Kolín), 15.
Vých. Pol. (Smiřice; Hradec Králové; Malšovice; Opočno). —M:
31. Plz. pah. (Březina; Plzeň-Bory), 35. Podbrd. (Přibram-Zda-
boř), 37a. Hor. Poot. (Sušice), 41. Stř. Povlt. (Cholupice; Jilové
u Prahy;Borek;Žampach),58.Sud.mezih.(Broumov),64.
Říčan.ploš. (Průhonice),66.Hornosáz.pah. (Vlkaneč),84.
Podbesk. pah. (Vendryně).

Celkové rozšíření: Jižní Rusko (povodí Donu a Vol-
by),Kavkaz,MaláAsie,s. Írán aTurkmenistán;zavlečenýpo-
různu v Evropě. —Mapy: Hultén NE 1986:872.

Význam: Suché lodyhy se zralými strbouly
jsou používány do suchých kytic.

Li t.: KINDERMANNV. (1934): Zur Verbreitungsbiologie der Wilden Karde, Dipsacus sylvesterHuds.Natur und Heimat, Aussig,
5:86—87.—KRKOŠKAS.(1938): Několik technologickýcha pěstitelskýchpoznatkůz pokusnéhozkoušeníštětkysoukenickéa data
ojejímdovozu.Věstn.Čs.Akad.Zeměd.14:182—187.—MOSTOVOJK. L. (1938):Štětkasoukenická(DipsacusfullonumL.) a
stádiajejího vývoje.Sborn.Čs.Akad.Zemčd.13:221—227.—FERGUSONJ. E. et BRIZICKYJ. K. (1965):Nomenclaturalnoteson
Dipsacus fulonum and D. sativus. J. Arnold Arbor. —TOPHAMP.N. (1968): The fuller's teasel. Proc. Bot. Soc. Brit.
Isles 7: 377—381.—WERNERP.A. (1975): The biology of Canadian weeds. 12. Dipsacus sylvestris Huds. Canad. J. P'. Sci. 55:783-
794.

Dvouleté ostnité byliny svřetenovitým kořenem a spřízemními listovými růžicemi za květu odum-
řelými. Lodyhy statné, přímé, dichaziálně větvené. Lodyžní listy přisedlé, celistvé nebo členěné (peře-
nolaločné až peřenodílné), na bázi vzájemně srostlé a tvořící nádržku, v níž sezadržuje dešťová voda.

*) ZpracovaliJ. Štěpánek a J. Holub
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Květy oboupohlavné, ve válcovitých, podlouhlých ažvejcovitých strboulech sezákrovem z kopinatých
až čárkovitých, ostnitých listenů velikostí i tvarem nápadně odlišných od plevek; vřeteno strboulu
podlouhlé s tuhými, kýlnatými plevkamiprotaženýmiv dlouhou ostroušpičku.Kalich smiskovitou trub-
kou a sokrajemmělce 41aločným,chlupatým; koruna souměrná,± trubkovitá, se4cípýmlemem, nepa-
prskující, světle fialová nebo bělavá.Nažkyvřetenovité, na průřezu 4hranné.—Asi 5—8druhů v Evro-
pě, s. Africe a jz. Asii. —Protandr. Entomogam. Balochor.

Poznámka; Lodyhysezralými strbouly všechnašichdruhů sečastopoužívají,někdypo předchozímobarvení,jako součásti
suchých kytic, věnců apod.

la Plevkystrboulu sešpičkou nazpětzahnutou, kratší nežkvěty 3. D. sativus

b Plevkystrboulu s rovnou špičkou, delší než květy
2a Lodyžní listy celistvé; zákrovní listeny obloukem nahoru vztyčené;koruny světlefialové .

2

1. D. fullonum
b Lodyžní listy peřenolaločné až peřenosečné; zákrovní listeny ± rovnovážně rozestálé, jen v hor. části
obloukem nahoru zahnuté; koruny bělavé

1. Dipsacusfullonum L. —štětka planá
Tab. 122/2

Dipsacusfullonum LINNAEUSSp.Pl.97, 1753.—Syn. :Di-
psacussylvestrisHUDS.FI. Angl. 49. 1762.—D. horridus Optz
in BERCHT.et Opu Oekon,•Techn. FI. Böhm. 2/I :188, 1838.

Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no 1096. —
TAUSCH Herb. FI. Bohem., no 711.

Dvouleté byliny svřetenovitým kořenem a pří-
zemní růžicí listů zakvětu odumřelou. Lodyha pří-
má, 80—150(—200)cm vys., v hor. části větvená,
ostnitá, světle zelená. Listy přízemní růžice řapí-
katé, s čepelí celistvou, obvejčitou, eliptickou až
podlouhlou, na okraji nepravidelně (hrubě) vroub-
kovanou, vz. celokrajnou. Lodyžní listy přisedlé,
až 30(—35)cm dl., s čepelí celistvou, kopinatou až
úzce obvejčitou, hrubě vroubkovanou, zubatou až
pilovitou, někdy celokrajnou, na líci ± lysou, na
rubu na hlavní žilce a u větších listů i na žilkách

postranních ostnité, na okraji lysé nebo roztr. ště-
tinatě chlupaté, světle zelené. Strbouly válcovité
nebo vejcovité, vz. téměř kulovité, 4—8cm dl.; zá-
krovní listeny obloukem vztyčené, čárkovité, ost-
nité, nestejně dlouhé, obvykle alespoň některé
přesahující vrchol strboulu; plevky až 25 mm dl.,
delší než květy, na vrcholu zúžené, s rovnou, ost-
rou, ca 4 mm dl., brvitou špičkou. Koruna slabě
souměrná, ca 13 mm dl., světle fialová, zřídka bílá.
Nažky 4—5mm dl., světle hnědé. VII—IX. Hkf.

2n = 16, 18 (extra fines)
Ekologie a cenologie: Náspy komunika-

cí, hráze vodních toků, náplavy, příkopy, okraje
křovin, pastviny, navážky, skládky, zbořeniště,
apod. nejčastěji na čerstvě vlhkých, úživných a bá-
zemi bohatých, ± humózních, jílovitých a hlinitých
půdách. Především ve společenstvech tříd Artemi-
sietea vulgaris a Galio-Urticetea.

Rozšíření v Č R: Na celém území v termo-
fytiku a teplejších oblastechmezofytika roztrou-

. 2. D. laciniatus

šeně ažhojně, jinde vzácně, hlavně ve větších ob-
cích, nebo chybí. Těžiště rozšíření je v planárním
ažsuprakolinním stupni, výskytyv nadmořské výš-
ce nad 500 m jsou vzácné (max.: Bílé Karpaty,
Velká Javořina, ca 900m).

T: roztr. ažhojně ve všech fyt. o. [údaje chybějí z fyt. o. 13.
Rožď. pah., 14.Cidl. pán„ 17. Mikul. pall.l. —M: vevětšině fyt.
o. roztr. {údajechybějíz 22.Halštr.vrch.,23.Smrč.,26.Čes.
les, 27. Tachov. bráz.. 33. Branž. hv., 43. Votic. vrch., 44. Mileš.
střed.,46.Lab.písk.,47.Sluk.pah.,50.Luž.hory,51.Polom.
hory, 53. Podješ.,54. Ješ.hřb., 73. Hanuš.-rychleb. vrch.l. —O:
91.Ždär.vrchy(NovéMéstonaMoravě),99.Mor,-slez.Besk.
(Stonávka).

Celkové rozšíření: Západní, stř. a j. Evropa, Předkav-
kazí, Malá Asie a Írán.

2. Dipsacuslaciniatus L. —štětka laločnatá (š. dří-
pená) Tab. 122/1

Dipsacuslaciniatus LINNAEUSSp.PI.97, 1753.—Syn Di-
psacus fullonum subsp. laciniatus (L.) THELL.Mém. Soc. Sci,
Natur. Cherbourg 38:490, 1912.

Exsikáty: TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 712.

