
Kališních lístků 5, většinou volné, i za plodu vytrvávající; korunních lístků 5, volné, většinou v odstí-
nech červené a modré, vzácně bílé; tyčinek většinou 10, ve dvou kruzích po 5, vnější kruh epipetalní,
vnitřní kruh episepalní, při bázi v kruhu spojené, někdy tyčinky vnějšího kruhu všechny nebo jen ně-
které bez prašnll<ů,při bázi vnitřniho kruhu z vnější strany drobná bradavčitá nektária, prašnłlcyin-
trorzní; pylová zrna trikolpátní (s krátkými kolpy) až triporátní, na povrchu retikulátní; semeník svrch-
ní, z 5(—2)plodolistů, 5pouzdrý, u 5plodolistového s5 bliznami na prodlužujícím sezobanu
z 5 srostlých čnělek, nedokonale synkarpní gyneceum s nákoutní placentací, dvě vajíčka v každém
pouzdře semeníkunad sebou.Plod zobanitý, rozpadajícíseve zralosti radiálně v 5 plůdků, s dole roz-
šířeným,většinoujednosemennýmpouzdrem spirálovitě nebo šroubovicovitě senahoru vymršťujícím
a buď uvolňujícím semenonebo odpadajícím od středovéhosloupku (přeměněné květní lůžko) jako
celek i s hor. zúženou částí (paosinou), značně hygroskopickou. Semenavejcovitá až elipsoidní, endo-
sperm malý nebo žádný. —11 rodů (přibližně 800 druhů) s těžištěm rozšíření v temperátních pásech
obou polokoulí, zvláště v horských územích.

Poznámka I: PObiochemické stránce je čeleď dosud nedostatečně prozkoumána. Význačná je akumulace polyfenolů
v listech, nejčastěji se vyskytuje quercetin. V semenech byl zjištěn leucocyanidin. Zcela chybějí pravé alkaloidy, zato bývají vytvo-
řeny složitější glykosidy (anthokyaniny) a silice často s cyklickými terpeny (felandren, borneol, pinen, geraniol, citroneiol, linalol,
menthol aj.). Důležitý je výskyt organických kyselin (kyselina vinná, jablečná, šťavelová,citrónová, jantarová aj.).

Poznámka 2: Poltivý,pětiplodolistovýzobanitýplod (schizokarpium)serozpadázazralostiv plůdky (merikarpia), odpoví-
dajícĺjednotlivým plodolistům (Tab.36/1—12).Dolní rozšířenáčástplůdku,vznikláz dvouvaječnéhopouzdrasemeníkua obsahu-
jící posléze 1(—2)semena,je označována jako semennépouzdro. Jako paosina je označovándlouhý výběžek plůdku, tvořící spolu
sestřednímsloupkemzobana zazralosti sespirálovitě (Geranium) nebo šroubovicovité(Erodium) zkrucující.Přitom dochází
rozdílnýmnapětímv pletivechpaosinyk mechanickémuvymršťovánísamotnýchsemen(Geranium sect.Geranium a sect.Dis-
secta) nebo semenuzavřenýchv semennémpouzdru (např. G. pusillum, G. pyrenaicum, G. robenianum, G. phaeum) nebo
celýchplůdků včetněpaosiny(Erodium). Semenamají povrch hladký,drobně důlkovanýnebo sesíťovitouskulpturou (Tab.35/
22-26).

la Listy v obrysu ± okrouhlé až trojúhelníkovité, dlanitě členěné; květy ve vijanech redukovaných na
dva, vzácně jeden květ; květy pravidelné; všech 10 tyčinek většinou s prašníky; zobánek plůdků
v době zralosti obloukovitě ohnutý až spirálovitě stočený 1. Geranium

b Listy v obrysu ± podlouhlé až vejčité, peřeně členěné (vzácně celistvé); květy ve vícekvětých okolí-
cích; květymírně souměrné,dva horní korunní lístky častovětšínež3 dolní; tyčinky vnějšlho kruhu
bez prašnaců;zobánekplůdků v době zralosti šroubovicovitěstočený 2. Erodium

1. Geranium L. —kakost

Geranium LINNAEUSSp. PI. 676, 1753.—Syn.: Robenium PICARDMém. Soc. Agric. Boutogne, ser. 2, 1:99, 1837 (incl.). —
Robertiella HANKSNorth Amer. FI. 25:3, 1907, nom. illeg. (incl.).

Lit.: ČELAKOVSKÝ L (1864):Ueberdie verwandtschaftlichenBeziehungenderböhmischenundeinigeranderenGeranien.
Lotos 14:90—94.—KNI-rn-iR. (1903): Uber die geographische Verbreitung und die Anpassungserscheinungen der Gattung Gera-
nium im Verhältnis zu ihrer systematischen Gliederung. Bot. Jb. 32:190—230.—PODPĚRAJ. (1904): Geranium lucidum L., nová na
Moravěrostlinajevnosnubná.Čas.Morav.Mus.Zem.4:198—201.—WILDTA. (191()):Geraniumsanguineumvar.PodpěraeWildt.
Allg. Bot. Z. 16:19.—PODPĚRAJ. (1927): Kakost český (Geranium bohemicum L.) jako rostlina anthrakofilnĺ. Příroda 20, Příl.
bot. no. 10:[133—134].—DOMINK. (1937): Geranium macrorrhizum L jako novinka československékvěteny. Věda Přír, 18:116—
117.—JONESG. N. et JONESE E (1943): A revision Of the perennial speciesOfGeranium Of the United States and Canada. Rho-
dora 45:5—53.—DAHLGRENK. V.O. (1945): Nya meddelanden om Geranium bohemicum och Geranium lanuginosum. Bot. Not.
98:381—389.—BAKERH. G. (1956): Geranium purpureum Vill. and G. robertianum L in the British flora. II. Geranium roberti-
anum. Watsonia 3:270—279.—BAKERH. G. (1957): Genecological studies in Geranium (section Robertiana). General considera•
tions and racesof G. purpureum Vill. New Phytol. 56:172—192.—PAWLOWSKAS. (1958): O polskich odmianach Geranium silvati-
cum L Fragm. Florist. Geobot. 4:139—152.—PUTRAMENTA. (1962): Someobser:ations on male sterility in Geranium sylvaticum
L var. alpestre Schur. Acta Soc.Bot. Polon. 31:723—736.—KADENI. N. (1964): Moffologija ploda geranievych. Nauč. Dokl. Vysš.
Šk.4:97—102. VAARAMAA.etJÄÄSKELÄINENO.(1967):Studiesonynodioecismin theFinnishpopulationsofGeraniumsylva-
ticum L Ann. Acad. Sci. Fenn. 108:1—39.—HAEUPLERH. (1969): Ein Beitrag zum Bestimmen der deutschen Geranium-Arten
nach Blattmerkmalen. Gött. Florist. Rundbr. 3:69—76.—DAVIS H. (1970): Geranium sect. Tuberosa, revision and evolutionały

Tab.35:Odění listových 1—19.I Geranium sanguineum,2—3G. pratense,4 G. sylvaticum,5 G. palustre,6 G. sibiricum,
7 G. rotundifolium, 8 G. columbinum, 9 G. dissectum, 10G, bohemicum, II G. ibericum, 12G. divaricatum, 13G. lucidum,
14G. robenianum, 15G. molle, 16G. pusillum, 17G. pyrenaicum, 18G. macrorrhizum, 19G. phaeum. 20G. sylvaticum,
list. —21 G. pratense, list. —Semena22—26.22G. pratense,23G. rotundifolium, 24 G. columbinum, 25 G. dissectum,26 G.
pusillum.
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interpretation. Israel J. Bot. —TOKARSKIM. (1972): Morfologiczno—taksonomiczna analiza owocÓw i nasion europej-
skich i kaukaskich gatunków rodzaju Geranium L. Monogr. Bot. 36:5—72.—BATE-SMiTHE. C. (1973): Chemotaxonomy of Gera-
nium. Bot. J. Linn. Soc. 67:347—359.—YEOP.E (1973): The biology and systematicsof Geranium sectionsAnemonifolia Knuth
and Ruberta Dum. Bot. J. Linn. Soc.67:285—346.—ZVOLÄNEKZ. (1974): Výběrová kolekce rodu Geranium. Skalničky 4:12—24.—
HUNDTR. (1975): Zur anthropogenen Verbreitung und Vergesellschaftung von Geranium pratense L. Vegetatio 31:23—32.—Ko-
PECKÝK. (1975):Jekakosthnědočervený(Geraniumphaeum)v podhůříOrlických hor původní?Preslia47:87—92.—BROCKMANN
C et RAABEE.-W. (1977): Bestimmungsschlüssel für die groBblütigen und ausdauernden Geranium—Arten in Schleswig—Hols-
tein, Kieler Not. Pflanzenk. Schleswig-HoIstein 9:2—16.—BOESEWINKELE D. et BEENW. (1979): Development of ovule and testa
of Geranium pratense L. and some Other representatives Of the Geraniaceae. Acta Bot. Neerl. 28:335—348.—KUMPA. (1979): Ein
Beitrag zur Verbreitungvon Geranium pratenseL. Linzer Biol. Beitr. —MIREKZ. (1980):GeraniumsibiricumL. —
rzadki w Polscegatunek synantropijny. Fragm. Florist. Geobot. 26:251—257.—VAN LOONJ. C. (1984): Chromosome numbers in
Geranium from Europe. I. The perennial species.2. The annual species.Proc. Koninkl. Nederl. Akad. Wet. 87:263—277,279—296.
—YEOP.F. (1984): Fruit-discharge-type in Geranium (Geraniaceae): its use in classification and its evolutionary implications. Bot.
J. Linn. Soc. —WIDLER-KJEFERH. et YEO P.E (1987): Fertility relationships of Geranium (Geraniaceae): sectt. Ruberta,
Anemonifolia, Lucida and Unguiculata. PI. Syst. Evol. 155:283—306.—CHRTEKJ. (1989): Geranium versicolor nový adventivní
druhproČeskoslovensko. Čas.Nár.Muz.155(1986):71.—ORTIZS.(1990):Caracterizacióntaxonómicade laspoblacionesibé.
rico-occidentales de Geranium pyrenaicum Burm. fil. (Geraniaceae). An. Jard. Bot. Madrid 47:242—244.—PEDROL, CAMPOSP.
et PAISM. S, (1990): Morphology, ontogeny and histochemistry of secretory trichomes of Geranium robertianum (Geraniaceae).
Nord. J. Bot. 10:501—509. YEO F.et WIDLER-KIEFERH. (1990): The chemotaxonomy of Geranium (Geraniaceae). P). Syst.
Evol.173:1—15. —DOLMATOVAA. P.(1992):Karpologičeskoeizučenieodnoletnichgeranej(Geraniaceae)flory Kavkaza.Bot.Ž.
77:31—35.—VERHOEVENR. L. et VENIER H. J. T (1992): Pollen morphology of Geranium (Geraniaceae) in southern Africa. S.
Afr. J. Bot. 58:440—447.—NIETOFELINERG. et AEDOC. (1995): A cladistic analysisof Geranium subgen.Erodiodea (Picard) Yeo
(Geraniaceae). Bot. J. Linn. Soc. AEDOC. et MUŇOZGARMENDIAE (1996): Somenotes on the sectional nomenc-
latureof Geranium(Geraniaceae). 45:104—106.—HÜGTNG.et LDHMEYERW.(1995):Zur SoziologieundÖkologievon
Geranium rotundifolium —Epökophytische und agriophytische Vorkommen in Alliarion- und Sedo-Screranthetalia•Gesellschaf-
ten. Schr.—ReiheVegetationsk. 27:257—265.—HÜGTNG., MAZOMEITJ. et WOLFFP.(1995): Geranium purpureum —ein weit ver-
breiteter Neophyt auf Eisenbahnschotter in Südwesdeutschland. Flor. Rundbr. 29:37—41.—SLAVÍKB. (1997a): Verbreitung von
Geranium-Arten (subgen. Geranium) in Tschechien. Preslia 68 (1996)/4.—SLAVÍK(1997b): Verbreitung von Geranium-Arten (sub-
gen. Robertium und subgen.Erodioidae) in Tschechien. Preslia 69.

Jedno- až dvouleté nebo víceleté až vytrvalé byliny. Tenký kůlový kořen nebo oddenek podzemní
či nadzemní. Lodyhy přímé, vystoupavé nebo poléhavé, v uzlinách často ztlustlé, většinou chlupaté a
mnohdy i žláznaté. Přízemní listy v růžici, lodyžní vstřícné, zřídka střídavé, dolní dl. řapíkaté, horní
krátce řapíkaté až přisedlé, s čepelí dlanitě členěnou ve 3—7zubatých až peřeně členěných úkrojků, se
dvěma palisty. V úžlabí lodyžních listů nebo listenů redukované vidlany ve dva, vzácnějeden květ. Květy
pravidelné, 5četné, u některých druhů rostliny s květy oboupohlavnými a rostliny s květy samičími
s redukovanými tyčinkami. Kališních lístků 5, volné, vytrvalé; korunních lístků 5, obvejčité až obsrdči-
té, na nehtu často brvité, na vrcholu vykrojené nebo zaokrouhlené, modré, fialové, červené, růžové,
vzácně bílé; tyčinky ve dvou kruzích, ve vnitřním kruhu většinou delší než ve vnějším, obdiplostemo-
nické, většinou všechny s vyvinutými prašníky, často při bázi navzájem v kruzích srostlé, nitky často
rozšířené a chlupaté, na bázi vnitřnilło kruhu nektária; pestík s 5 semennými pouzdry, dlouhými čněl-
kami a 5 bliznami, každé semennépouzdro se dvěmavajíčky, jen s jedním dozrávajícím v semeno.
Zobanitý plod rozpadávajícísev 5 jednosemennýchplůdků s paosinouspojenousesloupkem i po svi-
nutí při dozrání. Semena ± elipsoidní, osemení hladké nebo skulpturované, lysé nebo chlupaté. Dělo-
hy složenénebo svinuté, hluboce vykrojené. —Asi 400 druhů v temperátních pásechobou polokoulí
av horskýchoblastechtropů a subtropů, s těžištěm rozšířenív temperátním pásus.polokoule. —Prot-
andr. (hlavně u velkokvětých druhů), Protogyn. (u některých hlavně malokvětých druhů), Entomogam.
Autochor., vz. Epizoochor.

la Listová čepel ažk bázi členěná;plůdek zazralosti oddělující seod čnělky (paosiny),každésemen-
né pouzdro při vrcholu se dvěma vláknitými přívěsky. 2

b Listová čepelnení členěnáažk bázi; plůdek trvale připojen ke čnělce(paosině),semennápouzdra
bezpřívěsků 3

2a Korunní lístky (9—)11—12(—13)mm dl., asi 1,5x tak dlouhé jako kališní lístky, růžové;délka prašní-
ků 0,4—0,7mm; pyl oranžový;semennápouzdrana povrchupouze sesíťovitouskulpturou nebojen
s několika lištami 17. G. robertianum

Tab.36:Plůdky 1—12.I Geranium pratense,2 G. sylvaticum, 3 G. palustre,4 G. columbinum, 5 G. dissectum,6 G. divarica-
tum, 7G. molle, 8G.pusillum, 9G.phaeunz, 10G.pyrenaicum, II G. robertianum, 12G.purpureum.—Bázeplůdků 13—15.13
sekceDissecta, 14sekce Geranium, 15 sekce lüberosa.
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b Korunní lístky 5—9mm dl., 1,0—1,3xtak dlouhé jako kališní lístky, tmavěrůžové až fialově červe-
né; délka prašníků 0,2—0,3mm; pyl žlutý; semennápouzdra na povrchu s četnými lištami ... , ..

G. purpureum (viz Poznámka na str. 219)
3a Rostliny téměř lysé, lesklé; kališní lístky na hřbetě výrazně kýlnaté; korunní lístky zřetelně nehet-

naté 16. G. lucidum

b Rostliny řídce až hustě chlupaté; kališní lístky na hřbetě bez výrazného kýlu; korunní lístky bez
zřetelného nehtu 4

4a Korunní lístky malé, 3—10mm dl.; rostliny většinou 1—21eté,s tenkým kůlovým kořenem, bez od-
denku.. 5

b Korunní lístky velké, 10—25mm dl.; rostliny vytrvalé, s tlustým, šupinovitým oddenkem 13

5a Dolní listy hluboce dlanitě 5—7dílnéaž -sečné,s úkrojky 3—8x tak dlouhými jako širokými; lody-
ha a řapíky nazpětpřitiskle nebo nazpětodstále chlupaté; semenasesíťovitou skulpturou . 6

b Dolní listy dlanitě 5—9klanéaž -dílné, s úkrojky nejvýš 3x tak dlouhými jako širokými; lodyha a
řapíky ± rovnovážně odstále chlupaté; semena hladká 7

6a Stopky květenství s květními stopkami delší než listen; lodyha i květní stopky lysé; řapłlcy nazpět
přitiskle chlupaté; plody řídce, krátce přitiskle chlupaté, zvl. na zobanu, semenné pouzdro skoro

7. G. columbinumlysé
b Stopky květenství s květními stopkami nejvýš tak dlouhé jako listen; lodyha i květní stopky žláz-

natě chlupaté; plody ± rovnoměrně odstále chlupaté a hustě žláznaté.. 8. G. dissectum

7a Dolní listy v obrysu okrouhlé; kališní lístky s méně než 0,5 mm dl. nasazenou osinkou 8

b Dolní listy v obrysu nepravidelně 5úhlé; kališní lístky s 0,5—3,0mm dl. nasazenou osinkou .. 11
8a lodyha i květní stopky jen sezcela krátkými (do 0,5 mm), měkkými, rovnovážně odstáva-

jícími chlupy; korunní lístky 2,5—3,5mm dl.; plod 8—12mm dl.; semenné pouzdro hustě přitiskle
chlupaté.. 13. G. pusillum

b Řapíky,lodyhai květnístopkykromězcelakrátkýchchlupůi sojedinělýmiažroztroušenýmidlou-
hými chlupy, popř. žlázkami; korunní lístky 5—10mm dl.; plod 13—22mm dl.; semenné pouzdro
řídce chlupaté nebo lysé 9

9a Stopky květenství s květními stopkami značně přesahující listeny; korunní lístky 6—10mm dl.; rost-
liny vytrvalé, 25—60cm vys 14. G. pyrenaicum

b Stopky květenství s květními stopkami nepřesahující nebo jen nepatrně přesahující listeny; ko-
runní lístky 5—6mm dl.; rostliny 1—21eté,10—30cm vys..... 10
Řapíky,lodyha,květnístopkyi kalichjensroztroušenýmistřednědlouhýmižláznatýmichlupya
četnými dlouhými jemnými chlupy; přízemní růžice listů dlouho přežívající;semennépouzdrome-
rikarpia na povrchu s četnými příčnými, navzájem propojenými žebry, lysé; listy na lodyze větši-
nou střídavé; korunní lístky na vrcholu vykrojené nebo vroubkované 12. G. molle

b Řapíky,lodyhai květnístopkyshustýmistřednědlouhýmižláznatýmichlupy,jen roztroušenými
dlouhými chlupy a hustými zcela krátkými šikmo odstávajícími chlupy; přízemní růžice listů brzy
odumírající; semenné pouzdro merikarpia hladké, chlupaté; dolní listy na lodyze vstřícné; korun-
ní lístky na vrcholu zaokrouhlené, nevykrojené 6. G. rotundifolium

lla Řapík,květnístopkaakalichpouzesjednoduchýmichlupy,jednaktěsněnazpětpřitisklými,jed-
nak nazpět odstávajícími; rostliny víceleté; vidlany jednokvěté .......... . 5. G. sibiricum

b Řapłk,květnístopkaa kalichs jednoduchýmii žláznatýmichlupy,jednoduchéchlupynikdyná-
padně nazpět směřující; rostliny jedno- až dvouleté; vidlany dvoukvěté 12

12a Rostlina bez nápadné vůně; lodyha chabá; žláznaté chlupy na řapłlcu stejné délky, dlouhé jedno-
duché chlupy často v jedné řadě, k bázi čepele houstnoucí; čepel listů nesouměrná; dol. lodyžní
listy vstřícné; korunní lístky růžové;délka plodu 8—10mm; semennépouzdro na povrchus (3—)4—
5(—7)příčnými, navzájem± nespojenými žebry; palisty chlupaté; zoban krátce štětinatý; kališní
lístky s 0,5—1,0mm dl. osinkou... 11. G. divaricatum

b Celá rostlina s nápadnouaromatickou vůní; lodyha přímá; žláznatéchlupy na řapiku různě dlou-
hé, často červené, silně lepkavé, zcela krátké jednoduché chlupy rovnovážně odstálé a roztrouše-
né jednoduché chlupy přesahující žlázky; čepel listů souměrná; dol. lodyžní listy střídavé, horní
vstřícné; korunní lístky modrofialové; délka plodu 25—30mm; semenné pouzdro hladké; palisty
žláznaté; zoban hustě žláznatě chlupatý; kališní lístky s 2—3mm dl. osinkou .

