
Rozšíření v CR: Velmi vzácnýdruh, do-
sud zjištěn pouze v Bílých Karpatech, v okolí
Hodonína, v souvislém pásu mezi Mikulovem
a Hlohovcem a u Vlkova u Tišnova. Od planární-
ho do suprakolinního stupně (max.: Bílé Karpaty,
Horní Němčí,Hornoněmčickýháj,ca550m; Ces-
komoravská vrchovina, Vlkov, ca 500 m). A

Panon. T: 17b. Pavl. kop. (Mikulov), 18a.Dyj,-svr. úv.
(dosti hojné), 18b. Dolnomor. úv. (hojně roztr.), 19. B. Karp.
step. (Horni Němčí; Korytná: Radějov: Strání; Suchov). —
M: 67.Ceskomor.vrch.(Vlkov,Vlkovský łybnĺk).

Celkové rozšíření: Evropa od Anglie přes j. Skan-
dinávii do centrální části evropského Ruska. Jižní hranice roz-
šíření od j. Francie a s. Itálie do Bulharska. —Mapy: HULIĹN
NE 1986:945; MEUSEL et al. 1992:536.

4. Sonchus arvensis L. —mléč rolní Tab. 95/1

Sonchus arvensis LINNAEUSSp. PI. 793, 1753. —Syn. :
SonchusintermediusKOCHSyn. FI. Germ. Helv. 434. 1837.
-S. uliginosus BIEB.FI. Taur Caucas. 2:238, 1808. -S. ar-
vensis subsp.uliginosus (BIEB.) NYMANConsp„ FI. Eur. 433,
1879.

Exsikáty: FI. Čechoslov.Exs„ no87.- FI.Siles.Exs.,
no 470. —TAUSCH Herb. FI. Bohem.. no 925. —Extra fines: FI.
Distr. Bacov. Exs., no 287.

Vytrvalé byliny s ptazivým výběžkatým od-
denkem. Lodyha (30—)60—100(—150)cm dl., pří-
mánebovystoupavá,jemně rýhovaná, dutá, v mlá-
dí vlnatá, později v dol. části lysá, v hor. 1/2 ště-
tinatě žláznatáa chudě větvená. Listy lysé, leskle
zelené, přízemní v obrysu podlouhle kopinaté,
chobotnatě ažkracovitě peřenoklané, 5—15cm dl.,
2—4cm šir., vz. celistvé a na okraji vyhlodávané.
na bázi zúžené v šir. křídlatý řapík, lodyžní listy
v obrysu úzce obkopinaté, kracovitě peřenoklané
až peřenodílné, 5—30cm dl., 2—10cm šir., srdči-
tou bází objímavé s oušky zřetelně zaokrouhlený-
mi, k lodyzepřitisklými. Úbory velké, 3—4cm
v průměru, se stopkami lysými nebo žlutavě ště-
tinatě žláznatými, skládající vrcholičnaté květen-
ství; zákrov šir. zvonkovitý, víceřadý, zákrovní

11.Hieracium L. —jestřábník * )

listeny (10—)13—20mm dl., čárkovitě kopinaté, tu-
pě špičaté, štětinatě žláznaté nebo lysé (v mládí
vlnatě chlupaté). Jazykovité květy sligulou ± stej-
ně dlouhou jako zákrov, zlatožlutou; čnělka tma-
vč žlutá. Nažky elipsoidní, ca 2,5—3,5mm dl.,
1,0-1,5 mm šir., mírně smáčklé, hnědé, po obou
stranách s 5 podélnými, příčně svraskalými žeb-
ry; chmýr bílý, 4—5xdelší než nažka. VII—X. Hkf.

2n = 54 (CR: 8. Ces.kras,lom Kobyla),36,
54 (extra fines)

Vari abi lita: NaúzemíCR sevyskytuje nominátnísub-
specie arvensis význačná hustě žláznatými stopkami úborů
a dlouhými zákrovními listeny (nejčastěji 13—20mm dl.). Jde
o hexaploidy s dosti omezenouplodností(velmi nízký počet
dozrávajících nažekv úboru). Vzácně sevyskytují rostliny
bez žlázek na stopkách úborů a na zákrovech. Rostliny bude
třeba studovat v kultuře, pravděpodobně senejedná o taxony
vyšší hodnoty než odrůda (var.). Takové rostliny jsou v naší
literatuře někdy označovány jako subsp. uliginosus. Tento
podtuhje však tetraploidní a na územíCR neroste.

Ekologie a cenologie: Louky, pastviny,
meze, pole, úhory, lada, navážky, častý v trávní-
cích parků, zahrad, hřbitovů apod. Roste na vlh-
kých až vysýchavých (nejčastěji čerstvě vlhkých)
živinami bohatých, humózních půdách různého
zrnitostního složení (hlinitých až štěrkovitých)
s bazickou až mírně kyselou reakcí, světlomilný
i polostínomilný druh. Zvláště ve společenstvech
řádů Lamio albi-Chenopodietalia boni-henrici
(svazů Galio-Alliarion a Aegopodion podagra-
riae), Atriplici-Chenopodietalia albi, Convolvu-
letalia sepium, popř. i Arrhenatheretalia.

Rozšíření v CR: Hojněarovnoměrněroz-
šířený druh po celém území od nížiny do podhůří.
Od planárního do suprakolinního stupně, do vyš-
šíchpoloh zřídkazavlékán(max.:Šumava,Ger-
lova Huť, hora Tok, 980 m).

Celkové rozšíření: Evropa svýjimkou Islandu a nej-
severnějších oblastí a středomořských ostrovů; na východ až
po Ural. Zavlečen do Severní Ameriky. —Mapy: HULTĚNFA
1968:950; CP 1971:231: HULTÉN NE 1986:944;
MEUSEL et al. 1992:536.

Hieracium LINNAEUSsp. Pl. 799, 1753. - syn.: Pilosella HILL Brit. Herb. 441, 1756.
Lit. : TAUSCHI. F. (1828): Bemerkungen über Hieracium und einige verwandte Gattungen. Flora, Regensburg, II,

Ergänzungsbl. 1:49—81.—TAUSCHI. F. (1837): Bemerkungen über einige Hieracien des Riesengebirges. Flora. Regensburg,
20, Beibl. 1:67—71.—ČELAKOVSKÝL. (1870):HieraciumalbinumFries. Nachschrift.Verh.Bot. Ver.Prov.Brandenburg
12:88—92.—KNAFJ. F. (1870): Hieracium albinum Fries. Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 12:87—88.—UECHTRrrzR. (1871):
Ein neues Hieracium der schlesischen Hochgebirge. Oester. Bot. Z 21:293—295.—KNAF J. E (1872): Hieracium pallidifo-
lium n, sp. Oesterr. Bot. Z, 22:77—78.—UECHTRITZR. (1872a): Ein weiteres neuesHieracium ausden Sudeten. OestetT.Bot.
Z. 22:41—44.—UEcHTRł•rzR. (1872b): HieraciumWimmeri spec.nov.Oesterr.Bot. Z. 22:277—278.—UECHTRITZR. ( 1872c):

*) Zpracoval J. Chrtek jun.

Tab. 96: I Sonchus oleraceus, la —dolní list, lb —střední list. Ic —úbor, Id —žláznaté chlupy zákrovu, le nažka.
2 S. asper, 2a—dolní list, 2b —zákrov, 2c —nažka.
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UeberHieraciumpallidifolium Knaf.Oesterr.Bot.Z. 22:311—314.—CELAKOVSKYL. (1883):UeberHieraciumcorconticum
K. Knaf fil., eine Species rediviva. Oesterr. Bot. Z. 33:79—82.—NÄGELIC. et A. ( 1885): Die Hieracien MitteI-Europas.
Monographische Bearbeitung der Piloselloiden. München, —NÄGELJC. et PETERA. (1886, 1889): Die Hieracien MitteI-Eu-
ropas. II. Band. Monographische Bearbeitung der Archieracien. Vol. I, 2 (1886), 3 (1889). München. —SCHNEIDERG. (1886,
1887):Mittheilungen überdieHieraciadesRiesengebirges.Oesterr.Bot. Z. 36:21-25 (1886),37:199-204, 238-243, 274-278.
308—313,350—354(1887).—SCHNEIDERG. (1888):Übersichtder sudetischenundsystematischeGruppierungdereuropäis-
Chen Archieracia. Deutsche Bot. Monatschr. 6:113—123, 161—175. —SCHNEIDERG. (1888—1895): Die Hieracien der West-
sudeten. Riesengebirge in Wort u. Bild 8:75-80. 1 14 (1888), 9:18-24, 54-59.83-100, 147-152 (1889). 10:21-31, 69-71
(1890), 11/1-2:30-35 (1891), 11/3421-28 (1891), 12:23-25, 65-68 (1892), 13/1-2:20-23 (1893), 13/34:20-29 (1893),
14:21-28, 65-69 (1894), 15:17-21 (1895). - SCHNEIDERG. (1890. 1891): Die Hieracien der Westsudeten. Vol. I (1890), 2
(1891). Hirschberg in Schlesien. —ZAHN K. H. (1900-1902): Hieracium. In: HALLER E. et WOHLFAHRTR. [red.l, Koch's
Synopsis der deutschen und schweizer Flora, ed. 3, 2:1697—1750 (1900), 1751—1910(1901), 1911—1931(1902). Leipzig. —
SCHNEIDERG. (1901): Beiträge zur Hieracienkunde des Riesengebirges. Iber. Schles. Ges. Vaterl. Cult., sect. 2b,

—OBORNYA. (1905): Die Hieracien aus Mähren und österr. Schlesien. (I. Untergattung Pilosella Fries). Verh.
Naturforsch. Ver. Brünn 43(1904):i35—276. —OBORNYA. (1906): Die Hieracien aus Mähren und österr. Schlesien. II. Unter-
gattung Euhieracium Torr. et Gray. Verh. Naturforsch. Ver. Brunn 440905):1—79. —DOMINK. ( 1915): Hieracium barbicaule
Celak.nebstBemerkungenüberdenFormenkreisdesH.racemosumWaldst.etKit. Magy.Bot.Lap. 14:55—70.—ZAHNK. H.
(1921-1923): Hieracium. In: ENGLERA. [red.l, Das Pflanzenreich (IV/280) 75:1-288 (1921). 76:289-576 (1921).77:577-864
(1921), 79:865-1146 (1922), 82:1147-1705 (1923). Leipzig. - TURESSONG. (1922): The speciesand variety asecological
units. Hereditas 3:100—113. [Hieracium umbellatuml. —ZAHN K. H. (1922—1938): Hieracium. In: GRAEBNERP. fil. [red.l,
Synopsis der mineleuropäischen Flora XIVI—3. Leipzig. —PAX F. (1924): Die schlesischen Hieracien. Bot. Jb. 59, Beibl.

—ZLATNIKA. (1938):HieraciaAlpinaSudetorumOccidentalium.Stud.Bot.Čechosl.1:37—51,105—240.—ZLAT-
NIKA. (1939):Additamentumad„HieraciaAlpinaSudetorumOccidentalium”.Stud.Bot.Cech.2:64—96.—ZAVŘELH.(1952):
JestřábníkSchmidtůvrostedosudnaKotouči.Cs.Bot.Listy 5/I :30. SKŘIVÁNEKV.(1956):Příspěvekk rozšířeníroduHie-
racium v Hrubém Jeseníku. PHrod. Sborn. Ostrav. Kraje 17:397—405.—TURESSONG. et TURESSONB. (1960): Experimental
studies in Hieracium pilosella L. I. Reproduction. chromosomenumberand distribution. Hereditas —SKŘIVÁ-
NEKV. (1963): Příspěvekk rozšířeníjestřábníků (Hieracium sect.Piloselloideae)v CSSR.Preslia 35:350-354.—TURESSONG.
et TURESSONB. (1963): Observationson chromosomenumber andreproduction in somePiloselloids. Bot. Not. 116:157—160.
—SKALINSKAM. (1967): Cytological analysis of some Hieracium species, subgenus Pilosella from mountains of southern
Poland. Acta Biol. Cracov., ser.bot.. 10:127—141.—BRÄUTIGAMS. et BRÄUTIGAMV. (1968): Zur Kenntnis der mitteldeutschen
Oreadea (Gattung Hieracium L.) unter besonderĽr Berücksichtigung von Hieracium saxifragum Fries und Hieracium norve-
gicum Fries.Ber.Arb.-Gem. Sächs.Bot., ser.n., 8 (1966/67):123—140.—SKALIŇSKAM. (1968): Studiesin twin plantsof Hie-
racium. Acta Biol. Cracov., ser. bot.. 11:179—186.—SKALINSKAM. (1969): Apomixis in Hieracium aurantiacum L. Genet.
Polon. 10:91—93.—SKALIŇSKAM. (1970): Further cytological studies in natural populations of Hieracium aurantiacum L.
Acta Biot, Cracov., ser. bot., —SKALINSKAM. (197 la): Experimental and embryological studies in Hieracium
aurantiacum L. Acta Biol. Cracov., ser. bot., 14:139—152.—SKALIŇSKAM. (1971b): Further studies in apomixis of Hieracium
aurantiacum L Genet. Polon. 12:209—212. —SKAUNSKA M. (1971c): Further studies in twins of Hieracium aurantiacum L.
Acta Biol. Cracov., ser. bot., 14:43—53.—SOJAKJ. (1971): Přehled československých druhů rodu Pilosella Hill. Preslia
43: 183—186.—GADELLAT. W. J. (1972): Biosystematic studies in Hieracium pilosella L. and some related speciesof the sub-
genusPilosella.Bot. Not. 125:361—369.—SKALINSKAM. et KUBIENE. (1972):Cytological and embryological studiesin Hie-
racium pratense Tausch. Acta Biol. Cracov., ser. bot., 15:39—50.—SOJAKJ. (1972): Přehled československých plemen rodu
PilosellaHill. Cas.Nár.Muz.,sect.natur., —TURFSSONB. (1972):Experimentalstudiesin HieraciumpilosellaL.
II. Taxonomy and differentiation. Bot. Not. 125:223—240.—SKALIŇSKAM. (1973): Further studies in facultative apomixis of
Hieracium aurantiacum L. Acta Biol. Cracov., ser. bot., 16:121—133. BRÄłrrtGAM S. (1974): Die Verwertbarkeit der Merk-
male von Hieracium Iaevigatum Willd. für die infraspezifische Gliederung (Beiträge zur Kenntnis von Hieracium laevigatum
Willd., II). Flora 163:163—177.—BRÄU"IIGAMS.et KNAPPH. D. (1974):Zur Verbreitungund Soziologie vonHieracium wies-
baurianum Uechtr. Feddes Repen, 85:7—16.—BRÄUTIGAMS. et KNAPPH. D. (1976): Zur Verbreitung von Hieracium-Arten
im hercynischenGebiet. Teil 2. FeddesRepert. 87:31—48.—SKALINSKAM. (1976): Cytological diversity in the progenyof
octoploid facultative apomicts of Hieracium aurantiacum. Acta Biol. Cracov., ser. bot., 19:39-46. —GADELLAT. W. J. (1982):
Cytology and reproduction Of Hieracium pilosella and some related diploid species.Acta Bot. Neerl. 31:140—141.—GADELLA
T. W. J. (1984): Cytology and themodeof reproductionof sometaxaof Hieracium subgen.Pilosella. Proc.Koninkl. Nederl.
Akad. Wetensch., ser. C. 87:387—399.—GOTTSCHLICHG. ( 1985): Hieracium L. In: WAGENTTZG. [red.], Hegi Illustrierte Flora
von Mitteleuropa, ed. 2, vol. 6/4, Nachträge. Berichtigungen und Ergänzungen zum Nachdruck der I. Auflage. p. 1437—1451.
BerlinetHamburg.—HOLUBJ. (1986):Poznámkyk druhu „Hieraciumhoppeanum"v Československu.Zpr.Cs. Bot.Spo-
leč. 21:21-28.—GADELLAT. W. J. (1987): Sexual tetraploid and apomictic pentaploid populations of Hieracium pilosella
(Compositae). Pl. Syst. Evol. 157:219—245.—GADELLAT. W. J. (1988): Some notes on the origin of polyploidy in Hieracium
pilosella agg.Acta Bot. Neerl.37:512—522.—POGANE. etWCISLOH. (1989):Cytological investigationsof Hieraciumpilosella
L. from Poland. Acta Biol. Cracov., ser. bot., 37:53—61.—BRÄUTIGAMS. (1990): Ein Hieracium-Bastard Gregor Mendels —
heute noch in seinem Versuchsgarten. Acta Mus. Morav., sect. natur., 75:239—240.—GADELLAT. W. J. (1991a): Variation,
hybridizationandreproductivebiology of Hieracium pilosella L. Proc.Koninkl. Nederl.Akad. Wetensch.,ser.C. 94:455—488.
—GADELLAT. W. J. (1991b): Reproduction, variation, and intraspecific hybridization in three speciesof Hieracium section
Piloseliina (Compositae). Poiish Bot. Stud. 2:85—103. — SCHUHWERKF. et LIPPERTW. (1991): Vorläufiger Bestim-
mungsschlüsselmr die HieraciendesBayerisch-BöhmischenWaldes.Hoppea —GADELLAT. W. J. ( 1992):Notes
on some triple and inter-sectional hybrids in Hieracium L. subgenusPilosella (Hill) S. F. Gray. Proc. Koninkl. Nederl. Akad.
Wetensch.,ser.C, 95:51—63.—CHRTEKJ. jun. (1994): Chromosomenumbers in selectedHieracium speciesin the Krkonoše
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Mts. (the West Sudeten). Folia Geobot. Phytotax. 29:91—100.—CHRTEKJ. jun. (1995): Notes on Hieracium alpinum and
Hieracium nigrescens groups (section Alpina Fries) in the Eastern Sudeten (Mt. Králický Sněžník, the Hrubý Jeseník Mts.).
Preslia67:97—106.—CHRTEKJ.jun. ( 1996):Chromosomenumbersin selectedspeciesof Hieracium (Compositae)in the Su-
deten Mts. and Western and Ukrainian Eastem Carpathians. Fragm. Florist. Geobot- 41:783—790.—SHI Y., GORNALLR. J.,
DRAPER J. et STACEC. A. (1996):Intraspecificmolecularvariation in Hieraciumsect.Alpina (Asteraceae),anapomicticgroup.
Folia Geobot.Phytotax. 31:305—313.—SCHUHWERKF. ( 1996): Publishedchromosomecounts in Hieracium. http://www.bo-
tanik,biologie.uni-muenchen.de/botsammljprojects/chrzlit.html. —BICKNELLR. A. (1997): Isolation of a diploid, apomictic
plant of Hieracium aurantiacum.SexualPl. Reprod. 10:168—172.—CHRTEKJ.jun. (1997):Taxonomy of theHieracium alpi-
num group in the Sudeten Mts. and the West and East Carpathians. Folia Geobot. Phytotax. 32:67—91.—SCHUH-
WERKF. ( i 997): Kommentierte Liste der bayerischen Hieracium-Arten. Teil I. Taxonomisches Konzept, Arten des Subgenus
Pilosella a-f. Ber. Bayer. Bot. Ges. 66/67:137—152.—SCHUHWERKF. et LIPPERTW. (1997): Chromosomenzahlen von Hiera-
cium (Compositae, Lactuceae). Teil 1. Sendtnera4:181—206.—CHRTEKJ. jun. et MARHOLDK. (1998): Taxonomy of the Hie-
racium fritzei group (Asteraceae) in the SudetenMts and the West Catpaüüans. (Studies in Hieracium sect. Alpina II.). Phy-
ton. Horn. 37:181—217.—KOLTUNOWA. M„ JOHNSONS. D. et BICKNELLR. A. (1998): Sexual and apomictic development in
Hieracium.SexualR. Reprod.I I :213—230.—SCHUHWERKE etLIPPERTW, (1998): ChromosomenzahlenvonHieracium(Com-
positae, Lactuceae). Teil 2. Sendtnera 5:269—286.—CHRTEKJ. jun. et KUČERAJ. ( 1999): Orientační průzkum jestřábníků (Hie-
racium) v CHKO Orlické hory.Orchis, Dobré, 18/I :3—6.—KRAHULCOVÁA., CHRTEKJ. et KRAHULECF. (1999):Autogamy in
Hieracium subgen. Pilosella. Folia Geobot. 34:373—376.—KRAHULCOVAA. et KRAHULECF. (1999): Chromosome numbers
andreproductivesystemsin selectedrepresentativesof Hieracium subgen.Pilosella in theKrkonoše Mts (theSudetenMts).
Preslia 71:217—234.—PETROVICS.D, LöSCHERR., GORUNOVICM. S. et MERFORTI. (1999): Flavonoid and phenolic acid pat-
terns in seven Hieracium species. Biochem. Syst. Ecol. 27:651—656.—SCHUHWERKF. et LIPPERTW. (1999): Chromosomen-
zahlenvonHieracium (Compositae,Lactuceae).Teil 3. Sendtnera6:197—214.—BICKNELLR.A., BORSTN. K. et KOLTUNOW
A. M. (2000):Monogenic inheritanceof apomixisin two Hieracium specieswith distinct developmentalmechanisms.Here-
dity 84:228—237.—CHAPMANH. et BICKNELLR. (2000): Recovery of a sexual and an apomictic hybrid from crosses between
the facultative apomicts Hieracium caespitosumandH. praealtum.New Zzal. J. Ecol. 24:81—85.—KOLTUNOWA. M. (2000):
The genetic and molecular analysis of apomixis in the model plant Hieracium. Acta Biol. Cracov., ser. bot., 42:61—72.—KOL-
TUNOWA. M., JOHNSONS. D. et BICKNELLR. A. (2000): Apomixis is not developmentally conserved in related, genetically
characterizedHieracium plantsof varying ploidy.SexualPI. Reprod. 12:253—266.—KRAHULCOVÁA. et KRAHULECF. (2000):
Offspring diversity in Hieracium subgen. Pilosella (Asteraceae): new cytotypes from hybridization experiments and from
openpollination. Fragm. Florist. Geobot.45:239—255.—KRAHULCOVÁA., KRAHULECF.et CHAPMANH. M. (2000): Variation
in Hieracium subgen.Pilosella:Whatdo we know about its sources?Folia Geobot.35:319—338.—TYLERT. (2000): Detec-
ting migration routes and barriers by examining the distribution of speciesin an apomictic speciescomplex. J. Biogeogr.
27:979—988.—BICKNELLR., PODÍVENSKYE., CATANACHS., ERASMUSONS. et LAMBIES. (2001): Strategies for isolating mu-
tants in Hieracium with dysfunctional apomixis. Sexual PI. Reprod. 14:227—232.—HOULISTONG. J. et CHAPMANH. M. (2001):
Sexual reproduction in field populations of the facultative apomict, Hieracium pilosella. New Zeal. J. Bot. 39:141—146.
KOLTUNOW A. M., JOHNSONS.D., LYNCHM., YOSHIHARAT. et COSTANTINOP.(2001): Expressionof rolB in apomictic Hie-
racium piloselloides Vill. causesectopic meristemsin plants and changesin ovule formation, where apomixis initiates at
higher frequency.Planta214:196—205.—KRAHULCOVAA., KRAHULECF.et CHRTEKJ.jun. (2001 Chromosomenumbersand
reproductive systems in selected representatives of Hieracium subgen. Pilosella in the Krkonoše Mts (the Sudeten Mts) —
2. Preslia 73: 193—211.—MRÁZ P. (2001): Chromosome numbers in selected species of Hieracium sect. Alpina (Asteraceae)
from Central and eastern Europe. Folia Geobot. —TYLERT. (2001): Förslag till ny taxonomisk indelning av stäng-
fibblorna (Pilosella) i Norden. Svensk Bot. Tidskr. 95:39—67.—ZIDORNC., ELLMERER-MÜLLERE. P. et STUPPNERH. (2001):
A gemacranolide and three hydroxybenzyl alcohol derivatives from Hieracium murorum and Crepis bocconi. Phytochem.
Anal. 12:281—285.—CHRTEKJ. et PECKERTT. (2002): Hieracium rothianum u Starého Vestce ve středním Polabí. Muz. a Sou-
časnost,ser. natur., 16: 15—17.—MRÁZ P. et MARHOLDK. (2002): Neotypification of the nameHieracium bifidum Kit. ex Hor-
nem. (Asteraceae).Phyton, Hom, 42:117-124. —ROTREKLOVAO., KRAHULCOVÁA., VANKOVÁD.. PECKERTT. et MRÁZP.
(2002): Chromosome numbers and breeding systems in some species of Hieracium subgen. Pilosella from Central Europe.

74:27-44. —WINKLERE. et MOCKL[NJ. (2002): Sexual and vegetative reproducüonof Hieracium pilosella L. under
competition and disturbance: a grid-based simulation model. Ann. Bot, 89:525—536.—ZIDORN GOTTSCHLICHG. et STUPP-
NERH. (2002): Chemosystematic investigations on phenolics from flowerheads of Central European taxa of Hieracium sensu
lato(Asteraceae).PI.Syst.Evol.231:39—58.—PECKERTT. (2002):RozšířeníHieraciumechioidesaH. rothianumvČeskére-
publiceanaSlovensku.Zpr.Ces.Bot. Společ.37:129—144.—SCHUHWERKF. (2002):Somethoughtson thetaxonomyof Hie-
racium.Ber.Bayer.Bot.Ges.72:193—198,—STORCHOVÁH., CHRTEKJ.jr., BARTISHI. V.,TETERAM., KIRSCHNERJ. et ŠTĚ-
PÁNEK J.(2002):Genetic variation in agamospermoustaxaof Hieracium sect.Alpina (Compositae)in theTatry Mts. (Slovakia).
Pl. syst. Evol. 235:1-17.

Vytrvalé byliny s mléčnicemi, se svislým, šikmým nebo vodorovným oddenkem, bez výběžků
nebo s různě dlouhými nadzemními nebo i s podzemními výběžky. Lodyhy přímé až ± vystoupavé,
jednoduché nebo větvené, bezlisté až hustě olistěné, s různě četnými bělavými až šedavými více-
buněčnými jednoduchými chlupy apředevším v hor. části s tmavými stopkatými žlázkami a bělavými
jednoduchými chlupy, někdy až téměř lysé. Listy měkké až tuhé, lysé nebo častěji s různě četnými
bělavými jednoduchými chlupy, někdy s ojedinělými až roztr. kratičkými světlými stopkatými žláz-
kami (zvl. na okraji) a ojedinělými až četnými hvězdovitými chlupy; přízemní listy v různě bohaté
růžici, někdy ale v době květu již zaschlé,obvykle řapíkaté, celistvé, celokrajné nebo drobně až
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zubaté, lodyžní listy řapíkaté, přisedlé až objímavé, celistvé, celokrajné nebo drobně až hrubě zubaté.
Úbory středněvelké, ve volných nebostažených,častoredukovaných vrcholících, latách,vz. i hroz-
nech, nebojednotlivé navrcholu lodyhy nebo větví; zákrov polokulovitý, vejcovitý, válcovitě vejco-
vitý až válcovitý, vz. válcovitě zvonkovitý, víceřadý, zákrovní listeny různě četné, nevýrazně nebo až
zřetelně střechovitě sekryjící, k zákrovu přitisklé nebo vnější ± odstávající či vz. nazpět ohnuté, by-
linné, čárkovitě kopinaté, celokrajné. Květy oboupohlavné, často ale funkčně pouze samičí (pyl se
buď vůbec netvoří, nebo není vitální), s kalichem přeměněným v chmýr, jazykovité, s ligulou plo-
chou, podélně stočenou (tzv. tubulózní květy) nebo zkrácenou, zkroucenou a ven vyhnutou (z úborů
pak nápadněvyčnívají čnělky s bliznovými rameny, tzv. stylózní květy), na vrcholu s 5 lysými nebo
různě hustěkratičce chlupatými zoubky, žlutou nebo oranžovou až červenou. Nažky válcovité až ob-
rácenčkuželovité, podélně rýhované, obvykle s 10žebry nahoře splývajícími v prstencovitý, zoubkatý
nebo nezoubkatý lem, lysé; chmýr 1—2řadý,z nestejně dlouhých hladkých paprsků. —Asi 850—1000
taxonomicky šířeji vymezených druhů (10 000—15000 druhů v užším pojetí) v Evropě, Asii (přede-
vším v mírném pásu), s.Africe, Severní Americe a v horách Jižní Ameriky, některé druhy zavlečeny
do Austrálie a na Nový Zéland. —Entomogam. Alogam., velmi vz. Autogam. Apomix. Anemochor.

Poznámka I : Rod Hieracium v širokém (zde přijatém) pojetí je v Evropě někdy rozdělován do dvou samostatných
rodů Hieracium a Pilosella HILL. Odlišují sejak morfologicky, tak i řadou biologických vlastností a v Evropě nejsou známy
žádnépřechodnétypy: je ale třebauvažovat americkétaxony řazenédo podroduChionoraciumSCHULTZBII'..kterémají vice-
ménč intermediární postavení. Zatím nevyjasněné jsou i příbuzenské vztahy v subtribu Hieraciinae DUMORT.(Hieracium s. I.,
TolpisADANSON,Andryala L., Arnoseris GAERTNERaHispidella BARNADESet LAME);podrobnějšístudium tétoskupiny může
v budoucnu vyústit v návrhy změn rodového pojetí. Z těchto důvodů je zde zachováno tradiční široké pojetí rodu, který je
dále členěn do podrodů Hieracium a Pilosella.

Poznámka 2: Rod Hieracium patří k taxonomicky nejsložitějšímskupinám cévnatýchrostlin. Komplikované uspořá-
dáni morfologickévariability vedlomimo jiné k vytvoření různých klasifikačních koncepcíak různémupojetí druhu.Středo-
evropskáškolauznáváširší pojetí druhu a hierarchický systémvnitrodruhové variability —většina druhůje dále členěnana
subspecie,variety a formy. Subspeciejsou obvykle slučovány do skupin, označovanýchněkdy termínemgrex. Naopak ve
Velké Británii, Skandinávii. v Rusku a sousedníchzemícha v menšímíře i jinde (i na našemúzemí) byly a většinou i jsou
téměř všechny morfologicky vymezitelné jednotky hodnoceny na druhové úrovni. Oba systémy nejsou navzájem zcela pře-
voditelné.V KvěteněCRpřijatépojetí vycházívesměszestředoevropskétradiceširokýchdruhů.Úzképojetídruhuje při-
jato u nékterýchv poslednídoběpodrobněji zpracovávanýchhorskýchskupin podroduHieracium. kde sezdáoprávněnější
a víceodpovídajícíuspořádánímorfologické variability; uváděnéagregátypak odpovídají Širocepojatýmdruhům.

Druhy (v širším pojetí) roduHieracium jsou tradičněděleny natzv. hlavní druhy (Hauptarten.speciesprincipales) a tzv.
vedlejší (intermediární) druhy (Nebenarten, Zwischenarten, species intermediae). Hlavní druhy mají jedinečnou znakovou
kombinaci, vedlejšídruhy stojí morfologicky mezidvěmanebo vícehlavními druhy a pravděpodobnějsou většinou hybrid-
ního původu.Morfologické postavenívedlejšíchdruhů seobvykle vyznačujeuvedenímjmen předpokládanýchrodičovských
druhů spojených symboly —, š, > a ž. které vyjadřuji postavení druhu na pomyslné spojnici mezi rodičovskými druhy. Z na-
Sehoúzemíje známo I I hlavníchdruhů řazenýchk podroduHieracium (H. alpinum. H. bifidum, H. lachenalii, H. Iaeviga-
tum, H. murorum.H. prenanthoides,H. racemosum,H. sabaudum,H. schmidtii, H. umbellatuma H. villosum:ne zcelajasné
je postaveni druhu H. silesiacum, který snad představuje intermediární typ mezi H. sparsum a H. lachenalii) a 10 hlavních
druhů podrodu Pilosella (H. aurantiacum, H. bauhini, H. caespitosum, H. cymosum, H. echioides, H. lacrucella. H, macran-
thum, H. onegense,H. pilosella a H. piloselloides).

Poznámka 3: Zástupcipodrodů Hieracium a Pilosella se liší způsobemrozmnožování.V podroduHieracium převa-
žujĺ vestř. Evropě polyploidní (většinou tri- a tetraploidní, velmi vzácněi pentaploidní), většinou apomiktieky se rozmno-
žujĺcí typy. Mechanismus apomixe je označován jako diplosporie typu Antennaria, tj. zárodečný vak vzniká mitotickým dě-
lením samičíarchesporálníbuňky, meióza je zcelapotlačena.Neredukovanávaječnábuňka sedále vyvíjí partenogeneticky
(bezoplození).potomstvoje geneticky identické smateřskourostlinou. Sexualita je doposudznámapouzeu diploidních po-
pulaeí.na našemúzemí zatímpouze u H. umbellatum.Některéapomiktické typy tvoří vitální pyl. který ale pravděpodobně
nemážádnéuplatněni (nenímateřskárostlina. kteráby ho byla schopnápřijmout. výjimkou je zmíněnéH. umbellarum).V te-
rénuje protomožnénaléztmorfologicky pomčrnčvelmi homogenníapomiktické linie srůzněvelkými areály,častospolečně
rostoucíale geneticky izolované (nedochází ke křížení). V podroduPilosella je u přírodních populací známo7 ploidnĺch
úrovní (diploidi ažoktoploidi), u mnoha druhůbyly zjištěny dva i vícecytotypů, které seněkdy vyskytují i společněnajedné
lokalitě. Diploidní rostliny jsou sexuální, triploidní sterilní nebo apomiktické, tetraploidní a hexaploidní buď sexuální nebo
(fakultativně)apomiktické. pentaploidní a heptaploidnĺvětšinouapomiktické. Na rozdíl od podroduHieraciumje mechanis-
memapomixeaposporie.u níž seapomiktický zárodečnývak vyvíjí nikoliv ze samičíarchesporálnĺbuňky.ale z buňky nu-
celu. Z archesporálnĺbuňky můževznikat redukovanýzárodečnývak (souběžněs neredukovanýmaposporickýmzárodeč-
nýmvakem);tenje aleobvykle(alene vždy) aposporickýmzárodečnýmvakempotlačen.Mnohemvětšízastoupenisexuálních
typů i odlišný mechanismusapomixe jsou příčinourozsáhlé, i v dnešnídobě probíhající hybridizace. která způsobujev ně-
kterých případechobtížněhodnotitelné uspořádánímorfologické variability. Hlavní druhy jsou obvykle velmi proměnlivé,
vedlejšídruhyvznikají v mnohapřípadech opakovanéapolytopně. Kekřížení můžedocházetjak mezi sexuálnímidruhy, tak
i mezipolyploidními apomiktyasexuálnĺmi druhy.Variabilitu komplikuje i diverzita potomstvaněkterýchfakultativních apo-
miktů —můžedocházetbuďk oplození redukovanéči neredukovanévaječnébuňky, nebok partenogenetickémuvývoji. Velký
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význam u zástupců podrodu Pilosella má i tvorba výběžků, které umožňují šíření jak generativně úspěšných typů, tak i typů
zcela neplodných či se sníženou schopností generativního rozmnožování.

Poznámka 4:*) Fytochemický rozbor obsahových látek rostlin rodu Hieracium poskytuje nápadně jiný obraz než
rozbory zástupců většiny ostatních rodů řádu Asterales. Rozdíly se netýkají ani tak strukturní odlišnosti a specificity jednot-
livých typů látek. jako spíše jejich kvantitativního zastoupení. U většiny rodů řádu Asľerales převažuje přítomnost a také
variabilita seskviterpenických laktonů. U zástupců rodu Hieracium je uváděna přítomnost seskviterpenických exomethylen-
*laktonů (eudesmanolidovéhoa germakranolidovéhotypu) jen sporadicky,například irazunolid izolovaný zH. irasuense
BENTH.ex OERSTED,nebo glykosid germakranolidového analoga Z H. murorum. Pro tento rod jsou nejvíce charakteristické
bohatě zastoupené fenolické látky, jako například deriváty fenylpropanových kyselin (skořicové, kávové, chlorogenové) či
kyseliny p-hydroxybenzoové. ale především flavonoidy (a jejich glykosidy). odvozené od flavonu nebo flavanonu s různým
počtem fenolických hydroxylů. Nejběžnějšími jsou luteolin, apigenin, naringenin a jejich glykosidy. Sporadicky byly u ně-
kterých druhů ještě popsány deriváty kumarinu (nejčastěji umbelliferon). Z fytochemických analýz celých sérií taxonů (v jed-
nom případě až 66 druhů rodu Hieracium) vyplývá jen malá rozdílnost ve strukturní specifitě. či variabilitč- Většina druhů
obsahuje stejné látky, jen v různém kvantitativním zastoupení. Tyto malé rozdíly jsou zdůvodňovány taxonomicky velmi blíz-
kými vztahy mezi jednotlivými druhy tohoto rodu. Značná závislost kvantity látek na ontogenetickém stupni vývoje zcela vy-
lučuje takto získanérozdíly využít projakékoliv chemotaxonomickéhodnoceníuvnitř rodu. Informaceo kvantitěflavonoidů
a fenylpropanoidů v jednotlivých druzích lze spíše uplatnit pro průzkum a využití jejich ptípadného léčivého účinku.

Poznámka 5: Úspěšnéurčováníjestřábníkůje možnépouzeu pečlivěsebranýchapreparovanýchrostlin.Především
u zástupců podrodu Pilosella je vhodné sebrat (nebo alespoň zaznamenat) všechny rozlišitelné typy rostoucí spolu na loka-
litě či v její blízkosti. Ještě před herbářovánĺm (platí pro všechny jestřábníky) je užitečné zaznamenat barvu čnělky a listů
(trávově zelená. nasivělá, sivá. apod.). Z populace by měly být sebrány alespoň 3 rostliny —neplati to samozřejmě u malých
populací ohrožených vyhynutím. Především horské jestřábníky se již dvě století těší velkému zájmu sběratelů a u některých
druhů počet herbářových položek vysoko převyšuje počet rostlin doposud přeživajĺcich ve volné přírodě.

Poznámka 6: Pro určování jestřábníků má velký význam odění. Skládá se v zásadě z (I) jednoduchých vícebuněč-
ných krycích chlupů (viditelných pouhým okem), (2) stopkatých žlázek, které jsou na lodyze a zákrovech obvykle čemé nebo
alespoň černě proužkované (např. u H. murorum), některé druhy mají navíc mnohem )catší průsvitné stopkaté žlázky na lis-
tech (viditelné především na okraji listu, potřeba je alespoň 10x zvětšující lupa, např. u H. alpinum), a (3) hvězdovitých chlupů
(vloček), ve větším množství tvořících plsť (např. rub listů u H. pilosella), v menším množství viditelné jen pod lupou. Pří-
tomnost či kvantitativní zastoupení hvězdovitých chlupů na listech je důležité při určování rostlin podrodu Pilosella. za-
stoupenína zákrovecha stopkáchúborůje naopakvýznamnév podroduHieracium. Odění stopek úborůje třebapozorovat
na stopce středového úboru (akladium). Především v podrodu Pilosella je velmi důležitá konzistence jednoduchých chlu-
pů —mohou být měkké (např. u H. cymosum). tuhé a obvykle poměrně dlouhé (např. u H. bauhini) nebo štětinovité (např.
u H. echioides).

Poznámka 7: V podrodu Pilosella je důležitým znakem architektura květenství. Hlavní dluhy mají buď pouze jedno-
úborné lodyhy (H. pilosella), nebo úbory v ± stažených květenstvích na vrcholu lodyhy. Rostliny s více či méně hluboce
vidlicovitě větveným nebo volným květenstvím s menším počtem úborů jsou hybridního původu a vznikají křížením
H. pilosella s ostatními hlavními druhy.

Poznámka 8: Další znaky, kterým je potřeba při určování věnovat pozornost, jsou barva listů (sivá. nasivčlá, různé
odstíny zelené), přítomnost či absencevýběžků a velikost listů na výběžkách (listy se buď ke konci výběžku zmenšují, nebo
zůstávají ± stejnč velké. vz. se i zvětšují). barva čnělky a bliznových ramen (sušením se příliš nemění) či barva květů (i když
ta májen omezenývýznam, nicméněoranžováažčervenábarva spolehlivěukazuje vliv H. aurantiacum).

Poznámka 9: U rodu Hieracium jsou používány následující speciální morfologické termíny: akladium —stopka stře-
dového (terminálního) úboru v květenství; flagela —boční lodyha, zpočátkupřipomínající nadzemnívýběžek,později sestá-
čející nahoru a nesoucíkvětenství; index olistění —počet lodyžních listů/výška lodyhy v cm; list (čepel) k bázipostupněse
zužující —okraj listu svírá se stř. žilkou úhel menši než 200 (viz Tab. 97/2); list (čepel) na bázi klínovitý (klínovitá) —okraj
listu svírá se stř. žilkou úhel větší než 200 (viz Tab. 100/3); mukronátni žlázka—žlázka na vrcholu zubů na listovém okraji
(zřetelná i bez lupy); vedlejší lodyha —lodyha vyrůstající z báze hlavní lodyhy.

Poznámka 10: U vedlejších (hybridogennich) druhů/agregátů je pod přijatým jménem vždy uveden zápis sestavený
zejmen předpokládanýchrodičovských druhů spojenýchsymbolem (—, >, ž) vyjadřujícím morfologickou podobnost
s rodičovskými druhy (viz Poznámka 2).

la Nažky 2,5—5,0mm dl., nahoře s nízkým límečkem, chmýr dvouřadý; listy drobně až hrubě zu-
baté, vz. celokrajné; rostliny vždy bez výběžků subgen. 1. Hieracium

b Nažky nanejvýš 2,5 mm dl., nahoře krátce vroubkované, chmýr jednořadý; listy celokrajné nebo
nanejvýš s drobnými oddálenými zuby; rostliny často s podzemními nebo nadzemními výběžky

subgen.2. Pilosella (str. 625)

Subgen. 1. Hieracium

Oddenek svislý nebo šikmý, rostliny bez výběžků. Lodyhy jednotlivé, různě hustě pokryté jedno-
duchými chlupy až lysé, často s tmavými stopkatými žlázkami a hvězdovitými chlupy. Listy obvykle
alespoň drobně zubaté. hustě chlupaté jednoduchými chlupy až ± lysé, především na okraji někdy

*) Zpracoval J. Harmatha
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s kratičkými stopkatými žlázkami a někdy s hvězdovitými chlupy (obvykle pouze na rubu na stř. žilce
a na okraji), měkké až nápadně tuhé, zelené až sivozelené; přízemní listy obvykle řapíkaté, v růžici,
někdy v době květu již zaschlé; lodyžní listy bud málo četné, ± oddálené, nebo četné (někdy chybě-
jící), po celé délce lodyhy rovnoměrně rozložené a směremk vrcholu lodyhy sepostupně zmenšující
nebov dol. 1/3—1/2lodyhynahloučené.Úbory středněvelké, buďjednotlivé nakonci lodyhy, nebo
skládající volné až ± stažené, chudé až mnohoúborné vrcholíky, vz i hrozny; zákrov polokulovitý,
vejcovitý, vejcovitě válcovitý až válcovitý, zákrovní listeny málo četné nebo četné a pak se pravi-
delně nebo nepravidelně střechovitě Květy jazykovité s ligulou plochou nebo zkrácenou
a zkroucenou, vz. i podélně trubičkovitě stočenou, na vrcholu na zoubcích někdy s ojedinělými až
četnými kratičkými chlupy. Nažky 2,5—5,0mm dl., nahoře s nízkým límečkem, chmýr dvouřadý.

la
b

2a
b

3a

b

4a

Listy přízemní růžice v době květu vyvinuté
Listy přízemní růžice v době květu zaschlé
Úboryv dol. částikvětenstvíhroznovitěuspořádané
Květenství jiného typu nebo rostliny jednoúbomé

40
53. H. chamaedenium

...3

Listy na okraji s ojedinělými až četnými kratičkými (nanejvýš 0,8 mm dl., lupa!) stopkatými
žlázkami; liguly na vrcholu na zoubcích s ojedinělými až četnými kratičkými chlupy (lupa!).
Horské rostliny, většinou nad hor. hranicí lesa nebov karech .
Listy naokraji bez stopkatých žlázek (jsou-li velmi vz. žlázky, pak listy vždy nasivělé nebo sivé);
liguly na vrcholu na zoubcích lysé nebo vz. s ojedinělými kratičkými chlupy. Od nížin do hor,
nad hor. hranicí lesa ale velmi vz. 23

Zákrovy mm dl., zákrovní listeny četné, obvykle v počtu více než 30, střecho-
Vitě sekryjící; úborjeden neboúborů 2—8(—25);jednoduché chlupy na stopkáchúborů a zákro-
vech 1—8 mm dl.

b Zákrovy 9—11mm dl., zákrovních listenů obvykle méně než 30, pouze nevýrazně střechovitě
se kryjící; úbory v počtu (1—)3—15(—30);jednoduché chlupy na stopkách úborů a zákrovech
I ,0—2,5mm dl. (nebo bez jednoduchých chlupů) 18

5a Zákrovní listeny s (2—)3—8mm dl. bělavými jednoduchými chlupy s černou dol. částí sahající do
1/8—1/4(—1/2)jejich délky, vnější zákrovní listeny širší než vnitřní, od zákrovu ± odstávající, zá-
krovy polokulovité, soudkovité nebo vejcovité

b Zákrovní listeny s 1,0—2,5mm dl. šedočernými nebo černými chlupy, někdy s bělavou špičkou
nebo hor. částí (nanejvýš však hor. 1/2), vnější zákrovní listeny ± stejně širokéjako vnitřní, k zá-
krovu přitisklé, zákrovy vejcovité až válcovité

6a Listy přízemní růžice v době květu 0-4, někdy zaschlé, lupenité lodyžní listy v počtu 3—7(—9),
střední a horní šir. bází přisedlé nebo mírně objímavé, nebo alespoň šir. klínovité; lodyha často
při bázi nachově naběhlá; liguly ploché nebo zkrácené, zkroucené, ven vyhnuté (z úborů pak ná-
padně vyčnívají čnělky a bliznová ramena, tzv. stylózní květy) 7

b Listy přízemní růžice v době květu obvykle alespoň 4, lodyha buď pouze s jedním úzkým, čár-
kovitým, zákrovní listen připomínajícím listem nebo s 2—4(5)lupenitými listy, ty se ale k bázi
postupně zužují nebo jsou klínovité, přisedlé nebo ± řapíkaté; lodyha není na bázi fialově na-
běhlá; liguly ploché nebo podélně stočené v trubičku (tzv. tubulózní květy) 8

7a Listy hmbč nepravidelně zubaté trojúhelníkovitými nebo srpovitě zahnutými zuby; jednoduché
chlupy na stopkách úborů s černou dol. částí sahající do ca 1/2 délky chlupu (stopky úborů
i zákrovypůsobíčerně);lodyhačastov dol. částivětvená;liguly vždy ploché .

37. H. pedunculare
b Listy s ± oddálenými drobnějšími zuby či pouze s mukronátními žlázkami, méně často na listu

1—3větší zuby; jednoduché chlupy na stopkách úborů s černou dol. částí sahající nanejvýš do
1/4 délky chlupu; lodyha většinou jednoduchá; liguly ploché nebo zkrácené, zkroucené, ven
vyhnuté 26—30.H. fritzei agg.

8a Listy přízemní růžice s čepelí postupně sbíhající na křídlatý řapík (viz Tab. 97/2) nebo přisedlé;
zákrovy polokulovité, stř. a vnější zákrovní listeny od zákrovu nápadně odstávající, vnější zře-
telně širší než vnitřní; rostliny vždy jednoúborné; jednoduché chlupy na lodyze pod úborem delší
než 3 mm
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b Listy přízemní růžice s čepelí na bázi klínovitou až šir. klínovitou (Tab. 100), vz. (u vnitřních
listů) postupně sbíhající na řapík, řapík úzce l&ídlatý; zákrovy válcovitě vejcovité, vz. až téměř
polokulovité, zákrovní listeny úzké, přitisklé, jen vnější poněkud odstávající, stejně široké nebo
pouze o málo širší než vnitřní; úbory v počtu jednoduché chlupy na stopkách úborů
(lodyze pod úborem) obvykle nanejvýš 3 mm dl. 19—23.H. nigrescens agg.

9a Alespoň stř. a hor. lodyžní listy ± objímavé nebo šir. bází přisedlé
b Střední a hor. lodyžní listy alespoň krátce řapíkaté nebo klínovitou bází přisedlé

10a Lodyžní listy v počtu 1-4(5)
b Lodyžní listy v počtu (2—)4—10

10
. 15

11

. 13

1la Stopky úborů s ojedinělými nebo nanejvýš roztr. stopkatými žlázkami (někdy však bez žlázek)
36.H. engleri

b Stopky úborů s četnými až hustými stopkatými žlázkami 12

12a Střední lodyžní listy kosočtverečné nebo kopinaté, v dol. části nebo asi v 1/2 délky s několika
většími zuby; liguly ploché, sytě žloutkově žluté; lodyha ve stř. části s obvykle roztr. jednodu-
chými chlupy; stopky úborů s roztr. jednoduchými chlupy 40. H. nigritum

b Střední lodyžní listy podlouhle eliptické, obkopinaté až úzce obvejčité, obvykle pouze drobně
zubaté až celokrajné; liguly podélně přehnuté (květy působí jako ne úplně rozvité), světle žluté;
lodyha ve stř. části s obvykle pouze ojedinělými jednoduchými chlupy až olysávající; stopky
úborů s pouzeojedinělými jednoduchými chlupy. Rostliny připomínající H. lachenalii

44. H. stygium
i3a Střední lodyžní listy podlouhle kopinaté, méně často vejčitě kopinaté, šir. bází mírně objímavé;

liguly často zkrácené azkroucené (stylózní květy). Vzhledem připomíná H. prenanthoides .
39. H. riphaeum

b Střední lodyžní listy eliptické, kosočtverečné, šir. obkopinaté, kopinaté nebo obvejčité, k bázi
klínovitě se zužující, úzkou bází přisedlé nebo ± objímavé, vz. řapíkaté; liguly ploché, nezkrá-

14cené

14a Dolní a stř. lodyžní listy s šir. křídlatým, ± objímavým řapíkem nebo přisedlé, na bázi ± objí-
mavé, s čepelí obvejčitou, šir. obkopinatou, eliptickou nebo šir. eliptickou, stř. lodyžní listy v hor.
1/3 nejširší, listy na líci tmavě zelené, na okraji často hnědočerveně lemované; stopky úborů
s četnými stopkatými žlázkami a roztr. jednoduchými chlupy; zákrov na bázi zaoblený, zákrovní
listeny nanejvýš 1,5 mm šir., vnitřní úzce světleji zeleně lemované 38. H. sudeticum

b Dolní a stř. lodyžní listy s nekřídlatým a neobjímavým řapíkem nebo přisedlé, s čepelí kopina-
tou, podlouhle eliptickou, eliptickou až kosočtverečnou, stř. lodyžní listy nejširší v ca 1/2 délky,
listy na líci živě až světle zelené, bez hnědočerveného lemu; stopky úborů s roztr. stopkatými
žlázkami a ojedinělými jednoduchými chlupy; zákrov na bázi uťatý, zákrovní listeny 1,5—2,0mm

43. H. chlorocephalumšir., vnitřní nápadně světle hnědě (slámově) lemované
15aČepelalespoňjednoho vnitřního listu přízemnírůžiceokrouhlá nebošir. vejčitá, na bázi šir.

klínovitá až uťatá;stopky úborů s hustými stopkatými žlázkami a někdy s ojedinělými jedno-
duchými chlupy 24. H. atratum

b Čepelvnitřníchlistů přízemnírůžiceeliptická,podlouhleeliptická,úzcepodlouhleeliptická,ko-
pinatá, šir. kopinatá nebo vejčitá, na bázi klínovitá až dl. klínovitá; stopky úborů s roztr. až
četnými stopkatými žlázkami a ojedinělými až četnými jednoduchými chlupy 16

16a Stopky úborů s četnými jednoduchými chlupy
b Stopky úborů s ojedinělými až roztr. jednoduchými chlupy

22. H. nivimontis

17

17aČepellistů přízemnírůžicevejčitá,okrouhlevejčitá, šir.eliptická aželiptická, k bázičastoná-
hle se zužující nebo na bázi klínovitá, na vrcholu zaokrouhlená až tupě špičatá, s ± oddálenými
trojúhelníkovitými zuby; lupenitý lodyžní list obvykle pouze jeden (někdy chybějící); jedno-
úborné či máloúborné rostliny s úbory připomínajícími H. alpinum a listy připomínajícími
H. murorum 19. H. nigrescens

b Čepel listů přízemnírůžicepodlouhleeliptická,kopinatáažšir. kopinatá,nabázidl. klínovitá,
alespoň u vnitřních listů k vrcholu dl. zašpičatělá, s četnými úzce trojúhelníkovitými, často
srpovitě zahnutými zuby; lupenité lodyžní listy obvykle 2—3;víceúborné (vz. jednoúborné) rost-
liny habitu H. lachenalii 25. H. glandulosodentatum
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(4b) Stopky úborů s roztr. stopkatými žlázkami a roztr., vz. až četnými jednoduchými chlupy;
zákrovní listeny s roztr. hvězdovitými chlupy 19

Stopky úborů hustě pokryté stopkatými žlázkami, bez nebo pouze s ojedinělými jednoduchými
chlupy; zákrovní listeny s nanejvýš ojedinělými hvězdovitými chlupy 20

Zákrovní listeny sčetnými 0,5—2,0mm dl. jednoduchými chlupy; vrcholíky ± stažené;listy na
45. H. purkyneilíci s četnými jednoduchými chlupy, světle trávově zelené

Zákrovní listeny s roztr., nanejvýš 1mm dl. jednoduchými chlupy; vrcholíky volné; listy na líci
± lysé (na okrajích chlupaté), tmavě trávově zelené 34. H. wimmeri

Alespoň 2. lodyžní list odzdola houslovitý, v dol. a stř. části s několika většími zuby, stř. lodyžní
41. H. corconticumlisty zřetelně objímavé, horní při bázi zubaté

Lodyžní listy nikdy houslovité, drobně zubaté až celokrajné, stř. lodyžní list (listy) při bázi na-
nejvýš mírně objímavý (objímavé), horní celokrajný (celokrajné)
Lodyžní listy obvykle v počtu 4—7(nejčastěji 5)
Lodyžní listy obvykle 2—3

21

32. H. pseudalbinum
. 22

Zákrovní listeny bezjednoduchých chlupů, pouze s četnými stopkatými žlázkami a ojedinělými
hvězdovitými chlupy; řapík nejdolejšího lodyžního listu obvykle zřetelně křídlatý ..

33. H. albinum

Zákrovní listeny s roztr. jednoduchými chlupy, roztr. až četnými stopkatými žlázkami a v dol.
části s ojedinělými hvězdovitými chlupy; řapík nejdolejšího lodyžního listu pouze nezřetelně
křídlatý 35. H. moravicum

(3b) Rostliny dl. huňatě chlupaté měkkými, bělavými, na stopkách úborů 4—8mm dl. jednodu-
1. H. villosumchými chlupy, vždy bez stopkatých žlázek

Rostliny s ojedinělými až četnými jednoduchými chlupy, na stopkách úborů kratšími než 4 mm,
alespoňna větvích květenství obvykle s krátkými tmavými stopkatými žlázkami 24

55. H. silesiacumLodyžní listy ± objímavé; zákrovní listeny tupé. Pouze Hrubý Jeseník
Lodyžní listy řapíkaté nebo přisedlé (ale ne objímavé); zákrovní listeny ± špičaté
Listy na líci fialově nebo červenohnědě skvrnité

b Listy na líci neskvrnité, někdy od vrcholu souvisle fialově zbarvené
Lodyha bezlistá nebos 1(2) listy, nejdolejší obvykle vyrůstající až v dol. 1/3 lodyhy
Lodyžní listy v počtu (1)2—7(—15),nejdolejší vyrůstající při bázi lodyhy

. 25
26

. 30
27
29

Zákrovní listeny bez nebo s ojedinělými stopkatými žlázkami, především při okraji s četnými
hvězdovitými chlupy 13. H. caesium

Zákrovní listeny s roztr. až hustými stopkatými žlázkami, bez nebo s ojedinělými hvězdovitými
28chlupy

Zákrovní listeny bez jednoduchých chlupů (velmi vz. s ojedinělými tmavými jednoduchými
chlupy), obvykle s hustými stopkatými žlázkami 8. H. murorum

Zákrovní listeny sroztr. až četnými jednoduchými chlupy a stopkatými žlázkami
4. H. glaucinum

Lodyžní listy alespoň 3; listy na okraji obvykle s ojedinělými kratičkými stopkatými žlázkami;
liguly na vrcholu obvykle s ojedinělými kratičkými chlupy 10. H. maculatum

Lodyžní listy obvykle 2—3;listy na okraji bez kratičkých stopkatých žlázek; liguly na vrcholu
13. H. caesiumlysé

Listy alespoň na okraji (někdy i naploše) s (2—)4—10mm dl. , tuhými štětinovitými jednoduchými
chlupy a někdy i s kratičkými stopkatými žlázkami, sivozelené nebo alespoň ± nasivělé; liguly
na vrcholu někdy s ojedinělými kratičkými chlupy 31

Listy s ± měkkými jednoduchými chlupy nebo lysé, vždy bez kratičkých stopkatých žlázek, ze-
lené; liguly na vrcholu lysé 34

Lodyžní listy v počtu 0—1(—3),přízemní listy četné, s čepelí na bázi uťatou, šir. klínovitou nebo
mírně srdčitou 32

Lodyžní listy v počtu (1)2—5(—8),přízemní obvykle 1-4, s čepelí k bázi ± dl. klínovitě sezužu-
jící . 33

Zákrovní listeny s četnými hvězdovitými chlupy, s roztr. stopkatými žlázkami a jednoduchými
7. H. wiesbaurianumchlupy
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b Zákrovní listeny obvykle pouze na okraji s roztr. hvězdovitými chlupy, s nanejvýš roztr. jedno-
3. H. schmidtiiduchými chlupy a obvykle s četnými stopkatými žlázkami

33a Listy sivozelené, na okraji a na rubu na stř. žilce hustě dl. (chlupy alespoň 3 mm dl.) chlupaté
tuhými jednoduchými chlupy; čnělky a bliznová ramena žlutá. Ve srovnání s následujícím dru-
hem více připomíná H. schmidtii 5. H. onosmoides

b Listy nevýrazně nasivěle zelené, na okraji a na rubu na žilce s roztr. krátkými (nanejvýš 3 mm
dl.) jednoduchými chlupy; čnělky a bliznová ramena žlutá nebo šedožlutá. Připomíná druh

6. H. saxifragumH. lachenalii

34a Rostliny se zřetelnou přízemní růžicí; listy s čepelí na bázi srdčitou, uťatou nebo šir. klínovitou;
lodyha bezlistá nebo s 1(2) listy . 35

b Rostliny pouze s 1—2přízemními listy až zřetelnou růžicí; čepel listů na bázi klínovitá nebo po-
stupně sbíhající na řapík; lodyžní listy v počtu 36

35a Zákrovní listeny bez nebo nanejvýš s roztr. stopkatými žlázkami, roztr. až četnými jednoduchými
chlupy a většinou četnými (méně často roztr.) hvězdovitými chlupy; vrcholíky volné, méně často
± stažené,s obvykle ± rovnými větvemi; listy zelené ažmírně nasivělé, na líci obvykle lysé. Nej-
častěji na skalnatých výchozech 12. H. bifidum

b Zákrovní listeny s četnými až hustými stopkatými žlázkami, bez nebo velmi vz. s ojedinělými
jednoduchými chlupy a bez nebo pouze s ojedinělými hvězdovitými chlupy; vrcholíky ± stažené,
s obloukovitě prohnutými větvemi; listy tmavě až trávově zelené, na líci s roztr. až četnými měk-
kými jednoduchými chlupy. Především lesy a lesní lemy 8. H. murorum

36a Lodyžní listy v počtu (3—)5—20(—50),4—8xdelší než široké; zákrovní listeny často téměř lysé
46. H. Iaevigatum

b Lodyžní listy v počtu (1)2—6(—10),2—5xdelší než široké; zákrovní listeny většinou s roztr. až
hustými stopkatými žlázkami, ojedinělými až hustými hvězdovitými chlupy a obvykle sjedno-
duchými chlupy . 37

37a Zákrovní listeny většinou s hustými (vz. pouze roztr.) stopkatými žlázkami a s ojedinělými až
roztr. jednoduchými a hvězdovitými chlupy (vz. bez jednoduchých chlupů) 38

b Zákrovní listeny s nanejvýš roztr. stopkatými žlázkami (někdy bez žlázek), s roztr. až četnými
jednoduchými chlupy a roztr. až hustými hvězdovitými chlupy 39

38a Čepelpřízemníchlistů nabáziuťatánebonáhlesezužující,lodyžní listy v počtu2—3(—5),s če-
pelí k bázi náhle klínovitě se zužující nebo uťatou (připomínají listy H. murorum); větve kvě-
tenství ± prohnuté, stejně jako zákrovní listeny s hustými dlouhými stopkatými žlázkami

9. H. diaphanoides
b Čepelpřízemníchlistů nabáziklínovitá, lodyžní listy obvyklev počtu3—5,s čepelínabáziklí-
novitou nebo postupně sbíhající na řapík; větve květenství ± rovné, stejně jako zákrovní listeny

11. H. lachenaliis roztr. až hustými různě dlouhými stopkatými žlázkami
39a Úbory obvyklev počtu 5—15;stopkyúborůs četnými hvězdovitýmichlupy,vždy ale prosvítá

zelená barva; zákrovní listeny obvykle s stopkatými žlázkami 14. H. vulgatum
b Úbory obvyklev počtu 3—8;stopky úborůplstnatěchlupatéhvězdovitými chlupy (šedobílé);
zákrovní listeny s nanejvýš ojedinělými stopkatými žlázkami 13. H. caesium

40a (lb) Jednoduché chlupy na zákrovních listenech četné. Pouze Hrubý Jeseník, nezvěstný

b Jednoduché chlupy na zákrovních listenech roztr. nebo chybějící
41a Liguly na vrcholu s kratičkými chlupy

2. H. grabowskianum
41

42

b Liguly na vrcholu lysé 45

42a Střední lodyžní listy šir. obkopinaté až obvejčité, na okraji hnědočerveně lemované. úzkou bází
38. H. sudeticumpřisedlé až ± objímavé

b Střední lodyžní listy podlouhle eliptické, eliptické, podlouhle kopinaté nebo kopinaté, na okraji
zelené, ve stř. části někdy houslovitč zúžené, šir. bází přisedlé až nápadně objímavé 43

43a Zákrovy 7—10mm d., zákrovní listeny s roztr. stopkatými žlázkami a jednoduchými chlupy
42. H. asperulum

b Zákrovy delší než 10 mm, jsou-li kratší, pak zákrovní listeny s četnými stopkatými žlázkami
a bez jednoduchých chlupů 44

Hieracium 549

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

https://ocr.space/searchablepdf#watermark


44a Stopky úborů s hustými stopkatými žlázkami, bez nebo vz. s ojedinělými jednoduchými chlupy;
lodyžní listy v počtu 10—30(—50),houslovité, na bázi nápadně (až ouškatě) objímavé; zákrovní
listeny 0,9—1,2mm šir.; nažky obvykle světle krémově hnědé; chocholičnaté květenství s 10—25
úbory; liguly ploché, nezkrácené, na vrcholu s roztr. až četnými kratičkými chlupy ...........

31. H. prenanthoides
b Stopky úborů s roztr. stopkatými žlázkami a jednoduchými chlupy; lodyžní listy v počtu 4—9,na
bázi zaokrouhlené, přisedlé nebo poloobjímavé, nikdy houslovité; zákrovní listeny 1,5—1,6mm
šir.; nažky kaštanově nebo vz. světle kaštanově hnědé; květenství obvykle volně vrcholičnatě
větvené, s 2—5úbory; liguly často zkrácené a zkroucené (čnělky a bliznová ramena nápadněvy-
čnívají, stylózní květy), na vrcholu s ojedinělými kratičkými chlupy 39. H. riphaeum

45a Květenství alespoň v hor. části okolíkovitě stažené;zákrovní listeny nazpětzahnuté; stopky úborů
s četnými listeny; listy na lodyze rovnoměrně rozložené, více než 3 na 10cm její délky, naokraji
podvinuté 46

b Květenství není okolíkovitě stažené;zákrovní listeny přitisklé; stopky úborů nanejvýš s 5 listeny;
listy na lodyze ± rovnoměrně rozložené nebo ve stř. části nahloučené, na okrajích nepodvinuté

47

46a Zákrovní listeny lysé, velmi vz. s ojedinělými stopkatými žlázkami nebo jednoduchými chlupy,
v hor. části zřetelně nazpět zahnuté; stř. lodyžní listy zúženou bází přisedlé, kožovité; úbory
v okolíkovitě staženém květenství 48. H. umbellatum

b Zákrovní listeny většinou s ojedinělými až roztr. stopkatými žlázkami, v hor. části pouzemírně
nazpět zahnuté; stř. lodyžní listy šir. bází přisedlé, tuhé (ale nikoliv kožovité), pod okolíkovitě
staženouhor. Částíkvětenství ještě obvykle vyrůstají oddálené větve květenství

49. H. laurinum

47a Zákrovní listeny nepravidelně střechovitě se kryjící, na vrcholu tupě špičaté až špičaté; index
olistění O, 48

b Zákrovní listeny pravidelně střechovitě se kryjící, na vrcholu zaokrouhlené až tupé; index olis-
tění 0,3-0,5 50

48a Střední lodyžní listy šir. bází ± objímavé, nabázi uťaté,zaokrouhlené nebo náhle sezužující, listy
na rubu nasivělé, s vyniklou žilnatinou (pfipomínající H. prenanthoides) 47. H. inuloides

b Střednílodyžní listy přisedlé, nabázi klínovité, nebokrátce řapíkaté, listy na rubu světlejší než
na líci, ale ne nasivělé, s málo vyniklou žilnatinou

49a Listy nanejvýš 3x delší než široké, s čepelí šir. kopinatou, eliptickou až kosočtverečnou
49

51. H. flagelliferum
b Listy (3—)4—8xdelší než široké, s čepelí podlouhle kopinatou, kopinatou, podlouhle eliptickou,
úzce podlouhle eliptickou nebo kopinatě eliptickou 46. H. laevigatum

50a Lem jamek na lůžku úboru pouze velmi krátce zubatý; úbory v hroznu, zákrovní listeny světle
zelené až zelenohnědé nebo alespoň Sir. světle zeleně až zelenohnědě lemované, obvykle s oje-
dinělými až četnými jednoduchými chlupy a ojedinělými až roztr. stopkatými žlázkami a hvěz-
dovitými chlupy; dol. a stř. lodyžní listy často (ale ne vždy!) růžicovitě nahloučené, hor. listy
mnohem menší, celokrajné; nažky obvykle okrové až světle hnědé 52. H. racemosum

b Lem jamek na lůžku úboru dl. třásnitě zubatý; úbory ve vrcholíku s často oddálenými do). vět-
vemi, vz. v dol. části květenství úbory ± hroznovitě uspořádané,zákrovní listeny tmavě černo-
zelené až hnědozelené, obvykle lysé, vz. s nanejvýš roztr. jednoduchými chlupy, ojedinělými
stopkatými žlázkami a především Pfi bázi s ojedinělými až roztr. hvězdovitými chlupy; listy na
lodyzeobvykle (ale nevždy, předevšímnapodzim kvetoucí rostliny mohoumít listy nahloučené
v dol. 1/3—1/2lodyhy) ± rovnoměrně rozložené, směrem k vrcholu lodyhy postupně sezmenšu-
jící, hor. listy na okraji alespoň drobně zubaté; nažky hnědočerné 51

51a Úboryv dol. částikvětenství± hroznovitěuspořádané;zákrovnílisteny s roztr.jednoduchými
chlupy a s ojedinělými až roztr. hvězdovitými chlupy; listy na líci s roztr. jednoduchými chlupy

54. H. platyphyllum
b Úbory ve vrcholíku; zákrovní listeny ± lysé, vz. s ojedinělýmijednoduchýmia hvězdovitými
chlupy a stopkatými žlázkami; listy na líci většinou lysé 50. H. sabaudum
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1. Hieracium villosum JACQ.—jestřábníkhuňatý
Tab. 111/2

Hieracium villosumJACQUINEnum.Stirp. Vindob. 142,
1762.

Exsikáty: Extra fines: ARVET-TOUVETet GAUTIERHiera-
ciotheca Gall., no 568, 569, 832, 1057-1064, 1067, 1355,
1356.—F). Exs. Austro-Hung., no 3324. —Hieracia Naege-
liana, no 345. —SCHULTZBF. Cichoriaceotheca, no I I, 176. —
SCHULTZHerb. Norm., no 45, 95bis. —Soc. Dauphin., no 486.
-ZAHN Hieraciotheca Eur„ no 29, 30, 144, 342, 552, 755, 845.

Vytrvalé, huňatě chlupaté, obvykle jedno-
úborné byliny s přízemní růžicí listů, vždy bez
stopkatých žlázek. Lodyha přímá, (15—)20—35cm
dl., často mírně zprohýbaná, jednoduchá, hustě
chlupatá až 8 mm dl. bělavými jednoduchými
chlupy, ve stř. ahor. části s četnými hvězdovitými
chlupy, v dol. části často nachově naběhlá. Listy
celokrajné nebooddáleně drobně zubaté, vz. sně-
kolika většími zuby (především u stř. lodyžních
listů), na okraji často zvlněné, s hustými jedno-
duchými chlupy, bez hvězdovitých chlupů, světle
nasivěle zelené, v hor. části často nachově zbar-
vené; listy přízemní růžice v počtu 2—6,za květu
obvykle zachovalé, vz. zaschlé, řapíkaté, 7
cm dl., 1,2—1 cm šir., s čepelí podlouhle eliptic-
kou až podlouhle obkopinatou, na vrcholu hroti-
tou nebo špičatou, postupnč sbíhající na řapík;
lodyžní listy v počtu (3)4—8(—15),nejdolejší lo-
dyžní list obvykle řapíkatý, méně často přisedlý,
6,6—10,5cm dl., cm šir., čepel podlouhle
eliptická až podlouhle obkopinatá, špičatá, po-
stupně se zužující v křídlatý, mírně objímavý řa-
pík, stř. lodyžní listy přisedlé ažmírně (nikdy ouš-
katě) objímavé, podlouhlé až kopinaté, vz. až šir.
kopinaté, ostře špičaté, k bázi obvykle ± náhle zú-
žené, hor. listy kopinaté, špičaté, šir. bází přised-
lé, nejhořejší vnějším zákrovním listenům podob-
né. Úbor jeden, středněvelký, méněčastoúbory
2 (pak akladium 2—8cm dl.), stopky úborů hustě
pokryté 4—8mm dl., světlými, obvykle zprohýba-
nými jednoduchými chlupy skratičkou černoubá-
zí a hvězdovitými chlupy; zákrov polokulovitý,
16—18mm dl., zákrovní listeny četné, nepravi-
delně střechovitě se kłyjící, čárkovitě kopinaté,
špičaté, vnější nápadněširší nežvnitřní, až2,5mm
šir., s četnými světlými jednoduchými chlupy
s kratičkou černou bází, bez hvězdovitých chlu-
pů, šedozelené. Květy jazykovité s ligulou plo-
chou, až 19mm dl., nazoubcích lysou, světle žlu-
tou; čnělka a bliznová ramena okrové s tmavšími
vymetacími chlupy (mimo našeúzemí ale obvy-
kle žluté). Nažky 3,3—4,5 mm dl., hnědočerné.
VII-VIII. Hkf.

2n = 27, ca 28, 36 (extra fines)

Variabilita: Ve svém areálu značně variabilní druh:

rostliny z našehoúzemí (Hrubý Jeseník)jsou někdy řazeny
k subsp. undulifolium NAEGELIet PETER,která se od nomi-
nátni subspecieliší předevšímtmavšími čnělkanu (u nomi-
nátnĺ subspecie jsou čnělky většinou čistě žluté), na okraji
zvlněnými listy a tmavšími nažkami. Vnitrodruhová klasifi-
kacenenídoposuduspokojivě vyřešenaa vyžaduje dalšístu-
dium.

Ekologie a cenologie: Skalní terásky;
roste na mělkých, minerálně bohatších půdách
především na vápnitých fylitech ve společen-
stvech svazuAgrostion alpinae (asociaceSaxifra-
gopaniculatae-Agrostietum alpinae JENÍK,BUREŠ
et BURESOVA1980 a Hedysaro hedysaroidis-Mo-
linietum JENÍK,BUREŠet BUREŠOVÁ1980). Mimo
naše území je vázán především na vápence a do-
lomity.

Rozšíření v ČR: Vzácně v Hrubém Jese-
níku, nejbližší výskyty jsou až na slovenské stra-
ně Bílých Karpat (Vršatec); roste v subalpínském
stupni (max.: Velká kotlina, 1450m; min.: Karlov,
Volárna, 1300 m). A

O: 97. Hr. Jes. (Velká kotlina, z. část: hora Sokol sv. od
Pradědu; Karlov. Volárna).

Celkové rozšíření: Pohoří stř.. j. ajv. Evropy: Jura,
Alpy, Hrubý Jeseník, Karpaty od Vršatce až do Banátu,
Apuánskéhory (Alpi Apuani), StředníApeniny,pohoříChor-
vatska, Bosny a Hercegoviny,Černé Hory, s. Albánie
(Prokletije) a Bulharska. —Mapy: ZAHN 1921—1923:82 (sect-
Villosa)•, MEUSF.Let 1992:556.

Poznámka: Hieracium villosumje hlavni druh; z ved-
lejších druhů odvozených od H. villosum je z našeho území
znám pouze 2. H. grabowskianum (H. prenanthoides —
H. villosum).

2. Hieracium valdepilosum agg.
(H. prenanthoides —H. villosum)

Velmi proměnlivá horská skupina rozšířená
v Alpách, Abruzzách, Hrubém Jeseníku, Karpa-
tech a naúzemí Bosny. Obvykle je rozlišováno 18
subspecií, některé bývají hodnoceny jako samo-
statné druhy; na našem území roste pouze H. gra-
bowskianum.

2. Hieracium grabowskianum NAEGELIet PE-
TER—jestřábník Grabowského Tab. 111/3

Hieracium grabowskianum NAEGELIet PEIER Hierac.
Mitt,-Eur. 2/2:207, 1886.—Syn. : Hieracium villosum var.
intermedium GRAB. n. Ober-Sch1esien 229, 1843. - H. val-
depilosum Vill. subsp. grabowskianum (NAEGELIet PETER)
ZAHN in ENGLER Pflanzenr. 75 1921.

Vytrvalé, huňatě chlupaté byliny s olistěnou
lodyhou, v doběkvětu většinou bezpřízemní rů-
žice. Lodyha přímá, 15—35cm dl., často mírně
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zprohýbaná, obvykle jednoduchá, odstále chlu- 3. Hieracium schmidtii TAUSCH— jestřábník
patá až 6 mm dl. bělavými jednoduchými chlupy, bledý
v hor. části sroztr. až četnými hvězdovitými chlu-

Hieracium schmidrii TAUSCHFlora, Regensburg. I l, Er-py, světle hnědá, v dol. části často nachověnabě- gänzungsbl. 1:65. 1828. Syn.: Hieracium rupestre F. W.
hlá. Listy na líci ± lysé. pouze při okrajích někdy SCHMIDT Neuere Abh. Böhm. Ges. Wiss. 1/1:58. 1791 non
s roztr. jednoduchými chlupy, nasivěle zelené, na ALL. 1789. - H. pallidum BIV. in Brv. m. Nuove Pianti 11,
rubu s roztr. jednoduchými chlupy, světle nasivě- 1838.

le zelené,naokrajích anarubu nastř. žilce shustý- Vytrvalé, nasivělé až sivozelené byliny s tlus-
mi 2—3mm dl. jednoduchými chlupy; listy pří- tým oddenkem, s přízemní růžicí listů a alespoňzemní růžice v době květu obvykle zaschlé; lo- na okrajích listů s tuhými štětinovitými chlupy.
dyžní listy v počtu 7—12, směrem k vrcholu Lodyha obvykle mírně vystoupavá, v dol. částilodyhy sepostupně zmenšující, dolní zúženou bá- s roztr. až četnými jednoduchými chlupy a ojedi-zí přisedlé nebo krátce řapíkaté, obkopinaté, šir. nělými až roztr. hvězdovitými chlupy, ve stř. čás-obkopinaté až eliptické, 8—12cm dl. , 2,2—3,5cm

ti s ojedinělými až roztr. jednoduchými chlupy,šir., na vrcholu špičaté, k bázi se postupně zužu-
ojedinčlými stopkatými žlázkami a hvězdovitýmijící, vestř.části obvykle sněkolika nanejvýš 4mm
chlupy, pod květenstvím s ojedinělými jednodu-dl. trojúhelníkovitými, mírně dopředu zahnutými
chými chlupy a stopkatými žlázkami a s roztr. ažzuby. stř. lodyžní listy přisedlé, eliptické až šir.
četnými hvězdovitými chlupy, Listy tuhé, naokra-kopinaté, navrcholu špičaté. v dol. a stř. části zu-
ji nebo na celé ploše s tuhými štětinovitými jed-baté (zuby stejné jako u dol. listů), k bázi se± ná-
noduchými chlupy, na okraji s ojedinělými ažhle zužující, hor. listy šir. bází přisedlé, kopinaté
roztr. kratičkými stopkatými žlázkami, na rubuně-až šir. kopinaté, na vrcholu špičaté, při bázi s ně-
kdy s roztr. hvězdovitými chlupy, nasivělé ažsivo-kolika zubynebocelokrajné.Úbory středněvel-
zelené; listy přízemní růžice řapíkaté, s čepeli po-ké, v počtu 4—6,skládající zřetelně rozvolněné
dlouhle eliptickou, eliptickou, kopinatou, vejčitouvrcholíky se vzpřímenými, dlouhými větvemi,
nebo podlouhle trojúhelníkovitou, vz. až šir. elip-akladium 0.5—2.5cm dl.. stopky úborů s četnými
tickou, na vrcholu zaokrouhlenou až špičatou, nasvětlými, obvykle zprohýbanými, 3—6mm dl.
okraji celokrajnou nebov dol. astř. části hrubě zu-jednoduchými chlupy s kratičkou černou bází
batou, na bázi klínovitou až uťatou (vz. i mírněa s hustými hvězdovitými chlupy (plstnaté); zá-
srdčitou); lodyžní list l, méně často listy 2—3ne-krov polokulovitý, 11—13mm dl., zákrovní liste-
bo lodyha bezlistá, dol. lodyžní list řapíkatý nebony ± četné, střechovitě se kryjící, čárkovitě ko-
přisedlý, sčepelí eliptickou, podlouhle eliptickou,pinaté, špičaté, všechny stejně široké, s četnými
kopinatou až vejčitou. na vrcholu obvykle špiča-světlými jednoduchými chlupy s černou bází,
tou, na okraji celokrajnou nebo především v dol.bez hvězdovitých chlupů, hnědozelené, vnitřní
části různě hrubě zubatou, k bázi postupně sezu-světleji lemované. Květy jazykovité sligulou plo-
žující nebo klínovitou až uťatou, následující lo-chou, až 18mm dl., nazoubcích lysou nebo pou-
dyžní list (je-li vyvinut) menší, obvykle zúženouze s ojedinělými kratičkými chlupy, žlutou; čněl-
bází přisedlý, podlouhle eliptický nebo kopinatý.ka a bliznová ramena okrové s tmavšími šu-
Úbory středněvelké,v počtu(1)2—12(častopří-pinkami. Nažky 3,3-4,5 mm dl., hnědé.VII-VIII.
tomny nevyvinuté zaschlé úbory v paždí listenů),Hkf.
skládající volné vrcholíky, větve květenství ± rov-Pouze na jedné lokalitě ve Velké kotlině
né, vz. mírně obloukovitě prohnuté, převyšujícív subalpínském stupni Hrubého Jeseníku (fyt. o.
středový úbor, akladium 1,5—5,0(—9,0)cm dl.,97. Hr. Jes.), společně s H. villosum a H. pre-
stopky úborů s ojedinělými 1—2mm dl. světlýminanthoides, v nadmořské výšce 1430—1460m.

V současnosti nezvěstný, podle literárních údajů jednoduchými chlupy (vz. bez jednoduchých
rostl s největší pravděpodobností na skalních te- chlupů), roztr. až četnými 0,2-0,6 mm dl. stopka-
ráskách ve společenstvech svazu Agrostion al- tými žlázkami a s roztr. až četnými hvězdovitými
pinae. Celkový areál zahrnuje Hrubý Jeseník chlupy, zákrov vejcovitý, v dobězralosti nažekpři
a Karpaty. bázi často břichatě rozšířený, (9—)I 14)mm

Tab. 97: I Crepis biennis. Ia —horní Část lodyhy s listy. lb —vnější strana vnitřního zákrovního listenu, Ic —detail části
vnitřní stranyvnitřního zákrovního listenu, Id —nažka.—2 Hieracium alpinum, 2a—okraj listu, 2b —lodyha pod úborem,
2c —vrchol liguly. —3 H. schustleri, 3a —lodyha pod úborem. —4 H. tubulosum. 4a —lodyha pod úborem. 4b —tubulózní květ.
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dl.; zákrovní listeny obvykle četné, střechovitě se
kryjící, úzké, čárkovitě kopinaté, špičaté, s ojedi-
nělými až roztr. jednoduchými chlupy, četnými
(méně často roztr.) stopkatými žlázkami a obvy-
kle pouze naokrajích s roztr. hvězdovitými chlu-
py, šedozelenéaž černozelené, vnitřní světleji le-
mované. Květy jazykovité s ligulou plochou, až
19mm dl., žlutou, na zoubcích většinou s ojedi-
nělými kratičkými chlupy; čnělka a bliznová ra-
mena žluté nebo vz. s tmavšími vymetacími chlu-
py (na pohled šedožluté). Nažky 3,5—4,5mm dl.,
čemé. V-VIII. Hkf.

Ekologie a cenologie: Skály, skalnaté
svahy a srázy, sutě, bory; na slunných až polo-
stinných stanovištích na mělkých, kamenitých,
sušších, humusem chudých půdách na tvrdých
silikátových horninách. Těžiště výskytu je ve
společenstvech svazů Alysso-Festucion pallentis
(diagnostický druh podsvazuAlysso-Festucenion
pallentis) a Dicrano-Pinion (především asociace
Hieracio pallidi-Pinetum STÖCKER1965), méně
často svazuAsplenion septentrionalis (v asociaci
Woodsio ilvensis-Asplenietum septentrionalis
TÜXEN 1937), vzácně ve společenstvech svazu
Juncion trifidi (Krkonoše). —Mapy: SLAVÍKin
Květena CR 7:47, 2004.

Celkové rozšíření: Ostrůvkovitě vjz., sr., j. ajv. Ev-
ropě. v. hranice areálu probíhá stř. Polskem, Slovenskem
(sporné údajejsou ze Zakarpatské oblasti Ukrajiny), Rumun-
skem,Bulharskema Řeckem(rostei na Krétě),souvisleji
v s.EvropěodIslandupřesNorskoaŠvédskodojz. Finska;
Malá Asie, Libanon, pohoří Rif v Maroku. —Mapy: ZAHN
1921-1923:213 (sect. Oreadea); BRÄUTIGAM et KNAPP 1974:
13; MEUSELet al. 1992:553.

Poznámka: Velmi proměnlivý druh především v hus-
totě odění a tvaru listů, ze stř. Evropy je uváděno asi 50 sub-
specií, z našehoúzemí 7. V obvykle přijímaném pojetí pred-
stavujeheterogennískupinu, zahmujícĺ i mnohovergentnĺch
typů k jiným dluhům —subsp.canescenssecelkovým habi-
tem blíží H. onosmoides(a představuje tedy vergentni typ
směrem k H. lachenalii, což je zřejmé především podle tvaru
listů), subsp.graniticum a subsp. winkleri naopak k H. prae-
cox (vergentní typy směrem k H. mumrum).

la Listy na líci hustě chlupaté tuhými, až 6 mm
dl. jednoduchými chlupy.. 2

b Listy na líci lysé, pouze při okrajích s roztr.
tuhými chlupy 3

2a Čepellistů přízemnírůžicepodlouhleeliptic-
ká, eliptická až kopinatá, na vrcholu obvykle
špičatá, na bázi klínovitá, především v dol.
části s úzce trojúhelníkovitými, špičatými zu-
by; stopky úborů s roztr. jednoduchými chlu-

(b) subsp. candicansPY
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b

3a

Čepel listů přízemní růžice podlouhlá, po-
dlouhle trojúhelníkovitá, podlouhle eliptická,
méně často eliptická, šir. eliptická až vejčitá,
na vrcholu obvykle zaokrouhlená nebo hroti-
tá, méně často± špičatá, nabázi uťatáneboná-
hle se klínovitě zužující, v dol. části obvykle
hrubě zubatá šir. trojúhelníkovitými, tupými
zuby; stopky úborů bezjednoduchých chlupů
nebo pouze sojedinělými jednoduchými chlu-

(c) subsp. winkleri
Listy narubu shvězdovitými chlupy .. ,

(D subsp.pseudorupigenum
b Listy na rubu bez hvězdovitých chlupů

4a

b

5a

b

Lodyžní list řapíkatý, s čepelí zřetelně došpič-
(e) subsp.diversifoliumky vytaženou

Lodyžní list řapíkatý nebo přisedlý, s čepelí
k vrcholu postupně se zužující . 5

Čepel listů přízemnírůžicevejčitá neboSir.
kopinatá, na bázi uťatá nebo náhle klínovitě
zúžená, na okraji vždy zubatá; listy nasivěle
zelené; stopkatéžlázky nastopkách úborů oje-
dinělé . (d) subsp. graniticum
Čepellistůpřízemnírůžiceeliptická,šir.elip-
tická nebo podlouhle eliptická, na bázi klíno-
vitá, na okraji zubatá nebo ± celokrajná; listy
nápadně sivé; stopkaté žlázky na stopkách
úborů roztr. ažčetné (a) subsp. schmidtii

(a) subsp. schmidtii —jestřábník bledý pravý
Tab. 107/2

Hieracium schmidtii subsp. schmidtii. —Syn. : Hieraci-
um comatulum JORDANin BOREAU FI. Centre France, ed. 3,
2:410, 1857.—H.pallescensvar.schmidtii (TAUSCH)WIMMER
FI. Schles., ed. 3, 309, 1857. —H. cvaneum ARVET-TOUVET
Hieracium Alpes Franq. 69, 1888.—H. schmidtii subsp. cya-
neum (ARVET-TOUVET) ZAHN in HALLIER et WOHLF. Koch's
syn. Deutsch. Schweiz. FI., ed. 3, 2:1777, 1901. - H. palli-
dum subsp. comatulum (JORDAN)ZAHNHier. Alp. Mar. 140,
1916.—H. pallidum subsp.schmidtii (TAUSCH)ZAHN in ENG-
LERPflanzenr. 1921. - H. pallidum subsp.
cyaneum (ARVEr-TOUVEr)ZAHN in ENGLERPflanzenr. 75(IV/

1921.

Exsikáty: PETRAKFI. Bohem.Morav. Exs., no 596.—
SUDRE Herb. Hieraciorum, no 167. —TAUSCH Herb. FI. Bo-
hem., no 887. - Extra fines: ARVET-TOUVETet GAUTIER Hie-
raciotheca Gall.. no 60, 266. —MAGNIER FI. Selecta Exs., no
3309. - soc. Dauphin., no 1730.- soc. Rochel., no 4923. -
SUDREHerb. Hieraciorum, no 168.—ZAHNHieraciotheca Eur..
no 764, 769.

Lodyha 10—40cm dl. Listy naploše ± lysé, na
okraji hustě chlupaté tuhými štětinovitými, až
6 mm dl. jednoduchými chlupy, chlupaté i na rubu
na stř. žilce (tam alechlupy měkčí), nápadně sivé;
listy přízemní růžiceřapíkaté,vnější sčepelíelip-
tickou až šir. eliptickou, na vrcholu zaokrouhlenou
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nebo hrotitou, ± celokrajnou nebo drobně zuba-
tou, na bázi klínovitou, vnitřní s čepelí podlouhle
eliptickou, vz. až šir. eliptickou, (4,0—)5,5—7,5
(—11,0)cm dl., 1,5—2,5(—3,5)cm šir., na vrcholu
špičatou, nepravidelně oddálenč drobně zubatou
až celokrajnou, vz. v dol. části sněkolika až8 mm
dl., úzce podlouhle trojúhelníkovitými zuby, na
bázi klínovitou, řapík 1,8—7,0cm dl.; lodyha bez-
listá nebosjedním řapíkatým nebo přisedlým lis-
tem s čepelí podlouhle ažčárkovitě kopinatou, vz.
až kopinatě eliptickou, k vrcholu postupně se zu-
žující (vzácně vyvinut ještě druhý list, vždy ale
mnohemmenší).Úboryv počtu(2)3—7,skládají-
cí nápadně volné vrcholíky, stopky úborů s roztr.
0,7—1,5mm dl.jednoduchými chlupy, roztr. ažčet-
nými stopkatými žlázkami a četnými hvězdovi-
tými chlupy; zákrov 10—12mm dl., zákrovní lis-
teny s roztr. jednoduchými chlupy a stopkatými
žlázkami anaokraji sroztr. hvězdovitými chlupy.
Čnělka a bliznová ramena žluté.

2n 27 (CR: 93. Krk.)

Poznámka: V literatuře je pro Hieracium schmidtii
uváděnoi 2n = 36, údajeseales největší pravděpodobností
nevztahuji k nominátnĺ subspecii.

Variabili ta: Proměnlivýpředevšímvetvarulistůavpoč-
tu lodyžních listů. Rostliny s výrazně sivými listy, s čepelí pří-
zemních listů na bázi klínovitou nebo až postupněsbíhající
na řapík, sobvykle bezlistou lodyhou nebo pouze s I malým
listemjsou známypředevšímzČeskéhostředohořía z vul-
kanitův s.Cechách;rostlinysméněsivými listy, čepelípří-
zemních listů na bázi± náhleklínovitě sezužující a sjedním
velkým lodyžním listem (někdy vyvinut ještě druhý list, vždy
ale mnohem menší) rostou především na skalách v údolí
Vltavy od Prahy na jih až po Orlík. Proměnlivý je také cha-
rakter Okrajelistů, rostliny saž8mmdl. zuby v dol. a stř.Čás-
ti čepelesbíranév sz.Cechácha v Krkonošíchjsou někdy
označovány jako subsp. cyaneum (ARVET-TOUVET)ZAHN.Na
některýchlokalitáchvPovltaví(např.HomoleuVraného,Sár-
ka v Praze)sespolečnýmvýskytem subsp.schmidtii asubsp.
candicans jsou známy přechodné typy. K subsp.schmidtii
patří i rostliny s nápadněširokými, až šir. eliptickými listy
přízemnírůžice,rostoucív okolí Štěchovica Vranéhonad
Vltavou.

Rozšíření v CR: Roztroušeně ve stř., s.az.
částiČech,jinde pouzeojediněle,naMoravěpou-
ze navrchuKotouču Štramberka(v nezcelaty-
pické formě); výskyt je vázán především na skal-
natá říční údolí a území s výchozy tvrdých ne-
vápnitých hornin. Údolím Ohře proniká až po
Karlovy Vary a dále údolím Teplé až do okolí Be-
čova nad Teplou. Izolovaně na vulkanitech v s.
Cechách,na východ až v okolí Jičínaa do Ji-
zerských hor a Krkonoš, dále roste v Povltaví
(předevšímjižně od Prahy,v Dolním Povltaví je
vesměs nahrazen subsp. candicans), Posázaví,
dolním Pootaví (a izolovaně ještě v Předšumaví)

a v údolí Berounky a Mže ajejích přítoků až do
okolí Stříbra a u Lubence. Je rozšířen v termofy-
tiku a mezofytiku, velmi vzácně i v oreofytiku;
především v kolinním asuprakolinním, vzácně až
subalpínském stupni (max.: Sněžka, 1500 m).