Dvouleté byliny svřetenovitým kořenem a pří-
zemní růžicí listů. Lodyha přímá, (50—)80—150
(—200)cm vys.,v hor. části větvená, ostnitá, světle
zelená. Listy přízemní růžice za květu zaschlé,
krátce řapíkaté, s čepelí obvejčitou nebo úzce ob-
vejčitou, celistvou nebo peřenolaločnou, na okra-
ji nejčastěji zastřihovaně vroubkovanou. Lodyžní
listy přisedlé, na bázi párovitě srostlé, až30 cm dl.
peřenolaločné až peřenosečné, v obrysu kopina-
té, eliptické až podlouhle kopinaté, s úkrojky ne-
pravidelně hrubě vroubkovanými, na líci ± lysé, na
rubu roztr. štětinatě chlupaté a na hlavní žilce a
na postranních žilkách ostnité, na okraji štětinatě
brvité, méně často jen roztroušeně štětinatě chlu-
paté. Strbouly válcovité až vejcovité, 4—7cm dl.,
se zákrovními listeny rozestálými, jen v hor. části
obloukem nahoru zahnutými, čárkovitými, ostni-
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tými, nestejně dlouhými, kratšími nebo nanejvýš
stejně dlouhými jako strboul; plevky až 25 mm dl.,
delší než květy, na vrcholu zúžené, s protaženou
rovnou, ostrou, ca 4 mm dl., brvitou špičkou. Ko-
runa slabě souměrná, ca 13mm dl., nejčastěji bě-
lavá nebo velmi světle růžová. Nažky 4—5mm dl.,
světle šedohnědé. VII—IX. Hkf.

2n = 16, 18 (extra fines)

Variabilita: Rostliny značně proměnlivé zejména ve
stupni členění lodyžních,popř. i přízemníchlistů. Rovněžodé-
ní listůpodléhápoměrněvelkévariabilitě.Častoselzesetkat
srostlinami oděnímlistů velmi podobnými druhuD. fidlonum.
TakovéspořeoděnérostlinyD. laciniatus jsou někdyurčovány
jako kříženecD. fullonum x laciniatus.

Ekologie a cenologie: Náspy komunika-
cí, hráze, okraje cest, rumiště, křovinaté svahy a
neobhospodařované louky a pastviny především
v teplejších oblastech, na čerstvě vlhkých, živina-
mi a bázemi bohatých, hlinitých ažjílovitých pů-
dách. Nejčastěji ve společenstvech třídy Artemisi-
etea vulgaris.

Rozšíření v ČR: Roztroušeněv termofyti-
ku a teplejších oblastech mezoýtika, scházív j. po-
loviněČech;naMoravěčastějšínežv Čechách,
kde dochází k ústupu jejího výskytu. Výskyt sesou-
středtlje do planárního a kolinního stupně, nále-
zy z nadmořské výšky nad 500 m jsou ojedinělé
(max.:Českomoravskávrchovina,Olešnice,ca540
m).

T: 2.Stř. Poohří(Žiželice;Trnovany),3. Podkruš.pán.
(Teplice; Trnovany u Teplic; Prosetice), 4. Loun.-lab. střed.
(Medvědice), 6. Džbán (Libušín), 8. Ces. kras, 9. Dol. Povit.
(Dolní Liboc,Šárka),I I. Stř.Pol.,12.Do).Pojiz.(Lhotka),13.
Rožď. pah., 15. Vých. Pol., 16.Znoj.-brn. pah., 17.Mikul. pah.
(Dolní Věstonice), 18.Jihomor. úv. (často), 19. B. Karp. step.
(Vlčnov; Korytná; Radějov), 20. Jihomor. pah., 21. Haná. —M:
41.Stř.Povit.(Závist),49.Frýdl.pah.(Dolní Řasnice),67.Čes-
komor. vrch. (Olešnice), 68.Mor. podh. Vysočiny (Kunštát; Pod.
molí; Vohančice), 70. Mor. kras (Josefov), 72. Zábř.-unič. úv.,
76. Mor. brána (Bilavsko), 83. Ostr. pán. (Markvartovice; Tč-
šín), 84. Podbesk. pah.