9. G. bohemicum
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13a (4b) Listy na lodyze střídavé; kališní lístky s osinkou kratší než 0,5 mm; korunní lístky vyhnuté
nazpět nebo rozložené do plochy, hnědofialové 14

b Alespoň hor. listy na lodyze vstřícné; kališní lístky s osinkou 1—4mm dl.; korunní lístky většinou
šikmo vzhůru směřující, tvořící nálevkovitý nebo uzavřený útvar, modrofialové až červenofialové,
vzácně bílé . 15

14a Korunní lístky okrouhle obvejčité, 10—11mm šir., do plochy rozprostřené až mírně nazpět ohnu-
té 18. G. phaeum

b Korunní lístky eliptické až vejčitě kopinaté, 3—5mm šir., nepřekrývající se, i s kalichem nazpět
G. reflexum (viz Poznámka na str. 221)sehnuté .

15aČepellistůvícenež5 cmv průměru,dlanitě5—7sečná,úkrojkys2—4celokrajnýmicípy,2,5-4,0
cm tak dlouhými jako širokými, většinou jednožilnými; květenství většinou jednokvěté; řapík
sjednoduchými chlupy 5—6rozličných délek, s vtroušenými žláznatými chlupy, ve velmi rozmani-
té hustotě 1. G. sanguineum

b Čepellistůdo5cmv průměru,dlanitě5—7klanáaž—dflná,úkrojkynepravidelněčleněnéažzuba-
té s cípy širšími, většinou se síťovitou žilnatinou; květenství 3květé; řapík sjiným typem odění ..

16

16a Semenná pouzdra s několika příčnými žebry, lysá; listy pouze při bázi lodyhy; korunní lístky se
zřetelným nehtem zdéli 1/3 lístku (rostliny pěstované nebo zplanělé) . 15. G. macrorrhizum

b Semenná pouzdra bez žeber, chlupatá; listy většinou i na lodyze až pod květenství; korunní lístky
s málo zřetelným nehtem nebo bez nehtu 17

17a Celá rostlina včetněkvětních stopekbezžláznatýchchlupů, nazpětodstáléjednoduché chlupy na
stonku 0,5—1,5mm dl.; květenství chudé, vidlany s méně než 10 květy; kališní lístky s chlupy pou-
ze na žilkách; přízemní růžice listů záhy zasychající; listové žilky 2. řádu již těžko rozeznatelné a
neprosvítavé; listové úkrojky tupé 4. G. palustre

b Rostliny alespoňv hor. části bohatě žláznatě chlupaté, nazpět přitisklé jednoduché chlupy na stonku
0,2—(),4mm dl.; květenství bohaté vidlany, chocholičnatě uspořádané, většinou s více než 10kvě-
ty; kališní lístky i mezi žilkami chlupaté; přízemní růžice listů vytrvávající; listové žilky ještě 3. a 4.
řádu přítomné a většinou zřetelně prosvítavé; listové úkrojky špičaté 18

18aÚkrojkydol.lodyžníchlistůnepravidelněkosočtverečné;lodyha,stopkykvětenství,květnístopky
i řapíky měkce a dl. rovnovážně chlupaté, s vtroušenými kratičkými žlázkami; korunní lístky ob-
srdčité, na vrcholu vykrojené, 22—30mm dl. (rostliny pěstované a ojediněle zplaňující) .

10. G. ibericum
b Úkrojkydol.lodyžníchlistůvejčiténebokopinaté;lodyha,stopkykvětenství,květnístopkyi řapí-

ky s nazpět odstálými chlupy a často i stopkatými žlázkami; korunní lístky obvejčité, na vrcholu
zaokrouhlené, 8—20mm dl. 19

19a Plodní stopky za zralosti plodů nazpět ohnuté; lodyha v hor. části žláznatá; řapíky přízemních
listů někdyjen snazpětodstálými jednoduchými chlupy, častovšak téžs různýmmnožstvímžláz-
natých chlupů; nitky tyčinek dole náhle rozšířené, na rozšířené části ± lysé; palisty řídce chlupaté
až lysé 2. G. pratense

b Plodní stopky za zralosti plodů vzpřímené; lodyha v hor. části nazpět odstále chlupatá; řapíky
přízemních listů nazpět odstále chlupaté jednoduchými chlupy, bezžláznatýchchlupů; nitky ty-
činek dole rozšířené, na rozšířené části brvité; palisty hustě jemně přitiskle chlupaté

Subgen. 1, Geranium

Plod (schizokarpium) za zralosti se rozpadá
tak, že semena jsou vymršťována, zatímco semen-
ná pouzdraplůdků (merikarpií) zůstávajípřipoje-
na k paosině zobanu.

Sect. 1. Geranium

Plůdek na bázi s rohovitým, dl. štětinatým vý-
růstkem, viditelným po rozpadnutĹ (Tab.36/14).

3. G. sylvaticum

1. Geranium sanguineum L. —kakost krvavý
Tab. 35/1, 37/2

Geranium sanguineum LINNAEUSSp.PI. 683, 1753.
Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no 123, 425/1,

11.- PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 473. - TAUSCHHerb.
FI. Bohem., no 286. —Extra fines: FI. Exs. Austro-Hung., no
3213/1, 11.- FI. Exs. Bakov., no 58.- MAGNIER FI. Selecta Exs.,
no 225. - Pl. Polon. Exs., no 551.

Vytrvalé byliny. Oddenek plazivý, tlustý 6—10
mm, větvený, s pupeny a ojedinělými kořeny,
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uvnitř růžový. Několik poléhavých nebo vystoupa-
vých lodyh, v uzlinách lomených, 25—40(—50)cm
dl., dichaziálně větvených,v uzlinách ztlustlých, ze-
lených, později často sčervenofialovým nádechem,
s rovnovážně odstávajícími krycími chlupy různé
délky a zcela kratičkými žláznatými chlupy. Pří-
zemní listy záhy zasychající, s 5—9cm dl. řapíkem,
lodyžní vstřícné s 1—3cm dl. řapíkem, řapíky chlu-
paté stejně jako lodyhy; čepel dlanitě 5—7sečná,
4—5cm v průměru, na líci roztr., na rubu hlavně
na žebrech chlupatá, tmavě zelená, úkrojky v ob-
rysu obvejčité až kopisťovité, 3—5klanév úzce ko-
pinaté až kopinaté cípy, jinak celokrajné; palisty
trojúhelníkovité, 4 mm dl., chlupaté, záhy zasycha-
jící. Květenství většinou redukované v jednokvěté
vidlany v úžlabí listenů; stopka květenství delší než
iisten, se 2 listenci, stopka květní 1,5—3,0(—7,0)cm
dl., před rozkvětem skloněná, později vzpřímená,
po oplození opět skloněná a při zralých plodech
opět vzpřímená. Lístky kalicha vejčité,
(—10)mm dl. (bez špičky), 4 mm šir., s 2 mm dl.
nasazenou špičkou, roztr. chlupaté, (3—)5(—7)žil-
né, s úzkým blanitým lemem, zelené; korunní líst-
ky okrouhle obvejčité, nabázi klínovité, navrcholu
rovné až slaběvykrojené, mm dl., stej-
ně šir., 5žilné, na nehtu chlupaté, živě karmínově
červené, velmi vzácněbílé; tyčinky nepatrně krat-
ší než kališní lístky, nitky tyčinek dole rozšířené,
tamtéž na okraji krátce chlupaté, s ojedinělými
téměř přisedlými žlázkami; pestík dole hustě ště-
tinatý. Zobanitý plod 3,5—4,0cm dl., hlavně dole
chlupatý. Semena elipsoidní, lysá, se zřetelnou sí-
ťovitou skulpturou, světle hnědá. V—VII(—VIII).
Hkf.

2n = 84(čR: čes.kras)
Variabil i ta: Druh proměnlivý ve velikosti rostlin a délce

internodií,vevelikostia tvaru listů,vdélceřapíků,v oděnívšech
částí rostliny, v počtu květů v květenství, ve velikosti květů a bar-
vé korunníchlístků. V rámci ČR nedosahujeproměnlivost
takového stupně jako v rámci celkového areálu, což se odráží
i v taxonomickém hodnocení. Z Vranovic na Moravě byla po-
psánavar, elongatum PODP.s 30—40cm VYS.lodyhami,
cm dl. internodii a s listovými úkrojky delšími než u typických
rostlin; není vyloučeno, že šlo o ekomorfozu. Za ustálenější
taxon lze považovat gracilnější a nižší f. podperae (WILDT pro
var.), wznačující se lodyhou odstále chlupatou, v hor. části žláz-
natou, listy menšími, s listovými úkrojky většinou jen 2mm šir.,
květenstvími někdy dvoukvětými, květními stopkami až7 cm dl.,
korunními lístky jen 6—7mm dl.; byla nalezena na j. Moravě
(Pouzdřanskékopce,Větrníky, Pavlovskékopce,Bílé Karpaty,
Šlapanice). NaGrygovskýchkopcíchuOlomoucebylynaleze-
ny rostliny nápadněchlupatéa s drobnými listy, připomínající
var. villosum MURR, Dvoukvětá květenství může také mít u nás

asivzácněsevyskytujícíf. biflotum E. l. NYÄRÁDY(NovýKnín).
Menší korunní lístky bývajíu exemplářůs diklinickými květy
s redukovanými tyčinkami [označovanými někdy mylné jako f.
parviflorum (EVERS)GAMSJ.Šířkalistovýchúkrojkůčastoko-
lísá i v rámci jedné populace, takžetaxonomické hodnocení není
na místě(např. f. latifolium PARL.).Odchylkyv barvěkorun-
ních lístků jsou vzácné(I. coeruleum EVERS,I. roseum PRľsz-
TER),bělokvěté exempláře (I. albiflorum PRISZTER)nebyly v pří-
roděČRdosudzaznamenány.

Ekologie a cenologie: Výslunné skalnaté
stráně, často v kaňonovitých říčních údolích, dru-
hověbohaté lemy světlýchlesů a slunné křovina-
té svahya lesní pláště teplých oblastí, sutě, skalní
terásky,řídkéteplomilnédoubravyabory.Často
na vápencích a jiných bazických horninách, vzác-
ně i na horninách kyselých, žulách apod., většinou
na půdáchmělkých, kamenitých, ale i hlubokých,
hlinitých, spíše na j. expozicích, světlomilná, nej-
výš polostinná rostlina. Diagnostický druh spole-
čenstevsvazůGeranion sanguinei, Quercion pu-
bescenti-petraeaea Prunion fruticosae.

Rozšíření v ČR: Těžištěrozšířeníje v ter-
mofytiku a teplejším mezofytiku, zvláště v územích
geomorfologickyčleněných.V Čecháchje to s.
polovina, do j. poloviny, kromě několika izolova-
ných lokalit, proniká souvisle od severu pouze
údolím Vltavy a nepatrně na Plzeňsko. Na Mora-
vě je naopak převaha lokalit v j. a stř. části území,
na západě dozníváv prebohemiku, na severuu Je-
víčka, na Zábřežsku a v dolním Pobečví,na výcho-
dě přes Bílé Karpaty navazuje na výskyt na Slo-
vensku. Izolované výskyty jsou u Opavy a Karviné.
Výškově je vázán na planární a kolinní, výjimeč-
ně suprakolinní stupeň (max.: Milešovka, ca 800
m; Bílé Karpaty, Strání, vrch Lesná, 690 m; Krás-
ná Lípa a Blatno u Chomutova, ca 650 m). —
Mapy:ŠMARDAXM 1963:map.110(Morava);
SLAVÍK1997a:map. 1;SLAVÍKFKS 1997:166;SLA-
VÍKin KvětenaČR 5:32,1997.

T: I. Doup. pah. (hlavně v s. části), 2. Stř. Poohří (v j. čás-
ti), 3. Podkruš. pán., 4. Loun.-lab. střed., 6. Džbán, 7. Středo-
čes.tab.(Přestavlky,Holý vrch;Říp), 8.Čes.kras,9. Dol. po-
vlt., 10. Praž. ploš. (vz.), II. Stř. Pol. (Houšťka; Vrbčany;
Kačina), 12.Dol. Pojiz.,13.Rožď.pah., 14.Cidl. pán. (vz.), 15.
Vých. Pol., 16.Znoj.-brn. pah., 17.Mikul. pah., 18.Jihomor. úv.
(Bzenec; Vracov), 19. B. Karp. step., 20. Jihomor. pah., 21.
Haná.—M: 28. Tep, vrchy (vz. v j. části), 30. Jesen.-rak. ploš.
(vz.), 31. Plz. pah. (vz.), 32. Křivokl., 35c. Přibr. Podbrd. (Rej-
kovice),37b.Suš.-horaž.váp.(Hejná),371.Českokr.Předšum.
(Vyšný), 38. Bud. pán. (Netolice; Smrkovice), 40a. Pís.-hlub.
hřeb, (Nová Ves, vrch Rabiň), 41. Stř. Povlt., 44. Mileš. střed.
45. Verneř. střed., 46b. Kaň. Labe, 51. Polom. hory, 52. Ral.-
bez.tab.,53.Podješ.(vz.),55.Čes.ráj (vz.),56.Podkrk.(vz.),

Tab. 37: Geranium columbinum, Ia —korunní lístek. —2 G. sanguineum, 2a —oddenek, 2b —korunní lístek. —3 G. dissectum,
3a —báze lodyhy s kořeny, 3b —dolní list, 3c korunní lístek, 3d —plod.
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57. Podzvič. (vz.), 61. Do). Poorl. (vz.), 62. (Litomyš. pán. (vz.),
63j. Lanškr. kotl. (Třebařov; Tatenice;Krasłlcov), 68. Mor. podh,
Vysoč.,69a.Železnoh.podh.(Svídnice;Horka;Mezihoří),70.
Mor. kras,71c.Drah.podh.(Habrovany),74b.Opav.pah.(Hra-
decnadMoravicí;Sádek),76.Mor. brána(Jankovice;Želato-
vice; Lhotka), 77c.Chřiby (Vřesovice, vrch Bradlo), 78. B. Karp.
les., 79. Zlín. vrchy, 81. Host. vrchy, 83. Ostr. pán. (Louky nad
Olší).

Celkové rozšíření: Evropa od nejjižnějších částí na
severpo Irsko, Hebridy, j. Skandináviia j. Finsko, na východ
přes Ukrajinu k Uralu; Kavkaz, Arménie. —Mapy: MEUSEL
Wiss. Z. Univ. Halle 5/2:31, 1955; BÖCHERet LEWISBio). Skr.
11/5:11, 1962; SCHAC1--rrBlumen Europas, p. 117, 1976; MEU-
SELet až. 1978:260; Suuri kasvikirja 3:18, 1980; HULTÉN
NE 1986:631.

Význ am: Pro velké, živě karmínově červené,
vzácně i bflé květy a na podzim červeně zbarvené
listy je pěstován někdy v zahradách nebo na hřbi-
tovech. Oddenek pro vysoký obsah tříslovin a hoř-
činu geraniin býval místy užíván k vydělávaní koží.
V Bělorusku je odvarz oddenků používánv lido-
Vém léčitelství. Pokusně bylo zjištěno antivirové
působení polyfenolů izolovaných z kakostu krva-
vého na množení viru herpes simplex.

2. Geranium pratense L. —kakost luční
Tab. 35/2, 3, 21, 22, 36/1, 38/2

Geranium pratense LINNAEUSSp. PI. 681, 1753.
Exsikáty: FI.Čechoslov.Exs.,no39.—FI.Exs.Herb.Inst.

Bot. Univ. Carol., no 93. - TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 289.
—Extra fines: Exs. *Iörun., no 231.—FI. Exs. Austro-Hung., no
3215.

Vytrvalé byliny. Oddenek až 13mm tlustý, šik-
mo až téměř horizontálně v zemi uložený, ca 10
cm dl., s četnými adventivními kořeny a sezbytky
palistůodumřelýchlistů. Bohatérůžicepřízemních
listů a několik přímých lodyh, dichaziálně větve-
ných, 30—50(—80)cm dl., s krátkými, dolů sehnu-
tými krycími chlupy, v hor. části s převažujícími
žláznatými chlupy. Přízemní listy dl. řapíkaté,
s řapflcem až 30 cm dl., s nazpět zahnutými chlu-
py, lodyžní listy vstřícné, s řapíkem do 5 cm dl.,
horní téměř přisedlé; čepel listů dlanitě 5—7di1ná,
u nejhořejších listů (listenů) 3dflná, s úkrojky
v obrysu obvejčitými, 1—2xpeřenoklanými v úzké,
krátce zašpičatělézuby, hlavně na okraji a na spod-
ní straně na žilkách hustě krátce brvité; palisty
vejčité až úzce kopinaté, až 10mm dl., záhy zasy-
chající v hnědé kožovité útvary. Květy v četných
dvoukvětých vidlanech, na hustě žláznatých stop-
kách,při rozkvětu dolů sehnuté,zaplodu sevzpři-
mující. Lístky kalicha vejčitě eliptické, 7—8mm dl.,
zelené,na okraji blanité, Žláznatěchlupaté, s3—5

tmavšími žilkami, na vrcholu s odstávající niťovi-
tou špicí; korunní lístky obvejčité, na vrcholu zao-
krouhlené, 10—20mm dl., 7—16mm šir., při zúže-
né bázi brvité, živě fialově modré až fialové se
světlými až nachovými žilkami, vz. růžové nebo
bílé; tyčinky vnějšího kruhu kratší, vnitřnllło del-
Ší,obojí s nitkami dole lžícovitě křídlatě rozšíře-
nými a na okraji jemně brvitými; pestík dole žláz-
natě chlupatý, blizny volné. Zobanitý plod až přes
30 mm dl.; semena elipsoidní nebo vejcovitá, 3
(Ä) mm dl., hladká, tmavě hnědá. VI-VIII(-IX).
Hkf.

= 28(čR: lla. všet.Pol.,32.Křivokl.,55a.
Malosk.)

Variabilita: V jv. a v. části areálu dosahuje druh značné
proměnlivosti, ve stř. Evropě je proměnlivost malá. Projevuje
se hlavně ve velikosti a odění stonku, ve tvaru listů, velikosti
a barvěkvětů.V ČRjsounejčastějšíodchylkyvevelikostiko-
runních lístků bez taxonomické hodnoty; jde o korelaci s biolo-
gickýmcharakteremkvětů—u rostlin s diklinickými květys re-
dukovanými tyčinkami jsou malé korunní lístky (chybně
označovánojako f.parviflorum BECK).Některé rostliny seblí-
ží tvarem listů ke G. sylvaticum L. a bývají zaměňovány s tím-
to druhem [f. subsylvaticum(RUPR.pro var.)l. Vzácnáje od-
Chytka s výrazně úzkými korunními lístky (Horní Bousov).
Poměrněvzácněsevyskytují rostliny s btlými květy (I. albiflo-
mmOprz);evidovanénálezy:Praha-Libeňpřed1852,Šerkovi-
ceu Tišnova1853,Úžice1874, Sebraniceu Litomyšle1908,
Olomouc-Lazce1909,Litovel a Střeň 1909,ČeskéHeřmanice
a Sloupnice 1913,Mohelnice 1935,Hořice v Podkrkonoší 1941,
Řepčínu Olomouce1941hojně,Hostoviceu Pardubic1946,
Všechovice u Holešova 1946,Turnov Sedmihorky 1953,Chce-
buz —Brocno 1954, Orlík, zámecká zahrada 1955, Slatina nad
Zdobnicí 1955, Uhříněves 1963.