T: I. Doup. pah., 4. Loun.-lab. střed.,8. Ces.kras (vel-
mi vz.),9.Dol.Povlt.(vz.,spolehlivěpouzevŠárce),12.Dol.
Pojiz. (Mladá Boleslav-Kosmonosy, vrch Baba),—M: 25a.
Krušn.podh. vl. (vz. západněodChomutova),28.Tep. vrchy
(vz.). 29.Doup. vrchy (předevšímúdolí Ohře), 31.Plz. pah.
(vz.), 32.Křivokl. (údolím Berounkyažk Plzni), 35.Podbrd.
(vz v s, části), 37a. Hor. Poot. (Svojše, Dračí skály: Kašper-
ské Hory, údolí Losenice), 41. Stř. Povit. (údolím Vltavy až
téměř po soutok sLužnicí; údolím Kocáby až k Dobříši, údo-
lím Sázavy vz. až ke Zruči nad Sázavou), 44. Mileš. střed.,
45. Verner.střed.,50. Luž. hory (vz.. v některýchpřípadech
jde snado vergentnítypy k H. saxifragum,např.JehlauCes-
ké Kamenice), 52. Ral.-bez. tab. (okolí Stráže pod Ralskem;
Hradčanskéstěny,lit.; Bezděz),53a.českolip. kotl. (Česká
Lípa, vrchŠpičák),55e.Mark. pah.(HlásnáLhota,Loreta),
76a. Mor. bránavl. (Štramberk.vrch Kotouč). —O: 92. Jiz.
hory (Hejnice, hora Ořešník), 93. Krk. (vz.).

Celkové rozšíření: Západní, stř. a s.Evropa, na sever
po Britské souostroví a Skandinávii, na východ po Sloven-
sko, Rumunsko a Bulharsko; Malá Asie.

(b) subsp.candicans(CELAK.)CHRTEKjUn.—jest-
řábník bledý šedavý Tab. 107/3

Hieracium schmidtii subsp.candicans (TAUSCHex CE-
LAKOVSKY)CHRIEKjun. ined. —Syn. • Hieracium candicans
TAUSCHexČELAK.s.-B. König).Böhm.Ges.Wiss.Prag,cl.
2, 1887:184, 1888. —H. schmidtiivar. hirsutum TAUSCHFIO-
ra, Regensburg, I I, Ergänzungsbl. 1:65, 1828.—H. pallidum
subsp.candicans(TAUSCHexCELAK.)ZAHNinENGLERPflan-
zenr. 1921.

Exsikáty: n. Exs. Austro-Hung., no 3346. —PETRAK
FI. Bohem. Morav. Exs., no 595. —TAUSCHHerb. FI. Bohem.,
no 889.

Lodyha 25—40cm dl. Listy tuhé, s četnými
jednoduchými chlupy, na líci tuhými, štětinovitý-
mi, až 6 mm dl., na rubu měkčími, obvykle 2—3
mm dl., sivě zelené; listy přízemní růžice řapí-
katé, s čepelí podlouhle eliptickou, eliptickou až
kopinatou, 6,0—11 cmdl., 2—3cm šir., navrcholu
obvykle špičatou, na okraji především v dol. čás-
ti s úzce trojúhelníkovitými špičatými zuby, na
bázi klínovitou, řapík 1,3—2,5cm dl.; lodyžní
listy v počtu 1—3,dolní obvykle zúženou bází
přisedlý, podlouhle eliptický až podlouhle kopi-
natý, 6—9cm dl., 0,8—2,5cm šir., na vrcholu špi-
čatý, hor. list tvarem podobný dolnímu, menší.
Úbory v počtu 3—6(—10),ve volnýchvrcholících
s ± rovnými větvemi, stopky úborů s roztr. 1—2
mm dl. jednoduchými chlupy, roztr. až četný-
mi stopkatými žlázkami a četnými hvězdovitý-
mi chlupy; zákrov 10—12mm dl., zákrovní liste-
ny s roztr. jednoduchými chlupy a stopkatými
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žlázkami a s ojedinělými až roztr. hvězdovitý-
mi chlupy.Čnělkaa bliznováramenažluténebo
s šedavými šupinkami.

2n = 36 (CR: 32.Křivokl.)
Poznámka: Hieracium schmidtii subsp. candicans je

vergentní typ směrem k H. onosmoides, na které upomíná pre-
devším tvarem listů.

Rozšíření v CR: Ceské středohoří, stř.
a dolní Povltaví (na severovýchod až k Brandýsu
nad Labem), Křivoklátsko, okolí Plas aManětína.
Především v kolinním, vzácně v suprakolinním
stupni (max.: Manětín, Chlumská hora, 590 m).

T: 4. Loun.-lab. střed.,8. Ces.kras (velmi vz. v sv. čás-
ti, na nevápnitých horninách), 9. Dol. Povlt. (poměrně často),
10.Praž.ploš. (Veleň:Praha,Bohdalec,t). - M: 28e.žlut.
pah., 32. Ktivokl., 41. Stř. Povlt. (vz.).

Celkové rozšíření: Areál subsp.candicansnenípres-
něznám,sjistotousevyskytujevČechách,údajezokoli Hal-
le/Saale v Německu. Dolních Rakous a z Maďarska vyžadují
ověření.

(c) subsp.winkleri (CELAK.)ZAHN—jestřábník
bledýWinklerův
Hieraciumschmidtii subsp.winkleri (ČELAKOVSKÝ)ZAHN

in HALLIERetWOHLFAHRTKoch's Syn. Deutsch. Schweiz. FI.,
ed.3,2:1777,1901.—Syn.:HieraciumwinkleriČELAK.Anal.
Květ.Čech,MoravyaRakouskéhoSlezska,ed.2,180,1887.
—H. schmidtiivar. winkleri (CELAK.)CELAK.S.-B. Königl.
Böhm. Ges. Wiss. Prag, cl. 2, 1887:187. 1888.

Lodyha 25-42 cm dl. Listy ± měkké, obou-
stranně ± hustě chlupaté jednoduchými chlupy,
na líci chlupy tuhé, štětinovité, až 6 mm dl., na
rubu měkčí, obvykle 2—3mm dl., na líci tmavě
zelené, na rubu světlejší, nasivčlé; listy přízemní
růžice řapíkaté, s čepelí podlouhlou, podlouhle
trojúhelníkovitou, podlouhle eliptickou, méněčas-
to eliptickou, šir. eliptickou až vejčitou, 5,5—11,0
cm dl., 2,0—3,5cm šir., na vrcholu obvykle hroti-
tou, méně často ± špičatou, v dol. části obvykle
hrubě zubatou šir. trojúhelníkovitými, tupými zu-
by, na bázi uťatou nebo náhle se klínovitě zužují-
cí, řapík 2,0-3,5 cm dl.; lodyžní list obvykle I,
často až v hor. 1/2 lodyhy, zúženou bází přisedlý
nebonezřetelně řapíkatý, 5—7(—10)cm dl., 1 ,5
(—2,0)cm šir., podlouhle kopinatý až úzce po-
dlouhle kopinatý, na vrcholu špičatý, při bázi ně-
kdy zubatý.Úboryv počtu(2)3—6,vmírněstaže-
ných vrcholících s často± obloukovitě prohnutými
větvemi, stopky úborů hustě pokryté stopkatými
žlázkami, roztr. až četnými hvězdovitými chlupy
a někdy i ojedinělými jednoduchými chlupy; zá-
krov 10—12mm dl., zákrovní listeny s ojedinělý-
mi až roztr. jednoduchými chlupy, četnými stop-
katými žlázkami a především na okrajích s roztr.
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hvězdovitými chlupy. Čnělka a bliznová ramena
žluté.

Variabilita: Proměnlivý ve tvaru listů; rostliny s če-
pelí přízemních listů vejčitou ažšir. eliptickou. navrcholu špi-
čatoua nabázi náhle klínovitě sezužující (nikoliv uťatou)jsou
známyzCeskéhostředohoří.

Rozšíření v CR: Vzácně v Ceském středo-
hoří, v okolí Plas a Manětína a ve vltavském údo-
lí j. od Prahy. V kolinním, velmi vzácně i supra-
kolinním stupni (max.: Manětín, Chlumská hora,
590 m).

T: 4. Loun.-lab.střed.- M: 28e.žlut. pah..41.stř. Po.
vit. (vz.).

Celkové rozšířeni: PravděpodobněpouzeCechy.

(d) subsp. graniticum (SCHULTZBIP.) GOTT-
SCHLICH—jestřábníkbledý žulový Tab. 107/4
Hieracium schmidtii subsp. graniticum (SCHULTZBl-

PONTINUS)GOTTSCHLICHMitt. Pollichia 76:79, 1989.—Syn. :
Hieracium graniticum SCHULTZBIP.Cichoriaceotheca, no 23,
1862. —H. cinerascens subsp. graniticum (SCHULTZBIP.)
ZAHN in MURR, ZAHN et POELLIcon. FI. Germ. Helv. 19/2:41,
1905.—H. candicans var. graniticum (SCHULTZmp.) ARVET-
-TOUVETHierac. Gall. Hisp. Cat. 290, 1913. - H. pallidum
subsp.graniticum (SCHULTZBF.) ZAHNin ENGLERPflanzenr.

1921.
Exsikáty: n. Exs. Austro-Hung., no 3347—3349.

PETRAK FI. Bohem. Morav. Exs., no 279. — SCHULTZ Herb.
Norm., no 92.- SCHULTZBIR Cichoriaceotheca, no 23. —ZAHN
Hieraciotheca Eur., no 426. —Extra fines: ARVET-TOUVETet
GAUTIER Hieraciotheca Gall., no 428.

Rostliny připomínající H. murorum. Lodyha
30—60cm dl, Listy na líci lysé, pouzepři okrajích
a vrcholu někdy s roztr. tuhými jednoduchými
chlupy, nasivěle ažsivě zelené,narubu roztr. chlu-
patéaž olysávající, nasivěle zelené,naokraji vždy
s tuhými štětinovitými jednoduchými chlupy; lis-
ty přízemní růžice řapíkaté, sčepelí vejčitou ažšir.
kopinatou, 5—9cm cm šir„ v dol. čás-
ti hnłběji zubatou trojúhelníkovitými zuby, v hor.
části drobně zubatou nebo pouze smukronátními
žlázkami, na bázi uťatou nebo náhle klínovitě se
zužující, řapík 2—3(—6)cm dl.; lodyžní list obvy-
kle 1(někdy chybí), řapíkatý, s čepelí kopinatou,
2,5—5,5 cm dl., 1,0—2,0(—2,7)cm šir., na vrcho-
lu špičatou, na okraji v dol. části zubatou, řapík
1,0—1,5cmdl. Úboryv počtu4—9(—12),skládají-
cí volné vrcholíky, stopky úborů sojedinělými I—2
mm dl. jednoduchými chlupy (někdy bez jedno-
duchých chlupů), četnými až 0,8 mm dl. stopka-
tými žlázkami a roztr. až četnými hvězdovitými
chlupy; zákrov 1()—11(—13)mm dl. , zákrovní lis-
teny s roztr. jednoduchými chlupy a stopkatými
žlázkami a především naokrajích s roztr. hvězdo-
vitými chlupy.Čnělkaabliznováramenačistěne-
bo šedavě žluté.
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Rozšíření v CR: V Čechách vzácně včes-
kém středohoří, v Povltaví a v sv. části Českého
krasu, na Moravě častěji v údolí Dyje u Znoj-
ma, vzácně i v dalších říčních údolích Praebohe-
mika. Roste v kolinním a suprakolinním stupni
(max.:Bechyně,ca360m).—Mapy:ŠMARDAXM
1963:map. 120(Morava, výskyty severněod Brna
nedoložené).

T: 4.Loun.-lab.střed.(vz.),8.Ces.kras(Praha-Řepory-
je, diabasy), 9. Dol. Povit. (vz.), 16.Znoj.-bm. pah. (údolí Dy-
je u Znojma). —M: 41. Stř. Povit. (vz., směrem na jih ale ješ-
tě u Bechyně), 68. Mor. podh. Vysoč. (průlomová údolí řek).

Rostliny velmi blízké subsp. graniticum byly sbírány
v okolí Kadaně (fyt. o. I. Doup. pah.) a na Křivoklátsku.

Celkové rozšíření: Několik izolovaných arel ve
Francii, Německu, CR, Rakousku, Maďarsku a Bosně.

(e) subsp.diversifolium (CELAK.)ZAHN—jetřáb-
ník bledý různolistý

Hieraciumschmidtiisubsp.diversifolium(ČELAKOVSKÝ)
ZAHN in HALLIER et WOHLFAHRTKoch's Syn. Deutsch.
Schweiz. FI., ed. 3, 2: 1777, 1901,—Syn. : Hieraciumdiver-
sifolium CELAK.S.-B. Königl. Böhm. Ges.Wiss. Prag,cl. 2,
1887:190, 1887. — H. graniticum subsp. diversifolium
(CELAK.)ČELAK.Anal. Květ. Čech,Moravya Rakouského
Slezska,ed. 3, 161, 1897.—H. wiesbaurianumsubsp.diver-
sifolium (CELAK.)ZAHNin MURR,ZAHNet POELLIcon. FI.
Germ. Helv. 19/2:40, 1905. —H. pallidum subsp. diversifo-
lium (CELAK.) ZAHN in ENGLERPflanzenr.
1921.

Exsikáty: BAENITZHerb. Eur., no 5767. —PETRAKFI.
Bohem. Morav. Exs., no 590. —SUDREHerb. Hieraciorum,
no 62.

Lodyha 20—60cm dl. Listy na líci lysé, pou-
ze při okrajích a vrcholu někdy s roztr. tuhými až
6 mm dl. jednoduchými chlupy, trávově zelené až
šedozelené,na rubu s roztr. 2—3mm dl. jednodu-
chými chlupy nebo až olysávající (na stř. žilce
vždy chlupaté), nasivělé až šedozelené, na okraji
vždy s tuhými štětinovitými chlupy; listy přízem-
ní růžice řapíkaté, s čepelí šir. kopinatou, kopina-
tou nebovejčitou, (5—)6—9cm dl., 2,5—3,8cm šir.,
alespoň u některých listů nápadně do špičky vy-
taženou, naokraji obvykle téměř celokrajnou, jen
při bázi s několika zuby, na bázi uťatou nebo ná-
hle klínovitě zúženou; lodyžní list 1(2), řapíkatý,
s čepelí kopinatou až Sir. kopinatou, 5—9cm dl.,
( I ,0—)I ,5—2,5(—3,5)cm šir., zřetelně do špičky vy-
taženou, celokrajnou nebo v dol. části drobně
zubatou, řapík 1,3—3,0cm dl., druhý lodyžní list
(je-li vyvinut) menší, obvykle čárkovitě kopina-
tý. Úboryv počtu2—6,skládajícívolnévrcholíky,
stopky úborů s roztr. až četnými 1—2mm dl. jedno-
duchými chlupy, četnými až 0,7 mm dl. stopkatý-
mi žlázkami a roztr. až četnými hvězdovitými

chlupy; zákrov 11—13mm dl., zákrovní listeny
s roztr. jednoduchými chlupy, roztr. až četnými
stopkatými žlázkami a s pouze ojedinělými
hvězdovitýmichlupy.Čnělkaa bliznováramena
žluté.

Poznámka: Poměrně častéjsou záměny sdruhem Hie-
racium bifidum, od kteréhose liší předevšímtuhými chlupy
naokraji listů, obvykle četnými stopkatými žlázkaminastop-
kách úborů (H. bifidum má okraj listů lysý nebo s ± měkký-
mi chlupy a na stopkách úborů obvykle nanejvýš roztrouše-
né stopkaté žlázky), žlutou čnělkou a bliznovými rameny
(H. bifidum má nanašem území čnělku abliznová ramena vět-
šinou tmavá) a tvarem listů (H. bifidum nemá nikdy nápadně
do špičky vytažené listy). Od habituálně poněkud podobné
subsp. graniticum se vedle tvaru listů (vytažená špička) liší
drobnými zuby při bázi čepele(subsp. graniticum má bázi Če-
pele hrubě zubatou, připomínající H. murorum) a zákrovy
s nanejvýš ojedinělými hvězdovitými chlupy (subsp. grani-
ticum má především na okrajích zákrovních listenů alespoň
roztroušené hvězdovité chlupy).

Rozšíření v ČR: Pouze v okolí Ústí nad
Labem, v kolinním stupni termofytika.

T: 4b.Lab.střed.(Neštědice,Kozí vrch; ÚstínadLabem,
Mariánský vrch).

Rostliny sbírané u Orlíka ve str. Povltaví (fyt. o. 41. Stř.
Povit.) jsou poněkud odlišné a jejich řazení k této subspecii
je sporné. V literatuře jsou i údaje z údolí říčky Krupé u Sta-
rého Města (Graupatal bei Mähr.-AItstadt, fyt. o. 73. Hanuš.-
rychleb. vrch.) a z údolí Oslavy od Ivančic (fyt. o. 16. Znoj.-
brn. pah. nebo68.Mor. podh. Vysoč.); dokladové sběrynebyly
nalezeny.

Celkové rozšíření: Spolehlivě znám pouze z Ces-
kého středohoří, udáván je i z Tyrolska.

(f) subsp.pseudorupigenum
řábník bledý skalní
Hieracium schmidtii subsp. pseudorupigenum (ZAHN)

ZAHN in ENGLERPfianzenr. 1921. - syn.:
Hieracium schmidtii subsp. rupicola var. pseudorupigenum
ZAHN in HALLIERet WOHLF.Koch's Syn. Deutsch. Schweiz.
H., cd. 3, 2:1777. 1901.

Exsikáty: PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs„ no 593.
ZAHN Hieraciotheca Eur.. no 867 (subsp. schmidtii

admixt.). —Extra fines: FRIESet LAGGER Hieracia Eur. Exs.,
no 72bis, 74.

Lodyha 15—25cm dl. Listy nasivěle zelené, na
líci lysé, na rubu s roztr. hvězdovitými a někdy
i s ojedinělými tuhými jednoduchými chlupy, na
okrajích, na rubu na stř. žilce a na řapíku chlu-
py četnější; listy přízemní růžice řapíkaté, s če-
pelí vejčitě kopinatou až kopinatou, 4—7cm dl.,
1,5—2,5cm šir., na vrcholu zaokrouhlenou nebo
špičatou. naokraji obvykle téměř celokrajnou, při
bázi s několika trojúhelníkovitými až úzce po-
dlouhle trojúhelníkovitými, rovnovážně odstá-
vajícími nebo mírně nazpět zahnutými zuby, na
bázi ± uťatou, řapík 2,0-4,5 cm dl.; lodyžní list
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I (2), řapíkatý, sčepelí kopinatou ažpodlouhle ko-
pinatou, 4—6cm dl., 1,0—1,8cm šir., špičatou,
v dol. části zubatou, řapík 0,3—1,0cm dl., druhý
lodyžní list (je-li vyvinut) menší, obvykle čárkovi-
tě kopinatý.Úbory v počtu2—5,skládajícívolné
vrcholíky, stopky úborů s ojedinělými až roztr.,
I ,5 mm dl. jednoduchými chlupy, četnými až
0,7 mm dl. stopkatými žlázkami a četnými hvěz-
dovitými chlupy; zákrov 10—13mm dl., zákrovní
listeny s roztr. až četnými jednoduchými chlupy,
roztr. krátkými stopkatými žlázkami a s roztr.
hvězdovitýmichlupy.Čnělkaa bliznováramena
žluté.

Rozšíření v CR: Vzácně v Krkonošíchana
jednélokalitě v Českémstředohoří;v subalpín-
ském, supramontánním, vzácně i kolinním stupni
(max.: Krkonoše, Kotel, 1350 m; min.: Kundrati-
ce, Holý vrch, ca 550 m).

T: 4b. Lab. střed. (Kundratice, Holý vrch). —O: 93. Krk.
(vz.).

Celkové rozšíření: IzolovanévýskytyvCR, Polsku,
na v. Slovensku (Dreveník na Spiši) a ve Skandinávii.

Poznámka I: Sběry z jz. Moravy a od Brna uváděné
Obornym (OBORNY1906:8)pod jménemH. schmidtii subsp.
crinigerum patří k H. onosmoides. Staré údaje o výskytu
v HrubémJeseníkunejsoudoloženyajsou snejvětší pravdě-
podobnosti mylné.

Poznámka 2: Hieracium schmidtii je hlavni druh. Na
územíCR sevyskytují následující vedlejší druhy odvozené
Od H. schmidtii: 53. H. chamaedenium (H. racemosum —
H. schmidtii), 4. H. glaucinum (H. murorum —H. schmidtii),
10.H. maculatum (H. glaucinum ž H. lachenaliö, 5, H. onos-
moides(H. lachenalii < H schmidtii), 6. H. saxifragum(H. Ia-
chenalii —H. schmidtil) a 7. H. wiesbaurianum (H. bifidum
H. schmidtii).

4. Hieracium glaucinum JORDAN—jestřábník
časný Tab. 106/3
(H. murorum —H. schmidtii)

Hieracium glaucinum JORDANCat. Graines Jard. Bot. Di-
jon 22, 1848. —Syn. : Hieraciumfragile JORDANObs. PJ.
Nouv. 7:34, 1849. —H. cinerascens JORDANCat. Jard. Gre-
noble 17, 1849. —H. praecox SCHULTZmp. Mitt. Pollichia
9:44, 1851.—H. rotundifoliumCELAK.fil. S.-B. Königl.
Böhm. Ges. Wiss. Prag, cl. 2, 1887:189, 1887. - H. subor-
tum G. SCHNEIDERDeutsche Bot. Monatschr. 6:123, 1888. —
H. silvaticum [Gruppel a) praecox (SCHULTZBF.) ZAHN in
HALLIERetWOHLF.Koch's Syn. Deutsch. Schweiz. FI., ed. 3,
2:1780, 1901.

Exsikáty: BAENIIZ Herb- Eur., no 2538. —ZAHNHie-
raciotheca Eur., no 449, 557. —Extra fines: ARVET-TOUVETet
GAUTIERHieraciotheca Gall., no 82, 281.282.413, 424-426,
643, 648. 650. 657, 766-769, 1440, 1481, 1487, 1739.
BAENrrz Herb. Eur., no 2567, 9901, 9903, 10298. - BTLLOT
FI. Gall. Germ. Exs., no 1027, 1028. -DÖRFLER Herb. Norm.,
no 4679. - SCHULTZHerb. Norm., ser. n., no 97, 2227, 2359.
—SCHULTZBIRCichoriaceotheca,no 20—22.—Soc.Dauphin.,
no 848, 2161. —SUDREHerb. Hieraciorum, no 17, 20, 22, 65,
67, 113, 114, 171, 226, 227, 282, 283, 287. - ZAHN Hiera-
ciotheca Eur., no 35, 150, 232.733, 734, 864.
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Vytrvalé byliny s přízemní růžicí listů a ob-
vykle pouze jedním lodyžním listem (někdy lo-
dyha bezlistá), připomínající H. murorum. Lody-
ha přímá, (10—)20—40(—50)cm dl., jednoduchá
nebo někdy s 1větví vyrůstající z úžlabí lodyžní-
ho listu, roztr. chlupatá 1—3mm dl. světlými jed-
noduchými chlupy a vtroušenými hvězdovitými
chlupy, ve stř. části často olysávající, pod květen-
stvím s ojedinělými až roztr. ca I mm dl. světlý-
mi jednoduchými chlupy s černoubází, ojedině-
lými až roztr. stopkatými žlázkami a roztr. ažčet-
nými hvězdovitými chlupy, v dol. části fialově
naběhlá. Listy mírně tužší, na líci lysé nebo pou-
ze s ojedinělými až roztr. jednoduchými chlupy,
nasivěle zelené,často (ale nevždy!) hnědofialově
až černohnědě skvrnité (skvrny vždy ostře ohra-
ničené, nikdy „rozpité”). na rubu s roztr., měkký-
mi, 1—2mm dl. jednoduchými chlupy, na stř. žil-
ce s četnými, až 5 mm dl. jednoduchými chlupy
a vtroušenými hvězdovitými chlupy, světle nasi-
věle zelené, často fialově až hnědofialově naběh-
té, na okraji s roztr. až četnými tužšími, 2—4(—6)
mm dl. jednoduchými chlupy a často s vtrouše-
nými kratičkými stopkatými žlázkami; listy pří-
zemní růžice v době květu v počtu 2—6,řapíkaté,
sčepelí vejčitou, vejčitě eliptickou, eliptickou, šir.
kopinatou až kopinatou, 5—8cm dl., 2,3—3,0cm
šir., na vrcholu zaokrouhlenou, hrotitou nebošpi-
čatou, na okraji středně hrubě zubatou, u vnitřních
listů často při bázi s několika většími, až I cm dl.,
úzce trojúhelníkovitými zuby, vz. s dlouhými (až
1,5 mm) třásnitými zuby v dol. i stř. části, na bá-
zi uťatou ažsrdčitou, méněčasto klínovitou, řapík
2—4cm dl.; lodyžní list (0)1(2), vyrůstající ob-
vykle v dol. 1/3 lodyhy, řapíkatý,s čepelí šir. ko-
pinatou až kopinatou, špičatou, na okraji v dol.
části zubatou, na bázi uťatou až klínovitou. Úbo-
ry středně velké, v počtu (2)3—10(—20),skládající
volné až ± staženévrcholíky s 1—3(—6)vzpříme-
nými nebo mírně obloukovitě prohnutými větve-
mi, akladium (1,0—)1,5—3,5(-4,0)cm dl., stopky
úborů hustě pokryté 0,2—0,9mm dl. stopkatými
žlázkami a hvězdovitými chlupy, někdy i s oje-
dinělými ca I mm dl. jednoduchými chlupy, s čer-
nou dol. částí sahající alespoň do 1/2 délky chlu-
pu; zákrov válcovitě vejcovitý, (8—)9—14mm dl.,
zákrovní listeny málo četné, nevýrazně střecho-
Vitě se kryjící, čárkovitě kopinaté, vnější tupé,
vnitřní špičaté, s roztr. až četnými jednoduchými
chlupy a stopkatými žlázkami, na okraji někdy
s ojedinělými hvězdovitými chlupy, hnědozelené
až černozelené, vnitřní světleji lemované. Květy
jazykovité s ligulou plochou, až 18 mm dl., na
zoubcích často s ojedinělými kratičkými chlupy,
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žlutou; čnělka a bliznová ramena žluté, nebo
s tmavšími vymetacími chlupy (na pohled tma-
vé). Nažky 3,5—4,5mm dl., hnědočerné. (2. polo-
vina Hkf.

2n = 18, 27, 36 (extra fines)

Poznámka: Ze střední Evropy jsou doposud známy
pouzetriploidní rostliny, diploidní a tetraploidní rostliny by-
ly zjištěny ve Francii.

Vari abilita: Velmi proměnlivý druh, zahrnující množ-
stvĺ morfotypů stojících mezi Hieracium schmidtii a H. mu-
rorum. Největší variabilita je ve tvaru, barvě (přítomnost či
absencenachových skvrn) aodění listů (hustotajednoduchých
i hvězdovitých chlupů, jednoduché chlupy mohou být ± měk-
ké neboaž tuhé)av odčnĺ stopekúborůa zákrovů. Ze střed-
ní Evropy je uváděno více než 80 subspeciĺ, seskupených do
dvou skupin:

I. Skupina subspeciĺ (grex) glaucinum (z Hieracium
praecox grex praecox, H. praecox A. trichopraecox ZAHN)—
zákrovy s jednoduchými chlupy i stopkatými žlázkami, listy
na líci obvykle lysé.Z nich je z našehoúzemíje uváděnoII
navzájem obtížné odlišitelných subspecií

2. Skupinasubspeciĺ(grex) cinerascens(JORDAN)
—zákrovy pouze sestopkatými žlázkami ncbo nancjvýš sojc-
dinělými jednoduchými chlupy, listy na líci obvykle roztr.
chlupaté.Z našehoúzemíje uváděno7subspeciĺpoměrněob-
tížně odlišitelných od H. murorum.

Ekologie a cenologie: Doubravy ajejich
náhradní porosty (většinou bory), méně často du-
bohabřiny alipové doubravy, vzácně i bučiny, les-
ní lemy, lomy, okraje komunikací; roste na měl-
kých až hlubších, sušších až čerstvě vlhkých,
obvykle živinami chudších, kyselých až neutrál-
ních, vzácněji až slabě zásaditých půdách. Těžiš-
tě výskytu je ve společenstvech řádu Quercetalia
roboris, méně je zastoupen ve společenstvech
řádu Quercetalia pubescenti-petraeae a svazů
Carpinion a Luzulo-Fagion, velmi vzácně i Cala-
magrostion villosae.

Rozšíření v ČR: Vzácně v Podkrušnoho-
ří, Ceském středohoří, ve stř. Povltaví, u Manětí-
na, v Krkonoších, na Znojemsku (údolím Dyje
proniká až k Vranovu nad Dyjí) a v údolí Oslavy.
Roste od termofytika po oreofytikum, od kolinní-
ho do subalpínskéhostupně, s těžištěm výskytu ve
stupni kolinním (max.: Krkonoše, Studniční hora,
1400 m).

T: 1. Doup. pah.,3. Podkruš. pán..4. Loun.-lab, střed.,
14a. Bydž. pán. (Hrádek u Nechanic, zámecký park), 16.
Znoj.-brn.pah.—M: 25.Krušn.podh.,28e.Žlut. pah.(okolí
Manětína),41. Stř.Povlt., 68.Mor. podh.Vysoč.—O: 93.Krk.
(velmi vz.).

V literatuřeje uváděni z okolí ČeskéLípy a Poličky,
doklady nebyly nalezeny.

Celkové rozšíření: TZžištěrozšffenĺjeveSpaněIsku,
v j. Francii, z. Alpách a na Korsice, odkud proniká ostrůvko-
Vitě do stř. ajv. Evropy, na východ až do Turecka; další část
areálu leží v Nizozemsku, na Britkém souostroví a ve Skan-
dinávii.

5. Hieracium onosmoidesFRIES—jestřábníkru-
měnicovitý Tab. 108/2

(H. lachenalii < H. schmidtii)

Hieracium onosmoides FRIESNova Acta Reg. Soc. Sci.
Upsal., ser. 2, 14:102, 1848. —Syn. : Hieracium schmidtii
var.foliosum TAUSCHFlora, Regensburg,I I, Ergänzungsbl.
1:65, 1828.—H. pallidum var. crinigerum FRIESNova Acta
Reg. Soc.Sci. Upsal., ser.2, 14:94, 1848.—H. crinigerum
(FRIES) Värmländsk. Archierac. 9, 1889 (non
vidi).

Exsikáty: FI. Exs. Austro-Hung., no 3345. —PETRÁK
FI. Bohem. Morav. Exs., no 1197. —ZAHN Hieraciotheca Eur.,
no 368, 870. —Extra fines: BAENITZ Herb. Eur., no 6971. —
DAHLSTEDTHieracia Scand., fasc. XV, no 14.—FRIESet LAG-
GERHieracia Eur. Exs., no 82b. —LINDEBERGHieracia Scand.,
no 32, 114.

Vytrvalé byliny s tuhými chlupy, přízemní rů-
žicí listů a několika lodyžními listy, připomínají-
cí H. schmidtii. Lodyha přímá, 35—60cm dl., jed-
noduchá, v dol. části (až po inserci nejdolejšího
lodyžního listu) hustě chlupatá jednoduchými
chlupy a s ojedinělými hvězdovitými chlupy, ve
stř. části s řídce roztr. jednoduchými a hvězdovi-
tými chlupy až olysalá, pod květenstvím s ojedi-
nělými stopkatými žlázkami, roztr. hvězdovitými
chlupy a někdy s ojedinělými až roztr. jednodu-
chými chlupy, v dol. části nachově naběhlá. Listy
± tuhé, naokraji drobně ažhrubě zubaté (zuby ně-
kdy až 18mm dl.), zuby obvykle pouze v dol. astř.
části čepele, někdy i na řapíku, úzce trojúhelní-
kovité, častodopředu zahnuté, listy naokraji a na
řapíku s četnými štětinovitými, 3—6mm dl. jed-
noduchými chlupy, na líci olysávající, obvykle
pouze při okrajích řídce chlupaté, sivozelené ne-
bo alespoň nasivělé, vz. s nachovými skvrnami,
na rubu buď po celé ploše roztr. (pouze na stř. žil-
ce hustě) chlupaté nebo olysávající, světle sivo-
zelené; listy přízemní růžice v době květu v poč-
tu 2—4(—6),řapíkaté, 8—16(—20)cm dl., (1,3—)
2,5—3,5(-4,2) cm šir., sčepelí eliptickou, podlou-
hle eliptickou, šir. kopinatou ažkopinatou (uvněj-
ších listů někdy až vejčitou), na vrcholu tupě špi-
čatou, špičatou nebo (u často zaschlých vnějších
listů) zaokrouhlenou, na bázi ± dl. klínovitou; lu-
penité lodyžní listy v počtu (1)2—4(—6),v hor. Čás-
ti lodyhy pak ještě obvykle 1—3mnohem menší,
listenům podobné listy, nejdolejší lodyžní list krát-
ce či dl. řapíkatý, cm dl., 1,8—3,4
cm šir., s čepelí podlouhle eliptickou, eliptickou,
kopinatou až šir. kopinatou, špičatou, na bázi klí-
novitou, následující list přisedlý nebo krátce řapí-
katý, kopinatý až eliptický, na vrcholu špičatý,
hor. lodyžní listy buď lupenité, úzce kopinaté, ne-
bo častěji listenům podobné,čárkovité. Úbory
středně velké, v počtu (1—)3—8(—20)(časté jsou

Hieracium 559

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

https://ocr.space/searchablepdf#watermark


nevyvinuté zaschlé úbory v paždí listenů) skláda-
jící volné vrcholíky (architekturou připomínající
H. schmidtii), akladium 1—3(—7)cm dl., stopky
úborů s obvykle řídce roztr. 1—2mm dl. světlými
jednoduchými chlupy (někdy bez jednoduchých
chlupů), roztr. až četnými 0,2—(),6mm dl. stopka-
tými žlázkami a četnými hvězdovitými chlupy,
světle zelené až tmavěji zelenošedé; zákrov vej-
covitý, 10—12mm dl., zákrovní listeny obvykle
četné, střechovitě se kryjící, čárkovitě kopinaté,
špičaté, s roztr. až četnými jednoduchými chlupy,
řídce vtroušenými stopkatými žlázkami anaokra-
jích s četnými, na ploše řídce roztr. hvězdovitými
chlupy, zelenošedé, vnitřní světleji lemované.
Květy jazykovité s ligulou plochou, až20 mm dl.,
na zoubcích obvykle s ojedinělými kratičkými
chlupy, žlutou; čnělka a bliznová ramena žluté.
Nažky 3,5—4,5mm dl., tmavě hnědé až černé.
(V-)VI-VII. Hkf.

2n = 27 (extra fines)

Variabilita: Proměnlivý především ve tvaru, hustotě
odění a barvě listů, velikosti zubů na listech. v počtu lodyž-
nich listů a v odění stopek úborů a zákrovů. Ze str. Evropy je
uváděno 20 subspecií seskupených do 4 skupin (gregů), z na-
šeho území jsou uváděny subsp.onosmoides, subsp. crinige-
rum (FRIES) ZAHN, subsp. buglossoides (ARVET-TOUVET)
ZAHN, subsp. geisenheyneri ZAkN, subsp. subrude (ARVET-
TOUVET)ZAHNa subsp. albocrinipes ZAHN; jejich taxono-
mická hodnota není zcela jasná. Nápadně úzkolisté rostliny
jsou známy např. z Okolí Mostu, rostliny s více chlupatými
listy bylysbírányvokolíÚstínadLabem,rostlinyskuubězu-
batýmilisty v labskésoutěscemeziÚstímnadLabemaLi-
toměficemi. Vzhledem k velice neostré hranici k H. satifra-
gum jsou obadmhy některými autory spojovány pod jménem
H. saxifragum s. l. (BRÄUTIGAMet BRÄUTIGAM1968).

Ekologie a cenologie: Skály, skalnaté
svahy a srázy, bory; na slunných nebo polostin-
ných stanovištích na mělkých, kamenitých, suš-
ších, humusem chudých půdách na tvrdých ne-
vápnitých horninách, především čedičích, zněl-
cích, žulách a svorech. Roste ve společenstvech
svazů Alysso-Festucion pallentis a Dicrano-Pi-
nion.

Rozšíření v ČR: Roztroušeně v Českém
středohoří, vzácně v okolí Kadaně a ve stř. Povl-
taví, izolovaněu ČeskéLípy, v údolí Tepléj. od
Bečova au Němčic na Blatensku; na Moravě ros-
te v kaňonu Dyje jz. od Znojma, na serpentinitech
u Mohelna a u Ostrovačic. VZtšina lokalit je v ter-
mofytiku, vzácně zasahuje i do mezofytika, pře-
devším v kolinním, vzácně v suprakolinním stup-
ni (max.: Louka, údolí Teplé, ca 640 m). A

T: l. Doup.pah.,4. Loun.-lab. střed.,16.Znoj.-brn. pah.
—M: 28. Tep. vrchy (Louka, údoli Teplé), 36a. Blat. (Něm-
čice, výskyt snad souvisí s arelou ve Středním Povltaví),
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41. Stř. Povit. (údolí Vltavy u Zvíkova; ve vltavském údolí
mezi Vraným nadVltavou aCholinem v přechodných typech
k H. schmidtii subsp.candicans), 52. Ral.-bez. tab. (Hamr na
Jezeře),68. Mor. podh.Vysoč. (velmi vz.).

Celkové rozšíření: Evropa;souvislejiodŠpanělska
presj. a stř. Francii do z. Alp, naBritském souostrovía ve
Skandinávii, do stř. a jv. Evropy zasahuje pouze ostrůvkovi-
tě, nejdále na východ do Maďarska.

6. Hieracium saxifragum FRIES— jestřábník
lomikamenovitý Tab. 107/1
(H. lachenalii —H. schmidtii)

Hieracium saxifragum FRIESNova Acta Reg. Soc. Sci.
Upsal., ser. 2, 14:100, 1848. —Syn. : Hieracium Xincertum
G. SCHNEIDERDeutsche Bot. Monatschr. 6: 123, 1888. —H. ru-
pigenumCELAK.S.-B. Königl. Böhm. Ges.Wiss. Prag,cl. 2,
1888:474, 1889 non ARVET-TOUVET 1888.

Exsikáty: ZAHN Hieraciotheca Eur.. no 643. —Extra
fines: BAENITZ Herb. Eur., no 3983. —DAHLSTEDT Hieracia
Scand.. fasc. X, no 67. —LINDEBERGHieracia Scand., no 30,
115.

Vytrvalé byliny s přízemní růžicí listů a ob-
vykle 2—4lodyžními listy. Lodyha přímá nebo
mírně vystoupavá, cm dl., jed-
noduchá nebo vz. s I větví, při bázi s roztr. jed-
noduchými chlupy, výše ± lysá, pod květenstvím
s četnými hvězdovitými chlupy, vz. i s ojedinělý-
mi jednoduchými chlupy a stopkatými žlázkami,
při bázi nachově naběhlá. Listy tužší, na okraji
drobně zubaté, zuby obvykle nanejvýš 4 mm dl.,
úzce trojúhelníkovité, zakončené mukronátní
žlázkou, často ± pravidelně uspořádané (vzdále-
nost mezi sousedními zuby ca I cm); na okraji če-
pele, na rubu na stř. žilce a na řapíku roztr. chlu-
paté tužšími 0,5—1,5mm (na řapíku až 3.0 mm)
dl. jednoduchými chlupy, na líci ± lysé, nasivěle
zelené, na rubu řídce chlupaté až olysávající, svět-
le nasivěle zelené; listy přízemní růžice v době
květu v počtu 3—6,dl. řapíkaté, vnější (v doběkvě-
tu již často zaschlé) s čepelí šir. kopinatou až vej-
čitou, na vrcholu zaokrouhlenou, na bázi klíno-
vitou, vnitřní 9—28cm dl., 1,()-—3,0(—3,5)cm šir.,
s čepelí podlouhle eliptickou, eliptickou až po-
dlouhle kopinatou, někdy nápadněúzkou (poměr
délky a šířky až 7:1), špičatou, na bázi dl. klíno-
vitou; lodyžní listy v počtu dol. list
řapíkatý, 6—12(—17)cm dl., I cm šir.,
s čepelí kopinatou až šir. kopinatou, na vrcholu
špičatou, na bázi klínovitou, v dol. části s úzce
trojúhelníkovitými, někdy dopředu zahnutými až
1,2 mm dl. zuby, stř. a hor. listy (jsou-li vyvinu-
ty) přisedlé nebo krátce řapíkaté, kopinaté, na
vrcholu špičaté, na okraji v dol. části ± zubaté,na
báziklínovité.Úborystředněvelké,v počtu
3—5(—1()),skládající volné vrcholíky, větve dlou-
hé, üladium 1,0—2,5(—6,0)cm dl., stopky úborů
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světle zelené až tmavěji hnědozelené, s četnými
hvězdovitými chlupy, ojedinělými až roztr. stop-
katými žlázkami a někdy i s ojedinělými 0,7—1,5
mm dl. světlýmijednoduchými, v dol. 1/3—1/2čer-
nými chlupy; zákrov válcovitě vejcovitý až vej-
covitý, 10—11mm dl., zákrovní listeny obvykle
četné, střechovitě se kryjící, čárkovitě kopinaté,
tupě špičaté,s roztr. jednoduchými chlupy, ojedi-
nělými stopkatými žlázkami a na okrajích s čet-
nými, na ploše ojedinělými až roztr. hvězdovitý-
mi chlupy, hnědozelené, vnitřní světleji lemova-
né. Květy jazykovité s ligulou plochou, až 17mm
dl., na zoubcích s ojedinělými kratičkými chlupy
až lysou, žlutou; čnělka a bliznová ramena žluté
nebo šedožluté. Nažky 3,2—3,8mm dl., kaštano-

hnědé. V-VIII(-IX). Hkf.

Variabilita: Značně proměnlivý druh. především
v počtu lodyžních listů, tvaru listů aoděni stopekúborůa zá-
krovů. Ze stř. a jv. Evropy je uváděno ca 20 subspecií; u nás
předevšímhorskáendemickásubsp.celakovskianum(ARVET-
-TOUVET)ZAHN(z H. rupigenumCELAK.non ARVET-TOUVET,
H. G. SCHNEIDER,H. rupicola var. sudetic.um
UECHTR.),nápadnáúzkými, podlouhlekopinatými listy ama-
lým počtem lodyžních listů (obvykle I ), známá pouze z Krko-
noš. Kromě toho byly z našeho území popsány subsp. ma-
linskyi ZAHNa subsp. behriorumZAHN(Oběz Českého
středohoří) a uváděna je subsp. merum ZAHN (povšechná lo-
kalizace „Böhmen”). Zatímco subsp.celakovskianumpřed-
stavuje dobře vyhraněný a poznatelný morfotyp. taxonomic-
ká hodnotadalšíchtří je nejasná,

Ekologie a cenologie: Skalnaté svahy
a droliny, světlé lesy; na slunných nebo polostin-
ných stanovištích na mělkých, kamenitých, suš-
ších, humusem chudých půdách na tvrdých ne-
vápnitých horninách. Roste ve společenstvech
svazů Genisto germanicae-Quercion a Calamag-
rostion villosae.

Rozšíření v CR: Českéstředohoří, Křivo-
klátsko, Poohří a Krkonoše, v kolinním, supra-
montánním a subalpínském stupni (max.: Krko-
noše, Horní Rudník, 1350 m).

T: 2. Stř. Poohří (vz.). 4b. Lab. střed. (vz.). —M: 32. Kři-
vokl. —O: 93. Krk. (Kotel a Kotelné jámy: Zadní Planina;
Úpskájáma;Rudník:Kozi hřbety.lit.),

Celkové rozšíření: Evropa: výskyt je soustředěndo
s. části od IslanduaBritského souostrovípřesSkandinávii do
sz. Ruska (na severovýchod po poloostrov Kola), další oblast
výskytu saháodPyrenejipřesFranciiaNěmeckodoCR.

7. Hieracium wiesbaurianum UECHTR.—jest-
řábník Wiesbaurův
(H, bifidum —H. schmidtii)
Hieracium wiesbaurianum UECHTRITZ in BAENrrz Herb.

Eur.Prosp.1879:5,1879.—Syn.: Hieracium canofloccosum
CELAK.Anal. Květ. Cech.Moravy aRakouskéhoSlezska,ed.
2, 181. 1887.

Exsikáty: PETRAKH. Bohem. Morav. Exs., no 1194.—
ZAHN Hieraciotheca Eur., no 866. —Extra fines: ARVET-TOV-
VET et GAUTIER Hieraciotheca Gall.. no 287. 419 (ut H.
subincisum), 421—423, 429 (ut H. murorum var. subcaesium),
628, 629, 645, 779, 952.953, 956-961, 963-965, 974-979,
1129, 1483. 1620, 1627. Herť. Eur.,no 1173.3679.
- BILLOT FI. Gall. Gem. Exs, no 3143. SCHULTZ Herb.
Norm., ser. n.. no 542, 901 (ut H. caesium). Soc. Dauphin..
no 5638. —SUDRE Herb. Hieraciorum. no 61.

Vytrvalé byliny s přízemní růžicí listů a ob-
vykle pouze jedním lodyžním listem, vzhledem
připomínající H. bifidum. Lodyha přímá, (10—)
20-40(—50) cm obvykle jednoduchá, s ojedi-
nělými až roztr. jednoduchými a hvězdovitými
chlupy, ve stř. části často téměř lysá, v hor. části
s ojedinělými až roztr. ca I mm dl. jednoduchými
chlupy sčernou dol. částísahajícído ca 1/2délky
chlupu, ojedinělými stopkatými žlázkami a roztr.
až četnými hvězdovitými chlupy. Listy ± tuhé, na
líci s roztr. krátkými jednoduchými chlupy nebo
až téměř lysé, trávově zelené až mírně nasivělé,
někdy nachově skvrnité, na rubu na ploše s roztr.,
na stř. žilce a na okraji četnými, až 4 mm dl. tuž-
šími jednoduchými chlupy, na stř. žilce navíc
s hvězdovitými chlupy, světleji zelené: listy pří-
zemní růžice v době květu v počtu 3—8,řapíkaté,
s čepelí vejčitou, podlouhle vejčitou. kopinatou až
šir. kopinatou, 4—7cm dl., cm šir.,
na vrcholu zaokrouhlenou (u vnějších listů) nebo
špičatou, na okraji v dol. a stř. části zubatou, při
bázi obvykle s několika až 1,2 cm dl. trojúhelní-
kovitými až úzce trojúhelníkovitými zuby, na bá-
zi šir. klínovitou až uťatou.řapík cm
dl.; lodyžní list obvykle l, řapíkatý, s čepelí úzce
kopinatou až šir. kopinatou, 2—4cm dl..
cm šir., na vrcholu ostře špičatou, k bázi ± náhle
klínovitě se zužující až uťatou, především v dol.
části zubatou.Úbory střednčvelké, v počtu
3—8(—18)(časté jsou nevyvinuté zaschlé úbory
v paždí listenů) skládající volné vrcholíky s 1—3
(—5) větvemi l. řádu, akladium cm dl..
stopky úborů s ojedinělými ca 1mm dl. jednodu-
chými chlupy s černou dol. částí sahající alespoň
do 1/2 délky chlupu, roztr, 0,2—0,6mm dl. stop-
katými žlázkami a četnými hvězdovitými chlupy;
zákrov vejcovitý, (8—)10—12(—13)mm dl., zá-
krovní listeny obvykle četné, střechovitě sekryjí-
cís čárkovitě kopinaté, špičaté, s roztr. jednodu-
chými chlupy a stopkatými žlázkami a především
na okrajích vnějších listenů (ale téměř vždy i na
ploše) s četnými hvězdovitými chlupy, hnědo-
zelené až černozelené, vniďní světleji lemova-
né. Květy jazykovité sligulou plochou, až 12 mm
dl., na zoubcích s ojedinělými kratičkými chlupy
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neboaž lysou, žlutou; čnělka a bliznová ramena
obvykle šedavěžluté. Nažky 2,5—3,0mm dl., čer-
veně kaštanově hnědé. V—VI. Hkf.

2n = 27, 36 (extra fines)

Poznámka: Podobný jestřábník Hieracium glaucinum
má stopky úborů hustě pokryté stopkatými žlázkami, vrcho-
lík obvykle připomínající H. murorum (více stažený,větve
alespoň mírně obloukovitě vystoupavé), a na našem území
Častonachověskvrnité listy (H. wiesbaurianummá naopak
nanašemúzemílisty obvyklebeznachovýchskvrn).OdH. bi-
fidum sespolehlivěpoznápodletužšíchchlupůnaokraji listů.

Variabilita: Proměnlivý především ve velikosti zá-
krovů, barvě čnělky a bliznových ramen, odění listů, stopek
úborů a zákrovů a délce větví květenství. Ve střední Evropě
je rozlišovánoca 80 subspeciĺ,z našehoúzemíjsou uváděny
subsp.austromoravicumOBORNYet ZAHN.subsp.canifloc-
cumZAHN(z H. canofloccosumCELAK.),subsp.subdiversi-
folium ZAHNa subsp. subwiesbaurianum ZAHN.Taxonomic-
ká problematika vnitrodruhového členčnĺ neni však dosud
uspokojivě vyřešena.

Ekologie a cenologie: Skály, skalnaté
svahy a srázy,řídké bory, travnaté svahy; na slun-
ných nebopolostinných stanovištíchnamělkých,
kamenitých, sušších, humusem chudých půdách
především na vápencích, vápnitých slepencích,
čedičích, znělcích a žulách. Roste ve společen-
stvechsvazůHelianthemo cani-Festucion pallen-
tis, Alysso-Festucion pallentis, Bromion erecti
aDicrano-Pinion, velmi vzácně i Calamagrostion
villosae.

Rozšíření v CR: Vzácně v Ceském středo-
hoří, Ceskémkrasu, Krkonoších, Podyjí a v oko-
lí Moravského Krumlova; roste v termofytiku,
velmi vzácně i v oreofytiku, v kolinním a subal-
pínském stupni (max.: Krkonoše, Velká Kotelná
jáma, ca 1360—1400m). ů

T: 4. Loun.-lab.střed.,8.Ces.kras(vz.), 16.Znoj.-bm.
pah. (okolí Znojma; Rokytná u Moravského Krumlova). —
O: 93. Krk. (Velká Kotelnájáma; Dlouhý důl).

Celkové rozšíření: Evropa: rozšífenfje soustředěno
dodvouhlavních oblastí:první zahrnujeVelkouBritánii a jz.
část Skandinávie, druhá j. Pyreneje, j. Francii a Korsiku a ví-
ceči méně izolované výskyty ve sr. ajv. Evropě, na sever po
Sasko-AnhaItsko. Sasko aj. Polsko, na východ po Rumunsko
(Turdajskásoutěskaa Banát)aŘecko.—Mapy:BRÄLTIGAM
et KNAPP 1974:12: MEUSELet al. 1992:553.

8. Hieracium murorum L. —jestřábníkzední
Tab. 106/1

Hieracium murorum LINNAEUSSp. PI. 802, 1753. —
Syn. : Hieracium murorum var. sylvaticum L. Sp. PI. 803,
1753.-H. sylvaticu,n (L.) L. FI. Anglica 21, 1754.-H. cre-
pidiflorum POLÁKOesterr.Bot. Z. 34:155, 1884.

Exsikáty: PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 276,
277, 1189, 1198. -ZAHN Hieraciotheca Eur„ no 233, 351,352,
632, 876. Extra fines: BAENrrz Herb. Eur., no 6333. —BIL*
LOTFI. Gall. Germ. Exs., no 1266, 2300. —CALLIFRFI. Siles.
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Exs.,no 190. - Herb. Norm., n060, 186,4676. - FI.
Exs. Austro-Hung., no 3357-3359.- HAYEKFI. Stir. Exs., no
496-498, 100.- HOFMANNPl. Crit. Saxon., no 150.-Pl. Po-
Ion. Exs., no 198. — SCHULTZ Herb. Norm., no 92, 99. —
SCHULTZBIP.Cichoriaceotheca, no 15, 16.—Soc. Dauphin.,
no 4174. —SUDREHerb. Hieraciorum, no 23, 24, 117, 173. -
ZAHN Hieraciotheca Eur., no 35—37, 234, 236, 237, 448,
450-452, 558, 559, 559a, 735-739.

Vytrvalé byliny s přízemní růžicí listů a ob-
vykle jedním lodyžním listem. Lodyha přímá,
( 10-)20—50(—80)cm dl.. často mírně zprohýbaná,
v dol. části s ojedinělými až roztr., vz. až četnými
světlými jednoduchými chlupy a někdy s ojedi-
nělými hvězdovitými chlupy, ve stř. části s ojedi-
nělými až roztr. jednoduchými a hvězdovitými
chlupy, někdy s ojedinělými stopkatými žlázka-
mi, vz. olysalá, v hor. části s četnými obvykle ne-
stejně dlouhými tmavými stopkatými žlázkami
ačetnými hvězdovitými chlupy, vz. sojedinělými
jednoduchými chlupy, světle zelenohnědá. Listy
měkké až tužší, s roztr., na okraji, na rubu na stř.
žilce a na řapíku až četnými (a delšími, až 4 mm
dl.) měkkými jednoduchými chlupy, na rubu na
stř. žilce, vz. i na rubu na ploše(předevšímu lo-
dyžního listu) s ojedinělými až roztr. hvězdovitý-
mi chlupy, tmavěaž trávově zelené,na rubusvět-
lejší a často fialově nebo hnědofialově naběhlé;
listy přízemní růžice četné, dl. řapíkaté, s čepelí
vejčitou, podlouhle vejčitou. eliptickou, kopi-
natou nebo až téměř okrouhlou, 4—10(—16) cm
dl., cm šir., na vrcholu špiča-
tou, tupě špičatou až zaokrouhlenou. v dol. 1/2
obvykle hrubě zubatou, zuby trojúhelníkovité,
úzcetrojúhelníkovité až podlouhlé, někdy až 2cm
dl., nejdolejší obvykle ± kolmé k podélné ose
listu, někdy mírně nazpět zahnuté, v hor. 1/2 ob-
vykle pouzedrobnězubatouažtéměřcelokrajnou,
na bázi uťatou, srdčitou nebo zaokrouhlenou, řa-
pík 4—7(—9)cm dl.; lodyžní list obvykle 1 (velmi
vz. listy 2—3nebo lodyha bezlistá), řapíkatý, po-
dobný vnitřním listům přízemní růžice nebo ná-
padně menší, s čepelí úzce kopinatou až čár-
kovitou. Úbory středněvelkéažmenší,v počtu
(1—)4—15(—30),skládající ± stažené vrcholíky,
větve ± obloukovitě prohnuté nebo rovnovážně
odstávající, akladium 0,5—2,5(—7,0)cm dl., stop-
ky úborů s četnými až hustými, 0,3—1,2mm dl.
černými stopkatými žlázkami, roztr. až četnými
hvězdovitými chlupy a velmi vz. i s ojedinělými
0,5—1,5mm dl. jednoduchými chlupy sčernoudol.
částí sahající alespoň do 1/2 délky chlupu; zákrov
vejcovitý až válcovitě vejcovitý, (8—)9—10(—13)
mm dl., zákrovní listeny málo četné, pouze nevý-
razně střechovitě se kryjící, čárkovitě kopinaté,
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vnější tupé až tupě špičaté, vnitřní špičaté, s čet-
nými až hustými stopkatými žlázkami, bez nebo
s ojedinělými hvězdovitými chlupy a velmi vz.
i s ojedinělými tmavými jednoduchými chlupy,
černozelené, vnitřní nápadně světleji lemované.
Květy jazykovité s ligulou plochou, až 19mm dl.,
na zoubcích lysou nebo vz. s ojedinělými kratič-
kými chlupy; čnělka a bliznová ramena šedožlu-
té až černožluté, méně často žluté. Nažky 3,0—3,5
mm dl., hnědočerné až černé. IV—IX. Hkf.

2n = 27, 36 (extra fines)

Variabilita: Velmi proměnlivý, především ve tvaru
a hustotě odění listů, v rozmístění, velikosti a tvaru zubů na
Okraji listů, ve velikosti úborů, počtu a uspořádánízákrov-
ních listenů, oděni stopek úborů azákrovních listenů (husto-
ta a délka stopkatých žlázek, absenceči přítomnost jedno-
duchých chlupů —obvykle chybějí, hustota hvězdovitých
chlupů), v odění ligul (zoubky většinou lysé, vz. s ojedině-
lými kratičkými chlupy) a barvč čnělky a bliznových ramen
(obvykle tmavá. méně často žlutá). Ze střední ajv. Evropy je
uváděno více než 350 subspecií, velké množství taxonů (ot>
vykle v hodnotě druhu) bylo navíc popsáno ze Skandinávie
a Ruska. Z našeho území je uváděno přes 50 subspeciĺ; je-
jich rozlišování je mnohdy obtížné a taxonomická hodnota
vesměs nejasná.

Ekologie a cenologie: Listnaté i jehlič-
naté lesy ajejich lemy, lesní světliny a paseky,zá-
řezy komunikací, travnaté, kamenité i křovinaté
stráně. Roste na půdách čerstvě vlhkých až suš-
ších, hlinitých, kyselých až neutrálních, živinami
chudších, humóznějších. Je znám především ze
společenstev tříd Querco-Fagetea a Quercetea
robori-petraeae, méně často třídy Vaccinio-Pi-
ceetea a svazu Trifolion medii.

Rozšíření v CR: Hojněod planárníhodo
supramontánního stupně, roztroušeně i ve stupni
subalpínském (max: Sněžka, 1450 m).

Celkové rozšíření: Evropa Od Islandu, Britského
souostroví asv.části Pyrenejského poloostrova (několik men-
ších arel je i v jeho stř. části) na východ po Ural, okolí Mosk-
vy, z. a stř. Ukrajinu (izolovaně na Krymu), na sever až zapo-
lární knih. na jih doj. Itálie (sporné údaje jsou ze Sicflie) a s.
částiŘecka;Kavkaz,s.částMaléAsie;synantropnëvSever-
ní Americe a na Novém Zélandu. Mapy: MEUSELet al.
1992:552.

Poznámka: Hieracium murorumjehlavnĺ druh. Zved-
lejších druhů odvozených od H. murorum sena našemúzemí
vyskytují 24. H. atratum (H. alpinum < H. murorum), 41—42.
H. corconticum agg. (H. nigrescens < H. prenanthoides),
9. H. diaphanoides (H. lachenalii —H. murorum), 34—35.
H. epimedium agg. (H. bifidum —H. juranum), 25. H. glan-
dulosodentatum (H. lachenalii —H. nigrescens), 4. H, glau-
cinum (H. murorum—H. schmidtii), 45. H. gombenseagg.
(H. epimedium —H. atratum), 32. H. juranum agg. (H. muro-
rum H. prenanthoides), 10. H. maculatum (H. glaucinum ž
H. lachenalii), 19—23.H. nigrescens agg. (H. alpinum ž
H. murorum), 40. H. nigritum (H. fritzei —H. murorum) a 33.
H. umbrosumagg.(H. murorum >H. prenanthoides).

9. Hieracium diaphanoides LINDEB.—jestřáb-
ník průzračný
(H. lachenalii —H. murorum)

Hieraciumdiaphanoides LINDEBERGHier.Bidr- I I , 1882.
—Syn.: Hieracium umbrosum auct. non JORDAN1848.

Exsikáty: Extra fines: DAHLSIEDT Hieracia Scand.
fasc. II, no 84; fasc. IX, no 67; fasc. X, no 62; fasc. XXI, no
41, 42. —FI. Exs. Austro-Hung., no 3366. —LINDEBERGHie-
racia Scand.,no 123.—ZAHNHieraciotheca Eur., no 354, 877,
887.

Vytrvalé byliny stojící morfologicky mezi
Hieracium murorum a H. lachenalii. Lodyha pří-
má, (35—)55—75(—100)cm dl., v dol. části s roztr.
až četnými světlými jednoduchými chlupy, ve stř.
části s roztr. jednoduchými a hvězdovitými chlu-
py, někdy olysalá, pod květenstvím s ojedinělými
1—2mm dl. jednoduchými chlupy, roztr. stopka-
tými žlázkami a roztr. až četnými hvězdovitými
chlupy, na bázi obvykle hnědofialově naběhlá.
Listy (především lodyžní) tužší, roztr. (na řapíku
často hustě) chlupaté jednoduchými chlupy, na lí-
ci tmavě trávově zelené, na rubu světlejší, nasi-
vělé, často fialově až hnědofialově naběhlé; listy
přízemní růžice v počtu 1—3,dl. řapíkaté, s čepe-
lí vejčitou, podlouhle vejčitou aželiptickou, 7—13
cm dl., 2,3—4,5cm šir., na vrcholu tupou až špi-
čatou, na okraji v dol. 1/2 hrubě zubatou, zuby
trojúhelníkovité až úzcetrojúhelníkovité, nejdel-
ší až 0,8(—1,0) cm dl., obvykle kolmé k podélné
ose listu, zakončené mukronátní žlázkou, v hor.
části obvykle pouze drobně zubatou až celokraj-
nou, na bázi uťatou nebo ± náhle klínovitě se zu-
žující; lodyžní listy v počtu 2—3(—5),2—5xdelší
než široké, nejdolejší list řapíkatý, podobný lis-
tům přízemní růžice, následující list kratičce řa-
píkatý, s čepelí podlouhle vejčitou, šir. kopinatou
až kopinatou, na vrcholu špičatou, naokraji v dol.
části zubatou, na bázi náhle klínovitě sezužující
nebo uťatou, hor. lodyžní listy mnohem menší,
přisedlé, kopinaté ažšir. kopinaté, navrcholu špi-
čaté,při bázi zubaté.Úbory středněvelké,v po-
Čtu (5—)10—2()(—40),skládající ± volné vrcholíky
s (2)3—6(—10)± prohnutými větvemi, akladium
(0,5—)1,0—3,0(—5,0)cm dl., stopky úborů s oje-
dinělými ca 1,5 mm dl. jednoduchými chlupy
s černou dol. částí sahající do ca 1/2 délky chlupu
(někdy bez jednoduchých chlupů), četnými až
hustými, 0,3—1,1 mm dl. stopkatými žlázkami
a roztr. až četnými hvězdovitými chlupy; zákrov
vejcovitý až válcovitě vejcovitý, 9—13mm dl.,
zákrovní listeny málo četné,pouze nevýrazně stře-
chovitě se čárkovitě kopinaté, vnější tupé,
vnitřní špičaté, s ojedinělými jednoduchými chlu-
py (někdy bez jednoduchých chlupů), hustými
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dlouhými stopkatými žlázkami a ojedinělými, na
okrajích vnějších listenů roztr. hvězdovitými chlu-
py, černozelené, vnitřní světleji lemované. Květy
jazykovité s ligulou plochou, až 18 mm dl., na
zoubcích lysou, žlutou; čnělka a bliznová ramena
žluté nebo s černými vymetacími chlupy. Nažky
2,8—3,2 mm dl., hnědočerné. VI—VIII. Hkf.

2n = 27 (extra fines)

Variabilita: Velmi proměnlivý druh, především ve
tvaru listů aodění stopek úborů azákrovních listenů. Ze střed-
ni Evropy je uváděno asi 40 subspeciĺ, z našeho území 5
(subsp. diaphanoides, subsp.microdontophyllum ZAHNÍsubsp,
pseudumbrosumZAHN, subsp.subpinnatifidum BORNM.et
ZAHNa subsp.wederi ZAHN):jejich taxonomická hodnota
není zcela jasná a vyžadují další studium.

Ekologie a cenologie: Světlé doubravy,
dubohabřiny, suťové lesy, bučiny, jehličnaté lesy.
lesní lemy, louky. Roste na mělkých i hlubších,
čerstvě ažstřídavě vlhkých i sušších,kyselých až
neutrálních, méně často slabě zásaditých, živina-
mi chudších půdách. Je znám především ze spo-
lečenstev řádů Quercetalia pubescenti-petraeae,
Quercetalia robori-petraeae, třídy Vaccinio-Pi-
ceeteaasvazůTilio-Acerion, Luzulo-Fagion aCar-
pinion.

Rozšíření v ČR: Pohraničnípohoří od
ŠumavypřesKrušnéhory,Jizerskéhorya Krko-
nošedoOrlických hor. dáleokolí Kadaně,Čes-
ké středohoří, okolí Prahy, jz. Morava, Moravská
brána, Hrubý Jeseník; především v mezofytiku
a oreofytiku, méně v termofytiku, od kolinního do
supramontánního, vzácně až subalpínského stup-
ně (min.: Dyje, 230 m; max.: Krkonoše, Velká Ko-
telnájáma, 1350 m).

T: I. Doup. pah.. 4. Loun.-lab. střed.. 9. Dol. Povlt.. 16.
Znoj.-brn. pah.—M: 68. Mor. podh. Vysoč„ 76. Mor. brána.
—O: 85.Kruš.hory,88.Sum..92.Jizehory,93.Krk., 95.Orlí
hory, 97. Hr. Jes.

Celkové rozšíření: Evropaodsv.Španělskapřesstř.
aj. Francii, Alpy acelou stř. Evropu na východ do sz. Ruska,
na sever po Britské souostroví a Skandinávii, na jih do s. Itá-
lie, Chorvatska a Rumunska; v. Turecko, Kavkaz.

10. Hieracium maculatum SCHRANK—jestřábník
skvrnitý Tab. 109/2

(H. glaucinum ž H. lachenalii)
Hieracium maculatum SCHRANK Baier. FI. 2:319. 1789.

- syn.. Hieraciummacu1atumSM. Engl. Bot. 30:2121, 1810,
nom. illeg. —H. divisum JORDANCat. Graines Jard. Bot. Di-
jon 21, 1848. —H. vulgatum [Gruppel a) haematodes ZAHN
in HALLIERetWOHLF.Koch's Syn. Deutsch. Schweiz. H., ed.
3, 2:1784. 1901.

Exsikáty: PETRAKH. Bohem. Morav. Exs., no 1190,
1195. —ZAHN Hieraciotheca Eur.. no 353, 355. —Extra fines:
BAENrrz Herb. Eur., no 3()31, 10292, 10295. —BIILOT FI. Gall.

564 Hieracium

Germ.Exs., no 1703, 1920.—FI. Exs.Austro-Hung.. no 743.
—MAGNIER FI. Selecta Exs., no 3999. —SCHULTZHerb. Norm..
ser. n.. no 96, 97, 2361. SCHUI.TZ Bľp. Cichoriaceotheca, no
24, 25. SUDRE Herb. Hieraciorum, no 25, 26, 28, 31, 72,
78, 286.- ZAHN Hieraciotheca Eur.. no 560, 742, 743.

Vytrvalé byliny s přízemní růžicí listů vzhle-
dem připomínající H. lachenalii. Lodyha přímá,

cm dl., jednoduchá, v dol. části
s roztr. až četnými jednoduchými chlupy a roztr.
hvězdovitými chlupy, ve stř. části s ojedinělými
jednoduchými chlupy a roztr. hvězdovitými chlu-
py nebo až lysá. pod květenstvím obvykle pouze
sroztr. ažčetnými hvězdovitými chlupy, vz. soje-
dinělými stopkatými žlázkami, v dol. části větši-
nou fialově naběhlá. Listy mírně tužší, na ploše
s roztr. 1,()—1,5mm dl. jednoduchými chlupy, na
líci často olysávající, na okrajích, na rubu na stř.
žilce a na řapíku chlupy četnější a delší (až 3 mm
dl.), na okraji obvykle s kratičkými stopkatými
žlázkami, světle až tmavě trávově zelené, někdy
mímě našedlé. obvykle s výraznými fialově hně-
dými, ostře ohraničenými skvrnami; listy přízem-
ní růžice v době květu v počtu 1—5,řapíkaté, s če-
pelí vejčitou až podlouhle kopinatou, vz. šir. vej-
čitou, 5,5—11,0 cm dl., 3,5—5,5 cm šir., na vrcholu
špičatou, méně často zaokrouhlenou nebo hroti-
tou, na okraji v dol. části hruběji zubatou troj-
úhelníkovitými, někdy mírně dopředu zahnutými,
obvykle nanejvýš 7 mm dl. zuby, v hor. části pou-
ze drobně zubatou až celokrajnou, na bázi klíno-
vitou; lodyžní listy v počtu ( 1—)3—7(—15),směrem
k vrcholu lodyhy postupně sezmenšující, dolní řa-
píkaté, s čepelí kopinatou až eliptickou, 4,5—7,5
cm dl., 1,3—2,5cm šir., na vrcholu špičatou, na
okraji v dol. části hrubě zubatou trojúhelníkovi-
tými, někdy mírně dopředu zahnutými, obvykle
nanejvýš 7 mm dl. zuby, v hor. části pouze drob-
ně zubatou až celokrajnou, na bázi klínovitou až
dl. klínovitou, hor. lodyžní listy ± přisedlé. kopi-
naté až úzce kopinaté. na vrcholu špičaté, nabázi
šir. klínovité, v dol. části drobnězubaté. Úbory
středněvelké, v počtu skládající ± vol-
né vrcholíky s (2—)5—8(—12)vzpřímenými větve-
mi, akladium 1—4cm dl., stopky úborů s roztr.
0,2—0,7mm dl. stopkatými žlázkami a s hustými
hvězdovitými chlupy (plstnaté); zákrov vejcovitý
až válcovitě vejcovitý, 9—13mm dl., zákrovní lis-
teny málo četné, nevýrazně střechovitě sekryjící,
čárkovitě kopinaté, špičaté, s roztr. až četnými
stopkatými žlázkami a roztr., na okrajích vnějších
listenů četnými hvězdovitými chlupy, někdy soje-
dinělýmijednoduchými chlupy, šedozelené,vnitř-
ní světleji lemované. Květy jazykovité s ligulou
plochou, až 18 mm dl„ na zoubcích lysou nebo
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s ojedinělými kratičkými chlupy, žlutou; čnělka
a bliznová ramena žluté nebo černožluté. Nažky
2,8—3,2mm dl., hnědočerné. V—VI. Hkf.

2n = 27, 36 (extra fines)

Poznámka: Hieracium maculatum barvou listů (ná-
padnéfialově hnědé, ostřeohraničené skvrny) připomíná u nás
mnohemvzácnějšídruhH. glaucinum; spolehlivě seodlišu-
je tvaremlistů (čepel nabázi klínovitá. u H. glaucinum uťatá
až srdčitá) a počtem lodyžních listů (obvykle 4—7.u H. glau-
cinum obvykle jeden).

Variabilita: Velmiproměnlivýdruh, předevšímvetva-
ru a barvělistů, v počtu lodyžních listů av oděnístopekúbo-
rů a zákrovů. Ze středníEvropy je uváděno40 subspeciĺ,se-
skupenýchdo 3 skupin: skupinasubspecií(grex) maculatum
zahrnujevergentní morfotypy k H. glaucinum,kterémají če-
pel listů přizemní růžice vejčitou ažšir, vejčitou, na vrcholu
zaokrouhlenounebo tupěšpičatou,k bázi se± náhlezužující
a obvykle nanejvýš 3 lodyžní listy; skupina subspecií (grex)
arenarium (SCHULTZBIP.) ZAHN a skupina subspecií (grex)
approximatum (JORDAN)ZAHN zahrnují morfotypy připomí-
nající H. lachenalii. s čepelí přízemních listů obvykle po-
dlouhle kopinatou, špičatou.na bázi klínovitou aždl. klíno-
vitou a obvykle alespoňs 3 lodyžními listy.Z našehoúzemí
je uváděno8 obtížně rozlišitelných subspecii.vyžadujících
další studium: subsp. maculatum, subsp. cretaceum ZAHN,
subsp.naevuliferum (JORDAN)ZAHN,subsp.onosmotrichum
ZAHNÍsubsp.pollichiae (SCHIA.TZBIP.)ZAHN,subsp. tinctum
(JORDAN) ZAHN (všechny skupina subspeciĺ maculatum),
subsp.conmixtum(JORDAN)ZAHN(skupinasubspeciíarena-
rium) a subsp. approximatum (JORDAN)ZAHN(skupina sub-
speciĺ approximatum).

Ekologie a cenologie: Světlé doubravy
a bory, lesní lemy, skalnaté a kamenité svahy,
vzácnějivřesovištěastepnílada.Rostenasušších,
méně často čerstvě nebo střídavě vlhkých, živi-
nami různě bohatých, často kamenitých, kyse-
lých až zásaditých půdách. Je znám především
ze společenstvev řádů Quercetalia pubescenti-
petraeae a Quercetalia robori-petraeae a svazů
Dicrano-Pinion, vzácněji Euphorbio-Callunion
a Genistion.

Rozšíření v CR: Vzácně až roztroušeně
v teplejších pahorkatinách a nížinách, častěji na
Moravě, kde zasahujena sever až k Boskovicím
aHranicím na Moravě. Roste v termofytiku a při-
lehlých teplejších územích mezofytika, od pla-
námího do suprakolinního stupně (max.: Vsetín,
Lázky, ca 380 m). ó

T: I. Doup. pah. (vz.), 3. Podkruš.pán..8. Čes. kras
(roztr,), 14. Cidl. pán. (vz.), 15. Vých. Pol. (vz.), 16. Znoj.-
brn. pah.(roztr., předevšímv z. a sz. části), 18.Jihomor. úv.
(předevšímnapíscích), 20.Jihomor.pah.,21,Haná. M: 29.
Doup. vrchy (vz.), 62. Litomyš. pán.. 68. Mor. podh. Vysoč.,
69.Želez.hory (Trpišov), 70.Mor. kras, 76.Mor. brána,80a.
Vset. kotl. (velmi vz.).

Celkové rozšíření: Evropa, na západpoBritskésou-
ostroví, v. část Pyrenejského poloostrova. naseverdo stř., vel-
mi vzácně až do s, Nčmecka,Polska (pouzestaré údaje ze

Slezska),v. hraniceprocházíz. Ukrajinou (izolované lokality
jsou v Pobaltí), Rumunskem a Bulharskem, na jih zasahuje
doj. Francie(rostei naKorsice), s.Itálie (LombardskéAlpy);
Malá Asie, Kavkaz; podobný taxon je udáván z Himálaje:
synantropněnaNovémZélandu.

11. Hieracium lachenalii SUTER—jestřábník La-
Tab. 109/3chenalův

Hieracium lachenalii SUTER FI, Helvet. 2: 145, 1802. —
Syn.: Hieracium acuminatum JORDANCat, Jard. Bot. Gre-
noble 1849:17, 1849.—H. argillaceum JORDANCat. Jard. Bot.
Grenoble1849:17.1849.- H. anfractum(FRIES)FRIESöf-
vers.Förh.Kongl. SvenskaVetensk.-Akad.13/6—7:148,1856.
—H. irriguum (FRIES)DAHLST.Kong). SvenskaVetenskaps•
akad. Handl., ser. n., 26:126, 1894.—H. vulgatum auct. non
FRIES 1819.

Exsikáty: BAENJTZHerb. Eur.. no 6314, 6634.—CAL-
LIER FI. Siles. Exs., no 868. — PEIRAK FI. Bohem, Morav.
Exs., no 277, 1295. - ZAHN Hieraciotheca
Eur., no 152, 241, 243, 464, 561, 568, 747.- Extra fines: AR-
VEF-TOUVET et GAUTIER Hieraciotheca Gall., no 444—447,
660-664, 980--982, 1490, 1491, 1495, 1631.-BAENrrz Herb.
Eur., no 3022, 3030, 3674.- BILLOT FI. Gall. Germ. Exs., no
1519bis, 1703, 1920.- Herb. Norm., no 3567.- FI.
Exs. Austro-Hung., no 3367, 3369, 3370, 3390.-FI. Ital. Exs.,
no 2799. - Herb. FI. Ross., no 1300. - MAGNIER FI. Selecta
Exs., no 1228. —SCHULIZHerb. Norm., ser. n., no 2032. —
SUDREHerb. Hieraciorum, no 79, 121, 122, 175, 230, 338.-
ZAHN Hieraciotheca Eur., no 40, 463, 562, 563,745, 746,
877-888.982.

Vytrvalé byliny s přízemní růžicí listů a ob-
vykle nanejvýš 8 lodyžními listy. Lodyha přímá,

cm dl., v dol. části s roztr. až četný-
mi jednoduchými chlupy a ojedinělými hvězdo-
vitými chlupy, ve stř. části s ojedinělými jednodu-
chými chlupy, ojedinělými stopkatými žlázkami
a ojedinělými až roztr. hvězdovitými chlupy nebo
až lysá, pod květenstvím s ojedinělými až roztr.
1,0—1,5mm dl. světlými jednoduchými chlupy
s černou bází, s ojedinělými až četnými stopkatý-
mi žlázkami a s roztr. až četnými hvězdovitými
chlupy, v dol. části často nachově zbarvená. Lis-
ty měkké ažmírně tužší, na plošes ojedinělými
ažroztr. měkkými, krátkými mm dl.) jed-
noduchými chlupy, někdy až olysávající, na okra-
ji, na rubu na stř. žilce a na řapíku chlupy četněj-
ší a delší (až 3 mm dl.), trávově až tmavě zelené,
někdy mírně našedlé, na rubu někdy nachově ne-
bo fialovč naběhlé; listy přízemní růžice v době
květu v počtu (1)2—5(—8), řapíkaté, s čepelí po-
dlouhle eliptickou, eliptickou, podlouhle kopina-
tou, kopinatou, vejčitou nebo vz. až šir. vejčitou,

cm dl., 1,8—4,0cm šir., na vrcholu
tupě špičatou až špičatou, méně často zaokrou-
hlenou a s nasazenoušpičkou, naokraji oddáleně
drobně až hrubě zubatou trojúhelníkovitými, ně-
kdy dopředu zahnutými zuby, často zakončený-
mi mukronátní žlázkou, na bázi klínovitou nebo
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postupně sbíhající na řapík, řapík 3—11cm dl.; lo-
dyžní listy v počtu ( 1—)3—5(—10),směremk vrcho-
lu lodyhy postupně sezmenšující, 2—5xdelší než
široké, dolní řapíkaté, s čepelí podlouhle eliptic-
kou, eliptickou nebo podlouhle kopinatou, (5—)
6—II (—14)cm dl., 1,5—3,0cm šir., na vrcholu špi-
čatou, na okraji s oddálenými trojúhelníkovitými,
někdy mírně dopředu zahnutými zuby, nabázi klí-
novitou nebo postupně sbíhající na řapík, řapík
0,3—4,0cm dl., hor. listy klínovitě zúženou nebo
šir. bází přisedlé, šir. až úzcekopinaté, na vrcho-
lu špičaté,v dol. části obvykle zubaté.Úbory
středně velké, v počtu skládající
volné nebomírně staženévrcholíky s (2)3—8(—10)
vzpřímenými a ± rovnými větvemi, dol. větve
často oddálené, akladium (0,5—)I ,0—3,0(—5,0)cm
dl., stopky úborů s ojedinělými až roztr. 0,7—1,5
mm dl. světlými jednoduchými chlupy s černou
dol. částí sahající do 1/4—1/2délky chlupu, roztr.
až četnými 0,2—1,0mm dl. stopkatými žlázkami
a s četnými hvězdovitými chlupy; zákrov válco-
Vitě vejcovitý, (8—)9—10(—14)mm dl., zákrovní
listeny máločetné ažčetnější,± střechovitě sekry-
jící, čárkovitě kopinaté, vnější tupé, vnitřní špiča-
té, s roztr. ažhustými různě dlouhými stopkatými
žlázkami a někdy s ojedinělými až roztr. jedno-
duchými a hvězdovitými chlupy, šedozelené až
černozelené, vnitřní světleji lemované. Květy ja-
zykovité sligulou plochou, až 18mm dl., nazoub-
cích lysou, žlutou; čnělka a bliznová ramena žlu-
té nebo s černožluté. Nažky 3,2—3,8mm dl., hně-
dočerné až černé. VI-IX. Hkf.

2n= 27(CR: 8. Ces.kras),28, 36 (extrafines)

Variabilita: Velmi proměnlivý druh. Ze stř. ajv. Ev-
ropy je uváděnovíce než 200 subspeciĺ,velké množství ta-
xonů převážněnadruhové úrovni bylo dále popsánozeSkan-
dinávie a nověji i z v. Evropy. Taxonomická hodnota mnoha
těchto typů je nejasná,v mnohapřípadechsejedná o morfo-
logicky obtížně vymezitelné apomiktické linie. Rozlišované
subspecie jsou obvykle sdružovány do 4 skupin (gregů):

I. Skupina subspeciĺ (grex) lachenalii (= grex sciaphi-
lum ZAHN)—listy přizemni růžiceměkké,na plošesroztrou-
šenými, naokrajích, na rubu nastř. žilce a na řapíku četnými
jednoduchými chlupy (na lící někdy olysávající), Čepelšir.
eliptická, eliptickáažvejčitá, nabázišir. klínovitá, v dol. čás-
ti s velkými trojúhelníkovitými až úzce podlouhle trojúhelní-
kovitými zuby, lodyžní listy v počtu ( I zákrovní li-
Stenymáločetné,sčetnými stopkatýmižlázkami, obvyklebez
jednoduchých chlupů a pouze s ojedinělými hvězdovitými
chlupy, čnělka a bliznová ramenažluté nebo čemožluté. Z na-
šeho územíje uváděno 18 subspecií,rozšířených většinou
v nižších polohách, méně často v horách.

2. Skupinasubspecií(grex) irriguum (FRJES)ZAHN—lis-
ty přízemní růžice měkké, na ploše s nanejvýš ojedinělými
jednoduchými chlupy. čepel podlouhle vejčitá, šir. kopinatá
nebo obvejčitá, na bázi šir. klínovitá, drobně zubatá až celos
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krajná, méně často světšími zuby, lodyžní listy v počtu (1
zákrovní listeny máločetné,s četnými stopkatými žlázkami.
obvykle bez jednoduchých chlupů a pouze s ojedinělými
hvězdovitými chlupy, čnělka a bliznová ramenažluté nebo
černožluté. Z našeho území je uváděno 18 subspeciĺ, těžiště
rozšířeníje v chladnějšíchpahorkatinácha v horskýchpolo-
hách.

3. Skupina subspeciĺ (grex) anfractum (FRIES)ZAHN—
listy přízemní růžice tužší, na ploše pouze s ojedinělými jed-
noduchými chlupy, čepel podlouhle eliptická, kopinatá až
podlouhle kopinatá, na bázi dl. klínovitá, drobně až hrubě zu-
batá, lodyžní listy v počtu 2—6,zákrovní listeny četnější, mir-
ně střechovitě sekryjící (zákrovy připomínají H. laevigatum),
s roza•oušenými, méně často až četnými stopkatými žlázka-
mi, beznebonanejvýšsroztroušenýmijednoduchými chlupy
a pouze sojedinělými hvězdovitými chlupy. čnělka a blizno-
vá ramena černožluté. Vergentnĺ typ k H. Iaevigatum. Z na-
šeho území je uváděno 18 subspecií, rozšffených většinou
v horách,do nižšíchpolohsestupujípředevšímv z. Cechách.

4. Skupinasubspeciĺ(grex)acuminatum(JORDAN)
—listy přízemní růžice měkké, na lici olysávající, na rubu na
plošes roztroušenými. na okrajích, na rubu na stř. žilce a na
řapíku s četnými jednoduchými chlupy, čepel vejčitá až po-
dlouhle kopinatá, na bázi dl. klínovitá, hrubě zubatá, lodyžní
listy v počtu zákrovní listeny četnější, střechovi-
tě se kcyjĺcĺ (zákrovy připomínají H. Iaevigatum), s roztrou-
šenýmijednoduchými chlupy, roztroušenými ažčetnými stop-
katými žlázkami a ojedinělými až roztroušenými hvězdovi-
tými chlupy, čnělka a bliznová ramena žluté nebo černožluté.
Vergentnítyp k H. laevigatum,od kterého se liší především
oděním zákrovních listenů (obvykle s četnými stopkatými
žlázkami, u H. laevigatumstopkatéžlázky nanejvýšroztrou-
šené,často ale úplně chybějí), zřetelně řapíkatými dolními Io-
dyžnimi listy a vždy alespoň 2 listy přízemní růžice. Z naše-
ho území je uváděno 5 subspeciĺ.

Ekologie a cenologie: Světlé doubravy,
dubohabfiny, suťovélesy, bučiny, jehličnaté lesy,
lesní lemy, oligotrofní, méně často mezotrofní
louky, vřesoviště, náspy, lomy, okraje cest. Roste
namělkých i hlubších, čerstvě ažstřídavě vlhkých
i sušších,kyselých ažneutrálních, méněčasto sla-
bězásaditých, živinami chudšíchpůdách. Jeznám
především ze společenstev řádů Quercetalia pu-
bescenti-petraeae a Quercetalia robori-petraeae,
tříd Vaccinio-Piceetea aNardo-Callunetea, méně
často svazů Luzulo-Fagion, Carpinion a Tilio-
-Acerion a řádu Arrhenatheretalia.

Rozšíření v CR: Hojně po celém úze-
mí, od planárního do supramontánního, vzácně
i subalpínského stupně (max.: Krkonoše, Sněžka,
1500 m).

Celkové rozš íření: Evropa,nazápadsouvislepoPy-
reneje, izolované arely jsou na Pyrenejském poloostrově, na
severdo stř.ŠvédskaaNorska,s.Finskaa sz.Ruska,najih
po Korsiku aj. Itálii (chybí alenaSicílii): přesv. Evropu po-
kračuje souvislý areál mírným pásemAsie až po Bajkal, dal-
ší oblasti výskytu jsou vAnatólii, na Kavkaze, ve str.Asii a při
pobřeží Ochotského more: zdomácnělý v Severní Americe
a naNovémZélandu. —Mapy: MEUSELet al. 1992:551.
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Poznámka: Hieracium lachenalii je hlavní druh. Na
územíCR sevyskytují následujícívedlejšítaxonyodvozené
od H. lachenalii: 13.H. caesium (H. bifidum ž H. lachenalii),
36. H. carpathicum agg. (H. caesiumž H. prenanthoides),
43—44.H. chlorocephalumagg.(H. alpinum —H. lachenalii
H. prenanthoides), 9. H. diaphanoides (H. lachenalii —

H. murorum), 51. H. flagelliferum (H. lachenalii —H. sabau-
dum), 25. H. glandulosodentatum (H. lachenalii —H. nigres-
cens), 10. H. maculatum (H. glaucinum ž H. lachenalii),
5. H. onosmoides (H. lachenalii < H. schmidtii), 6. H. sari-
fragum (H. lachenalii —H.schmidtii) a14.H. vulgatum(H. bi-
fidum H. lachenalii).

12.Hieracium bifidum HORNEM.—jestřábník
Tab. 106/2dvouklaný

Hieracium bifidum KITAIBELex HORNEMANNHort. Bot.
Hafn.2:761,1815.—Syn. : HieraciumchartaceumCELAK.
Prodr.Květ.Čes.2,addendasinepag.[21,1873.—H.subcae-
sium (FRIES) DICHTL Deutsche Bot. Monatschr. 2:57, 1884.

Exsikáty: BAENITZHerb. Eur.,no 3896,6319, 6640.-
FI. Exs. Austro-Hung., no 3355. —HOFMANNPI. Crit. Saxon.,
no 125. —PETRAK FI. Bohem. Morav. Exs., no 591, 699. —
SUDREHerb. Hieraciorum, no 60. —ZAHN Hieraciotheca Eur.,
no 357, 861. —Extra fines: BAENTZ Herb. Eur., no 5667. —
DÖRFI-ERHerb. Norm., no 4352. —Ä. Exs. Austro-Hung., no
3357. —SCHUITZ Herb. Norm., ser. n., no 2658. —SCHULTZ
BT. Cichoriaceotheca, no 18. 19. —ZAHN Hieraciotheca Eur.,
no 246a, b, 249, 358, 555, 556, 863.

Vytrvalé byliny s přízemní růžicí listů a ob-
vykle 1 lodyžním listem. Lodyha přímá nebo
krátce vystoupavá, (15—)20—40(—60)cm dl., jed-
noduchá,lysá, pouzepři bázi s ojedinělými jed-
noduchými chlupy a pod květenstvím s roztr.
hvězdovitými chlupy. Listy na líci obvykle lysé,
trávově zelené, někdy černozeleně nebo hnědo-
fialově skvrnité, na okraji s roztr. až 1,7 mm dl.
jednoduchými chlupy, na rubu nastr. žilce obvy-
kle sjednoduchými i hvězdovitými chlupy, naplo-
še lysé nebo s ojedinělými jednoduchými chlupy
a ojedinělými až roztr. hvězdovitými chlupy, mír-
něnasivěle zelené; listy přízemní růžice četné, řa-
píkaté, sčepelí eliptickou, šir. eliptickou, vejčitou,
podlouhle kopinatou nebo podlouhle eliptickou,
(5,()--)6,0—10,5 cm dl., 2,0—3,5 cm šir., na vrcho-
lu zaokrouhlenou až špičatou, na okraji oddáleně
drobně až hrubě zubatou (někdy při bázi čepele až
I ,5 cm dl. zuby) trojúhelníkovitými, někdy mírně
dopředu zahnutými zuby, obvykle zakončenými
mukronátní žlázkou, na bázi klínovitou až uťa-
tou, někdy až mírnč srdčitou, řapík 2,5—6,0cm dl. ;
lodyžní list (O)l(vz. 2), obvykle menší než pří-
zemní listy, bud řapíkatý, s čepelí kopinatou ažúz-
ce podlouhle kopinatou, 3,5—7,0(—10,0)cm dl
0,5—1,5(—2,0)cm šir., špičatou, naokraji zubatou,
na bázi obvykle náhle klínovitě se zužující, nebo

přisedlý,pouzevelmi úzký, čárkovitý.Úbory
středně velké, v počtu (1—)3—8(—20),skládající
volné, méně často± staženévrcholíky s nejčastě-
ji 1—3(—5)dlouhými ± rovnými větvemi l. řádu,
dol. větev někdy zřetelně oddálená,poměně častá
jsou zaschlá poupata v úžlabí listenů, Nadium
(1—)2—5(—9)cm dl. , stopky úborů hustě pokryté
hvězdovitými chlupy (plstnaté), s ojedinělými až
roztr. 0,5—1,0(—1,5)mm dl. světlými jednoduchý-
mi chlupy skratičkou černou bází a někdy s roztr.
(velmi vz. až četnými) stopkatými žlázkami; zá-
krov vejcovitý až válcovitě vejcovitý, (8—)9—11
(—14)mm dl., zákrovní listeny obvykle málo čet-
né,nevýrazně střechovitě sekryjící, čárkovitě ko-
pinaté, špičaté,s roztr. až četnými zprohýbanými
jednoduchými chlupy, ojedinělými až roztr., vz.
až četnými stopkatými žlázkami (někdy listeny
bez žlázek) a s roztr. až četnými hvězdovitými
chlupy (zákrovy jsou napohled častošedé), vnitř-
ní světleji lemované. Květy jazykovité s ligulou
plochou, až 16mm dl., na zoubcích lysou, žlutou;
čnělka abliznová ramena okrové sšedými až čer-
nými vymetacími trichomy (na pohled šedožluté)
nebo vz žluté. Nažky 3,2—3,8mm dl., kaštanově
hnědé. v-vł(-vłl, Krkonoše). Hkf.

2n = 18, 27, 36 (extra fines)

Poznámka: Pravděpodobně převažují triploidní a te-
traploidnĺ cytotypy, diploidní počet byl zjištěnpouzejednou
a údaj nenípříliš spolehlivý.