Celkové rozšíření: Jižní a stř. Evropa (severní hranice
probíhá od stř. Francie s. Německem a s.Polskem na s. Ukra-
jinu adoj. Ruska),Kavkaz,MaláAsie,ÍránaStředníAsie,

3. Dipsacus sativus (L.) HONCK.—štětka souke-
Tab. 122/3nická

Dipsacus sativus (LINNAEUS)HONCKENYVerz. Gew. liut-
schl.374, 1782.—Syn.: Dipsacusfullonum var. sativusL. Sp.
PI.,ed. 2, 1677,1763.—D.fidlonum subsp.sativus (L) THELL.
FI. Adv. Montpellier 697, 1912.—D. fullonum L sensu auct.,
non sensuorig.

Exsikáty: TAUSCH Herb. FI. Bohem., no 710.

Dvouleté byliny s lodyhami přímými, až 2 m
vys.,v hor. polovině obvykle bohatě větvenými, na
hranách řídce ostnitými. Přízemní listy v růžici, za
květu zaschlé,krátce řapfl<até,s čepelí obvejčitou,
celistvou, celokrajnou nebo vroubkovanou až ne-
pravidelně zubatou, lysou nebo řídce štětinatě
chlupatou. Lodyžní listy na bázi párovitě srostlé,
kopinaté až obkopinaté, celokrajné nebo vroub-
kované až zubaté, zpravidla lysé, s ojedinělými
ostny na hlavní žilce spodní strany. Strbouly vál-
covité, až 9 cm dl.; zákrovní listeny rozestálé až
nazpět sehnuté, čárkovitě kopinaté, zpravidla krat-
ší než strboul; plevky tuhé, sešpičkou nazpět dolů
zahnutou, kratší než květy. Koruna růžová nebo
světle fialová. Nažky 4—5mm dl., světle hnědé.
VIII-IX. Hkf.

2n = 18 (extra fines)
Štětkasoukenickáje pravděpodobněkulturní

rostlina, snad vzniklá ze západostředozemního
druhu D. ferox LOISEL Umělý výběr byl zaměřen
na získání kultivarů s válcovitým tvarem strboulů
avhodnou pružností a tuhostí plevek. V minulos-
ti byly suché strbouly D. sativus těchto vlastností
používány k úpravě povrchu vlněných látek.

DruhvČRnepůvodní,ještěv 19.stol.pěsto-
vaný na Litoměřicku a na stř. a sv. Moravě, poz-
ději byl již jen dováženzejménaz j. Evropy (ještě
v 1. polovině 20. stol. byly pro potřeby českoslo-
venskéhotextilního průmyslu dovezenyročněde-
sítky tun zralých strboulů tohoto druhu). Ve 20.
stol. je pěstován pouze pokusně nebo v botanic-
kých zahradách, případně pro ozdobu. Vzácně
a přechodně zplaňoval podél cest, na náspech a
hřbitovech v teplejších oblastech (např. u Roud-
nice, Rychnova nad Kněžnou, v okolí Litovle,
Brna, Nového Jičína, Moravské Třebové a Bosko-
vic).

Kříženci

1 x 2. Dipsacusfullonum x laciniatus = Dipsa-
cus x pseudosilvestris SCHUREnum. Pl. Transsilv.
293, 1866.

Syn.:Dipsacus x falILľ SIMR.ftrm--Tud. Füz.2:150,1878.

Kříženec udávaný např. z okolí Prahy a od
Dymokurnebyldosudv ČR spolehlivězjištěn.
Jeho nálezy vyžadují vždy doložení herbářovými
sběry. Nezřídka jsou totiž za tohoto hybrida vydá-
vány rostlinyD. laciniatus s řidším oděnímokrajů
listů.

Tab.122: I Dipsacus laciniatus. —2 D fullonum, 2a—květenství,2b—květ, 2c—plod. —3 D. sativus,strboul po odkvětu.
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