Ekologie a cenologie: Vlhké až mezofil-
ní louky, břehy potoků, příkopy, travnaté náspyko-
munikací, poloruderální travnaté plochy v sídliš-
tích a v jejich blízkosti, často hromadně. Velmi
účinně působí při dozrávání plodů autochorní roz-
šiřování semen,kdy jsou smrštěním osiny merikar-
pia vystřelena ze semenného pouzdra na poměr-
něvelkou vzdálenost od rostliny. Vlhké až střídavě
vlhké půdy, hluboké, živinami bohaté, přednost-
ně bazické, mírně teplé polohy a nezastíněná sta-
noviště. Diagnostický druh společenstev svazů
Arrhenatherion aAegopodionpodagrariae,dálese
vyskytujeve společenstvechsvazůDauco-Melilo-
tion a Salicion triandrae.

Rozšíření v ČR: NavětšiněMoravy,Slez-
skaa s. polovinyČechv nižšíchpoloháchhojná
rostlina.Vzácnějšíje v j. poloviněČech,kdejen
místy je roztroušená ažhojná, místy vzácná,místy
téměř nebozcelachybí (např. j. Domažlicko, Plá-

Tab.38: I Geranium sylvaticum, la —oddenek, lb —korunní lístek.—2 G.pratense,2a—korunní lístek, 3 G. macrorrhizum. 3a
—korunní lístek.
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nickýhřeben,Šumavaa značnáčástPředšumaví,
Českokrumlovsko,Kaplicko,Novohradskéhory,
okolí Blatné, Milevska, Kamenice nad Lipou). Ná-
padná absenceje také v nejzápadnějším výběžku
ČechvokolíAše,Chebu,SokolovaaMariánských
Lázní, dále v Labských pískovcích, na větší části
Krušných hor, v Jizerských horách, v značné části
Moravskoslezských Beskyd a ve vyššíchpolohách
všech pohoří. V planárním a kolinním stupni se
zřejmě prolíná původní výskyt lučního druhu
s druhotným apofytním výskytem podél komuni-
kací a na ruderálních stanovištích, v suprakolin-
ním a submontánním stupni jde zřejmě jen o vý-
Skyt synantropní a o postupné rozšiřování areálu
v recentní době. Výšková hranice rozšíření větši-
nou probülá mezi 500 až m, ojediněle
výše(max.:Krkonoše,MaláÚpa,ca950m).
Mapy: SLAVÍK1997a:map.2•,SLAVÍKFKS 1997:166.

T: ve všech fyt. o. —M: téměř ve všech fyt. o. (chybí v 22.
Halštr. vrch., 23. Smrč., 24. Hor. Poohří, 34. Plán. hřeb.). —O:
85. Kruš. hory Genokrajově, ale vystupuje až na Boží Dar), 87.
Brdy(roztr.aždonejvyššíchpolohkPadrtia Záběhlé),88.Šum.
(Srní), 91.Ždär. vrchy(v nejnižšíchpolohách),92.Jiz. hory
(ojediněle v j. části v obcích), 93. Krk. (v nižší osídlené části),
95. Orl. hoty (porůznu v nižší osídlené části), 96. Král. Sněž.
(v nejnižšíchobvodovýchčástech),97.Hr. Jes.(v nižšíosídlené
části), 98. Níz. Jes. (v nižší části), 99. Mor.-slez. Besk. (snad vz.
při obvodu).

Celkové rozšíření: Těžiště rozšíření v temperátnĺm
pásu Eurasie. Na západe ještě ve Velké Británii, na východě
v okolí Jakutska,naseveruv s.Norsku,ve stř. Švédsku,s. Fin-
sku a na poloostrově Kola, na Sibiři nejsevernějšívýběžek po-
dél řeky Jenisej, na jihu v Pyrenejích, Alpách, Choroatsku,
z.BulharskuanejsevernějšímŘecku.Přesnéhraniceareálune-
lze stanovit, neboť rostlina stále rozšiřuje svůj areál (hlavně při-
spěním železniční asilniční dopravy, v některých územích zpla-
ňováním z okrasných kultur v zahradách, na hřbitovech ap.).
Tento problém je nejvíce pozorován v z. části stř. Evropy, v z.
a s.Evropě a ve v. Asii. Další příčinou neostrosti absolutní hra-
nice areálu je neujasněnost taxonomického hodnocení přibuz-
nýchtaxonů,někdypřiřazovanýchdo rámceG.pratense(např.
naBalkáně,Kavkaze,v Afghánistánu,v jz. Číněadalšíchúze-
mích na periférii Himálaje). Jednoznačně synantropní je výskyt
ve v. části Severní Ameriky (Labrador, Quebec, Ontario, New-
foundland, New Brunswick, Nova Scotia, Maine, Massachusetts,
New York). —Mapy: MEUSELet BUHL Wiss. Z. Univ. Halle
11:1279, 1962: HUNDT 1975:25;SCHAcyr Blumen Europas, p.
113, 1976;MEUSELet al. 1978:261;JALASSuuri kasvikirja 3:20,
1980; HULTÉN NE 1986:631.

Význam: Na sečených loukách rostlina s ma-
lou krmnou hodnotou. Poměrně vzácně sepěstují
v zahradách a na hřbitovech kultivary s květy bí-
lými či bělo-pestrými nebo kultivary plnokvěté.

3. Geranium sylvaticum L. —kakost lesní
Tab. 35/4, 20, 36/2, 38/1

Geranium sylvaticum LINNAEUSSp.P).681,1753.
Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no 1138. —
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TAUSCHHerb. FI. Bohem„ no 288. —Extra fines: FI. Exs, Aus-
tro-Hung., no 3214.—Herb. FI. Ross.,no 1610.—SENNENPI.
Esp., no 828.

Vytrvalé byliny. Oddenek tlustý až 2 cm, šik-
mo, popř. téměř horizontálně rostoucí, až 12 cm
dl., sčetnými kořeny a sezbytky palistů odumře-
lých listů. Několik přímých, většinou dichaziálně
větvených lodyh, 30—60(—80)cm dl., s rovnovážně
až nazpět odstávajícími chlupy, lodyhy v nodech
většinou s bazální lysou ztlustlinou. Listy ± vstříc-
né, přízemní dl. řapfl( až 30 cm dl., jako
lodyha chlupatý, řapłw lodyžních listů postupně
na lodyze kratší až nejhořejší listy téměř přisedlé;
čepel listů dlanitě 5—7dílná,u nejhořejších listů
(listenů) 3di1nás úkrojky úzce kosočtverečnými až
deltovitými, v hor. polovině hrubě zubatými, u pří-
zemních listů až 12 cm v průměru, oboustranně
chlupatá, u nejhořejších listů na líci téměř lysá;
palisty úzce trojúhelníkovité, až 12 mm dl., záhy
hnědnoucí. Květy v dvoukvětých vidlanech, na 1—2
cm dl., nazpět přitiskle chlupatých stopkách. Líst-
ky kalicha eliptické, 7—8mm dl. (za plodu až 10
mm), zelené, na okraji blanité, krátce chlupaté,
s3—5žilkami, sestř. žebrem protaženým v 2—3mm
dl. špici; korunní lístky obvejčité, na vrcholu zao-
krouhlené,8—16(—20)mm dl. (u květů s redukova-
nými tyčinkami 8—10mm dl.), 6—9mm šir., na krát-
kém klínovitém nehtu chlupaté, živě fialové,
s tmavšími žilkami, vzácněji růžové, zcela vzácně
bílé; tyčinky vnějšllło kruhu kratší, vnitřnflło del-
ší, obojí na bázi lžícovitě rozšířené a na okraji br-
vité, s vrtivými, žlutými nebo fialovými prašnflcy•,
blizny volné, ca 3 mm dl. Zobanitý plod pukající
v 5 jednosemenných plůdků, kromě krátkých chlu-
pů na semeníku i dlouhé chlupy a většinou i při-
sedlé kulovité žlázky. Semena elipsoidní, hladká,
lysá,3,0-3,5 mm dl., hnědá. VI-VII. Hkf.

2n = 28(čR: Jil.Podkrk.)
Poznámka 1: Zvláště v horských polohách sevyskytují

tři typy rostlin: (a) rostliny s oboupohlavnými květy, s plně
funkčním gyneceemi plně funkčními prašmky, obvykle s velký-
mi korunními lístky, (b) rostliny s květy, v nichž jsou samčí or-
gány sterilní, obvykle s malými korunními lístky, a (c) rostliny
s nčktełými květy plně fertilními, nčkterými plně sterilními a
dalšími sněkterými prašnacys fertilním pylem a některými praš-
níky s degenerovanými pylovými zrny. Nejčastější jsou rostliny
typu (a).

Poznámka 2: Někdy bývá mylně určováno Geranium
sylvaticumjako G. pratenseneboG. palustre.

Variabilita: Druh dosti mnohotvárný, dosud z hlediska
variability nedostatečně prozkoumaný. Proměnlivost se proje-
vuje především v Odění všechČástírostliny, dále ve tvaru listo-
véčepele,v barvě a velikosti korunních lístků. Za nejvýznamějšĺ
taxonodchylnýod typu lze považovatvar.alpestreSCHUR(Do-
minem a Podpěrou dokonce povýšenýdo hodnoty subspecie).
Vyznačuje se listovou čepelí na bázi súzkým až uzavřeným zá-
řezem, listovými úkrojky v 1/2 nejširšími, navzájem se překrý-
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vajícími a ažk bázi zubatými. květními stopkami a plody nežláz-
natými, jen krátce chlupatými a korunními lístky 15—20mm dl.
(var.sylvaticum: listováčepelnabázi s širokýmzářezem,listo-
vé úkrojky nejširší ve 2/3, navzájem se nepřekrývající a dole
celokrajné, květní stopky a plody s odstálými žláznatými chlu-
py, korunní lístky 10—16mm dl.). Roste ve vyšších polohách
Krkonoš a Hrubého Jeseníku (dále Karpat a v. Alp). Je totož-
násvar.eglandulosumČEtAK.Formypopsanéjen nazákladč
tvaru listových úkrojků nemají taxonomickou hodnotu (f. lati-
sectum BECK,f. angustisectum BECK).Také častěji uváděná f.
parviflonłm (BRITflNGER)E. I. NYÄRÁDYsouvisízřejměs roz-
díly ve velikosti koruny, podmíněnými gnodiecií (viz Poznám-
ka 1výše), popř. s podzimní reflorescencĺ po první seči. Velmi
vzácně sevyskytuje I. albiflorum BLYTTsbilými korunními líst-
ky(Rýchory,SvobodanadÚpou).

Ekologie a cenologie: Horské a podhor-
skévlhké louky, řídké křovinaté porosty, lesní lemy
a vysokobylinnénivy podél potoků a řek, v klečo-
vých porostech i v karových společenstvech, Na
čerstvě vlhkých až vlhkých půdách, humózních,
bohatých živinami, slabě kyselých až slabě bazic-
kých, na polostinných stanovištích. Diagnostický
druh společenstevsvazůPolygono-7iisetion(pře-
devšímvespolečenstvuGeranio-TřisetetumKNAPP
1951) a 7řifolion medii, často ve společenstvech
sysokostébelných niv třídy Mulgedio-Aconitetea,
v údolních luzích z podsvazuAlnenion glutinoso-
incanae (převážněv as. Alnetum incanae LÜDI
1921), zřídka i v lužních křovinách svazu Salicion
eleagni.

Rozšíření v ČR: Těžištěrozšířeníje vevyš-
ších polohách severnípolovinyČR:vKrušnýchho-
rách,Doupovskýchhorách,Českémstředohoří,
Ještědském pohoří, Jizerských horách, Krkono-
ších,Orlickýchhorách,Železnýchhorách,naKrá-
lickém Sněžníku, v Hrubém a Nízkém Jeseníku,
v Moravskoslezských Beskydech a Javorníkách.
V některých případech zasahuje i hluboko do je-
jich podhůří. Dále tvoří kromě několika izolova-
ných výskytů (např. s. od Brna, Podyjí u rakous-
kého Hardeggu, Stupava v Chřibech) nápadnější
arelyvsz.částiŠumavyajejíhopodhůří,naKřivo-
klátsku, v území j. od Prahy mezi Novým Knínem,
Prahou-ChuchlíaŠtiřínem,v j. částiČeskomorav-
ského mezihoří a v oblasti Javoriny a Lopeníku
v Bílých Karpatech. Optimum výskytu je od supra-
kolinnłho po montánní stupeň, v horách sevysky-
tuje i v subalpínském stupni, na dolním okraji za-
sahují hraniční lokality i do kolinního stupně,
výjimečně pod 300m (min.: Praha-Chuchle, ca220
m; Březina, břeh Jizery, ca 230 m; Litovel, ca 250
m; Lodín u Nechanic, ca 260 m). —Mapy: SLAVÍK
1997a:map. 3; SLAVÍKFKS 1997:167.

T: I. Doup. pah. (vz. v návaznosti na Doupovské hory), 3.
Podkruš. pán. (roztr. v návaznosti na Krušné hory), 4. Loun.-
tab.střed.(vz.hlavněv s. části),6. Džbán(vz.),8. Čes.kras

(Praha-ChuchIe, 1884),14a. Bydž. pán, (Lodín), 15. Vých. Pol.
(vz. v okrajových částech fyt. p. a. Jarom. Pol. a b. Hrad. pol.),
16. Znoj.-brn. pah. (Kuřim, vrch Zlobice, BRNM, PR). —M:
22. Halštr. vrch., 24. Hor. Poohří, 25. Krušn. podh., 28. Tep.
vrchy (zvl. v s. části), 29. Doup. vrchy, 32. Křivokl., 35c. Přibr.
Podbrd,(Řevnice,vrchBabka),37.Šum.-novohr.podh.(pou-
zev návaznostinasz.částŠumavy,podleOtavynaHoraždb-
vicko),41.Stř.Povlt.(NovýKnín;Chouzavá;Všenory—Řitka;
Štěchovice;Davle;Okrouhlo,Zahořanskárokle), 44.Mileš.
střed.,45a.Loveč.střed.,47.Šluk.pah.(Mikulášovice;Jiřff,ov,
Obojí lit.), 48b. Liber. kotl., 49. Frýdl. pah. (Frýdlant, jen pře-
chodně),54.Ješ.hřb.,55.Čes.ráj (v s.části),56.Podkrk.,57.
Podzvič.,58. Sud.mezih., 59. Orl. podh., 60. Orl. opuky, 61. Dol.
Poorl.,63.Českomor.mezih.(jenmísty),64b.Jevan.ploš.(Šti-
řín), 65. Kutnoh. pah. (Maleč), 68. Mor. podh. Vysoč. (Podyjí
uHardeggu;Kuřim,vrchZlobice),69a.Železnoh.podh.(Hor-
ka), 69b. Seč. vrch. (Seč, zřícenina Vildštejn; Horní Bradlo;
Travná; Rohozná), 72. Zábř.-unič. úv. (vz.),73. Hanuš.-rychleb.
vrch., 74. Slez. pah. (vz. v sz.části), 75. Jes. podh., 77c. Chřiby
(Stupava), 78. B. Karp. les. (oblast Javoriny a Lopeníku), 80.
Stř. Pobeč. (vz.), 81, Host. vrchy, 82. Javorn., 84. Podbesk. pah.
(jen okrajově v návaznosti na Moravskoslezské Beskydy). —O:
85.Kruš.hory(velmihojně),86.Slavk.les,88.Šum.(v sz.čás-
ti. k jihovýchodu jen ojediněle), 92. Jiz. hory, 93. Krk., 94.Tepl.-
ad. sk., 95. Orl. hory, 96. Král. Snéž.,97. Hr. Jes.,98. Níz. Jes.,
99. Mor.-slez. Besk.

Zajímaváje absencepředevšímv Českémlese,Brdech,
NovohradskýchhoráchanaČeskomoravskévrchovině.Prové-
řenĺ vyžadujíúdajeze Šluknovskéhovýběžku.Literární údaj
„okolí Opavy” (SVĚRÁKap. FORMÁNEK1897)sezřejmě týkal
Jesenického podhůří.

Celkové rozšíření: Eurosibiřský druh, na západě oje-
diněle v pohořích Pyrenejského poloostrova, ve Francouzském
středohoří, ve Velké Británii, na Islandu a izolovaně v jz. Grón-
sku, na východěještě v povodí Jeniseje,na severuještě v s.Skan-
dinávii a s. části evropského Ruska, na jihu v Apeninách, v Al-
bánii, ojediněle na severu Malé Asie a v Arménii. V Asii
areálová hranice problematická vzhledem k taxonomickým ne-
jasnostem spřibuznými taxony. Synantropně v Severní Ameri-
ce (Quebec). —Mapy: SCHWARZBeitr. Geobot. Landesaufn.
Schweiz 35: 53, 1955; MEUSEL et BUHL Wiss. Z Univ. Halle
11:1280, 1962; MEUSEL et al. 1978:260; HULTÉN NE 1986:632.

Význam: Z hlediska hospodářskéhoméně-
cenná rostlina horských luk, rychle se šířící a za-
tlačující lepší luční druhy. Některé kultivary sepo-
užívají jako okrasné v kultuře. V některý'chzemích
se z květů získávalo modré barvivo (např. ve
Schwarzwaldu k barvení velikonočních kraslic).

4. Geranium palustre L —kakost bahenní
Tab. 35/5, 36/3, 39/2

Geranium palustre LINNAEUSCent. Pl. 2:25,1756,
Exsikáty: FI.Čechoslov.Exs.,no38.—FI.Exs.Herb.Inst.

Bot. Univ. Carol., no 92. —PETRARFI. Bohem. Morav. Exs., no
472. —TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 290. —Extra fines: FI. Exs.
Austro-Hung., no 491. —FI. Rom. Exs., no 1504.—SCHULTZ
Herb. Norm., no 453.

Vytrvalé byliny. Oddenek tlustý až 1 cm, šik-
mo až téměř horizontálně rostoucí, s četnými pro-
vazcovitými kořeny a se zbytky palistů a řapíků
odumřelýchlistů. Několik (1—4)přímýchažvystou-
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pavých lodyh, dichaziálně větvených,
(—90)cm dl., světle zelených, nazpět odstále štěti-
natých, dole hustě, nahoře řídce, bez žláznatých
chlupů; články lodyžní značně dlouhé (až 40 cm),
uzliny ztlustlé. Listy vstřícné; přízemní a dol. lo-
dyžní s řapíky až 30 cm dl., řídce nazpět štětinatý-
mi, s čepelí dlanitě 5(—7)dflnou,s úkrojky v obry-
su obvejčitými, hrubě nepravidelně zubatými, až
12cm v průměru, na líci přitiskle, na rubu odstále
chlupatou; palisty trojúhelmlcovité, většinou troj-
žilné, až 12 mm dl., většinou světle zelené; hor.
lodyžní listy s krátkým řapíkem a čepelí dlanitě 3
(—5)dflnou.V hor. části lodyhy na postranních, až
15 cm dl. stopkách vyrůstající dvoukvěté vidlany
se 4 listenci; květy na až 6 cm dl. stopkách, před
rozkvětem a po odkvětu dolů sehnutých, hustě
oděných nazpět zahnutými chlupy. Lístky kalicha
vejčitě kopinaté až eliptické, bez špičky 7—8mm
dl., za plodu až 9 mm dl., 3,5—4,0mm šir., s 2,5
mm dl. špicí, 5—7žilné,zvl. na žilkách přitiskle chlu-
paté, zelené, s bělavým nebo nachovým okrajem;
korunní lístky obvejčité, na vrcholu zaokrouhlené,
18—20mm dl., 10—11mm šir., 5(—7)žilné,na okra-
ji klínovitě zúženébázechlupaté, purpurově fia-
lové, při bázi světlejší; tyčinky vnějšího kruhu kratší
než vnitřnmo, nitky všech tyčinek v dol. části roz-
šířené, na okraji rozšířené části krátce brvité, na-
hoře se světlým červenofialovým nádechem, s vr-
tivými fialovými, 2 mm dl. prašnW; pestflc krátce
hustě chlupatý i sezcela krátkými žláznatými chlu-
py. Zobanitý plod 2,0—2,5cm dl., na zobanu téměř
lysý.Semenaelipsoidní, hladká, svelmi jemnou sí-
ťovitou skulpturou, hnědá. VI—VIII. Hkf.

= 28(čR: 6.Džbán,7d.Bělohor.tab.,32.
Křivokl.)

Poznámka: NěkdybýváGeraniumpalustre mylněurčo-
vánojako G. sylvaticum nebo G. pratense,ojediněle i jako
G. sanguineum.