Variabilita: Velmiproměnlivýdruh,především vetva-
ru aodční listů a v oděni stopekúborů a zákrovů.Ze střední
ajv. Evropy je uváděno více než 170 subspecií. seskupených
do 5 skupin: skupinasubspeciĺ (grex) bifidum, skupina sub-
speciĺ (grex) subcaesium(FRIES)ZAHN,skupina subspeciĺ
(grex)psammogenes(ZAHN)ZAHN,skupinasubspecií(grex)
pseudodollineri (ZAHN)ZAHNaskupinasubspecií(grex) sub-
sagittarum (ZAHN)ZAHN.Sběry z našehoúzemí je možné
řadit k prvním dvěma skupinám:

I. Skupina subspeciĺ (grex) bifidum —zákrovní listeny
předevšímnaokraji s četnými hvězdovitými chlupy (zřetel-
ně plstnaté),bez nebonanejvýš s roztroušenýmistopkatými
žlázkami. Dosti proměnlivá skupina především v zastoupení
stopkatých žlázek na stopkách úborů a zákrovech,ve tvaru
a zubatosti listů a ve výšce rostlin. Menší rostliny se stopka-
mi úborůazákrovybezstopkatýchžlázek(pouzevelmi vzác-
ně ojedinělé stopkaté žlázky) bývají označovány jako subsp.
stenolepis(LINDEB.)ZAHN(unáspředevšímvČeskémaMO-
ravském krasu): vzrůstem větší rostliny s hustěji žláznatý-
mi stopkami úbori azákrovy bývají mylně řazeny k subsp.
chartaceum (CELAK.)ZAHN (např. OBORNY1906, ZAHN
1921—1923a 1922—1938).Jméno H. chartaceum je synony-
mem jména H. bifidum subsp. stenolepis (LINDEB.) ZAHN.
Vzrůstem větší rostliny s většími tmavě černozelenými zá-
krovy a roztroušenými stopkatými žlázkami na zákrovech
astopkáchúborůsbíranév okolí ÚstínadLabembyly někdy
označoványjako var.majusCELAK.
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2. Skupina subspecií (grex) subcaesium (FRIES)ZAHN—
zákrovní listeny s roztroušenými, vzácně až četnými hvězdo-
vitými chlupy, vždy ale s četnými stopkatými žlázkami; rost-
liny připomínají H. murorum. Z našeho území (z Krkonoš)
jsou uváděny navzájem velmi obtížně odlišitelné subsp. ba-
sicuneatum(ZAHN)ZAHN,subsp.brachygonium ZAHNasub-
sp. pseudobrachygonium KRUBERet ZAHN, všechny snápad-
ně tmavými jednoduchými chlupy na zákrovech adrobně zu-
batými až téměř celokrajnými listy. Rostliny z nižších poloh
(český kras.v. Cechy) patřící k této skupině mají chlupy na
zákrovech světlejší a listy hrubě zubaté.

Ekologie a cenologie: Skály, sutě, ka-
menité svahy. světlé lesy, nejvíce na vápencích,
ale často i načedičích, znělcích, spilitech, vápni-
tých pískovcích, obvykle na mělčích, zásaditých
až neutrálních (občas i slabě kyselých) půdách
s obvykle nižším obsahemhumusu. Je zastoupen
ve společenstvech svazů Diantho lumnitzeri-Se-
slerion, Alysso-Festucion pallentis, Helianthemo
cani-Festucion pallentis aAgrostion alpinae, mé-
ně často řádu Quercetalia pubescenti-petraeae
a svazu Carpinion, vzácně i svazu Dicrano-Pinion
(na rozdíl od některých jiných území seu nás ne-
chová jako obligátní kalcifyt!),

Rozšíření v CR: V Cecháchpoměrněčas-
to v Českémkrasu, roztroušeněv Českémstředo-
hoří a spíševzácně i jinde, především na výcho-
zech bazičtějších hornin (např. Brdy, Křivoklát-
sko, okolí Kadanč a Klášterce nad Ohří, Povltaví,
Ralsko-bezdězská tabule, Krkonoše); na Mora-
vě na Pavlovských kopcích, vzácně v údolí Dyje
uZnojmaav podhůříČeskomoravskévrchoviny,
v Moravském krasu, v pahorkatinách lemujících
Moravskou bránu a v Hrubém Jeseníku. Od ko-

linního do subalpínského stupně (max.: Krkono-
še, hřebínek mezi Velkou a Malou Kotelnou já-
mou, 1350 m). A

T: I. Doup-pah. (vz.), 3. Podkruš- pán. (Bohosudov),
4.Loun.-lab.střed.(roztr.),8.Ces.kras,15.Vých.Pol., 17b.
Pavl. kop. (vz.). —M: 32. Křivokl. (vz.), 41. Stř. Povlt. (vz.),
44. Mileš. střed., 50. Luž. hory (vz.), 52. Ral.-bez. tab.
(Hradčanskéstěny:Ralsko;Bezděz),53c. Českodub.pah
(Buda),68.Mor. podh.Vysoč.,69a,Železnoh.podh.(Sla-
tiňany), 76. Mor. brána. —O: 87. Brdy (vz., predevším na
spilitech), 93. Krk. (Kotelné jámy, na erlanech;Čertova
zahrádka:Úpskývodopád), 97.Hr. Jes.(vz.), 99. Mor.-slez.
Besk. (vz.).

Celkové rozšíření: Evropa, souvisleji v Alpách.
Apeninách, Karpatech a balkánských pohořích, na jihový-
chod až po s. Albánii a Rodopy, dále v s. části od Islandu
a Britského souostroví, přes Skandinávii do j. Finska: jinak
ve stř. Evropě pouze ostrůvkovitě. především v územích
s výchozy vápnitých hornin. Izolované arely jsou v Rusku
na Uralu a Valdajské vysočině. Mapy: ZAHN in ENGLER
1921—1923:285; BRAUTIGAM et KNAPP 1974:13; MEUSEL et
al. 1992:553.
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Poznámka: Hieracium bifidumje hlavní druh. Na úze-
míCRsevyskytují následujícívedlejšítaxonyodvozenéod
H. bifidum: 13. H. caesium (H. bifidum ž H. lachenalii).
36. Hieracium carpathicum agg. (H. caesium ž H. prenant-
hoides),34—35.H. epimediumagg.(H. bifidum—H.juranum),
45. H. gombense agg. (H. epimedium — H. atrarum),
14. H. vulgatum (H. bifidum H. lachenalii) a 7. H. wies-
baurianum (H. bifidum —H. schmidtii).

13. Hieracium caesium (FRIES)FRIES—jestřáb-
ník sivý Tab. 105/1
(H. bifidum ž H. lachenalii)

Hieracium caesium (FRIES)FRIESNova Acta RegeSoc.
Sci. Upsal.. ser. 2, 14:112, 1848.—Syn. : Hieracium vulga-
tum var. caesium FRIESNovit. FI. Suec.5:76, 1819.—H. plum-
beum BLYTT et FRIES in FRIESHerb. Norm., no 21. 1846. H.
conjunctum G. SCHNEIDERDeutsche Bot. Monatschr. 6: 122,
1888.—H.copulatum G.SCHNFJDERDeutsche Bot. Monatschr.
6:123. 1888.

Exsi káty : ZAHNHieraciotheca Eur.. no 582.748. —Ex-
tra fines: BAENITZ Herb. Eur.. no 2384, 4946. —DAHLSTEDT
Hieracia Scand., fasc. 1.no 77.78: fasc. 11,no 5-8.
27, 32, 50; fasc. 111.no 91; fasc. IX, no 58, et LAGGER
Hieracia Eur. Exs.. no 91. —Herb. FI. Ross., no 775. —LIN-
DEBERGHieracia Scand., no 34, 60, 75. — SCHULTZ Herb.
Norm., ser. n., no 1608. ZAHN Hieraciotheca Eur.. no 86.
86b, 468.

Vytrvalé byliny s přízemní růžicí listů a ob-
vykle 2—3lodyžními listy. Lodyha přímá, (10—)
20—50(—70)cm dl.. obvykle jednoduchá, ± lysá,
pouze někdy s ojedinělými jednoduchými chlupy
a pod květenstvím s roztr. hvězdovitými chlupy,
v dol. části někdy fialově naběhlá. Listy tužší, trá-
vově až nasivěle zelené, s roztr. jednoduchými
chlupy, na líci často až lysé, hustěji chlupaté na
okrajích, na rubu nastř.žilce ana řapíku (tam chlu-
py až 4 mm dl.), na rubu s ojedinělými až roztr.,
na stř. žilce četnými hvězdovitými chlupy; listy
přízemní růžice v doběkvětu obvykle v počtu 2—6,
řapíkaté, vnější s čepelí šir. eliptickou až šir. vej-
čitou, na vrcholu zaokrouhlenou nebo hrotitou, na
okraji drobně oddáleně zubatou, na bázi ± náhle
klínovitě se zužující, vnitřní listy s čepelí eliptic-
kou až šir. eliptickou, méně často až kopinatou,
(3,5—)4,5—8,0 cm dl., 1,4—2,6 cm šir., na vrcholu
špičatou, na okraji s drobnými (nanejvýš 4 mm
dl.), vz. většími (až 8 mmdl.) trojúhelníkovitými,
obvykle mírně dopředu srpovitě zahnutými zuby
zakončenými mukronátní žlázkou, největší zuby
jsou obvykle ve stř. části čepele, na bázi klíno-
vitou, řapík 1—4cm dl.: lodyžní listy v počtu
(l )2—3(—5),2—5xdelší než široké, nejdolejší list
vyrůstající při bázi neboaž v dol. 1/3 lodyhy, ob-
vykle řapíkatý, vz. zúženou bází přisedlý, s čepe-
lí eliptickou, úzceeliptickou ažkopinatou, 4,0—5,5
cm dl., 0,7—1,7cm šir., špičatou, na okraji drob-
ně, vz. hruběji zubatou, na bázi klínovitou, řapík
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0,4—0,8cm dl„ následující lodyžní list menší, ko-
pinatý ažčárkovitě kopinatý, drobnězubatý ažce-
lokrajný. Úbory v počtu (2)3—8(—20)skládající
volné vrcholíky s vzpřímenými, ± rovný-
mi větvemi 1. řádu, akladium ( cm dl.,
stopky úborů světle zelenéaž tmavěji zelenošedé,
s roztr. 0,5—1 mm dl. světlými, obvykle zprohý-
banými jednoduchými chlupy s černou dol. částí
sahající do 1/6—1/4délky chlupu, četnými hvěz-
dovitými chlupy (šedobíle plstnaté) a někdy soje-
dinělými až roztr. stopkatými žlázkami; zákrov
vejcovitý až válcovitě vejcovitý. (8—)10—14mm
dl., zákrovní listeny ± četné, střechovitě sekryjí-
cí. čárkovitě kopinaté, vnější tupé, vnitřní špiča-
té, s roztr. až četnými jednoduchými chlupy, oje-
dinělými stopkatými žlázkami (někdy bez žlázek)
a především na okraji listenů s četnými hvězdo-
vitými chlupy, šedozelenéaž černozelené, vnitřní
světleji lemované. Květy jazykovité s ligulou plo-
chou, až 16 mm dl., na zoubcích lysou; čnělka
a bliznová ramena žluté nebo šedožluté (na pohled
tmavé). Nažky 3,4—3,7mm dl., hnědočerné, ně-
kdy s nachovým nádechem.VI—VIII. Hkf.

2n = 27, 36 (extra fines)

Poznámka: Od Hieracium bifidum se liší větším po-
Čtem lodyžních listů (u H. bifidum obvykle pouze I, někdy
lodyha bezlistá).klínovitou bází listové čepele(u H. bifidum
je čepel obvykle na bázi ± uťatá) a největšími zuby umístě-
nými obvykle ve stř. části listové čepele (u H. bifidum jsou
největší zuby obvykle při bázi čepele).

Variabilita: Promënlivý předevšímve tvaru a Odění
zákrovních listenů, velikosti zákrovů. tvaru listů a počtu Io-
dyžních listů. Problematické je hodnocení přechodných typů
mezi H. caesium a H. vulgaľum. které ZAHN (např. ZAHN
1922-1938) řadi k H. caesium jako skupinu subspecií (grex)
porrigens, současnýminěmeckými autoryjsou ale spíšepři-
řazoványk druhuH. vulgatum.Vestředníajv. Evropěje roz-
lišovánopřes50 subspecii.ještě více taxonůje pravděpodob-
ně ve Skandinávii. Z našeho území jsou uváděny subsp. ba-
sifolium (FRIES) ZAHN, subsp. caesium, subsp. laeticolor
(ALMQ.) ZAHN.subsp, lugiorum ZAHNa subsp.plumbeum
(Bl.y-ľr et FRÍES)ZAHN. Nejnápadnější je subsp. plumbeum.
někdy hodnocenái jako samostatnýdruh (Hieracium plum-
beum BLYTTet FRIES).která má zákrovní listeny s roztrouše-
nými šedočernýmijednoduchými chlupy a pouze ojedinělý-
mi hvězdovitými chlupy. lodyžní list je obvykle pouze jeden
Jedoloženapouzez vrcholové části Keprníku v HrubémJe-
seníku.

Ekologie a cenologie: Kamenité a trav-
naté svahy, skály; na sušších až čerstvě vlhkých,
kamenitých. slabě kyselých až zásaditých (vzác-
ně i kyselých), často vápnitých, živinami méně zá-
sobených půdách. Roste ve společenstvech svazů
Helianthemo cani-Festucion pallentis, Alysso-Fe-
stucion pallentis, Calamagrostion arundinaceae
a Catamagrostion villosae.

Rozšíření v CR: Roztroušeně v Krkono-
ších, vzácně na Králickém Sněžníku, v Hrubém
Jeseníku, Českém středohoří, na Kadaňsku,
v Hradčanských stěnácha na území Prahy.Od ko-
linního do subalpínského stupně (min.: Litoměři-
ce, 250 m; max.: Krkonoš, 1400 m). A

T: I. Doup. pah. (okolí Kadaně). 4. Loun.-lab. střed.,
10. Praž. ploš. —M: 52. Ral.-bez. tab. (Hradčanské steny). —
O: 93. Krk. (Polubný; Kotel a Kotelné jámy: Krkonoš; Lab-
skálouka:LabskájámaaLabskýmdolemažtéměřkeSpind-
lerovu Mlýnu; Dlouhý důl: Kozí hřbety: Úpskájáma; Rud-
ník;Čertovazahrádka;Rýchory),96.Král.Sněž.(vz.),97.Hr.
Jes. (Keprník: Velká kotlina).

Celkové rozšíření: Především s. Evropa. od Islandu
a s. Části Britského souostroví přes Skandinávii do Pobaltí
a sz. Ruska;Pyreneje, stř. Francie, ve stř. Evropě souvisleji
pouze v Alpách a Karpatech. jinak pouze ostrůvkovité vý-
Skyty.na jih až do stř. Itálie. na jihovýchod do Řecka.—
Mapy: MEUSELet a]. 1992:552.

14. Hieracium vulgatum FRIES—jestřábníkobec-
Tab. 109/1ný

(H. bifidum H. lachenalii)

Hieracium vulgatum FRIESNovit. FI. Suec.5:79. 1819.
—Syn. : Hieracium levicauleJORDANCat.GrainesJard. Bot.
Dijon 23. 1848.

Exsikáty: Extra fines: DAHLSTEDTHieracia Scand„
fasc. 111,no 93; fasc. XI, no 55, 56: fasc. XVI, no 93. - HAYEK
FI. Stir. Exs.. no 499. —ZAHNHieraciotheca Eur., no 242, 371 ,
470.750, 750a, 890.

Vytrvalé byliny připomínající vzhledem H. la-
chenalii. Lodyha přímá, (25—)30—60(—80)cm dl.,
obvykle jednoduchá, v dol. části sroztr. až četný-
mi jednoduchými chlupy aojedinělými hvězdovi-
tými chlupy, ve stř. části s ojedinělými jednodu-
chými chlupy a ojedinělými až roztr. hvězdovitý-
mi chlupy nebo až lysá, v hor. části s ojedinělými
1,0—1,5mm dl. světlými jednoduchými chlupy
s černou dol. částí sahající do 1/5—1/3délky chlu-
pu, ojedinělými stopkatými žlázkami (někdy ale
bez žlázek) aroztr, ažčetnými hvězdovitými chlu-
py, v dol. části nachová. výše často nachověskvr-
nitá. Listy mírně tuhé,na líci lysé nebonanejvýš
při okrajích s ojedinělými krátkými jednoduchý-
mi chlupy, narubu naploše sojedinělými až roztr.
jednoduchými chlupy, na rubu na stř. žilce a na
okrajích chlupy četnější; listy přízemní růžice
v doběkvětu 2—3,vz. již zaschlé, řapíkaté,s čepelí
podlouhle eliptickou ažkopinatou, cm dl..
I ,6—2,5cm šir., na vrcholu tupě špičatou až špi-
čatou, méně často zaokrouhlenou a s nasazenou
špičkou, na okraji s oddálenými trojúhelníkovitý-
mi, někdy mírně dopředu zahnutými, obvykle na-
nejvýš 8 mm dl. zuby zakončenými mukronátní
žlázkou. čepel na bázi klínovitá až dl. klínovitá,
lodyžní listy v počtu ( 10),2—5xdelší než
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široké, dolní řapíkaté, s čepelí podlouhle eliptic-
kou až podlouhle kopinatou, 6,5—9,0 cm dl.,
I cm šir., navrcholu špičatou, naokraji s od-
dálenýmitrojúhelníkovitými, někdymírnědopře-
du zahnutými, obvykle nanejvýš 8 mm dl. zuby,
zakončenými mukronátní žlázkou, čepel na bázi
klínovitá až dl. klínovitá, hor. listy krátce řapí-
katé, úzce kopinaté, navrcholu špičaté,v dol. čás-
ti drobně zubaté až celokrajné, na bázi klínovi-
té.Úboryv počtu(2—)5—15(—30)skládajícívolné
vrcholíky s(2)3-6(—10)vzpřímenými větvemi I. řá-
du, akladium 1—3(—6)cm dl., stopky úborů s oje-
dinělými až roztr. 0,7—1,5mm dl. světlými jedno-
duchými chlupy s černou dol. částí sahající do
1/5—1/3délky chlupu, ojedinělými až roztr.0,2—0,8
nun dl. stopkatými žlázkami a s četnými hvězdo-
vitými chlupy; zákrov vejcovitý až válcovitě vej-
covitý, (8—)10—14mm dl., zákrovní listeny málo
četné, nevýrazně střechovitě se kryjící, čárkovitě
kopinaté, vnější tupé, vnitřní špičaté, s roztr. až
četnými jednoduchými chlupy, ojedinělými až
roztr. stopkatými žlázkami a sroztr. hvězdovitými
chlupy, šedozelenéaž černozelené, vnitřní světle-
ji lemované. Květy jazykovité s ligulou plochou,
až 17 mm dl., na zoubcích lysou, žlutou; čnělka
abliznová ramenaokrové sčernými šupinkami (na
pohled tmavé). Nažky 2,5—3,2mm dl., hnědé až
hnědočerné. VI-VIII. Hkf.

2n = 27 (extra fines)

Poznámka: Zejména na horách roste velmi často spo-
lečně spodobným Hieracium lachenalii, od kterého sepozná
především podle odění zákrovních listenů. Zatímco H. vul-
gatum má na zákrovních listenech vždy alespoň roztroušené
jednoduché ahvězdovité chlupy. u H. lachenalii obvykle pre-
vládajĺ stopkatéžlázky,jednoduchéchlupy jsouobvykle pou-
ze ojedinělé a hvězdovité chlupy často zcela chybějí; největ-
ší nebezpečí záměny je u morfotypů H. lachenalii s větším
zastoupením jednoduchých chlupů na zákrovech, ty ale mají
vždy nanejvýš ojedinělé hvězdovité chlupy (H. vulgatum má
na zákrovníchlistenech roztroušenéhvězdovitéchlupy).

Variabilita: Proměnlivý především v odění zákrov-
ních listenů(zejména v četnostihvězdovitých chlupůa stop-
katých žlázek) a v počtu atvaru lodyžních listů; rostliny vzhle-
dově shodnés Hieracium vulgatum ale bezjednoduchých
chlupů na zákrovních listenech byly někdy řazeny k H. cae-
sium do skupiny subspeciĺ (grex) porrigens, ve zde přijatém
pojetí patří k H. vulgatum. Ze střední Evropy je uváděno ví-
ce než 100 subspeciĺ, z našeho území 4. Jejich taxonomická
hodnota není zcela jasná, vnitrodruhová klasifikace vyžadu-
je další studium.

Ekologie a cenologie: Lesy alesní lemy,
oligotrofní, méně často mezotrofní louky, okraje
cest. Roste na různě hlubokých, čerstvě vlhkých
i sušších,kyselých až zásaditých půdách. Vysky-
tuje sepředevším ve společenstvech tříd Vaccinio-
Piceetea aNardo-Callunetea, řádu Arrhenathere-
talia a svazů Luzulo-Fagion a Carpinion.

570 Hieracium

Rozšíření v CR: Druh u násnebyl větši-
nou oddělován od Hieracium lachenalii, a proto
je rozšíření zatím nedokonale známé. Nejvíce
dokladůje z horskýchoblastí(od Šumavypřes
Krušnéhory posudetskápohoří,Českomoravská
vrchovina), mnoho lokalit je ale i v nižších polo-
hách; roste od termofytika do oreofytika, od ko-
linního do supramontánního, vzácně až subalpín-
ského stupně (max.: Krkonoše, Pančická louka,
1400 m).

T: 4. Loun.-lab. střed.. 15.Vých. Pol.. 16.Znoj.-brn. pah.
—M: 67.Ceskomor.vrch.,68.Mor. podh.Vysoč..69.Želez.
hory.—O:85.Kruš.hory,87.Brdy,88.Sum.,90.Jihl. vrchy,
91. Žďár. vrchy, 92. Jiz hory, 93. Krk., 94. Tepl.-ad.sk.,
95. Orl. hory, 96. sněž., 97. Hr. Jes.

Celkové rozšíření: Téměř celá Evropa s výjimkou
nejjižnějších oblastí a většiny Pyrenejského poloostrova,
častý především ve Skandinávii, kde místy nahrazuje podob-
né H. lachenalii. K Hieracium vulgatum v širším pojetí je
možné přiřadit další taxony uváděné zeSibiře, stř. Asie, Kav-
kazu, Uralu a Malé Asie. —Mapy: MEUSELet ar. 1992:551.

15—18.Hieracium alpinum agg.

Menší, vytrvalé, hustě chlupaté jednoúborné
horské byliny s přízemní listovou růžicí. Lodyha
přímá, jednoduchá, s roztr, až četnými rovnováž-
ně odstávajícími měkkými bělavými (v hor. části
lodyhy s černou bází) jednoduchými chlupy, oje-
dinělými až roztr., v hor. části až četnými černý-
mi stopkatými žlázkami a roztr., v hor. části čet-
nými hvězdovitými chlupy. Listy sroztr. ažhustý-
mi jednoduchými chlupy, na okraji s roztr. až
četnými kratičkými stopkatými žlázkami, naokra-
ji a na rubu na stř. žilce s řídce roztr. hvězdovitý-
mi chlupy; listy přízemní růžice četné, křídlatě řa-
píkaté nebo přisedlé, s čepelí k bázi postupně se
zužující,lodyžnílistyv počtu(0)1—6.Úborvelký,
zákrov polokulovitý, zákrovní listeny četné, stře-
chovitě sekryjící, čárkovitě kopinaté, s alespoň3
mm dl. světlými jednoduchými chlupy a roztr. až
četnými stopkatými žlázkami, stř. a vnější volné,
od zákrovu nápadně odstávající, vnější zřetelně
širší než vnitřní. Květy jazykovité s ligulou plo-
chou nebo trubičkovitě stočenou, na vrcholu na
zoubcích s četnými kratičkými chlupy. Nažky
3,5—4,5 mm dl., hnědočerné až černé. Hkf.

Velmi proměnlivý polyploidní komplex (vět-
šinoutriploidi atetraploidi, vzácnědiploidi apen-
taploidi) zahrnující jeden druh s rozsáhlým arkto-
alpínským areálem(H. alpinum s. str.) a více dru-
hů (někdy hodnocenýchjako subspecie)vázaných
obvykle na jeden či několik málo horských ma-
sivů; u nás 4 druhy v nejvyšších sudetských po-
hořích. Celkový areál zabírá Grónsko, Island,
britská a skandinávská pohoří, sz. Rusko, ve stř.
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Evropě pak Alpy, nejvyšší sudetská a karpatská
pohoří, izolované výskyty jsou ve Vogézách,Har-
zu anaplanině Vranica západněod Sarajeva, úda-
je jsou i z Apenin aApuánských hor v Itálii (ma-
py: ZAHN 1921-1923:622; HULTÉNAA 1958:91;

NE 1986:950; MEUSEL et a]. 1992:553).

Poznámka: Hieracium alpinum agg. patří k hlavním
agregátním druhům (druhům v širokém pojetí). Z vedlejších
taxonůodvozenýchodH alpinumagg.senaúzemíCR vy-
Skytujĺ 24. H. atratum (H. alpinum < H. murorum), 43—44.H.
chlorocephalum agg. (H. alpinum —H. lachenalii —H. pre-
nanthoides), 41—42.H. corconticum agg. (H. nigrescens < H.
prenanthoides).26—30.H.fritzei agg. (H. alpinum> H. pre-
nanthoides), 25. H. glandulosodentatum (H. lachenalii —H.
nigrescens), 45. H. gombense agg. (H. epimedium —H. atra-
tum), 19—23.H. nigrescens agg. (H. alpinum ž H. murorum),
40. H. nigritum (H. frirzei —H. mumrum), 39. H. riphaeum
(H. alpinum < H. prenanthoides) a 37—38.H. sudeticum agg,
(H. alpinum —H. prenanthoides).

la Liguly trubičkovitě stočené(tubulózní květy)
17. H. tubulosum

b Liguly ploché ..
2a Čnělkaabliznová ramenahnědavés černými

vymetacími trichomy; listy nepravidelně zu-
baté, lodyžní listy v počtu 2—6,alespoň dolní
dva lupenité.. 18. H. schustleri

b Čnělkaa bliznováramenačistěžluté(stejné
barvy jako liguly); listy celokrajné až nepra-
videlně zubaté, lodyžní listy 0—3(4), často
i dolní pouze čárkovitý, podobný zákrovním
listenům 3

3a Listy celokrajné nebo nanejvýš drobně zuba-
té, na okrajích s roztr. až četnými krátkými
stopkatými žlázkami (nanejvýš 0,25 mm dl.),
delší žlázky chybějí; lodyžní listy ()—2,obvy-
kle čárkovité, tvarem podobné zákrovním

15. H. alpinumlistenům .
b Listy zubaté, naokrajích s roztr. krátkými (na-

nejvýš 0,25 mm dl.) a delšími (0,25—0,8mm
dl.) stopkatými žlázkami; lodyžní listy v po-
čtu 2—4(5),alespoň nejdolejší lupenitý, úzce
obkopinatý až podlouhlý .

16. H. melanocephalum

15. Hieracium alpinum L. —jestřábník alpský
Tab. 97/2

Hieracium alpinum LINNAEUSsp. Pl. 800, 1753.- syn. :
Hieracium nivale VELEN. Oesterr, Bot. Z 33:388, 1883. —
H. holosericeum auct. non BACKH. 1856.

Exsikáty: CALLIERFI. Siles. Exs., no 1127 (H. tubulo-
sum et H. melanocephalum admixt.), ser. n., no 198—200.—
FI. Exs. Austro-Hung., no 3340 (H. melanocephalumad-
mixt.). —PETRÁK FI. Bohem. Morav. Exs., no 280 (H. mela-
nocephalum admixt.), 281. —SUDREHerb, Hieraciorum, no
84. - TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 872, 873.- ZAHN Hiera-
ciotheca Eur., no 649, 650, 653 (H. tubulosum admixt.). —

Extra fines: DAHLMEDT Hieracia Scand., fasc. III, no 1—4.—
FI. Exs. Austro-Hung., no 3339, 3341. - HAYEKFI. Stir. Exs..
no 500 (H. halleri admixt.). — PI. Polon. Exs., no 195. —
ZAHNHieraciotheca Eur., no 652.

Lodyha 6—24(—30)cm dl., hustěodstále chlu-
patá (2—6mm dl. jednoduché chlupy), s roztrou-
šenými, v hor. části četnými 0,3—0,6mm dl. stop-
katými žlázkamiačetnými hvězdovitými chlupy,
pod úborem s četnými až hustými 3—6mm dl. bě-
lavými chlupy s pouze velmi krátkou černou dol.
částí (sahající do 1/6—1/4délky chlupu), četnými
0,3—0,7mm dl. stopkatými žlázkami a četnými
hvězdovitými chlupy. Listy trávově až tmavě ze-
lené, s četnými jednoduchými chlupy, na okraji
s roztr. až četnými nanejvýš 0,25 mm dl. stopka-
tými žlázkami; listy přízemní růžice obvykle čet-
né (více než 5), vnější řapíkaté, s čepelí eliptic-
kou, obkopinatou až šir. obkopinatou, na vrcholu
zaokrouhlenou a s nasazenou špičkou nebo tupě
špičatou, vnitřní listy křídlatě řapíkaté nebo při-
sedlé, 3,5—11,0 cm dl., (0,6—)0,8—1 ,5) cm šir.,
čepel podlouhle obkopinatá až úzce podlouhle
obkopinatá, na vrcholu zaokrouhlená, tupá až tu-
pě špičatá, celokrajná nebo drobně zubatá, k bázi
se postupně zužující v křídlatý řapík (nebo listy
přisedlé); lodyžní listy 0—2,dolní (je-li vyvinut)
přisedlý, úzce kopinatý nebo úzce obkopinatý,

cm dl.,
cm šir., na vrcholu ± špičatý, celokrajný, častěji
ale pouze čárkovitý, tvarem připomínající zá-
krovní listeny, horní (je-li vyvinut) čárkovitý, tva-
rempřipomínajícízákrovní listeny.Úbor jeden;
zákrov (12—)14—18(—20)mm dl., zákrovní listeny
s četnými ažhustými jednoduchými chlupy ačet-
nými stopkatými žlázkami. Ligula plochá; čnělka
a bliznová ramena čistě žluté. VII(—VIII) (z vyso-
kohorských jestřábníků spolu s H. melanocepha-
lum fenologicky nejčasnější).

2n 27(CR:93b.Krk. subalp.),18,36 (extra
fines)

Poznámka: H. alpinum se spolehlivě pozná podle
čistě žlutých čnělek, které kromě H. melanocephalum nemá
žádný z našich vysokohorských jestřábníků; H. melanoce-
phalum mávždy delšížlázky na okrajích listů (viz klíč), zu-
baté listy aalespoňjeden, častěji aledva lupenité lodyžní listy.

Variabilita: Proměnlivý především v hustotě jedno-
duchých chlupů a stopkatých žlázek na stopkách úborů a zá-
krovních listenech.

Ekologie a cenologie: Vysokohorské
hole a keříčkovité porosty s nezapojenou vegeta-
cí, na exponovaných návětrných svazích a vrcho-
lových plošinách, na mělkých kamenitých, kyse-
lých až neutrálních půdách na silikátových pod-
kladech; zřídka sestupuje do smilkových luk či
řídkých porostů kosodřeviny. Rostepředevším ve
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společenstvech svazu Juncion trifidi, vzácněji
svazů Nardo-Caricion rigidae aNardion. Ekolo-
gicky seH. alpinum zřetelně liší od dalších našich
vysokohorských jestřábníků, které pouze vzácně
vystupují do nejvyšších poloh a dávají přednost
méněexponovaným stanovištím avíce vyvinutým
půdám.

Rozšíření v CR: Místy častovnejvyšších
polohách Krkonoš, roztroušeněv Hrubém Jesení-
ku, velmi vzácně v Jizerských horách; neroste na
Králickém Sněžníku. Těžiště rozšíření je v nej-
vyšších polohách subalpínského stupně, ojedině-
le sestupujeaždo supramontánníhostupně(min:
Rudná rokle, 1050 m; max.: vrchol Sněžky, 1602

O: 92. Jiz. hory (Smrk, ?Ť),93. Krk. (častopředevším
v nejvyšších polohách Vysokého kola, Luční a Studniční
hory a Sněžky), 97. Hr. Jes. (dříve roztr., dnes vz.).

ÚdajzVelkéJizerskélouky (cf. PLOCEKSborn.Severo-
čes. Mus, —Přír. Vědy 15:36, 1986) se s největší pravdě-
podobností vztahuje k Hieracium tubulosum, viz str. 573.

Celkové rozšíření: Rozšíření H. alpinum se kryje
s areálemH. alpinum agg..mapyviz str. 571.

16. Hieracium melanocephalum TAUSCH—jest-
řábník černohlavý Tab. 99/4

Hieracium melanocephalum TAUSCHFlora, Regensburg,
20, Beibl. 1:67, 1837.—Syn. : Hieracium alpinum var. ge-
nuinum f. grande WIMMERFI. Schles., ed. 3, 306, 1857. -H.
alpinumvar.melanocephalum(TAUSCH)G.SCHNEIDERÖsterr.
Bot. Z. 36:21, 1886 non WIMMER1857.- H. alpinum var. ge-
nuinum f. nigrosetosumG. SCHNEIDERÖsterr.Bot.Z. 37:201,
1887.—H. alpinum subsp.melanocephalum(TAUSCH)ZAHN
in HALLER etWOHLF.Koch's Syn. Deutsch. Schweiz. FI., ed.
3.2:1840, 1901.

Exsikáty; CALLIERFI. Siles. Exs., no 1127(H. alpi-
num et H. tubulosum admixt.). —FI. Exs. Austro-Hung., no
3340 (H. alpinum admixt.). —PETRÁKFI. Bohem. Morav. Exs.,
no 280 (H. alpinum admixt.), 282. —SCHUĽIZBIP.Cichoria-
ceotheca, no 2. - TAUSCH Herb. FI. Bohem.. no 878. 879. -
ZAHN Hieraciotheca Eur., no 651.

Lodyha (5,5—) cmdl., sroztr.
až četnými rovnovážně odstávajícími 2—5mm dl.
jednoduchými chlupy, s roztr., v hor. části četný-
mi 0,3—0,6mm dl. stopkatými žlázkami a s čet-
nými, v hor. části hustými hvězdovitými chlupy,
pod úborem s roztr. až četnými 3—6mm dl. běla-
vými jednoduchými chlupy s pouze velmi krát-
kou černou dol. částí (sahající do 1/6—1/4délky
chlupu), četnými 0,3—0,8mm dl. stopkatými žláz-
kami a četnými hvězdovitými chlupy. Listy trá-
vově až tmavě zelené, s roztr. až četnými jedno-
duchými chlupy, na okraji s roztr. krátkými (na-
nejvýš 0,25 mm dl.) i delšími (0,25—0,80mm)
stopkatýmižlázkami; listy přízemní růžicev poč-
tu 4—10,vnější řapíkaté, s čepelí eliptickou, ob-
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kopinatou až šir. obkopinatou, na vrcholu hroti-
tou nebo tupě špičatou, vnitřní listy řapíkaté,

cm dl., cm šir., če-
pel úzce podlouhle obkopinatá, podlouhle ob-
kopinatá, úzce obkopinatá nebo obkopinatá, na
vrcholu zaokrouhlená, tupá až tupě špičatá, na
okraji nepravidelně oddáleně zubatá, postupně
sbíhající na křídlatý řapík; lodyžní listy v počtu
2—4(5),dolní 1—2,lupenité, nezřetelně řapíkaté
až přisedlé, úzce obkopinaté až podlouhlé, na
vrcholu ± špičaté, k bázi se postupně zužující,
drobně zubaté a často s 1—2většími zuby, vz.
± celokrajné, horní čárkovité, tvarem připomí-
najícízákrovnílisteny.Úborjeden;zákrov(11—)
12—16(—17)mm dl., zákrovní listeny s četnými
jednoduchými chlupy a stopkatými žlázkami. Li-
gula plochá, až 17mm dl., velmi vz. až 23mm dl.;
čnělka a bliznová ramena čistě žluté. VII(—VIII)
(z vysokohorských jestřábníků spolu sH. alpinum
fenologicky nejčasnější).

2n 27 (CR: 93b.Krk. subalp.)
Ekologie a cenologie: Vysokohorského-

le akeříčkovéporosty,světliny v porostechkoso-
dřeviny; obvykle na mělkých, kamenitých, slabě
kyselých až kyselých půdách.Rostepředevším ve
společenstvech svazů Juncion trifidi, Nardo-Ca-
ricion rigidae aNardion. Ve srovnání sHieracium
alpinum dává přednost méně exponovaným po-
lohám.

Rozšíření v C R: Roztroušeně v Krkono-
ších (včetně Rýchor), především v subalpínském,
vzácně i v supramontánním stupni (min.: Pomez-
ní boudy, ca 1000 m; max.: Sněžka, 1580 m).

Celkové rozšíření: Endemit Krkonoš. údaje z jiných
pohoří se vztahují k H. alpinum s. str. či k jiným druhům
z tohoto okruhu.

17. Hieracium tubulosum (TAUSCH)TAUSCH—
jestřábník trubkovitý Tab. 97/4

Hieracium tubulosum (TAUSCH)TAUSCHFlora. Regens-
burg,20.Beibl. 1:68, 1837.—Syn. : Hieraciumalpinum var.
tubulosum TAUSCH Flora, Regensburg. II, Ergänzungsbl.
1:65, 1828.—H. alpinum var. inapertum WIMMERFI. Schles.
208. 1841.—H. alpinum var.foliosum f. heberatumWIMMER
FI. Schles., ed. 3, 306, 1857.—H. alpinum subsp. tubulosum
(TAUSCH)ZAHN in HALLIERet WOHLF.Koch's Syn. Deutsch.
Schweiz. H.. ed. 3, 2:1840. 1901.

Exsikáty: CALLIERFI. Siles. no 1127(Hieracium
alpinum et H. melanocephalum admixt.). —PETRAKFI. Bo-
hem. Morav. Exs., no 283. —SCHULTZHerb. Norm., no 848;
ser. n„ no 2859. — SCHULTZBIR Cichoriaceotheca, no 3. —
SUDREHerb. Hieraciorum, no 85.—TAUSCHHerb.FI. Bohem.,
no 875. —ZAHN Hieraciotheca Eur„ no 653 (H. alpinum
admixt.). Extra fines: SUDRE Herb. Hieraciorum, no 182
(H. apiculatum admixt.).
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Lodyha (10—) cm dl.. jednoduchá,
s četnými až hustými rovnovážně odstávajícími
2-6 mm dl. jednoduchými chlupy, v hor. části
s roztr. 0,2—(),5mm dl. stopkatými žlázkami
a s roztr., v hor. části četnými hvězdovitými chlu-
py, pod úborem s četnými 3—8mm dl., bělavými
jednoduchými chlupy s velmi krátkou černou dcl.
částí (sahající do 1/6—1/4délky chlupu), roztr. až
četnými 0,25—0,60mm dl. stopkatými žlázkami
a četnými hvězdovitými chlupy. Listy trávově až
tmavě zelenés nápadnoubělavou stř.žilkou, chlu-
paté, stopkaté žlázky na okrajích listů nanejvýš
0,3 mm dl.; listy přízemní růžice v počtu 3—6(—8),
řapíkaté, cm dl.. 1,0—2,2(—2,4)
cm šir., s čepelí podlouhle obkopinatou až obko-
pinatou, na vrcholu zaokrouhlenou, hrotitou nebo
tupč špičatou, na okraji s drobnými trojúhelníko-
vitými zuby nebo pouze s oddálenými mukronát-
nimi žlázkami, k bázi postupně se zužující, řapík
křídlatý, někdy vnitřní listy až téměř přisedlé; lo-
dyžní listy v počtu (l )2—5(6),dolní křídlatě řapí-
katý nebo zúženou bází přisedlý, podlouhle ob-
kopinatý, 2—12(—14)cm dl.. 0,5—2,0(—2,4)cm šir.,
na vrcholu ± špičatý, na okraji s drobnými troj-
úhelníkovitými zuby nebo pouze s oddálenými
mukronátními žlázkami, k bázi postupně sezužu-
jící, stř. lodyžní list zúženou bází přisedlý, po-
dlouhle eliptický až podlouhle obkopinatý, špi-
čatý, obvykle celokrajný, k bázi postupně se
zužující, horní úzce podlouhle eliptický až čárko-
vitý, tvarempřipomínajícízákrovnílisteny.Übor
obvykle jeden, velmi vz. úbory 2 v redukovaném
vrcholíku; zákrov (14—)15—19 mm dl., zákrovní
listeny s četnými jednoduchými chlupy a roztr.
stopkatými žlázkami. Ligula trubičkovitě stoče-
ná, vz. plochá, až 16 (vz. až 23) mm dl.; čnělka
a bliznová ramena medově žluté s tmavšími vy-
metacími chlupy. (rozkvétá vždy o ně-
co později než H. alpinum).

= 36(CR:93b.Krk. subalp.)
Poznámka: Druh je dobře poznatelný podle rubičko-

Vitč stočených ligul, všechny ostatní horské jestřábníky mají
liguly buďploché.nebozkrácenéazkroucené(Hieraciumfrit-
zei agg-). Před rozvitím květů jsou dobrým poznávacím zna-
kem téměř celokrajné nebo pouze drobně zubaté listy a počet
lodyžních listů (2—5).Hieracium tubulosum je vergentním
morfotypem k okruhu H. frit:ei. na který upomíná olistčnou
lodyhou. lodyžní listy ale nejsou nikdy objimavé: zástupci
okruhu H. fritzei mají kromě toho téměř vždy nachově zbar-
venou bázi lodyhy a často zkrácené nebo zkroucené liguly.

Ekologie a cenologie: Smilkové hole,
vysokohorské trávníky a keříčkové porosty, svět-
liny v porostech kosodřeviny. vzácně oligotrofní
okrajové části horských lučních enkláv, často i na
antropicky ovlivněných stanovištích s narušeným

drnem (např. okraje cest); na kyselých až slabě
kyselých půdách. Roste ve společenstvech sva-
zů Nardion, Juncion trifidi, Nardo-Caricion rigi-
dae, Pinion mughi, vzácněji Genistion (v asocia-
ci Arnico montanae-Callunetum SCHUBERT1960)
a Vaccinion.

Rozšíření v CR: Pouzev Krkonoších (včet-
ně Rýchor); poměrně často v subalpínském, vzác-
ně sestupuje i do supramontánního stupně (max.:
Sněžka, pod vrcholem, 1580 m; min.: Rýchory,
vrcholová část, 980 m). ě

Kdysi byl sbírán i na polské straněJizerských
hor na Velké Jizerské louce, těsně za státní hrani-
cí (doklad v GLM, viz také BRÄUTIGAMPrzyroda
Sudetów Zachod. 4:16, 2001). K Hieracium tu-
bulosum se s velkou pravděpodobností vztahuje
i literární údaj o výskytu H. alpinum na této loka-
litě (KROCKERFI. Siles. 2:291, 1790, později se
údaj ze slezských Květen zcela vytratil, upozor-
ňuje na něj až PLOCEKSborn. Severočes.Mus. —
Přír. vědy 15:36, 1986);druh H. alpinum tu vzhle-
dem ke svým ekologickým nárokům zřejmě nikdy
nemohlrůst.Údajeo výskytunaKrálickémSněž-
níku jsou mylné.

Celkové rozšíření: S největší pravděpodobností
endemit KrkonošaJizerskýchhor (tamužalenezvěstný),vel-
mi podobný typ je ale znám ze Skandinávie.

18. Hieracium schustleri ZLATNÍK—jestřábník
Schustlerův Tab. 97/3

Hierac.ium schusrleri ZLAmtK Stud. Bot. Cechosl. I :171,
1938. —Syn.: Hieracium sudericum var. dentatum TAUSCH
Flora, Regensburg. 20. Beibl. 1:69. 1837. —H. calenduliflo-
rum auct. siles. p. p. maj.. non BACKH. 1856. —H.apiculatum
auct. non TAUSCH 1837.

Exsikáty: PETRAKFI. Bohem. Morav, Exs., no 284. —
ZAHN Hieraciotheca Eur.. no 654.

Lodyha (11—)13—30(—35)cm dl., s roztr. rov-
novážně odstávajícími 2—6mm dl, jednoduchými
chlupy, roztroušenými, v hor. části četnými, až 1,2
mm dl. stopkatými žlázkami a roztr., v hor. části
četnými hvězdovitými chlupy, pod úborem s čet-
nými 3—6mm dl. bělavými jednoduchými chlupy
s černou dol. částí sahající do 1/6—1/3délky chlu-
pu, četnými až 1,5 mm dl. stopkatými žlázkami
a četnými hvězdovitými chlupy. Listy trávově až
světle zelené, na zubech často nachově červené,
se zřetelnou světlou stř. žilkou, na ploše s roztr..
na okrajích, na rubu na stř. žilce a na řapíku čet-
nými bělavými jednoduchými chlupy, stopkaté
žlázky na okrajích listů až 0,8 mm dl.; listy pří-
zemní růžice obvykle 3—4,řapíkaté, vnější s če-
pelí šir. obkopinatou, na vrcholu zaokrouhlenou
nebo hrotitou, na okraji drobně zubatou, na bázi
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klínovitou, vnitřní 4,0—13,5 cm dl., 1,0—1,8(—2,0)
cm šir., s čepelí podlouhle obkopinatou až úzce
podlouhle obkopinatou, na vrcholu zaokrouhle-
nou, hrotitou až tupě špičatou, v dol. části zřetel-
ně nepravidelně zubatou trojúhelníkovitými až
srpovitě zahnutými zuby, v hor. části pouze drob-
ně zubatou až celokrajnou, postupně sezužující
v křídlatý řapík; lodyžní listy v počtu 2—6,z toho
2—4lupenité, zbývající (horní) drobné, podobné
zákrovním listenům, dol. lodyžní list obvykle
řapíkatý, vz. přisedlý, cm dl.,

cm šir., čepel obkopinatá, úzce ob-
kopinatáažúzceeliptická, k vrcholu sepoměrně
rychle zužující, špičatá, v dol. části (stejně jako
řapík) celokrajná nebo pouze s několika drobný-
mi zuby, ve stř. části zřetelně hruběji zubatá, k bá-
zi postupně se zužující, hor. lodyžní listy při-
sedlé, úzce podlouhle eliptické až čárkovité, ce-
lokrajné nebo drobně zubaté, nejvyšší listy při-
pomínají zákrovní listeny. Úbor jeden; zákrov
14—17mm dl., zákrovní listeny hustě chlupaté
a s četnými stopkatými žlázkami. Ligula plochá,
až 2 cm dl.; čnělka a bliznová ramena hnědavé
sčernými vymetacími chlupy. Nažky 3,5—4,5mm
dl. VII-VIII.

2n = 36 (CR: 93b. Krk. subalp.)
Poznámka: Někdy zaměňován s druhy z okruhu Hie-

raciumfritzei, které ale mají lodyžní listy přisedléaž mírně
objímavé (H. schustleri má alespoň dol. lodyžní list řapíka-
tý) a méně stopkatých žlázek na stopkách úborů; od podob-
néhoH. melanocephalumse spolehlivě pozná podle barvy
čnělky a bliznových ramen.

Ekologie a cenologie: Vysokohorské
trávníky akeříčkové porosty, smilkové hole, svět-
liny v porostech kosodřeviny; na mělčích, kame-
nitých, kyselých půdách, Roste ve společenstvech
svazů Juncion trifidi, Nardion, Nardo-Caricion
rigidae, vzácně i Pinion mughi.

Rozšíření v CR: Vzácně ve v. části Krko-
noš (včetně Rýchor) a na Králickém Sněžníku,
v subalpínském stupni (min.: Rýchory, 1000 m;
max.: Luční hora, 1520 m). A

O: 93b. Krk. subalp. (pouze oblast Luční a Studniční
hory a jejich svahů),93c. Rých.. 96. Král. Sněž.

Celkové rozšíření: Endemit nejvyšších sudetských
pohoří, pouzev Krkonoších a naKrálickém Sněžníku.

19—23.Hieracium nigrescens agg.
(H. alpinum ž H. murorum)

Menši vytrvalé, rozr. až hustěchlupaté,jedno-
úborné nebomáloúborné horské byliny s přízem-
ní listovou růžicí. Lodyha přímá, jednoduchá. Lis-
ty s roztr. až četnými dlouhými jednoduchými
chlupy, především na okraji s roztr- kratičkými
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stopkatými žlázkami, na okraji a na rubu na stř.
žilce s řídce roztr. hvězdovitými chlupy, na líci
trávově až tmavě zelené, na rubu světlejší; listy
přízemní růžice četné, obvykle úzce řapíkaté,
s čepelí na bázi klínovitou až šir. klínovitou, vz.
vnitřní listy s čepelí postupně sbíhající na řapík;
lodyžní listy v počtu 1—5(6),vz. není vyvinut žád-
ný, řapíkaté nebo (horní) zúženou bází přisedlé.
Úbory středněvelké,jednotlivé neboméněčas-
to 2—4(—10)v redukovaném vrcholíku s obvykle
dlouhými větvemi (dlouhou větví), stopky úborů
(lodyha pod květenstvím) sojedinělými ažčetný-
mi nanejvýš 3,0 mm (vz. až 5,2 mm) dl. světlými
jednoduchými chlupy sčernou bází, četnými, mé-
ně často pouze roztr. stopkatými žlázkami a čet-
nými až hustými hvězdovitými chlupy; zákrov
válcovitě vejcovitý, vz. až téměř polokulovitý,
zákrovní listeny četné, střechovitě se Icyjíci, čár-
kovitě kopinaté, s obvykle 3—6mm dl. světlými
jednoduchými chlupy s černou dol. částí (u H. ni-
grescens s. str. chlupy 1—2mm dl. a obvykle tma-
vé) a s vtroušenými až četnými stopkatými žláz-
kami, černozelené, vnější zákrovní listeny stejně
široké nebo pouze o málo širší než vnitřní, od zá-
krovu nevýrazně odstávající. Květy jazykovité,
s ligulou plochou, na vrcholu na zoubcích s roztr.
až četnými kratičkými chlupy. Nažky 3,0-4,5 mm
dl., hnědočerné až černé. VII—VIII. Hkf.

Ekologie a cenologie: Smilkové hole,
vysokohorské trávníky a keříčkové porosty, svět-
liny v porostech kosodřeviny, na mělčích, kame-
nitých, kyselých, vzácně slabě kyselých půdách.
Roste ve společenstvech svazů Nardion, Nardo-
-Caricion rigidae, Juncion trifidi, velmi vzácně
i Pinion mughi, Calamagrostion villosae a Vacci-
nion.

Velmi proměnlivý polyploidní komplex (pře-
vládají tetraploidi, méně je triploidů, dva taxony
jsou pentaploidní, diploidní rostliny nejsou zná-
mé) rozšířený v nejvyšších pohořích stř. Evropy
a v s. Evropě od Grónska přes britská pohoří
a Skandinávii až na Ural (rozšffení víceméně
shodné s H. alpinum agg., mapy: HULTËNNE
1986:951); velké množství taxonů bylo popsáno
především ze Skandinávie, sz. Ruska a Skotska,
u nás 5 druhů (někdy hodnocených jako subspe-
cie), rostoucích pouze v nejvyšších sudetských
pohořích.

Poznámka: Hlavními znaky tohoto okruhu jsou zre-
telně řapíkaté listy přízemní růžice s čepeli na bázi obvykle
klínovitou (u okruhu H. alpinum se čepel postupně zužuje
v řapík), řapíkaté nebo zúženou bází přisedlé lodyžní listy
(u podobného H. nigritum jsou středni a hor. lodyžní listy šir
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bází přisedlé nebomírně objímavé) a poměrně velké úbory
s vnějšími zákrovními listeny obvykle nezřetelně odstávají-
cími (u H. atratum jsou vnější zákrovní listeny vždy přitisk-
lé, úbory jsou menši,zákrovní listeny méněčetné).

la Čnělka a bliznová ramenažluté; stopky úbo-
rů s roztr. stopkatými žlázkami (nanejvýš 160
žlázek na 5 mm stopky úboru) ..... .

21. H. chrysostyloides
b Čnělka a bliznová ramena okrové až olivové

s černými vymetacími chlupy (na pohled tma-
vé), stopky úborů s četnými stopkatými žláz-
kami (obvykle alespoň 160 žlázek na 5 mm
stopky)

2a Jednoduchéchlupy na zákrovech 1—2mm dl.,
tmavé, pouze na vrcholu světlejší; čepel listů
přízemní růžice na bázi náhle se zužující ne-
bo šir. klínovitá; stopky úborů s ojedinělými
(2—5na 5 mm délky stopky) jednoduchými

19.H. nigrescenschlupy .
b Jednoduchéchlupy nazákrovech (alespoňnej-

delší) 3-4 mm dl., světlé, pouze v dol. části
tmavé;čepellistů přízemní růžicenabázi klí-
novitá až dl. klínovitá; stopky úborů s roztr.,
vz. až četnými (alespoň 6 na5mm délky stop-

3ky)jednoduchými chlupy ...
3a Úboryobvyklev počtu2—7;zákrovnílisteny

v hor. 1/2 s četnými jednoduchými chlupy
a pouze ojedinělými stopkatými žlázkami

22. H. nivimonü.s

b Úbory obvykle jednotlivé; zákrovní listeny
v hor. 1/2s roztr.jednoduchými chlupy aroztr.
ažčetnými stopkatými žlázkami . 4

4a Listy na vrcholu s nasazenoušpičkou, hrubě
zubaté, zuby srpovitě dopředu zahnuté; lody-
ha v dol. části obvykle nachově naběhlá nebo

23.H. apiculatumskvrnitá .

b Listy beznasazenéšpičky, obvykle drobně zu-
baté, pouze v dol. části čepele někdy s větší-
mi trojúhelníkovitými až šir. trojúhelníkovi-
tými, nikdy srpovitě zahnutými zuby; lodyha
v dol. části světle zelená

20. H. decipiens

19. Hieracium nigrescens WILLD. —jestřábník
Tab. 100/3černavý

Hieracium nigrescens WILLDENOWsp. Pl. 3/3:1574,
1800.—Syn. : Hieracium halleri var.genuinumWIMMERH.
Schles., ed. 2, 2:26. 1844. nom. inval.

Exsikáty: PETRAKFI. Bohem.Morav. Exs., no 285.
TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 882, 883.—ZAHNHieraciothe-
ca Eur., no 660.

Lodyha (12—)14—32(—36)cm dl., v dol. části
s četnými jednoduchými i hvězdovitými chlupy,
ve stř. a hor. části s pouze řídce roztr. jednodu-

chými chlupy,směremk vrcholu lodyhy četnými
stopkatými žlázkami a četnými hvězdovitými
chlupy. Listy na ploše s ojedinělými až roztr., na
okrajích, na rubu na stř.žilce ana řapíku někdy až
četnými jednoduchými chlupy aojedinělými kra-
tičkými stopkatými žlázkami a na rubu na str. žil-
ce s ojedinělými hvězdovitými chlupy; listy pří-
zemní růžice obvykle 2—4,dl. řapíkaté, 4,5—15,0
(—20,0)cm dl., (1,1—)1,5—2,5(—3,1)cm šir., vněj-
ší s čepelí vejčitou, okrouhle vejčitou až šir. elip-
tickou, na vrcholu zaokrouhlenou, především
v dol. části zubatou, k bázi náhle sezužující, vnitř-
ní s čepelí eliptickou, podlouhle eliptickou nebo
vejčitou, navrcholu tupěšpičatounebozaokrou-
hlenou, na okraji v dol. části hrubě zubatou troj-
úhelníkovitými, úzce trojúhelníkovitými až srpo-
Vitě zahnutými zuby, v hor. části čepele zuby men-
ší, na bázi šir. klínovitou, vz. klínovitou; lupenité
lodyžní listy v počtu 0—1(2), v hor. části lodyhy
ještě 1—2malé, zákrovním listenům podobné lis-
ty, dol. list řapíkatý, buď podobný vnitřním listům
přízemní růžice, s čepelí eliptickou, šir. kopina-
tou až kopinatou, špičatou,v dol. části hrubězu-
batou (zuby až I cm dl.), nabázi klínovitou, nebo
často s čepelí mnohem menší, podlouhle eliptic-
kou ažúzcepodlouhleeliptickou, zubatou;2. list
odzdolabuďtakélupenitý, sčepelíúzcepodlouhle
eliptickou, častějialečárkovitě obkopinatý, celo-
krajný, výše postavené listy čárkovité, zákrovním
listenůmpodobné.Úboryvpočtu1—4(—10),akla-
dium (0,5—)1,()—14,5(—23,0)cm dl., stopka úboru
sojedinělými (2—5chlupůna5mmdélky) 0,6—1,3
mm dl. jednoduchými chlupy, četnými (250—300
na 5 mm délky) 0,2—(),7mm dl. stopkatými žláz-
kami a hustými hvězdovitými chlupy; zákrov
13—17mm dl., zákrovní listeny s roztr. 1—2rnm
dl. tmavými, pouzena vrcholu světlejšímijedno-
duchými chlupy ačetnými stopkatými žlázkami.
Ligula až 20 mm dl., na zoubcích s ojedinělými
až roztr. kratičkými chlupy; čnělka abliznová ra-
mena olivové s černými vymetacími chlupy.

2n 36 (CR: 93b.Krk. subalp.)
Rozšíření v CR: Krkonoše, dříve roztrou-

šeně,dnesspíševzácněv subalpínskémstupnivz.
i v. části pohoň, ojediněle sestupuje až do stupně
supramontánního(max.: Sněžka, 1550m; min.:
Mumlavský důl, 800 m). &

O: 93. Krk. (dříve na více lokalitách od Violĺku až téměř
k Pomezním boudám, dnes yz.).

Koncem 19. stol. byl udáváni z Rýchor z okolí vápen-
cového lomu nad Suchým dolem (PAX Flora, Regensburg,
ser.n., 41:426, 1883),doklad ale nebyl nalezena druh tu už
později nebyl sbírán.

Celkové rozšíření: Pravděpodobnčendemit Krkonoš.
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20. Hieracium decipiens TAUSCH— jestřábník
klamný Tab. 100/2

Hieracium decipiens TAUSCHFlora, Regensburg, 20,
Beibl. 1:69, 1837.—Syn,: Hieracium nigrescensvar, integri-
folium TAUSCHFlora, Regensburg, II, Ergänzungsbl. 1:65.
1828.—H.nigrescenssubsp.decipiens(TAUSCH)CELAK.Anal.
Květ.Cech.MoravyaRakouskéhoSlezska.ed.2. 184,1887.
—H. scitulum subsp.ascihurgense ZAHNin ENGLERPflanzenr.

1921.-H. scirulum subsp.aquaealbae KORB
et ZAHN inA. et GR. syn. Mitteleur. FI. 12/3:244, 1936. nom.
inval.

Exsikáty: FI. Exs. Austro-Hung.. no 3338, —MAGNIER
FI. Selecta Exs., no 1512. —TACSCH Herb. FI. Bohem.. no
881a, b. —ZAHN Hieraciotheca Eur., no 659. —Extra fines:
CALLIER FI. Siles. Exs.. no 406. —SUDRE Herb. Hieraciorum,

no 181. 183 (Hieracium apiculatum admixt.).

Lodyha cm dl., často mírně
zprohýbaná, po celé délce odstálechlupatá (ve stř.
a hor. části chlupy obvykle méně četné) jednodu-
chými chlupy, ve stř. části s ojedinělými až řídce
roztr., v hor. části četnými stopkatými žlázkami
a s roztr., v hor. části četnými hvězdovitými chlu-
py. v dol. části světle zelená. Listy na ploše s roz-
troušenými, naokrajích, na rubu na stř. žilce a na
řapíku četnými jednoduchými chlupy; listy pří-
zemní růžice obvykle v počtu 4—6,řapíkaté, vněj-
ší s čepelí obvejčitou, na vrcholu zaokrouhlenou,
na okraji drobně zubatou až celokrajnou, na bázi
klínovitou, vnitřní cm dl.,
1—2cm šir.ss čepelí podlouhle eliptickou až ob-
kopinatou, na vrcholu tupě špičatou, bez nasaze-
né špičky, na okraji drobně zubatou, někdy v dol.
části s většími (většinou ale nanejvýš 3 mm dl.)
trojúhelníkovitými až šir. trojúhelníkovitými zu-
by (strany zubů svírají obvykle tupý úhel), na bá-
zi klínovitou nebopostupně sbíhající na řapík; lo-
dyžní listy v počtu (2)3—6(7),nejdolejší řapíkatý,
2—9cm dl.. 0,2—1,1 cm šir., s čepelí úzce podlou-
hle eliptickou až obkopinatou, na vrcholu špiča-
tou. na okraji drobně zubatou nebo méně často
s jedním až několika většími zuby, na bázi po-
stupně se zužující, další listy čárkovitě kopinaté
(obkopinaté), zákrovním listenům podobné, mé-
něčasto (hlavně u víceúbomých rostlin) je i 2. list
odzdola lupenitý a pak obvykle zúženou bází při-
sedlý nebokratičce řapíkatý, úzcepodlouhle elip-
tický. Úbory jednotlivé nebo 2(—4),akladium
3—II cm dl., stopka úboru s roztr. (10—20chlupů
na 5 mm délky) (1,7—)2,2—2,8(—3,0)mm dl. jed-
noduchými chlupy s černou dol. částí sahající do
1/6-1/3 délky chlupu. s četnými
na 5 mm délky] 0,2—0,7mm dl. stopkatými žláz-
kami a s hustými hvězdovitými chlupy; zákrov
14—17mm dl., zákrovní listeny s roztr. až 4 mm
dl. světlými jednoduchými chlupy s černou dol.
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částí, četnými stopkatými žlázkami apři bázi soje-
dinělými hvězdovitými chlupy. Ligula až 18 mm
dl., na zoubcích s četnými kratičkými chlupy;
čnělka a bliznová ramena okrové s černými vy-
metacími chlupy.

2n 36(CR:93b.Krk. subalp.)
Variabilita: Proměnlivý především v počtu lodyžních

listů a ve velikosti zubů na listech. Krkonošské rostliny s ví-
ce lodyžními listy byly někdy řazeny kedruhu Hieracium sci-
tulum WOLOSZCZAK(H. nigrescens —fritzei, viz str. 625) a po-
psány jako H. scirulum subsp. aquaealbae KORBet ZAHN,
nom. inval. a H. scitulum subsp. asciburgense ZAHN.Ve zde
pfijatém pojetí jsou oba zminčné taxony ztotožněny s H. de-
cipiens aH. scitulumje považovánoza taxonomezenýsvým
rozšířením pouze na Karpaty.

Rozšíření v ČR: Krkonoše,poměrněčas-
to v z. i v. části pohoří (i na Rýchorách), v sub-
alpínském, ojediněle i v supramontánním stupni
(min.: Mumlavský důl, 800 m; max.: Sněžka, nad
horní stanicí lanovky, 1590 m).

O: 93. Krk. (Od Violĺku po Rýchory, i v současnosti je-
den z nejčastějšíchvysokohorskýchjestřábníků).

Celkové rozšíření: Krkonoše. snad je možné k to-
muto taxonupřiřadit i některékarpatsképopulace,

21. Hieracium chrysostyloides (ZAHN) CHRTEK
jun. —jestřábník zlatoblizný Tab. 99/3

Hieracium chrysostyloides (ZAHN) CHRTEKjun. Preslia
67:103. 1995.—Syn. : Hieracium nigrescens subsp.chryso-
styloides ZAHN in ENGLF.RPflanzenr. 1921.
—H. alpinum var. eximium f. chrysosrylum UECHTR.in FIF.K
FI. Schles. 268, 1881. —H. eximiunt auct. siles. et morav., non
BACKH. 1856. — H. bructerum auct. non FRIES 1848.

Exsikáty: CALLIERFI. Siles. Exs.. no 860.

Lodyha 15—25cm dl., s roztr. až četnými jed-
noduchými chlupy, ojedinělými. v hor. části četný-
mi stopkatými žlázkami aroztr.. v hor. části četný-
mi hvězdovitými chlupy. Listy s roztr. ažčetnými
jednoduchými chlupy; listy přízemní růžice ob-
vykle 2—4(často mezi listy kratičká, ale zřetelná
internodia), řapíkaté, vnější listy (v době květu
často zaschlé) s čepelí vejčitou až obvejčitou, na
vrcholu zaokrouhlenou, na bázi klínovitou. ostat-
ní listy přízemní růžice s čepelí podlouhle až
úzce podlouhle eliptickou, na vrcholu špičatou,
postupně sbíhající na řapík, celokrajnou (s muk-
ronátními žlázkami) až nepravidelně oddáleně
zubatou, sezuby často srpovitě dopředu prohnu-
tými, zakončenými mukronátní žlázkou; lupeni-
té lodyžní listy v počtu 1—2(3),nejdolejší zúženou
bází přisedlý nebo nezřetelně řapíkatý, úzce elip-
tický až úzce podlouhle eliptický,
cm dl., 0,5—1,4cm šir., na vrcholu špičatý, k bázi
se postupně zužující, oddáleně zubatý až celo-
krajný, stř. lodyžní list (je-li vyvinut) úzce po-
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dlouhle eliptický, zúženou bází přisedlý, obvykle
celokrajný, v hor. části lodyhy 2(3) čárkovité,
listenůmpodobnélisty.Úborjedennebo2(apak
akladium 5-6 cm dle), stopka úboru s roztr.
[(30—)4()—65chlupů na5mm délky] 1,2—3,5(—5,2)
mm dl. jednoduchými chlupy s černou dol. částí
sahající někdy až do 1/3 délky chlupu. roztr.
(95—160na 5 mm délky) 0,3—0,5(—0,6)mm dl.
stopkatými žlázkami a hustými hvězdovitými
chlupy; zákrov 14—16mm dl., zákrovní listeny
s roztr. až četnými 2—4mm dl. světlými jednodu-
chými chlupy s černou dol. částí, roztr. stopkatý-
mi žlázkami apři bázi sojedinělými hvězdovitými
chlupy. Ligula až 18 mm dl., na zoubcích s čet-
nými kratičkými chlupy; čnělka a bliznová rame-
na čistě žluté.

2n= 45 (CR: 97. Hr. Jes.)

Variabilita: Proměnlivý především v charakteru listo-
vého okraje. listy mohou být témčřcelokrajné ažhnłbč zubaté.

Rozšíření v CR: HrubýJeseníkaKrálic-
ký Sněžník; v subalpínském stupni, dříve roz-
troušenč, dnes velmi vzácně (max.: Petrovy ka-
meny, 1450 m; min.: více historických lokalit ca
1400 m, níže nesestupuje). A

O: 96. Král. Sněž., 97. Hr. Jes. (dříve více lokalit poce-
lém hlavním hřebenu. dnes pravděpodobně pouze Petrovy
kameny).

Celkové rozšíření: Endemit nejvyšších východo-
sudetských pohoří (Hrubý Jeseník, Králický Sněžník).

22. Hieracium nivimontis (OBORNY et ZAHN)
CHRTEKjun. —jestřábník sněžnický

Hieracium nivimontis (OBORNYet ZAHN) CHRTEKjun.
Preslia67: 104, 1995.—Syn. • Hieracium nigrescenssubsp.
nivimontis OBORNY et ZAHN Hieraciotheca Eur., Schedae ad

centuriam III. 22. 1908. —H. eximium var. genuinum f. pseu-
donigrescens G. SCHNEIDEROesterr. Bot. Z 37:278, 1887. -
H. decipiens var. orientale G. SCHNEIDERRiesengebirge in
Wort u. Bild 1891. H. eximium auct.
siles. et morav.. non BACKH. 1856.

Exsikáty: ZAHN Hieraciotheca Eur.. no 275.

Lodyha 18—30(—40)cm dl., sroztr., až4,5 mm
dl. jednoduchými chlupy, roztr. až četnými hvěz-
dovitými chlupy a v hor. části s roztr. stopkatými
žlázkami. Listy s roztr. až četnými jednoduchými
chlupy; listy přízemní růžice v počtu 1—6(někdy
i více), řapíkaté, vnější listy (v době květu už
často zaschlé) s čepelí eliptickou až obvejčitou,
na vrcholu zaokrouhlenou, na bázi klínovitou,
vnitřní listy přízemní růžice s čepelí podlouhle
eliptickou, kopinatou, eliptickou neboaž úzcepo-
dlouhle eliptickou, na vrcholu špičatou, na okraji
oddálené, obvykle pouzedrobně zubatou, sezuby
obvykle nanejvýš 5 mm dl., trojúhelníkovitými,

dopředu srpovitě zahnutými, zakončenými muk-
ronátní žlázkou, na bázi klínovitou až dl. klíno-
vitou; lupenité lodyžní listy v počtu 1—3(4),nej-
dolejší list buď tvarem i velikostí podobný vnitř-
ním listům přízemní růžice, nebo menší, úzce
podlouhle obkopinatý až úzce podlouhle eliptic-
ký, 3,2—5,8cm dl., 0,4—0,6cm šir., navrcholu špi-
čatý, k bázi sepostupně zužující, ± celokrajný, stř.
lodyžní list (je-li lupenitý) přisedlý nebo krátce
řapíkatý, úzce eliptický až podlouhle kopinatý,
k bázi postupně sezužující, drobně zubatý až ce-
lokrajný, výše postavené listy obvykle malé, čár-
kovitě kopinaté, podobné zákrovním listenům.
Úboryvpočtu(1)2—7,akladium0,5—12,0cmdl.,
stopka úboru s četnými 1—3mm dl. jednoduchý-
mi chlupy s černou dol. částí sahající do 1/4—1/3
(—1/2) délky chlupu, s roztr. až četnými 0,3—0,5
(—0,6)mmdl. stopkatými žlázkami asčetnými až
hustými hvězdovitými chlupy; zákrov 13—16mm
dle, zákrovní listeny s četnými až 4 mm dl. svět-
lými jednoduchými chlupy a ojedinělými stopka-
tými žlázkami. Ligula až 18mm dl., na zoubcích
s roztr. kratičkými chlupy; čnělka a bliznová ra-
mena okrové s šedými vymetacími chlupy.

Variabilita: Proměnlivý především v počtu lupenitých
lodyžních listů.

Rozšíření v CR: Velmi vzácně ve vrcho-
lové části Králického Sněžníku (1380—1423 m),
pouze v subalpínském stupni.

O: 96. Král. Sněž.
Celkové rozšíření: Endemit Králického Sněžníku.

23. Hieracium apiculatum TAUSCH—jestřábník
špičkatý Tab. 98/1

Hieracium apiculatum TAUSCHFlora. Regensburg,20,
Beibl. 1:70, 1837.—Syn. : Hieracium sagorskii G. SCHNEI-
DERDeutsche Bot. Monatschr. 6:122. 1888. —H. nigrescens
subsp.caneIIipesZAHN in ENGLERPflanzenr. 77
1921.—H. calenduliflorunt auct. siles. p. p. min., non BACKH.
1856.

Exsikáty: Extra fines: SUDREHerb. Hieraciorum, no
182 (H. tubulosum admixt.), 183 (H. decipiens admixt.). —
TAUSCH Herb. FI. Bohem., no 886c. —ZAHN Hieraciotheca
Eur., no 658.

Lodyha (13—)15—33(—35)cm dl., s roztr. až
četnými 2—4mm dl. jednoduchý1Tüchlupy, roztr.,
v hor. části četnými hvězdovitými chlupy a v hor.
části sroztr. stopkatými žlázkami, v dol. části často
nachově naběhlá nebo skvrnitá. Listy na vrcholu
s nasazenoušpičkou, s roztr. jednoduchými chlu-
py; listy přízemní růžice 2—4,řapíkaté, 4,5—15,0
(—17,0)cm dl., 1,0—2,5(—3,0)cm šir., vnější s če-
pelí eliptickou až obvejčitou, na vrcholu za-
okrouhlenou, na bázi klínovitou, vnitřní s čepelí
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podlouhle eliptickou až podlouhle obkopinatou,
na vrcholu ± špičatou, v dol. a stř. části na okraji
hrubě nepravidelně zubatoutrojúhelníkovitými až
srpovitě zahnutými zuby. v hor. části obvykle pou-
ze s drobnými zuby nebo mukronátnĺmi žlázka-
mi; lodyžní listy v počtu 2—5(6),směremk vrcholu
lodyhy postupně sezmenšující, nejdolejší tvarem
i velikostí podobný vnitřním listům přízemní rů-
žice, str. lodyžní listy nezřetelně řapíkaté, s čepe-
lí podlouhle eliptickou ažpodlouhle obkopinatou,
na vrcholu špičatou, postupně sbíhající na řapík,
na okraji hrubě nepravidelně zubatou trojúhelní-
kovitými až srpovitě zahnutými zuby, v hor. Čás-
ti obvykle pouze s drobnými zuby nebo mukro-
nátními žlázkami, hor. lodyžní listy zúženou bází
přisedlé, eliptické, na vrcholu špičaté, na okraji
zubatéažcelokrajné, nejhořejší listy čárkovitě ko-
pinaté,podobnézákrovnímlistenům.Úbory ob-
vykle jednotlivé, méněčasto 2—3[a pak akladium
1,5—9,5(—17,5)cm dl.], stopka úboru (lodyha pod
úborem) s četnými 2—4mm dl. jednoduchými
chlupy s černou dol. částí sahající do 1/6—1/3dél-
ky chlupu, četnými mm dl. stopka-
tými žlázkami a četnými až hustými hvězdovitý-
mi chlupy; zákrov 13—17mm dl., zákrovní liste-
ny s četnými 1—4mm dl. světlými jednoduchými
chlupy s tmavou bází a četnými stopkatými žláz-
kami. Ligula až 22 mm dl., na zoubcích s rozm
kratičkými chlupy; čnělka a bliznová ramena
okrové s černými vymetacími chlupy.

Rozšíření v CR: Krkonoše, v z. části vel-
mi vzácně, ve východní roztroušeně (neroste na
Rýchorách); v subalpínském, velmi vzácně i v su-
pramontánním stupni (max.: Luční hora, 1450 m;
min.: Dlouhý důl, 920 m). A

O: 93. Krk. (Krkonoš; Labská a Pančická louka; Labská
jáma; Kozí Luční hora a sedlo mezi Luční a Studnič-
níhorou;BíláaČertovalouka;Certůvdůl;Dlouhýdůl; Úpská
hrana a okolí bývalé Obři boudy; Horní Rudník).

Celkové rozšířeni: Endemit Krkonoš.

24. Hieracium atratum FRIES—jestřábník černý
Tab. 104/1

(H. alpinum < H. murorum)

Hieracium atratum FRIESNova Acta Reg. Soc. Sci.
Upsal., ser.2, 14:105, 1848.—Syn. : Hieraciumpolycepha-
lum VELEN.Oesterr. Bot. Z. 33:290, 1883.-H. subnigrescens
(FRIESex NORMAN)DAHLST.Acta Horti Berg. 2: 121, 1894. —
H. kavinaeZLATNtKstud. Bot. Cechosl. 1:223, 1938. -H.
sternbergiiZLATNtKStud.Bot.Cechosl.1:219,1938.—H.su-
deticola (ZAHN)ZLATNÍKStud.Bot. Cechosl.1:219, 1938.—
H. velenovskyanumZLATNÍKstud.Bot.Cechosl.1:221,1938.

Exsikáty: CALLIERFI. Siles. Exs., no 1129.—PETRÁK
FI. Bohem. Morav. Exs., no 287. SCHUĽrz Herb. Norm., ser.
n., no 2860. —ZAHN Hieraciotheca Eur., no 664, 860. —Extra
fines: BAENI*IZ Herb. Eur., no 516. —FRIESet LAGGERHiera-
cia Eur. Exs., no 91. —ZAHN Hieraciotheca Eur., no 663.

Vytrvalé byliny s přízemní růžicí listů. Lody-
ha přímá, cm dl., jednoduchá,
rovná, nebo někdy mírně zprohýbaná, podélně rý-
hovaná, v dol. části s roztr. až četnými odstávají-
cími, obvykle ± zprohýbanými jednoduchými
chlupy, ojedinělými stopkatými žlázkami a ojedi-
nělými hvězdovitými chlupy, ve stř. části s ojedi-
nělými jednoduchými chlupy (někdy pouze s je-
jich bázemi), roztr. stopkatými žlázkami a ojedi-
nělými hvězdovitými chlupy, v hor. části sčetnými
ažhustými stopkatými žlázkami a roztr. až četný-
mi hvězdovitými chlupy a někdy s ojedinělými
tmavými (obvykle alespoň do 2/3 černými) jed-
noduchými chlupy. Listy měkké až tužší, na plo-
še s roztr. 1—2mm dl. jednoduchými chlupy, na
líci někdy až olysalé, na okrajích, na rubu na stř.
žilce a na řapíku chlupy četnější (a především na
řapíku i delší), na okraji s ojedinělými kratičkými
stopkatými žlázkami, na líci tmavě trávově zele-
né, na rubu světlejší, nasivělé; listy přízemní rů-
žice v doběkvětu v počtu , řapíkaté, vnější sče-
pelí šir. vejčitou až ± okrouhlou, na vrcholu za-
okrouhlenou a s nasazenou špičkou, na bázi šir.
klínovitou nebo uťatou, celokrajnou (jen s muk-
ronátními žlázkami) nebo v dol. části drobně
zubatou, vnitřní s čepelí podlouhle vejčitou, vej-
čitou, eliptickou nebo okrouhlou, méně často až
podlouhle eliptickou, cm dl.,
1 cm šir., na vrcholu zaokrouhlenou až tu-
pě špičatou, v dol. části obvykle s několika větší-
mi trojúhelníkovitými zuby, jinak pouze drobně
zubatou až celokrajnou, k bázi se náhle klínovitě
zužující nebo uťatou; lupenitý lodyžní list obvy-
kle pouze 1 (méně často listy 2), krátce řapíkatý
nebozúženoubází pfisedlý, 4,0—7 ,5) cmdl.,
1,3—2,5cm šir., s čepelí kopinatou, podlouhle ko-
pinatou, méně častošir. kopinatou až vejčitou, na
vrcholu špičatou, v dol. části obvykle se 2 nebo
několika většími trojúhelníkovitými, kolmo od-
stávajícími (méně často mírně dopředu srpovitě
zahnutými) zuby, v hor. části celokrajnou nebo
pouze drobně zubatou, na bázi klínovitou, vz. až
uťatou, následující lodyžní list (je-li vyvinut) ob-
vykle zúženou bází přisedlý, úzce kopinatý, kopi-
natý, úzce eliptický aželiptický, špičatý, celokraj-
ný nebovz.při bázizubatý.Úborystředněvelké,

Tab. 98: I Hieracium apiculatum, Ia —lodyha pod úborem. —2 H. rohlenae, 2a —lodyha pod úborem, 2b —květ. —
3 H. stygium, 3a —stopka úboru, 3b vrchol liguly.
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v počtu 1—10(—25),skládající obvykle volný
vrcholík s 1—4(5)větvemi v ostrém úhlu odstáva-
jícími, dol. větev někdy nápadně oddálená, akla-
dium (0,25—)0,50—10,50(—15,50)cm dl., stopky
úborů tmavě šedozelené, s ojedinělými 0,5—1,5
mm dl. jednoduchými chlupy s černou dol. částí
sahající obvykle alespoňdo 2/3 délky chlupu (ně-
kdy jednoduché chlupy zcela chybějí), hustými
0,3—1,0mm dl. stopkatými žlázkami a s roztr. až
hustými hvězdovitými chlupy; zákrov válcovitě
vejcovitý, mm dl., zákrovní li-
stenyčárkovitě kopinaté, špičaté, sojedinělými až
roztr., 0,8—1,7mm dl., alespoň v dol. 2/3 tmavý-
mi (někdy jsou ale s výjimkou bělavé špičky celé
tmavé) jednoduchými chlupy, roztr. až četnými
stopkatými žlázkami apři bázi sojedinělými hvěz-
dovitými chlupy, černozelené, vniďní světleji le-
mované. Květy jazykovité s ligulou plochou, až
20 mm dl., na zoubcích s ojedinělými kratičký-
mi chlupy, žlutou; čnělka a bliznová ramenaokro-
vé s černými vymetacími chlupy (na pohled
černé). Nažky 3,4—3,7mm dl., kaštanově hnědé.
VII-VIII.

2n= 27, 36 (CR:93b,Krk. subalp.)
Variabilita: Velmi proměnlivý druh stojící morfolo-

gicky mezi Hieracium nigrescens a H. murorum. ZLATNÍK
(1938, 1939) rozlišil v Krkonoších 5 taxonů, které hodnotil
jako samostamé druhy: H. polycephalum VELEN.,H. sudeti-
cola (ZAHN)ZLATNÍK,H. sternbergii ZLATNÍK,H. velenovsky-
anum ZLATNtKaH. kavinae ZLATNÍK.Poznávají sepředevším
podle tvaru a charakteruokraje (velikost zubů) listů, odění
stopekúborůazákrovních listenůabarvy ligul (sírověažsy-
tě žluté) a čnělky a blizny; jejich rozlišování je nicméněne-
obyčejně obtížné a kromě toho doposud chybí podrobnější
srovnání s rostlinami z jiných evropských pohoří. ZAHN
(1922—1938)uvádí ze stř. Evropy 41 subspecif, seskupených
do 3 skupin [skupina subspeciĺ (grex) atratum, zahrnující mor-
fotypy morfologicky bližší H. nigrescens,skupinasubspeciĺ
(grex)subnigrescens(FRIES)ZAHNzahrnujícímorfotypy bliž-
ší H. murorum, a skupina subspeciĺ (grex) schroeterianum
ZAHN,kekteréjsou řazenyrostliny sčemými kratičkými stop-
katými žlázkami na listech, vzhledem připomínající H. mu.
rorum]. Z našehoúzemí jsou uváděny subsp. atrellum ZAHN
(skupina subspeciĺ atratum), subsp. subnigrescens(FRIES)
ZAHN,subsp.nivifaucicolum KRUBERet ZAHN,nom. inval.
asubsp.polycephalum (VELEN.)ZAHN(všechnyskupinasub-
speciĺsubnigrescens).Vztahmezi těmito subspeciemiaZlat-
nücemrozlišovanými druhy neni zcela zřejmý.

Poznámka: Větší víceúborné morfotypy seněkdy ha-
bituálně blíží H. murorum, spolehlivě se ale poznají podle
alespoň ojedinělých kratičkých chlupů na zoubcích ligul,
vtroušených kratičkých stopkatých žlázek na okraji listů
a podle alespoňojedinělých tmavých jednoduchých chlupů
na zákrovních listenech. Podobný druh H. nigritum má střed-
ní a hor. lodyžní listy šir. bází přisedlé až mírně objímavé.

Ekologie a cenologie: Travnaté svahy,
světliny v porostech kosodřeviny, subalpínské
louky, vzácně i keříčková společenstva; na měl-
kých i hlubších, obvykle kamenitých, kyselých
půdách. Roste ve společenstvechsvazů Calamag-
rostion villosae, Nardion, Pinion mughi aGenis-
tion (v asociaci Calluno-Deschampsietum ZLAT-
NIK 1925).

Rozšíření v ČR: CastovKrkonoších, vzác-
ně na Králickém Sněžníku a v Hrubém Jeseníku,
v subalpínském, vzácněji i v supramontánním
stupni (max.: Sněžka, 1500 m; min.: Krkonoše,
Dlouhý důl, 920 m). A

O: 93. Krk. (od Jínonošepo Pomezníboudy,naRýcho-
rách neroste), 96. Král. Sněž. (vz.), 97. Hr. Jes. (vz.),

Celkové rozšíření: Severní Evropa od Islandu přes
Britské souostroví a Skandinávii ažpo Ural, vyšší pohoří stř.
Evropy, na východ po rumunskéKarpaty;Grónsko.

25. Hieracium glandulosodentatum UECHTR.
Tab. 104/2jestřábník žlázkozubý

(H. lachenalii —H. nigrescens)
Hieracium glandulosodentatum UECHTRITZJber. Sch)es.

Ges. Vaterl. Cult. 1876. - syn.: Hieracium
bocconei GRISEB. subsp. glandulosodentatum (UECHTR.)
ZAHN in ENGLER Pflanzenr. 1921.

Exsikáty: CALLIERFI. Siles.Exs., no 1128.- PETRAK
FI. Bohem. Morav. Exs., no 299. —Extra fines: SUDREHerb.
Hieraciorum, no 110. —ZAHN Hieraciotheca Eur., no 662.

Vytrvalé byliny s přízemní růžicí listů. Lody-
hapřímá, ( ) cm dl., rovná neboně-
kdy ± zprohýbaná, podélně rýhovaná, jednodu-
chá, s ojedinělými, v dol. části roztr. jednoduchý-
mi chlupy, v hor. části s ojedinělými až řídce roztr.
stopkatými žlázkami a s roztr., v hor. části četný-
mi hvězdovitými chlupy. Listy obvykle tužší, na
ploše s roztr. 1—2mm dl. jednoduchými chlupy až
(předevšímna líci) olysalé, na okrajích, na rubu
na stř. žilce a na řapíku chlupy četnější (a pře-
devším na řapíku i delší), na okraji s ojedinělými
kratičkými stopkatými žlázkami, na líci trávově
zelené až svěde trávově zelené, na rubu světlejší,
nasivělé; listy přízemní růžice v době květu v po-
čtu 24, řapíkaté, cm dl.,
(—2,7)cm šir., čepel podlouhle eliptická, kopina-
tá až šir. kopinatá, vz. eliptická, v hor. části s ±
rovnými (nikoliv obloukovitě zahnutými) okraji,
k vrcholu dl. zašpičatělá,naokraji hrubě nepravi-
delně (často 2x) zubatá súzce trojúhelníkovitými,
často srpovitě zahnutými, až 1,5 cm dl. zuby, za-
končenými vždy zřetelnou mukronátní žlázkou,

Tab.99: I Hieraciumfritzei, Ia —okraj listu, lb stopka úboru, Ic —vrchol liguly. —2 H. uechtritzianum,2a—lodyha pod
úborem. —3 H. chrysostyloides, 3a —lodyha pod úborem. —4 H. melanocephalum, přízemní list.
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na bázi dl. klínovitá; lodyžní listy v počtu (l)
dolní řapíkatý, tvarem i velikostí podob-

ný vnitřním listům přízemnírůžice,někdy alevý-
razněmenší,sď.lodyžní listřapíkatý nebopřisedlý
s čepelí podlouhle eliptickou až úzce podlouhle
eliptickou, na vrcholu zřetelně špičatou, hrubě ne-
pravidelně zubatou, zuby zakončené mukronátní
žlázkou, čepel k bázi sepostupně zužující, někdy
list pouze velmi malý, čárkovitý, hor. list čárkovi-
těeliptický,celokrajný.Úborystředněvelké,vpo-
čtu (1)2—5(—15),skládající obvykle volný vrcho-
lík s větvemiv ostrémúhlu odstávajícími,± rov-
nými, nikdy obloukovitě prohnutými, dol. větev
často oddálená, akladium cm
dl., stopky úborů s ojedinělými 0,5—1,5mm dl.
jednoduchými chlupy s černoudol. částísahající
do 1/3—1/2délky chlupu, roztr. ažčetnými 0,2—0,9
mm dl. stopkatými žlázkami a s hustými hvězdo-
vitými chlupy; zákrov válcovitě vejcovitý, (10—)
I I mm dl., zákrovní listeny čárkovitě ko-
pinaté,špičaté,vnější k zálffovu přitisklé, s ojedi-
nělými 1—2mm dl. tmavýmijednoduchými chlu-
py,čemýmistopkatými žlázkamiapři bázis roztr.
hvězdovitýmichlupy, černozelené,vnitřní svědeji
lemované.Květy jazykovité, s ligulou plochou, až
16mmdl.,nazoubcíchsroztr.kratičkými chlupy,
žlutou; čnělka a bliznová ramena okrové až hnědé
s čemými vymetacími chlupy. Nažky 3,8—4,1mm
dl., kaštanověhnědé. VII-VIII(-IX). 1--nď.

2n= 36(CR: 93b.Krk. subalp.)
Poznámka: Nápadný předevšímhrubě zubatými listy

s nestejněvelkými, trojúhelníkovitými ažúzcetrojúhelníko-
vitými zuby,vždy zakončenýmimukronátnfžlázkou;tvarem
listů připomínáHieracium lachenalii, od kteréhoseale spo-
lehlivč poznápodle roztroušenýchchloupků na zoubcích na
vrcholu ligul a podle kratičkých stopkatých žlázekna okra-
jích listů (H. lachenalii má liguly na vrcholu lysé a listy na
okraji vždy bezstopkatých žlázek).Někdy bývázaměňován
se zástupci okruhu H. nigrescens, od kterých se ale (vedle
charakteristické zubatosti a tvaru listů) pozná podle obvykle
na líci lysých listů a většíhopočtu úborů; od H. atratum se
pozná hlavněpodle listů tvarem připomínajících H. lachenalii
(u H. atratum více připomínají H. murorum).

Ekologie a cenologie: Travnaté svahy,
mozaikovitéporosty kosodřevinyasubalpínských
trávníků,smilkové louky,keříčkováspolečenstva;
na mělkých i hlubších, obvykle kamenitých, ky-
selých půdách. Roste ve společenstvech svazů
Nardion, Nardo-Caricion rigidae, Calamagros-
tion villosae, Juncion trifidi, Pinion mughi, vzác-
ně Vaccinion.

Rozšíření v CR: Krkonoše,roztroušeně
v subalpínskémstupni, předevšímve v. části po-
hoří, vzácně sestupuje i do stupně supramontán-
ního (max.: Sněžka, 1550 m; min.: Pomezní bou-
dy, 1000 m). A

O: 93. Krk.
Celkové rozšffenf: Endemit Krkonoš, údajez Tater

a ukrajinských Karpatjsou mylné.

26—30.Hieraciumfritzei agg.
(H. alpinum > H. prenanthoides)

Menší chlupaté horské byliny, v době květu
obvykle (ale ne vždy) s přízemní listovou růžicí.
Lodyha přímá, většinou jednoduchá, při bázi na-
chově naběhlá. Listy s± oddálenými drobnějšími
zuby či pouze s mukronátními žlázkami (méně
častona listu 1—3větší zuby), naploše sroztr., mé-
něčasto ojedinělými, na okraji a na rubu na stř.
žilce četnějšímijednoduchými chlupy, ojedinělý-
mi až roztr. kratičkými stopkatými žlázkami a na
okraji a na rubu na stř. žilce s řídce roztr. hvězdo-
vitými chlupy, na líci obvykle tmavě zelené,na
rubu světlejší; listy přízemní růžice v době květu
1—3,někdy však již zaschlé, křídlatě řapíkaté,
vnější s čepelí obvejčitou, na vrcholu zaokrou-
hlenou nebo hrotitou, na bázi klínovitou, vnitřní
s čepelí obkopinatou, podlouhle obkopinatou až
úzce podlouhle obkopinatou, postupněsbíhající
na řapík; lodyžní listy v počtu (2)3—7(—9),dolní
zúženoubází přisedlé nebo krátce křídlatě řapí-
katé,podlouhle eliptické, podlouhle obkopinaté,
podlouhlé až eliptické, střední mírně objímavé,
méněčasto šir. bází přisedlé, podlouhle obkopina-
té, podlouhle kopinaté, podlouhlé, úzce eliptické,
eliptické, úzcepodlouhle eliptické, úzce podlou-
hlekopinaténeboúzcepodlouhleobkopinaté,hor-
ni pfisedlé, obvykle čárkovitě eliptické nebokopi-
naté.Úborystředněvelké,jednotlivénebov poč-
tu2—4(—6)v redukovanýchvrcholících sobvykle
dlouhými větvemi, dol. větev někdy nápadně od-
dálená,stopky úborů (lodyha pod úborem) s roztr.
ažčetnými, vz pouzeojedinělými světlými jed-
noduchými chlupy s černou dol. částí sahající
nanejvýš do 1/4 délky chlupu, ojedinělými až
četnými stopkatými žlázkami a hustými hvězdo-
vitými chlupy; zákrov polokulovitý až válcovitě
vejcovitý, vz. až šir. válcovitý, zákrovní listeny
četné,střechovitě sekryjící, čárkovitě kopinaté,
navrcholu špičaté,černozelené,střední a vnější

Tab. 100: I Hieracium albinum, Ia —stopka úboru. —2 H. decipiens,2a —lodyha pod úborem, 2b —zákrovní listen. —
3 H. nigrescens,3a —okraj listu, 3b—lodyha pod úborem, 3c—vrchol liguly. —4 H. moravicum. přízemní list, 4a—střední
list, 4b —stopka úboru.
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obvykle od zákrovu ± odstávající. Květy jazyko-
vité s ligulou plochou nebo zkrácenou, zkrouce-
nou a ven vyhnutou (z úboru pak nápadně vyční-
vají čnělky, tzv. stylózní květy), na vrcholu na
zoubcích s roztr. kratičkými chlupy, žlutou. Naž-
ky 3,5—4,0mm dl., hnědočerné, často s červeným
nádechem. VII-VIII. Hkf.

Ekologie a cenologie: Smilkové hole,
vysokohorské keříčkové porosty, mozaikovité po-
rosty kosodřeviny a subalpínských trávníků, vy-
foukávané vysokohorské trávníky a oligotrofní
okrajové části horských lučních enkláv; na větši-
nou mělkých, kamenitých, kyselých, vzácně sla-
bě kyselých půdách. Roste ve společenstvech
svazů Nardion, Nardo-Caricion rigidae, Juncion
trifidi, Pinion mughi, vzácně i Vaccinion a Ge-
nistion.

Velmi proměnlivý polyploidní komplex s pře-
važujícími triploidy amenším zastoupením tetra-
ploidů; z našehoúzemí je známo 5 druhů (hodno-
cených někdy naúrovni subspecií), omezených na
nejvyšší polohy Krkonoš a Králického Sněžníku.
Celkový areál okruhu zahrnuje zmíněná sudetská
pohoří a (převážně Západní) Karpaty.

la Liguly ploché, na vrcholu s drobnými zoub-
ky, čnělky a bliznová ramena z úborů nevy-
čnívají 2

b Liguly zkrácené, zkroucené a často ven vy-
hnuté, na vrcholu s dlouhými zoubky, čnělky
a bliznová ramena zřetelně vyčnívají z úborů
(stylózní květy) ..

2a Liguly dlouhé, vnější až 19 mm dl., čnělka
a bliznová ramena žluté nebo okrové s tmav-

šími (ale ne černými) vymetacími chlupy (na
pohled špinavě žluté); hor. lodyžní listy elip-
tické nebo obkopinaté ..

27. H. uechtritzianum
b Liguly kratší, vnější 11—17mm dl., čnělka

a bliznová ramena tmavě olivové s černými
vymetacími chlupy (na pohled černé); hor. lo-

26. H. fritzeidyžní listy kopinaté
3a Stopky úborů s četnými 3,5—7,5mm dl. jed-

noduchými chlupy; čnělka a bliznová ramena
olivové sčernými vymetacími chlupy; dol. lo-
dyžní list obvykle nanejvýš 1,1 cm šir.

30. H. nigrostylum
b Stopky úborů s ojedinělými až roztr., obvykle

nanejvýš 4 mm dl. jednoduchými chlupy;
čnělka a bliznová ramena medově žluté až oli-

vové s tmavšími vymetacími chlupy (na po-
hled obvykle spíšešpinavě žluté); dol. lodyž-
ní list obvykle alespoň 1,1 cm šir..... 4
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Čnělka a bliznová ramena olivové s tmavšími4a

vymetacími chlupy: vnější liguly z úborů ná-
padněven vyhnuté; lodyha s roztr. jednodu-

28. H. schneiderianumchými chlupy ..
Čnělka a bliznová ramena medově žlutéb

s tmavšími vymetacími chlupy (na pohled špi-
navě žluté); vnější liguly nejsou nápadně ven
vyhnuté; lodyha s četnými jednoduchými

29. H. rohlenaechlupy ..

26. Hieraciumfritzei F.W.SCHULTZ—jestřábník
kopisťolistý Tab. 99/1

Hieraciumfritzei F. W. SCHUITZFlora, Regensburg, ser.
n., 30:281, 1872. —Syn.: Hieracium sudeticum var. glos-
sophyllum W. et GR. FI. Siles. 2/2: 182, 1829.—H. montanum
var. fritzei (F, W. SCHULTZ)G. SCHNEIDEROesterr. Bot. Z.
36:22, 1886. H. polymorphum var. fritzei (F. W. SCHULTZ)
G. SCHNEIDER Oesterr. Bot. Z. 37:241. 1887.

Exsikáty: CALLIERFI. Siles. Exs.. no 1346(H. uech-
tritzianum admixt.). —MAGNIER FI. Selecta Exs., no 2240. —
ZAHN Hieraciotheca Eur.. no 655, 859 (H. uechrrirzianum ad-
mixt.). Extra fines: SCHULTZHerb. Norm., ser. n., no 289.
SCHULTZ et WINTER Herb, Nortn.. no 91.

Lodyha ( cm dl., jednoduchá,
po celé délce (nejvíce v dol. části) s roztr. ažčet-
nými I mm dl. jednoduchými chlupy, v hor.
Částis roztr. stopkatými žlázkami a s roztr., v hor.
části četnými hvězdovitými chlupy, v dol. části na-
chově zbarvená. Listy na ploše s roztroušenými,
na okrajích, na rubu na stř. žilce a na řapíku sČet-
nými jednoduchými chlupy; listy přízemní růžice
v době květu 1—3,často ale již všechny zaschlé,
řapíkaté, vnější sčepelí obvejčitou, navrcholu za-
okrouhlenou, na bázi klínovitou, drobně zubatou
(často pouzemukronátní žlázky), vnitřní s čepelí
obkopinatou až podlouhle obkopinatou, 4,5—10,0
cm dl., 0,9—1,5cm šir., navrcholu ± špičatou, po-
stupně sbíhající nakřídlatý řapík, drobně zubatou;
lodyžní listy v počtu (3)4—7(—9),dolní zúženou
bází přisedlé, podlouhle eliptické až podlouhle
obkopinaté, na vrcholu špičaté, drobně oddáleně
zubaté (někdy pouze mukronátnĺ žlázky), stř. lis-
ty přisedlé až mírně objímavé, úzce eliptické až
eliptické, špičaté, drobně oddáleně zubaté (někdy
pouze mukronátní žlázky), k bázi se postupně
zužující nebo dl. klínovité, hor. listy přisedlé, ko-
pinaté,± celokrajné.Úboryjednotlivé nebočas-
těji v počtu 2—4(—6),skládající volné redukované
vrcholíky (akladium 0,5—8,0cm dl.), stopky úbo-
rů (lodyha pod úborem) s roztr. (2,0—)2,5—4,0mm
dl. jednoduchými chlupy s černou dol. částí saha-
jící do 1/6—1/4délky chlupu, s roztr. až četnými
0,2—0,6mm dl. stopkatými žlázkami a s hustými
hvězdovitými chlupy; zákrov 10—15mm dl., zá-
krovní listeny s četnými jednoduchými chlupy
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a s roztr. až četnými stopkatými žlázkami. Ligula
plochá, až 17mm dl. , navrcholu sdrobnými zoub-
ky; čnělka a bliznová ramena tmavě olivové sčer-
nými vymetacími chlupy (na pohled černé), z úbo-
ru nevyčnívající.

2n= 27(CR: 93b.Krk. subalp.)
Rozšíření v CR: Krkonoše,převážněv z.

části, v subalpínském stupni (max.: Vysoké kolo,
1450 m; min.: Petrova bouda, 1170 m). A

O: 93b. Krk. subalp. (vz., v z. části místy až roztr., pře-
devšĺm na Kotli, Krkonoši a Violĺku; ve v. části velmi vz.),

Celkové rozšířeni: Vezde přijatém pojetí pouze
Krkonoše, údaje z Karpat sevztahují k jiným druhům z to-
hoto okruhu,

27. Hieracium uechtritzianum G. SCHNEIDER —
jestřábník Uechtritzův Tab. 99/2

Hieracium uechľritzianum G. SCHNEIDER Oesterr. Bot. Z.

36:23,1886.—Syn. •Hieraciumalpinumvar.foliosumTAtJSCH
Flora, Regensburg, I I, Ergänzungsbl. 1:63, 1828.—H. alpi-
num var.foliolosum W. et GR. FI. Siles. 2/2:178, 1829. - H.
sudeticumTAUSCHFlora, Regensburg,20, Beibl. 1:68, 1837
non SYERNB.1818. —H. montanum var. pseudopersonatum
G. SCHNEIDEROesterr. Bot. Z. 36:23, 1886.-H. polymorphum
var. uechtritzianum (G. SCHNEIDER)G. SCHNEIDEROesterr.
Bot, Z. 37:275. 1887. —H. fritzei subsp. pseudopersonatum
(G. SCHNEIDER)ZAHN in HALLER et WOHLF.Koch's Syn.
Deutsch. Schweiz. FI.. ed. 3, 2:1886, 1901. -H.fritzei subsp.
uechtritzianum (G. SCHNEIDER)ZAHN in HALLIER et WOHLF.
Koch's syn. Deutsch. Schweiz. Fis, ed. 3.2:1887, 1901.-
tauschianumZLATNÍKStud. Bot. Čechosl. 1:190, 1938 non
UECHTR. 1881.—H. krajinae ZLATNÍKStud. Bot. Cechosl.
1:242. 1938, -H. zlatnikii HOLUB Preslia 51:281.1979. nom.
illeg. (supertl,).

Exsikáty: CALLIERFI. Siles. Exs., no 1346 (H. fritzei
admixt.). —PETRAK FI. Bohem. Morav. Exs., no 292. —ZAHN
Hieraciotheca Eur., no 656, 859 (H. fritzei admixt.).

Lodyha (11—) cm dl., jednoduchá,
po celé délce (nejvíce v dol. části) s 1,5—4,0mm
dl. jednoduchými chlupy, s ojedinělými, v hor.
části roztr. stopkatými žlázkami a s roztr., v hor,
části četnými hvězdovitými chlupy. Listy na plo-
šesroztroušenými, naokrajích, na rubu na stř. žil-
ce a na řapíku s četnými jednoduchými chlupy;
listy přízemní růžice v době květu 1—2,někdy ale
již zaschlé, řapíkaté, vnější sčepelí obvejčitou, na
vrcholu zaokrouhlenou, drobně zubatou (často
pouze mukronátní žlázky), na bázi klínovitou,
vnitřní 4,0—8,5cm dl., 1,0—1,9cm šir., sčepelí ob-
kopinatou až podlouhle obkopinatou, na vrcholu
zaokrouhlenou až tupě špičatou, ± celokrajnou,
drobně zubatou nebo vz. až hrubě nepravidelně
zubatou, postupně sbíhající na křídlatý řapík; lo-
dyžní listy v počtu (3)4—7(8),dolní zúženou bází
přisedlé nebokrátce křídlatě řapíkaté,podlouhle

obkopinaté, 4—9cm dl., 0,8—1,7cm šir., navrcholu
tupě špičaté, drobně oddáleně zubaté(někdy pou-
ze mukronátni žlázky) nebo s několika (obvykle
1—3)většími zuby, k bázi sepostupnězužující, stř.
listy mírně objímavé, úzce eliptické až úzce ob-
kopinaté, špičaté, celokrajné nebo vz. drobně zu-
baté, k bázi se postupně zužující nebo dl. klínovi-
té, hor. listy eliptické nebo obkopinaté, celokraj-
né.Úborzpravidlapouzejeden,vz.úbory2—3ve
volném redukovaném vrcholíku, stopky úborů
(lodyha pod květenstvím) s roztr. až četnými

mm dl. jednoduchými chlupy
s černou dol, částí sahající do 1/6-1/4 délky chlu-
pu, s roztr. 0,2—0,6mm dl. stopkatými žlázkami
a s hustými hvězdovitými chlupy; zákrov 11—15
mm dl., zákrovní listeny sčetnými jednoduchými
chlupy a roztr. stopkatými žlázkami. Ligula plo-
chá, až 19 mm dl., na vrcholu sestejně velkými
drobnými zoubky; čnělka a bliznová ramena žlu-
té nebo okrové s tmavšími (ale ne černými) vy-
metacími chlupy (na pohled špinavěžluté), z úbo-
ru nevyčnívající.

Rozšíření v ČR: Krkonošea Králický
Sněžník, v Krkonoších vzácně v západní, roz-
troušeně ve v. části, na Králickém Sněžníku vel-
mi vzácně ve vrcholové části; většina lokalit je
v subalpínském stupni, velmi vzácněsestupuje do
stupně supramontánního (max.: Studniční hora,
1520m; min.: Dlouhý důl, 920 m; Rýchory, 1000

O: 93. Krk. (včetně Rýchor). 96. Král. Sněž.
Celkové rozšíření: Endemit Krkonoš a Králického

Sněžníku.

28. Hieracium schneiderianum ZLATNÍK—jest-
řábník Schneiderův

Hieracium schneiderianum ZLATNÍKStud. Bot. Cechosl.
1:187, 1938. —Syn. : Hieracium alpinum var. macrostylum
TAUSCHFlora, Regensburg, 11, Ergänzungsbl. 1:63, 1828.—
H. sudeticum TAUSCHvar. macrostylum (TAUSCH)TAUSCHFlo-
ra,Regensburg, 20, Beibl. 1:69, 1837.—H.sudeticum TAUSCH
var. nudiusculum TAUSCHHora, Regensburg,20, Beibl. i •.69.
1837.

Exsikáty: ZAHNHieraciotheca Eur., no 857.

Lodyha 15—30 cm dl., jednoduchá, s roztr.
1,5—3,0mm dl. jednoduchými chlupy, s ojedině-
lými, v hor. části roztr. 0,2—0,5mm dl. stopkatý-
mi žlázkami a s roztr., v hor. části četnými hvěz-
dovitými chlupy. Listy na ploše s ojedinělými až
roztroušenými, na okrajích, na rubu na stř. žilce
ana řapíku sčetnějšími jednoduchými chlupy; lis-
ty přízemní růžice v době květu 1—2,někdy alejiž
zaschlé,řapíkaté,4,0—9,3cmdl., )cm
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šir., s čepelí obkopinatou až podlouhle obkopina-
tou, na vrcholu zaokrouhlenou až tupě špičatou,
± celokrajnou, drobně zubatou nebo méně často
s několika většími zuby, postupně sbíhající na
křídlatý řapík; lodyžní listy v počtu (3)4—6(—8),
dolní řapíkaté, 3—8(—11)cm dl., (0,9—)1,1—1,7
(—1,9)cm šir., s čepelí podlouhle obkopinatou až
podlouhlou, na vrcholu tupě špičatou až špičatou,
drobně oddáleně zubatou nebo s několika většími
zuby ve stř. části, postupně sbíhající na křídlatý,
mírně objímavý řapík, stř. lodyžní listy mírně ob-
jímavé, podlouhlé, podlouhle obkopinaté nebo
podlouhle kopinaté, na vrcholu ± špičaté,celo-
krajné (často smukronátními žlázkami), k bázi se
postupně nebo ± náhle zužující, hor. listy čárko-
Vitě eliptické, celokrajné, někdy ale větší, připo-
mínajícístř.lodyžní listy.Úboryjednotlivé nebo
2(3) ve volném redukovaném vrcholíku, stopky
úborů (lodyha pod úborem) s ojedinělými až
roztr. 1 mm dl. jednoduchými chlupy sČer-
nou dol. částí sahající do 1/6—1/4délky chlupu,
s roztr. 0,2-0,6 mm dl. stopkatými žlázkami
a s hustými hvězdovitými chlupy; zákrov 10-15
mm dl., zákrovní listeny sřídce roztr. až roztr. jed-
noduchými chlupy a roztr, stopkatými žlázkami.
Ligula zkrácená, zkroucená, na vrcholu s dlouhý-
mi zoubky, vnější liguly nápadně ven vyhnuté,
až 10 mm dl.; čnělka a bliznová ramena z úbo-
rů zřetelně vyčnívající (stylózní květy), olivové
s tmavšími vymetacími chlupy.

2n 27(CR: 93b.Krk. subalp.)
Rozšíření v CR: Krkonoše,poměrněčas-

to v subalpínském, vzácně i v supramontánním
stupni (max.: Sněžka, 1580m; min.: více lokalit
ve výšce ca 1100 m).

O: 93.Krk. (v z. i v. části, naRýchoráchneroste).
Celkové rozšíření: Endemit Krkonoš.

29.Hieracium rohlenae ZLATNÍK—jestřábník
Rohlenův Tab. 98/2

Hieracium rohlenaeZLATNÍKStud.Bot. Čechosl.1:185,
1938.

Exsikáty: PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 293
(H. nigrostylum admixt.), 294. —ZAHN Hieraciotheca Eur.,
no 657, 858 (H. nigrostylum admixt.).

Lodyha 15—34(—36)cm dl., jednoduchá nebo
s I (2) jednoúbornými větvemi vyrůstajícími z bá-
ze lodyhy, pocelé délce (nejvíce v dol. části) sčet-
nými 2—4mm dl. jednoduchými chlupy, s ojedi-
nělými, v hor. části roztr. stopkatými žlázkarni
a sroztr., v hor. části četnými hvězdovitými chlu-
py. Listy na ploše s ojedinělými až roztroušený-
mi, na okrajích, na rubu na sr. žilce a na řapíku
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sčetnějšími jednoduchými chlupy; listy přízemní
růžice v době květu 1—2,někdy však již zaschlé,
řapíkaté, vnější sčepelí obvejčitou, navrcholu za-
okrouhlenou, celokrajnou nebo nanejvýš drobně
zubatou (u větších rostlin s několika většími zu-
by), na bázi ± klínovitou, vnitřní 6—II cm dl.,
1,0-2,2 cm šir., s čepelí obkopinatou až podlou-
hle obkopinatou, na vrcholu zaokrouhlenou až
tupě špičatou, ± celokrajnou, drobně zubatou ne-
bo (u větších rostlin) s obvykle 2—3většími zuby,
na bázi postupně sbíhající na křídlatý řapík; lo-
dyžní listy v počtu 3—6(7),dolní křídlatě řapíka-
té nebo přisedlé, podlouhle obkopinaté až elip-
tické, 5,0—12,5 cm dl., 1,1—1,3cm šir., na vrcho-
Iu tupě špičaté, drobně oddáleně zubaté (někdy
pouze mukronátní žlázky) nebo s několika větší-
mi zuby ve stř. části, k bázi se postupně zužující,
stř. listy mírně objímavé, eliptické až podlouhlé,
tupě špičaté až špičaté, ± celokrajné, k bázi sepo-
stupně zužující nebo klínovité, hor. listy čárkovi-
tě eliptické, celokrajné nebo někdy větší, připo-
mínajícístř. lodyžní listy. Úbor zpravidlapouze
jeden, vz. 2—3ve volném redukovaném vrcholí-
ku, stopky úborů (lodyha pod úborem) s roztr. až
četnými (2,5—)3,0—4,0(—5,0)mm dl. jednoduchý-
mi chlupy s černou dol. částí sahající do 1/6—1/4
délky chlupu, s roztr. 0,2—0,5mm dl. stopkatými
žlázkami a s hustými hvězdovitými chlupy; zá-
krov 10—15mm dl., zákrovní listeny s četnými
jednoduchými chlupy a s roztr. stopkatými žláz-
kami. Ligula zkrácená, zkroucená, až 10 mm dl.,
okrajové liguly obvykle nejsou ven vyhnuté;
čnělka abliznová ramena z úborů zřetelně vyční-
vající (stylózní květy), medově žluté s tmavšími
vymetacími chlupy (na pohled špinavě žluté).

2n= 27(CR: 93b.Krk. subalp.)
Rozšíření v CR: Krkonoše, ve v. části roz-

troušeně, v západní velmi vzácně; v subalpín-
ském, vzácně i v supramontánním stupni (max.:
Sněžka, 1570 m; min.: Dlouhý důl, 920 m; Rý-
chory, 950 m). A

O: 93. Krk. (v z. čásüpouzeDívčí kameny,ve v. části
roztr., předevšímv oblasti Luční a Studničníhory a Sněžky,
rostei naRýchorách).

Celkové rozšíření: Endemit Krkonoš.

30. Hieracium nigrostylum ZLATNÍK—jestřábník
černoblizný

Hieracium nigrostylumZLATNtKStud. Bot. Cechosl.
1:181, 1938.

Exsikáty: PETRAKFi. Bohem. Morav. Exs., no 293
(H. rohlenae admixt.). —SCHULTZBIR Cichoriaceotheca, no
4. —ZAHNHieraciotheca Eur., no 858 (H. rohlenae admixt.).
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Lodyha cm dl., jednoduchá
nebo vz. s 1(2) jednoúbornými větvemi vyrůsta-
jícimi z báze lodyhy, roztr. až hustěodstálechlu-
patá 2—6mm dl. jednoduchými chlupy, s ojedi-
nělými 0,2-0,5 mm dl. stopkatými žlázkami
a s roztr., v hor. části četnými hvězdovitými chlu-
py. Listy tmavě zelené, na ploše s roztr., na okra-
jích, na rubu na stř. žilce a na řapíku s četnějšími
dlouhými jednoduchými chlupy; listy přízemní
růžice v době květu obvykle zaschlé, jinak
6,5—10,8cm dl., cm šir., řapíkaté, s čepe-
lí úzce podlouhle obkopinatou, na vrcholu za-
okrouhlenou až tupě špičatou, ± celokrajnou ne-
bo drobně zubatou, u větších rostlin s několika vět-
šími zuby, k bázi postupně sbíhající na křídlatý
řapík; lodyžní listy v počtu (2)3-6(—8), dolní tva-
rem i velikostí podobné listům přízemní růžice,
obvykle nanejvýš 1,1 cm šir., sr. listy zúženou
bází přisedlé nebo mírně objímavé, úzce podlou-
hle eliptické, úzce podlouhle kopinaté nebo úzce
podlouhle obkopinaté, navrcholu ± špičaté,celo-
krajné nebo drobně oddáleně zubaté, k bázi se
postupně zužující, hor, listy čárkovitě eliptické,
celokrajné.Úbory obvykle jednotlivé, vz. 2(3)
ve volném redukovaném vrcholíku, stopky úborů
(lodyha pod květenstvím) s četnými 3,5—7,5mm
dl. jednoduchými chlupy sčernou dol. částí saha-
jící do 1/6—1/4délky chlupu, ojedinělými 0,2—0,5
mm dl. stopkatými žlázkami a s hustými hvězdo-
vitými chlupy; zákrov 11—17mm dl. , zákrovní lis-
teny sčetnými jednoduchými chlupy a roztr. stop-
katými žlázkami. Ligula zkrácená, zkroucená, na
vrcholu hluboce nepravidelně zoubkatá, vnější li-
guly obvykle ven vyhnuté, až 9 mm dl.; čnělka
a bliznová ramena z úborů zřetelně vyčnívající
(stylózní květy), olivové s černými vymetacími
chlupy (na pohled černé).

Rozšíření v CR: Krkonoše,v subalpín-
ském, velmi vzácně i v supramontánním stup-
ni (max.: Sněžka, 1560 m; min.: Modrý důl,
1180 m), A

O: 93. Krk. (v z. Částivelmi vz.. vev.Částiroztr.,naRý-
chorách neroste).

Celkové rozšíření: Endemit Krkonoš.

31. Hieracium prenanthoides VILL. —jestřábník
věsenkovitý Tab. 102/3

Hieracium prenanthoidesVILLARSProsp.Hist. P].Dau-
phiné 35, 1779. —Syn. : Hieracium lanceolatum VILL. Hist.
Pl. Dauphiné 3: 126, 1788 . - H. bupleurifolium TAUSCHFlo-
ra. Regensburg, II, Ergänzungsbl. 1:74, 1828. H. fiekii
UECHTR.in FIEK FI. Schles. 280. 1881. —H. prenanthoides
subsp. hoegeri ZAHN in ENGLERPflanzenr. 77(IV/280):758,
1921. -H. hoegeri (ZAHN) P.D. SELLetC. WESTBot. J. Linn.
soc. 1976.

Exsikáty: CALLIERFI. Siles. Exs.. no 863, 868. FI.
Exs. Austro-Hung., no 3387. —PETRAKFI. Bohem. MoraĽ
Exs., no 997—999, —SUDREHerb. Hieraciorum, no 89, 135. —
ZAHNHieraciotheca Eur., no 667,668, 670.—Extra fines: CAL-
LIERFI. Siles. Exs., no 864. —PETRAK FI. Bohem. Morav. Exs.,
no600,998.—SCHULTZHerb.Norm., no 709bis.—Soc.Daup-
hin., no 475, 856. —SUDREHerb. Hieraciorum, no 90. —ZAHN
Hieraciotheca Eur., no 69, 70, 666, 669, 671.

Vysoké vytrvalé byliny shustěolistěnou lody-
hou, bez přízemní listové růžice. Lodyha přímá,
30-120 cm dl., jednoduchá, hustě olistěná, plná
nebo vz. dutá, v dol. části ± lysá, ve střední lysá
nebos roztr. 0,7—1,7(—2,0)mm dl. jednoduchými
chlupy, v hor. části sojedinělými až roztr. 0,7—1,3
mmdl. jednoduchými chlupy, ojedinělými ažčet-
nými stopkatými žlázkami a ojedinělými až řídce
roztr. hvězdovitými chlupy, vz. celá lodyha ± ly-
sá. Listy (alespoň některé) nápadně ouškatě nebo
srdčitě objímavé, celokrajné, nepravidelně drob-
ně zubaté nebo (především stř. lodyžní listy) s vět-
šími, až 9 mm dl., úzce trojúhelníkovitými zuby,
na líci tmavě trávově zelené, obvykle ± lysé, pou-
zepři okraji s ojedinělými jednoduchými chlupy,
na rubu světlejší, nasivělé, na ploše lysé až řídce
chlupaté, na okraji a na rubu na stř. žilce obvykle
±hustě chlupaté (jednoduché chlupy ca I mm dl.),
se zřetelnou uzavřenou žilnatinou; lodyžní listy
v počtu 10—30(—50),směrem k vrcholu lodyhy
postupně se zmenšující, velmi vz. stř. listy ± na-
Moučené, nejdolejší lodyžní listy v době květu
obvykle zaschlé, výše postavené doi. lodyžní lis-
ty podlouhle kopinaté, podlouhle eliptické až úz-
ce podlouhle eliptické, někdy houslovitě zúžené,
8,0—15,5cm dl., 1,5—3,0(—3,5)cm šir., k vrcholu
se postupně zužující, špičaté, ouškatě objímavé,
stř. lodyžní listy podlouhle eliptické, podlouhle
kopinaté až kopinaté, špičaté, na bázi ouškatě až
srdčitě objímavé, hor. listy kopinaté až vejčitě
kopinaté,zřetelněmenšínežostatnílisty. Úbory
středněvelké, obvykle v počtu 10—25,skládající
± chocholičnaté, staženévrcholíky s obvykle 4—6
větvemi l. řádu, které se dále větví, dol. větve ně-
kdy oddálené, akladium 8—25mm dl., stopky úbo-
rů hustěpokryté nestejnědlouhými (0,2—0,8mm)
stopkatými žlázkami (méně často stopkaté žlázky
pouze roztroušené), roztr. až četnými hvězdovi-
tými chlupy a vz. i ojedinělými jednoduchými
chlupy s černou bází; zákrov válcovitý až vej-
covitý, (7—)9—11(—13)mm dl., zákrovní listeny
málo četné, nevýrazně střechovitě sekryjícĹ čár-
kovitě kopinaté, 0,9—1,2mm šir., na vrcholu ob-
vykle tupé, s četnými stopkatými žlázkami, oje-
dinčlými až Četnými hvězdovitými chlupy a ně-
kdy s ojedinělými až roztr. jednoduchými chlupy,
obvykle černozelené, vnitřní světleji lemované.
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Květy jazykovité s ligulou plochou, až 17mm dl.,
na zoubcích většinou s roztr. až četnými kratič-
kými chlupy, žlutou; čnělka a bliznová ramena
okrové s tmavými vymetacími chlupy (na pohled
tmavé). Nažky 3,6—4,2mm dl., světle krémově
hnědé, vz. hnědočervené. (VII—)VIII—IX. Hkf.

2n= 27(čR: 93b.Krk. subalp.•,97.Hr.Jes.),
18, 36 (extra fines)

Variabilita: Velmi proměnlivý druh. Rozpadásedo
dvou poměrnědobře vymezitelných skupin subspeciĺ (gregů),
někdy hodnocených i jako samostatné druhy —H. prenan-
thoidesgrexprenanthoidesaH.prenanthoidesgrexlanceola-
tum. V obou těchto skupináchbylo popsánovětší množství
subspeciĺ;z našehoúzemí je uváděno7 subspeciĺ; taxonomická
hodnotaje všakv mnohapřípadechnejasnáavariabilita dru-
hu vyžadujedalší studium. Nejvíce vyhraněnýmtaxonemje
subsp.fiekii (UECETR.)ZAHN(grex lanceolatum), někdy hod-
nocená i jako samostaný druh (H. fiekii UECHTR.,H. salicifo-
lium UEC}m,.nom. illeg.). sdutou, lysou lodyhoua téměř ly-
sými listy,lysými zoubky ligul a bezjednoduchýchchlupůna
stopkách úborů a zákrovech, známá pouze z několika lokalit
v Krkonoších. Nejběžnějším taxonem v Krkonoších i Hnłbém
Jeseníkuje subsp. bupleurifolium (TAUSCH)ZAHN [syn.: H.
bupleurifoliumTAUSCH,H.prenanthoidesvar.bupleurifolium
(TAUSCH)W. et GR., grex prenanthoides] s širokými, vejčitě
kopinatými, obvykle nápadnězubatými listy, jejichž ouška se
navzájem nepřekrývají a se stopkami úbori hustěpokrytými
dlouhými stopkatými žlázkami. Vzácně sevyskytují subsp.
perfoliatum(FROEL.) ZAHN(grexprenanthoides)SnápadněŠi-
rokými (až5 i více cm šir.), obvykle celokrajnými listy s na-
vzájem sepřekrývajícími oušky (Krkonoše, Hrubý Jeseník),
subsp. strictissimum (FROEL.)ZAHN (syn.: H. strictissimum
FROEL.,grex lanceolatum)s chlupatou lodyhou, obvykle ná-
padně zubatými vejčitě kopinatými listy (poměr délky a šffky
2:1 až 3,5:1) a zřetelně tupými vnitřními zákrovními listeny
(Krkonoše, Králický Sněžník, Hrubý Jeseník), subsp. subco-
rymbosum (G. SCHNEIDER)ZAHN(syn.: H. prenanthoides
subcorvmbosumG. SCHNEIDER.grex lanceolatum)stéměřly-
sou lodyhou a nápadně uspořádanými listy —stř. lodyžní listy
jsou ± nahloučené.hor.listy oddálenéaobvykle nápadněmen-
ší nežstřední(Krkonoše, Hrubý Jeseník; vergentnĺ taxon smě-
rem k H. inuloides), subsp.lanceolatum (VII-L.)ZAHN(syn.:
H. strictum FRIES)s listy kopinatými až podlouhle kopinatý-
mi, obvykle nanejvýš 2 cm šir„ drobně zubatými až celokraj-
nými a sestopkami úborů s roztroušenými stopkatými žláz-
karm a jednoduchými chlupy (Krkonoše, Králický Sněžník,
Hrubý Jeseník)asubsp. hoegeri ZAHN(grex lanceolatum), po-
dobnápředcházející,alebezjednoduchýchchlupůnastopkách
úborů (Krkonoše, Králický Sněžník, Hrubý Jeseník).

Ekologie a cenologie: Horské vysoko-
stébelnénivy akřoviny, porosty kosodřeviny, pře-
devším v karech, vzácně i světlé horské smrčiny,
na půdách čerstvě vlhkých až vlhkých, živinami
bohatších, většinou kamenitých, slabě kyselých.
Je znám ze společenstev svazů Adenostylion,
Dryopterido-Athyrion, Athyrio alpestris-Pinion
mughi, Calamagrostion villosae a Calamagros-
tion arundinaceae.

588 Hieracium

Rozšíření v ČR: Roztroušeně v Krkono-
ších (včetně Rýchor) a Hrubém Jeseníku, vzácně
naKrálickém Sněžníku; pouze v oreofytiku v sub-
alpínském a supramontánním stupni (max.: Stud-
niční hora, ca 1500 m; min.: Karlova Studánka,
850 m, Pec pod Sněžkou, Růžový důl, 900 m).

O: 93. Krk. (Lysá hora; Kotel a Kotelné jámy; Labská
louka;Labský vodopád;Labský důl; Dlouhý důl; Důl Bílého
Labe; Kozí hřbety; Studniční hora; Horni Rudník; Obří důl;
Růžový důl; vrcholová část Rýchor), 96. Král. Sněž. (vz,),
97, Hr. Jes. (roztr.).

Celkové rozšíření: Grónsko, Island. Britské souost-
rovĺ. Skandinávie a dále roztroušeně sz. Ruskem až po Ural;
víceči méně izolovanéarelyjsou ve vyššíchpohořích z.. stř.
ajv.. vzácněij. Evropy (odPyrenejípřesAlpy pohory Balkán-
ského poloostrova, na jih po Abruzzi, na sever po Schwarz-
wald, sudetská pohoří a Karpaty); Kavkaz a sousedící části
sv.Anatóliea Íránu,Elburz,pohořístř.Asie,Sibiř.—Mapy:
ZAHN 1921—1923:748(H. prenanthoides a příbuzné druhy);
BRÁUTIGAMet HILBIGFeddesRepert. 9) :227, 1980;MEUSEL
et al. 1992:425.

Poznámka: Hieracium prenanthoides je hlavní druh.
Z vedlejších taxonů odvozených od H. prenanthoides se na
územíCRvyskytují 36.H. carpathicumagg.(H. caesiumž
H. prenanthoides), 43—44.Hieracium chlorocephalum agg
(H. alpinum —H. lachenalii —H. prenanthoides),41—42.H.
corconticum agg. (H. nigrescens < H. prenanthoides), 34—35.
H. epimedium agg. (H. bifidum —H.juranum), 26—30,H, frit-
zei agg. (H. alpinum > H. prenanthoides), 45. H. gombense
agg. (H. epimedium —H. atratum), 47. H. inuloides (H. lae-
vigatum—H. prenanthoides),32.H. juranum agg. (H. muro.
rum H. prenanthoides), 40. H. nigritum (H. fritzei —H. mu-
rorum), 39. H. riphaeum (H. alpinum < H. prenanthoides),
37—38.H. sudeticumagg.(H. alpinum —H. prenanthoides),
33. H. umbrosum agg. (H. murorum > H. prenanthoides) a 2.
H. valdepilosum agg. (H. prenanthoides —H. villosum).

32. Hieraciumjuranum agg.
(H. murorum H. prenanthoides)

Velmi proměnlivá horská skupina, rozšířená
na Islandu, ve Skandinávii, v Auvergne, Juře, Al-
pách,Abruzzách, Krkonoších, Karpatech a vzác-
něv pohořích Srbska,Bosny aHercegoviny, v Ma-
lé Asii, na Kavkazu a v Alžírsku. Ve střední ajv.
Evropě je obvykle rozlišováno ca 50 subspecií,
některébývají hodnocenyjako samostatnédruhy;
nanašemúzemí roste pouze H. pseudalbinum.

32. Hieracium pseudalbinum UECHTR.—jestřáb-
ník licholabský

Hieracium pseudalbinum UEcłrrw•rz Jber. Schles. Ges.
Vaterl. Cult. 1885. —Syn.: Hieraciumjura-
num subsp. pseudalbinum (UECHTR.)ZAHN in HALLER et
WOHLF.Koch's syn. Deutsch. Schweiz. FI.. ed. 3. 2:1879,
1901. - H. juranum auct. siles., non FRIES1848.

Exsikáty: SCHULTZHerb. Norm„ ser. n., no 2964
(H. wimmeri admixt.). —SUDREHerb. Hieraciorum, no 127.
ZAHN Hieraciotheca Eur., no 679.
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Vytrvalé byliny vyššího vzrůstu s olistěnou
lodyhou a obvykle s chudou přízemní růžicí lis-
tů. Lodyha přímá nebo mírně vystoupavá, 20—60
(—70)cm dle, mírně zprohýbaná, jednoduchá,
v dol. Části s roztr. jednoduchými chlupy, ve stř.
části bezjednoduchých chlupů nebo jednoduché
chlupy pouzeojedinělé, v hor. části s ojedinělými
až roztr. stopkatými žlázkami aroztr. hvězdovitý-
mi chlupy, v dol. části nachově naběhlá, i výše ale
často nachově skvrnitá. Listy měkké nebo mírně
tužší, s roztr., na okrajích a na rubu na stř. žilce
četnějšími měkkými 1—2(na řapíku až 3) mm dl.
jednoduchými chlupy, na okrajích s ojedinělými
kratičkými stopkatými žlázkami, na líci tmavě
zelené,narubu světlejší, svyniklou žilnatinou; lis-
ty přízemní růžice v době květu v počtu
vz. již zaschlé, dl. řapíkaté, 7—17cm dl., 2,3—3,5
cm šir., čepel eliptická až šir. eliptická, vz, šir.
obkopinatá až obvejčitá, na vrcholu zaokrouhle-
ná, hrotitá nebo tupě špičatá, celokrajná (pouze
smukronátními žlázkami) nebo častěji s několika
drobnými, nanejvýš 2 mm dl. zuby, na bázi klí-
novitá; lodyžní listy v počtu směrem
k vrcholu lodyhy postupně se zmenšující, dolní
(obvykle 2) dl. řapíkaté, 9—12cm dl., 2,8—4,2cm
šir., s čepelí eliptickou, tupě špičatou až špiča-
tou, celokrajnou (pouze s mukronátními žlázka-
mi) nebo v dol. části s několika drobnými, nanej-
výš 2 mm dl. zuby, na bázi klínovitou, stř. lodyž-
ní listy zúženou bází mírně objímavé, eliptické,
špičaté, ± celokrajné, méně často v dol. části s ně-
kolika drobnými zuby, hor. listy šir. bází přised-
lé, kopinaté až šir. kopinaté, špičaté, celokrajné.
Úborystředněvelké, v počtu skládají-
cí ± rozvolněné vrcholíky, akladium až2,5 cm dl..
stopky úborů tenké, hustě pokryté stopkatými
žlázkami a hvězdovitými chlupy, bez jednodu-
chých chlupů; zákrov válcovitě vejcovitý, 9—II
mm dl., zákrovní listeny málo četné, pouzenevý-
razně střechovitě se kryjící, čárkovitě kopinaté,
± tupé, s četnými stopkatými žlázkami a naokra-
jích s četnými, naploše roztr. hvězdovitými chlu-
py, jednoduché chlupy chybějící nebo vz. ojedi-
nělé, listeny tmavě černozelené, vnitřní světleji le-
mované.Květy jazykovité s ligulou plochou, až
18mm dl., na zoubcích s ojedinělými kratičkými
chlupy, žlutou; čnělka a bliznová ramena okrové
s černými vymetacími chlupy (na pohled černé).
Nažky 3,8—4,1mm dl., červenohnědé až hnědo-
černé. VII-VIII(-IX). Hkf.

Poznámka: Od podobného H. albinum se liší větším
počtem lodyžních listů (obvykle 4—7,u H. albinum obvykle
3), listy jsou menší, dol. lodyžní mají čepel na bázi klínovi-
tou (u H. albinum mají čepel ± náhle sezužující), nejširší v ca
1/2 (u H. albinum je nejširší většinou v dol. 1/3). Habituálně

podobné a v Krkonoších mnohem běžnější H. sudeticum má
na stopkách úborů a zákrovech vždy roztroušenéjednoduché
chlupy.

Ekologie a cenologie: Travnaté svahy,
světliny v porostech kosodřeviny; na mělkých
i hlubších, obvykle kamenitých, kyselých, vzác-
ně slabě kyselých půdách. Roste ve společen-
stvech svazů Calamagrostion villosae, Nardion,
Pinion mughi aGenistion (v asociaci Calluno-De-
schampsietum ZLATNÍK1925).

Rozšíření v CR: Vzácně v Krkonoších;
v subalpínském, ojediněle i supramontánním stup-
ni (max.: Stoh, 1310 m; Kotel, 1300 m; min.: Mod-
rý důl, 995 m). A

O: 93,Krk. (Kotel aKotelné jámy; Krkonoš; Dlouhý důl;
Kozí hřbety; Stoh; Studniční hora a hrana; Horní aDolní Rud-
ník; Modrý důl).

Celkové rozšíření: Endemit Krkonoš.

33. Hieracium umbrosum agg.
(H. murorum > H. přenanthoides)

Velmi proměnlivá horská skupina, známá
zpohoří stř., z., s.,jv. a vzácně i j. Evropy. Ve střed-
ní ajv. Evropě je obvykle rozlišováno ca 20 sub-
specií, některé bývají hodnoceny jako samostatné
druhy; z našeho územíje znám pouzejediný druh,
H. albinum.

33. Hieracium albinum FRIES—jestřábník labský
Tab. 100/1

Hieracium albinum FRIESEpicr. Gen. Hierac. 103, 1862.
—Syn. : Hieraciumjuranum subsp. albinum (FRIES)ZAHN in
HALLIERet WOHLF.Koch's Syn. Deutsch. Schweiz. FI.. ed. 3,
2:1879, 1901. —H. integrifolium subsp. albinum (FRIES)
ZAHN in Icon. FI. Germ. Helv. 19/2:330,
1911.—H. umbrosum subsp.albinum (FRIES)ZAHNin ENGLER
Pflanzenr. 1921.

Exsikáty: PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 289. —
ZAHN Hieraciotheca Eur., no 680. —Extra fines: SUDREHerb.
Hieraciorum, no 124.

Vytrvalé byliny vyššího vzrůstu spřízemní rů-
žicí listů anejčastěji 3 lodyžními listy. Lodyha pří-
má, 20-40660) cm dl., zřetelně podélně rýhova-
ná,jednoduchá, v dol. části s roztr. jednoduchými
chlupy, ve stř. části sojedinělými, vz. až roztr.jed-
noduchými chlupy a roztr. hvězdovitými chlupy,
někdy až téměř lysá. v hor, části s ojedinělými až
roztr. stopkatými žlázkami, roztr. hvězdovitými
chlupy a někdy i s ojedinělými 1,5—2,0mm dl.
světlými jednoduchými chlupy s krátkou černou
bází. Listy s roztr. krátkými (1,0—1,5mm dl.) jed-
noduchými chlupy, na okraji a na rubu na stř. žil-
ce chlupy četnější a delší, na okraji s ojedinělý-
mi kratičkými stopkatými žlázkami, na líci tmavě
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zelené, na rubu mírně nasivělé; listy přízemní rů-
žice v doběkvětu v počtu 2—5,řapíkaté, čepel vej-
čitá, šir. vejčitá až okrouhlá, 4—8cm dl., 3,2—4,0
cm šir., na vrcholu zaokrouhlená nebo hrotitá,
k bázi náhleklínovitě sezužující nebo (u vnějších
listů) ažuťatá,s několikaobvykle nanejvýš4 mm
dl. zuby nebo pouze s oddálenými mukronátními
žlázkami, řapík 1,5—5,0(—7,5)cm dl.; lodyžní lis-
ty v počtu 2—3(—6),dol. list řapíkatý, s čepelí vej-
čitou, méněčastošir. eliptickou až šir. kopinatou,
6,0—9,5cm dl., 2,3—4,0cm šir., na vrcholu tupě
špičatou, zaokrouhlenou nebo hrotitou, na okraji
s několika (obvykle nanejvýš 4 mm dl.) zuby ne-
bo pouze s oddálenými mukronátními žlázkami,
k bázi obvykle náhle klínovitě se zužující, řapík
2—4cm dl., obvykle zřetelněkřídlatý, následující
lodyžní list o málo menší,buď zúženou bází mír-
něobjímavý,nebo krátcekřídlatě řapíkatý,vejči-
tý, tupě špičatý až špičatý, naokraji drobně zuba-
tý nebo pouze s mukronátními žlázkami, na bázi
± náhle klínovitě se zužující, hor. lodyžní list šir.
bází mírně objímavý, kopinatý až šir. kopinatý,
obvyklecelokrajný,špičatý.Úborystředněvelké,
v počtu 3—15(—30),skládající ± volné vrcholíky
s mfrně obloukovitě prohnutými větvemi, akla-
dium až 3 cm dl., stopky úborů tmavě černozele-
né, hustěpokryté 0,3—0,9mm dl. stopkatými žláz-
kami ačetnými hvězdovitými chlupy, bezjedno-
duchých chlupů; zákrov válcovitě vejcovitý, 9—11
mm di., zákrovní listeny málo četné, pouzemírně
střechovitě se kryjící, čárkovitě kopinaté, tupé až
špičaté, s četnými stopkatými žlázkami a s ojedi-
nělými hvězdovitými chlupy, bez jednoduchých
chlupů, černozelené až téměř čemé, vnitřní svět-
leji lemované.Květy jazykovité s ligulou plochou,
až 17 mm dl., na zoubcích s ojedinělými kratič-
kými chlupy, žlutou; čnělka a bliznová ramena
hnědés černými vymetacími chlupy (napohled
černé), Nažky 3,5—4,0mm dl., tmavě červeno-
hnědé. VII-VIII. Hkf,

Ekologie a cenologie: Travnaté svahy,
světliny v porostech kosodřeviny, subalpínské
louky, vzácně i keříčková společenstva; na měl-
kých i hlubších, obvykle kamenitých, kyselých,
vzácně slabě kyselých půdách. Roste ve spole-
čenstvech svazů Calamagrostion villosae, Nar-
dion, Pinion mughi aGenistion (v asociaci Callu-
no-Deschampsietum ZLATNÍK 1925).

Rozšíření v CR: Krkonoše;v subalpín-
ském a supramontánnim stupni, dříve místy roz-
troušeně, dnes velmi vzácně (max.: Velká Kotel-
ná jáma, 1300 m; min.: Dlouhý důl, 1050 m). A

O: 93. Krk. (Kotel a Velká Kotelná jáma; Krkonoš;
Labskéjámy: Petrovabouda:Dlouhý důl; Modrý důl: Horní
Rudník).

590 Hieracium

Poznámka: Rostliny velmi podobné Hieracium albi-
num byly sbírány v Hrubém Jeseníku a obvykle řazeny
k H. moravicum, od kterého se ale spolehlivě poznají podle
oděnízákrovních listenů,vekterém vždy chybějíjednoduché
chlupy (H. moravicum má na zákrovních listenech roztrouše-
nétmavéjednoduchéchlupy Jejich vztahkH. albinum adal-
Šímtaxonům z okruhu H. umbrosum není zatím zcela jasný.

Celkové rozšíření: Endemit Krkonoš.

34—35.Hieracium epimedium agg.
(H. bifidum —H. juranum)

Vytrvalé horské byliny vyššího vzrůstu s pří-
zemní růžicí listů a obvykle 2—3lodyžními listy.
Lodyha přímá, jednoduchá, často ± zprohýbaná,
zřetelně podélně rýhovaná. Listy tužší, s roztr.
krátkými jednoduchými chlupy a především na
okraji s ojedinělými kratičkými stopkatými žláz-
kami, na rubu s ± vyniklou žilnatinou; listy pří-
zemní růžice v době květu v počtu 2—5,řapíkaté,
sčepelíeliptickou, podlouhle eliptickou, šir.elip-
tickou, úzce obvejčitou až okrouhlou, na bázi klí-
novitou; lodyžní listy v počtu (1)2—3(—5),dol. list
tvarem i velikostí podobný vnitřním listům pří-
zemnírůžice, hor. list menší, přisedlý. Úbory
středně velké, obvykle v počtu 3—10,skládající
volnévrcholíky sčastooddálenoudol. větví, stop-
ky úborů s roztr. až četnými stopkatými žlázkami
a hvězdovitými chlupy a někdy s roztr. krátkými
jednoduchými chlupy s černou dol. částí sahající
doca 1/4délky chlupu; zákrov válcovitě vejcovi-
tý, zákrovní listeny málo četné, pouze nevýrazně
střechovitě sekryjící, čárkovitě kopinaté, navrcho-
lu tupé nebo špičaté, s roztr. krátkými jednodu-
chými chlupy, roztr. až četnými stopkatými žláz-
kami a ojedinělými až roztr. hvězdovitými chlu-
py.Květy jazykovité sligulou plochou, na vrcholu
na zoubcích s ojedinělými až roztr. kratičkými
chlupy, žlutou; čnělka a bliznová ramena okrové
s černými vymetacími chlupy (na pohled černé).
Nažky 3,7—4,1mm dl., kaštanově hnědénebočer-
venohnědé. Hkf.

Značně variabilní skupina, především v odě-
ní stopek úborů azákrovních listenů a ve tvaru lis-
tů;je rozšířena vAlpách, Krkonoších, Hrubém Je-
seníku, Karpatech a ve Skandinávii. Obvykle je
rozlišováno32subspecií,dvěz nich—subsp.wim-
meri (UECHTR.) asubsp.moravicum (OBOR-
NY)ZAHN—jsouznáméz našehoúzemíazdejsou
hodnoceny jako samostatné druhy.

la Stopky úborů s roztr. jednoduchými chlupy
34. H. wimmeri

b Stopkyúborůbezjednoduchýchchlupů ..
35. H. moravicum
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34. Hieracium wimmeri UECHTR.—jestřábník
Tab. 105/2Wimmerův

Hieracium wimmeri Oesterr. Bot. Z. 22:277,
1872.—Sy n. : Hieraciumjuranum subsp.wimmeri (UECHTR.)
ZAHN in HALLIERet WOHLF.Koch's Syn. Deutsch. Schweiz.
FI., ed. 3, 2:1881, 1901. —H. epimedium subsp. wimmeri
(UECHTR.) ZAHN in ENGLERPflanzenr. 1921.
—H. anglicum auct. non FRIES1848. —H. glaucellum auct.
non LINDEB. 1871.

Exsikáty: SCHULTZHerb. Norm., ser. n., no 2964
(H. pseudalbinum admixt.). — SUDREHerb, Hieraciorum,
no 82. — ZAHN Hieraciotheca Eur„ no 681. — Extra fines:
CALLIER FI. Siles. Exs., no 469. —PETRAK FI. Bohem. Morav.
Exs., no 296. —SCHULTZHerb. Norm., ser. n., no 2861.

Lodyha ( 12—)2()--40(—60)cm dl. , jednoduchá,
v dol. části sčetnými jednoduchými chlupy, ve stř.
části ± lysá nebo s pouze ojedinělými krátkými
zprohýbanými jednoduchými chlupy, v hor. části
s ojedinělými, nanejvýš 1,5 mm dl. jednoduchý-
mi chlupy, ojedinělými až roztr. stopkatými žláz-
kami a s ojedinělými až roztr. hvězdovitými chlu-
py. Listy na líci ± lysé, na rubu s roztr. ca 1mm
dl. jednoduchými chlupy, naokrajích a na rubu na
stř. žilce chlupy četnější, na líci tmavě trávově ze-
lené, na rubu světlejší, nasivělé; listy přízemní rů-
žice v době květu v počtu 2—5,řapíkaté, 7—16cm
dl., 1,7—3,0cm šir., čepel úzce obvejčitá, podlou-
hle eliptická až eliptická, k vrcholu se buď ± ná-
hleobloukovitě, neboklínovitě zužující, navrcho-
lu zaokrouhlená, hrotitá nebo ± špičatá, na okraji
v dol. části světšími trojúhelníkovitými nebomír-
ně srpovitě zahnutými zuby, jinak pouze drob-
ně zubatá až celokrajná, na bázi klínovitá, řapík
křídlatý, v hor. části často s většími srpovitě za-
hnutými zuby, chlupatý 1—2mm dl. jednoduchý-
mi chlupy; lodyžní listy v počtu (l )2—3(4),dol. list
řapíkatý, s čepelí podlouhle eliptickou až úzce
obvejčitou, 4,5—9,0cm dl., 1—3cm šir., na vrcho-
lu špičatou, na okraji v dol. části s většími troj-
úhelníkovitými nebo mírně srpovitě zahnutými
zuby, jinak pouze drobně zubatou až celokrajnou,
postupně sbíhající na řapík, stř. list přisedlý, úzce
eliptický, na vrcholu špičatý, v dol. části s větší-
mi zuby, k bázi se postupně nebo klínovitě zu-
žující, hor. list čárkovitě eliptický, celokrajný.
Úbory v počtu vrcholíky volné,
nejčastěji 2—3xvětvené s větvemi ± obloukovi-
tě prohnutými, dlouhými, tenkými, akladium 1—5
cm dl., stopky úborů tmavě šedozelené, s roztr.
0,5—1,0(—1,5) mm dl. jednoduchými chlupy s čer-
nou dol. částísahajícídoca 1/4délky chlupu, roztr.
až četnými 0,2—(),5mm dl. stopkatými žlázkami
a s roztr. ažčetnými hvězdovitými chlupy; zákrov

mm dl., zákrovní listeny s roztr. na-

nejvýš 1mm dl. jednoduchými chlupy a stopka-
tými žlázkami, hvězdovité chlupy v dol. části lis-
tenů roztroušené, v hor. části obvykle pouze na
okrajích, Ligula až 18 mm dl. VII—VIII(—IX).

2n= 27 (CR:93b.Krk. subalp.)
Variabilita: Méně chlupaté rostliny snápadně Široký-

mi vnějšími listy přízemní růžice a širšími, na vrcholu tu-
pými, černými zákrovními listeny téměř bez hvězdovitých
chlupů byly označovány jako var. pseudoglaucellum ZA}N
(= H. glaucellum auct. non LINDEB.).

Ekologie a cenologie: Travnaté svahy,
světliny v porostech kosodřeviny, subalpínské
nivy a louky, vzácně i keříčková společenstva;
na mělkých i hlubších, obvykle kamenitých, ky-
selých, vzácně slabě kyselých půdách. Roste ve
společenstvech svazů Calamagrostion villosae,
Nardion, Pinion mughi, Adenostylion a Genistion
(v asociaci Calluno-Deschampsietum ZLATNÍK
1925).

Rozšffení v CR: Krkonoše, roztroušeně
v subalpínském a supramontánním stupni (max.:
Kotel, 1400 m; min.: Dlouhý důl, ca 1300 m). A

O: 93. Krk. (oblast Kotle a Kotelnýchjam; Krkonoš; Pan-
čická louka; Labský důl; Dlouhý důl: údolí Bílého Labe; Ko-
zí hft»ety; Luční a Studniční hora; Rudník).

Celkové rozšíření: Krkonoše, Západní Karpaty,
směrem na východ ještě v ukrajinských Karpatech, kdysi i na
jedné lokalitě napolskéstrančJizerskýchhor; snadi rakous-
ké Alpy.

35. Hieracium moravicum OBORNY—jestřábník
Tab. 100/4moravský

Hieracium moravicum FREYN ex OBORNY FI. Mähren u.

Oesterr. Schlesien (Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 22):590,
1884. —Syn. : Hieracium integrifolium subsp. moravi-
cum (OBORNY)ZAHN in HALLtER et WOHLF. Koch's Syn.
Deutsch. Schweiz. n, ed. 3, 2:1884, 1901. - H. epimedium
subsp. moravicum (OBORNY)ZAHN in ENGLERPflanzenr.

1921. - H. albinum auct. siles., non FRIES
1862.

Lodyha 20—40(—50)cm dl., někdy ± zprohý-
baná, podélně rýhovaná, jednoduchá nebo u vět-
ších rostlin v hor. části s obvykle jednou větví,
v dol. části s roztr. jednoduchými chlupy, ve stř.
části pouze s ojedinělými krátkými jednoduchý-
mi chlupy a ojedinělými až roztr. hvězdovitými
chlupy, v hor. části sojedinělými 1—2mm dl. svět-
lými jednoduchými chlupy s černou bází a s roz-
tr. stopkatými žlázkami a hvězdovitými chlupy,
v do]. části nachově naběhlá nebo někdy celá na-
chově skvrnitá. Listy na ploše s roztr. měkkými
1—2mm dl. jednoduchými chlupy, na okrajích, na
rubu na stř, žilce ana řapíku chlupy četnější adel-
ší, na líci trávově zelené, na rubu světlejší, nasi-
vělé; listy přízemní růžice v době květu v počtu
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2—5(vz. již zaschlé). řapíkaté, vnější s čepelí ±
okrouhlou, na vrcholu zaokrouhlenou nebo hro-
titou, naokraji s oddálenými mukronátními žláz-
kami, ostatní s čepelí eliptickou až šir. eliptic-
kou, 3,5—7,0cm dle, 1,5—3,5cm šir., na vrcholu
zaokrouhlenou nebo hrotitou, méně často ± špi-
čatou, na okraji drobně zubatou nebo někdy pou-
ze s oddálenými mukronátními žlázkami, nabázi
klínovitou, řapík 3,0-6,5 cm dl.; lodyžní listy
2—3(—5),dol. list řapíkatý, s čepelí eliptickou, 3—4
cm dl., 1,5—1,8 cm šir., k vrcholu postupně se zu-
žující, naokraji drobně zubatou nebo pouze s od-
dálenými mukronátními žlázkami, na bázi klí-
novitou, řapík 0,5—1,0 cm dl. , nezřetelně křídlatý,
s mírně objímavou bází, následující lodyžní list
obvykle menší, přisedlý. úzce až čárkovitě kopi-
natý,špičatý,celokrajný.Úboryvpočtu4—8(—12),
vrcholíky s 2—5± obloukovitě prohnutými větve-
mi, dol. větev často oddálená, akladium 0,5—3,0
cm dl.. stopky úborů černozelené, s četnými 0,2—
0,8 mm dl. stopkatými žlázkami a četnými hvěz-
dovitými chlupy, většinou bezjednoduchých chlu-
pů; zákrov 9—11mm dl., zákrovní listeny málo čet-
né, s roztr. jednoduchými chlupy a roztr. ažčetný-
mi stopkatými žlázkami, hvězdovité chlupy v dol.
části listenů roztr., v hor. části obvykle jen naokra-
jích. Ligula až 14 mm dl. VII-VIII(-IX).

Variabilita: Proměnlivý především vpočtu úborů a Io-
dyžnĺch listů: rostliny z nižších poloh mají obvykle více úbo-
i lodyžních listů (4—5).

Ekologie a cenologie: Travnaté svahy
a brusnicové porosty, na hlubších i mělčích, hli-
nitých půdách. často s vyšším obsahem skeletu,
čerstvě vlhkých, méně často vysýchavých, kyse-
lých, vzácněslaběkyselých, svyšším obsahemži-
vin: je zastoupen ve společenstvech svazů Cala-
magrostion villosae a Vaccinion.

Rozšíření v CR: HrubýJeseník,roztrou-
šeně v subalpínském a supramontánním stupni
(max.: Praděd, ca 1400 m; min.: Karlov, ca 800

O: 97, Hr. Jes. (roztr.).
Celkové rozšíření: Hrubý JeseníkaZápadníKarpaty.

36. Hieracium carpathicum agg.
(H. caesium ž H. prenanthoides)

Horská skupina známá ze Skotska, Skandiná-
vie, z Krkonoš, Hrubého Jeseníku a ze Západních
Karpat. Ze střední Evropy je uváděno 5 taxonů,
hodnocených jako subspecie nebo samostatné
druhy. Vezde přijatém pojetí jsou rostliny z naše-
ho území hodnoceny jako samostatný druh Hie-
racium engleri.

592 Hieracium

36. Hieracium engleri UECHTR.—jestřábníkEng-
lerův Tab. 103/3

Hieracium engleri UECHTRITZOesterr. Bot. Z 21:293,
1871. —Syn.: Hieracium chlorocephalum subsp. engleri
(UECHTR.)ZAHNin HALLIERetWOHLF.Koch's Syn. Deutsch.
Schweiz. FI.. ed. 3, 2:1891. 1901.-H, englerifor,ne OBORNY
et ZAHN in OBORNYVerh. Naturforsch. Ver. Brunn 44( 1905):
54, 1906.—H. carpathicum subsp. engleri (UECHTR.)ZAHN
in A. et GR. syn. Mitteleur. FI. 12/3:377, 1937. -H. dovren-
se auct. non FRIES 1848.

Vytrvalé byliny spřízemní listovou růžicí. Lo-
dyha přímá, 12—35cm dl., jednoduchá. v dol. části
sčetnými bělavými jednoduchými chlupy aojedi-
nělými hvězdovitými chlupy, ve stř. části s roztr,
1,5—3,0(—3,5)mm dl. bělavými jednoduchými
chlupy s kratičkou černou bází a s roztr. hvězdo-
vitými chlupy, v hor, části s roztr. 1,5—3,0(—3,5)
mm dl. bělavými jednoduchými chlupy s černou
bází, ojedinělými černými 0,2—0,5mm dl. stop-
katými žlázkami a četnými hvězdovitými chlupy.
v dol. části nachověnaběhlá.Listy sroztr., naokra-
jích a na rubu na stř. žilce ažčetnými 0,8—1,2mm
dl. bělavými jednoduchými chlupy, na okrajích
s ojedinělými kratičkými stopkatými žlázkami
a na okrajích a na rubu na stř. žilce sojedinělými
až roztr. hvězdovitými chlupy, na líci trávově ze-
lené, na rubu nasivělé, často s nachovými skvrna-
mi nebo nachově naběhlé; listy přízemní růžice
v době květu 2—3,řapíkaté, s čepelí šir. až po-
dlouhle eliptickou, 5,5—7,0cm dl„ I ,5—2,I cm šir.,
na vrcholu zaokrouhlenou nebo hrotitou (u vněj-
ších listů) nebo špičatou (u vnitřních listů), na
okraji v dol. části nepravidelně zubatou menšími
(nanejvýš 5 mmdl.) trojúhelníkovitými, mírně do-
předu zahnutými zuby zakončenými mukronátní
žlázkou, v hor. části pouze s mukronátními žláz-
kami, na bázi klínovitou; lupenité lodyžní listy
obvykle 3, dolní řapíkatý, tvarem i velikostí po-
dobný vnitřnímu listu přízemní růžice, stř. list šir.
bází přisedlý až ± objímavý, kopinatý až šir. ko-
pinatý, 4,8—5,6cm dl., cm šir., na vrcholu
špičatý, v dol. části obvykle drobně zubatý (zuby
nanejvýš 5 mm dl.), méně často celý ± celokraj-
ný, k bázi seklínovitě nebonáhle zužujícĹ hor. list
přisedlý až mírně objímavý, kopinatý, na vrcholu
špičatý, obvykle celokrajný, k bázi se náhle zu-
žující, v hor. části lodyhy ještě často 1—2drobné,
zákrovnímlistenůmpodobnélisty.Úboryvpočtu
(1)2—7skládající volné vrcholíky, s 1—4větvemi,
akladium 1—4cm dl., stopky úborů sroztr. 1—2mm
dl. bělavými jednoduchými chlupy s černou dol.
částí sahající do ca 1/4 délky chlupu nebo někdy
chlupy téměř celé šedočerné spouze hor. částí bě-
lavou, s ojedinělými nebo nanejvýš roztr. černými
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0,2—0,5mm dl. stopkatými žlázkami (někdy bez
žlázek) a četnými hvězdovitými chlupy; zákrov
vejcovitý, 10,0—14,5mm dl., zákrovní listeny
četné, střechovitě se kryjící, čárkovitě kopinaté,
špičaté. s roztr. ažčetnými jednoduchými chlupy,
především v dol. části a na okrajích s roztr. hvěz-
dovitými chlupy a někdy s ojedinělými stopka-
tými žlázkami. černozelené, vnitřní na okrajích
světlejší. Květy jazykovité, s ligulou plochou, až
16mm dl., žlutou, na zoubcích s ojedinělými kra-
tičkými chlupy. Nažky 3,2—3,8mm dl., hnědé
s červeným nádechem.VII—VIII. Hkf.

Pozn ámka : Od všech podobných sudetských horských
jestřábníků (celkovým vzhledem nejvíce připomíná H. nigri-
tum či menší H. chlorocephalum) sespolehlivě pozná podle
odění stopek úborů azákrovních listenů —stopkaté žlázky jsou
velmi vzácné, na zákrovních listenech jsou naopak poměrně
četné hvězdovité chlupy. Podobné oděnímá pouze Hieracium
caesium, které je však obvykle vyšší, vždy má lysé zoubky li-
gul a na okrajích listů nemá kratičké stopkaté žlázky.

Ekologie a cenologie: Travnaté a skal-
naté svahy, na hlubších, hlinitých půdách, často
s vyšším obsahem skeletu, slabě kyselých až ky-
selých, s vyšším obsahem živin; je zastoupen ve
společenstvech svazu Calamagrostion villosae.

Rozšíření v C R: Pouze Velká kotlina

v Hrubém Jeseníku, ve výšce ca 1300—1400 m.
V minulosti byl mnohokrát sbírán, dnešní stav
populace není znám a vyžaduje revizi.

O: 97. Hr. Jes. (Velká kotlina. horni část).
V Krkonoších roste pouze na polské straněna jediné

lokalitě v čedičové rokli v Malé Sněžné jámě (Maly
Sniežny».

Celkové rozšíření: Krkonoše, Hrubý Jeseník aTatry.

37—38.Hieracium sudeticum agg.
(H. alpinum —H. prenanthoides)

Vytrvalé horské byliny s olistěnou přímou
lodyhou a obvykle s přízemní růžicí listů. Listy
drobně až hrubě nepravidelně zubaté, obvykle
roztr. chlupaté; listy přízemní růžice řapíkaté, sče-
pelí eliptickou, šir. eliptickou, vejčitou, obvejči-
tou, obkopinatou nebo podlouhle obkopinatou,
nepravidelně oddáleně zubatou, k bázi sepostup-
ně zužující nebo klínovitou; lodyžní listy v počtu
4—8,dolní zúženou bází přisedlé nebo řapíkaté,
s čepelí podlouhle obkopinatou, eliptickou, šir.
eliptickou až obvejčitou, střední přisedlé až ± ob-
jímavé. podlouhle obkopinatés obkopinaté, elip-
tické až obvejčité, hor. listy šir. bází přisedlé, ko-
pinatéaž šir. kopinaté.Úbory středněvelké, ve
volných vrcholících nebo jednotlivě na konci
lodyhy (příp. větví), stopky úborů (lodyha pod

úborem) s roztr., vz. až četnými 1,0—3,5mm dl.
jednoduchými chlupy s černou částí sahající do
1/2—3/4délky chlupu, četnými stopkatými žláz-
kami a hvězdovitými chlupy; zákrov polokulovi-
tý až vejcovitý, zákrovní listeny četné, střechovi-
tě se kryjící, čárkovitě kopinaté, černozelené,
s roztr. až četnými světlými jednoduchými chlu-
py s černou dol. částí (vz. chlupy téměř celé še-
davé až černé), roztr. až četnými stopkatými žláz-
kami a při bázi s hvězdovitými chlupy. Květy
jazykovité s ligulou plochou, na vrcholu na zoub-
cích s roztr. kratičkými chlupy, žlutou; čnělka
a bliznová ramena olivové sčernými vymetacími
trichomy (na pohled černé). Nažky 3,5—4,5mm
dl., kaštanově hnědé s červeným nádechem. Hkf.

Horská skupina s těžištěm rozšíření v Krko-
noších, kde zahrnuje 2 poměrněsnadno poznatel-
né taxony, hodnocenéjako samostatnédruhy (Hie-
racium pedunculare a H. sudeticum) či pouze
jako .subspecie-Hieracium sudeticum habituálně
poněkud připomíná H. prenanthoides (výškou,
víceúborným vrcholíkem, ± hustě olistěnou lody-
hou, velikostí úborů), H. pedunculare stojí naopak
morfologicky mezi H. sudeticum a H. alpinum.
Kromě Krkonoš rostou (či spíšerostly) H. pedun-
culare a H. sudeticum najedné lokalitě na slezské
straně Jizerských hor: podobné taxony, řazené ob-
vykle v hodnotě subspecie k H. sudeticum, jsou
známy z rumunských Karpat.

la

b

Menší, obvykle nanejvýš 35 cm vys. rostliny;
lodyhy (či od báze vyrůstající větve) zakon-
čené obvykle 1—2úbory; jednoduché chlupy
na stopkách úborů 2,0—3,5mm dl.; stř. lodyž-
ní listy podlouhle obkopinaté až obkopinaté;
zákrov 12—17(—18) mm dl.

37. H. pedunculare
Vyšší, častoaž60 cm vys. rostliny; lodyhy za-
končené vrcholíkem sobvykle 3—8úbory: jed-
noduché chlupy na stopkách úboni nanejvýš
1,4 mm dl.; stř. lodyžní listy obvejčité až šir.
obkopinaté; zákrov mm dl.

38. H. sudeticum

37. Hieraciumpedunculare UECHTR.—jestřábník
stopkatý Tab. 101/1

Hieracium pedunculare TAVSCHex UECHTRITZin FIEK
FI. Schles. 269, 1881.

Exsikáty: FRIESet LAGGERHieraeiaEur. Exs., no 7. —
PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs.. no 291, 995 (ut H. fritzei
subsp. fritzei). —SCHULTZHerb. Norm., ser. n.. no 708.
SCHI.IITTRĺp. Cichoriaceotheca. suppt. 2. no 132. —SUDRF.
Herb. Hieraciorum, no 131. —TAUSCHHerb. FI. Bohem.. no
912. —ZAHN Hieraciotheca Eur., no 683.
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Lodyha cm dl., někdy mírně zpro-
hýbaná,jednoduchá nebopoměrně často s 1—2(3)
větvemi vyrůstajícími z úžlabí přízemních nebo
dol. lodyžních listů, v dol. části s četnými rovno-
vážně odstávajícími 2-4 mm dl. bělavými jedno-
duchými chlupy s kratičkou černou nebo šedo-
hnědou bází a s roztr. hvězdovitými chlupy,
obvykle nachově naběhlá, ve stř. části s roztr. až
četnými, 1,5—3,0(—4,0)mm dl. jednoduchými
chlupy sčernou dol. částí sahající do 1/4—1/3dél-
ky chlupu, ojedinělými černými stopkatými žláz-
kami a roztr. hvězdovitými chlupy, v hor. části
s četnými jednoduchými chlupy sčernou dol. čás-
tí sahající do 1/3—1/2 délky chlupu, četnými
0,3—0,9mm dl. stopkatými žlázkami a četnými
hvězdovitými chlupy. Listy s roztr. ažčetnými, na
okrajích až hustými 1,0—2,5mm dl. jednoduchý-
mi chlupy a ojedinělými kratičkými stopkatými
žlázkami, na líci trávově zelené, na rubu světlejší
amírně nasivělé; listy přízemní růžice v počtu 1-4,
řapíkaté, vnější s čepelí obvejčitou, šir. eliptickou
aželiptickou, na vrcholu zaokrouhlenou, naolaa-
ji nepravidelně oddáleně drobně zubatou, řidčeji
sněkolika většími zuby, nabázi dl. klínovitou ne-
bo postupně sbíhající na řapík, vnitřní (3,8—)
6,0—9,5(—11,0)cm dl., 1,0—1,8cm šir., sčepelí ob-
kopinatou až podlouhle obkopinatou, na vrcholu
tupě špičatouaž špičatou, hrubě nepravidelně od-
dáleně zubatou trojúhelníkovitými ažsrpovitě za-
hnutými zuby, postupně se zužující v křídlatý
řapík; lodyžní listy v počtu (4)5—7(—9),dolní zú-
ženou bází přisedlé, podlouhle obkopinaté, tupě
špičaté až špičaté, hrubě nepravidelně oddáleně
zubaté,stř. lodyžní listy mírně objímavé, podlou-
hle obkopinaté až obkopinaté, špičaté, v dol. a stř.
části nepravidelně zubaté trojúhelníkovitými až
srpovitě zahnutými zuby,v horní pouzedrobně zu-
baté ažcelokrajné (pouze smukronátními žlázka-
mi), k bázi sepostupně nebo± náhle zužující, hor.
listy šir. bázípřisedlé, kopinaté, špičaté,v do}. čás-
ti zubaté, v horní celokrajné nebo jen s mukro-
nátními žlázkami, nejhořejší listy čárkovité, celo-
krajné.Úbory v počtu 1—2(3)na konci lodyhy
nebo větví, stopky úborů (lodyha pod úborem)
sroztr. 2,0—3,5mm dl. jednoduchými chlupy sčer-
nou dol. částí sahající do ca 1/2 délky chlupu, čet-
nými 0,3—1,1mm dl. stopkatými žlázkami a sčet-
nými hvězdovitými chlupy; zákrov polokulovitý
až vejcovitý, mm dl., zákrovní liste-
ny s četnými jednoduchými chlupy a stopkatými

žlázkami a při bázi s ojedinělými hvězdovitými
chlupy. Ligula až 20 mm dl. Nažky 4,0-4,5 mm
dl. VII-VIII.

2n= 36(CR:93b.Krk. subalp.)
Ekologie a cenologie: Subalpínské hole,

travnaté svahy,mozaikovité porosty kosodřeviny,
keříčková společenstva; na mělkých i hlubších,
obvykle kamenitých, kyselých půdách. Roste ve
společenstvech svazů Nardion, Nardo-Caricion
rigidae, Juncion trifidi, vzácněji i Calamagrostion
villosae, Pinion mughi a Genistion.

Rozšíření v CR: Krkonoše,předevšímvz.
části; v subalpínském, vzácně i supramontánním
stupni (max.: Vysoké kolo, 1500 m; min.: Mum-
lavský důl, 800 m; více lokalit ca 1000 m, např.
Dolní Mísečky). A

O: 93. Krk. (od Jakšína po Kozí hřbety a Dlouhý důl;
dosti vz., v oblasti Kotle roztr.).

Celkové rozšířeni: Endemit Západních Sudet, kro-
mě Krkonoš byl ve 2. polovině 19. stol. sbírán na hoře Cicha
Równia (Theisenhübel) na slezské straně Jizerských hor.

38. Hieracium sudeticum STERNB.—jestřábník
Tab. 101/3sudetský

Hieracium sudeticum STERNBERGDenkschr. Bayer. Bot.
Ges. Regensburg, sect. 2, (21:62, 1818. —Syn. : Hieracium
bohemicum FRIESEpicr, Gen. Hierac. 47, 1862.—H sudeti-
cum subsp. bohemicum (FRIES)ZAHN in ENGLERPflanzenr.

1921. - H. pulmonarioides auct, non VL.
1779.—H. cydoniaefolium auct. non VILL 1779.

Exsikáty: FI. Exs. Austro-Hung., no 3343.—FRIESet
LAGGERHieracia Eur. Exs., no 8. —MAGNIER FI. Selecta Exs.,
no 2239. —PE'IRAK Fi. Bohem. Morav. Exs., no 290, 1196. —
SCHULTZHerb, Norm., ser. n., no 290. —SCHULTZet WINTER
Herb. Norm., no 93. —SCHULTZBIP.Cichoriaceotheca, suppl.
2, no 133.—SUDREHerb. Hieraciorum, no 132, 133.—ZAHN
Hieraciotheca Eur., no 684. —Extra fines: CALLIER FI. Siles.
Exs., no 407.

Lodyha přímá, 20-60 cm dl., jednoduchá,
v dol. části sčetnými jednoduchými chlupy, ve stř.
části s roztr. jednoduchými chlupy, často reduko-
vanými pouze načernou bázi a kratičkou bělavou
špičku asojedinělými stopkatými žlázkami, v hor.
části s ojedinělými až roztr. 0,5—1,5(—1,9)mm dl.
jednoduchými chlupy (někdy vyvinuta pouze
bazální černá část, viz výše), roztr. až četnými
0,2—0,7mm dl. stopkatými žlázkami aroztr. hvěz-
dovitými chlupy, lodyha alespoň v dol. části (čas-
to ale celá) hněděnachově zbarvená. Listy nepra-
videlně zubaté, zuby obvykle zakončenémukro-
nátní žlázkou, s roztroušenými, na okrajích a na
rubu na sü. žilce četnými jednoduchými chlupy

Tab. 101: I Hieracium pedunculare, Ia lodyha pod úborem. —2 H. corconticum, 2a—stopka úboru, 2b —zákrovní listen. —
3 H. sudeticum. 3a stopka úboru, 3b —zákrovní listen, 3c —vrchol liguly. —4 H. asperulum, střední list.
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(někdy olysávající) a s ojedinělými stopkatými
žlázkami, na líci tmavě zelené, na rubu nasivěle
zelené a se zřetelnou žilnatinou (podobně jako
u H. prenanthoides), na okraji často hnědočerve-
ně lemované; listy přízemní růžice v počtu 1—2(3),
v době květu někdy zaschlé, řapíkaté, 11—14cm
dl„ 2—3cm šir., s čepelí eliptickou, šir. eliptickou
až vejčitou, na vrcholu tupě špičatou nebo tupou
ažzaokrouhlenou, nabázi klínovitou nebopostup-
ně sbíhající nařapík; lodyžní listy v počtu (4—)6—8
(—10),dolní řapíkaté, (7,0—)9,0—12,0(—13,5)cm
dl., 2,0—3,5cm šir., s čepelí eliptickou, šir. elip-
tickou až obvejčitou, na vrcholu špičatou nebo
hrotitou, nabázi dl. klínovitou nebo postupně sbí-
hající na křídlatý řapík, ± objímající lodyhu, stř.
lodyžní listy úzkou bázi přisedlé až ± objímavé,
obvejčité až šir. obkopinaté, na vrcholu špičaté,
hor. listy kopinaté až šir. kopinaté, špičaté, šir. bá-
zi přisedlé.Úbory středněvelké, v počtu(2)3—8
(—15),skládající volné vrcholíky s větvemi v ost-
rém úhlu odstávajícími, nikdy prohnutě vystoupa-
vými, akladium 1—5cm dl., stopky úborů s roztr.,
nanejvýš 1,4mm dl. jednoduchými chlupy s čer-
nou dol. částí sahající do 1/2—3/4délky chlupu,
četnými 0,2—0,8 mm dl. stopkatými žlázkami
ačetnými hvězdovitými chlupy; zákrov vejcovitý ,
10—12mm dl., zákrovní listeny čárkovitě kopina-
té, špičaté,sroztr. ažčetnými jednoduchými chlu-
py a stopkatými žlázkami a v dol. části na okra-
jích a vz. i na ploše s ojedinělými až roztr. hvěz-
dovitými chlupy, tmavě šedozelené,vnitřní světle
lemované.Ligula až 16mmdl. Nažky 3,5—4,5mm
dl. VII-VIII(-IX).

2n= 36(čR: 93b.Krk. subalp.)
Poznámka: Hieracium sudeticumje v z. části Krkonoš

nejběžnějšímjestřábnĺkem nižších poloh subalpínského stup-
ně. Záměna je možná především s mnohem vzácnějšími zá-
Stupci okruhu H. corconticum (rozlišovací znaky viz str. 602)
a s H. chlołocephalum (viz Str.608).

Variabilita: Proměnlivý především v celkové výšce,
četnosti jednoduchých chlupů na listech (listy roztr. chlupaté
ažolysávající),šffce listů a četnostihvězdovitých chlupů na
zákrovních listenech. Někdy jsou rozlišovány 3 subspecie —
subsp. sudeĺicum (Krkonoše, slezská strana Jizerských hor),
subsp. knuthianum (PAX) ZAHN(rumunské Karpaty) a subsp.
javorkae ZAHN(pohoří Retezat v Jižních Karpatech), Jejich
taxonomickáhodnotanení zcelajasná; karpatskérostliny se
od sudetských značně liší.

Ekologie a cenologie: Travnaté svahy,
rozvolněné porosty kosodřeviny, brusnicové po-
rosty; obvykle na hlubších hlinitých půdách s růz-

nýmobsahemskeletu,čerstvěvlhkých, někdy i vy-
sýchavých, kyselých; je znám ze společenstev
svazů Calamagrostion villosae a Pinion mughi,
méně často i Nardion a Vaccinion.

Rozšíření v CR: Krkonoše(včetněRý-
chor), častěji v z. části: v subalpínském, zřídka
v suprarnontánním a velmi vzácně i v montánním
stupni (max.: Studniční hora, ca 1500 m; min.:
ŠpindlerůvMlýn, údolíLabenadDívčími lávka-
mi, 820 m). A

O: 93a. Krk. les. (vz.), 93b. Krk. subalp. (dosti častov ob-
lasti Kotle, Krkonoše, na hraně Labského dolu a na Labské
louce,jinde roztr., vev. částifyt. p.spíševz.), 93c.Rých.(pod
Kutnou a kolem vápencového lomu).

Celkové rozšíření: Západní Sudety [Krkonoše,
kdysi byl sbírán i na hore Cicha Równia (Theisenhübel) na
slezské straně Jizerských hor] a rumunské Karpaty.

39. Hieracium riphaeum UECHTR.—jestřábník
chudolistý Tab. 102/2

(H. alpinum < H. prenanthoides)
Hieracium riphaeum UECHTRITZOesterr. Bot. Z. 22:41,

1872.

Exsikáty: CALLIERFI. Siles. Exs., no 411.- FI, Exs. Aus-
tro-Hung., no 3385. —PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs.. no
288. —SCHULľz Herb. Norm., ser. n., no 2858. —ZAHN Hiera-
ciotheca Eur., no 685. —Extra fines: FRIESet LAGGERHiera-
cia Eur. Exs., no 135.

Vytrvalé horské byliny s olistěnou lodyhou.
obvykle bez přízemní růžice, vzhledem připomí-
nající H. prenanthoides. Lodyha přímá, 15—55cm
dl., jednoduchá, v dol. části s četnými jednodu-
chými chlupy, ve stř. části s roztr. jednoduchými
chlupy a stopkatými žlázkami až téměř lysá, v hor.
části sojedinělými až roztr. obvykle nestejnědlou-
hými ( 1—3mm dl.) jednoduchými chlupy, roztr. až
četnými stopkatými žlázkami a četnými hvězdo-
vitými chlupy, v dol. části nachově naběhlá. Lis-
ty tupě špičaté až špičaté, s roztr. krátkými jedno-
duchými chlupy, naploše někdy olysávající, s oje-
dinělými kratičkými stopkatými žlázkami a na
okraji a na rubu na stř. žilce někdy s ojedinělými
hvězdovitými chlupy, na rubu s vyniklou žilnati-
nou, tužší, na líci tmavě zelené, na rubu světlejší,
nasivělé; listy přízemní růžice a nejdolejší lodyž-
ní listy v době květu obvykle zaschlé, lodyžní
listy v počtu 4—9,směrem k vrcholu lodyhy jen
málo se zmenšující, dolní zúženou bází přisedlé
až mírně objímavé (nikdy ouškatě jako u H. pre-
nanthoides), podlouhle obkopinaté, kopinaté až
podlouhle kopinaté, 6,5—11,0cm dl., 1,5—2,8cm

Tab. 102: I Hieracium inuloides, la —stopka úboru, lb —zákrovní listen.—2 H. riphaeum, 2a—stopkaúboru, 2b —zákrovní
listen, 2c —vrchol liguly. —3 H. prenanthoides, 3a—stopka úboru. 3b —zákrovní listen, 3c —vrchol liguly.
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šir., především v dol. části drobně zubaté, str. lo-
dyžní listy šir. bází mírně (pouze velmi vz. ± ouš-
katě) objímavé, podlouhle kopinaté, méně často
vejčitě kopinaté, především v dol. části drobně
zubaté (méně často zuby větší), k bázi postupně
sbíhající, hor. listy šir. bází mírně objímavé, po-
dlouhle kopinaté až podlouhle vejčité, navrcholu
špičaté,v dol. částidrobnězubaté.Úborystřed-
ně velké, v počtu (1)2—5(—15),skládající volné
vrcholíky snejčastěji 1—3větvemi, dol. větevčas-
to oddálená,akladium 0,5—1,0(—2,0)cm dl., stop-
ky úborů s roztr. 1—3mm dl. jednoduchými chlu-
py s černou dol. částí sahající obvykle do 1/3 dél-
ky chlupu (někdy ale chlupy téměř celé tmavé,
pouze sesvětlou špičkou), roztr. 0,3—0,8mm dl.
stopkatými žlázkami a s četnými hvězdovitými
chlupy; zákrov válcovitě vejcovitý,
mm dl., zákrovní listeny střechovitě sekryjící, čet-
nější než uH. prenanthoides, čárkovitě kopinaté,
I mm šir., na vrcholu tupé, sojedinělými až
roztr. tmavými jednoduchými chlupy a stopkatý-
mi žlázkami a při bázi s vtroušenými hvězdovitý-
mi chlupy, tmavě šedéažšedozelené, vnitřní svět-
leji lemované.Květy jazykovité sligulou plochou,
až 16mm dl., nebo zkrácenou a zkroucenou (sty-
lózní květy, čnělky nápadně vyčnívají z úborů),
žlutou, navrcholu na zoubcích s ojedinělými kra-
tičkými chlupy; čnělka a bliznová ramenaokrové
s černými vymetacími chlupy (na pohled černé).
Nažky 3,3—3,6mm dl., kaštanově nebo vz. světle
kaštanově hnědé. VII—VIII. Hkf.

2n= 36(CR:93b.Krk. subalp.)
Variabilita: V rámci druhu jsou rozlišovány dvě sub-

specie —nominátnĺ subspecie má listy pouze mírně objíma-
vésstř. lodyžní listy podlouhle kopinaté až kopinaté,
vy 11—12mm dl., stopky úborů obvykle s pouze roztrouše-
nými stopkatýmižlázkami a tmavě kaštanověhnědénažky;
subsp. micradenophyllum ZAHNmá listy až ± ouškatě objí-
mavé, stř. lodyžní listy podlouhle až vejčitě kopinaté, zákr(E
vy 9—11(—12)mm dl., stopky úborů s četnými stopkatými
žlázkami asvětlekaštanověhnědénažky apředstavujemor-
fologicky přechodný typ mezi subsp. riphaeum a druhem
H. prenanthoides. Rostliny zcela odpovídající nominátnĺ
subspecii jsou známy pouze z v. části Krkonoš, západokrko-
nošské sběry je možné zčásti přiřadit k subsp. micradeno-
phyllum.

Ekologie a cenologie: Travnaté svahy,
světliny v porostech kosodřeviny; na mělkých
i hlubších,obvykle kamenitých,kyselýchpůdách.
Roste ve společenstvech svazů Calamagrostion
villosae a Pinion mughi.

Rozšíření v ČR: Dříve vzácně,dnesvel-
mi vzácně v Krkonoších; roste v subalpínském,
vzácně i supramontánním stupni (max.: Studnič-
ní hrana, 1500 m; min.: Labský důl, 900 m; Mod-
rý důl, nad boudou Milffe, 1000 m). A

O: 93. Krk. (Kotel a Kotelné jámy; Krkonoš; Pančická
louka; Labský důl: Dlouhý důl; Kozí hřbety; Luční hora,
ještěv r. 2002;Studničníhrana;Úpskájámaahrana;Horní
Rudník,ještě v r. 2002;Modrý důl).

Literární údaje ze Sněžky a Obřího dolu sezřejmě vzta-
hují k některé z výše uvedených lokalit nebo (v případě Sněž-
ky) k Jáměpod Sněžkou(Melzergrube) napolské straně.

Celkové rozšíření: Endemit Krkonoš.

Poznámka: Z Dlouhého dolu v Krkonoších bylo po-
psánoH. riphaeoides BORNM.et ZAHN,odpovídající kom-
binaci H. riphaeum > H. Iaevigatum.Originální materiál se
pravděpodobně nedochoval (nebyl nalezen) a vzhledem ke
značnédiverzitě rodu v Krkonoších je přesnáinterpretacejmé-
na obtížná.

40. Hieracium nigritum UECHTR.—jestřábník
načernalý Tab. 103/1

(H. fritzei —H. murorum)

Hieracium nigritum UECHTRITZJber.Schles.Ges. Vaterl.
Cult. 50(1872):162, 1873.—Syn. : Hieracium nigrescens
var.pulmonarium W. et GR.FI. Siles. 2/2: 183, 1829.—H. exi-
mium var. pseudeximium G. SCHNEIDEROesterr. Bot, Z.
37:308, 1887.—H.pseudeximium (G. SCHNEIDER)G. SCHNEI-
DERRiesengebirge in Wort u. Bild 11/3—4:25,1891.—H. am-
plexicaule auct. non L. 1753.

Exsikáty: Herb. Eur.. no 7381, 7382. -
SCHULTZHerb. Norm., ser. n.. no 1818. —ZAHN Hieraciothe-
ca Eur., no 294. —TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 911. —Extra
fines: CALLER FI. Siles, Exs., no 408. -TAUSCH Herb. FI. Bo-
hem., no 866d. —ZAHNHieraciotheca Eur., no 686.

Vytrvalé horské byliny menšího vzrůstu s pří-
zemní růžicí listů a obvykle 24 lodyžními listy.
Lodyha přímá, (13—)19—37(—46)cm dl., někdy
± zprohýbaná, jednoduchá, v dol. části s četnými
jednoduchými chlupy a ojedinělými hvězdovi-
tými chlupy, ve stř. části s roztr. jednoduchými
a hvězdovitými chlupy a někdy s ojedinělými
stopkatými žlázkami nebo až olysalá, v hor. části
s 1—2mm dl. bělavými jednoduchými chlu-
py s černou bází, roztr. až četnými stopkatými
žlázkami a roztr. ažčetnými hvězdovitými chlu-
py, dol. část lodyhy často hnědč nachově skvrni-
tá. Listy s roztroušenými, na okrajích a na rubu na
stř. žilce až četnými jednoduchými chlupy (na lí-
ci někdy až téměř lysé), s ojedinělými kratičkými
stopkatými žlázkami a na okraji ana rubu na stř.
žilce s ojedinělými hvězdovitými chlupy, na líci

Tab. 103: t Hieracium nigritum, la —stopkaúboru, lb vrchol liguly. —2 H. chlorocephalum,horní částlodyhy, 2a—dolní
část lodyhy s oddenkem,2b—stopka úboru.—3 H. engleri, přízemnílist, 3a—střední list, 3b—stopkaúboru. 3c —zákrovní
listen.
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tmavě zelené, na rubu nasivělé; listy přízemní rů-
žice v doběkvětu v počtu 2—6.řapíkaté, čepel po-
dlouhle eliptická, eliptická, obkopinatá až po-
dlouhle obkopinatá, 5—7(—9)cm dl., I ,8—2,5(—3,0)
cmšir.,navrcholu zaokrouhlená.hrotitánebošpi-
čatá, nepravidelně zubatá trojúhelníkovitými, ně-
kdy mírně dopředu zahnutými zuby, na bázi klíno-
vitá až postupně sbíhající na řapík, řapík 1,8—5,0
cm dl.; lodyžní listy 2—4(5),směrem k vrcholu lo-
dyhy postupněsezmenšující, dol. list zúženoubá-
zí přisedlý nebo krátce řapíkatý, podlouhle elip-
tický až kopinatý, 6,5—8,0(—10,0)cm dl., 1,6—2,3
cm šir., na vrcholu špičatý, nepravidelně zubatý
trojúhelníkovitými, někdy mírně dopředu zahnu-
tými. až 8 mm dl. zuby, k bázi sepostupně zužu-
jící nebodl. klínovitý, stř. lodyžní list přisedlý až
mírně objímavý, kosočtverečný až kopinatý, špi-
čatý. v dol. části zubatý, hor. lodyžní list šir. bází
přisedlý, kopinatý. špičatý, v dol. části nebo v asi
1/2délkysněkolikavětšímizuby.Úborystředně
velké. jednotlivé nebo v počtu 2—5(-12) skládají-
cí volné vrcholíky s 1—4(5)větvemi, dol. větevčas-
to oddálená. akladium (0,5—)I ,0—7,0(—9,5)cm dl.,
stopky úborů s roztr. mm dl. jednoduchý-
mi chlupy s černou dol. částí sahající do 1/3—1/2
délky chlupu, četnými ažhustými 0,2—0,8mm dl.
stopkatými žlázkami a četnými hvězdovitými
chlupy; zákrov ( 10—)11—18mm dl., zákrovní lis-
teny četné, střechovitě se kryjící, čárkovitě ko-
pinaté, tupé až špičaté. s roztr. až četnými tmavý-
mi jednoduchými chlupy a stopkatými žlázkami
a především na okrajích vnějších listenů s řídce
vtroušenými hvězdovitými chlupy, tmavě černo-
zelené, vnitřní světleji lemované. Květy jazyko-
vité, sligulou plochou, až20 mm dl., sytěžloutko-
vě žlutou, na zoubcích s roztr. kratičkými chlupy;
čnělka a bliznová ramena olivové s černými vy-
metacími chlupy (na pohledčerné). Nažky 3,0—3,5
mm dl., hnědočerné. VII—VIII. Hkf.

= 36 (CR: 97. Hr. Jes.),27 (extra fines)
Poznámka: 2n = 27 bylo zjištěno u rostliny nejasného

původu pěstované v botanické zahradě; nelze vyloučit. že šlo
o jiný morfologicky podobný taxon (ROSENBERGArch. Bot.
20B/3:3, 1926).

Variabilita: Proměnlivý především vevelikosti a odč-
nízákrovůapočtuúborů. Obvyklejednoúbomérostliny sdel-
šími (14—18mm dl.) zákrovy a více než 2 mm dl. jednodu-
chými chlupy v dol. části zákrovních listenů jsou často ozna-
čovány jako subsp. pseudeximium (G. SCHNEIDER)ZAHN.
případně hodnoceny jako samostatný druh H. pseudeximium
(G. SCHNEIDER)G. SCHNEIDER;představují vergentní typ smě-
rem k H. apiculatum (okruh H, nigrescens).