Variabilita: Poměrněmálo proměnlivý' druh. Rozdíly se
vyskytují hlavně v intenzitě odění různých částí rostliny, přede-
vším řapíků a stopek květenství, dále ve tvaru listové čepele
a v délce a zbarvení korunních lístků. Zřídka seu násvyskytují
rostliny svelmi hustě chlupatými řapll$', někdy i stonkem, nebo
rostliny naopak téměř olysalé; taxonomické vyhodnocení dosud
nebylo provedeno. Případný výskyt rostlin s kratšími korunní-
mi lístky můžesouviset sgynodieciĺ (nikoliv sneprávem popsa-
nými taxonyf. brachyanthum WACKERin MURRnebof. mi-
nus LEDEB.).Bělokvěté exempláře nebyly u násnalezeny,pouze
vzácně růžovokvěté (l. roseum ERDNER).

Ekologie a cenologie: Břehy potoků
a rybníků, vlhké louky, vlhké křoviny a příkopy,
světlélužní lesy.Půdysvysokouhladinou podzem-

ní vody, od čerstvě vlhkých až po mokré, živinami
bohaté, humózní, hlinité i písčité, slabě kyselé až
slabě bazické; polostinná až světlomilná rostlina,
snášívápnění. Diagnostický druh podsvazuFili-
pendulenion, vyskytuje se i v některých dalších
společenstvech řádu Molinietalia a ve společen-
stvech svazů Salicion albae a méně často i Alnion
glutinosae.

Rozšíření v čR: Větší část území čR,
i když s různou frekvencí výskytu. Nejrozsáhlejší
absencivykazujenaČeskomoravskévrchovině(od
Tábora proniká k Lidmani a Kamenicinad Lipou,
dále je udáván od Počátek a v letech 1975—1994
byl dokladován z luk u bývalého Jezuitského mlý-
na na sz. okraji Jihlavy) a v přilehlých územích,
jako je větší částTřeboňské pánve,Votická pahor-
katina, Hornosázavská pahorkatina a Moravské
podhůří Vysočiny. Dále chybí nebo je vzácný (pro-
niká nejvýš do okrajových nižších poloh) ve všech
ostatních pohořích, ale také v nížinných a pahor-
katinných xerotermních územích (např. j. Mora-
va, Lounské středohoří, Dolní Povltaví, Roudnic-
ko, Novobydžovsko). Většina lokalit je v kolinním
ažsuprakolinnímstupni, ale roste i vevlhčíchúze-
mích planárního stupně; výskyty nad 600 m jsou
ojedinělé (max.: Rýchory, louka pod Bukovým
pralesem, ca 950 m; Jizerské hory, Nová Louka,
ca780m;Šumava,Pihlov,ca750m;Krušnéhory,
Přísečnice, ca 720 m). —Mapy: SLAVÍK1997a:map.
4; SLAVÍKFKS 1997:167;SLAVÍKin KvětenaČR
5:33, 1997.

Celkové rozšíření: Těžiště areálu se nachází ve stř.

a v. Evropě, na západěsevyskytujeještě ve v. Francii a v j. Belgii
(původnostnejistá),na severuv nejjižnějšíSkandinávii,j. Fin-
sku a s. Rusku, na východě v povodí Volhy, na jihu ještě v Bul-
harsku a s. Itálii; malou arelu tvoří výskyt na Kavkaze, v Za-
kavkazĺa v sv.MaléAsii. Údaj z jz. Čínyje nejistý.—Mapy:
MEUSEL et al. 1978:261; HULTÉN NE 1986:633.

5. Geranium sibiricum L. —kakost sibiřský
Tab. 35/6, 40/4

Geranium sibiricum LINNAEUSSp.Pl. 683, 1753.
Exsikáty: FI.Exs.Reipubl.Čechoslov.,no1337.—FI.Exs.

Reipubl.Social.Čechoslov.,no 1444.—Extra fines:FI. Exs.
Austro-Hung., no 2843. - FI. Rom. Exs., no 1503.—SCHULTZ
Herb. Norm., no 1332.

Víceleté byliny. Kořen tenký, větvený. Jedna
až několik poléhavých až vystoupavých lodyh, di-
chaziálně větvených, 30—60(—80)cm dl., s červe-
nofialovým nádechem, s nazpět přitisklými, někdy
odstálými chlupy, dole někdy olysalých. Přízemní

Tab.39: I Geranium phaeum, Ia —báze lodyhy a oddenek s kořeny, lb —korunní lístek.—2 G. palustre, 2a—přízemní list
a oddenek s kořeny, 2b—korunní lístek.
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listy dl. řapíkaté, záhy odumírající; lodyžní listy
vstřícné, dole na lodyze s řapíky až 8 cm dl., na-
hoře téměř přisedlé; čepel listů dlanitě 3—5(upří-
zemních listů až 7)dflná, úkrojky v obrysu delto-
idní, až ve 3 hrubě zubaté cípy členěné, na obou
stranách řídce přitiskle chlupatá; palisty kopina-
té, dl. zašpičatělé, 5—7mm dl., zasychající; řapík
dl. odstále až mírně nazpět chlupatý. Květenství
většinou redukováno na jeden květ se stopkou
zdéli nebo málo delší než listen, 1,5—3,0cm dl., dl.
odstále chlupatou. Lístky kalicha úzce vejčité,
5—6mm dl., 1,8—2,2mm šir., zelené, 3žilné, na žil-
kách přitiskle chlupaté, navrcholu s odstávající ni-
ťovitou špicí; korunní lístky ± zdéli kalicha, navr-
cholu vykrojené, na okraji brvité, světle růžové;
nitky tyčinek obou kruhů dole křídlatě rozšířené
a lžícovitě prohnuté; pestík dole přitiskle chlupa-
tý, blizny volné. Zobanitý plod až 20 mm dl., zo-
ban krátce hustě štětinatě chlupatý, semenné
pouzdro krátce roztr. chlupaté. Semena na povr-
chujemně síťovitá,hnědočerná,matná.VII—VIII.
Hkf.

2.n= 28(ČR: 16.Znoj.-brn.pah.)
Variabil ita: Někteří autoři rozlišují dva blízké druhy, vý-

chodní G. sibiricum L. a západní G. europaeumM. Popov (G.
ruthenicum UECHTR.),vyžadující ještě dalšmo studia.

Ekologie a cenologie: Je s podivem, že
v rámci celého areálu se tento druh jeví jako dru-
hotný, zavlečený nebo plevelný a nikde není znám
z přirozenýchrostlinnýchspolečenstev.V ČR
okraje cest, zahrady, železniční náspy, rumiště
a jiné ruderalizované plochy v sídlištích, vzácně též
na skalách.

Rozšíření v ČR: V ČRjendruhotně,zpla-
nělýzkultury nebozavlečenjiným způsobem.Nej-
déle trvá lokalita v areálu Přírodovědecké fakulty
Masarykovy university v Brně, odkud byl druh
vydán ve dvou exsikátových sbírkách (sběry z let
1947 a 1963), v 70. letech 20. stol. se vyskytoval
jako plevel na rumišti v arboretu Vysoké školy ze-
mědělské v Brně, v 50.—70.letech byl nalezen
i v několika ulicích Brna. Další doklady jsou z Ku-
řimi (příkop v ulici —1947 a zahrada —1960),
z Olomouce (železniční trať a rumiště —30.a 40.
léta20.stol.),zČernovic-Ráječka(1963),odŽat-
ce (1911), z Jaroměře (1910) a ze skal u Karlštej-
na (z 1. poloviny 19. stol. —ut G. bohemicum).
O pěstování v botanických zahradách svědčí her-
bářové položky z těchto míst: Praha, Louny, Bo-
hosudov, Hradec Králové, Vysoké Mýto a Olo-

mouc. —Mapy: SLAVÍK1997a:map. 7; SLAVÍKFKS
1997:168.

Celkové rozšíření: Původní areál je vzhledem k synan-
tropnímu charakteru stanovišťi v územíchevropskéhoRuska
a Sibiře, kam býválokalizován, značně nejistý. Největší frekven-
cevýskytu je v Západní Sibiři. Jinak bývá za primární areál po-
važováno rozsáhlé území převážné temperátnftło pásu Eurasie
od Východoevropské nížiny (včetně v. Rumunska) ažpo Sacha-
lin,s.Japonsko,Koreuav.Čínu.Namnohamístechvestř.az.
Evropě dochází ke zplaňování, místy i zdomácňování (Polsko,
Slovensko,Maďarsko,ČR, Rakousko,Německo,Švýcarsko,
Francie, Norsko). Synantropně též ve v. části Severní Ameriky
(NewYork,Pennsylvania,Wisconsin,Illinois),snadi vjz. Číně.
- Mapy: MEUSELet al. 1978:261;MIREK 1980:252.

Význam: Někdy snadpěstovánjako okras-
ná rostlina, třebaže poměrně malé květy tomu ne-
nasvědčují.

6. Geranium rotundifolium L. —kakost okrouh-
lolistý Tab. 35/7, 23, 41/2

Geranium rotundifolium LINNAEUSSp. Pl. 683, 1753.-
Syn.: Geranium core KOSTELAllg. Med.-Pharm.FI. 5:1900,
1836.

Exsikáty: TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 293. —Extra fi-
nes:CALLIERPL Herceg. Exs., no 41. FI. Rom. Exs., no 1507.
—Non:SCHULTZHerb. Norm., no 1054(quod estG. molle L),

Jednoleté byliny, silně žláznatě lepkavé. Ten-
ký,málo větvený kůlový kořen, přecházejícív po-
někud ztlustlý hypokotyl. Všechny části rostliny
s chlupy i žláznatými. Lodyh několik (až
12), poléhavých, vystoupavých až přímých, boha-
tě dichaziálně větvených, 20—40cm dl., častos čer-
venofialovým nádechem, s hustým oděním krát-
kých měkkých chlupů a delších žláznatých.
Přízemní růžice listů záhy odumírající, s řapłky až
25 cm dl., čepelí v průměru 25—60mm. Lodyžní
listy vstřícné, s řapíkem 1—9cm dl., čepelí 14—45
mm šir., okrouhle ledvinitou, dlanitě 5—7klanou,
světle zelenou, jen řídce chlupatou oběma typy
chlupů, s úkrojky šir. obvejčitými, hrubě zubatý-
mi; palisty malé, úzce trojúhelníkovité, hnědočer-
vené. Květy v dvoukvětých vidlanech, na stopkách
± zdéli listenů. Lístky kalicha eliptické, s nasaze-
nou špicí, 4—5mm dl., 3žilné, zelené s úzkým bla-
nitým lemem; korunní lístky úzce obvejčité, 5—6
mm dl., s dlouhým úzkým nehtem, na vrcholu za-
okrouhlené, na bázi téměř lysé, světle fialové
s bělavýmnehtem; tyčinky obou kruhů stejnědlou-
hé, nitky úzce kopinaté, prašníky 0,5 mm dl., fia-
lové; pestil< hustě chlupatý. Zobanitý plod 20—22
mm dl. Semena 2 mm dl., 1,5mm šir., na povrchu
výrazně síťovitá, olivově šedohnědá. VI—VIII. Tf.

Tab.40: I Geranium ibericum, Ia —list, lb —báze korunního lístku. —2 G. bohemicum, 2a—kališní lístek. —3 G. divaricatum,
3a—kališní lístek. —4 G. sibiňcum, 4a —korunní lístek, 4b —plod.
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2n = 26 (extra fines)
Variabilita: V případě nového výskytu tohoto málo pro-

měnlivého druhu třeba přihlédnout, zda by senejednalo o var.
trichospennum SANIOet BORBÁSs chlupatými semeny.

Ekologie a cenologie: Stanovišti (u nás
jen přechodně se vyskytující rostliny) jsou ve stř.
Evropě úhory, pole, vinice, okraje cest, náspy ko-
munikací, výslunná pustá místa,zdi a rumiště, Tep-
lomilná rostlina, často i v zimě zelená, na kame-
nitých a hlinitopísčitých půdách, slaběkyselých až
slabě bazických. Nejpravděpodobnější je výskyt ve
společenstvechřádu Polygono-Chenopodietalia.

Rozšíření v ČR: Velmi vzácně zavlékán.
Doloženy jsou pouze ojedinělé výskyty, zřejmě
přechodného rázu, a to v Praze a okolí. První ná-
lez pochází z doby před r. 1851 a je nepřesně lo-
kalizován jako „křoví u Prahy”, druhý je z r. 1929
z rumiště v Praze-Zlíchově. Jinak je znám pěsto-
vaný v pražské botanické zahradě. —Mapy: SLA-
VÍK 1997a:map. 7; SLAVÍKFKS 1997:168.

Celkové rozšíření: Původní areál ve Středozemí, na
sever přes celou Francii do j. Anglie a j. Irska, z Balkánu do
Maďarska, naj. Slovensko a v Rakousku do Burgenlandu a stř.
Štýrska,navýchodKrym,MaláAsie,PředníAsie,přesÍrándo
Střední Asie a do s. Indie, na jihu ještě Sinaj a atlaská Afrika.
Synantropně se rozšířil v Evropě na sever až asi po 600 s. š.
Druhotný výskyt též na Azorách, v Severní a Jižní Americe
(Argentina). —Mapy: MEUSELet al. 1978:263.

7. Geranium columbinum L. —kakost holubičí

Tab. 35/8, 24, 36/4, 37/1

Geranium columbinum LINNAEUSSp. PI. 682, 1753.—
Syn. : Geranium gracileSCHRENKBull. Phys.-Math.Acad. Pé-
tersb. 3:308, 1845.

Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no 238. - PE-
FI. Bohem. Morav. Exs., no 1046.- TAUSCHHerb. FI. Bo-

hem., no 297.—Extra fines: FI. Exs. Austro-Hung., no 3217.—
FI. Rom. Exs., no 3175.—Herb- FI. Reipubl. Sov.Ucr., no 2937.
- Pl. Ital. Exs., no 112.

Jednoleté až dvouleté byliny. Kořen tenký,
kůlový, větvený. Z kořenové hlavy většinou více
lodyh, vystoupavých až přímých, 20—40cm dl.,
hlavně dole větvených, nazpět přitiskle chlupatých,
častos červenofialovým nádechem. Prvním rokem
růžice listů s řapflcy až 20 cm dl., s čepelí 2,5—4,0
cm šir., téměř k bázi členěnou v 5—7čárkovitých,
jednožilných, navrcholu krátce špičatýchúkrojků;
čepel oboustranně přitiskle chlupatá, svrchu tma-
vě, naspodu šedě zelená. Lodyžní listy vstřícné,
s řapíky až 14 cm dl., čepelí podobně členěnou
jako u přízemních listů; palisty kopinaté, někdy ro-
zeklané, 4—7mm dl., přitiskle chlupaté, často na-

chové. Dvoukvěté úžlabní vidlany na stopkách del-
ších než listeny, s čárkovitě trojúhelnfr,ovitými, ko-
žovitými listenci a nestejně rozkvétajícími květy na
2—4cm dl. stopkách, přitiskle chlupatých, za plo-
du seprodlužujících až do 9 cm; postavení stopek
měnící se s rozkvétáním a dozráváním od vzpří-
mených přes nazpět sehnuté až opět po vzpříme-
né. Kališní lístky vejčitě kopinaté, 9—10mm dl.
včetně 2,0—2,5mm dl. osinaté špičky, 3žilné, při-
tiskle chlupaté, za plodu se nápadně zvětšující,
především blanitými okraji; korunní lístky obko-
pinaté až úzce obvejčité, 8—10mm dl., na vrcholu
mělce vykrojené, při bázi na okraji brvité, fialově
purpurové, u báze bělavé; tyčinky kratší než ko-
runní lístky, nitky dole rozšířené, při bázi krátce
chlupaté; prašníky fialové; pestík krátce chlupatý.
Zobanitý plod 2,4—2,6cm dl., semenná pouzdra
hladká. Semena2,3 mm dl., 1,8mm Šir., sjemnou
síťovitou skulpturou, tmavě hnědá.V—VII. Tf.

2.n= 18(ČR:64a.Průh.ploš.)
Poznámka: Poměrněčastobýá Geranium columbinum

mylněurčovánojako G. dissectum,naopakněkteré herbářové
položky označenéjako G. columbinum jsou ve skutečnosti
nejčastějiG. pusillum.

Variabilita: Malá proměnlivost, především v délce
a počtu lodyžních internodií, ve velikosti a tvaru listové čepele
a ve velikosti a tvaru kališních a korunních lístků. Taxonomic-

ké hodnoty dosahují pouze exempláře se zaokrouhlenými ko-
runnĺmilístky(f.montanumPORC.inPANTU),dosudvšakvČR
nezjištěné.

Ekologie a cenologie: Nezapojené travna-
té porosty na skeletovitých půdách,skalnaté sva-
hy, lomy, křoviny, úhory, pole, zahrady, parky,
okraje cest, meze, železniční náspy a pustá místa
v sídlištích. Na půdách suchých,písčitých i hlini-
tých, často živinami bohatých, s oblibou na bazic-
kých podkladech, nikdy na silně kyselých půdách,
mírně teplomilná a dosti světlomilná rostlina. Di-
agnostickýdruh společenstevsvazuAndrosacion
vandellii, dále se častěji vyskytuje ve společen-
stvech třídy Festuco-Brometea a Chenopodietea.

Rozšíření v ČR: Tentodruh—vesvépod-
statě mediteránně-submediteránnmo charakteru —
lzev ČRpovažovatzaarcheoýt.Jerozšířenpo
celém území státu, ale s různou frekvencí výsky-
tu. Jako druh inklinující k teplejšímu klimatu chybí
ve vyššíchpolohách, hlavně v převážné části ore-
ofytika. Ojedinělý a značně mezerovitý výskyt je
však i v relativně teplých územích j. Moravy, Cid-
linské pánve, středního Polabí, dolního Poohří,
dáletéžv j. Čechách,kdeabsencespíšesouvisejí
s větším rozsahem kvartérních sedimentů. Zvýše-

Tab.41: 1 Geranium molle, la —korunní lístek.—2G. rotundifolium, 2a—korunní lístek,2b—plod. —3 G. pyrenaicum, 3a—
přízemní list a oddenek s kořeny, 3b —korunní lístek.
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ná frekvence výskytu spadáhlavně do oblastí sod-
krytými horninami (někdy i druhotně v lomech),
jakojsounapř.Českéstředohoří,Českýkrasaka-
ňonovitá údolí řek. Jedná seo druh planárnllło až
suprakolinního stupně, zasahující jen výjimečně
nadvrstevnici650m (max.:Českýles,Přimda,
vrcholové skalky, ca 840 m; Hrubý Jeseník, Kar-
lova Studánka, kompost, ca 800 m). —Mapy: SLA-
VÍK 1997a:map.5.; SLAVÍKFKS 1997:169.

Celkové rozšíření: Těžiště areálu je v Evropě. Za pů-
vodní sepovažuje Středozemí, spontánně sevšak druh rozšířil
jako archeofyt na značnou část stř. a z. Evropy. Dnes sevysky-
tuje na severu neosynantropně ještě ve Skotsku, j. Skandinávii
a v pobaltských republikách. Na evropské Středozemí navazu-
je výskyt v atlaských zemích Afriky, v Libyi, v Libanonu, ojedi-
néle v Maté Asii, na Krymu, na Kavkaze, v Zakavkazí a v sz.
Íránu.Synantropnĺvýskytmádruhtéžvev.částiSeverníAme-
riky a snad také v Chile. —Mapy: MEUSELet al. 1978:262;HUL-
TÉN NE 1986:636.

Poznámka: V Praze-BohnicÍch byl zaznamenán druhot-
nývýskytdruhu Geranium versicolor L (Cent. Pl. 1:21,1755,
CHRTEK1989).Korunní lístky jsou 16—17mm dl., světle fiatové
s tmavými žilkami. Roste v horských lesích v j. části Balkánské-
ho poloostrova, ve stř. aj. Itálii a na Sicílii; v z. Evropě se pěs-
tuje v zahradách a místy zplaňuje.

Sect. 2. Dissecta YEO

Plůdek na bázi s okrajem vybllłajícím v úzce
trojúhelníkovitý výrůstek bez štětin, viditelný po
rozpadnutí plodu (Tab. 36/13).

8. Geranium dissectum L. —kakost dvousečný
Tab. 35/9, 25, 36/5, 37/3

Geranium dissectum LINNAEUSCent. PI. 1:21, 1755.
Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no 1139.—

Extra fines: FI. Palaest. Exs., no 347. —FI. Siles. Exs., no 512. —
Herb. FI. URSS, no 2939,- Pl. Bulg. Exs., no 937. - soc. Sud-
Est, no 238.—Non: Pl. Brit. Exs.,no 198(quod estG.pusillum
BURM.fil.).