Poznámka: Někdy zaměňován se zástupci okruhu
H. nigrescens, od kterých se však liší šir. bází přisedlými
nebo až mírně objímavými stř. lodyžními listy (v okruhu H.
nigrescens jsou řapíkaté nebo nanejvýš úzkou bází přisedlé,
často ale nejsou vůbec vyvinuty). V Hrubém Jeseníku a na
Králickém SněžníkurosteČastospolečněspodobnýmH. sty-
gium. rozdíly viz Poznámka na str. 610.

Ekologie a cenologie: Subalpínské hole,
travnaté svahy, keříčková společenstva. porosty
kosodřeviny; na půdách s různým obsahem ske-
letu, kyselých až slabě kyselých. Roste ve spole-
čenstvech svazů Nardion (v asociaci Festuco su-
pinae-NardetumŠMARDA1950),Calanłagrostion
villosae, Juncion trifidi a Vaccinion.

Rozšíření v CR: Vzácně v Krkonoších,
roztroušeně na Králickém Sněžníku a v Hrubém

Jeseníku; v subalpínském. vzácně supramontán-
ním stupni (max.: Krkonoše, Luční hora, 1400m;
min.: Krkonoše. Dlouhý důl, 920 m; Hrubý Jese-
ník, více lokalit ca 1000 m, např. Karlov pod Pra-
dědem, svahy nad obcí).

O: 93. Krk. (Labský důl: Dlouhý důl: Kozí hřbety:
Luční hora: Úpskájáma: Horní Rudník).96, Král. Sněž.,
97. Hr. Jes.

Bohatá lokalita byla (a část populace přežívá dosud)
v karu jezera Maŕy Staw na polské stranč Krkonoš. těsně za
státní hranicí: načeské straně tu nebyl recentně nalezena i čet-
né starší herbářové sběry pocházejí pravděpodobnč pouze
z polské strany.

Celkové rozšíření: Nejvyšší sudetská a karpatská
pohoň, uváděn i z jedné lokality v Alpách.

41—42.Hieracium corconticum agg.
(H. nigrescens < H. prenanĺhoides)

Vytrvalé horské byliny vyššího vzrůstu, ob-
vykle s přízemní růžicí listů a olistěnou lodyhou.
Listy na okraji nepravidelně zubaté, s roztr. jed-
noduchými chlupy, především na okraji s ojedi-
nělými kratičkými stopkatými žlázkami, na rubu
na stř. žilce a podél ní často s ojedinělými hvěz-
dovitými chlupy; listy přízemní růžice (jsou-li vy-
vinuty) řapíkaté, sčepelí šir. kopinatou. eliptickou
až podlouhle eliptickou, k bázi se dl. klínovitě
zužující; lodyžní listy v počtu 3—7612), směrem
k vrcholu lodyhy postupně se zmenšující, dolní
obvykle řapíkaté, s čepelí podlouhle eliptickou,
eliptickou až kopinatou, zužující sev křídlatý, ob-
jímavý řapík, stř. lodyžní listy šir.bází ±objímavé,
kopinaté, podlouhle kopinaté, šir. kopinaté aželip-
tické, někdy ± houslovité. hor. listy šir. bází při-
sedléažmírněobjímavé,kopinaté.Úborystřed-
ně velké, v počtu 2—7(—25), skládající ± volné

Tab. 104: I Hieracium atratum, Ia Okraj listu, lb —stopka úboru, Ic zákrovní listen. —2 H. glandulosodentatum.
2a—stopka úboru, 2b —zákrovní listen, 2c —vrchol liguly.
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vrcholíky, stopky úborů s ojedinělými, vz. až
roztr. jednoduchými chlupy a roztr. až četnými
stopkatými žlázkami a hvězdovitými chlupy; zá-
krov válcovitě vejcovitý, zákrovní listeny málo
četné, pouzenevýrazně střechovitě sekryjící, čár-
kovitě kopinaté, vnější tupé, vnitřní špičaté,černo-
zelené,vnitřní světleji lemované. Květy jazykovi-
té, s ligulou plochou, žlutou, na zoubcíchsroztr.
kratičkými chlupy; čnělka a bliznová ramena
okrové s černými vymetacími chlupy (na pohled
černé). Nažky mm dl., hnědé. VII-VIII.

Znám pouze z Krkonoš, kde jsou rozlišovány
dva taxony, hodnocené obvykle buďjako subspe-
Cienebojako samostatné druhy, zde je přijato po-
jetí samostatných druhů.

la Střední lodyžní listy eliptické nebo šir. kopi-
naté, objímavé, zejména 2. list odzdola obvy-
kle houslovitý, listy alespoň při bázi čepele
s většími zuby; zákrovní listeny tupě špičaté
až špičaté; listy přízemní růžice v době květu
obvykle zachovalé 41. H. corconticum

b Střední lodyžní listy podlouhle kopinaté, pou-
ze nezřetelně objímavé, nikoliv houslovité,
listy drobnězubaté; zákrovní listeny navrcho-
lu tupé; listy přízemní růžice v době květu ob-

42. H. asperulumvykle zaschlé

41.HieraciumcorconticumCELAK.—jestřábník
lakonošský Tab. 101/2

Hieracium comonticum fil. ex ČELAKOVSKÝ
Oesterr. Bot. Z 33:79, 1883. —Syn. : Hieraciumfreynianum
VELEN.Oesterr. Bot. Z. 33:389, 1883. -H. juranum var. cor-
conticum(KNAFfil. exCELAK.)G.SCHNEIDERRiesengebirge
in Wort u. Bild 13/1—2:21, 1893. —H. juranum auct. non
FRIES 1848.

Exsikáty: FI. Exs. Austro-Hung., no 3378(H. asperu.
lum admixt,). —PETRAKFI. Bohem.Morav. Exs., no 297, 297b,
298, 1196. - SUDREHerb. Hieraciorum, no 129.- Hie-
raciotheca Eur., no 592, 687, 688.

Lodyha přímá, (15—)25—30(—50)cm dl., ob-
vykle jednoduchá, v dol. části ± hustěchlupatá, ve
stř. části roztr. chlupatá až téměř lysá, v hor. Části
s ojedinělými až řídce roztr. jednoduchými chlu-
py a stopkatými žlázkami (někdy ale obojí chy-
bějí) a s ojedinělými hvězdovitými chlupy, ales-
poň v dol. části (někdy ale celá) nachově skvrni-
tá. Listy mírně tužší, roztr. chlupaté, především
lodyžní na líci někdy olysávající a s ojedinělými
kratičkými stopkatými žlázkami, na líci rávově

zelené, na rubu světlejší, nasivělé, po usušení lis-
ty žloutnou; listy přízemní růžice v době květu
v počtu (0—)2—5,řapíkaté, s čepelí šir. kopinatou,
eliptickou až podlouhle eliptickou, 6—9cm (11.,
I ,8—2,5cm šir., na vrcholu zaokrouhlenou, hroti-
tou nebo tupě špičatou, naokraji nepravidelně od-
dáleně zubatou, zuby menší, obvykle nanejvýš
4mmdl. , nebomírně srpovitěza-
hnuté, vždy zakončené mukronátní žlázkou, na
bázi klínovitou, řapík 2,0—3,5cm dl.; lodyžní lis-
ty v počtu 3—7(—12),nejdolejší lodyžní list kříd-
latě řapíkatý (méně často ± objímavou bází při-
sedlý), sčepelí podlouhle eliptickou, eliptickou až
kopinatou, na vrcholu špičatou, ± drobně oddá-
leně zubatou (vz. zuby větší), zuby vždy zakon-
čené mukronátní žlázkou, k bázi se dl. klínovitě
zužující, řapík křídlatý, ± objímavý, druhý list od-
zdola vždy ± objímavý, eliptický, obvykle hou-
slovitý, 7—11cm dl., 2,0—2,7cm šir., špičatý, v dol.
a str. části často s většími zuby, stř. lodyžní listy
šir. bází objímavé, šir. kopinaté až eliptické, drob-
ně oddáleně zubaté, v dol. části někdy s několika
většími zuby, hor. listy mnohem menší, kopinaté,
při bázi zubaté, nejvyšší lupenitý lodyžní list zře-
telně oddálenýod bázekvětenství. Úbory v poč-
tu 2—6(—25)skládající volné vrcholíky nejčastěji
s 1—4větvemi, akladium 0,5—3,0(—5,0) cm dl.,
stopky úborů tmavé, s ojedinělými nanejvýš 1,5
mm dl. jednoduchými chlupy s černou dol. částí
sahající do ca 1/2 délky chlupu (někdy ale chlupy
celé černé nebo šedé), hustými 0,2—0,8mm dl.
stopkatými žlázkami a hvězdovitými chlupy; zá-
krov (8—)10—12mm dl., zákrovní listeny tupě špi-
čaté až špičaté s roztr. tmavými jednoduchými
chlupy, četnými stopkatými žlázkami a ojedině-
lými hvězdovitými chlupy. Ligula až 16 mm dl.
Nažky kaštanově hnědé s červeným nádechem.

Variabilita: Vergentní morfotypy k H. sudeticumjsou
označovány jako var. freynianum (VELEN.) UECHTR.(syn.:
H. freynianum VELEN.).Od nominátnĺ variety var. corconti-
cum (= var. trautmannii UECHTR.,nom. illeg. superfl,) se liší
většími a čemejšĺmi lodyžními listy (7—12listů, až 12 cm dl.
a 4 cm šir.; var. comonticum má obvykle 4—5lodyžních listů,
obvykle nanejvýš 6 cm dl. a 2,5 cm šir.), které jsou hruběji
zubatésezubynahloučenýmiv dol. polovině listu (uvar.cor-
conticum listy jemněji zubaté, zuby ve str. části listu), delší-
mi stopkamiúborůazákrovy sroztroušenýmijednoduchými
chlupy (u var. comonticum chlupy pouze ojedinčlé).

Poznámka: Obvykle roste společně s mnohem běž-
nějšfm Hieracium sudeticum, od kterého se spolehlivě poz-
ná objímavými, někdyažmírně houslovitými lodyžními lis-
ty, stopkarni úborů s hustými stopkatými žlázkami a pouze

Tab. 105: I Hieracium caesium, la —stopkaúboru, lb —zákrovní listen. —2 H. wimmeri, 2a —stopka úboru, 2b —vrchol
liguly.
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sojedinělými jednoduchými chlupy(u H. sudeticumjsou jed-
noduché chlupy obvykle roztroušené), menšími zákrovy,
menším počtem zákrovních listenů (nanejvýš 30, u H. sude-
ticum více), pouze nevýrazně střechovitě se kryjících (u H.
sudeticumsezákrovní listeny střechovitěkryjí). Od H. chlo-
rocephalumsespolehlivě poznápodleúzkých, málozřetelně
světleji lemovaných zákrovních listenů sčetnými stopkatými
žlázkami; H. chlorocephalum má zákrovní listeny nápadně
(až 2 mm) široké, vnitřní s nápadným světlejším (slámovým)
lemem, s pouze roztroušenými stopkatými žlázkami.

Ekologie a cenologie: Travnaté svahy,
světliny v porostech kosodřeviny; na čerstvě vlh-
kých, kyselých, hlubších, hlinitých i kamenitých
půdách. Roste především ve společenstvech sva-
zů Calamagrostion villosae a Pinion mughi.

Rozšíření v CR: Krkonoše, dříve vzácně
(pouzenaněkolika lokalitách zřejmě v početněj-
ších populacích), dnes velmi vzácně v subalpín-
ském a ojediněle i supramontánním stupni (max.
Kotel, 1400 m; min.: Dlouhý důl, 1000 m); větši-
na lokalit je v z. části pohoří, ve v. části nezvěst-
ný (na Rýchorách neroste). A

O: 93.Krk. (Kotel aKotelnéjámy; Krkonoš; Labskálou-
ka;Labskýdůl;Martinovabouda;Špindlerovka,Dlouhýdůl,
Úpskájáma,Rudník).

Celkové rozšíření: Endemit Krkonoš. načeskéi pol-
ské stranč.

42. Hieracium asperulum FREYN—jestřábník
Tab. 101/4draslavý

Hieracium asperulum FREYNFlora, Regensburg, 64:217,
1881. Syn. : Hieraciumjuranumvar.elongatumCELAK.
Prodr. FI. Böhm. 4:790, 1881.—H. juranum var. asperulum
(FREYN) G. SCHNEIDERRiesengebirge in Wort u. Bild
13/1—2:22,1893.—H. corconticumsubsp.asperulum(FREYN)
ZAHNin HALLJERet WOHLF.Koch's Syn. Deutsch.Schweiz.
FI., ed. 3, 2:1890, 1901.

Exsikáty: CALLIERFI. Siles.Exs.. no 1345.—FI.Exs.Aus-
tro-Hung., no 3377, 3378 (H. corconticum admixt.). —MAG-
MER FI. Selecta Exs., no 1345. —PETRAKFI. Bohem. Morav.
Exs., no 289. — SCHULTZ Herb. Norm., ser. n., no 852. —
SUDRE Herb. Hieraciorum, no 128. — ZAHN Hieraciotheca
Eur., no 689.

Lodyha přímá, 20-40 cm dl., obvykle jedno-
duchá, v dol. části s roztr. jednoduchými chlupy,
ve stř. části obvykle pouze s roztr. bázemi jedno-
duchých chlupů (na pohled téměř lysá), v hor. čás-
ti sroztr. bázemi jednoduchých chlupů (méně čas-
tojsou chlupy vyvinuty celé)asojedinělými hvěz-
dovitými chlupy, obvykle fialově skvrnitá, v dol.
části souvisle fialově naběhlá. Listy na okraji od-
dáleně drobně zubaté až celokrajné, pouze s od-
dálenými mukronátními žlázkami, tužší, po obou

stranáchs roztr. ažčetnými krátkými ( 1—2mmdl.)
jednoduchými chlupy, na okraji a na rubu na stř.
žilce chlupy četnější a delší, na rubu s ojedinělý-
mi hvězdovitými chlupy, nalíci trávově až tmavě
zelené, na lubu světlejší, nasivčlé; listy přízemní
růžice v době květu obvykle zaschlé, vz. 1—2,řa-
píkaté, 8—15cm dl., 1,2—2,4cm šir., s čepelí po-
dlouhle eliptickou, k vrcholu postupně se zu-
žující, špičatou, postupně sbíhající na křídlatý
řapík; lodyžní listy v počtu směrem
k vrcholu lodyhy postupně se zmenšující, dolní
přisedlé nebo řapíkaté, nevýrazně objímavé, po-
dlouhle eliptické, 7—12cm dl., 1,2—1,6(—2,0)cm
šir., k vrcholu postupně sezužující, špičaté, k bá-
zi postupně sezužující, sď. listy šir. bází nezřetel-
ně objímavé, podlouhle kopinaté, na vrcholu špi-
čaté, hor. listy Sir.bází mírně objímavé ažpřised-
lé,kopinaté.Úboryvpočtu(2)3—7skládajícívolné
vrcholíky, nejčastěji s 2—4tenkými větvemi, akla-
dium 0,5—1,8cm dl., stopky úborů tmavé, s oje-
dinělými, vzácně až roztr. 0,5—1,0(—1,5)mm dl.
jednoduchými chlupy s černou dol. částí sahající
do ca 1/2 délky chlupu (někdy ale chlupy celé čer-
né nebo šedé), roztr. až četnými 0,2—0,4mm dl.
stopkatými žlázkami a hvězdovitými chlupy; zá-
krov 7—10mm dl., zákrovní listeny na vrcholu tu-
pé, sroztr. tmavými jednoduchými chlupy astop-
katými žlázkami, hvězdovité chlupy v dol. části
listenů roztr., v hor. části (pouze u vnějších liste-
nů) obvykle pouze na okrajích. Ligula až 14mm
dl. Nažky světle hnědé.

Variabilita: Poměrně značně proměnlivý v odění
stopek úborů; u některých rostlin převládají jednoduché
a hvězdovité chlupy, jiné rostliny mají naopak četné stopka-
té žlázky, pouze ojedinělé jednoduché chlupy a nanejvýš roz-
troušenéhvězdovité chlupy.

Poznámka: Od podobného Hieracium riphaeum seliší
menšími úbory (zákrov 7—10mm dl., u H. riphaeum 11—13
mm dl.), k vrcholu postupně sezužujicimi listy (u H. riphae-
um se listy k vrcholu ± náhle zužují), kratšími jednoduchými
chlupy na stopkáchúborů (obvykle nanejvýš I mm dl., u H.
riphaeum 1—3mmdl.), vrcholíkem oddálenýmodnejvyšších
lupenitých lodyžních listů (u H. riphaeum je lodyha olistěná
ažpod vrcholík) a vždy plochými ligulami (H. riphaeummá
liguly častozkrácenéa ven zkroucené).

Ekologie a cenologie: Travnaté a kame-
nité svahy, světliny v porostech kosodřeviny; na
čerstvě vlhkých, kyselých, hlubších, hlinitých
i kamenitých půdách. Roste především ve spo-
lečenstvech svazů Calamagrostion villosae a Pi-
nion mughi.

Tab. 106: I Hieracium murorum, la— stopkaúboru, lb —zákrovní listen. —2 H. bifidum, 2a—stopkaúboru, 2b—zákrovní
listen. —3 H. glaucinum, 3a—stopka úboru, 3b —zákrovní listen.
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Rozšíření v ČR: Krkonoše, velrni vzácně
v subalpínském stupni, pouze v z. části pohoří
(max.: Kotel, pod vrcholem, 1430 m; min.: Krko-
noš, j. svah, 1300 m).

O: 93. Krk (Kotel; Krkonoš).
Celkové rozšíření: Endemit Krkonoš.

43—44.Hieracium chlorocephalum agg.
(H. alpinum —H. lachenalii —H. prenan-
thoides)

Vytrvalé horské byliny s přízemní Micí listů
a přímou lodyhou s listy. Listy drobně až
hrubě nepravidelně zubaté, s roztr. jednoduchými
chlupy, na líci často olysávající, především na
okraji s ojedinělými kratičkými stopkatými žláz-
kami; listy přízemní růžice řapíkaté, s čepelí elip-
tickou, šir. eliptickou, podlouhle eliptickou, ob-
vejčitou, kopinatou nebopodlouhle obkopinatou,
drobně zubatou nebo v dolní a stř. části s většími
zuby, nabázi klínovitou nebo vz. postupně sbíha-
jící na řapík; lodyžní listy v počtu 2-6, dolní řa-
píkatý, s čepelí podlouhle eliptickou, kopinatou
nebopodlouhle obkopinatou, v dol. části zubatou
nebo ažcelokrajnou (pouze smukronátními žláz-
kami), nabázi obvykle klínovitou, stř. lodyžní lis-
ty zúženou bází přisedlé až mírně objímavé, vz.
až krátce řapíkaté (řapík mírně objímavý), kopi-
naté, obkopinaté, podlouhle kopinaté, eliptické,
kosočtverečné až úzce obvejčité, hor. listy šir. bá-
zípřisedlé,kopinatéažpodlouhlekopinaté.Úbo-
ry středněvelké, v počtu (1)2—7(—12),skládající
volné vrcholíky, stopky úborů s ojedinělými až
roztr. jednoduchými chlupy, roztr. až četnými
stopkatými žlázkami a četnými hvězdovitými
chlupy; zákrov vejcovitý až válcovitě vejcovitý,
zákrovní listeny četné, střechovitě sekryjící, čár-
kovitě kopinaté, sroztr. až četnými, obvykle tma-
vými jednoduchými chlupy, roztr. až četnými
stopkatými žlázkami apouze při bázi s ojedinělý-
mi hvězdovitými chlupy, vnější k zákrovu při-
tisklé. Květy jazykovité s ligulou plochou nebo
podélně přehnutou, žlutou až světle žlutou, na
vrcholu na zoubcích s ojedinělými až roztr. kra-
tičkými chlupy. Nažky 3—4mm dl., hnědočernéaž
kaštanově hnědé. VII-VIII. Hkf.

Velmi heterogenní skupina s těžištěm rozšffe-
ní v nejvyšších sudetských a západokarpatských
pohořích, směremnavýchod vyznívá ve Východ-
nich Karpatech, izolované arely jsou v rakouských
Alpách. Na našem území je zastoupena dvěma

dobře vyhraněnými a navzájem snadno odlišitel-
nými taxony, hodnocenými zde na druhové úrov-
ni (H. chlorocephalum aH. stygium).

la

b

Zákrovní listeny nápadně (až 2 mm) široké,
šir. světle hnědě lemované; liguly ploché; lis-
ty na líci světle zelené, na rubu s vyniklými
žilkami 2. řádu, na lodyze ± rovnoměrně roz-

43. H. chlorocephalumložené
Zákrovní listeny užší, úzce světle zeleně le-
mované; liguly podélně přehnuté (květy pů-
sobí jako ne zcela rozvité); listy na líci tmavě
zelené, narubu smálo vyniklými žilkami 2. řá-
du, na lodyze nerovnoměrně rozložené (různě
dlouhá internodia) 44. H, stygium

43. Hieracium chlorocephalum UECHTR.—jest-
Tab. 103/2řábník zelenohlavý

Hieracium chlorocephalum WIMMER ex UECHTRITZ
Oesterr. Bot. Z. 22:3 II, 1872.—Syn,: Hieracium pallescens
var.foliatum WIMMERFI. Schles., ed. 3, 309, 1857. - H. pal-
lidifotium KNAFexCELAK.Oesterr.Bot.Z. 22:77, 1872non
JORDAN1857. —H. carpathicum auct. non BESSER1809.

Exsikáty: DÖRFLERHerb. Norm., no 4551. —Extra fi-
nes:CALLIERH. Siles.Exs., no 409.—FI.Exs.Austro-Hung.,
no 3342. —PErRAK FI. Bohem. Morav. Exs., no 295. —ZAHN
Hieraciotheca Eur., no 690.

Lodyha ( cm dl., jednoduchá,
v dol. části sčetnými jednoduchými chlupy, vestř.
části s roztr. jednoduchými chlupy (často pouze
černá báze a kratičká bělavá špička) až olysalá,
v hor. části sojedinělými až roztr., 1,0—1,5mmdl.
jednoduchými chlupy, ojedinělými 0,2—0,4mm
dl. stopkatými žlázkami a ojedinělými hvězdovi-
tými chlupy, v dol. části nachově zbarvená, ve
střední nachově skvrnitá. Listy tužší, s roztr. krát-
kými (0,8—1,5mm dl.) jednoduchými chlupy, na
ploše někdy olysávající a s ojedinělými kratičký-
mi stopkatými žlázkami, světle zelené, na rubu
s ±vyniklou žilnatinou (vynikléjsou i žilky 2. řá-
du); listy přízemní růžice v době květu 1—3(ně-
kdy však již zaschlé), dl. řapíkaté, 9—13cm dl.,
2,0—2,8cm šir., sčepelí eliptickou, šir. eliptickou,
podlouhle eliptickou nebo kopinatou, na vrcholu
zaokrouhlenou až špičatou, v dol. a stř. části zře-
terně nepravidelně zubatou, zuby až5mm dl. , troj-
úhelníkovité až srpovitě zahnuté, obvykle zakon-
čenémukronátní žlázkou, čepelnabázi klínovitá;
lodyžní listy v počtu 3—6,na lodyze ± rovnoměr-
ně rozložené, nejdolejší řapíkatý, 7,7—13,0cmdl.,
2,0—2,7cm šir., s čepelí kopinatou až podlouhle

Tab. 107:1Hieracium saxifragum, la —okraj listu, lb —stopkaúboru.—2 H. schmidtii subsp.schmidtii, 2a—Stopkaúboru.
2b —zákrovní listen. —3 H. schmidtii subsp. candicans, 3a —stopka úboru, 3b —zákrovní listen. —4 H. schmidtii subsp.
graniticum, přízemní list, 4a —stopka úboru.
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eliptickou, na vrcholu špičatou, na bázi klínovi-
tou, v dol. astř. části hrubězubatou (zuby až6mm
dl., trojúhelníkovité až srpovitě zahnuté, obvykle
zakončené mukronátní žlázkou), v horní drobně
zubatou až celokrajnou, stř. lodyžní listy na bázi
klínovitě sezužující v nekřídlatý a neobjímavý řa-
pík nebo listy úzkou bází přisedlé (ale neobjíma-
vé), kopinaté, eliptické až kosočtverečné, ± v 1/2
nejširší, navrcholu špičaté,v dol. a stř. části hru-
běji zubaté, v horní obvykle celokrajné, hor. lo-
dyžní listy menší, šir. bází přisedlé, kopinaté, špi-
čaté,v dol. části zubaté.Úbory v počtu(1)2—7
(—12),poměrněčastéjsou zaschlé nevyvinuté úbo-
ry v úžlabí listenů, vrcholíky nejčastěji s 1—4vět-
vemi, akladium 0,3—1,0(—3,0)cm dl., stopky úbo-
rů Sojedinělými 1,0—1,5mm dl. jednoduchými
chlupy sčernou částí sahající obvykle do 1/3—1/2
délky chlupu, roztr. 0,2-0,7 mm dl. stopkatými
žlázkami a s četnými hvězdovitými chlupy; zá-
krov vejcovitý, ( mm dl., na bázi
uťatý, zákrovní listeny četné, střechovitě sekryjí-
cí, čárkovitě kopinaté, k bázi se nápadně rozšiřu-
jící (až2 mm šir.), tupěšpičaté,s roztr. tmavými
chlupy a stopkatými žlázkami a při bázi s Ojedi-
nělými hvězdovitými chlupy, tmavě šedé,vnitřní
nápadně světleji (slámově) lemované. Ligula až
16 mm dis, plochá, na zoubcích pouze s ojedině-
lými kratičkými chlupy, žlutá; čnělka a bliznová
ramena okrové s černými vymetacími chlupy (na
pohledčerné).Nažky 3,()—3,5mm dl., hnědočerné.

2n = 36 (extra fines)

Poznámka: Poměrně dobře poznatelný druh, význač-
ný především širokými, nápadněsvětle lemovanými zákrov-
nimi listeny snanejvýš roztroušenými jednoduchými chlupy
astopkatýmižlázkami, nabáziuťatými zákrovy, světlezele-
nými listy a dolními a stř. listy nejširšími obvykle v 1/2 až
dolní 1/3.Podobné a mnohem častější H. sudeticum má užší,
nepříliš zřetelněsvětleji lemované zákrovní listeny s roztrou-
šenými ažčetnými jednoduchými chlupy a stopkatými žláz-
kami, zákrovyPfibázi zaoblené.listy tmavě zelené.dolní astř.
lodyžní nejširší obvykle v horní 1/3.

Ekologie a cenologie: Travnaté a skal-
naté svahy, na půdách mělkých, kamenitých, ale
i hlubších, hlinitých, sušších až čerstvě vlhkých,
slabě kyselých až slabě zásaditých, živinami bo-
hatších; roste ve společenstvech svazů Calamag-
rostion villosae a Agrostion alpinae

Rozšíření v CR: Krkonoše aHrubý Jese-
ník, vzácně v subalpínském, velmi vzácně i v su-
pramontánním stupni (max.: Krkonoš, 1350 m;
min.: Obří důl, nad bývalou boudou Kovárna,
1100 m). ě

O: 93. Krk. (Kotel a Kotelné jámy; Krkonoš'. Labská
loukaa Labský důl; Pančickálouka; Rudník;Čertovaza-
hrádka),97.Hr.Jes.(Vozka;Červenáhora;Vysokáhole;Vel-
ká kotlina).

Celkové rozšíření: Ve zde přijatém pojetí snad en-
demit Krkonoš a Hrubého Jeseníku. kdysi rostl i na slezské
straně Jizerských hor; alpské a karpatské taxony z této sku-
piny vyžadují další studium.

44. Hieracium stygium UECHTR.— jestřábník
Tab. 98/3kalný

Hieracium stygium UEC.HTRITZJber. Schles.Ges. Vater}.
Cuit. 53( 1875):146, 1876.—Syn. : Hieraciumplumbeum var.
elatius FRIESEpicr. Gen. Hierac. 95, 1862.—H. chloroce-
phalumsubsp.stygium(UECHTR.)ZAHNinHALLIERetWOHLF.
Koch's Syn.Deutsch. Schweiz.FI., ed. 3.2:1891, 1901.

Exsikáty: BAENIIZ Herb. Eur., no 7391.—CALLIERFI.
Siles. Exs., no 861. - FI. Exs. Austro-Hung., no 3375/1. -
PETRAK FI. Bohem. Morav. Exs., no 598. — SCHULTZ Herb.
Norm., ser. n., no 1817. —ZAHN Hieraciotheca Eur., no 486.

Lodyha 10—35(-60)cm dl., jednoduchá, čas-
to ± zprohýbaná, v dol. části s roztr. až četnými
jednoduchými chlupy, výše jednoduché chlupy
pouzeojedinělé až roztr., v hor. části s roztr. stop-
katými žlázkami a s roztr. až četnými hvězdovi-
tými chlupy, dol. část lodyhy (někdy celá lodyha)
hnědě nachově skvrnitá. Listy tužší, s roztrouše-
nými, na okrajích a na rubu na stř. žilce někdy až
četnými jednoduchými chlupy a s ojedinělými
kratičkými stopkatými žlázkami, nalíci tmavě ze-
lené, na rubu světlejší, mírně nasivělé, s málo vy-
niklou žilnatinou (žilky 2. řádu nezřetelné); listy
přízemní růžice v počtu 2—6,řapíkaté, s navzájem
oddálenými, nanejvýš 4 mm dl. zuby až ± celo-
krajné (jen smukronátními žlázkami), vnější s če-
pelí obvejčitou až šir. eliptickou, na vrcholu za-
okrouhlenou nebo hrotitou, na bázi klínovitou,
vnitřní sčepeli podlouhle eliptickou, eliptickou až
podlouhle obkopinatou, 6,0—9,5cm dl., 1,5—2,8
cm šir., na vrcholu zaokrouhlenou, hrotitou nebo
tupě špičatou, na bázi dl. klínovitou nebo postup-
něsbíhající na 2—6(—8)cm dl. řapík; lodyžní listy
v počtu 2—4(5),na lodyze nerovnoměrně rozlože-
né (různě dlouhá internodia), (101.list tvarem i ve-
likostí podobný vnitřním listům přízemní růžice,
stř. lodyžní listy zúženoubází přisedléaž polo-
objímavé nebo krátce křídlatě řapíkaté, podlouh-
le eliptické, obkopinaté ažúzce obvejčité, špičaté,
oddálené drobně, méně často hrubě zubaté (zuby
nanejvýš 0,5 cm dl.) až ± celokrajné, hor. listy
šir. bázi přisedlé, podlouhle kopinaté, špičaté.
Úboryv počtu skládajícívolnévrcho-
líky s často oddálenou dol. větví, jednoúborné
rostliny mají téměř vždy zaschlé nerozvité úbory

Tab. 108: I Hieracium sabaudum, Ia —stopka úboru, lb —zákrovní listen. —2 H. onosmoides.—3 H. racemosum.
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v paždí listenů, akladium 0,5—2,0cm dl., stopky
úborů s ojedinělými, vz. až roztr., nanejvýš 1mm
dl. jednoduchými chlupy s černou dol. částí saha-
jící do 1/3—1/2délky chlupu, četnými 0,2—0,8mm
dl. stopkatými žlázkami a četnými hvězdovitými
chlupy; zákrov válcovitě vejcovitý, poodkvětu při
bázi často břichatě rozšířený, 10—14mm dl. (zá-
krovy úborů na větvích vrcholíku často výrazně
menší než zákrov terminálního úboru); zákrovní
listeny obvykle četné, střechovitě se kryjící, čár-
kovitě kopinaté, špičaté, s roztr. až četnými jed-
noduchými chlupy a stopkatými žlázkami a při
bázi s roztr. hvězdovitými chlupy, tmavě černo-
zelené, vnitřní úzce světle lemované. Ligula po-
délně přehnutá (květy jakoby neúplně rozvité), až
15 mm dl., na vrcholu na zoubcích s roztr. kratič-
kými chlupy, světle žlutá; čnělka a bliznová ra-
menaolivové sčernými vymetacími trichomy (na
pohled černé).Nažky 3—4mm dl., kaštanově hně-
dé, někdy s červeným nádechem.

36 (čR: 97. Hr. Jes.)

Poznámka: Od habituálněpodobnéhoH. /achenalii se
liší především mírně objímavými stř. lodyžními listy. podél-
ně přehnutými ligulami s alespoň ojedinělými kratičkými
chlupy na vrcholu (u H. lachenalii jsou liguly vždy ploché
a na zoubcích lysé) a stopkatými žlázkami na okraji listů (H.
lachenalii má listy vždy bez stopkatých žlázek). Občas do-
cházi k záměnám s rostlinami H. nigritum, které maji lodyž-
ní listy kopinaté až trojúhelníkovité, na bázi uťatéa v dol. čás-
ti sněkolika nápadnými zuby (hruběji zubatésezuby až 7mm
dlouhými jsou i listy přízemní růžice) a vždy ploché sytěžlout-
kove žluté liguly (H. stygium má liguly spíše světle žluté).

Ekologie a cenologie: Subalpínské hole,
travnaté svahy, keříčková společenstva, nejčastěji
nanarušovaných místech (např.podél cest); napů-
dách s různým obsahem skeletu, kyselých až sla-
bě kyselých. Roste ve společenstvechsvazů Nar-
dion (vasociaciFestucosupinae-NardetumŠMAR-
DA 1950), Calamagrostion villosae a Vaccinion.

Rozšíření v CR: Hrubý Jeseníka hřeben
Králického Sněžníku, v subalpínském, vzácněji
supramontánním stupni; dříve hojně, ve 2. polovi-
ně 20. stol. ustoupil, přesto je stále nejčastějším
druhemjestřábníků v subalpínském stupni Hrubé-
ho Jeseníku (max.: Praděd, 1490 m; min.: Vrbno
pod Pradědem,u silnice na Vidly, ca 700 m; údo-
lí Bílé Opavy u Karlovy Studánky, ca 700 m). A

O: 96, Král. Sněž., 97. Hr. Jes. (celá hřebenová část, mís-
ty sestupuje i do údolí).

Celkové rozšíření: Východní Sudety a Západní Kar-
paty, údaje z Východních Karpat jsou spomé a vztahují se
pravděpodobně k jinému taxonu.

45. Hieracium gombense agg.
(H. epimedium —H, atratum)

Horská skupina známá z Alp a Krkonoš; ob-
vykle je rozlišováno 5 taxonů, 4 v Alpách, u nás
pouze H. purkynei.

45.HieraciumpurkyneiČELAK.—jestřábníkPur-
kyňův

HieraciumpurkyneiČELAKOVSKÝS.-B.Königt. Böhm.
Ges.Wiss. Prag, cl. 2, 1885:8, 1885.—Syn. : Hieracium epi-
mediumsubsp.purkynei(CELAK.)ZAHNinHALLIERetWOHIF.
Koch's Syn. Deutsch. Schweiz. FI., ed. 3, 2: 1880, 1901.
H.gombensesubsp.purkynei(CELAK.)ZAHNinENGLERPflan-
zenr. 1921.

Exsikáty: SUDREHerb. Hieraciorum, no 125. —ZAHN
Hieraciotheca Eur.. no 789.

Vytrvalé byliny s přízemní růžicí listů. Lody-
ha přímá, 25-40 cm dl., jednoduchá, v dol. části
s četnými jednoduchými chlupy, nachově naběh-
lá, ve střední s roztr. jednoduchými a hvězdovitý-
mi chlupy nebo až olysalá, v hor. části s ojedině-
lými bělavými jednoduchými chlupy s krátkou
černou bází, ojedinělými až roztr. 0,2—0,6mm dl.
stopkatými žlázkami a roztr. až četnými hvězdo-
vitými chlupy. Listy s četnými měkkými 1—2mm
dl. jednoduchými chlupy a s ojedinělými kratič-
kými stopkatými žlázkami (některé listy bez žlá-
zek), na líci světle trávově zelené, na rubu nasi-
vělé; listy přízemní růžice v době květu v počtu
3—7,řapíkaté, 8—10cm dl., 1,5—3,0cm šir., s če-
pelí eliptickou, obkopinatou, šir. obkopinatou až
kopinatou, u vnějších listů někdy až vejčitou, na
vrcholu zaokrouhlenou (vnější listy) nebo špiča-
tou (vnitřní listy), na bázi klínovitou, s nepravi-
delně oddálenými drobnými (nanejvýš 3 mm dl.),
obvykle mírně dopředu srpovitě zahnutými zuby,
vždy zakončenými mukronátní žlázkou, nebo če-
pel až celokrajná (a pouze s mukronátními žláz-
kami); lupenitý lodyžní list 1 nebo 2, v hor. části
lodyhy 1—2mnohemmenší listenům podobné lis-
ty, nejdolejší lodyžní list řapíkatý, 4,0-5,2 cm dl.,
0,8—1,5cm šir., s čepelí šir. kopinatou až podlou-
hle eliptickou, špičatou, na okraji s nepravidelně
oddálenými drobnými (nanejvýš 3 mm dl.), ob-
vykle mírně dopředu srpovitě zahnutými zuby za-
končenými mukronátní žlázkou nebocelokrajnou
s mukronátními žlázkami, na bázi klínovitou, ná-
sledující lodyžní list (je-li lupenitý) s čepelí elip-
tickou, špičatou, na bázi dl. klínovitou, na okraji

Tab. 109: I Hieracium vulgatum, Ia —stopkaúboru, lb —zákrovní listen.—2 H. maculatum,2a—stopkaúboru,2b—zákrovní
listen. —3 H. lachenalii, 3a—stopka úboru, 3b—zákrovní listen.
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drobně zubatou, hor. lodyžní listy úzce kopinaté
až čárkovité.Úbory středněvelké, v počtu (1—)
4—10,skládající ± stažené vrcholíky s mírně ob-
loukovitě zahnutými větvemi, akladium cm
dl., stopky úborů s roztr., vz. až četnými 0,8—1,0
mm dl. jednoduchými chlupy s krátkou čemou
bází, roztr. 0,2—0,6 mm dl. stopkatými žlázkami
a četnými hvězdovitými chlupy; zákrov vejcovi-
tý, 10-I I mm dl., zákrovní listeny málo četné, ±
střechovitě sekryjící, čárkovitě kopinaté, tupé až
tupě špičaté, s četnými 0,5—2,0mm dl. jednodu-
chými chlupy aroztr. stopkatými žlázkami av dol.
části naokrajích sroztr. hvězdovitými chlupy, čer-
nozelené,vnitřní světle lemované. Květy jazyko-
vité s ligulou plochou, až 16mm dl., tmavě žlout-
kově žlutou, na zoubcích s ojedinělými kratičký-
mi chlupy; čnělka a bliznová ramena olivové
s tmavými vymetacími chlupy (napohled tmavé).
Nažky 3,5—4,0mm dl., hnědé s červeným náde-
chem. VII-VIII. 1--1kĹ

Variabilita: Menšfrostlinypouzes I nebo2úbory(ale
vždy sezaschlými poupaty) sbíranéna Kotli byly popsány
jako f. depauperarumCELAK.

Poznámka: Od podobného Hieracium wimmeri se liší
především listy s četnými jednoduchými chlupy (u H. wim-
meri listy na ploše pouze řídce chlupaté), více staženým
vrcholíkem,menšími a obvykle dopředu srpovitě zahnutými
zuby nalistech (u H. wimmeri jsou obvykle v dol. části listo-
véčepelevětší, alespoň 3,5mmdl., trojúhelníkovité nebomír-
ně zahnutézuby) a tmavě žloutkově žlutými květy (u H. wim-
meri světle žluté).

Ekologie a cenologie: Pravděpodobně
travnaté svahy.

Rozšíření v CR: Krkonoše,pouzenadvou
lokalitách v z. části pohoří, v subalpínském stup-
ni, v nadmořské výšce ca 1350m. Vyhynulý druh,
vysbíraný společně českými a německými bota-
niky a sběrateli do exsikátových sbírek; poslední
doklad je z r. 1912. Ť

O: 93. Krk. (Lysá hora a Kotel, obojí t).
Celkové rozšíření: Endemit Krkonoš.

46. Hieracium laevigatum WILLD. —jestřábník
hladký Tab. 110/2

Hieracium laevigatum WILLDENOWSp. Pl. 3/3:1590,
1803.—Syn. : Hieracium rigidum HARTMANHandb. Skand.
n. 300, 1820. —H. tridentatum (FRIES)FRIESSumma Veg.
Scand. 6, 1845.—H. gothicum FRIESNovaActa Reg. Soc. Sci.
Upsal..ser.2, 14:121, 1848.—H.silvaticum var.btafii ČELAK
Prodr. FI. Böhm. 1:203, 1871.

Exsikáty: FI. Exs. Austro-Hung.. no 3380.—PETRAK
FI. Bohem. Morav. Exs., no 597. —ZAHN Hieraciotheca Eur.,
no 488, 894. —Extrafines: BAENITZ Herb. Eur.. no 1496, 3029,
4766, 7761. - BEHR Herb. Hieraciorum, no 10.80.100, 129.
149, 637, 638, 640. - BILLOTFI. Gall. Germ. Exs.. no 479,
3142. -CALLIER FI. Siles. Exs.. no 632. - FI. Exs. Austro-

Hung.,no 3372/1,3379.- MAGNIERFI. SelectaExs., no 594.
906. -SCHULTZ Herb. Norm., no 7 710bis. ser. n., no 1156.

—SCHULTZBIP.Cichoriaceotheca.suppl.I, no i06, 107. SUD-
REHerb. Hieraciorum, no 36, 37, 93, 119, 137, 187, 188, 190.
-ZAHN Hieraciotheca Eur., no 86, 88, 89, 489.594, 699.896.

Vytrvalé byliny vyššího vzrůstu slistnatou lo-
dyhou, obvykle bez přízemní růžice listů. Lody-
ha přímá, cm dl., v dol. části lysá
nebosroztr. jednoduchými chlupy, ve stř.části ly-
sá nebo s ojedinělými jednoduchými a hvězdo-
vitými chlupy, v hor. části s roztr. hvězdovitými
chlupy a někdy i ojedinělými stopkatými žlázka-
mi, v dol. části (někdy ale téměř celá) nachově
naběhlá. Listy měkké až tuhé, na líci lysé nebo
jen s ojedinělými krátkými jednoduchými chlu-
py, na rubu s roztr. (na stř. žilce až četnými) jed-
noduchými chlupy a s ojedinělými hvězdovitý-
mi chlupy až téměř lysé, s nápadnou krémově
bílou stř. žilkou; listy přízemní růžice (obvykle
v době květu zaschlé) řapíkaté, s Čepelí obkopi-
natou aželiptickou, 5—13(—18)cm dl., 2—3cm šir.,
na vrcholu tupou, naokraji drobně zubatou až té-
měř celokrajnou, nabázi klínovitou, řapík 1—4cm
dl.; lodyžní listy v počtu (3—)5—20(—50),směrem
k vrcholu lodyhy postupně se zmenšující, (3—)
4-8x delší než široké, index olistění O,1—0,4,dol.
listy řapíkaté, 8—18cm dl., I cm šir., s čepelí
podlouhle eliptickou až podlouhle kopinatou, na
vrcholu špičatou, naokraji sdrobnými neboažvel-
kými, obvykle dopředu zahnutými zuby.k bázi po-
stupně, méně často klínovitě se zužující, stř. lo-
dyžní listy zúženou, méně často± zaokrouhlenou
bází přisedlé, podlouhle eliptické, úzce podlouh-
le eliptické, kopinatě eliptické, podlouhle kopina-
té, kopinaté, vz, až vejčitě kopinaté, na vrcholu
špičaté, k bázi se postupně, vz. klínovitě zužují-
cí, s nepravidelně oddálenými trojúhelníkovitý-
mi až úzce podlouhle trojúhelníkovitými, obvyk-
le dopředu srpovitě nebo hákovitě zahnutými, až
18 mm dl. zuby, největší zuby (obvykle 3—5)ve
stř. části listu, hor. listy šir. bází přisedlé, nikdy ob-
jímavé, špičaté, v dol. části s úzce trojúhelníko-
vitými až trojúhelníkovitýmizuby.Úborystřed-
něvelké, v počtu (5—)I skládající v hor.
části někdy mírně okolíkovité vrcholíky, větve

Tab. 110: I Hieracium umbellatum, Ia —stopka úboru. lb —zákrovní listen. —2 H, Iaevigatum. 2a —stopka úboru.
2b —zákrovní listen.
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vzpřímené nebo mírně obloukovitě vystoupa-
vé, dol. větve často nápadněoddálené, akladium

cm dl., stopky úborů s drobnými
listeny, roztr. až hustě hvězdovitě chlupaté (plst-
naté), někdy s ojedinělými jednoduchými chlupy
a stopkatými žlázkami; zákrov válcovitě vejcovi-
tý až vejcovitý, (8—)9—11(—13)mm dl., zákrovní
listeny četné, nepravidelně střechovitě se
vnější přitisklé, čárkovitě kopinaté, tupě špičaté
až špičaté, s ojedinělými až roztr. (velmi vz. čet-
nými) stopkatými žlázkami a někdy s ojedinělý-
mi (vz. až roztr.) jednoduchými chlupy a ojedině-
lými až roztr. hvězdovitými chlupy (často ale té-
měř lysé), světle hnědozelené, hnědozelené až
černozelené, s výjimkou vnějších obvykle nápad-
ně světleji lemované. Květy jazykovité s ligulou
plochou, až20 mm dl., žlutou, navrcholu na zoub-
cích lysou; čnělka a bliznová ramena žluté, olivo-
vé nebo až téměř čemé. Nažky 2,5—3,5mm dl.,
tmavě hnědé až černé. VI—VIII. Hkf.

2n = 18, 27 (extra fines)

Poznámka: Zatímco 2n = 27 bylo zjištěno opakovaně
v mnohačástechareálu,diploidní počet (2n = 18)je uváděn
pouze z Finska, asijské části Ruska a ze Severní Ameriky.

Variabilita: Velmi proměnlivý druh;předevšímna zá-
kladě rozdílů ve tvaru listů, v počtu přízemnícha lodyžních
listů, oděnízákrovů a stopekúborů a v barvěčnělky ablizny
je ze str. Evropy uváděno165subspeciĺ,které byly obvykle
sdružoványdo 3 skupin (gregů): l. skupinasubspecif(grex)
laevigatum grex rigidum (DAHLST.)ZAHNI,2.skupinasub-
specii (grex) tridentatum (FRIFS)ZAHNa 3. skupinasubspe-
cii (grex) gothicum (FRIES)ZAHN. Podrobné studium mor-
fologické variability v saskémKrušnohoří (BRÄUTIGAM1974)
ukázalo retikulátnĺ povahu variability; u mnoha znaků tra-
dičně používanýchvevnitrodruhových klasifikacích byl pro-
kázán vliv stanovištních podmínek (např. konzistence listů
či barva zákrovních listenů je závislá především na světel-
nýchpodmínkáchaobsahuživin v půdě).NazákladětétoStu-
die byla navržena vnitrodruhová klasifikace, zčásti použitel-
ná i pro našeúzemí (upraveno podle BRÄt.mGAMet SCHUH-
WERKin JÄGERet WERNER(red.), Rothrnaler Excursionsfl.
Deutschl.,GefáBpf1.,Kritischer Band, edi 9, p. 722, 2002):

Ia Střednílodyžní listy širokou, ± zaokrouhlenoubází při-
sedlé;zákrovní listenysrozr. stopkatými žlázkami aob-
vykle s roztr.jednoduchými chlupy; stopky úborů obvy-
kle s roztr.jednoduchými chlupy

subsp.amaurolepis J. MURRet ZAHN
b Střední lodyžní listy zúženou bází pfisedlé; zákrovní li-

stenysojedinělými ažroztr. (velmi vz. ažčetnými) stop-
katými žlázkami a někdy s ojedinělými až rozm jedno-
duchými chlupy; stopky úborů obvykle s ojedinělými
(velmi vz. až roztr.) jednoduchými chlupy nebo bez jed-
noduchých chlupů

2a

b

3a

b

4a

b

Listy přízemní růžice v době květu v počtu (0)1-4, Io-
dyžni listy v počtu (4—)6—8(—10);zákrov 10—12mm dl.,
zákrovní listeny ± černé, s roztr. stopkatými žlázkami
aojedinělými jednoduchými chlupy.Pouzehory

subsp. gothicum (FRIES)ZAHN
Listy přízemnírůžice v době květuobvykle zaschlé,vz.
až 3 zachovalé, lodyžní listy v počtu 6-40; zákrov 8—II
mm dl., zákrovnílisteny tmavězelenéaž ± čemé.s oje-
dinělými ažčetnými stopkatými žlázkami
Střední lodyžní listy kopinatě eliptické. delší
než široké; zákrovní listeny obvykle s pouze ojedinělý-
mi stopkatými žlázkami; lodyžní listy v počtu 8—20.Na
většině území, avšak vzácnč
skupina subspeciĺdryadeum (syn.: skupina subspeciĺ Iae-
vigatum sensuZAHNp. p. minima,subsp.deltophylloides
auct.)
Střední lodyžní listy kopinaté až podlouhle kopinaté,

delší než široké; zákrovní listeny obvykle
s rozr. stopkatými žlázkami: lodyžní listy v počtu 6—40

4

Střednílodyžní listy podlouhlekopinaté,obvykle nakaž-
dé straněse3 rovnými zuby, lodyžní listy v počtu6—14,
index olistění doba květu VI—VII. Pouze

hory
skupinasubspeciíperangustum(syn.:skupinasubspecií
gothicum (FRIES)ZAHN p. p. maxima]
Střední lodyžní listy kopinaté, obvykle na každéstraně
se4 zahnutými zuby, lodyžní listy v počtu 8—40,index
olistění 0,15—0,40; doba květu VII—VIII. Po celém úze-
mí

skupina subspecií laevigatum [syn.: skupina subspeciĺ
IaevigatumsensuZahn p. p. maxima,skupina subspeciĺ
tridentatum (FRIES)ZAHNI
Uvedené členěnídobře odráží variabilitu druhu přede-

všímv Cechách.vev.částistátuvyžadujevnitrodruhovápro-
měnlivost další podrobné studium.

Ekologie a cenologie: Světlé acidofilní
doubravy a jejich lemy, lipové doubravy, dubo-
habřiny a bučiny, sušší krátkostébelné louky,
vzácněji i teplomilné doubravy; roste na sušších,
kyselých až slabě kyselých, většinou minerál-
ně chudých půdách na minerálně slabých siliká-
tových horninách. Je znám předevšímze spole-
čenstev třídy Quercetea robori-petraeae, svazů
Carpinion, Luzulo-Fagion aNardo-Agrostion te-
nuis (především v asociaci Sileno vulgaris-Nar-
detum KRAHULEC1990), vzácněřádu Quercetalia
pubescenti-petraeae.

Rozšíření v CR: Téměřpo celémúzemí,
ale s rozdílnou frekvencí výskytu. Poměrně častý
je v územíchsezastoupenímtvrdšíchhornin aky-
selýchpůd(např.většíčástj. Cech),spíševzácný
v územích s převahou měkkých a vápnitých hor-
nin; velmi vzácnýje na j. a jv. Moravě. Těžiště

Tab. I I I: I Hieracium silesiacum, I a—stopkaúboru, lb —zákrovnílisten. —2 H, villosum, 2a—stopkaúboru, 2b—zákrovní
listen, 2c—vrchol liguly. —3 H. grabowskianum, 3a—stopkaúboru.
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výskytu je v termofytiku amezofytiku, na mnoha
místech ale proniká i do oreofytika; roste od pla-
námího dosupramontánního stupně (max.: Krko-
noše, Studniční hora, 1400 m).

T: téměřvevšechfyt. o.,velmi vz. v 17.Mikul. pah.a 18.
Jihomor. úv. (zřejmě pouze na píscích v Bořím lesea Dú-
bravě) [chybí nebo chybějí údaje z fyt. o. 5. Terez. kotl.J. —
M: téměřvevšech fyt. o. [chybí nebochybějí údajez fyt. o.
57. Podzvič., 58. Sud. mezih-, 78. B. Karp. les., 80. Stř. Po-
beč.].- O: 85.Kruš.hory,86.Slavk.les,87.Brdy,88.šum.,
90.Jihl. vrchy,91.Žďár.vrchy,92.Jiz.hory,93.Krk.,95.Orl.
hory, 97. Hr. Jes.,99. Mor.-slez. Besk.

Celkové rozšíření: Evropana západpo Island,Brit-
skésouostrovíaPyreneje(izolovaněv Portugalsku),najih do
j. Francie, s. Itálie, Bulharska a na z. Ukrajinu (izolovaně na
Krymu, a dále na východ na Kavkazu), do Běloruska a stř.
části evropskéhoRuska, na severmísty až za polární kruh;
v Asii je známzj. a z. Sibiře a zmalé areiy na sv.pobřeží Stře-
dozemnĺho moře; mírný pás Severní Ameriky zhruba mezi
400 a 600 s. š. [subsp. canadense (MICHX) ZA}N]. - Mapy:
MEUSEL et al. 1992:551.

Poznámka: Hieracium laevigatum je hlavní druh.
Z vedlejších druhů odvozených od H. Iaevigatum je na úze-
míČR zastoupenopouze47.H. inuloides(H. [aevigatum—
H. prenanthoides).

47. Hieracium inuloides TAUSCH— jestřábník
omanovitý Tab. 102/1

(H. laevigatum —H. prenanthoides)

Hieracium inuloides TAUSCHFlora, Regensburg, 20,
Beibl. 1:71, 1837. - Syn. : Hieracium striatum TAUSCH
Flora, Regensburg, 20, Beibl. 1:71, 1837. —H. tauschianum
UECITR. in FIEKFI. Schles. 281, 1881. nom. illeg.

Exsikáty: FI. Siles. Exs., no 865-867. -SUD-
RE Herb. Hieraciołum, no 136. —TAUSCH Herb. FI. Bohem.,
no 902b. —ZAHN Hieraciotheca Eur., no 492, 691. —Extra fi-
nes: ARVET-TOUVETet GAVIIER Hieraciotheca Gall., no 514,
515, 701, 800. - DÖRFLER Herb. Norm., no 4360. - ZAHN
Hieraciotheca Eur., no 92, 93, 95, 494.

Vytrvalé byliny vyššího vzrůstu s listnatou lo-
dyhou, vzhledem připomínající H. prenanthoides.
Lodyha přímá, 30—60(—100)cm dl., jednoduchá,
v dol. části s ojedinělými, vz. až roztr. jednodu-
chými chlupy, ve stř. části téměř lysá a bez stop-
katých žlázek nebo s ažčetnými 1—2mm dl. jed-
noduchými chlupy a stopkatými žlázkami, v hor.
části buďpouze s roztr. jednoduchými chlupy, bez
stopkatých žlázek i hvězdovitých chlupů (subsp.
inuloides) nebo chlupatá a se stopkatými žlázka-
mi i hvězdovitými chlupy (subsp. pachycepha-
lum). Listy oboustranně s krátkými jednoduchý-
mi chlupy nebo stř. a hor. lodyžní listy až téměř
lysé, především hor. listy s ojedinělými až roztr.
hvězdovitými chlupy, obvykle tuhé, na líci trávo-
vě zelené,na rubu nasivělé, s vyniklou žilnatinou;
listy přízemní růžice a často i nejdolejší lodyžní
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listy v době květu obvykle zaschlé, lodyžních lis-
tů směremk vrcholu lodyhy postup-
ně sezmenšujících, index olistění O,1—0,4,dol. Io-
dyžní listy zúženou bází přisedlé nebo řapíkaté,
podlouhle eliptické, podlouhle obkopinaté nebo
podlouhle kopinaté, 5,5—9,0cm dl.. 1,2—1,8cm
šir., na vrcholu tupé až špičaté, na okraji drobně
oddáleně zubaté až celokrajné, pouze s mukro-
nátními žlázkami, k bázi postupně sezužující, stř.
lodyžní listy šir. bází ± objímavé, podlouhle ko-
pinaté až kopinaté, méně často až šir. kopinaté,
špičaté, nepravidelně oddáleně zubaté, nebo vz.
jen drobnězubaté, hor. listy menší, kopinaté, drob-
ně zubaté nebo pouze s oddálenými mukronátní-
mi žlázkami.Úbory středněvelké, v počtu2—10
(—25),skládající ± staženévrcholíky, nejčastěji
s 2—4 větvemi, akladium 0,5—1,5(—2,0) cm dl.,
stopky úborů plstnatě chlupaté hvězdovitými
chlupy, bezjednoduchých chlupů i stopkatých žlá-
zek (subsp. inuloides) nebo sroztr. jednoduchými
chlupy a roztroušenými, méně často až četnými
stopkatými žlázkami (subsp.pachycephalum); zá-
krov vejcovitý, 10—12mm dl., zákrovní listeny
málo četné,nevýrazně nepravidelně střechovitě se
kryjící, čárkovitě kopinaté, tupé, s ojedinělými až
četnými jednoduchými chlupy, ojedinělými až
četnými stopkatými žlázkami a v dol. části s roz-
tr. hvězdovitými chlupy, tmavě šedé až černoze-
lené,vnitřní světleji lemované.Květy jazykovité
s ligulou plochou (velmi vz. trubičkovitě stoče-
nou), až 16 mm dl., žlutou, na zoubcích s ojedi-
nělými kratičkými chlupy až téměř lysou; čnělka
a bliznová ramena okrové s černými vymetacími
chlupy (na pohled tmavé). Nažky 3,5-4,0 mm dl.,
hnědé s nachovým nádechem. VII—VIII(—IX).
Hkf.

2n = 27 (extra fines)

Variabilita: Proměnlivý především v odění lodyhy,
listů, stopekúborů a zákrovůa ve tvaru listů. Na našemúze-
mi je zastoupen 3 morfotypy, obvykle uváděnými v hodnotě
subspecií. Nominátní subsp. inuloides lsyn.: Hieracium pre-
nanthoides var. strictum WIMMER, H. tauschianum var. inu-
loides (TAUSCH)UECHTR.]málodyhu s výjimkou dol. části ±
lysou, téměřlyséjsou i středníahor. lodyžní listy, stopky úbo-
růjsou plstnatěchlupaté,bezjednoduchých chlupů i stopka-
tých žlázek, na zákrovních listenech jsou pouzeojedinělé jed-
noduché chlupy a řídce roztroušené stopkaté žlázky; roste
v Krkonoších, na Králickém Sněžníku a v Hrubém Jeseníku.
Rostliny z Hrubého Jeseníku a Králického Sněžníku s hustě
chlupatými lodyhami a i hor. lodyžními listy obvykle chlu-
patými, s roztroušenými jednoduchými chlupy a stopkatými
žlázkami na plstnatých stopkách úborů a s četnými stop-
katými žlázkami a roztroušenými jednoduchými chlupy na
zákrovech bývají označoványjako subsp.pachycephalum
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(FRIES)ZAHN.Rostliny morfologicky intermediámí mezi uve-
denými subspeciemi jsou řazeny k subsp. striatum (TAUSCH)
ZAHN (H. striatum TAUSCH): vyskytují se velmi vzácně
v Krkonoších i Hrubém Jeseníku.Z Hrubého Jeseníkujsou
ještě uváděny subsp. subtridentatum ZAHNa subsp. tridenta-
ti.foliumZAHN.příslušnostjesenickýchsběrůktěmtotaxonům
ale neni jasná.

Poznámka: Zatímco subsp. inuloides se pozná od H,
prenanthoides velmi snadno (odění stopek úborů, tvar listo-
vé báze, odění zákrovů), subsp. pachycephalum se v ně-
kterých případech odlišuje obtížněji. Spolehlivým znakem
jsou především roztroušené jednoduché chlupy nazákrovních
listenech (u H. prenanthoides až na výjimky chybějí) a listy
bez houslovitého zúžení.

Ekologie a cenologie: Horské vysoko-
stébelnénivy akřoviny, porosty kosodřeviny, pře-
devším v karech, na půdách vlhkých až čerstvě
vlhkých, živinami bohatších, většinou kameni-
tých, kyselých až slaběkyselých. Jeznám ze spo-
lečenstev svazů Calamagrostion villosae, Adeno-
stylion a Athyrio alpestris-Pinion mughi.

Rozšíření v CR: Velmi vzácně v Krkono-
ších (včetně Rýchor), na Králickém Sněžníku
a dříve roztroušeně. dnes velmi vzácně v Hrubém

Jeseníku; v subalpínském, velmi vzácně i supra-
montánním stupni (max.: Krkonoš, 1400 m; min.:
Hrubý Jeseník, Karlov, 800 m).

O: 93. Krk. (Kotel a Kotelné jámy; Krkonoš: Pančická
louka; Úpskájáma; Těsnýdůl; Rýchory), 96. Král. Sněž.
(velmi vz.), 97. Hr. Jes. (dfíve roztr.. dnes velmi pravdě-
podobně pouze ve Velké kotlině).

Celkové rozšíření: Ostňvkovitě v pohořích s., z.
a stř. Evropy. na severu od s. části Irska a Skotska do Skan-
dinávie a sz, Ruska; Pyreneje. Jura. Vogézy, Auvergne,
Schwarzwald. Alpy, nejvyšší sudetská pohoří, Karpaty; Kav-
kaz. Grónsko.

48. Hieracium umbellatum L. —jestřábník oko-
ličnatý Tab. 110/1

Hieracium untbellatum LINNAEUSSp. PI. 804, 1753.
Exsikáty: Extra fines: ARVET-TOUVETet GAUTIERHiera-

eiotheea Gall.. no 540, 806. 807. —BAENľ1Z Herb. Eur.. no
145, 1789.2544. 6660. - BEHR Herb. Hieraciorum, no 651.
- BILLOT FI. Gall. Germ. Exs.. no 1522. - CALLIER FI.

Siles. Exs., no 430.633. —FI. Exs. Austro-Hung.. no 3391. —
Herb. FI. Ross., no 624, 1841-1844, 2093-2095, 2244a, b,
2245-2248. - MAGNIER FI. Selecta Exs.. no 1231, 1478. -
SCHULTZ Herb. Norm.. ser. n.. no 545. ZAHN Hieraciotheca
Eur.. no 100. 300b, 389. 389a, 390. 595a, 596, 699a, 897b.

Vytrvalé byliny vyššího vzrůstu s hustě olis-
tenou lodyhou, v době květu bez přízemní růžice
listů. Lodyha přímá, 10—10()(—170)cm dl..jedno-
duchá. při bázi ± dřevnatějící, zřetelně podélně
rýhovaná, lysá. pouze v hor. části s roztr. hvěz-
dovitými chlupy a někdy v do). části s jednodu-

chými chlupy, světle hnědá. Listy tuhé, na okraji
podvinuté, především za sucha na rubu s vynik-
lou žilnatinou, na okraji obvykle s nepravidelně
oddálenými úzce trojúhelníkovitými zuby, méně
často až celokrajné, lysé, pouze na okraji někdy
sroztr. krátkými jednoduchými chlupy (nebo pou-
ze jejich bázemi), vz. dol. lodyžní listy s roztr.
jednoduchými chlupy, světle až tmavě zele-
né, narubu světlejší; nejdolejší lodyžní listy v do-
bč květu zaschlé, lodyžní listy v počtu (10—)
20—50(—80),na lodyze rovnoměrně rozložené
a vždy více než 3 na 10 cm délky lodyhy, smě-
remk vrcholu lodyhy sepostupně zmenšující, dol.
listy krátce řapíkaté, 6—12cm dl.. 0,8—1,5 cm šir.,
s čepelí podlouhle eliptickou až podlouhle obko-
pinatou, na vrcholu tupě špičatou. postupně sbí-
hající na řapík nebo na bázi klínovitou, stř. listy
zúženou bází přisedlé, kopinatě eliptické. po-
dlouhle eliptické, úzcepodlouhle eliptické, kopi-
naté nebo čárkovitě kopinaté, 5,5—11,0cm dl. ,

,3 cm šir. (na podzim kvetoucí rostliny ma-
jí listy širší, až vejčité, na vrcholu často zaokrou-
hlené), na vrcholu špičaté nebo tupěšpičaté, k bá-
zi se postupně zužující: hor. listy přisedlé, kopi-
natéažčárkovitěkopinaté.Úborystředněvelké,
v počtu (1—)20—50(—150),skládající okolíkovitě
stažené vrcholíky (u rostlin kvetoucích koncem
léta a na podzim květenství máloúborné, s dlou-
hými větvemi, nikoliv okolíkovitě stažené), dol.
větve často oddálené. akladium I cm
dl., stopky úborů s četnými drobnými listeny.
hustě hvězdovitě chlupaté (plstnaté), bez jedno-
duchých chlupů i stopkatých žlázek; zákrov vej-
covitý, (8—)9—11(—12)mm dl. , zákrovní listeny
střechovitě se kryjící, kopinaté až čárkovitě ko-
pinaté, vnější tupé a zřetelně nazpět zahnuté,
vnitřní špičaté, obvykle zcela lysé. velmi vz.
s ojedinělými stopkatými žlázkami nebo jedno-
duchými chlupy, tmavě hnědozelené až černoze-
lené, vnitřní jen nevýrazně světleji lemované.
Květy jazykovité s ligulou plochou, až 20 mm
dl., sytě žlutou, na vrcholu na zoubcích lysou;
čnělka a bliznová ramena žluté nebo špinavě žlu-
té. Nažky 3,2—3,6 mm dl., tmavě hnědé až čer-
né, vz. světle hnědé. VII—X. Hkf.

18(CR: I l. stř.Pol., 16.Znoj.-brn.pah.),
17, 27 (extra fines)

Poznámka: Poměrné časté jsou záměny s podobným
druhem Hieracium laurinum. který má širší (až Sir. kopinaté)
a obvykle šir. bázi přisedlé stř. lodyžní listy, obvykle bohatší
květenství s oddálenými dolními větvemi. stopky úborů soje-
dinělými a zákrovní listeny s ojedinělými až roztroušenými
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stopkatými žlázkami: ve srovnání s H. umbellatum je teplo-
milnčjšĺ a na našem území mnohem vzácnější.

Variabilita: Druh v CRdosti proměnlivý,zejména
ve velikosti a tvaru listů a architektuře složeného květenství

(do různé míry okolíkovitë stažené). Nápadně odlišné jsou
včtšinou rostliny kvetoucí koncem léta a na podzim, které
mají obvykle řídké máloúborné a nikoliv okolíkovitě staže-
né vrcholíky, méněhustě listnatou lodyhu a širší,ažvejčité
listy. Vesvémareálu velmi proměnlivý, předevšímve tvaru
listů a odění zákrovů. Ze střední Evropy je uváděno 6 sub-
speciĺ, na našem území roste pouze nominátnĺ subsp. um-
bellatum. Na rozdíl od většiny středoevropských druhů
podrodu Hieracium jsou u H. umbellatum známy diploidní
sexuální populace (vedle polyploidních apomiktických). Va-
riabilita není proto pouze výsledkem dnes těžko zjistitelných
diferenciačních procesů v minulosti a rozdílné úspěšnosti
apomiktických linií, ale i v současnostiprobíhajících pro-
cesův sexuálníchpopulacích. U mnoha populací byly zjiš-
tčny dědičné vlastnosti vzniklé modifikačním či selekčním
působením prostředí; pro tento typ morfologické variabili-
ty byl na základěrozsáhlých kultivačních pokusůmimo ji-
né i s H. umbellarum použit termín „ekotyp” (TURESSON
i 922).

Ekologie a cenologie: Světlé, především
acidofilní doubravy, bory, lesní lemy, křoviny, vý-
slunné kamenité a travnaté svahy, vřesoviště, pís-
činy, okraje komunikací, lomy; roste na půdách
čerstvě vlhkých až sušších,kamenitých, písčitých
i hlinitých, kyselých ažneutrálních, živinami chu-
dých. Je znám především ze společenstev třídy
Quercetea robori-petraeae (diagnostický druh),
svazů Euphorbio-Callunion, Genistion, Violion
caninae,vzácněi Quercionpetraeae (především
v asociaci Sorbo torminalis-Quercetum SVOBODA
ex BLAŽKOVÁ1962) a Dicrano-Pinion a třídy
Sedo-Scleranthetea.

Rozšíření v ČR: Roztroušeně,místyčas-
to v termofytiku amezofytiku, vzácněproniká i do
nižších poloh oreofytika; roste od planárního do
submontánniho stupně,ojediněle i ve stupni mon-
tánním(max.: Šumava,Dobrá,ca 750m).

T: téměřve všechfyt. o. (chybínebo chybějf údajez fyt.
o. 2. Stř.Poohřía 5. Terez.kotl.l. —M: téměř vevšechfyt. o.
[chybí nebochybějí údaje z fyt. o. 22. Halštr. vrch., 23. Smrč.,
29. Doup. vrchy. 33. Branž. hv., 43. Votic. vrch.. 44. Mileš.
střed.,49.Frýdl.pah.,55.Ces.ráj,57.Podzvič.,59.Orl.podh.
60. Orl. opuky.65. Kutnoh. pah., 78. B. Karp. les., 80. Stř.
Pobeč.,82. Javorn.l. - O: 86.Slavk. les, 87.Brdy, 88. šum.,
92. Jiz. hory.

Celkové rozšíření: Evropa, na jih po s. část Pyre-
nejského poloostrova, stř, Itálii a Bulharsko, na sever až za
polámí kruh; mírný pás Asie na východ až po Japonsko: Se-
verníAmerika.—Mapy: BRÄUTIGAMet HILBIGFeddesRepert.
91:276, 1980; MEUSEL et al. 1992:550.

Poznámka: Hieracium umbellatum je hlavní druh.
Z vedlejšíchdruhů odvozenýchod H. umbellaľumje na úze-
míCRzastoupenopouze49.H. lauHnum(H.sabaudum< H
umbellatum).
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49. Hieracium laurinunt ARVET-TOUVET—jest-
řábník křovinný
(H. sabaudum < H. umbellatum)

Hieracium laurinum ARVET-TOUVETMonogr. Pilosella et
Hieracium, Addenda, 18, 1879.—Syn. : Hieracium subvi-
rens auct. non ARVET-TOUVET 1888.

Exsikáty: Extra fines: ARvvr-T0UVET et GAUTIERHie-
raciotheca Gall., no 1297, 1310. — BAENITZ Herb. Eur., no
9907.—Soc.Dauphin., no 2156.

Vytrvalé byliny vyššího vzrůstu s hustě list-
natou lodyhou, bez přízemní růžice listů. Lodyha
přímá, 50—120cm dl., obvykle větvená, při bázi
± dřevnatějící, zřetelněpodélně rýhovaná, lysá ne-
bo častěji především v dol. části s roztr. jednodu-
chými chlupy, v hor. části s roztr. hvězdovitými
chlupy, světle hnědá. Listy tuhé (ale nikoliv ko-
žovité), na okraji podvinuté, především za sucha
na rubu s vyniklou žilnatinou, na okraji s oddále-
nými úzce trojúhelníkovitými zuby, lysé, pouze
na okraji někdy s roztr. krátkými jednoduchými
chlupy (nebo pouze jejich bázemi), vz. dol. lo-
dyžní listy sroztr. jednoduchými chlupy, světle až
tmavě zelené, na rubu světlejší; lodyžní listy v po-
čtu směrem k vrcholu lodyhy se
postupně zmenšující, nejdolejší v době květu za-
schlé, výše postavenédol. listy alespoň nezřetel-
ně řapíkaté, cm dl., cm
šir., sčepelí podlouhle kopinatou, podlouhle ob-
kopinatou ažpodlouhle eliptickou, navrcholu špi-
čatou nebo tupě špičatou, na bázi klínovitou, stř.
lodyžní listy šir. nebo zúženou bází přisedlé, ko-
pinaté ažšir. kopinaté, navrcholu špičaténebo tu-
pě špičaté, hor, listy přisedlé, kopinaté až vejčitě
kopinaté.Úborystředněvelké,v počtu(8—)20-50
(—120),skládající květenství s dol. větvemi obvy-
kle oddálenými a horními okolíkovitě nahlouče-
nými, akladium I cm dl., stopky úbo-
rů s četnými drobnými listeny, hustě hvězdovitě
chlupaté (plstnaté), bezjednoduchých chlupů, ale
obvykle s ojedinělými stopkatými žlázkami; zá-
krov vejcovitý, 9—II (—12)mm dl., zákrovní liste-
ny četné, střechovitě sekryjící, kopinaté ažčárko-
Vitěkopinaté, vnější tupé a mírně nazpět zahnuté,
vnitřní špičaté, obvykle s ojedinělými až roztr.
stopkatými žlázkami, tmavě hnědozelené až čer-
nozelené, vnitřní jen nevýrazně světleji lemova-
né. Květy jazykovité s ligulou plochou, až 15 mm
dl., sytě žlutou, na vrcholu na zoubcích lysou;
čnělka a bliznová ramena žluté nebo špinavě žlu-
té. Nažky 3,2—3,8mm dl., tmavě hnědé, někdy
s červeným nádechem.VIII—X. Hkf.

2n = 27 (extra fines)
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Variabilita: Proměnlivý předevšímve tvaru a odění
listů a v odění zákrovů. Ze střední a jv. Evropy je uváděno
7 subspeciĺ, z našeho území subsp. laurinum, subsp. steno-
prionatum ZAHNa subsp. vasconicum (JORDAN)ZAHN.

Poznámka: Velmi podobný druhu Hieracium umbel-
latum, hlavni rozlišovací znaky shrnuje Poznámka na str. 617.

Ekologie a cenologie: Světlé listnaté le-
sy, lesní lemy, křovinaté stráně; nasušších až Čer-
stvě vlhkých, nevápnitých, živinami chudých,
kyselých až neutrálních půdách. Je znám přede-
vším ze společenstev třídy Querceteapubescenti-
-petraeae a svazůEuphorbio-CaIIunion a Violion
caninae.

Rozšíření v CR: DoloženzCeskéhostředo-
hoří, Slánska,Chomutovska,z okolí ČeskéLípy,
z úpatí Brd, ze Znojemska a z okolí Lipníka nad
Bečvou. Těžiště výskytu je v termofytiku, okrajo-
vězasahuje i do mezofytika; převážněv kolinním,
vzácněi v suprakolinním stupni (max.: Jindřichov,
470 m).

T: 1. Doup. pah.(okolí Kadaně),3. Podkruš.pán.(Cho-
mutov), 4. Loun.-lab. střed., 7. Středočes. tab., 16.Znoj.-bm.
pah.—M: 35c. Příbr.Podbrd.(Obecnice),45a. Loveč. střed.
(Stvolínky), 73.Hanuš.-rychleb.vrch. (Jindřichov),76a.Mor.
brána vl.

Celkové rozšíření: Portugalsko adále od v. Pyrene-
jí přesj. Francii (roste i na Korsice) do stř. Evropy, na východ
zasahuje na v. Slovensko, do pohoří BŮkk v Maďarsku. a do
Rumunska a Bulharska, izolovaně na Krymu.

50. Hieracium sabaudum L. —jestřábník savoj-
ský Tab. 108/1

Hieracium sabaudum LINNAEUSSp. PI. 8()4, 1753. —
Syn. : Hieracium nemorosum DIERBACHFI. Heidelb. 2:252,
1819. —H. silvestre TAUSCHFlora, Regensburg, II, Ergän-
zungsbl. 1:70,1828.—H. borealeFRIESNovaActa Reg.Soc.
sci. Upsal.. ser. 2, 14:190, 1848. - H. autumnale GRISEB.
Comm. Hierac. Eur. 53, 1852.

Exsikáty: BAENITZHerb. Eur., no 3022.—FI.Exs. Aus-
tro-Hung., no 3396.—FRIESet LAGGERHieracia Eur.Exs.,no
150b. PETRAK FI. Bohem. Morav. Exs., no 1198, 1199.
TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 900, 901. —ZAHN Hieraciothe-
ca Eur.. no 298, 394, 798. —Extra fines: ARVET-TOUVET et
GAUTIERHieraciotheca Gall., no 322, 524, 525, 528-530, 704,
707-709, 801.- BAENITZ Herb. Eur., no 6641.- BEHR Herb.
Hieraciorum, no 130, 200. —BELLOTFI. Gall. Germ. Exs., no
416. —HOFMANNPl. Crit. Saxon., no 448, 546. —MAGNIERH.
Selecta Exs., no 606. —PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no
1200, 1300. —SCHULTZHerb. Norm., ser. n., no 1612. Soc.
Dauphin.,no 3379,3380.—SUDREHerb. Hieraciorum,no 45,
47, 95.96, 141, 144. 191, 194, 196. 197, 240-242, 244, 296,
342. - ZAHN Hieraciotheca Eur., no 96, 197, 297, 495, 497,
696.697, 799.

Vytrvalé byliny vyššího vzrůstu s hustě list-
natou lodyhou, bez přízemní růžice listů. Lodyha
přímá, cm dl., jednoduchá,
podélně rýhovaná, v dol. a stř. části s až

četnými, obvykle 1—2mm dl. tužšími jednodu-
chými chlupy a ojedinělými hvězdovitými chlu-
py, někdy ale až téměř lysá, v hor. části s ojedi-
nělými světlými jednoduchými chlupy a roztr. až
četnými hvězdovitými chlupy, světle hnědá až
hnědozelená, v dol. části často nachově naběhlá.
Listy ± tuhé, někdy až mírně kožovité, na líci ob-
vykle lysé (někdy s kratičkými bázemi chlupů
a pak mírně drsné), trávově až tmavě zelené, na
rubu sroztr. krátkými jednoduchými chlupy aně-
kdy vtroušenými hvězdovitými chlupy, světleji,
často nasivěle zelené; lodyžních listů až 40 (ně-
kdy i více), obvykle na lodyze rovnoměrně rozlo-
žené,směremk vrcholu lodyhy postupně sezmen-
šující, vz. v 1/3—1/2lodyhy nahloučené, směrem
výše náhle sezmenšující a méně četné, index olis-
tění 0,3—0,5,do}. lodyžní listy obvykle řapíkaté,
s čepelí eliptickou, podlouhle eliptickou, kopina-
tou až podlouhle kopinatou, 7—12(—17)cm dl.,
2,5—3,7cm šir., na vrcholu špičatou, na okraji
s většími nebo častěji jen drobnými (nanejvýš
5 mm dl.), úzce trojúhelníkovitými, mírně do-
předu zahnutými zuby, na bázi klínovitou nebo
postupně sbíhající na řapík, řapík 0,4—3,5cm dl.;
stř. lodyžní listy zúženou bází přisedlé, podlouh-
le kopinaté, kopinaté až šir. kopinaté, vz. až vej-
čité, na vrcholu špičaté, na okraji s nepravidel-
nými úzce trojúhelníkovitými, často dopředu
zahnutými zuby nebo vz. pouze s oddálenými
mukronátními žlázkami, k bázi se dlouze nebo ±
náhleklínovitě zužující; hor. listy Sir.bází přised-
lé, kopinaté, šir. kopinaté, vz. až vejčité, špičaté,
obvykledrobnězubaté.Úborystředněvelké,čet-
né, skládající ± staženévrcholíky, dol. větve čas-
to oddálené, větve l. řádu obvykle 2—3x větve-
né, akladium 1,0—2,5(-4,5) cm dl., stopky úborů
s hustými hvězdovitými chlupy (plstnaté), vz.
i s ojedinělými 0,7—1,0mm dl. světlými (někdy
s tmavší bází) jednoduchými chlupy a ojedině-
lými stopkatými žlázkami, pod úborem sdrobný-
mi tmavými listeny; zákrov válcovitě vejcovitý,
10—12mm dl., zákrovní listeny sepravidelně stře-
chovitě kryjící, čárkovitě kopinaté, na vrcholu tu-
pé až zaokrouhlené,obvykle lysé, vz. s ojedině-
lými jednoduchými chlupy a stopkatými žlázka-
mi, vnější někdy naokraji s hvězdovitými chlupy,
tmavě černozelené: lem jamek na lůžku úboru dl.
třásnitě zubatý. Květy jazykovité, s ligulou pio-
chou, až 15 mm dl., žlutou, na zoubcích lysou:
čnělka a bliznová ramena hnědés černými vyme-
tacímichlupy (napohledčerné),vz. špinavěžluté.
Nažky 3,0—3,8mm dl., hnědočerné.(VII—)VIII—X.
1--nď.

2n = 27 (CR: 6. Džbán), 18, 36 (extra fines)
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Variabilita: Velmi proměnlivý druh. Především na
základě rozdílů v odění lodyhy. stopek úborů a zákrovů, ve
tvaru a zubatosti listů a v barvě čnělky a bliznových ramen
je ve stř. ajv. Evropě rozlišováno 34 subspeciĺ (z našehoúze-
mí udáváno 15), seskupovaných do 2 skupin (gregů): sku-
pina subspeciĺ(grex) sabaudum[z grexautumnale (GRISEB.)
ZAHNI a skupina subspecií (grex) boreale (FRIES)ZAHN.Vy-
mezení těchto dvou skupin je ale umělé a zřetelně neod-
povídá uspořádánímorfologické variability, která je spíše
retikulátní.

Poznámka: Casto zaměňován s druhem Hieracium

racemosum, hlavní rozlišovací znaky viz Poznámka I na
str.622.Úzkolistétypy bývají někdyzaměňoványsH. lae-
vigatum, od kterého seale spolehlivě poznají mj. podle tma-
vých, černozelených zákrovů a tupých, pravidelně stře-
chovitě se kryjících zákrovních listenů (H. Iaevigatum má
zákrovní listeny světlejší, vždy zřetelně světle lemované, ne-
pravidelně střechovitě sekryjící a špičaté). Oba druhy seliší
i fenologicky —ve stejných nadmořských výškách kvete
H. Iaevigatum vždy dříve.

Ekologie a cenologie: Světlé listnaté
a borové lesy a jejich lemy, křoviny, vřesoviště,
nejrůznější antropogenní stanoviště (např. lomy,
okraje komunikací); roste na sušších až čerstvě
vlhkých, zpravidla kyselých. řidčeji až neutrál-
ních, živinami chudších, nevápnitých půdách. Je
zastoupen ve společenstvech řádů Quercetalia
robori-petraeae, Qurcetalia pubescenti-petraeae,
svazů Carpinion (s největší stálostí v asociaci
Tilio-Betu1etumPASSARGE1957),Luzu10-Fagion,
Dicrano-Pinion, Dauco-MeliIotion a v některých
společenstvech řádu Calluno-UIicetalia.

Rozšíření v CR: Dosti častov termofyti-
ku a v nižšíchpoloháchmezofyzika, do oreofyti-
ka proniká pouze vzácně; odplanárního do supra-
kolinního stupně, vzácně i ve stupni montánním
(max.: Mladkov, Vysoký kámen, 780 m).

T: ve všech fyt. o. —M: téměř ve všech fyt. o. [chybí
nebo chybějí údaje z fyt. o. 22. Halštr. vrch.. 23. Smrč.,
57. Podzvič.a 79. Zlín. vrchy]. —O: 87. Brdy, 92. Jiz. hory,
95. Orl. hory.

Celkové rozšíření: Evropa,nazápadpoBritskésou-
ostrovĺ a s. a stř. část Pyrenejského poloostrova, na sever po
Dánsko a Pobaltí (synantropně ve Skandinávii), na východ
k Moskvě (a izolovanými výskyty ažna východ evropského
Ruska). na v. Ukrajinu a k pobřežíCemého more. najih po
Korsiku(avzácněi naSardinii),j. Itálii. izolovaněi v Řec-
ku; černomořská oblast Malé Asie, Kavkaz a Zakavkazsko,
izolovaně na pomezí j. Turecka a Sýrie a ve v. Turecku; za-
vlečen do Severní Ameriky. —Mapy: ZAHN 1921—1923:943;
ÜKSIPEesti NSV Floora 7:27, 1961;BRÄUTIGAMet KNAPP
1976:43; WAGENITZHegi III. FI. Mitteleur., ed. 2, 6/4:1340,
1987: MEUSEL et al. 1992:551.

Poznámka: Hieraeium sabaudumje hlavní druh. Na
územíCR sevyskytují následujícívedlejšídruhyodvozené
OdH. sabaudum: 51. H. flagelliferum (H. lachenalii —H. sa-
baudum), 49. H. laurinum (H. sabaudum < H. umbellatum)
a 54. H. platyphyllum (H. racemosum—H. sabaudum).
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51. Hieraciumflagelliferum RAVACJD—jestřábník
výběžkonosný
(H. lachenalii —H. sabaudum)

Hieracium flagelliferum RAVAUDBull. Soc. Dauphin.
ÉchangePI,.ser.2, 4:117,1877.—Syn.: Hieraciumdelto-
phyllum ARVET-TOUVETHieraciumAlpes Frang.69, 1888.
H. norvegicum auct. non FRIES 1848.

Exsikáty: Extra fines: ARVET-TOUVETet GAUTIERHiera-
ciotheca Gall., no 516, 517.—Soc.Dauphin., no 1285.—ZAHN
Hieraciotheca Eur., no 698,

Vytrvalé byliny s listnatou lodyhou, bez pří-
zemní růžice listů, velmi vz. s 1—3přízemními lis-
ty. Lodyha přímá, cm dl., jednodu-
chá, s ojedinělými bělavými jednoduchými chlu-
py a s roztr., v hor. části četnými hvězdovitými
chlupy, světle hnědá,v dol. části nachověnaběhlá.
Listy ± tuhé, na okraji oddálené drobně (zuby na-
nejvýš 3 mm dl.), méně často hrubě zubaté troj-
úhelníkovitými, mírně dopředu zahnutými zuby
zakončenými obvykle mukronátní žlázkou, na lí-
ci s ojedinělými bělavými 1,0—1,6mm dl. jedno-
duhými chlupy až olysávající, trávově zelené, na
rubu obvykle s roztr., pouzena stř.žilce a naokra-
jích někdy až četnými jednoduchými chlupy, na
stř. žilce s roztr. hvězdovitými chlupy, světle trá-
vově zelené, s málo vyniklou žilnatinou; přízem-
ní listy (často v době květu již zaschlé) řapíkaté,
s čepelí šir. kopinatou, eliptickou až kosočtvereč-
nou, 6—10 cm dl., 2,5—3,5 cm šir., na vrcholu za-
okrouhlenou, hrotitou nebo tupě špičatou, na bá-
zi klínovitou, řapík 1,5—3,0cm dl.; lodyžní listy
v počtu 6—25,buď na lodyze ± rovnoměrně rozlo-
žené,navzájem oddálené, směremk vrcholu lody-
hy postupně sezmenšující, nebo dol. listy růžico-
Vitěnahloučenéahorní mnohem menší,navzájem
oddálené, nanejvýš 3x delší než široké, index olis-
tění O,I—0,4,dol. listy řapíkaté, sčepelí eliptickou
nebo šir. kopinatou, 3,5—8,5cm dl., 1,5—3,0cm
šir., navrcholu špičatou, na bázi klínovitou, řapík
0,5—2,0cm dl., stř. listy přisedlé nebo krátce řapí-
katé, eliptické, na vrcholu špičaté, na bázi klíno-
vité, hor. listy přisedlé, kopinaté, na vrcholu špi-
čaté,kbázináhlesezužující.Úborystředněvelké,
četné, skládající volné vrcholíky s často oddále-
nými dol. větvemi, akladium I cm dl.,
stopky úborů s hustými hvězdovitými chlupy
(plstnaté) a s ojedinělými krátkými stopkatými
žlázkami, pod úborem sdrobnými listeny; zákrov
válcovitě vejcovitý, 9—II mm dl.. zákrovní liste-
ny četné, nepravidelně se střechovitě kryjící, čár-
kovitě kopinaté, na vrcholu tupě špičaté až špi-
čaté, s ojedinělými jednoduchými chlupy a stop-
katými žlázkami a s roztr. hvězdovitými chlupy,
černozelené. Květy jazykovité s ligulou plochou,
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až 15 mm dl., žlutou, na zoubcích lysou; čnělka
a bliznová ramena žluté nebo okrové s šedočer-

nými vymetacími chlupy (na pohled šedožluté).
Nažky mmdl., černohnědé. (VII-)vm-x.

Variabil ita: Vestřednĺ Evropě je obvykle rozlišováno
10 subspeciĺ. především na základě barvy čnělky a blizno-
vých ramen a tvaru a barvy listů; z našehoúzemí je uváděna
pouze subsp. luescheri ZAHN(OBORNY1906:63ji chybně uvá-
dí jako .Jüscheri”).

Ekologie a rozšíření v CR: V současné
době nezvěstný druh, starší sběry jsou od Ptáčo-
va (fyt. o. 68.Mor. podh.Vysoč.)a z vrchuSpi-
čák u ČeskéLípy (fyt. p. 53a.Českolip. kotl.).
Podle údajů v literatuře byly rostliny z našehoúze-
mí sbírány „na mezích”, v sousedním Německu je
uváděn z lemů sušších lesů a křovin. Druh u nás
většinou nebyl rozlišován, případně bylo jméno
chybně používáno pro rostliny patřící k H. sa-
baudum či H. lachenalii; nové nálezy především
v teplejšíchoblastechnelze vyloučit.

Celkové rozšíření: IZžištč rozšířeni je v teplejších
oblastechz. Alp, odkud zasahujenavzájemizolovanými Io-
kalitamido Rakouska.stř.Německa(ažpoHarz),do Cech
a naMoravu. dále na východ až do Rumunska.

52. Hieracium racemosum WILLD. —jestřábník
Tab. 108/3hroznatý

Hieracium racemosum WALDSTEIN et KITAJBEL ex WILL-

DENOWSp. Pl. 3/3: 1588, 1803.—Syn.: Hieracium barbarum
TAUSCHFlora, Regensburg. II. Ergänzungsbl. 1:72, 1828.

Exsikáty: BAENlľz Herb. Eur..no 2546, 2576, 3028.-
FI. Exs. Austro-Hung., no 3394.3397. - PETRÁKFI. Bohem.
Morav. Exs.. no 300, 1199. —SCHULTZ Herb. Norm.. ser. n..
no 96. —ZAHN Hieraciotheca Eur., no 299, 597a. —Extra fi-
nes: BAENITZ Herb. Eur.. no 2535, 5125, 8450. - CALLIER FI.
Siles. Exs.. no 60, 869.—FI. Exs. Austro-Hung.. no 3392, —
MAGNIER FI. Selecta Exs., no 1480. —REVERCHONP]. Corse,
no 66. - SCHULTZHerb. Norm.. ser. n., no 1613, 2226, 2228,
2229.2365. —SINTE.NISet BORNMÜLLER Iter Turc„ no 1347. —
ZAHN Hieraciotheca Eur., no 99, 500.597.599.