Jednoleté, vzácně ozimé byliny. Kořen tenký,
kůlový, větvený. Z kořenové hlavy vyrůstají jedna
až několik lodyh. Lodyhy přímé až vystoupavé,
(15—)30—50(—70)cm dl., s rovnovážně až nazpět
odstávajícími chlupy, krycími i žláznatými, různě
dlouhými, s červenofialovým nádechem, Růžice
přízemních, dl. řapíkatých listů, s čepelí dlanito-
dilnou, s úkrojky hluboce členěnými v úzké cípy,
zakončené krátkou špičkou, brzy odumírající. Lo-
dyžní listy vstřícné, dolní s řapíkem až 10 cm dl.,
horní jen několik mm dl., s čepelí podobně členě-
nou jako u přízemních listů, v obrysu ledvinitou,
až 3,5 cm dl. a až 6 cm šir., na rubu na žilkách
a na okraji chlupaté, jinak lysé, horní i na rubu na
ploše chlupaté a na okraji též žláznaté; palisty
kopinaté, 3—4mm dl., chlupaté, sčervenofialovým
nádechem.Dvoukvěté úžlabní vidlany na stopkách
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± kratších než listeny, s čárkovitými, chlupatými,
červenofialově zbarvenými listenci a nestejně roz-
kvétajícími květy na 5—10mm dl. stopkách, odstá-
le chlupatých a žláznatých, za plodu se prodlužu-
jících až do 23 mm. Kališní lístky kopinaté až
vejčitě kopinaté, 4,0—4,5mm dl. včetně 0,5 mm dl.
nasazenéšpičky, (3—)5žilné,s šikmo odstávajícími
chlupy na obou stranách, na líci a na okraji též se
žláznatými chlupy, zelené, za plodu až 9,5mm dl.,
hnědé; korunní lístky obvejčité, 3,6—3,8mm dl., na
vrcholu vykrojené, 5žilné, nad klínovitou bází br-
vité, nachové, vzácně bílé; tyčinky 20—22mm dl.,
nitky k bázi šir. lžícovitě rozšířené, na líci a na
okraji chlupaté, prašníky fialové; pestík krátce
chlupatý. Zobanitý plod 14—16mm dl., semenná
pouzdra hladká, štětinatě chlupatá, zoban hustě
žláznatý, tmavě hnědý. Semena šir. elipsoidní, 2,1
mm dl., 1,4 mm šir., s výraznou síťovitou skulptu-
rou, tmavě hnědá. V—VIII. Tf.

= 22(čR: 28b.Kaň.,Teplé,64a.Průh.ploš.)
Poznám ka: Poměrněčastobý,'áGeranium dissectum za-

mčňovánosG. columbinum neboi s G. pusillum.
Variabilita: V rámci celkového areálu značně variabilní

druh,vČRseproměnlivostprojevujehlavněv charakteruodění
všechčástí rostliny, ve tvaru listové čepele a v barvě korunních
lístků. Nápadné jsou rozdíly v členění listové čepele od zcela
celistvých laloků až po bohatě 2—3x členěné. Rostliny s čepelí
s listovými laloky jen jednoduše členěnými bývají označovány
jako f. subintegrilobaľum GODET.

Ekologie a cenologie: Pole, úhory, meze,
náspysilnic a železnic,plevelv zahradácha parcích,
komposty, rumiště, důlní haldy, hráze rybníků a
břehy potoků. Mírně teplomilná rostlina, na půdách
spíšečerstvě vlhkých, slabě kyselých až bazických,
středně živinami bohatých, hlinitých, v mírném
polostínu. Diagnostický druh společenstev svazu
Sherardion, vyskytující se i v jiných plevelovýchspo-
lečenstvech třídy Secalietea,na rumištích a v oko-
panináchi ve společenstvechtřídy Chenopodietea.

Rozšíření v ČR: Po celém území státu,
ovšems různou frekvencí výskytu. V některých čás-
tech územíje poměrně hojný až roztroušený (např.
sv.av. Morava, mezi Olomoucí, Bruntálem aOpa-
vou,Posvitaví,sv.Čechy,Českéstředohoří,Dou-
povskévrchy,stř. ČechymeziPrahou,Rakovní-
kem a Rokycany), jinde roztroušený až vzácný
(např.stř.Pomoraví,Vidnavsko,Osoblažsko,Šum-
persko, Pojihlaví, Mikulovská pahorkatina, Pody-
jí, horníPosázaví,Třeboňsko,Českobudějovicko,
Klatovsko), jinde zcela nebo téměř chybí (např.
většinaoreofytika,mnohéfyt.p. Šumavsko-novo-
hradského podhůří, Votická vrchovina, Drahanská
vrchovina, Jihomoravský úval, Bílé Karpaty step-
ní, Jihomoravská pahorkatina). Mozaikovitost vý-
Skytu a absentování jak ve vyšších polohách, tak
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i v některých xerotermních polohách způsobuje
zvláštní citlivost druhu jak ke klimatickým, tak
k půdním faktorům. Archeofytní charakter před-
určuje i většinu lokalit na druhotných stanovištích.
V extrémnějších podmínkách mívá výskyt jen pře-
chodný charakter. Horní hranice výskytu je větši-
nou mezi 500 a 600 m, jen výjimečně výše (max.:
Krkonoše, Pecpod Sněžkou, ca 800 m; Mrklov, ca
725m; ŠpindlerůvMlýn, ca 720m; Doupovské
vrchy,Šemnice,vrchPodkova,ca710m;Žďárské
vrchy, Cikháj, ca 700 m). —Mapy: SLAVÍK1997a:
map. 6; SLAVÍKFKS 1997:169.

Celkové rozšíření: Původníareállzepředpokládatvev-
ropském a africkém Středozemí a dále na východ přes Krym,
MalouaPředníAsii doÍránu,snadi vEtiopii. Dáledoz.astř.
Evropy se druh rozšířil jako archeofyt, do severnějších částí
Evropy (Fennoskandie, Island) synantropně až v novější době.
podobně jako do Severní Ameriky, na Barbados, na Havajské
ostrovy. do Argentiny, do Kapska a do Japonska. —Mapy:
MEUSELet al. 1978:262; HULTÉN NE 1986:636; Pr. Bot.
Univ. Jagielloň. 14:21, 1987.

Význam: Kořeny jsou považovány za jedlé,
což mohlo mít v dávných dobách vliv na utváření
druhotného areálu.

Sect. 3. Tuberosa (Bołss.) REICHEin ENGLERet
PRANTL

Syn.:Geranium L. sect.Lanuginosa ROUYin ROVYet
Fouc.

Plůdek s okrajem bez přívěsku, po vymrštění
semeneodpadající ze středového sloupku i sespi-
rálovitě stočenou paosinou (Tab. 36/15).

9. Geranium bohemicum L. —kakost cikánský
Tab. 35/10, 40/2

Geranium bohemicum LINNAEUS Cent. PI. 2:25, 1756.
Exsikáty: TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 292b.—Extra fi-

nes: FI. Rom. Exs., no 3174. —Herb. FI. Ross., no 2518a, b. —
MABtLLE Herb. cors., no 345. - REVERCHON P). sard., no 253.

Jednoleté až dvouleté, lepkavé, páchnoucí
byliny. Tenký kůlový kořen, s niťovitými postran-
ními kořeny. Dělohy trojlaločné, asymetrické.
Lodyhy přímé, slabě větvené, rýhované, s řídkými
odstálými delšími (1—3mm) krycími chlupy a hus-
tými kratšími (0,2-0,6 mm) žláznatými chlupy; prv-
ním rokem většinou jen růžice listů, druhým ro-
kem 30—60cm vys. květonosná lodyha, většinou
jen slabě větvená. Přízemní a dol, lodyžní listy
(střídavé) s řapíky až 16 cm dl., čepelí až 6,5 cm
šir. a 3,8 cm dl.; prostřední lodyžní listy s řapíkem
až 10 cm dl., čepelí až 10cm Šir. a 5,5 cm dl.; hor.
lodyžní listy (vstřícné) s řapíkem 1—4cm dl. a če-
pelí též úměrně menší; čepele dol. listů dlanitě
5—7dílné,horních 3—5dílné,s úkrojky kosníkovitě

obvejčitými, hrubě zubatými, na svrchní i spodní
straně roztr. až hustě, převážně přitiskle chlupaté
s četnými žláznatými chlupy; palisty podlouhle ko-
pinaté, 4—6mm dl., hustě žláznatě chlupaté. Kvě-
ty v dvoukvětých vidlanech, na stopkách 5—8mm
dl., za plodu seprodlužujících, zprvu dolů sehnu-
tých, později vzpřímených, v paždí 2 šídlovitých lis-
tenců; květní stopky s dlouhými odstálými měkký-
mi chlupy a kratšími žláznatými. Lístky kalicha šir.
eliptické, 3—5mm dl., za plodu až9 mm dl., sezře-
telnou až 3 mm dl. osinou, s 3—5(—7)vyniklými žil-
kami, s dlouhými vlnatými chlupy i kratšími žláz-
natými chlupy; korunní lístky obvejčité, na vrcholu
mělce vykrojené, 6—10mm dl., na nehtu i na před-
ním okraji řasnaté, modrofialové; tyčinky obou
kruhů stejně dlouhé, prašnłlcyu některých tyčinek
někdy nevyvinuté. Zobanitý plod až 25—30mm dl.,
zoban hustě žláznatě chlupatý, na konci se zbytky
blizen, semenné pouzdro za zralosti hladké, téměř
černé. Semena elipsoidní, 3—4mm dl., jemně sí-
ťovaná, hnědá, olivově mramorovaná. VI—VII. Tf.

2n = 28 (extra fines)
Variabilita: Proměnlivost je hlavně ve velikosti květů

a délce květních stopek, další morfologické znaky jsou poměr-
ně konstantní.

Ekologie a cenologie: Světliny nebo okra-
je cest ve vlhkých smrčinách či bučinách, většinou
na místech po lesních požárech nebo milířích (vý-
značná antrakofilní rostlina). Výskyt velmi nestá-
lý, někdy se druh znovu objeví po dlouhé absenci.
Semena si udrží klíčivost po velmi dlouhou dobu.
Cenologicky nemohl být u nás vyhodnocen, ale lze
předpokládat vazbu např. na společenstvoAtrope-
tum bella-donnae (Br.-B1. 1930) R. TÜXEN1950.

Rozšíření v ČR: Ojedinělývýskytbylzazna-
menánvz.Čechách(Karlovarsko,Františkolázeň-
sko, Doupovské hory) a izolovaně na Bezdězu.
Všechny lokality jsou starého data (z druhé třeti-
ny 19. stol.), v současnosti lze tento druh zřejmě
pokládatv ČR zavyhynulý.Ť—Mapy: SLAVÍK
1997a:map. 7; SLAVÍKFKS 1997:170.

M: 24a. Cheb. pán. (Libá, vrch Blatná, t), 28b. Kaň. Tep-
lé (Karlovy Vary, Ť), 29. Doup. vrchy (vz., t), 52. Ral.-bez. tab-
(Bezděz, t).

Celkové rozšíření: Východní a stř. Evropa, z. hranice
areáluv j. Norsku,Dánsku,Německu,ČR,Švýcarsku,jv. Fran-
cii (Přímořské Alpy), dále roztr. na Balkáne, v s. Malé Asii,
Předkavkazí a východním Zakavkazí. —Mapy: MEUSELet al.
1978:261; INGELöGet al. Floravärd i skogsbruket 2:111, 1984;
HULTÉN NE 1986:633.

10. Geranium ibericum Cav. —kakost gruzínský
Tab. 35/11, 40/1

Geranium ibericum CAVANILLES Monad. Class. Diss. Dec.

209, 1787.
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Vytrvalé byliny. Oddenek tlustý, šupinatý, tma-
vě hnědý,sčetnými adventivními kořeny.Lodyha
přímá, 30—70cm vys.,obvykle od středu dichazi-
álně větvená. Celá rostlina dl. měkce chlupatá,
pouze listové čepele lysé, s chlupy jen na okraji a
na žilnatině při bázi. Přízemní listy 3—5,s řapflcy
až30 cm dl. a s čepelí až 10cm šir., dlanitě 5—7dfl-
nou, s úkrojky nepravidelně kosočtverečnými,
ostře zubatými; lodyžní listy krátce řapíkaté, hor-
ní téměř přisedlé, sčepelí většinou dlanitě 5dílnou;
palisty čárkovitě kopinaté, 10—12mm dl., dl. hus-
tě chlupaté. Stopky květenství 3—5cm dl., s dvě-
ma květy na 1—3cm dl. stopkách. Kališní lístky
eliptické, ca 10 mm dl., s mm dl. osinou, na-
červenalé; korunní lístky s klínovitou bází, na vr-
cholu vykrojené, někdy s malým zubem ve výkro-
ji, 22—30mm dl., fialové s červenofialovými
žilkami; tyčinky dole rozšířené, na okraji brvité.
Zobanitý plod 40—50mm dl., odstále chlupatý. VI—
VII. 1--1kf.

2n = 28 (extra fines)
Ekologie a rozšíření v ČR: Původně

rostiina subalpínských a alpínských luk, občaspěs-
tovanáv parcích a v zahradách [častove var.pla-
typetalum (FISCHERet MEY.) Bołss.l, ojediněle
zplaňuje. V r. 1965nalezena na loukách v zámec-
kém parku v Libochovicích nad Ohří, v r. 1985na
rumišti v obci Vortováve Ždárskýchvrších.—
Mapy: SLAVÍK1997a:rnap. 7; SLAVÍKFKS 1997:170.

Celkové rozšíření: Původní areál od Předkavkazí po
j. Zakavkazí a sv. část Malé Asie.

Význam: Dekorativní okrasná rostlina, pěs-
tovaná ve stř. Evropě od r. 1802.

Subgen. 2. Robertium (PICARD)ROVYet F0UC
Syn.: Robertium PICARD.—Robertiella HANKS,nom. il-

leg.—GeraniopsisCHRTEK.

Plod (schizokarpium) za zraiosti odmršťující
semenná pouzdra plůdků (merikarpií) i se seme-
ny, přičemž paosiny zobanu odpadávají ve stejné
době, ale samostatně. Merikarpia jsou obvykle
skulpturována. Vzácně rozpadový mechanismus
neúčinný.

Sect. 4. Divancata ROUY in ROUN et Fouc.

Rostliny jednoleté nebo vytrvalé; korunní líst-
ky na vrcholu vykrojené, krátce nehetnaté; pyl
modrý; rozpadový mechanismus plodu neúčinný;
semennápouzdra na vrcholu zašpičatělá,žeberna-
tá nebo hřebenitá; dělohy po stranách s hluboký-
mi zářezy. Základní chromozomová čísla x = 14
a 13, diploidní typy.
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11. Geranium divaricatum EHRH. —kakost rozso-

chatý Tab. 35/12, 36/6, 40/3

Geranium divaricatum EHRHART Beitr. Naturk. 7:164,
1792.

Exsikáty: TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 292c.—Extra fi-
nes: Exs. DUFFOUR, no 6858. —FI. Rom. Exs., no 1505a, b. —
Gerb. FI. SSSR, no 3430. - Herb. FI. X. Med., no 427. - Herb.
FI. Ross., no 1607.

Jednoleté byliny. Kořen tenký, kůlový, větve-
ný. Listy přízemní růžice záhy odumírající, s če-
pelí až 4 cm v průměru a řapíkem až 10 cm dl.
Většinou jen 1—2lodyhy, přímé, nebo poléhavé
chabé, často využívající opory větví keřů, slabě
větvené, s hustými odstálými chlupy krátkými
a žláznatými a řídkými dlouhými, tenkými, 30—50
(—60)cm dl. Lodyžní listy vstřícné, s řapíkem u dol.
listů až 6 cm dl., u horních jen několik mm dl.,
podobně oděných jako lodyha, s čepelí v obrysu
pětiúhlou, až 6 cm šir. a 4 cm dl., často nesouměr-
nou, dlanitě 3—5dílnou, s úkrojky
s několika páry tupých zubů, na obou stranách hus-
tě přitiskle chlupatou; palisty kopinaté, chlupaté,
5—8mm dl. Dvoukvěté vidlany v úžlabí listenů, na
stopkách za plodu až 3,5cm dl., oděnýchpodob-
ně jako lodyha, se 4 úzce kopinatými, dl. chlupa-
tými listenci a nestejně rozkvétajícími květy na 1
cm dl., za plodu až 2 cm dl. stopkách, též podob-
ně oděných jako lodyha, po odkvětu přechodně
sehnutými. Kališní lístky eliptické až kopinaté,
4,0-4,2 mm dl., včetně 0,5 mm dl. nasazené špič-
ky, za plodu až 6,5 mm dl., 3žilné, chlupaté a žláz-
naté; korunní lístky obvejčité, 5 mm dl., 3,6 mm
šir., na vrcholu mělce vykrojené, na nehtu jemně
chlupaté, růžové, 5žilné; nitky tyčinek při bázi roz-
šířené. Zobanitý plod jen 8—9mm dl., na hor. čás-
ti semennýchpouzder a zobanu krátce štětinatý,
na semenných pouzdrech se 3—4příčnými žebry,
olivový. Semena Šir. elipsoidní, 2,3—2,5mm dl.,
1,5—1,6mm šir., s velmi jemnou síťovitou skulptu-
rou, hnědá. V-VII. Tf.

2.n = 26, 28 (extra fines)
Ekologie a cenologie: Křovinaté, travna-

té a kamenité stráně, lesní lemy, okolí zřícenin, ská-
ly, okraje polí, úhory, okraje cest, vinice, rumiště,
u zdí a plotů. Mírně teplomilný, světlomilný až po-
lostinný druh, na půdách dočasněvysýchavýchaž
střídavě vlhkých, přednostně bazických, bohatších
na živiny, hlinitých. Vyskytuje seve společenstvech
tříd Galio-Urticetea (zejména svazu Galio-Alliari-
on vulgaris(v as.Lappulo-Cynoglos-
setum KLIKA 1935), Chenopodietea, vzácně i Fes-
tuco-Brometea a svazuPrunion fruticosae.

Rozšíření v ČR: Poměrněvzácnýdruh,vy-
skytující se jen v některých územích, tam však
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s pozoruhodnou stálostĹ Výskyt je znám hlavně
z periférie Doupovských hor a přilehlého území, z
Českéhostředohořía Bezdězu(lokality častona
fonolitu), z poděbradsko-přeloučského Polabí, ze
skalnatýchkaňonůDivokéŠárky,stř.VltavyaBe-
rounky, nověji z jz. okraje Středočeské pahorkati-
ny, na Moravě z Prebohemika, od Brna a od Vyš-
kova. Většina lokalit se nachází v kolinním až

suprakolinním stupni (max.: Andělská Hora, ca700
m; Vimperk, ca 680 m; Bezděz, ca 600 m). A —
Mapy: 1997b: map. 1; SLAVÍKFKS 1997:171.

T: I. Doup. pah. (více lokalit v okolí Kadaně; Lestkov;
Pokutice;Prahly,lit.), 2a.Žatec. Poohří(Dolánky;Kaštice;
Údlice),2b.Podboř.kotl.(Podbořany),3.Podkruš-pán.(Čer-
venýHrádek),4a.Loun. střed.(Most, vrchŠpičáka Konský
vrch; Bílina, vrch Bořeň), 4b. Lab. střed. (Minka, vrch Lovoš;
Košťálov; Sebuzín, Krkavčí skála; Střekov), 9. Dol. povlt. (Pra-
ha,Veleslavín,DivokáŠárka),1lb. Podčb.Pol.(KostelníLho-
ta). 12. DOI. Pojiz. (Mladá Boleslav), 13a.Rožď. tab. (Hlaveč-
nfl<), 15c.Pard. Pol. (Labská Chrčice; Vinařice), 16. Znoj.-brn.
pah. (Dyje; Znojmo), 17b. Pavl. kop. (herbářový doklad z r.
1865),18a.Dyj.-svr.úv.(Brno,Žlutý kopec).—M: 24a.Cheb.
pán. (Františkovy lázně), 28b. Kaň- Teplé (Bečov nad
Loket; Karlovy Vary), 29. Doup. vrchy (Andělská Hora), 31a.
Plz.pah.vl. (Čeminy),32.KřivokJ.(Druztová;hradVížka;Sý-
kořice), 36a.Blat. (Defurovy Lažany;Chrášťovice,lit.; Třebo-
hostice,lit.). 36b.Horaž. (dvůr Chrast,lit.), 37b.Suš.-horaž.váp.
(Sušice), 37e. Volyň. Předšum. (Vimperk), 41. Stř. Povit. (Dav-
le—Štěchovice;samotaKosteleckéBřehy;OrhlqŽďákov;Zví-
kov), 45a, Loveč. střed. (Pohořany, Křížová hora), 52. Ral.-bez.
tab. (Bezděz), 68. Mor. podh. Vysoč. (Senorady, údolí Oslavy u
Ketkovického mlýna; Třebíč a okolí; Vranov, Ledové sluje; Dol-
ní Loučky), 70. Mor. kras (Adamov, Josefskéúdolí), 71c. Drah.
podh. (Luleč, vrch SvatýMartin; Račice, zámecká zahrada).