Vytrvalé byliny vyššího vzrůstu s olistěnou
lodyhou a obvykle bez přízemní růžice listů. Lo-
dyha přímá, 35—100cm dl., obvykle jednoduchá,
zřetelně podélně rýhovaná, s roztr. až četnými ±
rovnovážně odstávajícími, až 5 mm dl, světlými
jednoduchými chlupy, v hor. části s ojedinělými
až roztr. hvězdovitými chlupy, světle hnědá. Lis-
ty tenké (a u sušenýchrostlin častokrabaté), na lí-
ci obvykle lysé, na lubu lysé nebos roztr. (na stř.
žilce až četnými) měkkými jednoduchými chlu-
py, na okraji s roztr. až četnými jednoduchými
chlupy (někdy pouzebáze chlupů) aněkdy i s oje-
dinělými kratičkými stopkatými žlázkami, světle
až olivově zelené, na rubu našedlé; lodyžní listy
v počtu 10—354v dol. ca 1/3 lodyhy růžicovitě

nahloučené nebovz. na lodyze ± rovnoměrně roz-
ložené, index olistění 0,3—0*5,dolní řapíkaté,
s čepelí eliptickou, podlouhle eliptickou, kopina-
tou až šir. kopinatou, 10—15cm dl., 3—5cm šir.,
na vrcholu špičatou, na bázi klínovitou, na okraji
s většími nebo častěji jen drobnými (nanejvýš
5 mm dl.) trojúhelníkovitými, mírně dopředu za-
hnutými zuby zakončenými mukronátní žlázkou,
řapík 4—6cm dl.; stř. lodyžní listy směrem k vrcho-
lu lodyhy obvykle náhle se zmenšující, přisedlé,
kopinaté ažšir. kopinaté neboeliptické, navrcholu
špičaté, naokraji drobně zubaté nebo pouze s od-
dálenými mukronátními žlázkami, k bázi sedl. ne-
bo ± náhle klínovitě zužující; hor. listy mnohem
menší než dolní a střední, šir. bází přisedlé, kopi-
naté, šir. kopinaté, vz. ažvejčité, špičaté, celokraj-
nénebovz.vdol.částidrobnězubaté.Úborystřed-
ně velké, v dlouhých hroznech, větve 1. řádu ob-
vykle s 1—3úbory,akladium I cm dl., stopky
úborů s roztr. až 3 mm dl. světlými jednoduchý-
mi chlupy. někdysroztr. nanejvýš0,5mmdl. svět-
lými stopkatými žlázkami s tmavší hlavičkou,
a s četnými hvězdovitými chlupy; zákrov válco-
Vitě vejcovitý. mm dl., zákrovní lis-
teny četné, pravidelně střechovitě se kryjící, čár-
kovitě kopinaté, navrcholu tupé ažzaokrouhlené,
s ojedinělými až četnými jednoduchými chlupy
(vz. bez jednoduchých chlupů), ojedinělými až
roztr. stopkatými žlázkami a s ojedinělými až
roztr. hvězdovitými chlupy, světle zelené až ze-
lenohnědé, vnitřní nápadně světle hnědozeleně
lemované (nebo celé světle hnědé). vz. listeny
tmavší; lem jamek na lůžku úboru pouze velmi
krátce (nikdy třásnitě) zubatý. Květy jazykovité
s ligulou plochou, až 15mm dl.. žlutou, na zoub-
cích lysou; čnělka a bliznová ramena hnědé s čer-
nými vymetacímichlupy (na pohledčerné).Naž-
ky 3,5—4,0mm dl., okrové až světle hnědé, vz.
tmavěji hnědé. VII-IX. HkĹ

2n = 18, 27, 36 (extra fines)

Variabilita: Velmi proměnlivý druh, ze stř. ajv. Evro-
py je uváděno 31 subspeeiĺ. z našeho území 5 [subsp. race-
mosum. subsp. barbatum (TAUSCH)ZAHN, subsp. stiriacum
(KERNER)ZAHN, subsp. moesiacum ZAHNa subsp. tenuifoli-
um (HOST) ZAHNI. Nejvíce proměnlivá je přitom především
hustota odění lodyhy a listů, barva zákrovních listenů (svět-
lé. méně často tmavší) a nažek (okrové. světle hnědé, vz. tma-
vč hnědé); často jsou používány i rozdíly v uspořádání a ve-
likosti lodyžních listů (morfotypy svelkými listy výrazně na-
hloučenými ve stř. části lodyhy a mnohem menšími hor.
lodyžními listy na straně jedné a morfotypy s listy směrem
k vrcholu lodyhy ± pozvolna se zmenšujícími na stranč dru-
hé). Na našem území jsou nejčastější rostliny zařaditelné
k subsp.barbatumasubsp.racemosum.Subspeciebarbarĺďm
má hustě dlouze odstále chlupaté lodyhy (především v dolní
části) a lodyžni listy nápadně nahloučené ve stř. části lodyhy;
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subsp.racemosummá listy nalodyze± rovnoměrněrozlože-
né:často uváděnérozdíly v barvě nažek(až tmavě hnědéusub-
sp. racemosum,obvykle slámověhnědéu subsp.barbatum)
nejsou stálé. Rostliny morfologicky intermediární jsou obvy-
kle řazeny k subsp.moesiacum.

Poznámka I : Velmi častéjsou záměny s podobným
a na většiněúzemíčastějším Hieracium sabaudum.Spoieh-
livým rozlišovacím znakem je především pouze velmi krátce
zubatý lemjamek na lůžku úboru(u H. sabaudummajíjam-
ky dlouze třásnitě zubatý lem), důležitá je i barva zákrovních
listenů (světle zelené až zelenohnědé, zřetelně světle lemo-
vané, u H. sabaudum tmavě černozelené) a nažek (obvykle
světle hnědé,u H. sabaudum vždy tmavě hnědé ažhnědočer-
né) a typ květenství(dlouhé hrozny,u H. sabaudumvrcholí-
ky soddálenýmidolními větvemi).Poměrnědobrýmznakem
jsou i obvykle zcela lysé zákrovní listeny u H. sabaudum; H.
racemosum má na listenech většinou alespoň ojedinělé jed-
noduché chlupy a stopkaté žlázky, někdy i hvězdovité chlu-
py. K rozlišení může posloužit i charakter okraje horních lo-
dyžních listů (obvykle celokrajné, u H. sabaudumobvykle
v dolní části zubaté) a roztroušené až četné jednoduché chlu-
py v horní části lodyhy a na vřetenu a větvích květenství (H.
sabaudum tumá nanejvýš ojedinělé jednoduché chlupy). Na-
opak nepřílišspolehlivý je obecnčtradovanýznaks rozlože-
ním listů nalodyze —H. racemosum nemá vždy listy nahlou-
čenév cadolní 1/3 lodyhy a směremnahorunáhlesezmen-
Sující,H. sabaudumnemávždy listy směremk vrcholu lodyhy
postupně sezmenšující. Především napodzim kvetoucí či me-
chanicky poškozené rostliny H. sabaudum mají listy velmi
často nahloučené. naopak některé typy H. racemosum mají
listy na lodyze ± rovnoměrně rozložené a směrem k vrcholu
lodyhy postupněsezmenšující.

Nápadnéjsou rozdíly v ekologii —H. racemosum (až na
výjimky) nevstupujena antropicky ovlivněná stanoviště.H.
sabaudum je naopak na takových stanovištích častý.

Poznámka 2: Na základě rostlin ze zámeckého parku
veVlašimipopsalČelakovský(Prodr.FI.Böhm.4:789,1881)
druhHieraciumbarbicaule; pozdějibyly morfologicky shod-
né rostliny sbírányv parku u zámkuBřezina u Rokycan.Ce-
lakovský (Prodr. R. Böhm. 4:789, 1881) zmiňuje podobnost
s druhy Hieracium pyrenaicum JORDANa H. barbatum
TAUSCH,od obou se ale spolehlivě odlišuje několika znaky.
Podrobněji seproblematikou H. barbicaule a příbuzných ta-
xonů zabýval DOMIN(1915). Ztotožňuje H. barbicaule sdru-
hem H. hirsutum TAUSCH,který byl popsán na základě rostli-
ny pěstovanév tehdejší pražskébotanické zahradě(Hortus
Canalius):Tauschpřitom s nejvëtšfpravděpodobnostipůvod
pěstované rostliny neznal. Následné zavlečeni rostlin z praž-
ské botanické zahrady do parků ve Vlašimi a Březině nebylo
v tehdejší době zdaleka vyloučené. ZAHN (1921—1923)řadí
české rostliny k H. racemosum; toto pojetí je přijato i zde. ce-
lá problematikaalevyžaduje dalšípodrobnéstudium,přede-
vším srovnání s rostlinami z Pyrenejí.

Ekologie a cenologie: Světlé listnaté
a smíšené lesy a jejich lemy, křoviny; na čerstvě
vlhkých, kyselých, zřídka neutrálních půdách
s nižší zásobouživin. Rosteve společenstvechFá-
du Quercetalia pubescenti-petraeae, méně často
svazů Carpinion, Genisto germanicae-Quercion,
Prunion spinosae a Berberidion, velmi vzácně
i svazu Fagion.

622 Hieracium

Rozšíření v CR: Roztroušeněv teplejších
pahorkatinách Moravy (v některých částech ale
chybí, např. na Pavlovských kopcích), na západ
pronikáříčnímiúdolímiaždo podhůříČeskomo-
ravské vrchoviny, na severdo Moravského krasu
a k Boskovicím, na severovýchod přesOlomouc-
ko až k Zábřehu, do podhůří Nízkého Jeseníku,
k Příborua naVsetínsko;v Cecháchje mnohem
vzácnější,je doloženpouzezesz.části,zCeské-
ho krasu, Křivoklátska (a proti proudu Berounky
je ještě u Plzně) az v. Cech(předevšímPodorličí
apodhůříŽeleznýchhor).Těžištěvýskytuje v ter-
mofytiku, více lokalit je v karpatském mezofyti-
ku, naopak velmi vzácný je v českém mezofyti-
ku; především v kolinním a suprakolinním stupni
(max.: Frenštát pod Radhoštěm, Velký Javomík,
ca 650 m).

T: I. Doup. pah.,4. Loun.-lab.střed.,6. Džbán(Ročov),
8.Ces.kras,13.Rožď.pah.(pouzev s.části), 14.Cidl. pán.
(především v okolí Jičína), 15.Vých. Pol., 16.Znoj.-bm. pah.,
17c.Milov.-valt. pah. (Milovický les, vz.). 20. Jihomor, pah.
21. Haná.—M: 32. Kfivokl. (velmi vz.. proti proudu Berounky
ale ještě u Plzně), 59. Orl. podh.(velmi vz.), 60.Orl. opuky
(velmivz.),68.Mor. podh.Vysoč.,69.Želez.hory,70.Mor.
kras, 71. Drah. vrch., 72. Zábř.-unič. úv.. 73. Hanuš.-rychleb.
vrch. (velmi vz., na severpo Velké Losiny), 74. Slez. pah.
(HradecnadMoravicí. zámeckýpark),75.Jes.podh.,76.Mor.
brána, 77. Středomor. Karp., 78. B. Karp. les., 79. Zlín. vrchy,
80. Stř. Pobeč., 81. Host. vrchy.

Rostliny z okolí Mladé Boleslavi (vrch Baba u Kosmo-
nos) a zKrušných hor stojí morfologicky mezi H racemosum
a H. sabaudum ajsou zde řazeny ke druhu H. platyphyllum.
Velkémnožstvíúdajůpředevšímz chladnějšíchúzemíCech
sevztahujekH.sabaudum(nejvícemylnýchúdajůjezj. Cech,
kde H. racemosum neroste).

Celkové rozšířeni: Jižní Evropa aj. Částstř. Evropy,
nazápaddoj. Pyrenejí.naseverdo stř. Francie.Švýcarska,
Rakouska, j. Polska a Rumunska, v. hranice areálu probíhá
stř. Rumunskem a v. Bulharskem, několika lokalitami zasa-
huje do asijské části Turecka; synantropně sevyskytuje v Ně-
mecku. —Mapy: BRÄUTIGAMet KNAPP1976:41, 43; MEUSEL

al. 1992:551.

Poznámka: Hieracium racemosum je hlavní druh.
Z vedlejších druhů odvozených od H, racemosum sena úze-
mí CR vyskytují 53. H. chamaedenium(H. racemosum—
H. schmidtii) a 54. H. platyphyllum (H. racemosum—H. sa-
baudum).

53. Hieracium chamaedenium OBORNY et ZAHN
—jestřábník podyjský
(H. racemosum —H. schmidtii)

Hieracium chamaedenium OBORNY et ZAHN Verh. Na-
turforsch. Ver. Brunn 1906.

Vytrvalé byliny s přízemní růžicí listů a 3—5
lodyžními listy. Lodyha přímá nebokrátce vystou-
pavá, 30—45cm dl., jednoduchá, obvykle mírně
zprohýbaná, v dol. části s roztr. světlými jedno-
duchými chlupy, ve stř.části sroztr. jednoduchými
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chlupy. roztr.hvězdovitými chlupy aněkdysoje-
dinělými stopkatými žlázkami, v hor. části sroztr.
jednoduchými chlupy, roztr.stopkatými žlázkami
a četnými hvězdovitými chlupy, v dol. části na-
chově naběhlá nebo skvrnitá. Listy na líci ± lysé,
na rubu na ploše s roztr., na stř. žilce a na okraji
četnými dlouhými světlými jednoduchými chlu-
py, tmavězelené,narubunachověnaběhlé,mírně
tuhé; listy přízemní růžice v počtu 3—5,dl. řapí-
katé, s čepelí podlouhle kopinatou, eliptickou až
podlouhle eliptickou, 8—12cm dl., 3—4cm šir., na
vrcholu zaokrouhlenou (vnější listy) nebo špiča-
tou (vnitřní listy), na okraji s drobnými nebo vět-
šími trojúhelníkovitými, často dopředu zahnutý-
mi zuby, na bázi klínovitou; lodyžní listy v počtu
3—5,dol. list řapíkatý, s čepelí podlouhleeliptic-
kou, eliptickou až podlouhlekopinatou, 7—10cm
dl., 2,5—4,0cm šir., na vrcholu špičatou, na okra-
ji s drobnými nebo většími trojúhelníkovitými,
častodopředu zahnutými zuby,nabázi klínovitou,
stř. lodyžní listy zúženou bází přisedlé, eliptické
až kopinaté, na vrcholu špičaté, na okraji zubaté,
na každé straně s obvykle 3 nebo 4 velkými do-
předuzahnutýmizuby,hor.listy přisedlé,kopina-
té, na vrcholu špičaté,na okraji zubaté.Úbory
středněvelké, v počtu 2—5,v dol. části květenství
hroznovitě uspořádané, akladium 5—10mm dl.,
stopky úborů sojedinělými světlými jednoduchý-
mi chlupy (někdy chybějí), četnými 0,2—0,5mm
dl. stopkatými žlázkami a hustými hvězdovitými
chlupy; zákrov vejcovitý, 9—11mm dl., zákrovní
listeny četné, střechovitě sekryjící, úzce podlou-
hle kopinaté, na vrcholu špičaté, s ojedinělými
světlými jednoduchými chlupy, roztr. stopkatými
žlázkami a v dol. části s roztr. hvězdovitými chlu-
py, černozelené, světleji lemované. Květy jazy-
kovité, s ligulou plochou, až 16 mm dl., nazoub-
cích lysou, žlutou; čnělka a bliznová ramena žlu-
té, Nažky 3,5-4,0 mm dl., hnědé.VI-VII. Hkf.

Ekologie a rozšíření v CR: Druhbylsbí-
rán pouze najediné lokalitě naZnojemsku v údo-
lí Dyje pod bývalým trouznickým mostem sz.od
obce Konice (fyt. o. 16. Znoj.-brn. pah.); lokalita
byla v roce 1966 zatopena. Nezvěstný druh, zno-
vuobjevení na Znojemsku ale nelze vyloučit.

Celkové rozšíření: Endemit ČR.

54. Hieracium platyphyllum (ARVET-TOUVET)
ARVET-TOUVET—jestřábník plocholistý
(H. racemosum —H. sabaudum)

Hieracium platyphyllum (ARVET-TOUVET)ARVET-TOU-
VETAnnuaire Conserv. Jard. Bot. Geněve I :87, 1897.—Syn. :
Hieracium boreale var. platyphyllum ARVET-TOUVETHiera-
CiumAlpesFranc. 124, 1888.—H.borealevar.pseudoboreale

ARVET-TOUVETHieracium AlpesFranq. 124,1888.—H. sub-
barbatum BECK R. Nieder-österreich 2/2:1309, 1893. -
H. pseudoboreale (ARVET-TOUVET)ZAHN in HALLIERet
WOHLF.Koch's syn. Deutsch.Schweiz. FI., ed. 3, 2:1928,
1902.

Ex sikáty: FI.Exs.Austro-Hung., no 3396.—ZAHNHie-
raciotheca Eur., no 700. —Extra fines: SUDREHerb. Hieraci-
orum, no 198. —ZAHNHieraciotheca Eur., no 200,

Vytrvalé byliny vyššího vzrůstu s hustě list-
natou lodyhou, bezpřízemní růžice listů. Lodyha
přímá, 30—100cm dl., jednoduchá, podélně rýho-
vaná, v dol. a stř. části sčetnými světlými, až4mm
dl. jednoduchými chlupy a s ojedinělými až roztr.
hvězdovitými chlupy, v hor. části s pouzeojedi-
nčlýmijednoduchými chlupy asčetnýmiažhustý-
mi hvězdovitými chlupy, světle hnědá až hnědo-
zelená, v dol. části často nachově naběhlá. Listy
mírně tužší, na líci obvykle s roztr. jednoduchými
chlupy (nebo alespoňjejich bázemi), trávově až
tmavě zelené, na rubu s roztr. krátkými jednodu-
chými chlupy (na stř. žilce a při bázi listů chlupy
delší a četnější) a někdy s ojedinělými hvězdo-
vitými chlupy, světleji zelené; lodyžních listů až
50, nalodyze bud rovnoměrně rozložené, směrem
k vrcholu lodyhy se postupně zmenšující, nebo
v 1/3—1/2lodyhy růžicovitě nahloučené, směrem
výše náhle sezmenšující améně četné, index olis-
těnĺ 0,3—0,5,dol. lodyžní listy ± řapíkaté, s čepe-
lí eliptickou, podlouhle eliptickou, kopinatou až
podlouhle kopinatou, 8—15cm dl .,3,0—4,5cm šir.,
na vrcholu špičatou, naokraji s drobnými (nanej-
výš 5 mm dl.) trojúhelníkovitými, mírně dopředu
zahnutýmizuby ažtéměřcelokrajnou, pouzesod-
dálenými mukronátními žlázkami, postupně sbí-
hajícínařapík; stř.listy zúženoubázípřisedlé,ko-
pinaté až šir. kopinaténebo eliptické, navrcholu
špičaté, na okraji s oddálenými drobnými troj-
úhelníkovitými, často dopředu zahnutými zuby
nebocelokrajné a pouze s oddálenými mukronát-
ními žlázkami; hor. listy šir. bází přisedlé, kopi-
naté, šir. kopinaté, vz. ažvejčité, špičaté,obvykle
drobnězubaté.Úborystředněvelké, četné,sklá-
dajícící volné vrcholíky, v dol. části květenství ně-
kdy úbory hroznovitě uspořádané,dol. větve od-
dálené, akladium 1,()—2,5(—4,5) cm dl., stopky
úborů s hustými hvězdovitými chlupy (plstnaté),
vz. i s ojedinělými 0,7—1,0mm dl. světlými (ně-
kdy s tmavší bází) jednoduchými chlupy a oje-
dinělými stopkatými žlázkami, pod úborem
s drobnými tmavými listeny; zákrov válcovitě
vejcovitý, 10—12mm dl., zákrovní listeny četné,
pravidelně střechovitě se kryjící, čárkovitě ko-
pinaté, na vrcholu tupéaž zaokrouhlené,s roztr.
kratičkými jednoduchými chlupy a v dol. části
s roztr., v horní ojedinělými hvězdovitými chlupy,
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hnědozelené: lem jamek na lůžku úboru dl. třás-
nitě zubatý. Květy jazykovité s ligulou plochou,
až 17 mm dl„ žlutou, na zoubcích lysou; čnělka
a bliznová ramena hnědé s černými vymetacími
chlupy (na pohled černé).Nažky 3,5—4,0mm dl.,
hnědočerné. VII-IX.

Ekologie a cenologie: Světlé listnaté
a smíšenétesy a jejich lemy, křovinaté stráně; na
půdáchhlinitých, čerstvěvlhkých ažsušších,slabě
kyselých až kyselých, živinami chudších, humu-
sem středně bohatých. Roste ve společenstvech
řádu Quercetalia pubescenti-petraeae a svazů
Carpinion, Genisto germanicae-Quercion, Pru-
nion spinosae a Berberidion.

Rozšíření v CR: Poměrně vzácněvsz., stř.
a v. Cechách,naMoravěod Podyjínaseverový-
chod přesokolí Brna ažke Vsetínu aHranicím na
Moravě; především v termofytiku, vzácně i v při-
lehlých územích mezofytika, těžiště výskytu je
v kolinnímstupni, ménědokladůje zestupněsup-
rakolinního (max.: Vráž, 430 m).

T: I. Doup. pah.. 14.Cidl. pán.,16. Znoj.-bm. pah.. 20.
Jihomor. pah., 21. Haná. —M: 41. Stř. Povlt. (Vráž), 68. Mor.
podh. Vysoč.. 76. Mor. brána.80. Stř. Pobeč.

Celkové rozšíření: Střední Evropa, na západ do j.
Francie,najih do italskýchaslovinských Alp (izolovaná are-
Ia je ještěv Apeninách), dálena východ přesIstrii do Bosny
a Hercegoviny,s. hraniceareáluprochází SlovenskemaCR.

55. Hieracium silesiacum KRAUSE—jestřábník
slezský Tab. 111/1

Hieracium silesiacum KRAUSE Jber. Schles. Ges. Vater.
Cult. 1851.—Syn. : Hieracium sparsum sub-
sp, silesiacum (KRAUSE) ZAHN in ENGLER Pflanzenr.

1922.
Exsikáty: BEHRHerb.Hieraciorum,no 150.—CALLIER

FI. Siles. Exs., no 862. FI. Exs. Austro-Hung., no 201. —
MAGNIER FI. Selecta Exs.. no 3308. — ZAHN Hieraciotheca
Eur.. no 398,

VytlTalé byliny s přízemní růžicí listů a obvy-
kle 4—6lodyžními listy. Lodyha přímá, (20—)
30—50cm dl., jednoduchá nebo v hor. části větve-
ná, v dol. části s roztr. až četnými jednoduchými
chlupy, jinak pouze s roztr. jednoduchými chlupy
až olysalá, v hor. části s ojedinělými stopkatými
žlázkami. Listy nasivěle zelené ažsivozelené, lis-
ty přízemní růžice v počtu 2—5, v době květu ně-
kdy zaschlé, řapíkaté, 13—16cm dl., 1,2—1,4cm
šir., s čepelí podlouhle eliptickou, podlouhle ob-
kopinatou až obkopinatou, na vrcholu zaokrouh-
lenou až špičatou, na okraji s několika drobnými
zuby,naploše± lysou, naokrajích ana rubu na stř.
žilce s roztr. až četnými. až 1,7 mm dl. jednodu-
chými chlupy; lodyžní listy v počtu 4—6(—8),dol-
ní tvarem i velikostí podobné vnitřním listům pří-
zemní růžice, střední ± objímavé, obkopinaté až

624 Hieracium

podlouhle eliptické, 6,5—11,5cm dl., 1,0—1,9cm
šir., na okraji s oddálenými drobnými zuby až ce-
lokrajné, pouze na okraji krátce chlupaté, jinak
lysé, hor. listy kopinaté až úzce eliptické, celo-
krajné.Úborystředněvelké,v počtu(2—)4—16,
skládající ± volné vrcholíky, větve I. řádu obvykle
s 3 úbory, akladium 3—12mm dl., stopky úborů
s ojedinčlými až roztr. 1,0—1,6mm dl. jednodu-
chými chlupy a četnými 0,2—0,4mm dl. stopka-
tými žlázkami, bez hvězdovitých chlupů: zákrov
válcovitě zvonkovitý, 10—13mm dl., zákrovní lis-
teny na vrcholu tupé, tmavě šedozelené, vnější
podlouhle kopinaté, sojedinělými až roztr. tmavý-
mi jednoduchými chlupy a stopkatými žlázkami,
vnitřní čárkovitě kopinaté, se šir. světlým lemem,
s ojedinělými jednoduchými chlupy a stopkatými
žlázkami. Květy jazykovité, s ligulou plochou. až
16 mm dl., žlutou, na vrcholu na zoubcích lysou;
čnělka a bliznová ramena olivové s černými vy-
metacími chlupy (napohled černé).Nažky 2,5—3,5
mm dl., světle krémově hnědé. VII—VIII. Hkf.

2n = 36 (CR: 97. Hr. Jes.)

Ekologie a cenologie: Travnaté svahy na
hlubších, hlinitých půdách, často s vyšším obsa-
hem skeletu, čerstvě vlhkých, kyselých; je za-
stoupen ve společenstvech svazu Calamagrostion
villosae.

Rozšíření v CR: HrubýJeseník,vzácně
v subalpínském stupni ve výškovém rozmezí

O: 97. Hr. Jes.(Praděd;Malý Děd;Hladová hora:Vyso-
káhole a horni částVelkékotliny: Mravenečník),

Druh byl mylně uváděn i z Krkonoš. Z Růženčiny
zahrádky na severním svahu Kotle jej uvádí E Schustler
[SCHUSTLERKrkonoše. Studie rostlinozcměpisná (fytogeo-
grafická), p. 170, 19181:výskyt v Krkonošíchzmiňuje i ZLAT-

(in POLtVKA,DOMINet PODPĚRAKlíč Květ. Republ.Cs.
603 et 1018, 1928).

Celkové rozšíření: Hrubý JeseníkaZápadní Karpa-
ty (doposud známz Nízkých Tater, slovenských i polských
Západních Tater a ze z. části Vysokých Tater).

Poznámka: Mylně bylo z našehoúzemí uváděno ně-
kolik dalších druhů. Z Krkonoš a Králického Sněžníkubyl
uváděn druh Hieracium rohacsense KIT. (H. alpinum —H. bi-
fidum, syn.: H. conspurcansauct. non NORRLIN).Celkovým
vzhledem připomíná H. glandulosodentatunr.rostliny jsou
15—40cm vysoké, listy obvykle hrubězubaté,světleji trávo-
vězelené,sroztroušenýmijednoduchými chlupy apředevším
na okrajích s ojedinělými kratičkými stopkatými žlázkami.
listy přízemní růžice jsou řapíkaté, s čepelí eliptickou, na
vrcholu špičatou. na bázi klínovitou. lodyžní listy obvykle 2.
podlouhle eliptické, špičaté:úbory jsou středněvelké. v po-
čtu3—5(—16),stopkyúb01inápadněplstnatěchlupaté, zákrov
11—14mm dl., zákrovní listeny sčetnými jednoduchými chlu-
py, ojedinělými až roztroušenými stopkatými žlázkami a čet-
nými hvězdovitými chlupy (právě tím seodlišuje od většiny
podobně vypadajících krkonošských jestřábníků). Hieracium
rohacsenseje endemitemZápadních Karpat (MRAZPreslia
73:341-358. 2001).
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Z několika lokalit v Krkonoších byl uváděndruh Hiera-
cium kuekenthalianum ZAHN [H. alpinum —H. bifidum —H.
lachenalii. syn.: H. tephmsoma (NAEGELJet PETER)ZAHNI.
Připomíná H. atratum, ale liší se roztroušenými hvězdovitý-
mi chlupy na zákrovních listenech (u H. atratum vždy chy-
bějí) a větším množstvím hvězdovitých chlupů na stopkách
úborů (jsou ažplstnaté). Rostev Alpách a ZápadníchKarpa-
tech.

Hieracium liptoviense BORBÁS(H. atratum —H. lache-
nalii) připomíná H. lachenalii, má ale (kromě jiných rozli-
šovacĺchznaků) ojedinělé kratičké stopkaté žlázky na okra-
jích listů a ojedinělé kratičké chlupy na zoubcích ligul. Rost-
liny jsou 30—60cm vysoké, listy mají zubaté, trávově zelené,
s roztroušenými jednoduchými chlupy až olysávající, listy
přízemní Mice řapíkaté, s čepelí eliptickou až široce kopi-

Subgen. 2. Pilosella (HILL) S. F. GRAY

Syn.: Pilosella HILL.

natou, na vrcholu špičatou, na bázi klínovitou, lodyžní listy
obvykle v počtu 2—5,dolní křídlatě řapíkaté, s čepelí po-
dlouhle kopinatou až podlouhle eliptickou, na vrcholu špi-
čatou, na bázi dlouze klínovitou, horní listy jsou zúženou bá-
zí přisedlé, úbory jsou středně velké, v počtu 3—10(—15),stop-
ky úborů s ojedinělými jednoduchými chlupy a četnými
stopkatými žlázkami a hvězdovitými chlupy, zákrov 9—13
mm dl.. na zákrovních listenech jsou četnéjednoduché chlu-
py a stopkatéŽlázky. Jeznám z Karpat aAlp. z našehoúze-
mí byl uváděn z Krkonoš.

Také z Krkonoš byl uváděn druh Hieracium scitulum
WOLOSZCZAK(H. fritzei —H. nigrescens). Připomíná druhy
z okruhuH. nigrescens,máaleaž6 lodyžních listů, kteréjsou
(alespoň střední) přisedlé až mírně objímavé. Jedná se o kar-
patskýendemit, který do sudetskýchpohoti nezasahuje.

Poznámka: Pro podrodPilosella sevedle českéhojménajestřábník někdy užívá téžjméno chlupáček.

Oddenekplazivý, šikmý nebo vodorovný; často vyvinuty podzemní šupinovité nebonadzemní
listnaté výběžky, někdy vystoupavé a zakončené květenstvím (flagely). Lodyhy jednotlivé nebo po
několika vyrůstající, s různě četnými měkkými, tuhými nebo štětinovitými jednoduchými chlupy, čer-
nými stopkatými žlázkami a hvězdovitými chlupy, někdy až téměř lysé. Listy celokrajné, méně často
oddáleně drobně zubaté, s různě četnými měkkými, tuhými nebo štětinovitými jednoduchými chlupy
(někdy bez jednoduchých chlupů), někdy s ojedinělými až četnými hvězdovitými chlupy a vz. na
okraji s ojedinělými kratičkými stopkatými žlázkami (především u lodyžních listů), měkké až tuhé,
zelené, nasivěle až sivě zelené nebo šedozelené; přízemní listy nahloučené do růžice, vz. v době květu
zaschlé, řapíkaté; lodyžní listy obvykle v počtu 1—5,vz. četnější, směrem k vrcholu lodyhy se zmen-
Sující,někdy lodyhabezlistá.Úbory maléažstředněvelké,vyrůstající budjednotlivě, neboskláda-
jící volné nebo staženévrcholíky; zákrov polokulovitý, vejcovitý, vejcovitě válcovitý nebo válcovitý,
zákrovní listeny málo četné až četné, střechovitě se kryjící. Květy jazykovité s ligulou plochou nebo
vz. podélně trubičkovitě stočenou, na vrcholu na zoubcích lysou, žlutou, oranžovou nebo červenou.
okrajové liguly úboru někdy na vnější straně podélně červeně proužkované. Nažky mm dl.,
chmýr vždy jednořadý.

Poznámka: V podrodu Pilosella není záměrnězařazenodstavec„Kříženci”. Vedlejší (hybridogennĺ) druhy (viz Po-
známku 2 na str. 544) jsou tvořeny populacemi či jednotlivými rostlinami vzniklými či v současnosti vznikajícími opakova-
ným polytopním křížením hlavních nebo jiných vedlejších druhů. V mnoha případech není přitom možné přesněstanovit ro-
dičovské druhy. Morfologicky stejnénebo velmi podobnérostliny mohoumít různou evoluční historii (najejich vzniku se
podílejí jiné rodičovské druhy či jiný počet chromozomových sad stejných rodičovských druhů), která se následně odráží
i v jejich reprodukčníbiologii. Některé vedlejší (hybridogenní)druhy jsou u nászastoupenyapomikticky či sexuálněse roz-
množujicími stabilizovanými populacemi (klony) nezávislými na rodičovskýchdruzích asoučasně(většinoualev jiných úze-
mích) primárními hybridy. K těmto druhům patří např.Hieracium schultesii (stabilizované populace v Krkonoších.primární
hybridi naŠumavě).H. bifurcum(stabilizovanépopulacenaMoravě.primárníhybridi v Čechách)či H. rubrum(stabilizo-
vanépopulacev Krkonoších,primárníhybridi naŠumavě).Jsoualei vedlejšídruhytvořené(alespoňnanašemúzemí)pouze
nebo převážněstabilizovanými populacemi (např. H. flagellare, H. rothianum), a na druhé straně druhy zastoupenéu nás
pouze hybridními rostlinami vyskytujícími seve společných populacích s rodičovskými druhy (mimo našeúzemí to ale může
být úplně jinak).

la Liguly nachově červené, oranžově červené nebo oranžové 2
b Liguly žluté, okrajové na vnější straně někdy podélně červeně proužkované 8

2a Rostliny obvykle cm vys., s 2—4úbory v hluboce vidlicovitě větveném vrcholíku nebo vz.
jednoúborné, akladium 3—20cm dl.; listy na rubu s četnými hvězdovitými chlupy: čnělky a bliz-
nová ramena žluté nebo šedožluté 3

b Rostliny obvykle vyšší než 25 cm, s alespoň (2—)4úbory ve staženém nebo volném vrcholíku,
akladium obvykle nanejvýš 3 cm dl.; listy na rubu bez nebos roztroušenými, vz. ažčetnými hvěz-
dovitými chlupy; čnělky a bliznová ramena obvykle černožluté. Rostliny připomínající H. au-

4rantiacum
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3a Lodyha nanejvýš II cm dl., bezlistá; úbor 1(2) .... H. rubripilosella (viz Poznámka na str. 639)
b Lodyha 12—25(—30)cm dl., obvykle s I listem; úbory 2 4 61. H. stoloniflorum

4a Listy na ploše i na okrajích s četnými jednoduchými chlupy, trávově až tmavě zelené
b Listy na ploše lysé nebo s ojedinělými jednoduchými chlupy, na okrajích a na rubu na stř. žilce

7s obvykle roztr. jednoduchými chlupy, nasivělé až sivozelené
5a Listy na rubu s roztr. až četnými hvězdovitými chlupy; vrcholík volný, latovitý, vz. vidlicovitě

větvený, akladium cm dl., úbory v počtu 2—6;zákrov 9—Ii mm dl., zákrovní
64. H. rubrumlisteny špičaté

b Hvězdovité chlupy na rubu listů obvykle pouze na okrajích a na stř. žilce; vrcholík ± stažený, la-
tovitý (v hor. části někdy až okolíkovitý), akladium 0,2—1,0(—2,5)cm dl., úbory obvykle v po-
čtu 5—30;zákrov 7—9mm dl., zákrovní listeny tupě špičaté až tupé

6a Liguly nachově nebo oranžově červené
b Liguly oranžové

6
60. H. aurantiacum

63. H. fuscoatrum
7a Listy na výběžcích navzájem ± oddálené, směrem ke konci výběžků postupně se zmenšující;

čepel listů přízemní růžice na vrcholu ± špičatá 101. H. calomastix

b Listy obvykle na konci výběžků nahloučené nebo rostliny bez výběžků; čepel listů přízemní rů-
žice na vrcholu zaokrouhlená aČastos nasazenou špičkou 62. H. blyttianum

8a (lb) Rostliny s I úborem, lodyha bezlistá nebo pouze s drobným čárkovitým listem (listy) .

b Rostliny dvouúborné až mnohoúborné, lodyha většinou alespoň s I lupenitým listem 11

9a Zákrov (5—)6—10mm dl.; přízemní listy na rubu bez nebo s roztr. hvězdovitými chlupy, nikdy
plstnaté; listy na výběžcích stejně velké nebo směrem ke konci výběžků postupně se zvětšující

59. H. schultesii

b Zákrov obvykle 9—13mm dl.; přízemní listy na rubu s hustými hvězdovitými chlupy (šedo-

I Oa

b

lla
b

12a
b

13a

plstnaté nebo běloplstnaté); výběžky (jsou-li dlouhé) s listy směrem ke konci výběžků postupně
sezmenšujícími . 10

Vnější zákrovní listeny vejčité až podlouhle vejčité, 1,5—2,0(—3,0)mm šir., plstnatě chlupaté
hustými hvězdovitými chlupy, na vrcholu tupé až zaokrouhlené; výběžky velmi krátké a tlusté

56. H. macranthums nahloučenými velkými listy. Vzácně na Moravě .
Vnější zákrovní listeny čárkovitě kopinaté, 0,5—1,5mm šir., s nanejvýš četnými hvězdovitými
chlupy (netvoří souvislou plst), na vrcholu špičaté; výběžky dlouhé, tenké, s navzájem oddále-
nými, směrem ke konci výběžků postupně se zmenšujícími listy. Hojný druh

Vrcholík vidlicovitě větvený, zabírající alespoň 1/4 výšky rostliny
Vrcholík stažený nebo volný, latovitý nebo okolíkovitý, zabírající nanejvýš výšky rost-
liny
Rostliny bez výběžků
Rostliny s výběžky (podzemními nebo nadzemními)

57. H. pilosella
12

27
13
14

Rostliny 25—40(—50)cm vys„ se4—II úbory; lodyžní listy v počtu 1—3;jednoduché chlupy na
zákrovních listenech četné; listy s měkkými jednoduchými chlupy 79. H. spurium

b Rostliny 10—15cm vys., se 2—4úbory; lodyžní list 1; zákrovní listeny obvykle bezjednoduchých
chlupů nebo jednoduché chlupy pouze ojedinělé; listy s ± štětinovitými jednoduchými chlupy

92.H. tephrophyton
14a Listy na líci s roztr. hvězdovitými chlupy (pouze velmi vz. bez hvězdovitých chlupů) . 15

b Listy na líci bez hvězdovitých chlupů (velmi vz. na stř. žilce roztr. hvězdovité chlupy) . 19

15a Listy s dlouhými, tuhými, štětinovitými jednoduchými chlupy, rovnými nebo zprohýbanými;
jednoduché chlupy v dol. části lodyhy šikrno vzhůru směřující.V oblastechvýskytu H, echioides

16

b Listy s dlouhými nebo krátkými, většinou měkkými, rovnými chlupy; jednoduché chlupy v dol.
Části lodyhy ± rovnovážně odstávající . 17

16a Zákrov 7,0—7,5mm dl., zákrovní listeny s ojedinělými jednoduchými chlupy (někdy však bez
jednoduchých chlupů), četnými stopkatými žlázkami a nanejvýš roztr. hvězdovitými chlupy;
výběžky krátké, s nahloučenými listy 92. H. tephrophyton

626 Hieracium

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

https://ocr.space/searchablepdf#watermark


b Zákrov obvykle 8—10mm dl., zákrovní listeny s roztr. až četnými jednoduchými chlupy, ojedi-
nělými až roztr. stopkatými žlázkami (někdy bez stopkatých žlázek) a četnými až hustými hvěz-
dovitými chlupy (± plstnaté); výběžky (jsou-li vyvinuty) dlouhé, s oddálenými listy

90. H. bifurcum
17a Listy světle až našedle zelené. Ve společných populacích H. pilosella a H. cymosum; rostliny

často sterilní

b Listy nasivěle zelené
80. H. kalksburgense

18

18a Vrcholík mělce vidlicovitě větvený (akladium nanejvýš 3,5 cm dl.); liguly okrajových květů na
vnější straně obvykle bez podélných červených proužků 81. H. stenosoma

b Vrcholík hluboce vidlicovitě větvený (akladium obvykle 2—13cm dl.); liguly okrajových květů
na vnější straně obvykle podélně červeně proužkované. U nás pouze společně s H. densiflorum

110. H. pilosellinum
19a (14b) Listy sivě zelené nebo nasivělé, tenké, listy přízemní růžice s čepelí k vrcholu ± náhle se

zužující, zaokrouhlenou, vz. tupě špičatou; nadzemní výběžky s listy stejněvelkými nebo směrem
ke konci výběžků se zvětšujícími; i vnější zákrovní listeny na okraji světle lemované . 20

b Listy trávově zelené, tmavě zelené nebo mímě nasivělé, tužší, alespoň vnitřní listy přízemní
růžice s čepelí k vrcholu ± postupně se zužující, špičatou; nadzemní výběžky s listy stejně vel-
kými nebo ke konci výběžků postupně se zmenšujícími; alespoň vnější zákrovní listeny bez
světlého lemu

20a Listy na ploše s roztr. jednoduchými chlupy
. 22

70. H. flagellariforme
b Listy na ploše lysé nebo s nanejvýš ojedinělými jednoduchými chlupy 21

21a Výběžky krátké, tlusté; úbory v počtu 3—4(—9);listy na rubu s nanejvýš roztr. hvězdovitými
chlupy 100. H. paragogum

b Výběžky dlouhé, většinou tenké; úbory v počtu 2—3;listy na rubu s četnými hvězdovitými chlupy
(až plstnaté) 59. H. schultesii

22a Černádo).částjednoduchýchchlupů v hor.části lodyhy, navětvích květenstvía nazákrovech
obvykle kratší než délka současně se vyskytujících stopkatých žlázek; jednoduché chlupy na
zákrovech nanejvýš3 mm dl. Většinou ve smíšenýchpopulacíchH. bauhini aH. pilosella

96. H. brachiatum

b Černádo).částjednoduchýchchlupů v hor.části lodyhy, navětvíchkvětenstvía nazákrovech
alespoň stejně dlouhá jako délka současně sevyskytujících stopkatých žlázek, nebo celé chlupy
tmavě naběhlé; jednoduché chlupy na zákrovech 3—5mm dl.

23a Listy mírně nasivělé, na líci s pouze ojedinělými až roztr. jednoduchými chlupy
b Listy trávově zelené, na líci obvykle s četnými jednoduchými chlupy

23

24
25

24a Vrcholík hluboce vidlicovitě větvený (zabírá obvykle alespoň 1/2 výšky rostliny), úbory obvykle
2 nebo 3; rostliny 12—25cm vys. 75. H. piloselliflorum

b Vrcholík mělce vidlicovitě větvený (zabírá méně než 1/3 výšky rostliny), úbory v počtu 3—10;
74. H. apateliumrostliny 20—35(—48)cm vys.

25a Vrcholík mělce vidlicovitě větvený
b Vrcholík hluboce vidlicovitě větvený (zabírá více než 1/2 výšky rostliny)

68. H. flagellare
. 26

26a Listy na ploše s jen ojedinělými jednoduchými chlupy (pouze na okraji a na rubu na stř. žilce
77. H. callimorphoideschlupy četnější)

b Listy na ploše s roztr. až četnými jednoduchými chlupy 69, H. macrostolonum

27a (l lb) Listy přízemní růžice v době květu zaschlé, lodyžní listy v počtu rostliny
hustě porostlé štětinovitými jednoduchými chlupy, vždy bez stopkatých žlázek; listeny pod
vrcholíkem nápadné, 6—14(—30)mm dl., 2—3mm šir. 88. H. echioides

b Listy přízemní růžice nejsou v době květu zaschlé, lodyžní listy v počtu rostliny s měk-
kými až tuhými jednoduchými chlupy, alespoňna stopkáchúborů a zákrovech se stopkatými
žlázkami; listeny pod vrcholíkem kratší . 28

28a Vrcholík volný, latovitý (např. Tab. 113/1) nebo vz. ± mělce vidlicovitě větvený; zákrov (6,5—)
mm dl. 29

b Vrcholík stažený,latovitý (např.Tab. 114/3)nebookolíkovitý (např.Tab. 112/I); zákrov 5—8(—9)
mm dl. 48
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29a

b

30a
b

31a

b

32a
b

33a
b

34a

b
35a

b

36a
b

37a

b

38a

b

39a
b

40a

b
41a

b

42a
b

43a
b

44a

b

628

Lodyžní listy v počtu rostliny s ± hustými štětinovitými, často zprohýbanými, na
listech obvykle přitisklými, na lodyze (alespoň v dol. části) šikmo nahoru směřujícími a často
kolénkovitě prohnutými světlými jednoduchými chlupy . 30

Lodyžní listy v počtu 1—3(4);rostliny s ojedinělými až četnými měkkými nebo mírně tužšími
(ale nikdy štětinovitými), rovnými, na lodyze ± rovnovážně odstávajícími světlýrni nebo šeděči
černě naběhlými jednoduchými chlupy
Rostliny bez výběžků
Rostliny s výběžky (nadzemními nebo podzemními)

. 32

89. H. rothianum
. 31

Výběžky krátké, s listy často na konci nahloučenými; lodyžní listy v počtu (2)3S
112. H. heterodoxum

Výběžky dlouhé, s navzájem oddálenými, směrem ke konci výběžků postupně se zmenšujícími
listy; lodyžní listy v počtu 1—2(3)
Listy na líci s hvězdovitými chlupy
Listy na líci bez hvězdovitých chlupů
Rostliny bez výběžků
Rostliny s výběžky

115.

Zákrovní listeny pouze v hor. Částis ojedinělými černými stopkatými žlázkami

Zákrovní listeny po celé ploše s četnými černými stopkatými žlázkami

H. euchaetium

. . 33
38

34
36

79. H. spurium
35

Lodyha s roztr. měkkými 0,5—2,5mm dl. jednoduchými chlupy, ve stř. části s četnými tmavými
stopkatými žlázkami; lodyžní listy na okraji obvykle s ojedinělými kratičkými stopkatými žláz-
kami; stopky úborů s četnými stopkatými žlázkami 84. H. macranthelum

Lodyha s četnými tužšími (2,0—)2,5—6,0mm dl. jednoduchými chlupy, ve stř. části s nanejvýš
ojedinělými tmavými stopkatými žlázkami; lodyžní listy naokraji bez stopkatých žlázek; stopky
úborů s roztr. stopkatými žlázkami 106. H. anchusoides

Výběžky krátké; zákrovní listeny černozelené, méně často světlejší, šedozelené
Výběžky dlouhé, připomínající výběžky u H. bauhini; zákrovní listeny světlé, šedozelené

. 35

. 37

Zákrovní listeny sčetnými stopkatými žlázkami; listy míně nasivělezelené;jednoduché chlupy
na stř. části lodyhy ojedinělé až roztroušené, tužší 108. H. fallacinum
Zákrovní listeny s ojedinělými stopkatými žlázkami; listy trávově zelené; jednoduché chlupy na
stř. části lodyhy četné, měkké 109. H. subcymiflorum
(32b) Listy na líci s četnými měkkými jednoduchými chlupy. trávově zelené . 39

Listy na líci s nanejvýš roztroušenými. měkkými nebo tuhými jednoduchými chlupy. nasivělé až
sivozelené 40

Vrcholík vidlicovitě větvený, s 2—6úbory, zákrov obvykle 9—12mm dl. 68. H. flagellare
Vrcholík latovitý, volný, nejčastěji s 5—12úbory, zákrov obvykle 8—10mm dl.

Listy na rubu bez hvězdovitých chlupů
Listy na rubu s ojedinělými až četnými hvězdovitými chlupy

67. H. prussicum
41
43

Lodyha cm dl., ve stř. části bez nebo s nanejvýš ojedinělými jednoduchými
chlupy; zákrovní listeny bez nebo pouze vz. s ojedinělými jednoduchými chlupy

58. H. lactucella

Lodyha (15—)18—50(—75)cm dl., ve stř. části s roztr. jednoduchými chlupy; zákrovní listeny
s roztr. až četnými jednoduchými chlupy . 42

Lodyha 18—30cm dl., s obvykle I listem; výběžky delší než 10 cm 72. H. cochleatum

Lodyha obvykle 25—50cm dl., lodyžní listy obvykle 2 nebo 3; výběžky nanejvýš 10cm dl. .

Listy se směrem ke konci výběžků zmenšující, navzájem oddálené
71. H. floribundum

44

Listy na výběžcích stejně velké nebo se směrem ke konci výběžků mírně zvětšující a pak často
na konci výběžků nahloučené 46

Jednoduché chlupy v hor. 1/2 lodyhy světlé, jen s krátkou černou dol. částí .
97. H. leptophyton

Jednoduché chlupy v hor. 1/2 lodyhy šedavě nebo šedočerně naběhlé 45
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45 a
b

46a

b
47a

b

48a

b

49a

b

50a

b
51a

b

52a

b

53a
b

54a

b
55a

b
56a

b

57a

b

58a
b

Lodyžní listy v počtu 1—3;úbory v počtu 4—15
Lodyha bezlistá nebo s listy; úbory v počtu 2—8

76. H. callimorphum
104. H. acrothyrsum

Zákrovní listeny bez nebo s nanejvýš ojedinělými jednoduchými chlupy; lodyha bezlistá nebo
s 1(—3)listy 104. H. acrothyrsum
Zákrovní listeny s roztr. jednoduchými chlupy; lodyžní listy v počtu 1—3(4) 47
Listy na rubu s ojedinělými hvězdovitými chlupy; lodyžní listy v počtu (1)2—3(4); rostliny
obvykle 25—50cm vys.; zákrov 6,5—8,0mm dl. 71. H. floribundum
Listy na rubu s četnými hvězdovitými chlupy; lodyžní listy v počtu 1—2(3);rostliny obvykle
15—30cm vys.; zákrov 7—9(—11)mm dl. 73. H. iseranum
(28b) Lodyžní listy v počtu (2—)4—10;rostliny s roztr. až četnými štětinovitými, často prohnu-
tými, na listech obvykle přitisklými, v dol. části lodyhy nahoru směřujícími světlými jednodu-
chými chlupy 49
Lodyžní listy v počtu 1—3(4);rostliny s četnými jednoduchými chlupy až téměř lysé, jednodu-
ché chlupy měkké nebo tužší, ale nikoliv štětinovité, obvykle rovné, na listech (alespoň na líci)
odstávající, v dol. části lodyhy ± rovnovážně odstávající, světlé nebo tmavé se světlou špičkou

53

Stopky úborů a zákrovní listeny s roztr. až četnými stopkatými žlázkami, úbory v počtu 2—6;
91. H. tephroglaucumrostliny bez výběžků

Stopky úborů a zákrovní listeny s ojedinělými, vz. až roztr. stopkatými žlázkami (někdy bez
žlázek); vrcholík s alespoň 10 úbory; rostliny bez výběžků nebo s dlouhými tenkými výběžky

50

Rostliny s dlouhými, často obloukovitě prohnutými nebo vystoupavými výběžky; vrcholík lato-
vitý, mírně rozvolněný (připomíná vrcholík u H. bauhini) 114. H. auriculoides
Rostliny bez výběžků; vrcholík latovitý a mírně rozvolněný, nebo staženýa ± okolíkovitý 51

Listy nasivěle zelené: vrcholík mírně rozvolněný (větve l. řádu vyrůstají na úseku vřetene
květenství delším než I cm), latovitý, způsobem větvení připomínající H. piloselloides nebo
H. bauhini; stopky úborů a zákrovní listeny obvykle s ojedinělými až roztr. stopkatými žlázkami

111. H. calodon
Listy Sedavě až světle zelené; vrcholík stažený (větve l. řádu vyrůstající na úseku vřetene kve-
tenství kratším než I cm), ± okolíkovitý, stopky úborů a zákrovní listeny s nanejvýš ojedinělými
stopkatými žlázkami 52

Listy s roztr. jednoduchými chlupy; zákrovní listeny na ploše s roztr., vz. až četnými hvězdovi-
tými chlupy
Listy s četnými jednoduchými chlupy:
hustými hvězdovitými chlupy
Rostliny bez výběžků
Rostliny s nadzemními výběžky
Vrcholík latovitý (viz např. Tab. 119/2)

113. H. pseudocalodon
zákrovní listeny na ploše i na okrajích s četnými až

Vrcholík alespoň v hor. části okolíkovitě stažený (viz např. Tab. 112/1)
Listy na líci bez hvězdovitých chlupů
Listy na líci s hvězdovitými chlupy
Listy trávově nebo světle zelené, s četnými měkkými jednoduchými chlupy

93. H. faliax
54
65

. 55
63
56
62
57

Listy nasivělé nebo sivozelené, v době květu obvykle jen na okraji a na rubu na stř. žilce s oje-
dinělými až roztr. měkkými až tuhými jednoduchými chlupy (koncem léta a na podzim vyrůsta-
jící listy přízemní růžice mohou být chlupaté, chlupy jsou pak ale vždy tuhé), méně často listy
na obou stranách s roztr. tuhými jednoduchými chlupy 58
Rostliny s obvykle ± stejně dlouhými, 0,8—2,0mm dl. jednoduchými chlupy; zákrov úzce
válcovitý, 5—7mm dl.; nažky I ,4—1,6mm dl.; podzemní výběžky téměř vždy vyvinuty

66. H. onegense
Rostliny s obvykle nestejně dlouhými, 1,5—6,0mm dl. jednoduchými chlupy; zákrov šir. válco-
vitý až vejcovitě válcovitý, 7—8mm dl.; nažky 1,7—1,9mm dl.; obvykle bez podzemních vý-
běžků 65. H. caespitosum
Alespoň vnitřní listy přízemní růžice s čepelí na vrcholu špičatou
Listy přízemní růžice sČepelí na vrcholu zaokrouhlenou, Častos nasazenou špičkou
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59a Listy na líci s obvykle ojedinělými, na rubu s ojedinělými až roztr. (na stř. žilce četnými)
± tuhými jednoduchými chlupy, na rubu obvykle s ojedinělými až roztr. hvězdovitými chlupy;
lodyha ve stř. části s roztr. až četnými jednoduchými chlupy, v dol. části obvykle nachově na-
běhlá; dol. lodyžní list podlouhle obkopinatý 102. H. arvicola

b Listy na ploše obvykle lysé, na okraji a na rubu na sď. žilce někdy s roztr. tuhými jednoduchými
chlupy, bez hvězdovitých chlupů; lodyha ve stř. části s nanejvýš ojedinělými jednoduchými
chlupy, na bázi není nachově naběhlá; dol. lodyžní list s čepelí úzce podlouhle kopinatou

94. H. piloselloides
60a Lodyžní listy na okraji s kratičkými stopkatými žlázkami; čepel dol. lodyžního listu podlouhle

obkopinatá až podlouhle eliptická, alespoň 1 cm šir. 71. H. floribundum
b Lodyžní listy na okraji bez stopkatých žlázek; čepel dol. lodyžního listu úzce podlouhle obko-
pinatá až úzce podlouhle eliptická, nanejvýš 1 cm šir. . . 61

61a Jednoduché chlupy v dol. části lodyhy nanejvýš 1,2mm dl.; vrcholík mírně okolíkovitě stažený;
rostliny obvykle bez flagel 85. H. tubulascens

b Jednoduché chlupy v dol. části lodyhy delší než 1,2 mm; vrcholík latovitý; často vyvinuty fla-
gely 98. H. sulphureum

62a (55b) Listy světle nebo šedavězelené, na líci s četnými jednoduchými chlupy; lodyha v dol. části
hustěpokrytá krátkými (kratšími než průměr lodyhy) jednoduchými chlupy

83. H, glomeratum
b Listy mírně nasivěle zelené, na líci s ojedinělými nebo nanejvýš roztr. jednoduchými chlupy, lo-
dyha v dol. části s roztr. až četnými obvykle delšími (delšími než pňměr lodyhy) jednoduchými

87. H. scandinavicumchlupy
63a (54b) Listy na ploše s obvykle nanejvýš roztr., na okraji a na rubu na stř. žilce až četnými tuž-

šími jednoduchými chlupy; lodyha v dol. části s roztr. až četnými tužšími jednoduchými chlupy,
delšími než průměr lodyhy; rostliny nasivčle zelené 105. H. Zizianum

b Listy hustě chlupaté měkkými jednoduchými chlupy; lodyha v dol. části hustě chlupatá měkkými
jednoduchými chlupy, obvykle kratšími než průměr lodyhy; rostliny trávově nebo našedlezelené

64
64a Vrcholík okolíkovitě stažený, zákrovy mm dl., s četnými světlými jednoduchými

chlupy a ojedinělými stopkatými žlázkami nebo s nanejvýš ojedinělými jednoduchými chlupy
a četnými stopkatými žlázkami, světle šedozelené,méně často černozelené; čnělka a bliznová
ramena vždy žluté; jednoduché chlupy na zákrovech a stopkách úborů obvykle světlé, pouze
s krátkou černou dol. částí, měkké 78. H. cymosum

b Vrcholík pouze v hor. části okolíkovitě stažený, zákrovy 7—9mm dl„ s roztr. až četnými jedno-
duchými chlupy a četnými stopkatými žlázkami, černozelené; čnělka a bliznová ramena žluté
nebo našedle žluté; jednoduché chlupy na stopkách úborů a zákrovech s černou dol. částí saha-
jící do 1/2 délky chlupu, tužší 83. H. glomeratum

65a (53b) Listy v době květu ± lysé, nebo pouze na okraji a na rubu na stř. žilce s roztr. jednodu-
chými chlupy, někdy na rubu na stř. žilce s ojedinělými až roztr. hvězdovitými chlupy (velmi vz.
jsou ojedinělé hvězdovité chlupy i na rubu na ploše), nasivělé až sivozelené 66

b Listy s roztr. až četnými měkkými nebo tuhými jednoduchými chlupy, na rubu často s roztr. hvěz-
dovitými chlupy, trávově nebo nasivěle zelené

66a Listy na líci s ojedinělými hvězdovitými chlupy
b Listy na líci bez hvězdovitých chlupů

. 71
86. H. auriculinum

. 67
67a Listy přízemní růžice (alespoň vnitřní) na vrcholu špičaté; výběžky s listy ke konci výběžků po-

stupně se zmenšujícími. Rostliny sušších, narušovaných stanovišť 95. H. bauhini
b Listy přízemní růžice navrcholu zaokrouhlené nebonanejvýš vnitřní tupě špičaté; výběžky s listy
stejně dlouhými nebo ke konci výběžků se zvětšujícími (nebo na konci výběžků nahloučenými).
Rostliny vlhčích stanovišť nebo v blízkosti vlhčích stanovišť rostoucí

68a Lodyha (5—)10—20(—30)cm dl.; počet úborů 2—5(—7)
b Lodyha alespoň 20 cm dl.; úborů alespoň 7

68
58. H. lactucella

69
69a Čepeldol. lodyžníholistu podlouhleobkopinatáažpodlouhleeliptická,navrcholutupěšpičatá

a obvykle zřasená 71. H. floribundum
b Cepeldol. lodyžníholistu úzcepodlouhleobkopinatáaž úzcepodlouhleeliptická,na vrcholu
špičatá, plochá ... 70
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70a
b

71a

b

72a

b

73a

b

74a

b

75a

Výběžky krátké, nanejvýš 10 cm dl., často přítomny flagely
Výběžky dlouhé, obvykle vystoupavé, rostliny bez flagel

98. H. sulphureum
99. H. koernickeanum

(65b) Lodyha a listy s hustými měkkými jednoduchými chlupy; listy trávově, světlenebomírně
šedavě zelené 72
Listy na ploše s nanejvýš roztr., obvykle tužšími jednoduchými chlupy (na okraji listu a na rubu
na stř. žilce někdy chlupy četnější), lodyha s ojedinělými až roztr., obvykle tužšími jednoduchými
chlupy; listy mírně nasivělé až sivozelené 73
Vrcholík alespoň v hor. části okolíkovitý; listy na líci sojedinělými až roztr. hvězdovitými chlupy;
čnělka a bliznová ramena žluté nebo našedle žluté 64
Vrcholík latovitý; listy na líci bez hvězdovitých chlupů; čnělka a bliznová ramena hnědožluté až
černožluté ...57
Vrcholík alespoň v hor. části okolíkovitý; listy na líci sojedinělými až roztr. hvězdovitými chlupy

Vrcholík latovitý; listy na líci bez hvězdovitých chlupů
74

. 75
Výběžky krátké; listy přízemní růžice s čepelí na vrcholu zaokrouhlenou a často s nasazenou
špičkou; lodyžní listy v počtu 1 nebo 2(3); úbory obvykle v počtu 6—12

82. H. sciadophorum
Výběžky alespoň 10cm dl., alespoň vnitřní listy přízemní růžice s čepelí na vrcholu špičatou;
lodyžní listy v počtu 3—5;úbory obvykle v počtu 10-40 107. H. densiflorum
Čepel listů přízemnírůžicenavrcholuzaokrouhlenáa obvykle s nasazenoušpičkou;výběžky
s listy stejně velkými nebo směrem ke konci výběžků se zvětšujícími (nebo na konci výběžků
nahloučenými); lodyžní listy obvykle v počtu 1—2;větve květenství obvykle ± rovné

71. H. floribundum
b Cepelalespoňvnitřníchlistů přízemnírůžicenavrcholušpičatá;výběžkyslisty směremkekonci
výběžků postupně se zmenšujícími; lodyžní listy obvykle v počtu 2—4;větve květenství obvykle
mírně obloukovitě prohnuté (květenství připomíná H. bauhini) .

76a Výběžky nanejvýš 10cm dl.
b Výběžky delší než 10cm

76
102. H. arvicola

103. H. polymastix

Poznámka: Od násněkdy uváděnýdruh Hieracium longiscapum(NAEGELIet ZAHN(v úzkém pojetí) na naše
územínezasahuje.V CRrostoucíhybridogennítaxony,u kterýchje H. longiscapumjednímz rodičovskýchdruhů,vyžadují
dalši podrobné studium.

56. Hieracium macranthum (TEN.) TEN.—jest-
řábník velkoúborný Tab. 116/3

Hieracium macranthum (TENORE)TENOREFI. Napol.
5:1904 1836.—Syn. : Hieracium pilosella var. macranthum
TEN.FI. Napol. 4:114, 1830.-Pilosella macrantha (TEN.) F.
W. SCHULTZet SCHULTZBIP. Flora. Regensburg.45:422,
1862. — Hieracium testimoniale NAEGELI in PETER Bot. Jb.

5:25. 1884. —H. hoppeanum grex macranthum (TEN.) NAE-
GELIet PETERHierac. Mitt.-Eur. l: 119, 1885. —Pilosella tes-
timonialis (NAEGELI)DOSTÁLSezn.Cévn. Rostl. Květ. Ces-
kosiov. 300, 1982.

Exsikáty: Extra fines: BAENITZHerb. Eur., no 3676. —
BORNMÜLLERPl. Maced„ no 1429. 3088. —DÖRFLERHerb.
Norm., no 350. —FI. Exs, Austro-Hung„ no 3003. —HELD-
REICHHerb. Graec. Norm., no 9, 772.—Hieracia Naegeliana,
no I. —SCHULTZ Herb. Norm., ser. n., no 2020. ZAHN Hie-
raciotheca Eur., no 101.202.

Menší vytrvalé byliny s přízemní růžicí a jed-
ním úborem. Výběžky krátké a tlusté, s četnými
jednoduchými a hvězdovitými chlupy, hustě olis-
těné s listy podlouhle obkopinatými, na vrcholu
zaokrouhlenými. Lodyha krátce vystoupavá, 10—
40 cm jednoduchá neboméněčasto od báze

větvená, v dol. části s roztr. světlými jednoduchý-
mi chlupy (někdy ojedinělé chlupy i v hor. části),
s roztroušenými, v hor. Částia pod úborem s hus-
tými 0,2—(),5mm dl. černými stopkatými žlázka-
mi sesvětlejší hlavičkou, hustými hvězdovitými
chlupy (plstnaté) a někdy s ojedinělými ,5
mm dl. světlými jednoduchými chlupy s černou
bází, šedozelenáaž bělavě zelená. Listy celokraj-
né, tužší, na ploše s ojedinělými až roztr., na okra-
ji a na rubu na stř. žilce četnějšími 3—5(—6)mm dl.
jednoduchými chlupy, na líci bez hvězdovitých
chlupů, trávově zelené, na rubu s hustými hvěz-
dovitými chlupy, bělavě (u sušených rostlin reza-
vě) plstnaté; listy nahloučené v přízemní růžici
(mezi listy obvykle kratičká, ale zřetelná interno-
dia), řapíkaté, 6—12cm dl., 0,8—1,6cm šir., s če-
pelí obkopinatou, podlouhle obkopinatou nebo
podlouhle eliptickou, na vrcholu špičatou, k bá-
zi postupně sezužující; rostliny bez lodyžních lis-
tů nebo lodyžní listy drobné, čárkovité, nejčastěji
v dol. části lodyhy I čárkovitý list a v hor. části
1(2) drobné listy připomínající zákrovní listeny,
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řidčeji dol. lodyžní list podobný listům přízemní
růžice.Úboryjednotlivé:zákrovvejcovitý,při bá-
zi často břichatě rozšířený, 10—13mm dl., vnější
zákrovní listeny vejčité ažpodlouhle vejčité, v dol.
části zřetelně rozšířené, alespoň 1,5—2,0(—3,0)
mm šir., na vrcholu tupé až zaokrouhlené, vnitřní
úzce kopinaté, na vrcholu špičaté, bělavě plstna-
té s roztr. ažčetnými černými stopkatými žlázka-
mi a někdy s ojedinělými až roztr. jednoduchými
chlupy. Květy jazykovité s ligulou plochou, až 12
mm světle žlutou, liguly okrajových květů na
vnější straně s podélnými červenými proužky;
čnělka a bliznová ramena žluté. Nažky 1,5—2,2
mm dl., hnědočerné. VI. Hkf.

18(CR: 18b.Dolnomor.úv., 19.B. Karp.
step.,20.Jihomor.pah.,67.Ceskomor.vrch.,70.
Mor. kras)

Poznámka I : Hieracium macranthum bylo často řa-
zeno jako vnitrodruhový taxon k H. hoppeanum SCHULTES.
Hieracium hoppeanum v úzkém pojetí je horský taxon neza-
sahujĺcĺ na našeúzemí,má těžištěrozšířenívev. Alpách aod
u nás rostoucího H. macranthum seliší především širšími (až
4 mm Sir.) a tmavšími zákrovními listeny. Hieracium mac-
ranthum může být u nás zaměněn pouze s velmi podobným
druhem H. pilosella, který má užší (vždy méně než 1,5 mm
Sir.),v dol. části nápadně nerozšířené zákrovní listeny, dlouhé
a obvykle tenké výběžky snavzájem oddálenými, směrem ke
konci výběžků postupně se zmenšujícími listy: další znaky,
např. světlejší liguly a větší úbory u H. macranthum, nejsou
příliš spolehlivé.

Poznámka 2: Na několika moravských lokalitách se
společným výskytem H. macramhum aH. pilosella byly na-
lezeny morfologicky intermediární rostliny, pravděpodobně
hybridního původu (na který ukazuje i počet chromozomů
2n = 27 zjištěný na lokalitě Lažánky v Moravském krasu).
HOLUB(1986) navrhl pro tohoto křížence jméno Pilosella
xrematinensis HOLUB.

Variabilita: Ve střední ajv. Evropě je obvykle rozli-
šováno 20 subspeciĺ, zejména na základě četnosti jednodu-
chých chlupů (ojedinělé až četné, někdy bez jednoduchých
chlupů) a stopkatých žlázek na zákrovech (roztroušené až
četné) a velikosti zákrovu. Moravské rostliny jsou řazeny
k subsp. testimoniale (NAEGELIet PETER)[Hieracium hop-
peanum subsp. testimoniale NAEGELIet PETER,Pilosella hop-
peana subsp. testimonialis (NAEGELJet PETER)SOJÁKJ.

Ekologie a cenologie: Travnaté stráně,
méně často světlé doubravy a bory; na sušších,
lehčích, neutrálních, vzácněji slabě kyselých pů-
dách. Roste většinou ve více či méně rozvolně-

ných porostech, ze zapojených trávníků ustupuje.
Je znám ze společenstev třídy Festuco-Brometea
a svazů Aceri tatarici-Quercion a (velmi vzácně)
Genisto germanicae-Quercion.

Rozšíření v CR: Pouze v Panonském ter-
mofytiku apřilehlých oblastechmezofytika; vzác-
ně v Jihomoravské pahorkatině, odkud zasahu-
je jednotlivými lokalitami do okolí Moravského
Krumlova, Tišnova, Moravského krasu, do oko-
lí Prostějova a Olomouce a přes lesní komplex
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Dúbrava do Bílých Karpat; v ne zcela typické
formě u Znojma. Převážně v kolinním, vzácně
v suprakolinním stupni (max.: Ostrov u Tišnova,
410 m). Moravské lokality leží na s. hranici areá-
lu druhu. A

T: 16. Znoj.-brn. pah. (Biskoupky; Popice, ?t), 18b.
Dolnomor. úv. (Milotice; lesní komplex Dúbrava), 19. B.
Karp.step.(LučinauRadějova,Certoryje),20.Jihomor.pah.
(Brno, Bílá hora. t: Brno, Hády; vztrníky u Dražovic: Kur-
dějov,Kamennývrch;Morkůvky; Želetice),21a.Han.pah.
(Olomouc, Slavonín, ?t). —M: 67. Ceskomor. vrch. (Ostrov
u Tišnova. údolí Libochovky), 70. Mor. kras (Lažánky), 7 Ic.
Drah. podh. (Slatinky, vrch Velký Kosíř a Vápenice).

Celkové rozšíření: Odsz.Íránuna západpřesMa-
louAsii a oblastiseverněodCernéhomoředo v..j. a stř.Ev-
ropy, na západpo Sicílii, Itálii a Bavorsko, na severpo stř.
Moravu, Slovensko(kde je poměrně častý) a j. Ukrajinu.
Mapy: ZAHN 1921-1923:1150 (H. hoppeanum s. BRÄU-
TIGAMet KNAPPFeddes Repert. 87:34. 1976; MEUSEI.et al.
1992:560 (H. hoppeanum s. I.).

Poznámka: Hieracium macranthum je hlavni druh,
žádnéod něj odvozené vedlejší druhy sena našemúzemí ne-
vyskytují.

57. Hieracium pilosella L. —jestřábník chlupá-
ček Tab. 116/1

Hieracium pilosella L. Sp. Pl. 800, 1753.—Syn. : Pi-
losella oficinarum E W. SCHULTZet SCHULTZBĚp.Flora, Re-
gensburg, 45:422, 1862.

Exsikáty: BAEMTZ Herb. Eur., no 3024, 7387-7389,
8994, 8995, 9473-9476.- DÖRFLERHerb. Norm., no 3186-
3189, 3952-3954. - FI. Exs. Austro-Hung., no 3004-3006,
3008, 3009. —Hieracia Naegeliana, no 186b. 199.—PETRAK
FI. Bohem. Morav. Exs., no 581. 1169—1171. —ZAHN Hiera-
ciotheca Eur., no 303, 304.401, 402.404, 502, 503, 702-705,
803. - Extra fines: ARVET-TOUVET et GAUTIER Hieraciotheca
Gall., no 122, 543, 545. - CALLIER FI. Siles. Exs., no 1101,
1102, 1125, 1227-1230. - DORFLER Herb. Norm.. no 156,
307, 4552. - FI. Exs. Austro-Hung., no 3007. - HAYEKFI.
Súr. Exs., no 396. Herb. FI. Ross., no 1283. 1284.
- Hieracia Naegeliana, no 5, 52, 55, 57-59, 117, 136-139.
180, 186, 201.215, 236, 237, 244, 272, 294, 295. -HOFMANN
Pl. Crit. Saxon., no 70. —MAGMER FI. Selecta Exs., no 326,
3544. - PETRAK FI. Bohem. Morav. Exs., no 580. - soc.
Dauphin.. no 2957. SUDREHerb. Hieraciorum, no 2, 51,
101, 102. -ZAHN Hieraciotheca Eur.. no 60, 105. 204, 205,
401a, 403, 405, 504, 604, 706, 801.802, 804.

Menší vytrvalé byliny s přízemní růžicí listů
a I úborem. Výběžky nadzemní, až30cm dl. (apo
odkvětu seještě často nápadněprodlužující), ně-
kdy větvené, ± tenké, s četnými jednoduchými
a hvězdovitými chlupy, s navzájem oddálenými,
kekonci výběžkůsezmenšujícímiobkopinatými,
navrcholu zaokrouhlenými ažšpičatými listy. Lo-
dyha přímá nebo krátce vystoupavá, 5—30(—50)
cm dl., jednoduchá, s ojedinělými až roztrouše-
nými 1—3mm dl. světlými jednoduchými chlupy
skrátkou nebo aždo 1/2délky chlupu sahajícíčer-
nou nebo šedavoudol. částí (někdy ale lodyha bez
jednoduchých chlupů), hustými 0,2—0,7mm dl.
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černými stopkatými žlázkami se světlejší hlavič-
kou a hustými hvězdovitými chlupy. Listy celo-
krajné, tužší, na ploše s ojedinělými až roztr., až
6 mm dl. světlými jednoduchými chlupy, naokra-
jích, na rubu nastř. žilce a na řapíkách chlupy čet-
nějšĺ, na líci bez hvězdovitých chlupů, tmavě ze-
lené, na rubu bělavě plstnaté hustými hvězdovi-
tými chlupy; listy přízemní růžice v počtu (3—)

řapíkaté, 6—12cm dl., 0,8—1,6cm šir.,
s čepelí obkopinatou, podlouhle obkopinatou ne-
bo podlouhle eliptickou, na vrcholu zaokrouhle-
nou až ± špičatou, postupně se zužující v řapík;
rostliny obvykle bez lodyžních listů, někdy vyvi-
nutjedendrobný.čárkovitýlist.Úborjeden,střed-
něvelký; zákrov polokulovitý ažvejcovitý, (6,0—)
9,()—11.0(—13,5)mm dl., zákrovní listeny čárko-
Vitě kopinaté, nanejvýš I.5 mm šir., na vrcholu
špičaté, bez jednoduchých chlupů nebo s roztr.,
někdy až četnými jednoduchými chlupy. roztr. až
četnými černými stopkatými žlázkami a obvykle
s četnými hvězdovitými chlupy (netvoří ale plst),
šedozelené až černozelené, vnitřní světle lemova-
né. Květy jazykovité s ligulou plochou, až 15mm
dl., světle žlutou, liguly okrajových květů navněj-
ší stranč s červenými podélnými proužky: čnělka
a bliznová ramena žluté. Nažky 1,6—2,1mm dl.,
hnědočerné. V-X. Hkf.

2n = 36 (CR: 2b. Podboř.kotl., 8. Ces. kras,
IOa.Jenšt. tab., 14b. Hořic. chl., 21a. Han. pah.,
28c. Mnich. had.. 60. Orl. opuky, 88e. Trojmez.
hor., 93. Krk.).45 (CR: 10a.Jenšt. tab., 21a. Han.
pah.,79. Zlín. vrchy), 54 (CR: 60. orl. opuky),
18, 39.40, 41, 42, 44, 63 (extra fines)

Poznámka I: Experimentálním křížením různých cy-
totypů byly získány i vyšší ploidní úrovně (9x a lor). Na No-
Vém Zélandu. kam byl druh zavlečen a kde brzy zdomácněl,
byly zjištěny i aneuploidnípočty.Diploidni početbyl uváděn
pouze jednou u alpských rostlin: jejich příslušnost k H. pilo-
sella není ale jistá.

Poznámka 2: Hieraciumpilosella sedobřepoznápod-
le jediného úboru a natubu bělavě plstnatých listů (neprosvítá
zelená barva); tyto znaky má již pouze H. macranthum. Po-
pulacejsou však v mnohapřípadechovlivněny introgresíze
strany dalších zástupců podrodu Pilosella; to způsobuje ně-
kdy obtížné oddělení „čistého" H. pilosella od rostlin ovliv-
nenýchintrogresí (tymají častonapř.vícejednoduchýchchlu-
pů na lodyze).

Poznámka 3: Na podíl H. pilosella v hybridogennich
taxonech a hybridech jinak ukazuje především vidlicovitě
větvený nebo alespoň volný vrcholík, malý počet větších
úborů, hvězdovité chlupy na rubu listů a na vnější straně čer-
venč proužkovanéliguly okrajových květů úborů.

Variabilita: Velmi proměnlivý, především ve veli-
kosti úborů. oděni zákrovních listenů (Četnost jednoduchých
chlupů, četnost a délka stopkatých žlázek a četnost hvězdo-
vitých chlupů) a lodyhy a tvaru listů. Různí autoři rozlišují
až 600 subspecií.z našehoúzemíje uváděno přibližně 50
velmi obtížně rozlišitelných subspecií. vyžadujicich další

studium. Významnou příčinou proměnlivosti je pravděpo-
dobněintrogresezestranyhybridogennĺch taxonůs účastiH.
pilosella. Hieracium pilosella je velmi často s těmito typy
spojen plynulou řadou přechodů. Významným faktorem při
hybridizaci je ploidní úroveň —u nás převažující tetraploidi
se mohou poměrnč snadno křížit s některými dalšími druhy
stejné nebo vyšší ploidnĺ úrovně za vzniku fertilního potom-
stva. zatímco křížení diploidních a tetraploidních typů vede
ke vzniku většinou sterilních triploidů. kteří se již nemohou
podílet na další hybridizaci.

Ekologie a cenologie: Sušší travnatá
a kamenitá místa, písčiny, skalní plošiny, vřeso-
viště, louky, světlé teplomilné tesy (především
acidofilní a teplomilné doubravy a suché bory)
a jejich lemy, křoviny. Suchomilný druh se širo-
kou ekologickou amplitudou, roste na hlinitých
ažpísčitých, sušších.propustných,silně kyselých
až slabě zásaditých, ménč často zásaditých, živi-
nami chudých, řidčeji středněbohatých. většinou
nevápnitých půdách. Je znám především ze spo-
lečenstev tříd Sedo-Sclerantheľea, Nardo-Callu-

netea, Festucetea vaginatae (diagnostický druh
svazu Plantagini-Festucion ovinae) a Festuco-
-Brometea, řádu Arrhenatheretalia a svazů Co-
rynephorion canescentis, Genisto germanicae-
-Quercion, Quercion petraeae a Dicrano-Pinion.

Rozšíření v CR: Hojněv celémúzemíod
nížin do středních horských poloh, vzácně zavlé-
kán i výše; od termofytika po oreofytikum, od
planárního do montánního stupně, ojediněle i ve
stupnisubalpínském(max.:Krkonoše,Velký Ši-
šák, 1400 m).

Celkové rozšíření: Evropa, na západ po s. část Py-
renejského poloostrova a Britské souostroví, na sever sou-
Visle do stř. Skandinávie, stř. Finska (izolované lokality i se-
vernëji) a sz. Ruska. najih do j. Francie, naKorsiku (Chybí
ale na Sardinii), do j. Itálie (chybí na Sicílii), stř. části Bal-
kánskéhopoloostrova,naz. as. pobřežíCernéhomoře;dále
probíhá hranice areálu sv. směrem. na východ dosahuje na z.
Sibiř; Kavkaz, Malá Asie (sv.Anatólie). Synantropněv Se-
vernĺ Americe, v j. části Jižní Ameriky (Ohňová země)a na
Novém Zélandu. - Mapy: ZAHN 1921-1923:1150:
Eesti NSV FI. 7:442, 1961: HULTËN NE 1986:946: MEUSEL
et al. 1992:560.

Poznámka: Hieracium pilosella je hlavní druh. Na na-
Šem území se vyskytují následující od něho odvozené ved-
lejší druhy: 104.H. acrothyrsum(H. polynastix ž H. pilo.
sella), 106. H. anchusoides (H. pilosella < H. zizianum), 74.
H. apatelium (H. floribundum —H. pilosella). 90. H. bifur-
cum (H. echioides H. pilosella), 96. H. brachiatum (H. pi-
losella > H. piloselIoides/H. bauhini), 77. H. callimorphoi-
des (H. longiscapum < H. pilosella), 76. H. callimorphum (H.
longiscapum> H. pilosella). 115.H. euchaetium(H. auricu•
loides —H.pilosella, H. bauhini —H. rothianum). H. fal-
lacinum (H. densiflorum H. pilosella), 68. H. flagellare (H.
caespitosum —H. pilosella), 70. H. flagellariforme (H. fla-
gellare —H. lactucella). 112.H. heterodoxum (H. calodon >
H. pilosella), 73. H. iseranum (H. floribundum > H pilo-
sella), 80.H. kalksburgense(H. cymosum< H, pilosella). 97.
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H. leptophyton (H. bauhini > H. pilosella). 84. H. macran-
thelum (H. glomeratum > H. pilosella), 69. H. macrostolonum
(H. caespitosum < H. pilosella), 100.H. paragogum (H. bra-
chiatum —H. lactucella), 75. H. piloselliflorum (H. floribun-
dum < H. pilosella), 110. H, pilosellinum (H. densiflorum/H.
zizianum < H. pilosella), 67. H. prussicum (H. caespitosum
> H. pilosella), 89. H. rothianum (H. echioides > H. pilo.
sella), H. rubrum (H. aurantiacum > H. flagellare, H. au-
rantiacum > H. pilosella), 59. H. schultesii (H. lactucella —
H. pilosella). 79. H. spurium (H. cymosum > H. pilosella).
81.H. stenosoma(H. kalksburgense—H. lacľucella), 61. H.
stoloniflonon (H. auranriacum H. pilosella), 109. H. sub-
cymiflorum (H. bauhini > H. kalksburgense) a 92. H. teph-
rophyton (H. bifurcum —H. lactucella).

58. Hieracium lactucella WALLR. —jestřábník
myší ouško Tab. 119/3

Hieracium lactucella WALLROTI-ISched. Crit. 408, 1822.
Syn. : Hieracium auriculatum ST-LAGERAnn. Soc. Bot.

Lyon 7:113, 127, 1880. - Pilosella lactucella (WALLR.) R D,
SELL et C. WEST Watsonia 6:313, 1967. —Hieracium auri-
cula auct. non L. 1753.

Exsikáty: BAENITZHerb. Eur., no 8987. —FI. Exs,
Austro-Hung., no 3011, 3012.—Hieracia Naegeliana, no 63.

FI. Bohem. Morav. Exs., no 264-266, 1172. -ZAHN
Hieraciotheca Eur., no 207, 508. —Extra fines: ARVET-TOU-
VETet GAUTIERHieraciotheca Gall., no 124. —BAFNITZ Herb.
Eur., no 2533, 6316, 6317, 6636. - CALLIER FI. Siles. Exs.,
no 1103, 1232, 1233. —Hieracia Naegeliana, no 64, 66, 67,
118, 187, 248. - HOFMANN Pl. Crit. Saxon.. no 17.43. - PE-
TRAK FI. Bohem. Morav. Exs., no 582, 583, 981, 982. -
SCHULTZBIR Cichoriaceotheca,no 39. —Soc. Dauphin.. no
2591. -ZAHN Hieraciotheca Eur., no 307, 308.509, 807, 808.

Menší, vytrvalé, téměř lysé, sivě zelené byli-
ny s přízemní růžicí. Výběžky nadzemní i pod-
zemní,nadzemní (5—)10—20(—30)cmdl., sjen oje-
dinělými (obykle při insercích listů) nebo vz. až
četnými jednoduchými chlupy, na konci obvykle
hnědé, se stejně velkými nebo směrem ke konci
výběžků se zvětšujícími, často na konci výběžků
± nahloučenými, úzce obkopinatými, na vrcholu
zaokrouhlenými listy. Lodyha přímá nebo mírně
vystoupavá, (5—)10—20(—30)cm dl., jednoduchá
nebovz. sjednou větví vyrůstající z úžlabí lodyž-
ního listu, v dol. části s roztr. světlými jednodu-
chými chlupy, vz. lysá, ve stř. části bez nebo soje-
dinělými, ± rovnovážně odstávajícími 1,5—2,5
(—3,0)mm dl. světlými jednoduchými chlupy
skratičkou tmavší dol. částí, ojedinělými až roztr.
0,3—0,7mm dl. černými stopkatými žlázkami
a roztr. hvězdovitými chlupy, pod květenstvím
s četnými stopkatými žlázkami, četnými hvězdo-
vitými chlupy a vz. i s ojedinělými jednoduchými
chlupy, světle zelenohnědá, v hor. části často na-
chově hnědá.Listy celokrajné, lysé,jen v dol. čás-
ti na okraji a na rubu na stř. žilce s roztr. ± tuhý-
mi jednoduchými chlupy, nápadněsivězelené; lis-
ty přízemní růžice obvykle četné,řapíkaté, 4—9cm
dl., 0,5—1,3cm šir., sčepelípodlouhle obkopina-
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tou až obkopinatou, na vrcholu zaokrouhlenou až
tupě špičatou, často zřasenou, k bázi postupně se
zužující; lodyžní list obvykle I (vz. listy 2), vyrů-
stající v dol. části lodyhy, podlouhle obkopinatý,
úzce podlouhle obkopinatý, podlouhle kopinatý
nebo úzce podlouhle kopinatý, na vrcholu za-
okrouhlený nebo tupě špičatý. vyrůstá-li v hor.
části lodyhy, pak je obvykle čárkovitý (podobně
je čárkovitý i druhý list, je-li vyvinut). Úbory
malé, v počtu 2—5(—7)(nejčastější jsou rostliny se
3 úbory), skládající ± staženévrcholíky, akladium
4—10mm dl., stopky úborů sčetnými 0,2—0,7mm
dl. stopkatými žlázkami a plstnatěchlupaté hvěz-
dovitými chlupy; zákrov (5—)6—8(—9)mm dl.. zá-
krovní listeny čárkovitě kopinaté, úzké, nanejvýš
I mm šir., na vrcholu tupé až špičaté, s obvykle
četnými, až 1,2 mm dl. stopkatými žlázkami
a ojedinělými hvězdovitými chlupy, bez nebo vz.
sojedinělými jednoduchými chlupy, černozelené,
i vnější zřetelněsvětle lemované.Květy jazyko-
vité s ligulou plochou, až 9 mm dl., žlutou, vz.
okrajové liguly úboru na vnější straně červeně
proužkované; čnělka a bliznová ramena žluté.
Nažky 1,7-1,9 mm dl., tmavě hnědé.VI-VII. Hkf.

2n = 18 (CR: 88. šum., 91. Žďár. vrchy. 93.
Krk.)

Poznámka I: V literatuře je uváděno i 2n = 27, pře-
vážnč u rostlin z Korsiky. S nejvčtšĺ pravděpodobností seale
nejednáo H. lactucella, aleo přechodnétypy k H. pilosella.

Poznámka 2: Na podíl H. lactucella v hybridogen-
ních taxonecha hybridech ukazují předevšímnadzemnívý-
běžkys listy stejněvelkými nebo směremke konci výběžků
sezvětšujícími, alespoň mírně nasivělé, obvykle téměř lysé
a na vrcholu často zaokrouhlené (nebo i zřasené) listy a zře-
telně světle lemované zákrovní listeny.

Variabilita: Značně proměnlivý druh, z velké části se
všakjedná spíšeo stanovištní modifikace bez taxonomického
významu. Ve střední Evropč je především na základě rozdílů
ve velikosti úborů a tvaru a odění zákrovních listenů rozli-

šováno 14 subspecii,spojených mnoha přechodnými typy:
z našeho území jsou uváděny subsp. lactucella, subsp. acu-
tisquamum (NAEGELIet PETER),subsp. littuanicum (NAEGELI
et PETER),subsp. magnauricula (NAEGELIet PETER)P. D.
SELL,subsp. magnum (NAEGELIet PETER)a subsp. amaurei.
lema (NAEGELIet PETER).Poslední tři mají na zákrovních lis-
tenechi jednoduchéchlupy. první tři pouzestopkatéžlázky
a hvězdovité chlupy. Taxonomická hodnota těchto taxonů
není zcela jasná: oddělování rostlin sjednoduchými chlupy
na zákrovech je ale jistě oprávněné.

Ekologie a cenologie: Vlhké až zrašeli-
nělé oligotrofní louky apastviny, okraje rašelinišť,
meze,slatinné louky, méněčastosuššílouky, okra-
je cest, příkopy; napůdách vlhkých, střídavě vlh-
kých až mokrých, vzácně sušších,kyselých, hli-
nitých, nevápnitých, humóznějších (obvykle mo-
der, rašelina). Rostepředevším ve společenstvech
řáduNardetalia asvazůMolinion aCaricionfuscae.
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Rozšíření v CR: Na většině území, ale
s rozdílnou frekvencí výskytu, nejvíce ve vlhčích
chladnějších pahorkatinách, v podhůří a horských
oblastech, méně často v nížinách; velmi vzácně
nebo chybí v teplých a suchých pahorkatinách
(především na j. Moravě) a v územích s převa-
hou vápnitých hornin. Roste od termofytika po
oreofytikum, od planárního do supramontánního
stupně (max.: Krkonoše, Horní Rudník, 1350m).
Dříve místy častý druh, v posledních desetiletích
především vlivem odvoďnování a celkové eutro-
fizace krajiny rychle mizí.

T: I. Doup. pah„ 3. Podkruš. pán., 4. Loun.-lab. střed.,
6. Džbán, 7. Středočes, tab., 8. Ces. kras (vz.), 9. Dol. Povlt.
(vz.), 10. Praž. ploš., 11. Str. Pol. (vz.), 12. Dol. Pojiz.. 13.
Rožd.pah.. 14.Cidl. pán..15.Vých.Pol.. 16.Znoj.-bm. pah.,
19. B, Karp. step. (spiše vz.), 20. Jihomor. pah. (vz.), 21.
Haná. M: téměř ve všech fyt. o. (chybí nebo chybějí údaje
z fyt. o. 23. Smrč.. 49. Frýdl. pah„ 51. Polom. hory, 54. Ješ.
hřb„ 57. Podzvič„ 58. Sud. mezih.. 65. Kutnoh. pah., 70.
Mor. kras, 72.Zábř.-unič.úv.,79. Zlín. vrchy, 82. Javorn.l.—
O: téměř ve všech fyt. o. [chybí nebo chybějí údaje z fyt. o.
94. Tepl.-ad. sk.l.

Celkové rozšíření: Evropa, na západ po Pyreneje
(několik lüně velkých arel je ještě v z. a sz. ČástiPyrenej-
skéhopoloostrova)aatlantsképobřežíFrancie,na seversou-
Visle do str. Norska a Švédska, stř. Finska a okoli Sankt-Pe-
terburgu, izolované výskyty jsou ale i severněji. na východ
souvisle do Povolží, najih po Korsiku (údaje ze Sardinie jsou
pravděpodobněmylné), str. Itálii, Chorvatsko,Bosnua Her-
cegovinu, stř.část SrbskaaRumunsko: pravděpodobně mylné
jsou údaje z Bulharska,Řecka.Krymu aokolí Charkova:za-
vlečendo SevemĺAmeriky. —Mapy: ZAHN1921—1923:1196;
HUI.TĚNNE 1986:947; MEUSEI. et a). 1992:558.

Poznámka: Hieracium lactucella je hlavní druh. Na
našem území se vyskytují následující vedlejší druhy, odvo-
zenéOdH. lactucella: 74. H. apatelium (H. floribundum H.
pilosella), 86. H. auriculinum (H. cymosum —H. longisca-
pum), 62.H. blyttianum(H. aurantiacum—H.lactucella), 77.
H. callimorphoides (H. longiscapum < H. pilosella), 76. H.
callimorphum (H. longiscapum > H. pilosella), 72. H. coch-
leatum (H. caespirosum < H. lactucella). 70. H. flagellari.
forme (H. flagellare —H. lactucella), 71. H. floribundum (H.
caespitoston > H. lacrucella). 73. H. iseranum (H. floribun-
dum > H. pilosella), 99. H. koernickeanum (H. bauhini H.
lactucella), 100. H. paragogum (H. brachiatum —H. lacru-
cella). 75.H. piloselliflorum (H.fioribundum <H. pilosella).
87. H, scandinavicum (H. floribundum— H. glomeratum), 59,
H. schultesii (H. lactucella —H. pilosella), 82. H. sciado•
phorum (H. cymosunľ —H. lactucella), 81. H. stenosoma (H.
kalksburgense —H. lactucella), 98. H. sulphureum (H. lacľu.
cella —H. piloselloides), 91. H. tephmglaucum (H. echioides
—H. lactucella), 92. H. tephrophyton (H, bifurcum —H. lac-
tucella) a 85. H. tubulascens (H. glomeratum —H. lactucella).

59. Hieracium schultesii E W. SCHULTZ- jest-
řábník Schultesův Tab. 116/4

(H. lactucella —H. pilosella)
Hieracium schultesii F. W. SCHULTZ Arch. FI. France AI-

lemagne 1:35, 1842. —Syn. : Pilosella schultesii (F. W.
SCHULTZ)E W. SCHULTZet SCHULTZBIR Flora. Regensburg,
45:432. 1862. —Hieracium auriculiforme auct. non FRIFS
1828.

Exsikáty: DÖRFLERHerb. Norm., no 3956. —FI. Exs.
Austro-Hung., no 3016. —ZAHN Hieraciotheca Eur., no 407.
—Extra fines: BAENITZ Herb. Eur.. no 1248. — CALLIER FI.

Siles.Exs.,no 59, 1234.—n. Exs.Austro-Hung., no 3017.—
Hieracia Naegeliana, no 11—13.72, 75, 76, 130. —SCHULTZ
Herb. Norm., ser. n.. no 318b, 700. —SCHULTZBIP. Cichori-
aceotheca, no 37. Soc. Dauphin.. no 2958, 2959. —ZAHN
Hieraciotheca Eur., no 309, 511.

Menší, vytrvalé, nasivěle zelené byliny s pří-
zemní růžicí listů a obvykle vidlicovitě větveným
květenstvím. Výběžky nadzemní, 5—20cm dl.,
sroztr. ažčetnými jednoduchými chlupy aobvyk-
le četnými hvězdovitými chlupy. s navzájem od-
dálenými, stejně velkými nebo ke konci výběžků
mírně se zvětšujícími, obkopinatými až podlou-
hle obkopinatými, na vrcholu zaokrouhlenými
nebo méněčasto tupě špičatými listy. Lodyha pří-
má nebo krátce vystoupavá, (5—)10—25(—35)cm
dl., jednoduchá, v dol. části s roztr. až četnými
rovnovážně odstávajícími světlými jednoduchý-
mi chlupy a roztr. až četnými hvězdovitými chlu-
py, v hor. části s ojedinělými až roztr. rovnovážně
odstávajícími 1,5—3,5mm dl. měkkými světlými
jednoduchými chlupy s černou bází, roztrouše-
nými 0,3-0,6 mm dl. černými stopkatými žláz-
kami a roztr. až četnými hvězdovitými chlupy,
světle zelená, v hor. části někdy hnědavě naběhlá.
Listy celokrajné, na líci lysé nebo s ojedinělými
3—5mm dl. světlými jednoduchými chlupy, vždy
bez hvězdovitých chlupů, nasivěle zelené, na ru-
bu s ojedinělými, pouze na stř. žilce četnějšími
jednoduchými chlupy (někdy téměř bezjednodu-
chých chlupů) a roztr. až četnými hvězdovitými
chlupy, šedozelené; listy přízemní růžice v počtu
4—10,řapíkaté, 6,5—12,0cm dl., 1—2cm šir., s če-
pelí obkopinatou, podlouhle obkopinatou, elip-
tickou až podlouhle eliptickou, k vrcholu ± náhle
se zužující, zaokrouhlenou (vz. až tupě špičatou),
k bázi se postupně zužující; lodyžní list obvyk-
le l, podlouhle obkopinatý, na vrcholu ± špičatý,
často ale pouze čárkovitý, někdy lodyha bez-
listá. Úbory středněvelké, v počtu
skládající mělce nebo hluboce vidlicovitě větve-
né vrcholíky zabírající (1/20—)1/8—1/2(—1/1)výš-
ky rostliny, stopky úbon:ł s četnými 0,2—0,6mm
dl. stopkatými žlázkami, četnými hvězdovitými
chlupy a někdy s ojedinělými až četnými 1,0—2,5
mm dl. světlými jednoduchými chlupy s krátkou
černou dol. částí (někdy ale dol. část chlupů še-
dočerně naběhlá); zákrov vejcovitý, (6—)7—1()
(—12)mm dl., zákrovní listeny čárkovitě kopina-
té, na vrcholu špičaté, s ojedinělými až roztr., vz.
až četnými jednoduchými chlupy, četnými stop-
katými žlázkami a ojedinělými až četnými hvěz-
dovitými chlupy, šedozelené nebo černozelené,
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všechny nápadně světle lemované. Květy jazy-
kovité s ligulou plochou, až 12 mm dl., žlutou, li-
guly okrajových květů často na vnější straně po-
délně červeně proužkované; čnělka a bliznová
ramena žluté. Nažky 1,8—2,2mm dl.. hnědočerné.
V-VI(-VII). HkĹ

2n = 27 (CR: 88. šum.), 36 (čR: 93. Krk.),
45 (CR: 93. Krk.)

Poznámka: Druh patři do skupiny navzájem poměrné
těžko odlišitelných „vidličnatých” jestřábníků, tj. hybrido-
gennĺch taxonů a hybridů s účastí H. pilosella. Obtížné je
především odlišování od H. piloselliflorum. od kterého se liší
sivě zelenými, na líci obvykle zcela lysými listy. obkopina-
tými a na vrcholu zaokrouhlenými listy na výběžcích a světle
lemovanými vnějšími zákrovními listeny (H. piloselliflorum
má listy obvykle pouze mírně nasivčlé, na líci s roztr. jedno-
duchými chlupy,listy na výběžcíchjsou eliptické ažobkopi-
natě eliptické. často na vrcholu ± špičaté, vnější zákrovní li-
steny obvykle nemají světlý lem).

Variabilita: Velmi proměnlivý druh. rostoucí větši-
nou na společných lokalitách Hieracium lactucella a H. pi-
losella. Z velké části jde pravděpodobněo opakovaněa po-
lytopnč vznikající hybridy a velká variabilita je proto
především důsledkem karyologické diferenciace i obrovské
morfologické variability druhu Hieracium pilosella. Ná-
padnéjsou rozdíly i mezioblastmivýskytuv CR—zatímco
na Šumavěbyly zjištěny pouzetriploidní rostliny předsta-
vujĺcĺ primární hybridy, krkonošské rostliny jsou tetraplo-
idní a pentaploidní (jejich evoluční historie není zcela jasná,
na jejich vzniku se mohl podílet i jiný druh) a zčásti apo-
miktické (KRAHULCOVÁet al. 2001). V poslední době se od
H. schultesii většinou vyčleňuji jako samostatnédruhy alp-
ské H. astrotrichum (NAEGELI et PETER) ZAHN emend. VAN
SOEST[z H. schultesii grex ľiltophyllum (NAEGELTet PETER)
ZAHNI a H. soleirolianum ARVET-TOUVETet BRIQ. (z H.
schultesii grex soleirolianum (ARVET-TOUVETet BRIQ.)
ZAHNI, známé pouze z Korsiky a Sardinie. Hieracium schul-
tesii v užším smyslu je pak ve str. ajv. Evropě členěno pře-
devšĺm na základě rozdílů ve tvaru listů (± souvislá fada
přechodů Odlistů připomínajících H. lactucella k listům při-
pominajícim H. pilosella). tvaru. odění a barvě zákrovních
listenů a způsobu větvení květenství (hluboce či mělce vi-
dlicovité) do více než 40 subspeciĺ.z našehoúzemíje uvá-
děno 12 subspeeiĺ vyžadujících další podrobné studium.

Ekologie a cenologie: Louky, trávníky,
okraje cest; na půdách hlinitých až písčitohlini-
tých, čerstvě až střídavě vlhkých, řidčeji sušších,
slabě kyselých až kyselých. živinami chudších,
nevápnitých. Roste především ve společenstvech
svazů Violion caninae aNardo-Agrostion tenuis.

Rozšíření v CR: Roztroušeně v místech
společnéhovýskytu Hieracium lactucella a H. pi-
losella, od termofytika po oreofytikum: roste od
planárního do supramontánního stupně s těžištěm
rozšíření v suprakolinním a montánním stupni
(max.: Šumava, Horská Kvilda, 1070 m; Krko-
noše, Horní Mísečky, 1060 m).
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T: 3. Podkruš. pán., 6, Džbán, II. Stř. Pol., 16. Znoj.-
brn. pah., 21. Haná.—M: 25. Krušn. podh.. 31. Plz. pah.. 39.
T?eboň. pán., 45. Verner. střed., 53. Podješ.. 62. Litomyš.
pán.,67. Ceskomor.vrch., 68. Mor. podh.Vysoč.,75.Jes.
podh., 76. Mor. brána, 80. Stř. Pobeč.,84. Podbesk.pah.—
O: 88.Šum.,89.Novohr.hory,92.Jiz. hory. 93. Krk.. 99.
Mor.-slez. Besk.

Celkové rozšíření: Střední,s. a v. Evropa, na západ
do Francie.Belgie aNizozemska, naseverdo Švédskaa sz.
Ruska, na východ do stř. části evropského Ruska (horni Po-
volžĺ), na jih do s. Itálie (Alpy), na Korsiku a Sardinii a do
Rumunska (chybí v Bulharsku).

60. Hieracium aurantiacum L. — jestřábník
oranžový Tab. 115/3

Hieracium aurantiacum LINNAEUSSp. PI. 1753. —
Syn.: Pilosella auranľiaca (L.) F. W. SCHULTZet SCHULTZ
BIP- Flora, Regensburg. 45:426, 1862.

Exsikáty: BAENITZHerb. Eur., no 372. —CALLIERFI.
Siles. Exs., no 220, 1104, 1105.—Hieracia Naegeliana, no
18, 232. —ZAHN Hieraciotheca Eur., no 721. —Extra fines:
ARVET-TOUVETet GAUTIER Hieraciotheca Gall., no 327, 816,
817, 1326, 1327.- FI. Gall. Germ. Exs.. n0413.- FI.
Exs. Austro-Hung.. no 3018—3020.- FRIESet LAGGERHie-
racia Eur. Exs.. no 20. —Hieracia Naegeliana, no 17.80—82.
122. 123. 150. 194. 287. 290. - Reliq. Maill.. no 1369. -
SCHULTZ Herb. Norm„ no 704. —SCHULTZ BF. Cichoriaceo-

theca, suppl., no 109. —SUDREHerb. Hieraciorum. no 96. —
WIRTGEN Pl. Rhen.. no 826. — ZAHN Hieraciotheca Eur„ no
2, 209.210, 312.416.417. 513a. 610, 812.

Vytrvalé, měkce chlupaté byliny s přízemní
růžicí. Výběžky nadzemní i podzemní (někdy
rostliny bez výběžků). nadzemní krátké, nanejvýš
15 cm dl., především blízko insercí listů s čet-
nými jednoduchými chlupy, obvykle tmavě fia-
lové až hnědofialové, s ± stejně velkými, ob-
kopinatými, na vrcholu zaokrouhlenými listy,
podzemní výběžky tenké, lámavé, s drobnými šu-
pinovitými listy. Lodyha přímá. cm
dl., jednoduchá, v dol. části s hustými světlými
jednoduchými chlupy, ve stř. části s četnými
± rovnovážně odstávajícími 2—5mm dl. světlými
jednoduchými chlupy s krátkou černou doj. částí
(vz. celé chlupy šedavě naběhlé), ojedinělými
0,2—(),5mm dl. černými stopkatými žlázkami
a roztr. hvězdovitými chlupy, v hor. části a pod
květenstvím s roztr. až četnými (těsně pod kvě-
tenstvím chlupy vždy četnější) jednoduchými
chlupy s černou bází a často celými kouřově še-
dými, s četnými stopkatými žlázkami a četnými
hvězdovitými chlupy. Listy celokrajné, na okraji
častos navzájem oddálenými mukronátními žláz-
kami, až jemně zubaté, měkké, po obou stranách
s četnými měkkými 1,5—2,5mm dl., na řapíku
a na rubu na stř. žilce až 4 mm dl. světlými jed-
noduchými chlupy, na líci bez hvězdovitých
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chlupů, na rubu (především na stř. žilce) s oje-
dinělými hvězdovitými chlupy, trávově zelené;
listy přízemní růžice v počtu 2—3(—6),řapíkaté.
7,5—15,0cm dl., 1,4—2,3cm šir., s čepelí eliptic-
kou, podlouhle eliptickou, podlouhle kopinatou
až kopinatou, na vrcholu zaokrouhlenou (někdy
s nasazenou špičkou) až tupou, postupně se zu-
žující v řapík; lodyžní listy v počtu 1—4,dolní ob-
vykle řapíkatý, 6,5—9,5cm dl., 1,3—2,0cm šir.,
sčepelí podlouhle obkopinatou ažpodlouhle elip-
tickou, na vrcholu zaokrouhlenou a s nasazenou
špičkou až špičatou, k bázi se postupně zužující,
hor. listy přisedlé,obkopinaté,eliptické nebočár-
kovitě kopinaté, na vrcholu špičaté, k bázi se po-
stupněnebonáhlezužující.Úbory malé,v počtu
(3—)5—12(—25),skládající stažené, latovité, v hor.
části někdy až okolíkovité vrcholíky. akladium
3—8(—25)mm dl., stopky úborů s ojedinělými až
roztr., až 5 mm dl. jednoduchými chlupy s černou
dol. částí a často celými kouřově šedě zbarve-
nými, hustými 0,3-0,9 mm dl. černými stopka-
tými žlázkami a hustými hvězdovitými chlupy;
zákrov vejcovitý, (6—)7—9(—10)mm dl., zákrovní
listeny čárkovitě kopinaté, na vrcholu tupé až
tupě špičaté, s roztr. až četnými jednoduchými
chlupy a stopkatými žlázkami a s roztr. hvěz-
dovitými chlupy, tmavě černozelené, na vrcho-
lu často nachově naběhlé, střední a vnitřní svět-
leji lemované. Květy jazykovité, s ligulou až 10
mm dl., nachovč červenou, oranžově červenou
nebo oranžovou; čnělka a bliznová ramena čer-
nožluté. Nažky 1,9—2,2mm dl., černohnědé.
VII-VIII. Hkf.

= 36 (CR: 88. šum., 91. Žďár,vrchy, 93.
Krk.), 45 (CR: 93. Krk.), 27, 31.54, 63 (extra fi-
nes)

Poznámka I: Experimentálním křížením se podařilo
získat i vyšší ploidnĺ úrovně (SKALINSKA1973. 1976),které
ale v přirodé bud vůbec nevznikají. nebo nepřežívají. Aneu-
ploidni počet (2n = 31 ) je znám z Nového Zélandu.

Poznámka 2: ÚčastH. aurantiacumv hybridníchČi
hybridogenníchtypechje lehcepoznatelnápodleoranžovéaž
červené barvy květů.

Variabi lita: Proměnlivý druh.předevšímv počtuúbo•
rů a způsobu větvení vrcholíku, počtu lodyžních listů, délce
jednoduchých chlupůna listech,ve tvaru listů avOděnía bar-
vě zákrovních listenů. Nápadné a především v minulosti čas-
to taxonomicky hodnocené jsou i rozdíly v barvě květů (oran-
žověčervené,purpurověčervené),v mnohapřípadechseale
pravděpodobnějedná o introgresi zestranyjiných žlutokvě-
tých jestřábníků. Ze stř. a jv. Evropy je udáváno ca 20 sub-
specií. z našehoúzemí jsou známy subsp.auranriacum, subsp.
hinrerhuberi (SCHULTZ.BIP.)ZAHN,subsp.melinoides NAEGELI
et PETER,subsp.carpaľhicola NAEGELIet PETERasubsp.por-
phyromelanum NAEC,ELIet PE-rER.Zatímco první tři mají
alespoň 5 úborů, 3—4lodyžní listy a světle lemované stř. zá-
krovní listeny, subsp. carpathicola a subsp. porphyromela-
nummají úboň, obvykle 2 lodyžní listy a str.zákrovní

listeny bez světlého lemu. Nápadným znakem rostlin obvyk-
le řazenýchk subsp.carpathicola jsou světlejší liguly, pouze
okrajové jsou na vnější straně nachově červené; snad jde
o introgresi ze strany jiného žlutokvětého druhu, nejspíše
H. caespitosum nebo jeho hybridů. V poslední době byly ně-
které šumavskérost liny určovány jako H. aurantiacum subsp.
atropurpureum PETER.Vnitrodruhové členění není doposud
uspokojivě vyřešeno, nejvčtšim problémem je hodnocení
morfotypů vzniklých pravděpodobně introgresí jiných druhů.

Ekologie a cenologie: Louky, vysoko-
stébelné bylinné nivy, pastviny, travnaté lesní
světliny, příkopy podél komunikací, okraje cest,
parkové trávníky, hřbitovy; na hlinitých, čerstvě
ažstřídavěvlhkých, obvykle slaběkyselýchažky-
selých, méněčasto neutrálních, hlinitých až hlini-
tojílovitých, živinami chudých až středně boha-
tých nevápnitých půdách. Je znám především ze
společenstev svazů Nardo-Agrostion tenuis, Po-
lygono-Trisetion, Violion caninae, Cynosurion
aArrhenatherion elatioris, vzácně i Calamagros-
tion villosae a Adenostvlion.

Rozšíření v CR: Původněpravděpodobně
druh vysokohorskýchniv. rozšířenýnaŠumavě,
v Krkonoších, na Králickém Sněžníku (s převa-
hou na polské straně), v Hrubém Jeseníku a snad
i v Beskydech: v souvislosti s odlesňováním kra-
jiny se druhotně rozšířil i na louky. Především
v horských a podhorských oblastech je často PČ-
stován jako okrasná trvalka nazahrádkách amís-
ty zplaňuje, na mnohá místa byl také záměrně
vysazen či zavlečen s travním osivem. Původní
v oreofytiku, druhotně v chladnějších územích
mezofytika a vzácně i v termofytiku: od montán-
ního do subalpínského stupně,druhotně i ve stup-
ni planárním, kolinním a především suprakolin-
ním (max.: Krkonoše, Luční hora, ca 1300 m). —

Pravděpodobnépůvodní výskyt: O: 88. Šum. (misty
často.alespoňv oblastiŠumavskýchpláníjistě původní),93.
Krk. (roztr.. na mnoha lokalitách ale zplanělý či vysazený),
96. Král. Sněž. (původní ale především na polské straně, na
naší straně vysazován v 60. letech 20. stol.), 97. Hr. Jes. (mís-
ty Často, většinou původní), 99. Mor.•slez. Besk. (snad pů-
vodní).

Zplanění či záměrné výsadby (fyt. o. uvedené v pred-
chozím odstavci zde již nejsou opakovány. byť i tam sejedná
o zčásti nepůvodní výskyt): T: 4. Loun.-lab. střed. (vz.), 10.
Praž.ploš.. 15.Vých. Pol. (vz.), 16,Znoj.-brn. pah.(vz.). 21.
Haná(Vyškov. zavlečen s travním osivem).—M: 22. Halštr.
vrch., 24. Hor. Poohří (vz.), 25. Krušn. podh. (spíše vz.), 26.
Ces.les,27.Tachov.bráz.(vz.). 30.Jesen.-rak.ploš. (vz.), 31.
Plz. pah., 32. Křivokl. (roztr.), 34. Plán. hřeb. (vz.), 35. Pod-
brd. (vz.). 36.Horaž. pah.(Bělčice—Kocelovice: Paštiky,les
Paseka).37.Sum.-novohr.podh.(vz.),40.Jihočes.pah.(vz.
41. Stř. Povlt. (vz), 45. Verner. střed, (vz.), 48. Luž. kotl., 49.
Frýdl.pah.(HorníŘasnice).50.Luž.hory.52.Ral.-bez.tab.,
53.Podješ..54.Ješ.hřb.,59.Orl. podh.(vz. 64.Říčan.ploš.,
65. Kutnoh.pah.,66. Hornosáz.pah.(vz.). 67. Ceskomor.
vrch„ 69.Želez.hory(vz., předevšímbřehyvodníchnádrží),
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70. Mor. kras (vz.), 73. Hanuš.-rychleb. vrch., 74. Slez. pah.,
75. Jes.podh„ 81. Host. vrchy. 83. Ostr. pán., 84. Podbesk.
pah.—O: 85. Kruš. hory (vz.). 86. Slavk. les, 89. Novohr. ho-
ry (velmi vz.),90.Jihl. vrchy,91.Zdár vrchy,92. Jiz.hory,
95. Orl. hory.

Celkové rozšíření: Původní ve vyšších pohořích str.
Evropy a v některýchúzemích s. Evropy; od Francouzského
středohoří,přesVogézy,Juru,Alpy. Šumavu,Harzanejvyš-
ší sudetská pohoň do Karpat a Bosny a Hercegoviny, na se-
veru Skandinávie zhruba po polární kruh. Finsko, několik růz-
ně velkých arel v sz- Rusku. Synantropnč na západ až po Is-
land, Britské souostroví a Pyreneje, na východ do z. Části
evropského Ruska, j. a s. hranice sezhruba kryje s původním
výskytem; SeverníAmerika.—Mapy:ZAHN1921—1923:1240;
DIJKSTRA et al. Acta Bot. Neerl. 2:524. 1953: HULTĚN FA
1968:959; HULTĚN NE 1986:948; MEUSEL et al. 1992:558.

Poznámka: Hieraciumaurantiacumje hlavnídruh. Na
našem územi sevyskytují následující od něho odvozené ved-
lejší druhy: 62. H. blyttianum (H. aurantiacum —H. lactucel-
la), I Ol. H. calomastix (H. aurantiacum —H. piloselloides),
63. H. fuscoatľunt (H. aurantiacum —H. caespitosum), 64. H.
rubrum (H. aurantiacum > H. flagellare, H. aurantiacum >
H. pilosella) a61. H. stoloniflorum (H. aurantiacum H. pi-
losella).

61. Hieracium stoloniflorum W. et K. —jestřáb-
ník výběžkokvětý
(H. aurantiacum H. pilosella)

Hieracium stoloniflorum WALDSTEINet KITAIBELDescr.
Icon. PL Hung. 3:303, 1812.- syn.: Pilosella stoloniflora
(W. et K.) F.W. SCHULTZet SCHULTZBIP.Flora, Regensburg.
45:423. 1862.

Nižší, vytrvalé, měkce chlupaté byliny s pří-
zemní růžicí. Výběžky nadzemní, dlouhé, s obko-
pinatými až podlouhle obkopinatými, na vrcholu
zaokrouhlenými, stejně velkými nebo směrem ke
konci výběžků postupněsezmenšujícími listy. Lo-
dyha přímá nebo krátce vystoupavá, 12—25(—30)
cm dl., jednoduchá, tenká, v dol. části s četnými
± rovnovážně odstávajícími světlými jednodu-
chými chlupy, roztr. hvězdovitými chlupy a někdy
i s ojedinělými stopkatými žlázkami, v hor. části
s roztr- ± rovnovážně odstávajícími 1,8—2,5mm
dl. měkkými světlými jednoduchými chlupy sčer-
nou dol. částí (nebo někdy celými šedavě naběh-
lými), četnými 0,2—0,9mm dl. černými stopkatý-
mi žlázkami a četnými hvězdovitými chlupy. Lis-
ty celokrajné, na líci sčetnými měkkými 2—4mm
dl. bělavými jednoduchými chlupy, bez hvězdo-
vitých chlupů, trávově zelené, na rubu s roztr., na
stř. žilce četnými jednoduchými chlupy a četnými
hvězdovitými chlupy, mírně nasivěle zelené; listy
přízemní růžice řapíkaté, 6—II cm dl., 1—2cm šir.,
s čepelí podlouhle obkopinatou, na vrcholu zao-
krouhlenou nebo hrotitou, méně často tupě špiča-
tou, k bázi postupně sezužující; lodyžní listy v po-
čtu (0)1—2,dolní řapíkatý nebo přisedlý, 3—8cm
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dl., 0,8—1,7cm šir., podlouhle obkopinatý až úz-
ce obkopinatý, na vrcholu tupě špičatý, ménč čas-
to zaokrouhlený, hor. list (je-li vyvinut) menší,při-
sedlý, čárkovitě obkopinatý nebo čárkovitě elip-
tický. Úborystředněvelké,v počtu2—4,skládající
hluboce vidlicovitě větvené vrcholíky, akladium
3—20cm dl., stopky úborů s ojedinělými až3 mm
dl. světlými jednoduchými chlupy s černou dol.
částí (někdy jsou chlupy po celé délce šedavěna-
běhlé), četnými 0,2—0,8mm dl. černými stopka-
tými žlázkami a s hustými hvězdovitými chlupy;
zákrov vejcovitý až polokulovitý, 7—II mm dl.,
zákrovní listeny čárkovitě kopinaté,navrcholu tu-
pé až tupě špičaté, s četnými jednoduchými chlu-
py a stopkatými žlázkami a s roztr. hvězdovitý-
mi chlupy, černozelené, střední a vnitřní na okra-
ji světleji lemované. Květy jazykovité s ligulou
plochou, až 13 mm dl., purpurově nebo oranžově
červenou; čnělka a bliznová ramena žluté nebo
šedožluté. Nažky 1,8—2,1 mm dl., hnědočerné.
VI-VII, Hkf.

2n = 45 (čR: 93. Krk.), 54 (CR: 93. Krk.). 27,
36, 46 (extra fines)

Variabilita: Proměnlivý především v délce akladia,
počtu úborů, délce výběžků a celkové výšce. Ze středni
Evropy je uváděno 15 subspecií, rostliny z našehoúzemí od-
povídají nominátnĺ subsp. stoloniflorum. Ve srovnání s po-
dobným H. rubrum více proměnlivý druh.

Ekologie a cenologie: Louky, okraje
cest, často na narušovaných místech; na půdách
hlinitých, čerstvě vlhkých, kyselých, živinami
chudých, méně často středně bohatých. Roste ve
společenstvech svazu Nardo-Agrostion a Violion
caninae a v přechodných porostech mezi svazy
Polygono-Trisetion a Violion caninae.

Rozšíření v CR: Vzácně v Krkonoších, na
ŠumavěanaJeštědskémhřbetu;v suprakolinním
a montánnímstupni (min.: Kryštofovo Údolí,
4()5m; max.:Horní Malá Úpa,Pomezníboudy,
950 m). A

M: 54.Ješ.hřb.(KryštofovoÚdolí).—O: 88.Sum.(Zhů-
ří u ŽeleznéRudy,Hadí vrch; Zhůřĺ u KašperskýchHor;
Knížecí Pláne), 93. Krk. (pouze ve v. části v oblasti Malé
avelké Úpy).

Poznámka: Hieracium stoloniflorum uvádí z Krkonoš
poprvé G. Schneider (SCHNEIDER1888—1895)z luční enklá-
vy u tehdy stojící boudy Schlingelbaudena slezské stranč
Krkonoš (dnesmísto nazývané Polana) a z Pomezních bud na
českém území. ZAHN ( 1921—1923. 1922—1938) ale ztotožňu-
je tyto rostliny s druhem H. blyttianum a druh H. stoloniflo-
rum z Krkonoš neuvádí; stejně tak se druh neobjevuje ani
v pracích vycházejících z Zahnových monografií (DOSTAL
Květ. ČSR 1948-1950, DOSTÁLNová Květ. CSSR 1989).
Nově byl výskyt v Krkonoších potvrzen a publikován až kon-
cem 90. let 20. stol. (KRAHULCOVÁet KRAHULEC 1999).
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Celkové rozšíření: Evropa, ostrůvkovitě v Alpách,
naŠumavě.v Krkonoších,v Karpatechajejich podhůřích.
izolovaně v Bosně a Hercegovině; ojediněle (jako hybridi
zplanělého H. aurantiacum) i v s. a sv. Německu. Nizozem-
sku, Švédsku a Severní Americe.

Poznámka: Z luční enklávy u tehdy stojící boudy
Schlingelbaude na slezské straně Krkonoš (dnes místo na-
zývané Polana) byl popsán druh Hieracium rubripilosella
G.SCHNEIDER (SCHNEIDER1888—1895).Zahnnejprveradí ten-
to druh do blízkosti H. stoloniflorum (ZAHN 1902:1717), po-
zdčji (ZAHN 1921-1923, 1922-1938) v hodnotě subspecie
k H. cernuatum SVDRF.(H. blyttianum —H. pilosella). Inter-
pretace jména je ale značně nejasná (dokladový materiál se
s největší pravděpodobnostínezachoval); v originálním po-
Pisuje zdůrazněno,že lodyhaje sicezakončenápouze I úbo-
rem. neseale zaschlý nevyvinutý úbor (a vidlicovité větvení
je typické pro H. stolonif70rum). Jinak popis víceméněod-
povídá H. stoloniflorum anelze proto zcela vyloučit, Žesejed-
nalo pouze o netypickou rostlinu zařaditelnou k tomuto dru-
hu. Z nejasnéhovztahu mezi těmito taxony pramení zřejmě
i Šourkůvúdajo výskytuH.rubripilosellanaPomezníchbou-
dách.ŠOUREK (Květ. Krkonoš,p.274, 1969)pravděpodobně
přejal Schneiderůvúdaj o výskytu H. stoloniflorum a uvedl
jej pod jménem H. rubripilosella.

62. Hieracium blyttianum FRIES— jestřábník
Tab. 112/2Blyttův

(H. aurantiacum —H. lactucella)

HieraciumblytrianumFRIESUppsalaUniv. Ärsskr.
1862:21, 1862. - syn.: Pilosella blytľiana (FRIES) F. W.
SCHULTZ et SCHULTZBIP.Flora. Regensburg,45:425, 1862.—
Hieracium pyrrhanthes NAEGELIet PETERHierac. Mitt.-Eur.
1:330, 1885. —H. goderianum G. SCHNEIDERRiesengebirge
in Won u. Bild 1889.

Exsikáty: CALLIERFI. Siles. Exs., no 1112.-
FI. Selecta Exs.. no 2777. —PETRAK FI. Bohem, Morav. Exs.,
no 267. —SUDRE Herb. Hieraciotum, no I (N. —ZAHN Hiera-
ciotheca Eur.. no 722. — fines: BAEN"IZ Herb. Eur.. no
7763, —DAHtSTEDT Hieracia Scand., fasc. 8. no 26. —FRIES
et LAGGERHieracia Eur. Exs., no 16. —LINDEBERGHieracia
Scand.. no 14, —NORRLIN Herb. Pilosellanłm Fenn., fasc. I,
no 38-41.51, 52, 65.66. —NORRLINHieracia Exs., fasc. 3, no
97-99.105.106. -SCHULTZ Herb. Norm., set n.. no 542, 2021.
—ZAHN Hieraciotheca Eur., no 611.

Vytrvalé nasivěle až sivě zelené byliny s pří-
zemní růžicí, vzhledem připomínající H. auran-
tiacum. Výběžky nadzemní i podzemní, někdy
rostliny bez výběžků, nadzemní výběžky tenké,
hnědé, na konci s nahloučenými úzce obkopi-
natými listy, jinak listy často pouze drobné, šupi-
novité. Lodyha přímá, (25—)30—40cm dl., jedno-
duchá, v dol. části s četnými rovnovážně odstá-
vajícími světlými jednoduchými chlupy, nachově
naběhlá, ve stř. části s roztr., méně často pouze
ojedinělými rovnovážně odstávajícími 2,0—4,5
mm dl. světlými jednoduchými chlupy s kratič-
kou tmavou dol. částí a s četnými hvězdovitými
chlupy, v hor. části s roztr., pod květenstvím
někdy až četnými jednoduchými chlupy, roztr.

0,3—0,7 mm dl. černými stopkatými žlázkami
a četnými hvězdovitými chlupy, hor. 1/2 lodyhy
často nachově hnědě zbarvená. Listy celokrajné,
někdy s navzájemoddálenými drobnými mukro-
nátními žlázkami, nasivělé až sivě zelené (barvou
připomínající H. lactucella), na ploše ± lysé, na
okrajích a na rubu na str. žilce (vz. i na ploše)
s roztr. 1,5—3,0mm dl. světlými jednoduchými
chlupy, hvězdovité chlupy pouze ojediněle na ru-
bu na stř. žilce, u hor. lodyžních listů i na rubu na
ploše; listy přízemní nižice v počtu 3—7,křídlatě
řapíkaté nebo přisedlé, 6—10cm dl., 0,8—1,7cm
šir., s čepelí obkopinatou až podlouhle obkopi-
natou, na vrcholu zaokrouhlenou a často s nasa-
zenou špičkou, k bázi se postupně zužující; lo-
dyžní listy v počtu (2)3—4(5), dolní 2—3vždy
v dol. části lodyhy, nejdolejší list vyrůstající blíz-
ko od báze lodyhy, přisedlý, méně často křídlatě
řapíkatý, 5—II cm dl., 1,0—1,7cm šir., s čepelí ob-
kopinatou až podlouhle obkopinatou, na vrcholu
zaokrouhlenou a s nasazenou špičkou, k bázi se
postupně zužující, stř. lodyžní listy přisedlé, ob-
kopinaté až úzce eliptické, na vrcholu tupě špi-
čatéaž špičaté.Úbory malé,v počtu6—20,sklá-
dající staženákvětenství, akladium 3—15mm dl.,
stopky úborů s ojedinělými až 4 mm dl. světlými
jednoduchými chlupy s krátkou černou dol. částí
(někdy jsou chlupy po celé délce šedavěnaběhlé),
četnými 0,2—0,6mm dl. černými stopkatými žláz-
kami a s hustými hvězdovitými chlupy; zákrov
vejcovitý až polokulovitý, 6—8(—9)mm dl., zá-
krovní listeny čárkovitě kopinaté, navrcholu tupé
až tupě špičaté, s roztr. až četnými jednoduchý-
mi chlupy a stopkatými žlázkami a s roztr. hvěz-
dovitými chlupy, černozelené, střední a vnitřní na
okraji světleji lemované. Květy jazykovité s li-
gulou plochou, až 12 mm dl., purpurově nebo
oranžově červenou; čnělka a bliznová ramena
černožluté. Nažky 1,8—2,1mm dl., hnědočerné.
VI-VII. Hkf.

2n = 36 (CR: 93. Krk.), 54 (extrafines)

Variabilita: V rámci areálu značně proměnlivý, z na-
šehoúzemfje aleznámapouzesubsp. latibracteumPETER.

Ekologie a cenologie: Vlhčí apředevším
zrašelinělé louky, napůdách vlhkých ažmokrých,
kyselých, živinami chudých. Je znám především
z porostů přechodného typu mezi svazy Caricion
fuscae a Nardo-Agrostion tenuis. Ekologicky se
nápadně odlišuje od ostatních krkonošských
jestřábníků podrodu Pilosella, které jsou vázány
většinou na společenstva svazů Nardo-Agrostion
tenuis a Polygono-Trisetion.
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Rozšíření v CR: Pouze ve v. části Krko-
noš v montánním stupni oreofytika v nadmořské
výšce 97(A020 m.

O: 93. Krk. (pouze několik různě početných populací
v oblastiMaléÚpyaPomezníchbud).

Celkové rozšíření: Alpy, Krkonoše, Karpaty, Skan-
dinávie, Finsko, Estonsko. sz. Rusko.

63. Hieracium fuscoatrum NAEGELIet PETER—
Tab. 113/2jestřábník hnědočerný

(H. aurantiacum —H. caespitosum)

Hieracium fuscoatrum NAEGELIet PETERHierac. Mitt.-
Syn. : Pilosellafuscoatra (NAEGELIetEur. 1:315. 1885.

PETER) Preslia 43:184. 1971.
Exsikáty: Extra fines: NORRLLNHieracia Exs.. fasc. 3,

n061, 119. 120.

Vytrvalé měkce chlupatébyliny spřízemní rů-
žicí. Výběžky nadzemní i podzemní, někdy rost-
liny bez výběžků, nadzemní výběžky krátké, ten-
ké až tlusté, hnědočervené, s nahloučenými, mé-
ně častonavzájem oddálenými, obvykle ± stejně
velkými, obkopinatými, na vrcholu zaokrouhle-
nými listy. Lodyha přímá, 25—45cm dl., obvykle
jednoduchá, dutá a lehce smáčknutelná, v dol.
části (až k inserci nejdolejšího lodyžního listu)
s hustými měkkými světlými jednoduchými chlu-
py a ojedinělými hvězdovitými chlupy, nachově
naběhlá, ve stř. části s četnými rovnovážně odstá-
vajícími 1,5—5,0mm dl. jednoduchými chlupy
s krátkou černou do). částí, roztr. 0,2—0,6 mm dl.
tmavými stopkatými žlázkami a roztr. hvězdovi-
tými chlupy, pod květenstvím s četnými jednodu-
chými chlupy, buď světlými s černou bází nebo
téměř celými šedočernč naběhlými, četnými až
hustými stopkatými žlázkami a hustými hvězdo-
vitými chlupy, často hnědočerveně naběhlá.Listy
mčkké, celokrajné, s navzájem oddálenými muk-
ronátními žlázkami, oboustranně s četnými měk-
kými 1—3mm dl. světlými jednoduchými chlupy,
jen na okraji a na rubu na stř. žilce s roztr. hvěz-
dovitými chlupy, trávově zelené; listy přízemní
růžice v počtu 3—8,řapíkaté, vnější s čepelí obko-
pinatou až podlouhle eliptickou, na vrcholu za-
okrouhlenou a s nasazenou špičkou, k bázi po-
stupně sezužující, vnitřní 9—20cm dl., 1,0—2,8cm
šir., s čepelí podlouhle obkopinatou až podlouhle
eliptickou, na vrcholu špičatou, postupně se zu-
žující v křídlatý řapík; lodyžní listy v počtu2—4(5),
dolní křídlatě řapíkaté, 8—12cm dl., 0,7—1,3cm

šir., sčepelí podlouhle obkopinatou ažpodlouhle
eliptickou, na vrcholu špičatou, k bázi postupně
sezužující, stř. listy přisedlé, eliptické ažobkopi-
naté, na vrcholu špičaté, k bázi postupně sezužu-
jící, hor.listy úzké,čárkovité.Úborymalé,v po-
čtu 10—30(—40)skládající stažené latovité vrcho-
líky, akladium mm dl., stopky úborů
s ojedinělými až roztr., 2—4(—5)mm dl. jednodu-
chými chlupy, buď celými černě naběhlými nebo
alespoň s černou dol. částí, s četnými až hustými
0,2—0,8mm dl. černými stopkatými žlázkami
a hustými hvězdovitými chlupy; zákrov 7—9mm
dl. (u rostlin mimo našeúzemí i jen 4—5mm), zá-
krovní listeny čárkovitě kopinaté. tupé až tupě
špičaté, s roztr. obvykle tmavými (nebo alespoň
s tmavou dol. částí) jednoduchými chlupy, roztr.
stopkatými žlázkami a roztr. hvězdovitými chlu-
py, černozelené, navrcholu hnědočerveně naběh-
lé, vnitřní světleji lemované. Květy jazykovité sEi-
gulou až 9 mm dl., oranžovou; čnělka a bliznová
ramenačernožluté. Nažky I ,7—I,9 mm dl., hnědo-
černé. (2. pol.)V11. Hkf.

2n = 36 (CR: 93.Krk.)

Variabilita: Druh byl popsánnazákladěuměle získa-
néhybridní rostliny, pozdějik němubyly přiřazovány i v pří-
rodč nalezené rostliny. Přírodní populace vznikaly pravdě-
podobněopakovaněa nezávisle(polytopnë). Ve v. části stř.
Evropy a v Makedonii jsou rozlišovány 2 subspecie. subsp.
fuscoatrum a subsp. silvicoliforme ZAHN•.krkonošské rostli-
ny se morfologicky blíži (ale nejsou zcela identické) nomi-
nátnĺ subspecii. Druhá subspecie (uváděná z Makedonie) ale
s největší pravděpodobností zahrnuje hybridogenní či hyb-
ridni rostliny vznikající křížením H. aurantiacum a H. one-
gense(které ale dříve nebylo obvykle hodnoceno jako samo-
statný druh a bylo spojováno s H. caespitosum). a není proto
možné ji radit k H. fuscoatřum. Stejný původ (tj. rodiče
H. aurantiacum aH. onegense)mají zřejmě i severoevropské
druhy H. chaetodennum POHLEet ZAHN, H. rubrionegense
NORRLINaH. semionegense NORRLIN.

Poznámka: Rostliny morfologicky podobnéH. fitsco-
atruntbyly sbíránynaŠumavě.Snejvětšípravděpodobnosti
se však na jejich vzniku podílely druhy H. aurantiacum
aH. glomeratum.

Ekologie a rozšíření v ČR: Horské ko-
sené i opuštěné louky, narušované travnaté plo-
chy; na hlinitých až hlinitojílovitých, čerstvě
vlhkých, kyselých, živinami chudých až středně
bohatých nevápnitých půdách. Je znám z degra-
dačních fází svazu Nardo-Agrostion tenuis. Ros-
te pouze ve v. části Krkonoš na jediné lokalitě
v montánnímstupnioreofytika(HorníMaláÚpa,

Tab. 112: I Hieracium cymosum,Ia —líc listu, lb —stopkaúboru a zákrov.—2 H. blyttianum, 2a —rub listu, 2b—zákrovní
listen. —3 H. echioides, horníčást lodyhy, 3a—dolní část lodyhy, 3b—rub listu, 3c —stopkaúboru, 3d —zákrovní listen.
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960 m. První nález pochází z r. 1979. Lze před- přisedlé, 11—20cm dl., 1,2—2,5(—3,0)cm šir., s če-
pokládát, že původ výskytu spočíváve velmi ne- pelí podlouhle obkopinatou, podlouhle eliptic-
dávné hybridizaci, nebot je málo pravděpodobné, kou nebo obkopinatou, navrcholu zaokrouhlenou
žeby unikl pozornosti v dřívějších dobách, kdy se a s nasazenoušpičkou nebo tupě špičatou, k bázi
v Krkonoších v několika etapách prováděl po- postupně se zužující; lodyžní listy v počtu 2—4,
drobný výzkum jestřábníků. dolní vyrůstající obvykle nanejvýš 2 cm nad bází

lodyhy, řapíkatý, 11—20cm dl., 1,4—2,2cm šir.,Celkové rozšíření: Krkonoše, Karpaty; Severní
s čepelí podlouhle obkopinatou, obkopinatou ne-Amerika. Sběry z Makedonie, Finska a Ruska patří s největší
bo podlouhle eliptickou, na vrcholu zaokrouhle-pravděpodobností k jinému hybridogennĺmu druhu.
nou nebošpičatou, k bázi postupněsezužující, stř.
lodyžní list obvykle přisedlý, obkopinatý, úzce64. Hieracium rubrum PETER—jestřábník čer-
obkopinatý, úzce eliptický až eliptický, na vrcho-Tab. 115/1vený
lu špičatý,hor.list obvykledrobný.Úborystřed-(H. aurantiacum > H.flagellare, H. aurantia-
ně velké, v počtu 2—6,skládající volné, latovité,cum > H. pilosella)
vz. až vidlicovitě větvené (větvení začíná téměř

Hieracium rubrum PETERFlora, Regensburg, ser. n., vždy až nad 1/2 výšky rostliny) vrcholíky, akladi-
39:126. 1881.—Syn. • Hieracium rubrum subsp. chaunant- um cm dl., stopky úborů s -hes NAEGELI et PETERHierac. Mitt.-Eur. 1:322, 1885. H.

roztr. až 6 mm dl. světlými jednoduchými chlupychaunanthes (NAEGELI et PETER) ZAHN in ENGLER Pflanzen-
s kratičkou nebo až do 1/3 délky chlupu sahajícíreich 1923. H. rubriflorum ZAHN in
černou dol. částí, četnými mm dl. stopka-SCHINZet R. KELLER FI. Schweiz, ed. 2, 2:253, 1905. —Pilo-

selia rubra (PETER)SOJÁKPreslia 43:184, 1971. tými žlázkami a četnými hvězdovitými chlupy;
Exsikáty: Hieracia Naegeliana, no 20. zákrov polokulovitý, 9—II mm dl., zákrovní liste-

ny čárkovitě kopinaté, na vrcholu špičaté, s čet-Vytrvalé, měkce chlupaté byliny spřízemní li-
nými světlými nebo šedočerněnaběhlými jedno-stovou růžicí, připomínající H. aurantiacum. Vý-
duchými chlupy a četnými stopkatými žlázkamiběžky podzemní i nadzemní (někdy rostliny bez
a hvězdovitými chlupy, šedozelené nebo černo-výběžků), poměrně často přítomny flagely; nad-
zelené, na vrcholu nachové, střední a vnitřní svět-zemní výběžky až 18 cm dl., s měkkými jedno-
leji lemované. Květy jazykovité, s ligulou plo-duchými chlupy, s navzájem oddálenými, po celé
chou, až 15mm dl., purpurově nebo oranžově čer-délce výběžku ± stejně dlouhými, podlouhle ob-
venou; čnělka a bliznová ramena černožluté.kopinatými, na vrcholu zaokrouhlenými nebo tu-
Nažky 2,5—2,8mm dl., hnědočerné.VI—VII. Hkf.pě špičatými listy. Lodyha přímá nebo mírně vy-

2n = 54 (CR: 93. Krk.)stoupavá, (16—)25—42cm dl., jednoduchá nebo
s 1—2větvemi, v dol. části s hustými měkkými Poznámka: Hexaploidní Hieracium rubrum je mo-
světlými jednoduchými chlupy a s roztr. hvěz- delovým příkladem fakultativního apomikta s variabilním

potomstvem. V potomstvu jedné rostliny opylené pylem te-dovitými chlupy, ve stř. a hor. části s četnými,
traploidního (2n = 36) H. pilose!la bylo zjištěno 5 ploidníchrovnovážně odstávajícími, nestejně dlouhými, úrovni —hexaploidi vznikající somatickou partenogenezí, tri-

mm dl. světlými jednoduchými ploidi vznikající partenogenetickým vývojem redukované va-
ječné buňky, pentaploidi, najejichž vzniku sepodílí reduko-chlupy s krátkou černou dol. částí (vz. jsou celé
vaná (3x) vaječná buňka a redukovanásamčí gameta(20,chlupy šedě naběhlé), ojedinělými, v hor. části
heptaploidi vznikající splynutim redukované (3x) vaječnéroztr. 0,3-0,6 mm dl. černými stopkatými žlázka- buňky a neredukované (4x) samčí gamety a oktoploidi vzni-

mi a s četnými hvězdovitými chlupy, zelená, pod kající z neredukované (6x) vaječné buňky a redukované (20
květenstvím někdy šedočerněnaběhlá. Listy celo- samčí gamety.
krajné, někdy s navzájem oddálenými drobnými Ekologie a cenologie: Krátkostébelné
mukronátními žlázkami, po obou stranáchs čet- horské louky, narušená místa, zídky, krátkodobě
nými měkkými 2,5—5,0mm dl. světlými jedno- i nekosené opuštěné louky; na čerstvě vlhkých,
duchými chlupy, na líci bez hvězdovitých chlupů, kyselých až slabě kyselých, živinami chudých až
trávově až tmavě zelené, na rubu s roztr. až čet- středněbohatých půdách. Jeznámzespolečenstev
nými hvězdovitými chlupy; listy přízemní růžice svazů Nardo-Agrostion tenuis a Polygono-Trise-
v počtu 3—7.vnější řapíkaté, s čepelí obkopinatou, tion a z přechodných společenstev mezi svazy
na vrcholu zaokrouhlenou, vnitřní řapíkaté nebo Violion caninae a Polygono-Trisetion.

Tab. 113: I Hieracium rothianum, Ia —stopka úboru a zákrov.—2 H. fuscoatrum, 2a—stopkaúboru.—3 H. bauhini, 3a—tub
listu, 3b —stopkaúboru, 3c—zákrovní listen.
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Rozšíření v CR: VýchodníčástKrkonoš
a okolí Železné Rudy na Šumavě, v montánním
stupni (max.: Pecpod Sněžkou,Modrý důl, 1150m;
min.: Pec pod Sněžkou, Růžový důl, 870 m).
NÄGELtetPETER( 1885:322) uvádějí výškové ma-
ximum v Krkonoších 1300m, pravděpodobně jde
aleo omyl způsobený nepřesnými mapovými pod-
klady.

O: 88. Sum. (Zhůřĺ u Železné Rudy, Hadí vrch: Slučí
Tah), 93. Krk. (poměrně častov oblasti Pomezních bud aMa-
lé Úpy,méněčastov okolíVelkéÚpy a v PecipodSněžkou).

Celkové rozšíření: Krkonoše,Šumava,Alpyaj.Kar-
paty (okolí Brašova),

65. Hieracium caespitosum DUMORT.—jestřáb-
ník luční Tab. 114/3

Hieracium caespitosum DUMORTIERFI. Belg. 62, 1827.
Syn. : Hieracium pratense TAUSCHFlora, Regensburg, I I,

Ergänzungsbl. I :56, 1828.—Pilosella caespitosa (DUMORT.)
P. D. SELL et C. WEST Watsonia 6:314, 1967. - Hieracium
collinum auct. non GOCHNAT 1808.

Exsikáty: Hieracia Naegeliana, no 190,291.—PETRAK
FI. Bohem. Morav. Exs.. no 268, 988. —Extra fines: BAENITZ
Herb. Eur.,n0219, 1786, 4311, 6096, 6645.- CALLEERFI. Si-

Norm.. no 3164.—Hieracia Naegeliana, no 85.151, 217, 269,
288. - HOFMANNP). Crit. Saxon., no 18, 71, 72. - MAGNIER
FI. Selecta Exs., no 3050. —SCHULTZHerb. Norm., ser. n., no
703. —SCHULTZBIP. Cichoriaceotheca, no 40. —ZAHN Hiera-
ciotheca Eur., no 315, 723.

Vytrvalé, měkce chlupaté byliny s přízemní
růžicí. Výběžky nadzemní, vz. i podzemní, někdy
rostliny bez výběžků, nadzemní výběžky krátké
nebo prodloužené, tenké až tlusté, s nahloučený-
mi, méně často navzájem oddálenými, obvykle
± stejně velkými, podlouhle obkopinatými nebo
podlouhle eliptickými, navrcholu špičatými nebo
zaokrouhlenými listy, podzemní výběžky tenké,
snadno lámavé, s drobnými šupinovitými listy.
Lodyha přímá, cm dl., obvykle
jednoduchá, dutá a lehce smáčknutelná, v dol.
části (až k inserci nejdolejšího lodyžního listu)
s hustými měkkými až 7 mm dl. světlými jedno-
duchými chlupy a s ojedinělými hvězdovitými
chlupy, nachově naběhlá, ve stř. části s četnými
2—6mmdl. bělavými jednoduchými chlupy skrát-
kou černou dol. částí, roztr. tmavými stopkatými
žlázkami a roztr. hvězdovitými chlupy, pod kvě-
tenstvím s roztr. až četnými, mm
dl. jednoduchými chlupy s černou dol. částí saha-
jící ca do 1/4 délky chlupu nebo celými černě
naběhlými, četnými až hustými 0,2—0,6mm dl.

stopkatými žlázkami a hustými hvězdovitými
chlupy. Listy celokrajné, s navzájem oddálenými
mukronátními žlázkami nebo vz. s drobnými zu-
by, oboustranně s ± hustými (na líci někdy pou-
ze roztr.) měkkými světlými 2—4mm dl. jedno-
duchými chlupy, na rubu s četnými hvězdovitými
chlupy, na líci bezhvězdovitých chlupů nebo pou-
ze ojediněle na stř. žilce, tmavě až světle trávově
zelené (nikoli nasivělé); listy přízemní růžice v po-
čtu 2—4(—8),řapíkaté, 8—15(—22)cm dl. , 1—4cm
šir., s čepelí podlouhle obkopinatou, obkopinatou
až podlouhle eliptickou, na vrcholu zaokrouhle-
nou až špičatou, postupně se zužující v křídlatý
řapík; lodyžní listy v počtu 2—4(—7),nejdolejší
lodyžní list tvarem i velikostí připomínající listy
přízemní růžice, str. lodyžní list obvykle mnohem
menší, přisedlý, podlouhle eliptický ažpodlouhle
obkopinatý, špičatý, hor. lodyžní listy malé, čár-
kovité.Úborymalé,v počtu sklá-
dající stažené, latovité vrcholíky, akladium 2—10
(—15)mm dl., stopky úborů s roztr. až četnými,
2—4(—6)mm dl. jednoduchými chlupy, buď celý-
mi černě naběhlými nebo alespoň s černou dol.
částí, s četnými až hustými 0,3—0,7mm dl. stop-
katými žlázkami a hustými hvězdovitými chlupy;
zákrov šir. až vejcovitě válcovitý, (6—)7—8(—9)
mm dl., zákrovní listeny čárkovitě kopinaté, tupé
až tupě špičaté, s četnými, obvykle tmavými (ne-
bo alespoň s tmavou dol. částí) jednoduchými
chlupy, roztr. až četnými stopkatými žlázkami
a roztr. hvězdovitými chlupy, černozelené, méně
často až žlutozelené, vnitřní úzce až šir. světleji
lemované. Květy jazykovité s ligulou plochou, až
9 mm dl., sytě žlutou, vz. liguly okrajových kvě-
tů na vnější straněmálo zřetelně červeně podélně
proužkované; čnělka a bliznová ramena hnědo-
žluté až černožluté. Nažky I , mm dl., hnědo-
černé. V—VII. Hkf.

2n = 36 (CR: 93. Krk.), 27, 45, 54, 72 (extra
fines)

Poznámka I: Velmi podobné, avšak krátce chlupaté
rostliny s malými. úzce válcovitými zákrovy a vesměspouze
podzemními, lehcelámavými. purpurověfialovými výběžky
jsou ve zde přijatémpojetí odděloványdo samostatnéhodru-
hu Hieracium onegense (NORRLIN)NORRLIN.

Poznámka 2: Na podíl H. caespitosum v hybridogen-
ních taxonech a hybridech ukazují zejména tmavé zákrovy,
četné ažhusté stopkaté žlázky na stopkách úborů a zákrovech.
jednoduché chlupy v hor. části lodyhy, na větvích květenství
a zákrovech bud téměř celé šedočernč naběhlé nebo alespoň
s delší černou dolní částí a tmavé čnčlky. Většina hybrido-
gennĺch taxonů má také kratičké stopkaté žlázky na okraji
lodyžních listů.

Tab. 114: I Hieracium glomeratum, Ia —líc listu, lb —stopkaúboru, Ic —zákrovní listen.—2 H. floribundum, 2a—rub listu.
—3 H. caespitosum,3a—stopkaúboru. —4 H. iseranum,4a—rub listu, 4b —zákrovní listen.
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Poznámka 3: Hieraciutn caespitosum bývá někdy za-
měňováno spodobným druhem H. glomeratum (H. caespito-
sum—H. cymosum), od kterého se liší delšími jednoduchými
chlupynalistechalodyze (uH. glomeratumjsouchlupy v dol.
části lodyhy kratší než je průměr lodyhy, u H. caespitosum
vždy nápadnědelší. listy H. glomeratum Častopůsobí same-
tovým dojmem), obvykle širšími přízemními listy, latovitým
květenstvím (H. glomeratum mákvětenství alespoňvhor. čás-
ti obvykle okolíkovitě stažené),listy na líci bezhvězdovitých
chlupů (H. glomeratum má na líci vždy alespoň ojedinělé
hvězdovité chlupy) a tmavými čnělkami (H. glomeratum má
čnělky obvykle žluté, vz. ale může mít i šedožluté).

Variabilita: Proměnlivý druh. především ve tvaru
a barvě zákrovních listenů, v architektuře vrcholíku a ve tva-

listů. Ze stř. a jv. Evropy je udáváno 16 subspecií, někdy
řazených do dvou skupin:

I. Skupina subspeciĺ caespitosum—zákrovní listeny jsou
tmavě černozelené. bez nebo pouze s velmi úzkým světlým
lemem. listy vždy čistě zelené. Z našeho území jsou zná-
my subsp. sudetorum (NAEGELIet PETER),subsp. pseudo-
sudetorum(ZAHN),subsp.caespitosuma subsp.leptocaulon
(NAEGELIet PETER);první dvč jsou nápadnénevýraznými
červenými proužky na vnější straně ligul okrajových květů
úborů. s největší pravděpodobností se jedná o introgresi ze
strany H. aurantiacum•, jsou známé především z Krkonoš,
ojedinělesevyskytují i jinde.

2.Skupinasubspeciícolliniforme —zákrovnílistenyjsou
světlejší (zelené nebo žlutozelené), na okraji se širokým
světlým lemem, listy často mírně nasivělé. Z našeho území
jsou známy subsp. colliniforme (NAEGELI et PETER),subsp.
redenicense (ZAHN), subsp. dissolutum (NAEGEUet PETER)
a subsp. uechtritzii (NAEGELIet PETER).

Taxonomická hodnota uváděných subspecií není zcela
jasná.

Ekologie a cenologie: Louky, meze,
travnaté svahy, okraje komunikací, příkopy; na
půdách čerstvě vlhkých, střídavě vlhkých až vlh-
kých, hlinitých až hlinitojílovitých, kyselých až
neutrálních, živinami chudých až sredně bo-
hatých. Roste zejména ve společenstvech sva-
zů Arrhenatherion elatioris a Polygono-Trisetion
a řáduMolinietalia, méně často svazůNardo-Ag-
rostion tenuis a Violion caninae.

Rozšíření v CR: Roztroušeně, s těžištěm
výskytu v mezofytiku a nižších polohách oreo-
fytika, v termofytiku především ve srážkově bo-
hatších územích, velmi vzácně nebo chybí v suš-
ších pahorkatinách; od planárního do montánního
stupně (max.: Hrubý Jeseník, ca 1400 m, více
lokalit; Krkonoše, Pomezní boudy, 1000 m).

T: téměřve všech fyt. o. [chybí nebochybějíúdajez fyt.
o. 5. Terez.kotl., 19. B. Karp. step. a 20. Jihomor. pah.l. —M:
22. Halštr. vrch., 23. Smrč., 24. Hor. Poohří, 25. Krušn. podh.,
26.Ces.les,27.Tachov.bráz.,28.Tep.vrchy,29.Doup.vr-
chy,30.Jesen.-rak.ploš., 31.Plz.pah., 32.Kfivokl., 35.Pod-
brd.,36.Horaž.pah.(roztr.),37.Šum.-novohr.podh.,38.Bud.

pán., 39. Tľeboň. pán. (spíše vz.), 40. Jihočes. pah.. 41. Stř.
Povlt., 44. Mileš. střed., 45. Verner. střed., 46. Lab. písk., 47.
Sluk.pah.,48.Luž.kotl.,51.Polom.hory(vz.),52.Ral.-bez.
tab.,53.Podješ.,54.Ješ.hfb., 56.Podkrk., 59.Orl. podh..62.
Litomyš. pán.,63. Ceskomor.mezih.,64. Říčan.ploš.,66.
Hornosáz.pah.,67.Ceskomor.vrch.,68.Mor. podh.Vysoč.,
69.Želez hory,70.Mor.kras(vz.),73.Hanuš.-rychleb.vrch.,
74. Slez. pah., 75. Jes.podh., 76. Mor. brána, 80. Stř. Pobeč.,
81.Host. vrchy. 82. Javom.,83.Ostr. pán.,84. Podbesk.pah.
—O: 85. Kruš. hory. 86. Slavk. les, 87. Brdy, 88. Šum., 89.
Novohr. hory, 92. Jiz. hory, 93. Krk.. 95. Orl. hory, 96. Král.
sněž., 97. Hr. Jes.. 99. Mor.-slez. Besk.

Celkové rozšíření: Evropa, nazápaddo stř. Francie
a synantropně až k atlantskému pobřeží a na Britské sou-
ostrovĺ, na sever do j. Skandinávie (izolované výskyty jsou
ale i za polárním kruhem), j. Finska. sz. Ruska (zhruba po
650s. š.), na jih do s. Itálie, Bulharska (řecké lokality patří
druhu H. onegense), na Ukrajinu a do stř. části evropského
Ruska (na jih po ca 500s. š.): Kavkaz, z. a stř. Sibiř: zavlečen
do Severní Ameriky a na Nový Zéland. —Mapy: ZAHN
1921-1923:1240; DIJKSTRA et al. Acta Bot. Neerl. 2:523,
1953; MEUSEL et al. 1992:558.

Poznámka: Hieracium caespitosumjehlavnĺ druh. Na
našemúzemí se vyskytují následující od něho odvozené ved-
lejší druhy: I (W H. acrothyrsum (H. polymastix ž H. pilosel-
Ia), 74. H. apateliunt (H, floribundum —H. pilosella). 102.H.
arvicola (H. caespitosum—H. piloselloides), 86. H auriculi-
num (H. cymosum—H. longiscapum), 77. H. callimorphoides
(H. longiscapum < H. pilosella). 76. H. callimorphum (H. lon-
giscapum > H. pilosella), 72. H. cochleatum (H. caespitosum
< H. lactucella), 68. H. flagellare (H. caespitosum —H. pilo-
sella), 70. H. flagellariforme (H. flagellare —H. lacĺucella),
71. H. floribundum (H. caespitosum > H. lactucella). 63. H.
fuscoatrum (H. aurantiacum—H. caespiľosum),83. H. glo-
meratum (H. caespirosum —H. cymosum), 73. H. iseranum
(H.floribundum > H. pilosella), 84. H macranthelum (H. glo-
meratum > H. pilosella), 69. H. macrostolonum (H. caespi-
tosum< H. pilosella), 75. H. piloselliflorum (H. noribundum
< H. pilosella). 103. H. polymastix (H. bauhini —H. caespi-
tosum). 67. H. prussicum (H. caespitoston > H. pilosella), 64.
H. rubrum (H. aurantiacum > H. flagellare, H. aurantiacum
> H. pilosella), 87. H. scandinavicum (H- floribundum —
H. glomeratum) a85. H. tubulascens (H. glomeratum —H. lac-
tucella).

66. Hieracium onegense (NORRLIN)NORRLIN—
jestřábník oněžský

Hieracium onegense (NORRLIN)NORRLINin MELA Ly-
hyk. Kasvioppi Kasvio, ed. 2, 2:211 (in clave), 1884.—Syn.
Hieracium pratensevar. silvicola FRIESSymb. Hist. Hierac.
20, 1848.—Pilosella onegensis NORRLINActa Soc. Fauna FI.
Fenn.2(4): 131, 1884.—Hieracium pratensesubsp.brevipi-
lum NAEGELI et PETERHierac. Mitt.-Eur. 1:312, 1885. —H.
polonicum BeocKl Oesterr. Bot. Z. 37:303, 1887. - H. pra-
tense grex silvicola (FRIES)ZAHN in ENGLERPflanzenreich

1923 (exci. subsp. madarum NAEGELIet
—H. caespitosumsubsp. brevipilum (NAEGELIet

PETER)P.D. SELLBot. J. Linn. Soc. 71:259, 1976.

Tab. 115: I Hieracium rubrum, Ia —rub listu, lb —Stopka úboru, ic —zákrovní listen. —2 H. densiflorum, 2a rub listu,
2b —zákrovní listen. —3 H. aurantiacum, 3a—rub listu, 3b —stopka úboru, 3c —zákrovní listen.
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Exsikáty: Extra fines: BAENTTZHerb. Eur., no 1786.—
CALLIERFI. Siles, Exs., no 1109.— Exs. Austro-Hung., no
3021. -FI. Polon. Exs., no 53a.- Herb. FI. Ross., no 1289c-e,
2239a—d, 2241. —ZAHN Hieraciotheca Eur., no 612.

Vytrvalé, měkce chlupaté byliny s přízemní
růžicí. Výběžky obvykle pouze podzemní, méně
často i nadzemní, tenké, s roztr. až četnými jed-
noduchými chlupy, hnědofialově zbarvené, s na-
vzájem oddálenými a obvykle pouze drobnými
listy, méněčasto listy na výběžcích větší, podlou-
hle obkopinaté, na vrcholu zaokrouhlené, ke kon-
ci výběžků seobvykle zvětšující. Lodyha přímá,
(25—)30—55(—72)cm dl., jednoduchá, v dol. části
hustěpokrytá měkkými, mírněnazpět směřujícími
světlými jednoduchými chlupy s obvykle kratič-
kou hnědavou až černou dol. částí, fialově na-
běhlá, ve stř.části s četnými rovnovážně odstáva-
jícími, ± stejnědlouhými, 0,8—2,0mm dl., světlý-
mi nebo šedavě naběhlými jednoduchými chlu-
py s kratičkou hnědavou až černou dol. částí
a s roztr. hvězdovitými chlupy, v hor. části s roztr.
až četnými jednoduchými chlupy, roztr. stopkatý-
mi žlázkami a četnými hvězdovitými chlupy, pod
květenstvím s četnými, méně často pouze roztr.
světlými nebo šedavě naběhlými jednoduchými
chlupy s krátkou tmavou dol. částí, hustými tma-
vými stopkatými žlázkami ahustými hvězdovitý-
mi chlupy. Listy bud celokrajné, často s navzájem
oddálenými mukronátními žlázkami, nebo drob-
ně zubaté, měkké, hustě měkce chlupaté 0,7—1,3
mm dl. světlými jednoduchými chlupy, světle až
trávově zelené; listy přízemní růžice v počtu 2-4,
řapíkaté, dl., cm
šir., sčepelípodlouhle eliptickou ažpodlouhle ob-
kopinatou, méně často eliptickou, na vrcholu za-
okrouhlenou a s nasazenoušpičkou nebo tupě špi-
čatou, postupně se zužující v řapík; lodyžní listy
3—4,dolní 2 lupenité, zbývající drobné, připomí-
nající listeny, nejdolejší lodyžní list vyrůstající ob-
vykle nanejvýš 2 cm od báze lodyhy, řapíkatý ne-
bo přisedlý, 11—20(—24)cm dl., I cm
šir., s čepelípodlouhle eliptickou ažpodlouhle ob-
kopinatou, méně často eliptickou, na vrcholu špi-
čatou, méněčasto zaokrouhlenou, k bázi postup-
ně sezužující, řapík (je-li vyvinut) křídlatý, někdy
mírně objímavý, stř. lodyžní list přisedlý, podlou-
hleeliptický, vz. eliptický, výšepostavené lodyžní
listy obvykledrobné,připomínajícílisteny.Úbo-
ry malé, v počtu skládající ± sta-

žené latovité vrcholíky, dol. větev někdy zřetelně
oddálená, poměrně častá jsou zaschlá poupata
v úžlabí listenů, akladium mm stop-
ky úborů shustými různě dlouhými, 0,2—0,4(—0,6)
mm dl. tmavými stopkatými žlázkami, četnými
hvězdovitými chlupy a často i s ojedinělými až
roztr. 1,8—2,2mm dl. světlými nebo šedavě na-
běhlými jednoduchými chlupy s krátkou černou
dol. částí; zákrov úzce válcovitý, 5—7mm dl., zá-
krovní listeny čárkovitě kopinaté, tupé až tupě
špičaté, s roztr. jednoduchými chlupy, stopkatými
žlázkami ahvězdovitými chlupy, černozelené, šir.
světle lemované (vnitřní listeny jsou téměř celé
světlé). Květy jazykovité s ligulou plochou, až
8 mm dl.; čnělka a bliznová ramena hnědožluté až
černožluté. Nažky 1,4—1,6mm dl., hnědočerné.
VI-VII. Hkf.

2n = 18 (CR: 18b.Dolnomor. úv., 93, Krk.)

Variabilita: Na našem území málo proměnlivý; cel-
kove je ve stř. a jv. Evropě rozlišováno 7 subspeciĺ (zejména
na základě rozdílů v odění), další jsou známy ze
s. Evropy. Taxonomická hodnota rozlišovaných vnitrodru-
hových taxonů vyžaduje další studium.

Ekologie a cenologie: Louky, meze,trav-
naté svahy, světlé doubravy, mýtiny a lesní louč-
ky; na půdách čerstvě až střídavě vlhkých, méně
často sušších, hlinitopísčitých až hlinitojílovi-
tých, kyselých až neutrálních, živinami chudých
ažstředněbohatých. Rosteve společenstvechsva-
zů Arrhenatherion elatioris, Nardo-Agrostion te-
nuis a vzácně i Aceri tatarici-Quercion ZÓLYOMI
1957.

Rozšíření v CR: Východníaj. Morava,dá-
lenazápadpouzeizolovanélokality vev.asv.Ce-
chách; od termofytika po oreofytikum, od planár-
ního do montánního stupně(max.: Krkonoše, Vel-
káÚpa, 880m). Českélokality leží naz.hranici
areálu druhu.

T: 18. Jihomor. úv. (Lednice; les Dúbrava mezi Bzen-
cemaHodonínem),20b.Hustop.pah.(Cejč),21.Haná(Olo-
mouc). —M: 61. Dol. Poorl. (Týniště nad Orlicí), 76a. Mor.
bránavl., 81.Host.vrchy.—O: 93a.Krk. les.(VelkáÚpa).

Celkové rozšíření: Střední a v. Evropa, z. hranice
areáluprobíháRakouskem,Čechami,stř.Polskem,najih přes
Srbsko,Chorvatsko,BosnuaHercegovinudopohořís.Řec-
ka a Bulharska, na severdo j. Skandinávie (izolované výsky-
ty jsou ale i za polárním kruhem), j. Finska. sz. Ruska (zhru-
ba po 650s, š.), na východ přesUral až na v. Sibiř a do sr.
Asie; Malá Asie (pouze vzácně v sv. Anatolii). —Mapy:
MEUSEL al. 1992:558.

Tab. 116: I Hieracium pilosella, Ia —rub listu, Ib— lodyhapod úborem, Ic —zákrovní listen. —2 H. piloselliflorum, 2a—rub
listu, 2b —zákrovní listen. —3 H. macranthum, 3a —zákrovní listen. —4 H. schultesii. 4a —rub listu.
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67. Hieracium prussicum NAEGELI et PETER—
Tab. 117/2jestřábník pruský

(H. caespitosum > H. pilosella)

Hieracium prussicum NAEGELIet PETERHierac. Mitt.-
Eur. 1:373.1885.—Syn. : Pilosella prussica (NAEGELIet
PETER) SOJÁKPreslia 43:184, 1971.

Exsikáty: Extra fines: BAEMTZ Herb. Eur., no 1784,
2536 (ut H. villarsii), 6655, 6656, 7390, 8456. -CAILIER R.
Siles. Exs., no 221 (ut H. floribundum x H. pilosella), 631,
857, 1113.—DÖRFLERHerb. Norm., no 3 165.—Herb. Fi. Ross.,
no 1290. —HOFMANN Pl. Crit. Saxon., no 44. —ZAHN Hiera-
ciotheca Eur., no 418, 519.823.

Vytrvalé, měkce chlupaté byliny s přízemní
růžicí, připomínající H. caespitosum. Výběžky
nadzemní i podzemní, nadzemní až 15cm dl., ně-
kdy větvené, s četnými jednoduchými a hvězdo-
vitými chlupy, s navzájem oddálenými (a pak ke
konci výběžků se zmenšujícími) nebo ± nahlou-
čenými (apak ke konci výběžku mírně sezvětšu-
jícími) obkopinatými až eliptickými, na vrcholu
tupě špičatými až špičatými listy, někdy vyvinu-
ty flagely. Lodyha přímá,15—65cm dl., jednodu-
chá, po celé délce (nejvíce v dol. části) s četnými
rovnovážně odstávajícími, až 6 mm dl. světlými
jednoduchými chlupy, ve stř. Části s ojedinělými,
v hor. části s roztr. až četnými mm
dl. černými stopkatými žlázkami a s četnými,
v hor. části hustými hvězdovitými chlupy (plstna-
tá). Listy celokrajné, často s navzájem oddálený-
mi mukronátními žlázkami, měkké, na rubu a na
okrajích hustě. na líci řidčeji chlupaté 2,5—7,0mm
dl. světlými jednoduchými chlupy, na líci bez
hvězdovitých chlupů, na rubu s roztr. až četnými
hvězdovitými chlupy, trávově zelené; listy pří-
zemni růžice řapíkaté, 9—16cm dl., 2,0—3,5cm
Šir., s čepelí podlouhle obkopinatou, podlouhle
eliptickou, obkopinatou neboeliptickou, navrcho-
lu zaokrouhlenou a s nasazenoušpičkou (u vněj-
ších listů) nebo tupou až ± špičatou (u vnitřních
listů), postupně se zužující v křídlatý řapík; lo-
dyžní listy v počtu 1—2(3),dolní přisedlý nebo ne-
zřetelně řapíkatý, obkopinatý, 5—8cm dl., 1,2—1,8
cm šir., na vrcholu špičatý (někdy s nápadně vy-
taženoušpičkou), k bázi sepostupně zužující, hor.
list bud podobný dolnímu, nebo mnohem menší,
čárkovitěeliptický. Úborystředněvelké,v počtu
(2—)5—12(—20)skládající volné latovité až vz. vi-
dlicovitě větvené vrcholíky s 1—4(—6)větvemi,
dol. větev často oddálená, akladium
cm dl., s roztr. až četnými 3—6mm dl. světlými
jednoduchými chlupy s černou dol. částí saha-

jící nanejvýš do 1/3 délky chlupu (někdy ale celé
chlupy šeděnaběhlé), četnými 0,2—0,8mm dl. čer-
nými stopkatými žlázkami a hustými hvězdovi-
tými chlupy; zákrov vejcovitý až šir. válcovitý,
8,0-10,0(—11,5) mm dl., zákrovní listeny čárko-
Vitč kopinaté, na vrcholu tupě špičaté, s četnými,
obvykle tmavými jednoduchými chlupy, stopka-
tými žlázkami a hvězdovitými chlupy, černo-
zelené, vnitřní světleji lemované. Květy jazyko-
vité s ligulou až 8 mm dl., žlutou, liguly okrajo-
vých květů navnější straněněkdy červeněpodélně
proužkované; čnělka a bliznová ramena žluté.
Nažky 1,6-1,8 mm dl., hnědočerné. VI-VII. Hkf.

Poznámka: Hieracium prussicum stojí morfologicky
mezi H. caespitosum a H. flagellare. Od H. caespitosum se
odlišuje volným květenstvím s oddálenými dolními větvemi.
větším množstvím hvězdovitých chlupů na rubu listů, men-
Šímpočtemvětších úborů a někdy i červenčpodélněprouž-
kovanou vnější stranou okrajových ligul (u H. prussicum
nejsou ale vždy proužkované, naopak vzácně mohou být
proužkovanéi u H. caespitosum).

Variabilita: Proměnlivý především v počtu úborů, ve-
likosti listů acelkové výšce.Ze stř. Evropy je uváděno 17sub-
specií. z našehoúzemí pouzesubsp. prussicum, subsp. schar-
lokianum NAEGELIet PEľERa subsp.eisbergense ZAHN;subsp.
scharlokianumje přitommorfologicky bližší H. caespitosum
(lodyha až 65 cm dl., 12—20úborů, okrajové květy úborů na
vnější straně bez červených proužků), naopak subsp. eisber.
gensese více blíží H. flagellare (lodyha nanejvýš 35 cm dl.,
obvykle pouze 3—7úborů, okrajové květy úborů na vnější
straně červeně proužkované).

Ekologie a cenologie: Louky, okraje
pastvin, travnaté stráně, železniční náspy, okraje
cest; napůdách hlinitých až hlinitojílovitých, čer-
stvě vlhkých, méně často sušších, kyselých až
slabě zásaditých, živinami chudých až středně
bohatých. Je znám ze společenstev svazů Arrhe-
natherion elatioris a Polygono-Trisetion.

Rozšíření v CR: Vzácně v s. části Cech,
na s. Moravě a ve Slezsku, ojediněle u Znojma,
převážně v termofytiku a mezofytiku, v Hrubém
Jeseníkuzasahuje i do oreofytika; od kolinního do
montánního stupně (max.: Karlova Studánka, ca
800 m).

T: 4. Loun.-lab. střed.(vz.), 12.Dol. Pojiz. (Mladá Bo-
lesiav), 14.Cidl. pán.(Jičín), 16.Znoj.-brn. pah.(Znojmo). —
M: 45.Verner.střed.(Stvolínky).53. Podješ.(CeskáLípa).
74. Slez.pah. (Opava-Komárov), 76. Mor. brána(Okoli Lip-
nika nadBečvou), 84,Podbesk.pah.—O: 97.Hr. Jes. (Jose-
fová u Branné; Karlova Studánka).

Celkové rozšíření: Vzácně a ostrůvkovitě ve stř., s.
a sv. Evropě, na západ zasahuje do Porýní-VestfáIska a Ra-
kouska,OdtudpřesCR,Polsko,z. UkrajinuaPobaltído sz.
Ruska(ojedinělei vj. Svédsku)a navýchoddohor.Povolží.

Tab. 117: i Hieracium zizianum, la —rub listu, lb —stopka úboru, Ic —zákrovní listen. —2 H. prussicum. rub listu.
3 H. auriculoides, 3a —rub listu, 3b —stopka úboru.
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68. Hieraciumflagellare WILLD. jestřábník vý-
běžkatý Tab. 121/3
(H. caespitosum—H. pilosella)

Hieraciumflagellare WILLDENOWEnum. Pl.. Suppl., 54,
1814.—Syn.: HieraciumpolychaetumCELAK.Prodr.FI.
Böhm. 4:786, 1881.-Pilosellaflagellaris (WILLD.) P.D. SELL
etC. WESTWatsonia 6:313, 1967. Hieracium stoloniflorum
auct. siles. non W, et K. 1812.

Exsikáty: FI. Exs. Austro-Hung., no 3311. —PETRAK
FI. Bohem. Morav. Exs., no 269, 986, 1182. —ZAHN Hiera-
ciotheca Eur., no 214. —Extra fines: ARVET-TOUVETet GAU-
ITER Hieraciotheca Gall., no 326. —BAENIIZ Herb. Eur., no
373, 3678. -CALLIER FI. Siles. Exs., no 57, 404, 1114. 1115,
1117,1238,1239.- FI. Exs.Austro-Hung., no 3024.-
et LAGGER Hieracia Eur. Exs., no 2. HOFMANN Pl. Crit.
Saxon„ no 121, 169. —MAGNIER FI. Selecta Exs., no 902. —
SCHULTZHerb. Norm., ser- n., no 90, 91. — SCHULTZ BIP.
Cichoriaceotheca,suppl. 2.no 128.—Soc.Dauphin.,no 1734.
—ZAHN Hieraciotheca Eur.. no 520, 613.712.

Vytrvalé, ± měkce chlupaté byliny s přízemní
růžicí. Výběžky nadzemní,různě dlouhé, častovy-
stoupavé,obvykle tlusté, někdy větvené, hustěpo-
rostlé jednoduchými chlupy, s navzájem oddále-
nými nebo ± nahloučenými, obkopinatými, na
vrcholu tupěšpičatými listy. Lodyha přímá, 12—40
cm dl., jednoduchá, v dol. části s četnými světlý-
mi jednoduchými chlupy ačetnými hvězdovitými
chlupy, ve stř. části s roztr. až četnými rovnováž-
ně odstávajícími 2—5(—6)mm dl. světlými jedno-
duchými chlupy s kratičkou tmavou dol. částí,
roztr. 0,3—0,5mm dl. tmavými stopkatými žláz-
kami a četnými hvězdovitými chlupy, v hor. čás-
ti s roztr. jednoduchými chlupy, četnými stopka-
tými žlázkami a četnými hvězdovitými chlupy.
Listy celokrajné, někdy s drobnými mukronátní-
mi žlázkami, trávově zelené,na rubu někdy mírně
našedlé,sčetnými, na líci někdy pouzeroztr. měk-
kými nebomírně tužšími 2—3(—4)mmdl. světlými
jednoduchými chlupy, na rubu s četnými hvězdo-
vitými chlupy; listy přízemní růžice v počtu 4—7,
řapíkaté, cm dl., I cm
šir., s čepelí obkopinatou až podlouhle obkopina-
tou, navrcholu zaokrouhlenou asnasazenoušpič-
kou nebo (u vnitřních listů) k vrcholu postupně se
zužující ašpičatou, k bázi sepostupně zužující ne-
bo méně často na bázi klínovitou; lodyžní listy
v počtu (O)1—2,dolní křídlatě řapíkatý nebo při-
sedlý, 2,5—4,0(—8,0)cm (II., 0,5—1,2(—1,7) cm šir.,
s čepelí obkopinatou až podlouhle eliptickou,
k vrcholu ± náhle se zužující a nápadnědo špič-
ky vytaženou, k bázi postupně až klínovitě se zu-
žující, následující list (je-li vyvinut) přisedlý ne-
bo krátce řapíkatý, s čepelí obkopinatou až úzce
eliptickou, na vrcholu nápadně do špičky vyta-
ženou.Úborystředněvelké,v počtu2—6,skláda-
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jící obvykle mělce vidlicovitě větvenévrcholíky,
akladium cm dl., stopky
úborů s ojedinělými až roztr. 2—4mm dl. světlý-
mi jednoduchými chlupy s krátkou nebo aždo 1/3
délky chlupu sahající černou dol. částí, hustými
0,2—0,7 mm dl. černými stopkatými žlázkami
ahustými hvězdovitými chlupy (velmi často, pře-
devším u rostlin se2 úbory, jsou na stopceterrni-
nálního úboru roztr. jednoduché chlupy, zatímco
na stopce postranního úboru chybějí); zákrov šir.
válcovitý až polokulovitý, při bázi často břichatě
rozšffený, (8—)9—11(—12)mm dl., zákrovní liste-
ny čárkovitě kopinaté, na vrcholu špičaté, s roztr.
ažčetnými 3—5mm dl. jednoduchými chlupy (vz.
bezjednoduchých chlupů) astopkatými žlázkami
a s četnými hvězdovitými chlupy, černozelené,
vnitřní na okraji nápadně světle lemované. Květy
jazykovité sligulou plochou, až 10mm dl., žlutou,
liguly okrajových květů na vnější straněobvykle
červenč podélně proužkované; čnělka a bliznová
ramena žluté. Nažky I mm dl., hnědočerné.
VI-VII. Hkf.

2n = 36, 45, 54 (extra fines)
Poznámka: Poněkud podobné H. piloselliflorum má

listy mírně nasivčlé,na líci s nanejvýšjednoduchými chlupy
až témčf lysé (H. flagellcť? má listy trávově nebo našedle
zelené, většinou chlupaté) a především má obvykle hluboce
vidlicovité květenství; habituálně podobné H. aparelium má,
podobně jako H. piloselliflorum, listy na líci s nanejvýš roz-
troušenými jednoduchými chlupy, mírně nasivélé.

Variabilita: Stabilizovaný hybridogennĺ druh, pro-
měnlivý předevšímve způsobuvětveníkvětenství—častější
jsou rostliny s ± mělce vidlicovitě větveným květenstvím
(akladium nanejvýš2cm dl.). méněČastéjsou rostliny skvé-
tenstvim hluboce vidlicovitě větveným, představující prav-
děpodobně přechodné typy k H. nułcrostolonum. Rovněž ve.
likost rostlin je rozmanitá;menšírostliny mají velice nápad-
ný habitus, obvykle 2 úbory a nanejvýš 2 cm dl. akladium.
Zákrovy jsou vždy nápadněširoceválcovitéa± břichatěroz-
šířené,nápadnéjsou i velmi hustěstopkatěžláznatéstopky
úborů. Rozdíly jsou i v délce výběžků (občas se vyskytují
i rostliny bez výběžků), v délce a odění zákrovu, v hustotě
oděni listů a lodyhy a v barvě okrajových květů úborů—ty
mohou ale nemusejí být na vnější straně červeně podélně
proužkované. Ve střední Evropě je rozlišováno 19 subspecii,
z našeho území je jich uváděno 5. Morfologicky nejvíce ná-
padné jsou horské rostliny sbírané v Krkonoších a Hrubém
Jeseníkuřazenék subsp.glatzenseNAEGELIetPETERasubsp.
tatrense NAEGELIet PETER.Mají zákrovní listeny bez nebo
pouze sroztroušenými jednoduchými chlupy, listy nalíci s ob-
vykle pouzeojedinělými jednoduchými chlupy a menší.na-
nejvýš 10 mm dl. zákrovy. Jejich taxonomická hodnota ale
vyžaduje další studium.

Ekologie a cenologie: Louky, někdy
i mírně zrašelinělé, lesní lemy, travnaté svahy,
okraje komunikací; napůdáchčerstvěvlhkých až
vlhkých, vzácněji sušších,kyselých ažneutrálních,
živinami chudých až středně bohatých. Je znám
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ze společenstev svazů Arrhenatherion elatioris,
Nardo-Agrostion tenuis, vzácněji Polygono-Tri-
setion, okrajově Caricionfuscae,

Rozšíření v CR: V Cecháchjevýskytsou-
středěn do s. a v. části, nejvíce lokalit je od pod-
hůří Orlických hor přes okolí Hradce Králové
a Pardubic do okolí Litomyšle a Poličky, sz. smě-
rem zasahujepřes Broumovsko a Krkonoše doLi-
bereckékotliny a okolí CeskéLípy. Na Moravě
nejvíce od karpatských pohoří přes Moravskou
bránu a Ostravsko do Hrubého Jeseníku, jz. smě-
rem proniká do okolí Brna a k Hodonínu, ojedi-
něleještënaloukáchuLednice.ÚdajezKrušných
hor se vztahují pouze k saskéstraně (Altenberg).
Těžiště rozšíření je v mezofytiku, častoproniká do
klimaticky vlhčích oblastí termofytika, azasahu-
je i do oreofytika; od planárního do subalpínské-
ho stupně (max.: Hrubý Jeseník, několik lokalit
1250-1400 m).

T: 4. Loun.-lab. střed. (velmi vz.). I I .Stř. Pol. (spíševz.).
13.Rožď,pah., 14.Cidl. pán., 15.Vých. Pol., 16.Znoj.-bm.
pah.(pouzemeziTišnovem aKuřimí), 18.Jihomor.úv. (Led-
nice; les Dúbrava). 21. Haná.—M: 48. Luž. kotl., 53. Podješ..
58. Sud. mezih.. 59. Orl. podh., 61. Dol. Poorl., 62. Litomyš.
pán.,65.Kutnoh. pah- (velmi vz.), 67.Ceskomor.vrch. (vz.),
70. Mor. kras (velmi vz.), 72. Zábř.-unič. úv., 73. Hanuš.-rych-
leb. vrch..75. Jes.podh., 76. Mor. brána,80. Stř.Pobeč.,83.
Ostr. pán., 84.Podbesk.pah.—O: 93. Krk. (dříve vz.. v po.
sledni době nenalezen), 96. Král. Sněž., 97. Hr. Jes., 99. Mor.-
slez. Besk.

Jediný, obecně lokalizovaný starý sběr z pražskéhookolí
..HügeI um Prag” (PR) není možné jednoznačně zařadit do
fytogeografického okresu.

Celkové rozšíření: Těžiště výskytu v sv. části stř.
Evropy.odtudna západk RýnuaizolovaněještěveŠpaněl-
sku, Francii, Belgii, Nizozemskua zavlečennaBritské sou-
ostroví (původní ale na Shetlandech),na severdo Švédska,
Finska a sz. Ruska, na jih po Alpy (do Itálie už nezasahuje),
Srbsko, Bosnu a Hercegovinu a Rumunsko (chybí v Bulhar-
sku), na východ do stř.části evropskéhoRuska: zavlečendo
Sevemi Ameriky.

69. Hieracium macrostolonum G, SCHNEIDER —

jestřábník šlahounový
(H. caespitosum < H. pilosella)
Hieracium macrostolonum G. SCHNEIDERRiesengebłrge

in Wort u. Bild 9/4:147, 1889.—Syn. : Hieraciumflagella-
re subsp. cernuiforme NAEGELÍet PETERHierac. Mitt.-Eur.
I :384, 1885.—H. cernuiforme (NAEGELtet PETER)ZAHN in
ENGLER Pflanzenreich 1923. - Pilosella
macrostolona (G. SCHNEIDER)SOJÁKPreslia 43:184, 1971. —
Hieraciumflagellare auct. non WILLD. 1814.

Exsikáty: FI. Exs. Austro-Hung.. no 3312. —Extra
fines: CALI.IERFI. Siles.Exs., no 1116. HieraciaNaegelia-
na, no 91.

Menší. vytrvalé, měkce chlupaté byliny s pří-
zemní růžicí a hluboce vidlicovitě větveným
květenstvím.Výběžky nadzemní,(5—)8—20(-25)

cm dl., s četnými jednoduchými a hvězdovitými
chlupy, s navzájem oddálenými, méně často na
konci výběžků± nahloučenými,směremke konci
výběžků postupně se zmenšujícími, obkopinatý-
mi. navrcholu zaokrouhlenými nebotupě špičatý-
mi listy. Lodyha přímá, 10—30cm dl., jednodu-
chá, v dol. části s četnými rovnovážnč odstávají-
cími nebo mírně nazpět směřujícími měkkými
světlými jednoduchými chlupy a četnými hvěz-
dovitými chlupy, v hor. části s četnými rovnováž-
ně odstávajícími měkkými 2—6mm dl. světlými
jednoduchými chlupy sčernou nebošedavěnaběh-
lou dol. částí, roztr. 0,2—0,4mm dl. černými stop-
katými žlázkami ačetnými hvězdovitými chlupy.
Listy celokrajné. někdy s navzájem oddálenými
mukronátními žlázkami, na ploše s roztr. až čet-
nými. na okraji, na rubu na stř. žilce a na řapflcu
četnými měkkými 2—4(—6)mm dl. světlými jed-
noduchými chlupy, na líci bez hvězdovitých chlu-
pů, trávově zelené, na rubu s četnými až hustými
hvězdovitými chlupy (± plstnaté, ale zelená bar-
va vždy prosvítá), šedavě zelené; listy přízemní
růžice v počtu 3—7,řapíkaté, 5—10cm dl., 0,8—1,5
cm šir., s čepelí obkopinatou až podlouhle elip-
tickou, na vrcholu zaokrouhlenou nebo tupě špi-
čatou, k bázi sepostupnězužující; rostliny bez lo-
dyžních listů nebo lodyžní list jeden, čárkovitý
neboširší,podlouhleobkopinatý.Úborystředně
velké, v počtu vrcholík hluboce vidlicovi-
tě větvený (zabírající více než 1/2 výšky rostliny),
akladium 4—30(-40) cm dl., stopky úborů s čet-
nými rovnovážně odstávajícími měkkými 2—5
mm dl. šedavěnaběhlými chlupy sčernoudol. čás-
tĹ četnými až hustými 0,3—0,8mm dl. stopkatými
žlázkami a hustými hvězdovitými chlupy: zákrov
šir. válcovitý až polokulovitý, (7—)9—12mm dl.,
zákrovní listeny čárkovitě kopinaté, na vrcholu
špičaté, s roztr. až četnými 3—5mm dl. jednodu-
chými chlupy a stopkatými žlázkami a s četný-
mi hvězdovitými chlupy, černozelené, vnitřní na
okraji světle lemované. Květy jazykovité s ligu-
lou plochou, až i 3 mm dl., žlutou, okrajové ligu-
ly navnější straněčerveněpodélněproužkované;
čnělka a bliznová ramena šedavě žluté. Nažky
I mm dl.. hnědočerné. VI. Hkf.

2n = 36 (extra fines)

Poznámka: Obtížné odlišitelný především od H. pilo-
selliflorum, který má méněchlupaté (na líci obvykle pouze
ojedinělé jednoduché chlupy), nasivčlé listy a méně jedno-
duchých chlupů na lodyze,

Variabilita: Proměnlivý především ve velikosti zá-
krovů, v četnosti jednoduchých chlupů na zákrovních liste-
nech (roztroušené až četné) a v intenzitě červených proužků
na vnější stranč okrajových ligul. Ze stř. Evropy je uváděno
12 subspeciĺ, z našeho území pouze subsp. cernuiforme
(NAEGELIet PETER)a subsp. macrostolonum: jejich taxono-
mická hodnota není zcela jasná.
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Ekologie a cenologie: Krátkostébelné
louky, narušovaná místa, okraje cest; na půdách
čerstvě vlhkých, vzácněji sušších, kyselých ažsla-
běkyselých, živinami chudých, méně častostřed-
ně bohatých. Roste nejčastěji ve společenstvech
svazů Violion caninae a Nardo-Agrostion tenuis
a v přechodných společenstvech mezi svazy Vto-
lion caninae a Polygono-Trisetion.

Rozšíření v CR: Vzácně na Šumavě,
v Krkonoších, Orlických horách, okolí Litomyš-
le, v Moravské bráně a předhůří Hrubého Jesení-
ku; většina lokalit je soustředěna do mezofytika,
spíše vzácně zasahuje i do oreofytika, od supra-
kolinního do montánního stupně (max.: Krkono-
še, Pomezní boudy, 1000 m). A

M: 62. Litomyš. pán.,73b.Hanuš.vrch..76a.Mor. brána
vl.—O: 88.Sum.(SlučíTahuŽeleznéRudy),93.Krk. (pou-
ze v. část), 95. Orl. hory (Bartošovice v Orlických horách).

Celkové rozšítenĺ: Osľůvkovitě vesty. a sv.Evropě,
na západzasahuje do Bádenska-Württemberska aRakouska,
odtudnavýchodpřesCR,Slovensko,Polsko,z.UkrajinuaPo-
baltĺ do Finska a sz. a stř, části evropského Ruska.

70. Hieracium ýZagellariforme G. SCHNEIDER—
jestřábník výběžkotvarý
(H. flagellare —H. lactucella)
Hieracium flagellariforme G. SCHNEIDERRiesengebirge

in Wort u. Bild 9/4:149. 1889.- syn.: Pilosellaflagellari-
fortnis (G. SCHNEIDER)SOJÁKPreslia 43: 184, 1971.

Exsikáty: Extra fines: ZAHN Hieraciotheca Eur.,
no 714.