Vzhledem k občasným záměnám jsou ve výše uvedeném
odstavci respektovány převážnějen dokladované lokality. I z do-
ložených byly ze seznamu vyjmuty takové, které bývaly svými
autory užívány v širokém slova smyslu nebojako označení byd-
liště: Děčín (sběratel Malinský) a Náměšť nad Oslavou (sběra-
tel Roemer). V obou případech však určitá pravděpodobnost
výskytu existuje vzhledem k blízkosti nesporných lokalit.

Cetkové rozšíření: Východní,stř. aj. Evropa, z. Asie.
V Evropěnejdálk jihozápadudoj. a v.Španělska,jz. Francie.
dále v alpském prostoru, v prostoru středoevropských středo-
hor, na Balkáně, na sever do Německa, j. Polska, Estonska
adostř.Ruska;Kavkazmimovysokohořĺ,MaláAsie,s. Írán,
Západní Sibiř, Střední Asie, na východ po Džungarsko a Altaj.

Sect. 5. Batrachioidea KOCH

Syn.: Geranium L sect-Pyrenaica KNUTH

Rostliny jednoleté nebo vytrvalé; korunní líst-
ky na vrcholu vykrojené, slabě nehetnaté; pyl
modrý; semenná pouzdra na vrcholu zašpičatělá
nebo tupá, žebernatá. Základní chromozomová
číslax = 14, 13, diploidní typy.

12. Geranium molle L. —kakost měkký
Tab. 35/15, 36/7, 41/1

Geranium molle LINNAEUSSp. Pl. 682, 1753.
Exsikáty: TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 294.—Extra fi-

nes:CALLIERPl. Herceg. Exs., no 42.—FI. Jutl. Exs., no 411.—
HAYEK FI. stir. Fxs., no 452. - Herb. FI. URSS, no 2942. -
SCHULTZHerb. Norm., no 1054 (ut Geranium rotundifolium
L.).

Jednoleté (až dvouleté) byliny. Kořen kůlový,
větvený. Na kořenové hlavě většinou mohutná
růžice trvale zelenýchpřízemních listů a několik
přímých nebo vystoupavých lodyh. Lodyhy 10—35
(—70)cm dl., slaběvětvené, s hustým oděním krát-
kých rovnovážně odstávajících chlupů ažláznatých
chlupů as řídkými dlouhými jemnými chlupy, ně-
kdy s červenofialovým nádechem. Přízemní listy
s řapíkem až 20 cm dl., s oděním podobným jako
na lodyze, s čepelí v obrysu okrouhle ledvinitou,
dlanitě 7—9dflnou,s úkrojky obvejčitými, ostře 3—
51aločnými, s tupě špičatými zuby, až 7,5 cm Sir.
a 4,0 cm dl., na líci jen roztr., na rubu hlavně na
žilkách a na okrajích chlupatou. Lodyžní listy vět-
šinou střídavé, nahoru se zmenšující, s řapíkem
zkracujícím se u hor. listů až na 1—2mm, s čepelí
u hor. listů s užšími úkrojky a hlubšími zářezy než
u přízemních listů, též s hustším oděním na obou
stranáchčepelevčetněžláznatýchchlupů; palisty
kopinatě vejčité, často rozeklané, bělavé, chlupa-
té a žláznaté. Dvoukvěté vidlany u vstřícných lis-
tenů v jejich úžlabí, u střídavých proti listenům
stojící, na stopkách 7—30mm dl., oděných podob-
ně jako lodyha, se 4 drobnými, často rozeklaný-
mi, chlupatými listenci a nestejně rozkvétajícími
květy na 5—15mm dl. stopkách, podobně oděných
jako lodyhy, za plodu se prodlužujících až do 25
mm. Kališní lístky kopinatě vejčité, 4,0—4,5mm dl.
včetně 0,3 mm dl. nasazené špičky, 3žilné, s odě-
ním podobným jako na lodyze pouze na vnější
straně, na vnitřní straně lysé; korunní lístky obko-
pinatě obvejčité, 5,5—6,0mm dl., 3,3—3,4mm šir.,
na vrcholu ostře vykrojené, v krátký nehet na bázi
zúžené a nad ním na okraji brvité, purpurové, na
bázi a na rubu světlejší; tyčinky 2,8 mm dl., nitky
k bázi lžícovitě rozšířené, řídce chlupaté, prašní-
ky fialové (často jen u jednoho kruhu tyčinek vy-
vinuté); semenná pouzdra gynecea lysá, příčně
vrásčitá, čnělky krátce chlupaté. Zobanitý plod 13—
15 mm dl., semenná pouzdra lysá, příčně vrásčitá,
zoban hustě krátce chlupatý a žláznatý. Semena
šir. elipsoidní, 1,8—2,3mm dl., 1,3—1,5mm šir.,
s jemnou dolíčkovitou skulpturou, světle hnědá.
V-VIII. Tf.

2n = 26(čR: lla. Všet.Pol.)
Poznámka: ČastobývajíjakoGeraniummollemylněur-

čoványjiné malokvětédruhy kakostů,nejčastěji G. pusillum.
Z tohodůvoduje v údajícho rozšířenídruhuv ČRpřihlíženo
především k revidovaným herbářovým dokladům.
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Variabilita: V ČRpoměrněmáloproměnlivýdruh,nej-
častější rozdíly jsou v poměru délky plodní stopky k plodu,
v délce korunních lístků a hloubce jejich výkroje. Na základě
studovanéhomateriálu u násroste pouzesubsp.molle; Wskyt
někdy bez konkrétních lokalit uváděnésubsp.stipulare (G.
KUNZE)JÁV. nebyl zatím prokázán.

Ekologie a cenologie: Travnatá místa, pís-
činy, u cest a železničních tratí, pastviny, úhory,
meze, parky. Mírně teplomilný druh, na půdách
dočasně vysýchavých, živinami nepřiliš bohatých
(snáší dusflcaté sloučeniny), slabě kyselých, písči-
tých, v mírném polostínu. Provází společenstva
svazu Cynosuřion i druhotná nitrofilní společen-
stva svazu Sisymbrion oficinalis.

Rozšíření v ČR: Poměrněvzácně,přede-
vším v teplejších územích. Oceánická tendence
v rozšíření druhu se projevuje v mnohem větší
frekvencilokalit v ČecháchnežnaMoravě.Vý-
skytbyl zaznamenánnapř.v Polabía ve v. Če-
chách, na Dokesku, v Poohří, dol. a stř. Povltaví,
dol. Posázaví,Českémkrasu,v Posvitaví,dol. Po-
moravíaveŠtramberku,ojedinělei jinde.Výško-
vě je omezen na planární a kolinní stupeň (max.:
Vykmanov,ca600m;Úhošť,ca560m).A—Mapy:
SLAVÍK1997b:map. 2; SLAVÍKFKS 1997:171.

T: I. Doup.pah.(KlášterecnadOhří,lit.; Úhošťany,vrch
Úhošť,lit.),3.Podkruš.pán.(Hrob),4b.Lab.střed.(Sebuzín;
Církvice;Vaňov),5b.Roudn.písky(Předonín),6.Džbán(Smeč-
no; Kladno), 7b. Podřip. tab. (Ješovice), 7c. Slán. tab. (Veltru-
sy),8.Ces.kras(Radotín; SvatýJanpodSkalou),9. Dol. Povlt.
(Praha,DolníŠárka;Roztoky;LibčicenadVltavou),IOb.Praž.
kotl. (Praha, Střelecký ostrov; Praha-Hrdlořezy), 1Ia. Všet. Pol.
(Lysá nad Labem), I lb. Podëb. Pol. (Ostrá, dvůr Obora; Litol;
Velký Osek), 12. Dol. Pojiz. (Benátecká Vrutice; Stará Lysá),
15b.Hrad. Pol. (Nové Město nad Metují), 15c.Pard, Pol. (Lab-
skáChrčice;Týnec nadLabem;Nerad; Pardubice),18a.Dyj.-
svr.úv. (Židlochovice;Lednice;Lanžhot).20a.Bučov.pah.
(Zdounky, lit.). 20b, Hustop. pah. (Moravský Písek), 21. Haná
(Olomouc),—M: 25a.Krušn.podh.vl. (Vykmanov),26.Čes.
les (Stráž, Boučkovy skály), 3ia. Plz. pah. vl. (Plzeň), 38. Bud.
pán.(ČeskéBudějovice,lití),41.Stř.Povit.(Točná;Jarov;Vrané
nadVltavou;Měchenice;Brunšov;Štěchovice;VelkýRybník,
Želivka;Písek),45b.Českokam.kotl. (ČeskáKamenice,lit.;
HorníKamenice,lit.), 47.Sluk.pah.(Šluknov,lit.), 48a.Žitav.
kotl. (Dolní Podluží,lit.), 52. Ral.-bez.tab. (Doksy; Jestřebí),
53b. Plouč. Podješ. (Janův Důl), 60. Orl. opuky (Kostelec nad
Orlicí; Peklo nad Zdobnicí), 66. Hornosáz. pah. (Skvrňov), 67.
Českomor.vrch.(KamenicenadLipou,Gabrielka),68.Mor.
podh.Vysoč.(BílovicenadSvitavou;Holešín),69a.Železnoh.
podh.(Zdechovice),76a.Mor. bránavl. (Štramberk),78.B.
Karp. les. (Javorovec, lit.).

Celkové rozšíření: Původní areál zahrnoval pravděpo-
dobně jen evropské i africké Středozemí a Přední Asii do
s. Íránu,možnái j. atlantskoučástEvropy.Jakoarcheofytse
dostaltento druh do dalšíchzemíz., stř. a v. Evropy (v Anglii
považován za původní), později i do j. částí Fennoskandie, na

Faerské ostrovy a na Island. Dnes je kromě jmenovaných úze-
mí i na Kanárských ostrovech, Madeiře, Azorách, v Kapsku,
v Egyptě (Gebel Elba), v Kašmíru, v Severní Americe, na os.
Irově Barbados, v Argentině, Chile, v Austrálii (Western Aus-
tralia, South Australia, Queensland, New South Wales, Victo-
ria, Tasmania) a na Novém Zélandu. —Mapy: MEUSELet al.
1978:263; HULTÉN NE 1986:635.

13.Geranium pusillum BURM.fil. —kakost malič-
Tab. 35/16, 26, 36/8, 42/1ký

Geraniumpusillum N. L BURMANNUSSpec.Bot. Geran.
27, 1759.

Exsikáty: FI.Exs.Reipubl.Čechoslov.,no
FI. Bohem. Morav. Exs., no 1143. TAUSCHHerb. FI. Bohem.,
no 295.—Extra fines: FI. Rom, Exs., no 1506. —Herb. FI. Ross.,
no 1608.—PI. Brit. Exs., no 198(ut Geranium dissectum L.).
Pl. Bulg. Exs., no 938.

Jednoleté až dvouleté byliny. Kořen tenký, ků-
lový. Lodyha od báze dosti bohatě větvená, 20—30
cm vys.,krátce hustěchlupatá i žláznatá.Růžice
přízemních listů dobře vyvinutév prvém roce, lis-
ty s řapíky až 10 cm dl., hustě krátce chlupatými
s vtroušenými žláznatýmichlupy; čepel okrouhle
ledvinitá, dlanitě 7(—9)dflná,22—30mm šir., lodyž-
ní listy většinou vstřícné, dl. řapflcaté (až 5 cm) až
skoro přisedlé, čepel podobnápřízemním listům;
všechny listy řídce přitiskle až přímo odstále chlu-
paté; koncové zuby úkrojků tupé; palisty úzce troj-
úhelníkovité až dvouklané, 1,()—1,5mm dl., chlu-
paté. Dvoukvěté vidlany většinou nepřesahují
délku listenů, stopky květů s četnými žláznatými
chlupy. Lístky kalicha vejčitě kopinaté, 2,5—3,0mm
dl., zelené,schlupy krycími i žláznatými; korunní
lístky úzceobvejčité, na vrcholu vykrojené, 3,0—3,5
mm dl., 1,5 mm šir., na nehtu řídce brvité, světle
červenofialové, 3žilné; vnější kruh tyčinek kratší
nežvnitřní, nitky dole rozšířené, častopouze v jed-
nom kruhu vyvinuté prašníky; semeník krátce
chlupatý, blizny volné. Zobanitý plod do 12mm
dl. Semena hladká, hnědá. V—IX. Tf.

2n= 26(ČR:51.Polom.hory)
Poznámka: Tento u nás nejčastěji se vyskytující druh

z malokvětých kakostůbývávelmi častochybněurčovánjako jiný,
méněčastosevyskytujícítaxon(nejčastějijako G. molle,G. dis-
secĺumaG. columbinum, někdydokoncejakoG.pyrenaicum).

Variabilita: Mnohotvárnostjednotlivých znakůje často
způsobenastanovištnímipodmínkami.Rozdflyjsou vevelikos-
ti rostlin, ve velikosti a hlavně ve tvaru listů, ve velikosti a bar-
vě květů. Uváděné formy většinou asi nedosahují taxonomické
hodnoty, určitý význam by mohl snad mít tvar listové čepele.
Bělokvětéexemplářebývajíoznačoványjako I.albiflorum OPIZ.

Ekologie a cenologie: Pole, úhory, zahra-
dy, parky, pustá místa v sídlištích, rumiště, okolí

Thb.42: I Geraniumptłsillum, la —korunní lístek.—2 G. robertianum. 2a—korunní lístek.—3 G. lucidum, 3a—korunní lístek.
3b —plod.
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cest, náspy komunikací, železniční nádraží, meze,
pastviny. Světlomilná i polostinná rostlina, na pů-
dách vysýchavýchažčerstvěvlhkých, živinami spíše
bohatších, slabě kyselých i slabě alkalických, pís-
čitých i hlinitých, někdy i kamenitých, přednostně
všakhlubších.ČastovespolečenstvechtřídyChe-
nopodieteaa Secalietea.

Rozšíření v ČR: Archeofyt,hojněrozšíře-
nýv nižšíchpoloháchceléhostátu.Řidšívýskytje
v málo osídlených územích s většími lesními plo-
chami, hojnější je v zemědělské krajině a v sídlišt-
ních aglomeracích. Převážná část lokalit je v pla-
nárním až suprakolinním stupni, výše zasahuje
spíšeojediněle, výskyt většinou doznívá v nadmoř-
ské výšcekolem 650—700m (max.: Moravskoslez-
ské Beskydy, Velký Polom, ca 900 m; Krkonoše,
Mrklov, ca 725 m). —Mapy: SLAVÍK1997b: map.
3; SLAVÍK FKS 1997:172.

Celkové rozšíření: Původní areál se nachází pravdě-
podobně v submeridionálním a zčásti v temperátním pásu Ev-
ropy a v jz. Asii, Dnes výskyt dosahuje roztr. až do Skotska
as. Fennoskandie,v j. Evropě(Španělsko,Itálie,Řecko),ale
i v Malé Asii, na Kypru a v Přední Asii roste tento druh po-
měrně vzácně,sporné údaje jsou z Alžírska a Izraele, roste dále
na Kavkaze a v Zakavkazí, nejdál k východu ve Střední Asii.
Zdomácnělý je v Severní Americe av jz. Grónsku, zavlečen byl
i do Chile a na Nový Zéland, udáván je i z Bermud, z Himálaje
az provincieYunnanv j. Číně.—Mapy:HULTÉNCP1971:193;
MEUSEL et al. 1978:263; HULTÉN NE 1986:635.

14. Geranium pyrenaicum BURM.fil. —kakost py-
renejský Tab. 35/17, 36/10, 41/3

Geranium pyrenaicum N. L BURMANNUSSpec.Bot. Ge-
ran. 27, 1759.

Exsikáty: Ft. Exs.Reipubl.Social.Čechoslov.,no1537.
—PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 644. —TAUSCHHerb. FI.
Bohem., no 291, 292. —Extra fines: BORNMŮLLER PI- Anatol.
Orient., no 56. —DÖRFLER Herb. Norm., no 5018. FI. Exs.
Austro-Hung., no 3216.—FI. Hung. Exs., no 626,965.—FI. Jutl.
Exs., no 429. —FI. Siles, Exs., no 1066. —Herb. FI. Cantabr., no
10.—MAGNIERFI. Selecta Exs., no 1389.—PI. Bulg. Exs., no
838.- SENNENPl. Esp.,no 5688.

Dvouleté až víceleté byliny s krátkým odden-
kem asilnýmkůlovýmkořenem.Několik růžicpří-
zemních listů, z nejstarších růžic šikmo vyrůstající
lodyhy (2—5na rostlině), dichaziálně větvené, 20—
50(—85)cm dl., s chlupy krátkými krycími i žláz-
natými v hustšímpokryvu a ojedinělými dlouhý-
mi krycími. Přízemní listy dl. řapíkaté, s řapikem
až 20 cm dl., oděním řapłků stejným jako na lody-
ze, čepel listová okrouhle ledvinitá, dlanitě 5
(—7)klaná,3—5(—7)cm šir., lodyžní listy vstřícné,
nápadněsezmenšujícíažv 3sečné,téměř přised-
lé listeny, úkrojky přízemních listů skoro tak širo-
ké jak dlouhé, tupě zubaté, všechny listy na obou
stranách chlupaté; palisty vejčitě kopinaté, záhy
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zasychající. Květy v četných dvoukvětých vidla-
nech, na dlouhých (až 23 mm), tenkých, hustě té-
měř přisedlými žláznatými chlupy pokrytých stop-
kách; stopky květenství 1,()—1,8cm dl., za plodu až
2,2 cm dl., květní stopky 0,8—1,5cm dl., za plodu
až 2,3 cm dl. Lístky kalicha vejčitě eliptické, 4—5
mm dl., zelené, krátce chlupaté krycími i žlázna-
tými chlupy, s3 žilkami, krátce zašpičatělé; korun-
ní lístky šir. obvejčité, na vrcholu hluboce vykro-
jené, 6—7(—9)mm dl., 4 mm šir., na nehtu brvité,
sytě až světle fialové, vz. bílé nebo slabě narůžo-
vělé; oba kruhy tyčinek téměř stejně dlouhé, nitky
dole úzce lžicovitě prohnuté; semeník krátce chlu-
patý,bliznyvolné.Zobanitý plod nejvýšedo20mm
dl. Semenaelipsoidní, 2,5—2,7mm dl., 1,1—1,3mm
šir., jemně tečkovaná až téměř hladká, červeno-
hnědá. V-IX. Hkf,

2n= 26(ČR: 10a.Jenšt.tab.,10b.Pražkotl.,
18a.Dyj.-svr. úv., 64a. Průh. ploš.)

Poznámka: Občas býváGeranium pyrenaicum zaměňo-
vánozaněkterézmalokvětýchkakostů(G. modle,G.pusillum
aj.)'

Va riabil i ta : Větší proměnlivost sejeví především ve ve-
likosti a Odění rostlin, ve velikosti a tvaru palistů a listenů,
v délce květních stopek, v délce, výkroji a barvě korunních líst-
ků. Vyskytuje se i sezónníproměnlivost v rámci téhož exempláře
ve velikosti a barvě květů a v délce květních stopek. Velmi vzác-
ně je dokladován bělokvětý I. albiflomm SCHUR(Hněvotín
u Olomouce).

Ekologie a cenologie: Trávnflcy (nezříd-
ka parkové), louky, křoviny, pastviny, pole, zahra-
dy, okraje cest, parky, přfrsopy,železniční a silniční
náspy,u zdí aplotů, rumiště, dvoryzemědělských,
průmyslových a dopravních objektů, hráze rybní-
ků. V původním mediteránně-submediteránním
areálu rostlina horských teplomilných lesů. Svět-
lomilná až polostinná rostlina, mírně nitrofilní,
často i v zimě zelená, na čerstvěvlkých půdách,
slaběkyselýchažslaběbazických,bohatýchnaži-
viny. Vyskytuje se převážně v ruderálních spole-
čenstvechtříd Anemisietea vulgaris,Chenopodie-
tea, Galio-Urticetea a Plantaginetea majoris.

Rozšíření v ČR: Rostlinau náspůvodně
pěstovaná v zámeckých zahradách a parcích, kde
zpočátku také docházelo ke zplaňování. První
údaje jsou známy z Prahy z r. 1819.Do r. 1860se
kromě četných míst v Praze a okolí uvádějí nálezy
z těchtolokalit (většinouzámeckézahrady):Čer-
vený Hrádek, Prosetice, Teplice, Děčín, Brandýs
nad Orlicí, Heraltice, Hradec u Opavy, Lomnice
u Tišnova, Náměšť nad Oslavou a Brno. V dalších
letech byla rostlina dále rozšiřována až poslézejejí
samovolné šíření dosáhlo takových rozměrů, že
dnessenacházínaznačnéčástiČeskérepubliky.
Roste především v nižších polohách od nížiny do
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suprakolinnmo stupně, v nadmořské výšce 600—
700 m se vyskytuje již velmi vzácně (max.: Krko-
noše,ČernýDůl, Bömischovyboudy,825m; Ho-
stýnské vrchy, Hostýn, 730 m). —Mapy: SLAVÍK
1997b:map. 4, 5; SLAVÍKFKS 1997:172;SLAVÍKin
Květena ČR 5:46, 1997.

T: 1.Doup. pah., 2. Stř. Poohří, 3. Podkruš. pán., 4. Loun.-
lab. střed.,5. Terez.kotl., 6. Džbán, 7. Středočes.tab.,8. Čes.
kras,9. Dol. Povlt., 10.Praž.ploš., li. Stř. Pol. (z a. Všet. Pol.
zatím chybějí údaje), 12. Dol. Pojiz., 13. Rožď. pah. (Loučeň;
určitě bude nalezen na více místech), 14. Cidl. pán., 15. Vých.
Pol., 16.Znoj.-brn. pah., 17. Mikul- pah. (zatím známy jen dva
údaje, a to z 30. let 20.stol.), 18.Jihomor. úv., 20. Jihomor. pah.,
21. Haná. —M: 24. Hor. Poohří (Mostov), 25. Krušn. podh., 26.
Čes.les(vz.),27.Tachov.bráz.,28."lëp.vrchy,29.Doup.vr-
chy, 30. Jesen.-rak. ploš., 31. Plz. pah., 32. Křivokl., 33. Branž.
hv.,34.Plán.hřeb.,35.Podbrd.,36.Horaž.pah.,37.Šum.-no-
vohr. podh. (údaje zatím z fyt. p.: b, c, e, f, I), 38. Bud. pán.
(ČeskéBudějovice),40.Jihočes.pah.(TýnnadVltavou),41.
Stř. Povlt., 42. Votic. pah. (vz.), 45. Verneř. Střed.,46. Lab. písk.,
47.Sluk.pah.(Rybniště),48.Luž.kotl. (Liberecaokolí), 49.
Frýdl. pah., 51. Polom. hory, 52. Ral.-bez. tab., 53. Podješ., 55.
Čes.ráj,56.Podkrk.,58.Sud.mezih.,59.Orl. podh.(vz.),60.
Orl. opuky,61. Dol. Poorl.,62.Litomyš.pán.,63.Českomor.
mezih.,64.Říčan.ploš.,65.Kutnoh.pah.,66.Hornosáz.pah.,
67.Českomor.vrch.,68. Mor. podh.vysoč.(hojné),69.Žel.
hory, 70. Mor. kras, 71. Drah. vrch. (zatím chybějí údaje z fyt.
p. a), 72. Zábř.-unič. úv. 73. Hanuš.srychleb.vrch., 74. Slez.pah.,
75. Jes. podh., 76. Mor. brána, 77. Středomor. Karp. (nejhoj-
něji ve fyt. p. c), 78. B. Karp. les. (vz.), 79. Zlín. vrchy, 80. Stř.
PobeČ.,81. Host. vrchy, 82. Javorn. (vz.), 83. Ostr, pán., 84. pod-
besk.pah.(chybějíúdajez fyt.p.b).—O:90.Jihl.vrchy(Řás-
ná:Řídelov),91.Ždär.vrchy(Vortová;Lhoty),93.Krk. (Čer-
ný Důl; Janské Lázně).

Celkové rozšíření: Původní areál pravděpodobně
v horskýchoblastechStředozemíodAtlasu,Španělskaa stř.
Francie na západě po Kavkaz a Libanon na východě (na Kav-
kazevar. depilatum SOMMIERet LEVIER).Zprvu pěstování
v zahradách a parcích, později zavlékání dopravou, přepravou
sena a jinou antropickou činností, bylo příčinou expanzŕvnfro
rozšíření druhu na značné části Evropy (zatím kromě Islandu,
s. Fennoskandiea většinyv. evropskéhoRuska). Zavlečeníje
známo dnes i z dalších kontinentů (např. Severní Amerika —
Ontario, Quebec, Kalifornie; Jamajka; Indie). —Mapy: MEU-
SELet al. 1978:263; HULTÉN NE 1986:634; ORTE 1990:244.

Sect. 6. Unguiculata (Bołss.) REICHEin ENGLERet
PRANTL

Rostliny vytrvalé, s lodyhou i listy křehké kon-
sistence, odění hlavně ze žláznatých chlupů; listy
obvykle mělce členěné; kališní lístky přímé
a ± nenafouklé; korunní lístky chlupaté nebo lysé,
nehetnaté, svrcholem nevykrojeným, při bázi vět-
šinou bez nektárií; nitky tyčinek chlupaté nebo
lysé, ± vyčnívající z koruny, pyl žlutý; semenná
pouzdra hřebenitá, s tupým vrcholem. Základní
chromozomová čísla x = 23, 18 a 15, diploidní
typy.

15. Geranium macrorrhizum L. —kakost odden-
katý Tab. 35/18, 38/3

Geranium macrorrhizum LTNNAEUSSp. Pl. 682, 1753.—
Syn.: Robertium macrorrhizum (L) PICARDMém. Soc. Ag-
ric. Boulogne, ser. 2/1, 1837.

Exsikáty: Extra fines: FI. Exs. Austro-Hung., no 2838/1,
II. —FI. Olten. Exs., no 442. FI. Rom. Exs., no 58, 58b. —PI.
Bulg. Exs., no 366, 836. - SCHULTZHerb. Norm., no 2521.

Vytrvalé byliny smírně aromatickou vůní. Od-
denek 8—10mm tlustý, až 15 cm dl., plazivý, nad
zem vystoupavý, pokrytý tmavohnědými palisty
a zbytky listových řapíků, zakončený růžicí listů.
Stonek velmi krátký, s chlupy krycími i žláznatý-
mi, ± rovnovážně odstálými. Listy střídavé, nahlou-
čené ± v růžici, dl. s čepelí dlanitě 5(—7)
dllnou, v obrysu pětiúhle okrouhlou, až 11 cm
v průměru, s úkrojky v obrysu obvejčitými až kos-
níkovitými, hrubě nepravidelně zubatými, zuby
okrouhlé s nasazenou špičkou, oboustranně roz-
tr. chlupaté a krátce žláznaté; až 13 cm dl.,
s chlupy delšími i zcela krátkými, většinou žlázna-
tými; palisty šir. asymetrické, 7 až
8 mm dl. , hustě kratičce žláznaté, s ojedinělými
delšími chlupy. Stopky květenství až 15 cm dl.,
s oděním jako u řapíků, s vstřícnými, 3četnými,
krátce řapíkatými listeny, zakončené vícekvětými,
okolflcovitě shloučenými vidlany. Kališní lístky vej-
čité, 7—8mm dl. bez 2—3mm dl. nasazenéšpičky,
s 3 vypouklými žebry, s různě dlouhými, především
žláznatými chlupy, ± s červenofialovým nádechem;
korunní lístky okrouhle obvejčité, nevykrojené,
14—17mm dl., 12—15mm šir., na nehtu chlupaté,
karmínově až krvavě červené, vzácně bílé; tyčinky
delší než korunní lístky, až 20 mm dl., nitky dole
jen nepatrně rozšířené, lysé, jen při bázi chlupa-
té, zelené až purpurové, prašnay záhy opadavé.
Zobanitý plod lysý, 4—6cm dl., semenná pouzdra
příčně vrásčitá, světle hnědá. Semena ledvinovitá,
hladká, červenohnědá. VI. Hkf.

2n = 46, 87—93(extra fines)
Ekologie a rozšíření v ČR: Vesvémpů-

vodním areálu na skalnatých a kamenitých svazích
a v křovinách, převážně na vápenci, na stinných,
mnohem méně na slunných stanovištích, od mon-
tánniho do alpínského stupně, řidčeji sestupuje do
kolinního stupně. Jeden z našich nejčastěji pěsto-
vaných kakostů, občas zplaňující, spíše však jen
jako kulturní relikt v místechbývaléhopěstování,
ve starých parcích, zahradách, v okolí zřícenin
a v chatových osadách (např. Posázaví, Ronov
u Úštěku,Prahaa okolí,NováRoleu Karlových
varů, Hradec Králové, Kuřim, Brno). - Mapy: SLA-
VÍK 1997b:map. 6; SLAVÍKFKS 1997:173.

Celkové rozšíření: Balkán, od Řecka na sever do stř.
Rumunska, v. Karpat (původnost nejistá), Madärska, dinárské-
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ho krasu, jv. Alp, centrálních Apenin a Přímořských Alp. Dru-
hotně díky dlouhodobému pěstování se \yskytuje i mimo hra-
nice původnilło areálu, např. vestř. Evropě, v Belgii, Velké Bri-
tánii, j. Norsku a na Krymu. —Mapy: SCHACHTBlumen Europas,
p. 117, 1976.

Význam: Jako aromatická léčivá rostlina po-
užíván již před staletími (např. v Bulharsku jako
afrodiziakum, jinde k léčení dobytka). Také pěs-
tován jako nektarodárná rostlina pro včely. Ve
Slezsku byl již kolem r. 1600pěstován v zahradách
jako okrasná rostlina. Také v současnosti není
v našich zahradách jako okrasná rostlina vzácnos-
tí, hlavně ve velkých alpínech.

Sect. 7. Lucida KNUTH

Rostliny jednoleté, s lodyhou i listy křehké
konzistence, odění hlavně ze žláznatých chlupů;
listy mělce členěné; kališní lístky přímé nebo roz-
ložené, s dvěma kýly; korunní lístky lysé, nehet-
naté, na vrcholu zaokrouhlené, na bázi s nektárii;
nitky tyčinek lysé, pyl žlutý; semenná pouzdra
tupá, na vrcholu s podélnými žebry, žebra a okraj
otvoru s řadou žláznatýchchlupů. Základní chro-
mozomové číslo x = 10, diploidní a tetraploidní
typy.

16. Geranium lucidum L. —kakost lesklý
Tab. 35/13, 42/3

Geranium lucidum LINNAEUSSp.PJ.682, 1753.—Syn.:
Robertium lucidum (L) PICARDMém. Soc.Agric. Boulogne,
ser.2/I, 1837.—Geranium laevigatum ROYLEIII. Bot. Himal.
150, 1839.

Exsikáty: Ft. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no 1240. —
Extra fines: FI. Exs. Austro-Hung., no 2844.—PI. Bulg. Exs.,
no 839. Plí Čechoslov. Exs„ no 348.

Jednoleté nebo ozimé byliny. Kořen tenký,
málo větvený. Rostlina nápadná svou lysostía lesk-
lým povrchem (roztroušené chlupy jen na líci lis-
tů a v jednom pruhu na květních stopkách), na
všech částech rostliny jen nepatrné přisedlé žláz-
ky. Lodyh několik, přímých nebo vystoupavých,
dichaziálně větvených, 10—35cm dl., lámavých,
později nahnědlých až nachových. Přízemní růži-
ce listů záhy odumírající, s řapíky 3—5cm dl.,
s čepelí v průměru 15—30mm. Lodyžní listy vstříc-
né, s krátkým řapikem a 1—3cm šir. čepelĹ okrouh-
le ledvinitou, dlanitě 5—7dflnév obvejčité, hrubě
zubaté úkrojky, zuby zaokrouhlené, krátce zašpi-
čatělé; palisty malé, kopinaté, špičaté. Květy
v dvoukvětých vidlanech, na stopkách delších než
listeny. Lístky kalicha šir. vejčité s krátkou špicí,
5—6mm dl., 3žilné, s dvěma nafouklými kýlnatý-
mi pouzdry příčně žebernatými, pevně ke koruně
a později k plodu přitisklé; korunní lístky úzce ob-
vejčité, 8—10mm dl., s dlouhým úzkým nehtem, na
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vrcholu zaokrouhlené, světle karmínové; tyčinky
± tak dlouhé jako kalich, se šídlovitými nitkami
a fialovými, záhy opadajícími prašnllcy; pestík sko-
ro lysý. Zobanitý plod do 15 mm délky. Semena
hladká, červenavě žlutá. V—VII. Tf.

2.n = 20, 40—44,60 (extra fines)
Ekologie a cenologie: Polostinné, čerstvě

vlhké, mechem porostlé skály ve světlém listnatém
lese a v křovinách, přednostně na vápenci, v pů-
dách bohatých na živiny. Zasahuje do společenstev
svazů Carpinion a Tilio-Acerion, na antropicky
ovlivňovaných stanovištích do společenstev svazu
Galio-Alliarion.

Rozšíření v ČR: Jedinénalezištěbylo na
vápencovémvrchuKotoučuŠtramberkunas.Mo-
ravě, v nadmořské výšce ca 500 m. Nápadný ka-
kost lesklý tam byl nalezen poměrně pozdě, v r.
1904, což vedlo i k určitým pochybnostem o jeho
původnosti na této lokalitě. Nejbližší výskyt je na
Slovensku v Malých Karpatech a v Považském
Inovci. Poslední sběr z Kotouče pochází z r. 1936.
V současnostije proČR rostlinouvyhynulou.Ť—
Mapy. SLAVÍK1997b:map. 6; SLAVÍKFKS 1997:
173.

M: 76a.Mor. bránaVI,(Štramberk,vrchKotouč,Ť).
Celkové rozšíření: Těžiště celkového areálu je v z. a j.

Evropě. Roste na Kanárských ostrovech, Madeiře, v atlaských
zemích sz.Afriky, v celéj. Evropě na severdo Skotska, stř. Nor-
ska,j. Švédskaa naostrovyv Baltskémmoři, dálek východu
naUkrajině,dolnímDonu,naKavkaze,v Turkméniia Íránu,
na jihu v Iráku, Sýrii, Malé Asii a na Kypru. Udává se i ze z. a
jz. Himálaje (Kašmír až Nepál). —Mapy: MEUSEL et al.
1978:262; HULTÉN NE 1986:637.

Sect. 8. Ruberta DUMORł•.

Syn.: Gemnium L. sect. Robertiana KOCHex REtCHE.

Jednoleté, dvouleté nebo vytrvalé rostliny, s lo-
dyhou i listy křehké konzistence; odění hlavně ze
žláznatých chlupů; listy až k bázi členěné; kališní
lístky přímé nebo rozložené; korunní lístky lysé,
nehetnaté, na vrcholu nevykrojené, při bázi s ok-
rouhlými nektárii; nitky tyčinek lysé, pyl žlutý; se-
menná pouzdra žebernatá, na tupém vrcholu s prs-
tencovitými kýly. Základní chromozomové číslo
x = 16, diploidní i polyploidní typy.

17. Geraniunz robertianum L. —kakost smrdutý
Tab. 35/14, 36/11, 42/2

Geranium robertianum LINNAEUSSp. PI. 681, 1753.—
Syn..- Geranium inodontm G. DONSyst.1:721,1831.—Ro-
bertium vulgare PICARDMém. Soc. Agric. Boulogne, ser. 2,
1:134,1837.—Robertiella robertianunz (L) HANKSNorth Amer.
FI. 25/1:3, 1907.

Exsikáty: FI.Čechoslov.Exs.,11040.-FI. Ew.Herb.Inst.
Bot. Univ. Carol., no 18. —TAUSCH Herb. FI. Bohem., no 298.
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Extra fines: FI. Exs. Austro-Hung., no 2845.—Ft. Olten. Exs.,
no 359.

Jednoleté nebo ozimé byliny, světle až tmavě
zelené, často s karmínovým nádechem, zapácha-
jící. Tenký, větvený kůlový kořen, přecházející
v dlouhý hypokotyl. Přízemní růžice listů záhy od-
umírající a zanechávající suchý prstenec ze zbyt-
ků palistů a řapłků. Lodyh několik, vystoupavých
až poléhavých, řidčeji přímých, nepravidelně di-
chaziálně chudě větvených, 20—40cm dl., s krát-
kými odstálými chlupy v jedné řadě a roztr. dlou-
hými odstálými žláznatými chlupy s nepatrnou
hlavičkou, lodyhy v nodech často s bazální ztlust-
linou (v ní snadná lámavost stonku). Lodyžní listy
vstřícné, dolní s řapłkem až 8 cm dl., stejně jako
lodyha chlupatým, čepel v obrysu 5—3úhlá,k bázi
členěná ve 3(—5)úkrojky, v obrysu vejčité, hlubo-
ce 2x peřeně členěné, na obou stranách řídce dl.
odstále žláznatě chlupaté, se zaokrouhlenými
zuby, krátce zašpičatělými; palisty malé, žláznatě
chlupaté. Květy v četných dvoukvětých vidlanech,
na stopkách žláznatých a jednořadě krátce chlu-
patých. Lístky kalicha vejčité, ke koruně a pozdě-
ji k plodu pevně přitisklé, 8 mm dl., s 1,5—2,0mm
dl. špicí, zelené, na 3 žebrech s červenofialovým
nádechem a žláznatě chlupaté; korunní lístky úzce
obvejčité, 10—14mm dl., zúžené v dlouhý klínovi-
tý nehet, na konci ± nevykrojené, lysé, živě kar-
mínově červené až růžové, s bělavými pruhy
a nehtem, vzácně bilé; tyčinky ± tak dlouhé jako
kalich, se šídlovitými nitkami a červenohnědými
prašníky; pestik dole skoro lysý, pod bliznami krát-
ce chlupatý. Zobanitý plod do 25 mm délky. Se-
mena jemně tečkovaná, hnědá. V—IX. Tf.

221= 64(ČR: 7d.Bělohor.tab., 16.Znoj.-brn.
pah., 51. Polom. hory), 32 (extra fines)

Varia bil ita: Větší proměnlivost seprojevuje v Oděnírost-
lin (rostliny téměř bez žláznatých chlupů a tím i bez zápachu
jsoupřiřazoványk f. inodorum PURSH),dáleve tvaru listů, vět-
venĺlodyhy,velikostiabarvěkorunníchlístků.NaúzemíČR
byl zatím zjištěn jen tetraploidní cytotyp (diploidní cytotyp snad
totožnýjen s blízcepřlhuznýmtaxonemG.purpureum VILL.).
Vzácně sevyskytují jedinci s bílými korunními lístky (l. albiflo-
rum G, DON).

Ekologie a cenologie: Stinné a polostin-
né listnaté, smfiené i jehličnaté lesy, vlhké zastí-
něné sutě, rokle, lesní příkopy a pláště, parky, zdi,
dřevinami zarostlé skládky, dvory zemědělských,
průmyslových a dopravních objektů. Na půdách
čerstvě vlhkých až vlhkých, bohatých na živiny,
zvláště dusflcaté látky, humózních, hlinitých i ka-
menitých, tolerantní k aciditě půdy. Diagnostický
druh společenstevsvazůGalio-Alliarion, Pnmion
spinosae a Centrantho-Pa'ietarion, vyskytující se
všaki ve společenstvechřádu Fagetaliasylvaticae.

Rozšíření v ČR: Hojně rozšířenýkakostna
celém území státu. Menší frekvence výskytu je
v nelesních územích, intenzívně zemědělsky vyu-
žívaných. Roste od planárnmo po montánní stu-
peň,vzácněsemůževyskytovataž i vestupni sub-
alpínském (max.: Krkonoše, Dolní Rudník, ca
1 100m). —Mapy: SLAVÍK1997b:map.7; SLAVÍK
FKS 1997:174.

Celkové rozšíření: Evropa kromě nejsevernější Fen-
noskandie, značné části s. evropského Ruska a dolního Povol-
ží. nejsevernějšíAfrika, Kanárské ostrovy, Madeira, Azory, Kap-
verdské ostrovy, Malá a Přední Asie, Kavkaz, Střední Asie,
Altaj, z. Himálaj. Sporný je výskyt na Islandu. Výskyt na výcho-
dě USA je někdy považován zasoučást primárního areálu, po-
dobnějakoojedinělévýskytyv Čínča Japonsku.Jednoznačně
synantropní výskyty jsou na západě Severní Ameriky, v Chile a
Argentině, na ostrovech Juan Fernández, v j. Africe a na NO-
VémZélandu. VeStředozemíje G. robertianum vzácnějšínež
G. purpureum VILE, také některé údaje o zavlečení G. rober-
tianum mimo Evropu semohoutýkat G. purpureum.—Mapy:
SAXER Beitr. Geobot. Landesaufn. Schweiz 36: 82, 1955; BA-
KER 1957:174; HULTĚN FA 1968:675; HULTÉN cp 1971:203:
MEUSELet al. 1978:262;SOBOLOVSKAJABjull. Glavn. Bot. Sada
119: 65, 1981; HULTÉN NE 1986:637.

Význam: Kvetoucí nať, obsahující hořčinu
geraniin, třísloviny a silice, bývá využívána v lido-
Vém léčitelství, a to vnitřně při střevních obtížích
a zevně při kožních onemocněních.

Poznámka: S jistotou lze očekávat zavlečení druhu Ge-
ranium purpureum VILL., který je někdy hodnocen i jako sub-
speciedruhu G. robeřtianum; diferenční znakyjsou uvedeny
v druhovém klíči. Původní areál je v j. a z. Evropě, na sever za-
sahuje do Velké Británie k 520s.Š.Především podle železnič-
ních tratí se šíří a zdomácňuje v některých zemích stř. Evropy
(Německo,Švýcarsko,Rakousko).Nanašemúzemíbudenale-
zen nejpravděpodobněji na železničních náspech na j. Moravě
nebov z. Čechách(Tab.36/12).

Subgen. 3. Erodioideae Y EO

Plod (schizokarpium) za zralosti odmršťující
plůdky (merikarpia) včetně semen i osin zobanu
jako jeden celek. Osina se spirálovitě svinuje.

Sect. 9. Erodioideae PICARD

Syn.: Geranium L. sect.ReflexaKNUTH.

Rostliny vytrvalé, s tlustým oddenkem; listy
v obrysu mnohoúhelnłkovité; květenství někdy jed-
nostranné; květy dolů sehnuté; semenná pouzdra
s 3—5žebry nebo kýly zčásti na hřbetě je obepína-
jícími, s vrcholem kónicky zúženým. Základní
chromozomová čísla x = 7 a 14, diploidní typy.

18. Geranium phaeum L. —kakost hnědočervený
Tab. 35/19, 36/9, 39/1

Geranium phaeum LINNAEUSSp.PI. 681,1753.
Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no 426. PE-

TRAK FI. Bohem. Morav. Exs., no 953. - TAUSCHHerb. FI. Bo-
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hem., no 287.—Extra fines: FI. Exs. Austro-Hung., no 2841/1,
11.- FI. Olten. Exs., no 443. - FI. Polon. Exs., no 347.- MAGNI-
ERFI. Selecta Exs., no 1634.- PJ.Bulg. Exs., no 367. - Pl. Po-
Ion. Exs., no 550. —SCHULTZHerb. Norm., no 761.

Vytrvalé byliny. Oddenek až 1 cm tlustý, šik-
mo, popř. téměř horizontálně rostoucí, s četnými
kořeny a se zbytky palistů odumřelých listů. Ně-
kolik přímých,zřídkadichaziálněvětvenýchlodyh,
(30—)40—60(—70) cm dl., často drobně nachově
skvrnitých, řídce pokrytých dlouhými, rovnovážně
odstávajícími chlupy a hustěji zcela krátkými chlu-
py krycími i žláznatými, zvláště v hor. části; lody-
hy v uzlinách jednostranně lomené. Listy střída-
vé, přízemní a dolní lodyžní dl. řapíkaté (řapilc až
35 cm dl.), horní téměř přisedlé; čepel listů dlani-
tě (3—)5(—7)dflná,s úkrojky v obrysu ± obvejčitý-
mi, hrubě nepravidelně zubatými, u přízemních
listů až 15 cm v průměru, oboustranně řídce až
hustě krátce chlupatá s ojedinělými delšími krycí-
mi chlupy a četnými krátkými chlupy žláznatými;
palisty úzce trojúhelníkovité, až 7 mm dl., chlupa-
té, záhyzasychající.Dvoukvěté vidlany stojící proti
listenům na 2—6cm dl. stopkách, květy na 1—2cm
dl. stopkách, hustě krátce chlupatých a žláznatých,
s ojedinělými dlouhými chlupy, zprvu nicí, pozdě-
ji vzpřímené; květenství až 2x přesahující délku
listenů. Lístky kalicha eliptické, 6—8mm dl., 3—4
mm šir., hustě krátce chlupaté a žláznaté, ojedi-
něle sdlouhými, rovnovážně odstávajícími chlupy,
s 3 žilkami, špičaté, při bázi s červenofialovým ná-
dechem; korunní lístky do plochy rozprostřené až
mírně nazpět ohnuté, okrouhle obvejčité, na vr-
cholu v nápadnou špičku vybíhající, 11—12mm dl.,
10—11mm šir., na okraji slabě vlnité, 5žilné, na
nehtu roztr. chlupaté, čełveno purpurové, při bázi
bělavé, velmi vzácně celé bílé; tyčinky vnějšího
kruhu nepatrně kratší než vnitřní, nitky všech tyči-
nek v dol. části rozšířené a chlupaté, s vrtivými,
3 mm dl., žlutými nebo fialovými prašnacy;pestil<
po odkvětu se prodlužující, zcela krátce chlupatý
a žláznatý. Zobanitý plod pukající v 5 jednosemen-
ných plůdků, 2,0—2,5cm dl. Semenaelipsoidní,
lysá,s jemnou síťovitou skulpturou, světlehnědá.
V-VI (-vłl). Hkf.

2n = 28(ČR:53c.Českodub.pah.),14(extra
fines)

Variabilita: V rámci celkového areálu značně variabilní

a dosud taxonomicky nedokonale zpracovaný druh. Na území
ČR rostejako původnípouzesubsp.(var.)phaeum,v kultuře
a v případném zplanění by se mohl vyskytnout i jiný taxon, nej-
spšealpskásubsp.lividum (ĽHĚR.) PERS.tvar.lividum (ĽHĚR.)
DC.] s listy bez hnědé skvrny a korunními lístky špinavě růžově
fialovými.Bčlokvčtérostlinyz přírodyČR nejsoudoloženy.

Ekologie a cenologie: Vlhké louky, zvláš-
tě v inundacích řek, horské nivy, lužní lesy, břehy
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potoků, křoviny, lesní lemy a světlé lesy, parky,
u plotii v sídlištích. Na půdách vlhkých, živinami
bohatých, slaběkyselých,neutrálních ažbazických,
středně hlubokých, na světlých ažpolostinných sta-
novištích. Vyskytuje sev lemových společenstvech
svazu Třifolion medii, v lučních společenstvech
třídy Molinio-Amhenatheretea, v horských vysoko-
bylinných nivách svazuAdenostylion a v lužních
lesích svazu Alno- Ulmion.

Rozšíření v ČR: V územírozšířenprimár-
ně jako karpatsko-východosudetský květenný ele-
ment. Zaujímá značnou část v., stř. a s. Moravy a
Slezskaapřilehloučástsv.Čech.Západníhranici
primárního areálu nelzezcelapřesněurčit, neboť
druh se posouvá k západu již dlouhou dobu kom-
binacĺ spontánního a vysloveně antropicky pod-
míněného rozšiřování. Pro pěstování bývá často
odebírán z přírody a naopak z umělých výsadeb
dochází ke zplaňování. Ihto přechodná zóna, kte-
rou možno označit jako subspontánní, zaujímá
prostor při linii Rosice —Tišnov —Boskovice —
Polička —Luže —Vysoké Mýto —Dobruška —Ná-
chod a spadají do ní ještě arely krkonošsko-pod-
krkonošská a dačicko-slavonická. I u některých
jinýchmístv Čecháchbylyvyslovoványdomněn-
kyopůvodnostivýskytu(např.v Šluknovskémvý-
běžku,na Českokrumlovsku),alejak tyto, tak
všechny ostatní ± izolované výskyty možno ozna-
čit pouze za druhotné. Výškově zaujímá polohy od
kolinního do montánnflło stupně, druhotný výskyt
může být i v planárním stupni (min.: Lobkovice,
ca 165m; Vranovice —Ivaň, ca 175 m). —Mapy:
VÁVRA in HENDRYCH Acta Univ. Carol.-Biol.
1977:162, 1980; HENDRYCHActa Univ. Carol.-Biol.
1985: 154,1987;SLAVÍK1997b:map.8; SLAVÍKFKS
1997:174;SLAVÍKin Květena ČR 5:38, 1997.

T: 6. Džbán (Libušín), IOb. Praž. kotl. (Modřany), lla.
Všet. Pol. (Lobkovice), 13a.Rožď. tab. (Loučeň, zámeckýpark),
14. Cidl. pán. (s. část), 15. Vých. Pol. (v. okraj), 16. Znoj.-brn.
pah- (Podyjí; okolí Brna), 18a. Dyj.-svr. úv. (Brno-Komárov;
Vranovice —Ivaň), 20. Jihomor. pah. (vz. v s. části), 21. Haná
(vz. hlavně v s.Části,v j. části např. Pazderna u Vyškova). —M:
28a. Kynšp.vrch. (Mariánské Lázně), 29.Doup. vrchy (Dou-
pov), 31a. Plz. pah. vl. (Březina, zámecký park), 32. Křivokl.
(Žloukovice),34.Plán.hřeb.(HorníStaňkov),37e.Volyň.Před-
šum.(Strakonice),371.Českokr.Předšum.(ČeskýKrumlov;
Rájov—Černice;Zlatá Koruna),37n.Kapl.mezih.(Kaplice),
37p.Novohr.podh. (NovéHrady),38. Bud. pán. (Čejetice;
Vodňany),41.Stř. Povlt. (Libež; Radonice,Krupičkův Mlýn),
45a.Loveč.střed.(Čermná;Javory),46a.Děč.Sněž.(Bělá),46d.
Jetřich.sk.mesto(Kyjov,údolíKřinice),47.Šluk.pah.(Krá-
lovstvĺ;Kyjov;Fukov),48a.Žitav.kotl.(Varnsdorf),53c.Čes-
kodub. pah. (Petrašovice), 55c. Roven. pah. (Hlásná Lhota),
55d. Tros. pah. (Turnov), 55e. Mark. pah. (Ostružno), 56. Pod-
krk., 58.Sud,mezih.,59.—63.Podorl. okr., 67.Českomor.vrch.
(vz. v jz. a sv. části; Jihlava; frucbaba u Humpolce; Pacov),68.
Mor. podh. Vysoč. (Podyjí; dolní Oslava; povodí Svratky a Svi-
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tavy),69a.Železnoh.podh.(Zdechovice),69b.Seč.vrch.(Horní
Studenec), 70. Mor. kras, 71. Drah. vrch., 72. Zábř.-unič. úv.,
73., 75. Podjes, okr., 74., 76., 83., 84. Severomor. okr., 77c. Chři-
by (Roštín, vrch Brdo), 78. B. Karp. les. (sv. část), 79. Zlín. vr-
chy (s. a v. část),80.Stř. Pobeč.,81. Host. vrchy (vz.), 82. Ja-
vorn.—O: 91.Ždär.vrchy,93.Krk., 95.Orl. hory,96.Král.
Sněž., 97. Hr. Jes., 98. Níz Jes., 99. Mor.-slez. Besk.

Je zajímavé, že Tauschův exsikát (TAUSCHHerb. FI. Bo-
hem., no 287) pocházel z Krušných hor (bez bližšího označení
lokality). Z tohoto pohoří však chybějí dodnes jakékoliv kon-
krétnĺ údaje. Naopak z Krkonoš, kde seo původnosti někdy po-
chybuje, uváděl tento druh ze Sedmidolí a j. svahů Sněžky již
Haenke v r. 1791.

Celkové rozšíření: Těžiště rozšíření v horách j. a stř.
Evropy a Balkánu. Původní areál tvoří Pyreneje, Francouzské
středohoří, Jura, Alpy, Apeniny, pohoří s.Balkánu (Bulharsko,
Albánie, bývalá Jugoslávie), Karpaty, Sudety, snad Harz, horní
Podněstří; v dalších zemích Evropy zplanělý nebo zdomácnělý
(Belgie,Nizozemí,VelkáBritánie,Irsko,Dánsko,Švédsko).

Význam: Hlavně dříve v některých územích
pěstován v zahradách jako okrasná rostlina.

Poznámka I: V Chebu byl zaznamenán druhotný výskyt
přibuznéhodruhu G. reflexumL. MantissaAlt. 257,1771(Ho-
LUB1994,ústní sdělení).Na rozdll od G. phaeum má osinku
kališních lístků často zakrnělou, korunní lístky nazpět sehnuté
a velmi úzké, nepřekrývající se, 7—9mm dl. a 3—5mm šir., čer-

2. Erodium VHÉR. —pumpava

venofialové až fialově nachové a plodní stopky za zralosti pto-
dů nazpět odstávající. Původní areál má v j. části Balkánského
poloostrova a ve stř. Itálii, kde roste na horských loukách a
v lesích.

Poznámka 2; Kromě některých druhů uvedených výše
[G. macrorrhizum, G. ibericum incl. var.platypetalum (Fłscy.
et MEY.) Boľss., G. phaeum, G. sanguineum, G. sibiricum]
sepěstují občas vzahradách a parcích další druhy kakostů včet-
ně jejich kultivarů a kříženců, u nichž zplanění nebylo dosud
zaznamenáno.Jsou to předevšímčetné nízké druhy na alpínech,
např. G. argenteum L. z vápenců v horách jv. Francie, s. a stř.
Itálie a bývaléjz. Jugoslávie,G. cinereum agg.z hor Balkán-
ského, Apeninského a Pyrenejského poloostrova (především
druhG.subcaulescensDC.),G.kotschyizhor Íránsko-turán-
ské oblasti, G. dalmaticum (BECK) RECH.fil. z hor bývalé jz.
Jugosláviea s.Albánie,G. napuligerumFRANCHETz horČíny
a Koreje a v současnosti i některé ozdobné druhy z jihoameric-
kýchAnd, z vyššíchdruhů seobčasv parcích, zahradácha před-
zahrádkách vyskytnou např. v z. Evropě místy naturalizované
G. endressiiGAYzez. Pyrenejí,G. wallichianum SWEETz Hi-
málaje,G. wlassovianumLINKzestř. a v. Asie, porůznuv Ev-
ropě naturalizované G. nodosum L z hor od stř. Francie a Py-
renejĺ po bývaloustř. Jugoslávii,jemu přfruzné G. striatum L.
z hor od Itálie po Kavkaz,G. rivulare Vill. ze z. Alp a G. re-
nardii TR.AUTV.z Kavkazu,jako léčivka seobčashlavněv mi-
nulosti pěstoval druh G. tuberosum L ze Středozemí, Malé
Asie a předhoří Kavkazua G. maculatum L, z atlantskéSe-
vernĺ Ameriky.

Erodium CHÉRITIERin Hort. Kew. 2:414,1789.- syn.: Geranium L sp. Pl. 676,1753p.p.
Li t. : VOGLA. (1855): Erodium moschatum Ait., eine für Mähren neueHanze. Oesterr. Bot. Wochenbl. 5:13—14,—BRUMHARD

P.(1906): Erodii generis novaevarietates atque formae. FeddesRepert. 2:116—119.—BAKERE. G. et SALMONC. E. (1920): Some
segregates OfErodiumcicutariumĽHérit.J.Bot.58:121—127.—DOMINK (1936):Československépumpavy.VědaPřír.17:245—
251.—PROBSTR. (1949): Wolladventivflora Mitteleuropas. Solothurn [Erodium p. 116-1201.—LARSENK. (1958): Otological and
experimental studies of the genus Erodium with special references to the collective speciesE. cicutarium (L.) ĽHér. Biol. Medd.
23:1—25.—GUITIONNEAUG.-G. (1963): Nouvelles études taxinomiques sur les espěcesďErodium du bassin méditerranéen occi-
dental. II. Bull. Soc. Bot. Fr. —GAMS R. (1964): Erodium ĽHéritier. In: HEGI G., Illustrierte Flora von MitteI-Eu-
ropa 4/3:1716—1725.München. —GUITTONNEAUG.-G. (1964): Contribution ä I'étude caryologique du genre Erodium ĽHér. I.
Bull. Soc.Bot. Fr, 111:1-4.—GUITONNEAUG.-G. (1965, 1966):Contribution ä I'étude całyosystématique du genre Erodium ĽHér.
11.,111.,IV. Bull. soc. Bot. Fr. 112:25-32, 113:3-1 t, 114: 32-42. - GUHTONNEAUG.-G., ROUX M. et UZAN J. (1971): Essai
ďapplication de I'analyse factorielle des correspondances ä Ia subdivision du genre Erodium ĽHér. Bull. Soc. Bot. Fr. 118:719—
731.—GUITTONNEAUG.-G. (1972): Contribution ä ľétude biosystématique du genre Erodium ĽHér. dans le bassinméditerra-
néen occidental. Boissiera 20:1—154.—GUITTONNEAUG,-G. et Roux M. (1977—1978):Sur la taxinomie du genre Erodium. Cah.
Anal. Donn. 2:97—113.—DAHLGRENG. (1980): Cytological and morphological investigation of the genus Erodium ĽHér. in the
Aegean. Bot. Not. 133:491—514.—EL OQLAHA. A. (1983): Pollen morphology of the genus Erodium in the Middle East. Pollen
et Spores 25:383—394.—EL HADIDI M. N., FAYEDA. A. et EL NAGGARS. M. (1984): Systematic revision of Erodium (Gerania-
ceae) in Egypt. Pl- Syst. Evol. 144:307—314.—EL OQLAHA. A. (1989): A revision on the genus Erodium ĽHérit. in the Middle
East. FeddesRepert. 100:97—118.—VENTERH. J. T. et VERHOEVENR. L (1990): The genus Erodium in southern Africa. South
Afr. J. Bot. 56:79—92.—EL NAGGARS. M. (1991): Numerical taxonomy of the genus Erodium ĽHérit. (Geraniaceae) in Egypt.
Feddes Repert. 102:535—540.—SLAVÍKB. (1996): Erodium botrys —a new species in the flora of the Czech Republic. Preslia 67
(1995):305—309.—SLAVÍKB. (1996): Erodium neuradifolium —a new speciesin the flora of the Czech republic. Preslia 68:173—176.

Jedno- až dvouleté, vzácně víceleté ažvytrvalé byliny. Kůlový kořen slabě větvený. Lodyhy přímé,
vystoupavé nebo poléhavé, v uzlinách často ztlustlé, většinou chlupaté. Přízemní listy v růžici, lodyžní
vstřícné, řidčeji střídavé, někdy i růžicovitě nahloučené, řapíkaté, s čepelí v obrysu eliptickou až vejči-
tou, zpeřeněčleněnou,vz.celistvou, se2 palisty. V úžlabí hor. listů vrcholičnaté okolíky několika kvě-
tů, vzácně redukované na 2—1,na bázi květních stopek s listenci, stopky po odkvětu výrazně měnící své
postavenívůči stopcekvětenstvíakvětům. Květy pravidelné neboslaběsouměrné,5četné,u některých
druhů abortací jednoho pohlaví dochází až k dvoudomosti; kališních lístků 5, volné, vytrvalé; korun-
ních lístků 5, obvejčité, na vrcholu zaokrouhlené, 2 horní většinou od ostatních odlišné velikostí, tva-
rem i barvou, červené, růžové, modrofialové, vzácně bílé; mezi korunními lístky přisedlá nektária; ty-
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