Menší, vytrvalé byliny s přízemní růžicí listů.
Výběžky nadzemní, dlouhé, tenké, s roztr., méně
často až četnými jednoduchými a hvězdovitými
chlupy, snavzájem oddálenými, směremke konci
výběžků se± zvětšujícími, obkopinatými, navrcho-
lu zaokrouhlenými listy. Lodyha přímá nebokrát-
ce vystoupavá, 20—35cm dl., jednoduchá, tenká,
v dol. části s roztr. rovnovážně odstávajícími svět-
lými jednoduchými chlupy, ojedinělými až roztr.
černými stopkatými žlázkami aojedinělými hvěz-
dovitými chlupy, v hor. části sojedinělými 2,0—3,5
mm dl. měkkými světlými jednoduchými chlupy
s krátkou černou dol. částí, četnými 0,2—0,6mm
dl. černými stopkatými žlázkami a četnými hvěz-
dovitými chlupy, světle zelená. Listy celokrajné,
měkké, s roztr. 2—3mm dl. světlými jednoduchý-
mi chlupy, na líci vždy bez hvězdovitých chlupů,
na rubu (především u lodyžních listů) s roztr.
hvězdovitými chlupy, nasivěle až sivě zelené; lis-
ty přízemní růžice v počtu 3—5,řapíkaté, 4—10
(—15)cm dl., cm šir., s čepelí obkopinatou až
podlouhle obkopinatou, na vrcholu zaokrouhle-
nou as nasazenoušpičkou, k bázi postupněse zu-
žující; lodyžní listy obvykle 2, dolní krátce nad

654 Hieracium

bází lodyhy vyrůstající, obvykle řapíkatý, 3,5—9,()
cm dl., 0,8—1,7cm šir., s čepelí podlouhle obko-
pinatou, na vrcholu ± špičatou, k bázi postupně
sezužující, hor. list mnohem menší, čárkovitý ne-
bo čárkovitě obkopinatý.Úbory středněvelké,
v počtu (2)3—5,skládající volné latovité nebo vi-
dlicovitě větvené vrcholíky, akladium 0,8—6,0cm
dl., stopky úborů s četnými až hustými 0,2—0,9
mm dl. stopkatými žlázkami ahvězdovitými chlu-
py a někdy i s ojedinělými 1,0—2,5mm dl., ob-
vykle šedavě až šedočerně zbarvenými jednodu-
chými chlupy; zákrov vejcovitý, (7,5—)9,0—11,0
mm dl., zákrovní listeny čárkovitě kopinaté, na
vrcholu tupě špičaté až špičaté, s četnými stop-
katými žlázkami a roztr. hvězdovitými chlupy,
černozelené, nápadněsvětle lemované. Květy ja-
zykovité s ligulou plochou, až 8 mm dl., žlutou;
čnělka a bliznová ramena žluté. Nažky 1,7—2,0
mm dl., hnědočerné. VI—VII. Hkf.

Variabilita: Proměnlivý především v hustotě hvěz-
dovitých chlupů na rubu listů (ojedinělé až četné), hustotě
jednoduchých chlupů na zákrovních listenech (obvykle roz-
troušené, někdy ale zcelachybějí) av délce výběžků. Ve střed-
níEvropě v širším pojetíje obvykle rozlišováno6 subspeciĺ,
z našeho území jsou uváděny subsp.flagellariforme a subsp.
jaromirense ZAHN.

Ekologie a rozšíření v CR: Známpou-
ze z Krkonoš a okolí Jaroměře. Na české stra-

ně Krkonoš sbírán pouze v 80. letech 19. stol.
G. Schneiderem na originální lokalitě (Pomezní
boudy, 1000 m, dokladový materiál nebyl nale-
zen), dnes nezvěstný; stejně tak nebyl nikdy ově-
Fenstarý nález od Jaroměře. Stanovištní nároky
není možné přesně zjistit, v případě krkonošské
lokality sejednalo pravděpodobně o horskou lou-
ku zařaditelnou do svazuNardo-Agrostion tenuis.

Celkové rozšíření: Vzácněa ostrůvkovitěv CR,j.
Polsku, na z. Ukrajině, v Pobaltí a ve str. části evropského
Ruska (horní Povolží).

71. Hieracium floribundum W. et Gr. —jestřáb-
ník květnatý Tab. 114/2

(H. caespitosum > H. lactucella)

Hieracium floribundum WIMMERet GRABOWSKIFI. Si-
les.2/2:204, 1829. Syn. : Hieraciumsuecicum FRIESSymb.
Hist. Hierac. 16, 1848. - Pilosella floribunda (W. et GR.)
ARVET-TOUVETSoc.Dauphin.Éch.Pl.Grenoble,ser.I ,7:280,
1880. — Hieracium pseudopratense in FIEK FI.
Schles. 269, 1881. p. p.—H. spathophyllum NAEGELIet PETER
Hierac. Mitt.-Eur. 1:386, 1885. -H. semiauricula G. SC}ĹNEI-
DERDeutsche Bot. Monatschr. 5:20, 1887.—H. floribundum
subsp.atramentarium NAEGELIet PETERHierac. Mitt.-Eur.
1 1885. —H. atramenrarium (NAEGELI et PETER) ZAHN
in Pflanzenreich 1923.
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Exsikáty: DÖRFLERHerb. Norm.. no 1179a, 4553,
4554, 4557.- PETRAKn. Bohem. Morav. Exs.. no 273, 585.
—SUDREHerb. Hieraciorum, no 105. —ZAHN Hieraciotheca
Eur., no 136, 215, —Extra fines: BAENrrz Herb. Eur.. no 1492,
1493, 1783, 6097, 6650. - CALLIER FI. Siles. Exs., no 219,
853. 1121. 1248. -DÖRFLER Herb. Norm., no 3166. -Fi. Exs.
Austro-Hung.. no 3054.—Herb. FI. Ross.,no 1839.—Hiera-
cia Naegeliana, no 125. 156, 175, —HOFMANNPI. Crit. Sa-
xon., no 19. —PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 273, 1179b.
- SCHULTZHerb. Norm., ser. n., no 2657, 2963.- ZAHN Hie-
raciotheca Eur., no 432, 541.542, 627, 715.814-822.

Vytrvalé, nasivěle zelenébyliny spřízemní rů-
žicí listů. Výběžky nadzemní a často i podzemní,
nadzemní obvykle krátké, tenké, s nahloučenými
velkými obkopinatými nebopodlouhle obkopina-
tými, na vrcholu obvykle zaokrouhlenými listy,
méně často výběžky prodloužené, s navzájem od-
dálenými, směrem ke konci výběžků se obvykle
zvětšujícími listy, někdy rostliny bezvýběžků, čas-
to přítomny flagely. Lodyha přímá, (15—)25—50
(—75)cm dl., jednoduchá, v dol. části s četnými,
± rovnovážně odstálými, až 4 mm dl., poněkud
tužšími chlupy s kratičkou černou dol. částí (čer-
né „tečky” na lodyze) a s ojedinělými až roztr.
hvězdovitými chlupy, ve stř. části s roztr. jedno-
duchými a hvězdovitými chlupy, a často i s ojedi-
nělými až roztr. černými stopkatými žlázkami,
v hor. části s roztr., až 5 mm dl. chlupy s krátkou
černou dol. částí (někdy celými šedavěnaběhlý-
mi), roztr. stopkatými žlázkami a četnými hvěz-
dovitými chlupy, lodyha při bázi obvykle nacho-
vě naběhlá a v hor. 1/2 hnědě nachově zbarvená.

Listy celokrajné, často s navzájem oddálenými
mukronátnĺmi žlázkami, měkké. v hor. části ob-
vykle mírně zřasené (velmi dobře patrné na her-
bářových položkách), na ploše lysé nebo jen při
okrajích s řídce roztr. jednoduchými chlupy, na
okrajích obvykle s dlouhými odstálými tužšími
chlupy, více chlupů také na rubu na stř. žilce, lis-
ty bezhvězdovitých chlupů nebohvězdovité chlu-
py ojediněle na rubu, lodyžní listy naokraji s oje-
dinělými kratičkými stopkatými žlázkami, listy
mírně nasivěle zelené; listy přízemní růžice v po-
čtu 3—8,řapíkaté, 7,5—15,0cm dl„ 1,0—1,8cm šir.,
sčepelí obkopinatou, podlouhle obkopinatoune-
bo podlouhle eliptickou, na vrcholu zaokrouhle-
nou a obvykle s nasazenou špičkou, k bázi po-
stupněsezužující: lodyžní listy v počtu(1)2—3(4),
dolní křídlatě řapíkaté nebopřisedlé, 6,0—12,5cm
dl., 1,0—I .7 cm šir., s čepelí podlouhle obkopina-
tou nebo podlouhle eliptickou, tupě špičatou,
k bázi se postupně zužující, stř. listy přisedlé,
podlouhle eliptické až úzce podlouhle eliptické,
navrcholu špičaté,nabáziklínovité. Úboryma-
lé, v počtu (5—)10—15(—25),skládající obvykle

stažené latovité vrcholíky s ± rovnými větvemi,
nejdolejší větev často oddálená, akladium 2—10
(—30)mm dl., stopky úborů sojedinělými 2-4 mm
dl. světlými jednoduchými chlupy s černou dol.
částí nebo celými kouřově šedavěnaběhlými (ně-
kdy ale bez jednoduchých chlupů), četnými 0,2—
0,5 mm dl. černými stopkatými žlázkami a hus-
tými hvězdovitými chlupy; zákrov vejcovitě vál-
covitý, 6,5—8,0mm dl., zákrovní listeny čárkovi-
tě kopinaté, na vrcholu tupé nebo tupě špičaté,
s roztr. jednoduchými chlupy, četnými stopkatý-
mi žlázkami a především v dol. části s vtroušený-
mi hvězdovitými chlupy, šedozelenéaž černoze-
lené, naokraji světle lemované. Květy jazykovité
s ligulou plochou, až 9 mm dl., žlutou; čnělka
a bliznová ramena žluté nebo našedle žluté. Naž-

ky 1,9-2,0 mm dl., hnědočerné. VI-VII. Hkf.
2n= 36 (CR:66.Hornosáz.pah.,67. Česko-

mor. vrch., 71. Drah. vrch.. 85. Kruš. hory, 88.
Šum.,91. Žďár.vrchy,93. Krk., 95.Ort. hory, 96.
}frál. sněž., 97. Hr. Jes.), 27, 45 (extra fines)

Poznámka: Poměrnědobře poznatelnýdruh. od po-
dobného H. caespitosum se spolehlivě pozná podle téměř
lysých, nasivělých listů (H. caespitosum má listy měkce chlu-
paté,trávovězelené),Rostliny bezvýběžkůbývají někdy za-
mčňovány sH. piloselloides, které má ale špičaté listy (H. flo-
ribundum má listy na vrcholu obvykle zaokrouhlené a zřase-
né—to je patrné zejména na herbářových sběrech), na okraji
listů nemá nikdy drobné stopkaté žlázky (H. floribundum má
častožlázky na okraji alespoňhorních lodyžních listů), Často
prohnutévětve vrcholíku a obvykle úzcepodlouhle kopinaté
dolní lodyžní listy (H. floribundum má včtve ± rovné a dol.
lodyžní listy obvykle podlouhle obkopinaté). Rovněž podob-
néHieracium iseranum je obvykle menší, má delší výběžky,
volnější ménčúbomé květenství a vždy Četné hvězdovité
chlupy narubu listů (H. floribundum má listy na rubu obvy-
kle bezhvězdovitých chlupů nebo s ojedinělými hvězdovitý-
mi chlupy).

Ekologie a cenologie: Louky, meze,
méně často i okraje komunikací, náspy; na pů-
dách čerstvě vlhkých, méně často vlhkých či na-
opak sušších, kyselých až neutrálních, živina-
mi a bázemi chudých až středně zásobených,
nevápnitých. Roste zejména ve společenstvech
svazů Nardo-Agrostion tenuis, Polygono-Trise-
tion, Arrhenatherion elatioris a Violion caninae
(a v přechodných porostech mezi těmito svazy).

Rozšíření v CR: Roztroušeně,místyi po-
měrněčastov pohraničníchpohoříchod Šumavy
přesKrušné hory, Jizerskéhory, Krkonoše ažpo
Hrubý Jeseník, méně často v karpatských poho-
řích v. Moravy; Brdy, Českomoravskávrchovi-
na;častosestupujedopodhůří,v nižšíchpolohách
je znám především z vlhčích, oceánicky ladě-
nýchúzemí(např.jihočesképánve,v.Cechy),chy-
bí v sušších pahorkatinách (napří na j. Moravě).
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Roste předevšímv oreofytiku amezofytiku, vzác-
ně i v termofytiku; od planárního do supramon-
tánnĺho stupně, vzácně i ve stupni subalpínském
(max.:Krkonoše,Špindlerovka,1190m).

T: 3. Podkruš. pán. (vz.), 4. Loun.-lab. střed., I I. Stř.Pol.
(vz.), 15.Vých. Pol., 18.Jihomor. úv. (Bzenec), 21. Haná(vz.).
- M: 24.Hor.Poohří,25. }úmšn.podh.,26.ces. les,28.Tep.
vrchy,31.Plz.pah.,35.Podbrd..37.Sum.-novohr.podh.,38.
Bud. pán.,39.Tfeboň.pán..48.Luž. kotl.. 5().Luž. hory(vz.),
52. Ral.-bez.tab., 54. Ješ.hřb. (dříve vz., nověji nenalezen),
56. Podkrk., 59. Orl. podh. (roztr.), 61. Dol. Poorl., 62. Lito-
myš.pán.,63.Českomor.mezih..66.Hornosáz.pah.,67.Ces-
komor. vrch., 71. Drah. vrch., 72. Zábf.-unič. úv., 73. Hanuš.-
rychleb. vrch., 75. Jes. podh., 76. Mor. brána, 80. Sď. Pobeč.,
81.Host.vrchy.—O: 85. Kruš.hory,87.Brdy, 88.Šum.(mís-
tyčasto),89.Novohr.hory,91.Žďár.vrchy(vz.),92.Jiz.hory,
93. Krk. (místy často), 95. Orl. hory (roztr.), 96. Král. Sněž.,
97. Hr. Jes. (roztr.), 98. Níz. Jes., 99. Mor.-slez. Besk.

Celkové rozšíření: Těžištěvýskytu je ve v. Evropě.
do stř. Evropy proniká předevšímpres karpatskáa sudetská
pohoříasouvisleji sevyskytuje pouzev horách,nazápadroz-
troušeně aždo sz.Německa a v.Francie (jednou sbíráni v Ni-
zozemsku),naseverpo Island,stř.NorskoaŠvédsko,Finsko
a sz.Rusko,navýchod souvisledo stř.části evropskéhoRus-
ka (zhruba po 450 v. d.), na jih po Alpy, Jižní Karpaty a str.
částUkrajiny; zavlečen amísty zdomácnělý na Britském sou-
ostroví a v SeverníAmerice. —Mapy: MEUSELet a]. 1992:558.

72. Hieracium cochleatum (NAEGELI et PETER)
ZAHN—jestřábník lžícolistý
(H. caespitosum < H. lactucella)
Hieracium cochleatum (NAEGELI et PETER) ZAHN in

ENGLERPflanzenreich 1923.- syn.: Hie-
racium floribundum subsp- cochleatumNAEGELIet PETER
Hierac. Mitt.-Eur. 1:700, 1885. - Pilosella cochlearis NOR-
RLINex SOJÁKPreslia43: 184,1971,nom. illeg.

Exsikáty: Extra fines: NORRLINHieracia Exs., fasc. 3,
no 77: fasc,5, no 18—20.—Pl. Finl. Exs., no 1596 (utH. isth-
micola NORRLIN).

Vytrvalé, nasivěle zelené, téměř lysé byliny
s přízemní růžicí listů. Výběžky nadzemní, tenké,
s roztr. jednoduchými chlupy a četnými hvězdo-
vitými chlupy, často hnědočerveně naběhlé, s na-
vzájem oddálenými nebo na konci výběžku na-
hloučenými, ± stejně velkými, obkopinatými, na
vrcholu zaokrouhlenými listy. Lodyha přímá
nebo krátce vystoupavá, 18—30cm dl., jednodu-
chá, v dol. části s roztr. světlými jednoduchými
chlupy, v hor. části s ojedinělými až roztr. 1,0—2,0
(—3,5) mm dl. tužšími světlými jednoduchými
chlupy s černou bází (nebo někdy celými šedě
naběhlými), roztr. 0,3—0,6mm dl. černými stop-
katými žlázkami a roztr. hvězdovitými chlupy.
Listy celokrajné, někdy s navzájem oddálenými
mukronátnímižlázkami, naploše lysé, vz. s oje-
dinělými jednoduchými chlupy, na okraji a na ru-
bu nastř.žilce s roztr. jednoduchými chlupy,bez
hvězdovitých chlupů, nasivěle až sivě zelené',
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listy přízemní růžice v počtu 3—6,řapíkaté, vněj-
šísčepelí obkopinatou, navrcholu zaokrouhlenou
a s nasazenoušpičkou, k bázi postupně sezužují-
cí, vnitřní 6,0—11,5 cm dl., 0,8—2,0 cm šir., s če-
pelí podlouhle obkopinatou až podlouhle eliptic-
kou, na vrcholu zaokrouhlenou, k bázi postupně
sezužující; lodyžní list l, méně často listy 2, dol-
ní řapíkatý nebo přisedlý, s čepelí podlouhle ob-
kopinatouažúzce podlouhleobkopinatou,někdy
ale i čárkovitou, 2—5cm dl., 0,4—1,5 cm šir„ na
vrcholu zaokrouhlenou až tupě špičatou, hor. list
(je-li vyvinut) drobný,čárkovitý.Úborymaléaž
stř. velké, v počtu 2—7(—10),skládající ± stažené
až volnější latovité vrcholíky, akladium 0,4—3,0
cm dl., stopky úborů tenké, s ojedinělými až roztr.
1—2mm dl., obvykle šedavě až šedočerně zbar-
venými jednoduchými chlupy (vz. bez jednodu-
chých chlupů), četnými až hustými 0,2—0,8mm
dl. stopkatými žlázkami a četnými hvězdovitými
chlupy; zákrov válcovitě vejcovitý, 7—8(—9)mm
dl., zákrovní listeny čárkovitě kopinaté, navrcho-
lu tupěšpičaté,s roztr. ažčetnými jednoduchými
chlupy, roztr. až četnými stopkatými žlázkami
a roztr. hvězdovitými chlupy, černozelené, všech-
ny nápadně světleji lemované. Květy jazykovité
s ligulou plochou, až 8 mm dl., žlutou; čnělka
a bliznová ramena šedožluté. Nažky 1,8—2,0mm
dl., hnědočerné. VI-VII. 1--1kĹ

2n = 27 (extra fines)

Variabilita: V celkovém areálu značněproměnlivý
druh, zejména v odění lodyhy, zákrovu a stopek úborů; ve stř.
Evropě v širším pojetí jsou obvykle rozlišovány 3 subspecie,
z našehoúzemí je uváděna pouze subsp.pseudauricula
(NAEGELÄet PETER)ZAHN.

Ekologie a rozšíření v CR: PouzeuV1d-
navy, v suprakolinním stupni mezofytika; sbírán
v I. polovině 20. stol., dnesnezvěstný. Rostl prav-
děpodobně navlhkých, snad i mírně zrašelinělých
loukách.

Celkové rozšíření: Těžiště vyskytuje v sv. Evropě,
na západvelmi vzácně a ostrůvkovitě v Polsku a v. Němec-
ku, najih zasahujek Vidnavěa do slovenskýchZápadních
Karpat, navýchod do stř. části evropského Ruska, na severdo
Skandinávie, Finska a sz. Ruska.

73. Hieracium iseranum (UECHIR.) UECHTR.—
jestřábník pojizerský Tab. 114/4
(H. floribundum > H. pilosella)
Hieracium iseranum (UECHTRrrz)UECHTRITZin FIEKFI.

Schles. 261, 1881. —Syn.: Hieracium suecicum FRIFSvar.
iseranum UECHTR. Jber. Schles. Ges. Vater}. Cult. 53(1875):
142, 1876. —H. floribundum var. montanum WIMMER FI.
Schles.,ed. 3, 304, 1857.—H. suecicumsubsp. iseranum
(UECETR.)UECHTR.Iber. Schles.Ges. Vaterl. Cult. 1879):
342, 1880.-H. nigriceps et PETERHierac.Mitt.-Eur.
1:702, 1885, nom. illeg., non LINDEB. 1882. —Pilosella ise-
rana (UECHTR.) SOJÁKPreslia 43: 184, 1971
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Exsikáty: PETRAKFI. Bohem.Morav. Exs., no 274.—
ZAHN Hieraciotheca Eur., no 717—719. 827. — Extra fines:
BAENTZ Herb. Eur.. no 1881.4074.4309. -CALLIER FI. Siles.

Exs., no 221, 1122, 1123. 1249. —Hieracia Naegeliana. no
110, 178.- ZAHN Hieraciotheca Eur.. no 543.824, 824a, 826,
828. 829.

Vytrvalé, roztr. chlupaté byliny s přízemní rů-
žicí listů. Výběžky nadzemní, chlupaté, často hně-
dě nachově zbarvené, s obkopinatými až úzce
obvejčitými, ± stejně velkými nebo ke konci vý-
běžků jen nezřetelně se zmenšujícími, někdy na-
hloučenými listy, někdy přítomny flagely. Lody-
hapřímá, 15—30(—50)cm dl., jednoduchá, v dol.
části (až k inserci nejdolejšího lodyžního listu)
s četnými ± rovnovážně odstávajícími jednodu-
chými chlupy. roztr. až četnými hvězdovitými
chlupy a někdy i s ojedinělými stopkatými žláz-
kami, ve stř. části s ojedinělými až roztr. 2—5mm
dl. světlými jednoduchými chlupy skratičkou čer-
nou dol. částí, ojedinělými až roztr. stopkatými
žlázkami a roztr. až četnými hvězdovitými chlu-
py, v hor. části sojedinělými ažroztr. světlými jed-
noduchými chlupy s obvykle černě naběhlou dol,
1/3—1/2,četnými stopkatými žlázkami a četnými
až hustými hvězdovitými chlupy, bud celá nebo
alespoň v hor. a dol. části tmavě hnědofialově
zbarvená. Listy celokrajné, někdy s ojedinělými
mukronátními žlázkami, s ojedinělými, na okraji
a na rubu a na stř. Žilce roztr. 2,0—4,0(—5,5) mm
dl. jednoduchými chlupy, nalíci bezhvězdovitých
chlupů, na rubu s četnými hvězdovitými chlupy,
tužší, nasivěle zelené; listy přízemní růžice v po-
čtu 4—8,řapíkaté, cm dl., I cm šir.,
s čepelí obkopinatou, podlouhle obkopinatou až
(u vnějších listů) obvejčitou, navrcholu zaokrou-
hlenou a s nasazenoušpičkou až tupou, postupně
se zužující v křídlatý řapík; lodyžní listy v počtu
1—2(3),dol. list přisedlý, podlouhle obkopinatý až
podlouhle kopinatý, 4—5cm dl., 0,7—0,9cm šir.,
na vrcholu špičatý, k bázi se postupně nebo ± ná-
hle zužující, hor. list (je-li vyvinut) drobný, čár-
kovitý, vz. úzce obkopinatý nebo úzce kopinatý,
Úbory středněvelké,v počtu(2—)4—8(—18),sklá-
dajícĺ volné latovité. vz. až vidlicovitě větvené
vrcholíky, dol, větev často nápadně oddálená,
akladium 0,5—6,0cm dl.. stopky úborů s ojedině-
lými až roztr. až 4 mm dl. jednoduchými chlupy
sčernou dol. částí sahající do 1/3—1/2délky chlu-
pu, hustými 0,2-0,8 mm dl. stopkatými žlázkami
a hustými hvězdovitými chlupy; zákrov válcovi-
tě vejcovitý, 7—9(—11)mm dl., zákrovní listeny
čárkovitě kopinaté, na vrcholu tupě špičaté, s roz-
tr. ažčetnými jednoduchými chlupy, četnými stop-
katými žlázkami a roztr. hvězdovitými chlupy,
černozelené, vnitřní světleji lemované. Květy

jazykovité s ligulou plochou, až 10 mm dl., žlu-
tou, liguly okrajových květů úboru často na vněj-
ší červeně podélně proužkované; čnělka
a bliznová ramena šedožluté. Nažky 1,7—2,0mm
dl.. hnědočerné. VI-VII. Hkf.

2n= 36 (CR: 93. Krk., převažujícícytotyp),
45 (CR: 93. Krk., velmi vz.)

Poznámka I : Větší jedinci připomínají H, floribun-
dum,majíalevždy většíúbory,vícepřízemníchlistů (aty jsou
Sir. nezřetelně řapíkaté až přisedlé. u H. floribundum mají
většinou zřetelný řapík), méně lodyžnich listů. volnější
vrcholík a listy na rubu s roztr. až četnými hvězdovitými
chlupy (u H. floribundum listy na rubu beznebo pouze s oje-
dinčlými hvězdovitými chlupy), Od habituálnč podobného
H. prussicum se liší listy na ploše pouze řídce chlupatými až
± lysými a mírně nasivčlými (H. prussicum má listy chlupaté.
podobné jako H. caespirosum a trávově zelené).

Poznámka 2: Morfologicky podobnérostliny se vy-
skytují velmi vzácněnaŠumavě.Jsoujistě hybridníhopů-
vodu. neníale přesněznámo,jaké druhy senajejich vzniku
podílely.

Variabilita: Proměnlivý především v celkové výšce,
délce akladia. počtu úborů a počtu lodyžních listů. Ve střed-
ní Evropěje rozlišováno 17 subspeciĺ,z našehoúzemíjsou
uváděnysubsp.anguinescensZAHN.subsp.arramentarioides
MISSBACHet ZAHN, subsp. confinium (NAEGELt et PETER)
ZAHN, subsp.floridum (NAEGELIet PETER)ZAHN. subsp. ise-
ranum, subsp. seminigriceps ZAHN, subsp. subconfinium
ZAHNa subsp-subfasciculatum ZAHN.Vnitrodruhové členěni
vyžaduje další studium.

Ekologie a cenologie: Louky. především
v montánním stupni, na půdách čerstvě vlhkých,
vzácněji sušších, kyselých až slabě kyselých, ži-
vinami chudých, méně často středně bohatých;
roste nejčastěji ve společenstvech svazu Nardo-
-Agrostion tenuis (diagnostický druh), především
v subasociaci Sileno vulgaris-Nardetum typicum
KRAHULEC1996, méně častosvazů Polygono-Tri-
setion a Violion caninae (a v přechodných spo-
lečenstvech mezi těmito svazy), okrajově svazu
Arrhenatherion elatioris.

Rozšíření v CR: Těžiště výskytu je v su-
detských pohořích (pravděpodobně ale chybí
v Orlických horách) a jejich podhůří, několik izo-
lovaných lokalit je v dalších částech s. poloviny
Cech,nazápadzasahujedo KrušnýchhoraPod-
krušnohoří;neníznámzj. poloviny Cechani z j.
a stř. Moravy. Roste převážně v oreofytiku, méně
v mezofytiku, spíše vzácně v termofytiku, zejmé-
na v montánním a suprakoliním stupni, vzácně ve
stupni kolinním, ojediněle je zavlékán nad horní
hranici lesado subalpínského stupně (max.: Krko-
noše, Výrovka, 1360 m: min.: Most, 280 m). Ě

T: 3. Podkruš. pán.. 6. Džbán (Smečno). -M: 25. Krušn.
podh., 45. Verner. střed. (v. část), 48. Luž. kotl., 53. Podješ.,
54. Ješ. hFb., 56. Podkrk.. 58. Sud. mezih. (vz.). —O: 85. Kruš.
hory, 92. Jiz. hory, 93. Krk. (často). 97. Hr. Je.s.(roztr.).
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Celkové rozšířeni: TV.ištč výskytu je v sudetských
pohořích a Polsku, na severovýchod proniká přes pobaltské
státydo sz.Ruska.navýchod doPovolží, nazápadsouvisleji
po Knłšné hory a izolovanými lokalitami až do z. části Ně-
mecka (Porýní-VestfáIsko).j. hranice areálu prochází CR
a Slovenskem.

74. Hieracium apatelium NAEGELIet PETER—
jestřábník větevnatý
(H. floribundum —H. pilosella)
Hieracium apaľelium NAEGELI et PETERHierac. Mitt.-

Eur. 1:706, 1885. - syn.: Pilosella aparelia (NAEGEU et
PETER)SOJÁKPreslia 43:184, 1971.

Exsi káty: Hieracia Naegeliana. no 296. MAGNIERFI.
Selecta Exs., no 2514. —Extra fines: CALLIER FI. Siles. Exs.,
no 1250. —ZAHN Hieraciotheca Eur.. no 546.547.

Menší, vytrvalé, roztr. chlupaté byliny s pří-
zemní růžicí. Výběžky nadzemní, obvykle nanej-
výš 15cm dl. (někdy rostliny téměř bezvýběžků),
s roztr. až četnými jednoduchými chlupy, s na-
vzájem ± oddálenými, ± stejně velkými, podlou-
hle obkopinatými, na vrcholu obvykle zaokrou-
hlenými listy. Lodyha přímá nebo krátce vystou-
pavá, 20—35(—48)cm dl., jednoduchá, v dol. části
s četnými až hustými rovnovážně odstávajícími
měkkými světlými jednoduchými chlupy, ojedi-
nělými stopkatými žlázkami a roztr. až četnými
hvězdovitými chlupy, ve stř. části s roztr. rovno-
vážně odstávajícími 1,5—3,5(-4,5) mm dl. měk-
kými světlými jednoduchými chlupy stmavší bá-
zí, roztr. 0,3—0,6mm dl. černými stopkatými žláz-
kami a roztr. až četnými hvězdovitými chlupy,
v hor. části s roztr. světlými nebo alespoň v dol.
1/2 šedavěnaběhlými jednoduchými chlupy sčer-
nou dol. částí sahající do 1/5—1/3délky chlupu,
četnými stopkatými žlázkami a četnými hvězdo-
vitými chlupy. Listy celokrajné. na líci s ojedině-
lými, směremk okraji listu roztr. 2—4mm dl. měk-
kými světlými jednoduchými chlupy, na rubu
s roztr., na stř, žilce až četnými jednoduchými
chlupy a s četnými hvězdovitými chlupy, mírně
nasivělé; listy přízemní růžice v počtu 3—5,řapí-
katé, vnější s čepelí obkopinatou, na vrcholu za-
okrouhlenou a s nasazenou špičkou, k bázi po-
stupně sezužující, vnitřní 8—12cm dl., I cm
šir., s čepelí podlouhle obkopinatou, na vrcholu
± špičatou, k bázi se postupně zužující; lodyžní
list obvykle l, méně často listy 2(3) (někdy lody-
ha bezlistá), řapíkatý nebo přisedlý, 5—7cm dl.,
0,7—1,3cm šir., s čepelí podlouhle obkopinatou,
na vrcholu špičatou, k bázi sepostupně zužující.
Úborystředněvelké,v počtu(2)3—10,skládající
volné latovité nebo mělce vidlicovitě větvené
vrcholíky (zabírající méně než 1/3 výšky rostli-
ny), akladium 1—8(—20)cm dl., stopky úborů
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s ojedinělými rovnovážně odstávajícími 1,5—2,5
mm dl., světlými nebo v dol. 1/2šedavě naběhlý-
mi jednoduchými chlupy s černou dol. částí saha-
jící do 1/5—1/3délky chlupu, četnými až hustými
0,3—0,8 mm dl. černými stopkatými žlázkami
a četnými hvězdovitými chlupy; zákrov válcovi-
tě vejcovitý, 9—12mm dl., zákrovní listeny čár-
kovitě kopinaté, navrcholu špičaté, sojedinělými
ažčetnými 3—5mm dl. jednoduchými chlupy, čet-
nými stopkatými žlázkami a roztr. až četnými
hvězdovitými chlupy, černozelené, navrcholu na-
chově naběhlé, vnitřní světleji lemované. Květy
jazykovité s ligulou plochou, až 10 mm dl., ligu-
ly okrajových květů na vnější straně obvykle čer-
veně podélně proužkované; čnělka a bliznová ra-
mena žluté. Nažky 1,8—2,1mm dl. , hnědočerné.
VI-VII. Hkf.

2n = 36 (CR: 93. Krk.), 45 (CR: 63e. Polič-
sko,93. Krk.), 54 (CR: 93. Krk.)

Poznámka: Hieracium apatelium stojí morfologicky
mezi H. piloselliflorum a H. iseranum, intermediární je pře-
devším architektura vrcholíku (volně latovitý až vidlicovitě
větvený) a velikost zákrovů; od H. piloselliflorum se pozná
podle nanejvýš mělce vidlicovitě větveného vrcholíku
(u H. piloselliflorum je hluboce vidlicovitě větvený. květen-
ství zabírá více než 1/2 výšky rostliny). V poslední době je
některými autory řazen k H. piloselliflorum.

Variabilita: Proměnlivý především ve způsobu vět-
venĺ vrcholíku. velikosti zákrovů a počtu úborů; morfotypy
bližší H, iseranum mají vrcholík volně latovitý, menší zá-
krovy a více úborů. morfotypy bližší H. piloselliflorum mají
spíše mělce vidlicovitě vetvený vrcholík. větší zákrovy
a méně úborů. Ve středni Evropě v širším pojetí je rozlišo-
váno obvykle II subspecií, z našeho území jsou uváděny
subsp. aupaense (NAEGELIet PETER)ZAHNa subsp. bregense
NAEGELIet PETER,k českému území se snad vztahuje i po-
všechný údaj „Riesengebirge” [Krkonoše) u subsp. striiferum
(NAEGEL( et PETER)ZAHN.

Ekologie a cenologie: Krátkostébelné
louky, narušovaná místa, okraje cest, na půdách
čerstvě vlhkých, vzácněji sušších,kyselých ažsla-
bě kyselých, živinami chudých, méně často střed-
ně bohatých; roste nejčastěji ve společenstvech
svazů Nardo-Agrostion tenuis (především v sub-
asociaci Sileno vulgaris-Nardetum typicum KRA-
HULEC1996), Violion caninae a v přechodných
společenstvech mezi svazy Violion caninae a Po-
lygono-Trisetion.

Rozšíření v CR: Krkonoše a Šumava,
v montánním stupni oreofytika (max.: Krkonoše,
Špindlerovka,1190m; min.:VelkáÚpa,810m).A

O: 88. Šum.(vz.), 93. Krk. (roztr.).
Celkové rozšíření: Severovýchodní a stř. (v. část)

Evropa, na západ na německou stranu Krušných hor (Erzge-
birge) a naŠumavu,odtud pres Krkonoše.Západní Karpaty,
z. Ukrajinu a Pobaltí do Finska a sz. a stř. části evropského
Ruska; Severní Amerika.
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75. Hieracium piloselliflorum NAEGELIet PETER
Tab. 116/2—jestřábník dlouhokvětý

(H. floribundum < H. pilosella)

Hieracium piloselliflorum NAEGELIet PETERHierac,
Mitt.-Eur. 1:707, 1885. Syn. : Pilosella piloselliflora
(NAEGELI et PETER)SOJAK Preslia 43:184. 1971.

Exsikáty: Hieracia Naegeliana. no III. —ZAHNHie-
raciołheca Eur.. no 7 10-—Extra fines: CALLIER FI. Siles. Exs.,
no 1124.

Menší, vytrvalé, roztr. chlupaté byliny s pří-
zemní růžicí a vidlicovitě větveným květenstvím.
Výběžky nadzemní, až 18cm dl., s četnými jed-
noduchými a hvězdovitými chlupy, s navzájem
oddálenými, ke konci výběžků semírně zmenšu-
jícími (vz. stejněvelkými) obkopinatými až po-
dlouhle obkopinatými, na vrcholu zaokrouhlený-
mi listy. Lodyha přímá až vystoupavá, (6—)12—25
(—32)cm dl.. jednoduchá, v dol. části s roztr. až
četnými měkkými světlými jednoduchými chlu-
py, ojedinělými až roztr. stopkatými žlázkami
a roztr. až četnými hvězdovitými chlupy, ve stř.
části sojedinělými až roztr. měkkými 1,5—3,5mm
dl. světlými jednoduchými chlupy s černou bází,
roztr. až četnými 0,3—0,6mm dl. černými stopka-
tými žlázkami a roztr. až četnými hvězdovitými
chlupy, v hor. části s ojedinělými až roztr. světlý-
mi nebo alespoň v dol. 1/2 šedavěnaběhlými jed-
noduchými chlupy s černou do). Částí sahající až
do ca 1/3 délky chlupu, četnými stopkatými žláz-
kami a četnými hvězdovitými chlupy. Listy celo-
krajné. na líci s ojedinělými až roztr. 2—4mm dl.
měkkými světlými jednoduchými chlupy, na rubu
s roztr., na stř. žilce až četnými jednoduchými
chlupy a s četnými hvězdovitými chlupy, mírně
nasivělé: listy přízemní růžice v počtu 4—6,řapí-
katé, vnější s čepelí obkopinatou ažobvejčitou, na
vrcholu zaokrouhlenou, vnitřní 3,5—8,8 cm dl.,
0,8—2,0cm šir., sčepelí podlouhle obkopinatou až
obkopinatou, na vrcholu ± špičatou, k bázi sepo-
stupně zužující; lodyžní list I , úzce obkopinatý až
čárkovitý, nebo lodyha bezlistá. Úbory středně
velké. v počtu (l v hluboce vidlicovitě vět-
veném květenství (zabírajícím alespoň 1/2 výšky
rostliny), akladium 3—15cm dl., stopky úborů
s ojedinělými 2,()—2,8mm dl., alespoň v dol. 1/2
obvykle šedavěnaběhlými jednoduchými chlupy
s černou dol. částísahající do ca 1/3 délky chlupu,
četnými ažhustými 0,3—0,9mm dl. černými stop-
katýłni žlázkami a četnými hvězdovitými chlupy;
zákrov vejcovitý, 10—13mm dl., zákrovní listeny
čárkovitě kopinaté. na vrcholu špičaté, s ojedině-
lými až roztr., 3—5mm dl., v dol. 1/2 černými jed-
noduchými chlupy, četnými ažhustými stopkatý-
mi žlázkami a roztr. až četnými hvězdovitými
chlupy. černozelené, vnitřní světleji lemované.

Květy jazykovité s ligulou plochou, až 14mm dl..
vnější liguly na vnější straně podélně červeně
proužkované; čnělka abliznová ramena žluté nebo
šedožluté. Nažky 1,8—2,2mm dl., hnědočerné.
VI-VIII. HkĹ

2n = 36 (CR: 91. vrchy, 93. Krk.). 44
(CR: 93.Krk.), 45 (CR: 93. Krk., 96.Král. Sněž.),
54 (CR: 93. Krk.)

Poznámka: Některé rostliny v populacích mohou být
pouze jednoúborné, příp. už při bázi lodyhy větvené a připo-
mínajĺcl tak druh Hieracium pilosella. Odlišují se menším
množstvím hvězdovitých chlupů na rubu listů (H. pilosella
má listy na rubu běloplstnaté, u H. piloselliflorum obvykle
prosvítá zelená barva), dlouhými jednoduchými chlupy na
lodyze (H. pilosella má na lodyze, s výjimkou dol. části. ob-
vykle nanejvýš ojedinělé chlupy) a na líci často mírně nasi-
věiými listy (H. pilosella má listy nalíci tmavě zelené).Hiera-
cium piloselliflorum je nicméně spojeno sH. pilosella plynu-
lou řadou přechodů apřesné určeníje někdy obtížné. Poměrně
obtížné je v některých případech i odlišení od H. schultesii
(viz Poznámka na str. 636) aH. macrostolonum (viz Poznámka
na str. 653).

Variabilita: Značně proměnlivý druh. tvořený morfo-
logicky navzájem ± rozlišitelnými apomiktickými klony a se-
xuálně se rozmnožujícími populacemi. Největší variabilita je
v množství jednoduchých chlupů a stopkatých žlázek na lo-
dyze, na stopkách úborů a na zákrovech. v množství hvězdo-
vitých chlupůnarubu listů, v hloubcevětveníave tvaru listů,
Obvykle je rozlišováno 5 subspecií. z našehoúzemí jsou uvá-
děny subsp.paxii NAEGELIet PETERa subsp. piloselliflorum,

Ekologie a cenologie: Krátkostébelné
louky, narušovaná místa, okraje cest, na půdách
čerstvě vlhkých, vzácněji sušších, kyselých až
slabě kyselých, živinami chudých, méně často
středně bohatých; roste nejčastěji ve společen-
stvech svazů Nardo-Agrostion tenuis (především
v subasociaci Sileno vulgaris-Nardetum typicum
KRAHULEC1996) a Violion caninae (a v přechod-
ných společenstvech mezi těmito svazy).

Rozšíření v CR: Poměrně často v Krko-
noších, roztroušeně v Jizerských a Orlických ho-
rách, na Králickém Sněžníku a v Hrubém Jesení-
ku, vzácněna Šumavě,spíšeojedinělévýskyty
jsou v okolí Litomyšle anaCeskomoravskévrcho-
vině, jedna lokalita je známa v Krušných horách.
Tčžiště výskytu je v oreofytiku, spíše vzácně
i v mezofytiku; především v montánním, vzácně
i v suprakolinním stupni, podél cest zavlékán i do
stupně subalpínského (max.: Hrubý Jeseník, Pra-
děd, 1360 m; min.: Litomyšl, 360 m). Ě

M: 62. Litomyš. pán. —O: 85. Kruš. hory (Kovářská),
88.Sum.(vz.),91.Žďár.vrchy,92.Jiz.hory,93.Krk. (místy
často), 95. Orl. hory (roztr.), 96. Král. Sněž.. 97. Hr. Jes.(roztr..
1300-1360 m).

Celkové rozšíření: Evropa, ostrivkovitě od v. Sas-
ka(dálenazápadizolovaněuKolínanadRýnem)přesCR,j.
Polsko (pouze západosudetská pohoří) a Ukrajinu do Pobaltí
a sz. a stř. části evropského Ruska.
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76. Hieracium callimorphum NAEGELIet PETER
jestřábník vzhledný

(H. longiscapum > H. pilosella)
Hieracium eallimorphum NAEGELI et PETERHierac.

Mitt,-Eur. 1:396.1885.—Syn. : Pilosella callimorpha (NAE-
GELIet PETER)SOJÁKPreslia 43:184. 1971.

Vytrvalé, roztr. chlupaté byliny s přízemní rů-
žicí listů. Výběžky nadzemní ačasto i podzemní,
nadzemní dlouhé. s roztr. až četnými jednodu-
chými a hvězdovitými chlupy, často tmavě hně-
dočervené, s navzájem oddálenými, směrem ke
konci výběžků sepostupně zmenšujícími obkopi-
natými nebo podlouhle obkopinatými, na vrcholu
obvykle zaokrouhlenými listy, méně často listy
± nahloučené, stejně velké, avšak rostliny někdy
bez výběžků, často přítomny flagely. Lodyha pří-
má. 25—50cm dl., jednoduchá, v dol. části s čet-
nými. ± rovnovážně odstávajícími měkkými svět-
lými jednoduchými chlupy a s ojedinělými až
roztr. hvězdovitými chlupy. v hor. části s roztr.,
± rovnovážně odstávajícími 3—5mm dl. měkký-
mi šedavě nebo šedočerně naběhlými jednodu-
chými chlupy s černou dol. částí, roztr. až četný-
mi 0,2—0,7mm dl. černými stopkatými žlázkami
a četnými hvězdovitými chlupy, lodyha při bázi
obvykle nachově naběhlá. Listy celokrajné nebo
soddálenými mukronátními žlázkami, sroztr. rov-
novážně odstávajícími 2—4mm dl. světlými jed-
noduchými chlupy, na líci bez hvězdovitých chlu-
pů, na rubu s roztr. až četnými hvězdovitými chlu-
py, nasivčle zelené, měkké; listy přízemní růžice
v počtu 4—8,řapíkaté, vnější s čepelí obkopinatou,
na vrcholu zaokrouhlenou, k bázi postupně sezu-
žující, vnitřní 6,5—14,0cm dl., 1,0—1,8cm šir., sče-
pelí podlouhle obkopinatou, na vrcholu ± špiča-
tou, k bázi sepostupně zužující; lodyžní listy v po-
čtu 1—3,dolní obvykle řapíkatý, cm dl.,
1,0—1,7cm šir., s čepelí podlouhle obkopinatou
nebo podlouhle eliptickou, tupě špičatou, k bázi
se postupně zužující, hor. listy (jsou-li vyvinuty)
menší,přisedlé, úzcepodlouhle eliptické, špičaté.
Úborystředněvelké,v počtu4—15,skládajícívol-
nější latovité vrcholíky, nejdolejší větev často od-
dálená, akladium 5—10(—16)mm dl., stopky úbo-
rů s nanejvýš ojedinělými 2,0—3,5mm dl. světlý-
mi jednoduchými chlupy s krátkou černou dol.
částí nebo častěji celými kouřově šedavě naběh-
lými (často stopky bez jednoduchých chlupů),
s ojedinělými až četnými 0,2—0,9mm dl. černými
stopkatými žlázkami a četnými hvězdovitými
chlupy; zákrov vejcovitě válcovitý, 6,5—8,0mm
dl., zákrovní listeny čárkovitě kopinaté, na vrcho-
lu tupé nebo tupě špičaté, s ojedinělými až roztr.,
obvykle tmavými jednoduchými chlupy, roztr. až
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četnými stopkatými žlázkami a především v dol.
části s roztr. hvězdovitými chlupy, černozelené.
vnitřní na okraji světle lemované. Květy jazyko-
vité s ligulou plochou, až 9 mm di., žlutou, liguly
okrajových květů na vnější straně obvykle podél-
ně červeně proužkované; čnělka a bliznová rame-
na žluté nebo našedle žluté. Nažky 1,9—2,1mm
dl., hnědočerné. VI-VII. HkĹ

Variabilita: Proměnlivý zejménav četnosti stopka-
tých žlázek na stopkáchúborů (ojedinělé ažčetné) a na zá-
krovech (roztroušené ažčetné). v četnosti jednoduchých chlu-
pů na zákrovech (ojedinělé až roztroušené) a v barvě ligul
okrajových květů (někdy jsou na vnější straně červeně prouž-
kované). Obvykle je rozlišováno5 subspeciĺ—subsp.calli-
morphum, subsp. cryproschistum ZAHN, subsp. leipanum
(ZAHNI ZAHN.subsp.petrakianum ZAHNa subsp.proedla•
siense ZAHN. Všechny jsou uváděny z našeho území. taxono-
mická hodnota je ale s největší pravděpodobností nižší.

Vzácně v Podkrušnohoří (Teplice, fyt. o. 3.
Podkruš. pán.), u Kadaně (Brodce, fyt. o. l. Doup.
pah.),v okolí ČeskéLípy (fyt. p. 53a.Českolip.
kotl.) a u Hranic na Moravě (fyt. p. 76a. Mor. brá-
na vl.); v termofytiku a mezofytiku, v kolinním
a suprakolinnímstupni (max.:CeskáLípa, vrch
Špičák,ca400m).V současnostinezvěstný,opě-
tovný nález tohoto hybridogenního druhu ale ne-
lze vyloučit. Údajenaherbářovýchschedáchani
v literatuře neumožňují přesnější určení stano-
vištních nároků: snad travnaté svahy s nezapoje-
nou vegetací. Celkový areál zahrnuje ostrůvkovi-
té výskyty v CR,Polsku, Pobaltía v z. astř.(hor-
ní Povolží) části evropského Ruska.

77. Hieracium callimorphoides ZAHN—jestřáb-
ník kadaňský
(H. longiscapum < H. pilosella)
Hieracium callimorphoides ZAHN in J. KUNZ.Lotos 74:31 ,

1926.—Sy n. : Pilosella callimorphoides (ZAHN) SOJÁKPres-
lia 43: 184, 1971.

Menší, vytrvalé, roztr. chlupaté byliny s pří-
zemní růžicí. Výběžky nadzemní, dlouhé. tenké,
s četnými jednoduchými a hvězdovitými chlupy,
s navzájem±oddálenými. obkopinatými, navrcho-
lu obvykle zaokrouhlenými listy. Lodyha přímá
nebo krátce vystoupavá, 9—25cm dl., s ojedinělý-
mi až roztr. rovnovážně odstávajícími 1—-3mm dl.
světlými jednoduchými chlupy. četnými hvěz-
dovitými chlupy a v hor. části s ojedinělými až
roztr- 0,2—(),6mm dl. černými stopkatými žlázka-
mi, na líci mírně nasivělé. na rubu šedozelené. Lis-
ty celokrajné, s ojedinělými. na okraji. na řapíku
a na rubu nastř. žilce ažčetnými 1—3mm dl. svět-
lými jednoduchými chlupy, na líci bez hvězdovi-
tých chlupů, trávově zelené. na rubu s četnými až
hustými hvězdovitými chlupy. šedozelené, mírně
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tužší; listy přízemní růžice v počtu 3—5,řapíkaté,
vnější sčepelíobkopinatou,navrcholu zaokrouh-
lenou a s nasazenoušpičkou, k bázi postupně se
zužující, vnitřní 65—13,0 cm dl., 0,8—2,0cm šir.,
sčepelí podlouhle obkopinatou ažpodlouhle elip-
tickou, na vrcholu špičatou, k bázi postupně se
zužující;lodyžnílist l. drobný,čárkovitý. Übory
2, stř. velké. v redukovaném vidlicovitě větveném
vrcholíku (zabírá více než 1/2 výšky rostliny),
stopky úborů s ojedinělými až četnými 1,5—3,0
mm dl. světlými jednoduchými chlupy s krátkou
černou dol. částí nebo někdy celými kouřově še-
dave naběhlými (někdy ale bez jednoduchých
chlupů), s ojedinělými ažčetnými 0,2—0,6mm di.
černými stopkatými žlázkami a četnými až hus-
tými hvězdovitými chlupy (plstnaté): zákrov vej-
covitý, mm dl.. zákrovní listeny čárko-
Vitěkopinaté, navrcholu špičaté,sojedinělými až
roztr.jednoduchými chlupy, roztr.ažčetnými stop-
katými žlázkami a četnými hvězdovitými chlupy,
černozelené, vnitřní na okraji světle lemované.
Květy jazykovité s ligulou plochou, až 11mm dl.,
žlutou, liguly okrajových květů na vnější straně
podélně červeně proužkované; čnělka a bliznová
ramena žluté. Nažky 1,9—2,1mm dl., hnědočerné.
Vl. Hkf.

EndemitČR,v současnédoběnezvěstný.Kdy-
si velmi vzácně v okolí Kadaně (Zvoníčkov, za-
niklá osadaPastviny)aČeskéLípy (ČeskáLípa,
Lysá hora), v kolinním a suprakolinním stupni, na
loukách a pastvinách. S největší pravděpodob-
nosti sejednalo o hybridní taxon vzniklý na loka-
litách. opětovný vznik nelze vyloučit.

78. Hieracium cymosum L. —jestřábník chocho-
ličnatý Tab. 112/1

Hieracium cymosumLINNAEUSSp. Pl., ed. 2, 1126, 1763.
Syn. : Hieracium c..vmigerttm REICHE.NB.in MOESSLER

Handb- Gewächsk. 2/2:1384. 1828. - H. vaillantii TAUSCH

Flora.Regensburg,I I Ergänzungsbl.I :57,1828.—H.nestleri
F. W. SCHULTZFI. Pfalz 281. 1845. - Pilosella cymosa
F. W. SCHULIZ et SCHULTZBIP. Flora. Regensburg, 45:429,
1862. —P. nestleri (F. W. SCHULTZ)F. W SCHULTZet SCHULTZ
Biľ. Flora, Regensburg, 45:430, 1862.

Exsikáty: BAENIIZ Heň. Eur.. no 4079, 7371-7373,
8990.8991. - DÖRFLERHerb. Norm.. no 3167.3169, 3170.-
FI. Exs. Austro-Hung„ no 3025.3()26. —Hieracia Naegelia-
na, no 92. 253. - PETRAK FI. Bohem. Morav. Exs.. no 586,
989. 1178. - TAUSCH Herb. FI. Bohem.. no 856. 857. -ZAHN
Hieraciotheca Eur, no 420, 619, 725. —Extra fines: ARVET-
TOUVET et Hieraciotheca Gall.. no 7. 328. 329,

1337. BAENITZ Herb. Eur.. no 2167. -CALLIER
FI. Siles. Exs., no 859. —FRIESet LAGGERHieracia Eur. Exs.,
no 35. —Hieracia Naegeliana, no 93.254. —MAGNIERFI. Se-
lecta Exs.. no 327. —SCHULTZ Herb. Norm., ser. n., no 516bis.

—SCHULTZBIP.Cichoriaceotheca,suppl.I, no 114, suppl. II.
no 176.—Soc. Dauphin.. no 4 172.—ZAHNHieraciotheca Eur..

616.831.

Vytrvalé, měkce chlupaté byliny s přízemní
růžicí, bez výběžků nebo vz. s kratšími nadzem-
ními výběžky. Lodyha přímá, 100)cm dl. ,
jednoduchá, v dol. části s hustými krátkými svět-
lými jednoduchými chlupy ačetnými hvězdovitý-
mi chlupy, ve stř. části s roztr. až četnými 0,5—2,0
(—4,0)mm dl. světlými nebo při bázi černé na-
běhlými jednoduchými chlupy, četnými hvězdo-
vitými chlupy a někdy s ojedinělými 0,2-C),4mm
dl. tmavými stopkatými žlázkami, v hor. části
s roztr. světlými, v dol. části někdy černě naběh-
lými jednoduchými chlupy, ojedinělými až roztr.
stopkatými žlázkami ahustými hvězdovitými chlu-
py, světle až trávově zelená, při bázi někdy na-
chově zbarvená. Listy celokrajné, někdy s oddá-
lenými mukronátními žlázkami. měkké, po obou
stranách s krátkými (0,8—2,0 mm) měkkými svět-
lými jednoduchými chlupy (vz. chlupy až 4 mm
dl.), na líci s ojedinělými až roztr., na rubu četný-
mi hvězdovitými chlupy. tmavě nebo světle zele-
né; listy přízemní růžice v počtu 2—7,řapíkaté,
9—16cm dl.. 1,5—2,5cm šir., s čepelí obkopina-
tou, podlouhle obkopinatou. eliptickou, podlouh-
le eliptickou nebo obvejčitou, na vrcholu za-
okrouhlenou až tupě špičatou. k bázi se postupně
zužující; lodyžní listy v počtu dol. list ob-
vykle řapíkatý, 8—12cm dl., 1 cm šir., s če-
pelí podlouhle obkopinatou, podlouhle eliptickou
ažúzce podlouhle eliptickou. navrcholu špičatou,
k bázi sepostupně zužující. stř. listy přisedlé, úzce
podlouhleeliptické,špičaté,horníčárkovité.Úbo-
ry malé, v počtu (10—)20—50(—100),skládající
okolíkovité, zpočátku stažené(kulovité) vrcholí-
ky, akladium 2—10(—20)mm dl.. stopky úborů ob-
vykle tenké, s roztr. až četnými mm
dl. světlými jednoduchými chlupy sobvykle pou-
ze kratičkou černou dol. částí (méně často větší
část délky chlupu šedavě zbarvená). ojedinělými
až roztr., vz. až četnými 0,3—0,8mm dl. černými
stopkatými žlázkami ahustými hvězdovitými chlu-
py (plstnaté); zákrov válcovitý až úzce válcovitý,
5,0—7,0(—7,5)mm dl., zákrovní listeny čárkovitě
kopinaté, navrcholu tupě špičaté až špičaté. s oje-
dinělými ažčetnými jednoduchými chlupy,ojedi-
nělými až četnými stopkatými žlázkami a roztr.
hvězdovitými chlupy, světle šedozelené, méně
častočernozelené,vnitřní světleji lemované. Kvě-
ty jazykovité, s ligulou až 8 mm dl., žlutou; čněl-
ka a bliznová ramena žluté. Nažky 1,6—1,8mm
dl., hnědočerné. v-vł(-vłl). Hkf.

'2n= 18 (více údajů z CR), 27 (CR: 8. ces.
kras), 36 (CR: l. Doup. pah.,68. Mor. podh.Vy-
soč.),45 (CR: l. Doup.pah.)
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Poznámka : Obtížné je odlišování od podobného
H. glomeratum (H. caespitosum —H. cymosum), viz Poz-
námka na str. 667.

Poznámka 2: Na podíl H. cymosum v hybridogenních
taxonecha hybridech ukazuji předevšímhvězdovité chlupy
na líci listů. krátké výběžky (nebo rostliny bez výběžků),
± okolíkovitč staženévrcholíky a často i poměrně četné měk-
ké jednoduché chlupy.

Variabilita: Značně proměnlivý druh, především
v odění větvi květenství. stopek úborů a zákrovů. ve tvaru lis-
tů a velikosti zákrovu. Ve střední Evrope (v širším smyslu) je
rozlišováno asi 40 subspecií; z našeho území jsou uváděny
3 subspecie,řazenédo dvou skupin:

I. Skupinasubspeciĺcymosum—větve vrcholíku a stop-
ky úborů sčetnými svetlými jednoduchými chlupy s obvykle
pouzekratičkoučernoubázíaspouzeojedinélými (vz. ažroz-
troušenými) stopkatými žlázkami: rostliny vždy bez nad-
zemních výběžků: vnější listy přízemní růžice s čepelí ob-
vykle obvejčitou až eliptickou; zákrov 5—7mm dl. Z našeho
území je známapouze subsp.cymosum, všechny doposud
zkoumané populace jsou diploidní se sexuálním způsobem
rozmnožování, v některých případech byla zjištěna poměrně
velká vnitropopulačnĺ morfologická variabilita. Na rozdíl od
následujícískupinyroste téměřvýhradnčnapřirozenýchsta-
novištích, naantropicky narušenámísta neproniká.

2. Skupina subspecii cymigerum (syn.: Hieracium cymi-
gerum REICHENB.,H. vaillantii TAUSCH)—větve vrcholíku
a stopky úborů s roztroušenými jednoduchými chlupy, v dol.
1/3—1/2obvykle černými nebo alespoň šedě naběhlými
a s roztr. až četnými stopkatými žlázkami; rostliny bez nebo
vzácněs kratšími nadzemnímivýběžky; vnější listy přízem-
ní růžice sčepelí obvykle podlouhle obkopinatou až podlou-
hle eliptickou; zákrov 6,0—7,5mm dl. Do této skupiny jsou
zahrnovány vergentnĺ typy k H. glomeratum (H. cymosum —
H. caespitosum).Proměnlivostseprojevuje předevšímv pří-
tomnosti či absenci nadzemních a podzemních výběžků, dél-
cea hustotě stopkatých žlázek na stopkách úborů azákrovech
a v délce jednoduchých chlupů na listech a lodyze; z našeho
území jsou uváděny subsp. cymigerum (REICHENB.)PETER
(vždy beznadzemníchvýběžků)asubsp.pulveratumNAEGELI
et PETER(Obvykle krátké nadzemní výbčžky). Na našemúze-
mí byly zjištěny tetraploidní a pentaploidní populace, rostli-
ny se rozmnožují apomikticky. Uspořádáním morfologické
variability seznačně liší od skupiny subspeciĺ cymosum—jed-
notlivé populace jsou vesměs tvořeny pouze jedním klonem
(genotypem) a vnitropopulační morfologická variabilita je
velmi malá.zřetelné(byť nevelké) jsou naopakmorfologic-
ké rozdíly mezijednotlivými populacemi.Na rozdíl Odpřed-
cházejícĺ skupiny se často vyskytuje na antropicky ovlivňo-
vaných stanovištích (příkopy, náspy, zbořeniště).

Ekologie a cenologie: Skalnaté svahy,
skalní hřbety a terásky, travnaté svahy, rozvolně-
né křoviny a lesní lemy, sušší louky, světlé teplo-
milné doubravy, bory; na hlinitých až hlinito-
jílovitých, často kamenitých, sušších, řidčeji až
čerstvě vlhkých, slabě kyselých ažzásaditých pů-
dách. Roste ve společenstvech svazůAlysso-Fes-
tucion pallentis (diagnostický druh), Festucion
valesiacae, Bromion erecti, Geranion sanguinei,
Koelerio-Phleion phleoidis, Diantho lumnitzeri-
-Seslerion albicantis, Genisto germanicae-Quer-
cion a Euphorbio-Callunion a řádu Quercetalia
pubescenti-petraeae.
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Rozšíření v ČR: Roztroušeně,především
v geomorfologicky výrazněji modelovaných úze-
mích termofytika a teplejších oblastí mezofytika:
nejvícev Ceskémstředohoří,naKadaňsku.v Ces-
kémkrasu,v kaňonovitých údolíchřek ve stř.Ce-
chách (a odtud proniká údolím Vltavy najih ažke
Zlaté Koruně a údolím Otavy na vápence u Ho-
ražďovic), v Moravském podhůří Vysočiny a na
Pavlovských kopcích; téměř chybí v oblastech
s absencí tvrdých hornin (Jihomoravská pahorka-
tina, Bílé Karpaty). Těžiště rozšíření je v kolinním
a suprakolinním stupni, velmi vzácně zasahujeaž
do stupně montánního (max.: Krušné hory, Háj,
vrch Meluzína, 1020 m).

T: I. Doup.pah.(roztr.),2.Stř.Poohří(velmi vz.),3.Pod-
kruš. pán. (vz.). 4. Loun.-lab. střed. (roztr.). 7a. Liboch. tab.
(Klapý, Hazmburk; Libochovice). lb. Podřip. tab. (Roudnice
nadLabem;Říp; Libkovice podŘípem).7c. Slán.tab.(Sla-
ný, lit.; Otvovice, lit.), 8. Ces.kras(roztr.),9, Dol. Povlt. (roz-
tr.), I Ob.Praž. kotl. (Praha-Zižkov; Praha-Běchovice), I I. Stř.
Pol. (Mělník, Chloumek, lit.), 12.Dol. Pojiz. (Mnichovo Hra-
diště, vrch Horka. lit.; Mladá Boleslav. údolí Chobot), 13.
Rožď. pah. (Mladá Boleslav. Kosmonoská obora: Dobrovice,
obě lit.), 14. Cidl. pán. (Nechanice, lit.). 15. Vých. Pol. (vz.,
většinou rostliny obtížně odlišitelné od H. glomerarum). 16.
Znoj.-brn. pah. (roztr.), 17b. Pavl. kop.. 18b, Dolnomor. úv.
(více lokalit z okolí Hodonína.všelit.). 20a.Bučov.pah.(Ko-
žušice), 20b. Hustop. pah. (vz. Pti s. okruii; Bořetice, Záz-
monĺky), 21b. Han. pah. (vz.). —M; 24b. Sokol. pán. (Loket;
Karlovy Vary; Děpoltovice: Hroznětín: Ostrov nadOhří, vše
lit.), 25a. Krušn. podh, vl. (Domašín; Jezeří, obč lit.), 28e.
Žlut. pah. (Verušice.lit.; Rabštejnnad Střelou.Kozičkův
mlýn; Manětín, Doubravický vrch a Chlumská hora: Plasy,
údolí Střely, lit.), 28f. Svojš. pah.(Okrouhlé Hradiště:Stříb-
ro, lit.; Hracholusky,údolí Mže. lit.). 29. Doup. vrchy (pou-
ze v s. a sv. části), 31a. Plz- pah. vl. (Plzeň-Lochotin; Dolní
Lukavice, vrch Zlín), 32. Křivokl. (především v údolí Be-
rounky, roztr.), 35b. Hotov. kotl. (Lochovice. lit.). 35c. Příbr.
Podbrd. (Jince;Rejkovice). 37b.Suš.•horaž.váp. (Prácheň),
371.Ceskokr. Předšum, (Holubov: Záluží: Zlatá Koruna). 41
Stř. Povit. (údolí Sázavy po Pikovice, údolí Vltavy a Otavy
ažpoj. hranici okresu; údolí Lužnice mezi Táborem a Bechy-
ní), 44.Mileš. střed„45a.Loveč.střed.(vz.). 47.Sluk.pah.
(Šluknov—Křečany:Rožany,obélit,).50.Luž.hory(Jedlová,
lit. ; Horní Světlá, Suchý vrch. lit.; Nová Huť; Svor, hora Klíč),
51. Polom, hory (velmi vz.). 52. Ral.-bez. tab. (Vranov. hora
Ralsko;Bezděz),53a.Českolip.kotl.(Stružnice.tit.).55.Ces.
ráj (okolí Jičína, vz,), 56, Podkrk. (Jilemnice). 59. Orl. podh.
(VE),62. Litomyš.pán.(vz.), 63.Ceskomor.mezih.(velmi
vz., pouze lit.), 68. Mor. podh. Vysoč. (roztr,. nejvíce v údolí
Jihlavy, Oslavy, Dyje a jejich přítoků. v údolí Oslavy po Ná-
měšťnadOslavou,Jihlavy poVladislava Dyje poCížov),
69b. Seč. vrch. (Prachovice). 70. Mor. kras (pouze j, Část).
71a. Bouz, pah. (Vranová). 71c. Drah. podh. (Račice: Pístovi-
ce;CechypodKosířem.vrchVelkýKosíf).73b.Hanuš.vrch.
(vz.), 74b. Opav. pah. (vz., pouzelit.), 75. Jes,podh. (vz.),
76a.Mor. bránavl. (okolí Lipníka nadBečvou). 78.B. Karp.
les. (Svatá Sidonie, Vlára). —O: 85. Kruš. hory (velmi vz.).

Celkové rozšíření: Střední.s..jv. av. Evropa:z.hra-
niceareáluprobíháj. Norskem.Dánskem.Německem.sv.ajz.
Francií,najih poKorsiku,j. Itálii, horys. Řecka.v.Rumun.
sko, Ukrajinu a j. část evropskéhoRuska.na východ až po
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z. Sibiř. na seversouvislezhruba po polární kruh (izolované
výskyty jsou ale i seveměji); Malá Asie. —Mapy: ZAHN
1921-1923:1240; DiJKSTRA et al. Acta Bot. Neerl. 2:523.
1953; MEUSELet al. 1992:557.

Pozn ámka: Hieracium cymosumje hlavní druh. Na na-
Šemúzemí se vyskytují následují od něho odvozené vedlejší
druhy; 106. H. anchusoides (H. pilosella < H. zizianum). 86.
H. auriculinum (H. cymosum H. longiscapum),107.H. den-
siflorum (H. bauhini —H. cymosum). 108.H. fallacinum (H.
densiflorum H. pilosella), 93. H. fallax (H. cymosum —H.
echioides), 83. H. glomeratum (H caespitosum —H. cymo-
sum), 80. H. kalksburgense (H. cymosum < H. pilosella), 84.
H. macranthelum(H. glomeratum>H. pilosella), 110.H.pi-
losellinum (H. densiflorum/H. zizianum < H. pilosella), 113.
H. pseudocalodon (H. calodon —H. fallax), 79. H. spurium
(H. cymosum > H. pilosella), 87. H. scandinavicum (H. flori-
bundum —H. glomeratum), 82. H. sciadophorum (H. cymo-
sum —H. lactucella), 81. H. stenosoma (H. kalksburgense —
H. lactucella). 109. H. subcymiflorum (H. bauhini > H. kalks-
burgense), 85. H. tubulascens (H. glomeratum —H. lactucel-
la) a 105. H. zizianum (H. cymosum —H. piloselloides).

79. Hieracium spurium FROELICH—jestřábník
dutoosý
(H. cymosum > H. pilosella)

Hieracium spurium CHAIXex FROELICHin DECANDOLLE
Prodr. 7:204. 1838.—Syn. • Hieracium cymiflorum NAEGELI
et PETERHierac. Mitt.-Eur. 1:424, 1885. —H. cymiflorum
subsp.tubulatumVOLLMANNDenkschr.Bot.Ges.Regensburg
9:73, 1905. - Pilosella tubulata (VOLLMANN) SOJÁK Preslia
43:184,1971.—P spuria(FROELICH)SOJÁKČas.Nár.Mus.,
ser. natur.. 150: 139, 1982.

Exsikáty: Extra fines: ARVET-TOUVETet GAUTIER
Hieraciotheca Gall.. no 330, 811, 812.1336.- soc. Dauphin.,
no 4173 (ut Hieracium hybridum).

Vytrvalé, roztr. měkce chlupaté byliny s pří-
zemní růžicí, bez výběžků. Lodyha přímá, 25—40
(—50)cm dl.,jednoduchá, podélněrýhovaná, v dol.
části s četnými rovnovážně odstávajícími světlý-
mi jednoduchými chlupy a roztr. hvězdovitými
chlupy, ve stř. části s roztr. rovnovážně odstávají-
cími 1—3mm dl. měkkými nebo mírně tužšími
světlými jednoduchými chlupy skratičkou černou
dol. částí, četnými hvězdovitými chlupy a někdy
ojedinělými až roztr. 0,2—0,6mmdl. černými stop-
katými žlázkami, v hor. části s roztr. až četnými
světlými jednoduchými chlupy skratičkou černou
dol. částí, ojedinělými až roztr. černými stopkatý-
mi žlázkami (spíše vz. bez stopkatých žlázek)
a četnými hvězdovitými chlupy, světle zelená.
Listy celokrajné, někdy na okraji s oddálenými
mukronátními žlázkami, tužší, světle zelené, na lí-
ci s roztr., méně často až četnými mírně tužšími
2—4mm dl. světlými jednoduchými chlupy a oje-
dinělými hvězdovitými chlupy, na rubu sroztr., na
stř. žilce četnými měkkými jednoduchými chlupy
aobvykle četnými hvězdovitými chlupy; listy pří-
zemní růžice v počtu 5—8,řapíkaté, vnější s čepelí

obkopinatou, na vrcholu zaokrouhlenou a s nasa-
zenou špičkou, k bázi postupně sezužující, vnitřní
6,5—11,0cm dl., 1,0—1,9cm šir., s čepelí podlou-
hle obkopinatou až úzce podlouhle obkopinatou,
na vrcholu ± špičatou, k bázi sepostupně zužují-
cí; lodyžní listy v počtu 1—3,dolní obvykle řapíka-
tý, sčepelí úzcepodlouhle obkopinatou, navrcho-
lu špičatou, k bázi postupně sezužující, hor. listy
(jsou-li vyvinuty) drobné, čárkovité nebo čárko-
Vitěeliptické.Úbory maléažstř.velké, v počtu
4—11skládající volné latovité nebo v hor. části
± okolíkovitě staženévrcholíky, dol. větev obvyk-
le oddálená,akladium cm dl. ,stop-
ky úborů s roztr. ažčetnými I mm dl.
světlými jednoduchými chlupy s černou dol. čás-
tí, roztr. až četnými 0,3—(),9mm dl. černými stop-
katými žlázkami a četnými hvězdovitými chlupy;
zákrov válcovitý, 6—9mm dl., zákrovní listeny
čárkovitě kopinaté, na vrcholu špičaté, s četný-
mi jednoduchými chlupy, pouzeojedinělými stop-
katými žlázkami (obvykle výhradně v hor. části
listenů) a četnými hvězdovitými chlupy. Květy
jazykovité s ligulou plochou nebo (mimo naše
území) üubkovitou, až 11 mm dl. , žlutou; čnělka
a bliznová ramena žluté. Nažky 1,7—1,9mm
hnědočerné. V-VI. Hkf.

2n = 45 (extra fines)

Poznámka: Od podobného Hieracium cymosumse
poznázejménapodlevolného vrcholíku a většíchzákrovů.

Variabilita: Proměnlivý především v architektuře
vrcholíku (délka větví) a četnosti stopkatých žlázek na stop-
kách úborů (roztroušené až četné). Ve střední Evropě je
obvykle rozlišováno 5 subspecií, z našeho území je známa
pouze subsp. cymelliflorum ZAHN (z H. cymiflorum subsp.
pseudocymosum NAEGELIet PEIER).

Pouze v okolí Znojma (Mašovice, Popice),
v kolinním stupni. V současnosti nezvěstný, her-
bářové schedy ani literární údaje z našeho území
neumožňují přesnější vymezení stanovištních
nároků, snadsušší travnaté svahy.V území sevy-
kytují oba dva předpokládané rodičovské druhy
(H. cymosum aH. pilosella) a nové nálezy nelze
proto vyloučit. Těžiště celkového areálu je v Al-
pách, jinak jsou známy pouze ojedinělé lokality
v Bavorsku a na Moravě.

80. Hieracium kalksburgense WIESB.—jestřáb-
ník skalkový Tab. 121/2

(H. cymosum < H. pilosella)
Hieracium kalksburgense WIESBAURGeneral-Doublett, -

Verz. Schles. Bot. Tauschver. 21: sine p., 1883. —Syn. :
Hieracium canum PETER Bot. Jb. 5:481, 1884. - H laschii
F. W. SCHULTZ et SCHULTZ BIP. ex ZAHN in ENGLER Pflanzen-
reich 1923. - Pilosella kalksburgensis
(WIESB.) SOJÁKPreslia 43:184, 1971.
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Exsikáty: BAENITZHerb. Eur.. no 2545, 3023, 7025,
7364.7365.8989.- DöRn-ER Herb. Norm., no 3570-3572.-

FI. Exs. Austro-Hung.. no 3027, 3028. -PETRAK FI. Bohem.
Morav. Exs.. no 270b. 578, 1180. 1181. -ZAHN Hieraciothe-
ca Eur., no 221, 321.621, 623, 624.832-834. - Extra fines:
CALLIERFI. Siles. Exs.. no 1117, 1118. 1240, 1241. -FI. Exs.
Austro-Hung.. no 3028 (ut H. brachiatum). —Hieracia Nae-
geliana, no 30.94, 158,204, 223, 229.—SCHULTZHerb. Norm.,
ser- n., no 89.7()4, 2019, 2019bis. —ZAHNHieraciotheca Eur.,
no 421, 522, 690, 83%.

Menší, vytrvalé, roztr. chlupaté byliny s pří-
zemní růžicí, Výběžky nadzemní, obvykle nanej-
výš 15cm dl. (někdy rostliny téměř bez výběžků),
hustě pokryté hvězdovitými chlupy a obvykle
sčetnými světlými jednoduchými chlupy, snavzá-
jem oddálenými, ke konci výběžků se zmenšují-
cími, úzce obkopinatými, na vrcholu zaokrouh-
lenými listy. Lodyha přímá, cm
dl., pod květenstvím více než I mm v průměru. po
celé délce hustě pokrytá hvězdovitými chlupy
(± plstnatá), s roztr., ± měkkými I-4(—5) mm dl.
světlými jednoduchými chlupy a v hor. části (příp.
na větvích květenství) s ojedinělými, méně často
až roztr. stopkatými žlázkami. Listy celokrajné,
měkké. na líci s ojedinělými až roztr. 2—3mm dl.
světlými jednoduchými chlupy a ojedinělými až
roztr. hvězdovitými chlupy, světle až mírně na-
šedie zelené, na rubu s ojedinělými až roztr., na
stř. žilce četnými jednoduchými chlupy a četnými
hvězdovitými chlupy (listy častona rubu až plst-
naté)•,listy přízemní růžice v počtu 4—7,řapíkaté,
vnější sčepelí obkopinatou, navrcholu zaokrouh-
lenou, vnitřní 5—II (—15)cm dl., 0,7—1,2(—1,5)cm
šir., s čepelí podlouhle eliptickou, úzce podlouh-
le eliptickou, podlouhle obkopinatou až úzce po-
dlouhle obkopinatou, na vrcholu tupě špičatou až
špičatou, k bázi sepostupně zužující; lodyžní list
obvykle I (někdy ale lodyha bezlistá), přisedlý,
úzce podlouhle eliptický, úzcepodlouhle obkopi-
natý, podlouhle eliptický až podlouhle obkopina-
tý, 3—9cm dl.. 0,5—1,0cm šir., na vrcholu špiča-
tý, k bázi sepostupně zužující, někdy ale pouze
drobný,čárkovitý.Úbory středněvelké, v počtu
2—6(—13),v obvykle hluboce vidlicovitě větve-
ných vrcholících, akladium 1—6(—15)cm dl., stop-
ky úborů sojedinělými až roztr. I mm
dl. světlými nebo vz. šedavě naběhlými jedno-
duchými chlupy s kratičkou černou bází. s roztr.
0,3—0,7 mm dl. černými stopkatými žlázkami
s obvykle světlejší hlavičkou a s hustými hvěz-
dovitými chlupy (plsť); zákrov vejcovitý, 7—9
(—12)mm dl., zákrovní listeny čárkovitě kopina-
té. navrcholu tupě špičaté, šedozelené,především
vnitřní nápadně Sir. světle lemované, s roztr.
až četnými světlými, v dol. ca 1/4 šedočernými
jednoduchými chlupy, roztr. stopkatými žlázkami
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a četnými hvězdovitými chlupy (listeny někdy až
téměř plstnaté). Květy jazykovité s ligulou PEO-
chou, až 12mm dl., žlutou, liguly okrajových kvč-
tů na vnější straně často podélně červeně prouž-
kované; čnělka a bliznová ramena žluté. Nažky

mm dl., hnědočerné. V-VI. Hkf.
2n= 27(CR: 32.Křivokl.), 36 (CR: 1.Doup.

pah.),45 (CR: 68.Mor. podh.Vysoč.),18(extra
fines)

Poznámka: ČastozaměňovánspodobnýmidruhyHie-
racium pilosellinum a H. stenosoma. Od H. pilosellinum se
liší světle ažnašedle zelenou barvou listů (H. pilosellinum má
listy mírně nasivělé) a obvykle kratšími výběžky. Důležitá je
i přítomnost rodičovských druhů na lokalitě nebo v její blíz-
kosti —H. kalksburgenserostevždy společněs H. cymosum
a H. pilosella, H. pilosellinum naopak s H. densiflorum,
H. fallacinum aH. zizianum. Podobné H. srenosomamá prů-
mčr lodyhy pod květenstvím nanejvýš I mm (H, kalksbur-
gense má průměr vždy větší než t mm) a menší zákrovy
s méně četnými jednoduchými chlupy.

Variabilita: Proměnlivý především ve větvení kvě-
tenstvĺ (± mělce až hluboce vidlicovitě větvené), množství
jednoduchých chlupů na listech, lodyze a zákrovech a v po-
čtu a velikosti úborů. Ze střední Evropy je uváděno více než
30 subspecií, z našeho území 21 obtížně rozlišitelných sub-
speciĺ vyžadujícíchdalší studium.

Ekologie a cenologie: Travnaté svahy,
skalní výchozy, lesní lemy; na hlinitých až hlini-
tojílovitých. často kamenitých, sušších,méněčas-
to až čerstvě vlhkých, slabě kyselých až zása-
ditých půdách.Je známpředevšímze společen-
stev svazůAlysso-Festucion pallentis, Festucion
valesiacae, Bromion erecti, vzácně i Geranion
sanguinei.

Rozšíření v CR: Severozápadnía stř.Ce-
chy, j. část Moravy, nejvíce v okolí Znojma a na
Pavlovských kopcích. vzácně na spraších Jiho-
moravské pahorkatiny, na sever až k Brnu a do
okolí Prostějova(vrch Kosíř), uváděni zeStern-
berka a z okolí Lipníka nad Bečvou; kdysi i u Po-
mezních bud v Krkonoších. Těžiště výskytu je
v termofytiku, okrajově zasahujei do mezofytika,
velmi vzácně i v oreofytiku (Krkonoše); převáž-
ně v kolinním, vzácně v suprakolinním stupni, vel-
mi vzácně i ve stupni montánním (Krkonoše)
(max.: Pomezní boudy. ca 1000m). ě

T: I. Doup.pah.,4. Loun.-lab.střed..8. Ces.kras,16.
Znoj.-bm. pah. (Okoli Znojma a Moravského Krumlova;
Brno), 17b. Pavl. kop., 20. Jihomor. pah. (vz.). —M: 32. Kři-
vokl. (údolí Berounky), 68. Mor. podh. Vysoč., 72.Zábř.-unič.
úv. (Štemberk),76. Mor. brána(Lipník nadBečvou).—O: 93.
Krk. (Pomezní boudy).

Celkové rozšíření: Středni a v. Evropa. na západ do
z. části Německa(Porýní) a Švýcarska,na severdo Polska.
Skandináviea sz. Ruska,na východ do stř.Částievropského
Ruska (homí Povolží). najih do s. Itálie (Alpy). Chorvatska,
SrbskaaČernéHory aRumunska.
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81. Hieracium stenosoma (NAEGELI et PETER)
PRAIN—jestřábník útlý
(H. kalksburgense —H. lactucella)
Hieraciunł stenosoma (NAEGELI et PETER) PRAIN Index

Kew., Suppl- 5: 133, 1921. —Syn. : Hieracium brachiatum
subsp. stenosoma NAEGELIet PETERHierac. Mitt.-Eur. I :628,
1885. —H. auriculiforme subsp. suprafloccosum NAEGELI
et PETERHierac. Mitt.-Eur. 1:228. 1885. H. supraflocco-
sum (NAEC,ELI et PETER) ZAHN in ENGLER Pflanzenreich

1923. - Pilosella stenosoma (NAEGELI et
PETER)SOJÁKPreslia 43: 185, 1971.- P,suprafloccosa (NAE-
GELIet PETER)HOLUBFolia Geobot. Phytotax. 12:306, 1977.

Vytrvalé, roztr. chlupaté, nasivěle zelenéby-
liny s přízemní růžicí listů. Výběžky nadzemní,
5—20cm dl., tenké, s roztr. jednoduchými chlupy,
s navzájem oddálenými, stejně velkými nebo ke
konci výběžků mírně se zmenšujícími obkopina-
tými až podlouhle obkopinatými, na vrcholu za-
okrouhlenými nebo tupě špičatými listy. Lodyha
přímá nebo krátce vystoupavá, 20—43cm dl., jed-
noduchá, v dol. části s četnými rovnovážně od-
stávajícími světlými jednoduchými chlupy aroztr.
až četnými hvězdovitými chlupy, v hor. části
s roztr. až četnými rovnovážně odstávajícími
I mm dl. měkkými jednoduchými chlupy,
četnými 0,2—0,8mm dl. černými stopkatými žláz-
kami a roztr. až četnými hvězdovitými chlupy,
světle zelená. Listy celokrajné, na líci s roztr. 3—4
mm dl. světlými jednoduchými chlupy a ojedině-
lými hvězdovitými chlupy, nasivěle zelené, na ru-
bu s obvykle četnými jednoduchými chlupy ačet-
nými až hustými hvězdovitými chlupy, nasivěle
zelené; listy přízemní růžice v počtu 4—8,řapíka-
té, vnější s čepelí obkopinatou, na vrcholu za-
okrouhlenou, k bázi postupně se zužující, vnitřní

cm (II., 1,0—1,8cm šir., s čepelí podlouhle
obkopinatou až podlouhle eliptickou, na vrcholu
špičatou, k bázi postupně sezužující; lodyžní list
l, přisedlý, čárkovitě eliptický nebo lodyha bez-
listá.Úborystředněvelké,v počtu2—4skládající
mělce vidlicovitě větvené vrcholíky, akladium
I cm dl.. stopky úborů s roztr. mm
dl. světlými jednoduchými chlupy s černou dole
částí, četnými 0,2—0,7mm dl. černými stopkatými
žlázkami a hustými hvězdovitými chlupy; zákrov
vejcovitý až polokulovitý, 7—8mm dl., zákrovní
listeny čárkovitě kopinaté, na vrcholu špičaté.
s roztr. jednoduchými chlupy, roztr. stopkatými
žlázkami a četnými až hustými hvězdovitými
chlupy, šedozelené, vnitřní nápadně světle lemo-
vané.Květy jazykovité sligulou plochou, až 8mm
dl.. žlutou, liguly okrajových květů navnější stra-
ně obvykle bez podélných červených proužků;
čnělka a bliznová ramena žluté. Nažky 1,8—2,0
mm dl., hnědočerné. VI. Hkf.

Poznámka: Nejvíce připomíná Hieracium schultesii.
Odkterého se liší zejména roztroušenými hvězdovitými chlu-
py na líci listů a často až hustými hvězdovitými chlupy na zá-
krovních listenech (H, schultesii nemá na lici listů hvězdovi-
té chlupy a má méně četné hvězdovité chlupy na zákrovních
listenech). Možná je i záměna s H. kalksburgense, viz Po-
známka na str. 664.

Pouze v údolí Dyje u Znojma a u Lipníka nad
Bečvou, v kolinním asuprakolinním stupni. V sou-
časnosti je u nás nezvěstný, přesnější údaje o sta-
novištních nárocích chybějí. Celkový areál je
značně nesouvislý a saháod stř. Moravy po Ty-
rolsko. ě

82. Hieracium sciadophorum NAEGELIet PETER
Tab. 120/3—jestřábník vrcholíkový

(H. cymosum —H. lactucella)

Hieracium sciadophorum NAEGELI et PETERHierac.
Mitt.-Eur. I :44(), 1885.—Syn. : Pilosella sciadophora(NAE-
GELI et PETER)SOJAK Preslia 43:185. 1971.

Exsikáty: PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 1177.—
Extra fines: ARVET-TOUVET et GAUTIER Hieraciotheca Gall.,

no 820. —FI. Exs. Austro-Hung.. no 3039. —Hieracia Naege-
liana, no 212. —ZAHN Hieraciotheea Eur.. no 5.523.

Vytrvalé, roztr. chlupaté, nasivěie zelené by-
liny s přízemní růžicí; rostliny bez výběžků nebo
výběžky jen krátké, většinou podzemní se šupi-
novitými listy, vz. i nadzemní s ± stejně velkými
obkopinatými, na vrcholu zaokrouhlenými až tu-
pě špičatými listy. Lodyha přímá, 20—50 cm dl.,
obvykle jednoduchá, v dol. části s roztr. jednodu-
chými chlupy aroztr. hvězdovitými chlupy, ve stř.
části s ojedinělými až roztr. ± rovnovážně odstá-
vajícími (0,5—)I mm dl. světlými jed-
noduchými chlupy s kratičkou černou dol. části,
ojedinělými 0,2—0,4mm dl. tmavými stopkatými
žlázkami a obvykle pouzeojedinělými hvězdovi-
tými chlupy, v hor. části s ojedinělými světlými
jednoduchými chlupy s čemou bází (někdy však
bez jednoduchých chlupů), četnými stopkatými
žlázkami a četnými hvězdovitými chlupy. Listy
měkké nebo mírně tužší, celokrajné, někdy s od-
dálenými mukronátními žlázkami, sroztr. 1—5mm
dl. světlými jednoduchými chlupy, častěji ale na
ploše téměř lysé s chlupy pouze při okrajích a na
rubu na stř. žilce, na líci často (ale ne vždy) s oje-
dinělými hvězdovitými chlupy, na rubu s roztr. až
četnými hvězdovitými chlupy, nasivčle zelené;
listy přízemní růžice v počtu 3—8,řapíkaté, vněj-
ší sčepelí obkopinatou ažpodlouhle obkopinatou,
na vrcholu zaokrouhlenou a často s nasazenou

špičkou, na bázi dl. klínovitou, vnitřní 7,5—16,0
cm dl., 1,0—2,2cm šir., s čepelí podlouhle obko-
pinatou, na vrcholu zaokrouhlenou a s nasazenou
špičkou, méně často špičatou, k bázi postupně se
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zužující; lodyžní listy v počtu 1—3,dol. list obvy-
kle řapíkatý, 5,5—7,2cm dl., 0,5—1 cm šir., s če-
pelí úzce podlouhle eliptickou až úzce podlouhle
obkopinatou, na vrcholu ± špičatou, k bázi se po-
stupně zužující, hor. listy menší, přisedlé, čárko-
vité nebo méně často až úzce podlouhle eliptic-
ké, navrcholušpičaté.Úborymalé,v počtu(3—)
6—12(—20),skládající stažená,latovitá, v hor. Čás-
ti až okolíkovitá květenství s 2—5větvemi, akla-
diurn 2—10mm dl., stopky úborů s četnými až
hustými 0,2—0,7mm dl. černými stopkatými žláz-
kami, četnými hvězdovitými chlupy aněkdy i oje-
dinělými 1,5—2,5mm dl. světlými jednoduchými
chlupy s tmavou dol. částí; zákrov (5,0—)6,0—8,5
mm dl. ,zákrovní listeny čárkovitě kopinaté, na vr-
cholu tupé až špičaté, s četnými stopkatými žláz-
kami, především v dol. části s roztr. hvězdovitý-
mi chlupy a někdy s ojedinělými jednoduchými
chlupy, černozelené, vnitřní nápadněsvětle lemo-
vané. Květy jazykovité, sligulou až 9mm dl., žlu-
tou; čnělka a bliznová ramena žluté. Nažky
13-2,0 mm dl., černohnědé. V-VII. 1--1kf.

Poznámka: Poměrně dobře poznatelný druh; od Hie-
racium cymosumseliší nasivělezelenými, navrcholu obvykle
zaokrouhlenýmilisty, menšíhustotoujednoduchých chlupů
na lodyze a listech, četnými až hustými stopkatými žlázkami
na stopkáchúborů a zákrovních listenecha někdyi nadzem-
ními výběžky připomínajícími výběžky H. lactucella (H. cy-
mosum má listy zelené. s výjimkou vnějších přízemních ob-
vykle špičaté,celé rostliny jsou hustěměkce chlupaté, na stop-
kách úborů a zákrovních listenech má obvykle nanejvýš
roztroušenéstopkaté žlázky,výběžky až na výjimky chybě-
jí); od H. lacľucella se liší především vyšším vzrůstem. vět-
Šímmnožstvím úborů, hvězdovitými chlupy na rubu a často
i na líci listů a obvykle nepřítomností výběžků. Vzhledem
k rozdílným ekologickým nárokům H. cymosum a H. lacru.
cella jde ale o velice vzácný hybridogennĺ druh.

Variabilita; Proměnlivý zejména v délce jednodu-
chých chlupů na lodyze a listech, délce zákrovů a v odění sto-
pek úborů a zákrovních listenů. Ze stř. Evropy je uváděno
20 subspeciĺ, z našeho území pak subsp. humidicola NAEGELI
et PETER,subsp.atschavicumZAHNasubsp.digenesNAEGELI
et PETER.Taxonomickáhodnotaz našehoúzemídoložených
subspeciĺ je pravděpodobně nižší.

VelmivzácněvokolíKadaně(ÚhošťanyaTel-
cov), u Chrastavy (Andělská Hora) aZnojma (Les-
ná); v kolinním a suprakolinním stupni. Sběry
pocházejí z konce 19.stol. a 20. let 20. stol., v sou-
časné době nezvěstný a ani údaje z dostupných
herbářových sběrů neumožnují stanovení stano-
vištních nároků. S ohledem na rodičovské druhy
(Hieracium cymosum aH. lactucella) i s ohledem
na údaje ze sousedních zemí se s největší pravdě-
podobností jednalo o vlhčí krátkostébelné louky.
Vzhledem k rozdílným ekologickým nárokům
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pravděpodobných rodičovských druhů (H. cymo-
sum, H. lactucella) není opakovaný vznik tohoto
hybridogenního taxonu příliš pravděpodobný,
Celkový areál zahrnuje stř., v. a s. Evropu, na
západ zasahuje do francouzských Alp, na sever
do Skandinávie a sz. Ruska, na východ do stř.
části evropského Ruska (horní Povolží), na jih
do s. Itálie (Alpy), s. Maďarska a Banátu. A

83. Hieracium glomeratum FROELICH—jestřáb-
ník klubkatý Tab. 114/1

(H. caespitosum —H. cymosum)

Hieracium glomeratum FROELÍCHin DECANDOLLEProdr.
7/1:207, 1838.—Syn. : Hieracium ambiguumEHRH.Beitr.
Naturk. 5: 178, 1790,nom. inval. (nom. nud.). —Pilosella glo-
merata (FROELICH)ARVEr-TOUVEr Essai Class. Gen. Pilosella
Hieracium4, 1880.—P.ambigua SOJÁKČas.Nár.Mus., ser.
natur., 150: 139, 1982, nom. inval. (nom. nud.).

Exsikáty: SUDREHerb. Hieraciorum, no 105(ut H. cy-
mosum). —Extra fines: HOFMANN PI. Crit. Saxon., no 149, —
SCHULTZHerb. Norm., ser.n.. no 845 (tit Pilosellafloribunda).
—SUDREHerb. Hieraciorum, no 103(ut H. pratense). —ZAHN
Hieraciotheca Eur., no 118, 525.

Vytrvalé, měkce chlupaté byliny s přízemní
růžicí; rostliny bez výběžků nebo s obvykle na-
nejvýš 15cm dl. nadzemními výběžky, s četnými
jednoduchými a hvězdovitými chlupy, nachově
naběhlé, s navzájem ± oddálenými podlouhle ob-
kopinatými nebo úzce podlouhle obkopinatými,
na vrcholu tupě špičatými listy, častéjsou vedlej-
ší lodyhy a flagely. Lodyha přímá, (20—)30—50
(—80)cm dl., obvykle jednoduchá, v dol. části
s hustými krátkými (kratšími než průměr lodyhy)
měkkými jednoduchými chlupy a ojedinělými
hvězdovitými chlupy, často nachově naběhlá, ve
stř.části sroztr., obvykle nanejvýš I ,5 mmdl. svět-
lými jednoduchými chlupy s kratičkou černou bá-
zí a četnými hvězdovitými chlupy, v hor. části
s roztr., obvykle nanejvýš 2 mm dl. světlými jed-
noduchými chlupy s černou dol. částí sahající do
1/5—1/4délky chlupu, vz. chlupy téměřcelé kou-
řově šeděnaběhlé, sroztr. ažčetnými (),3—(),7mm
dl. černými stopkatými žlázkami a četnými hvěz-
dovitými chlupy. Listy celokrajné, často s oddá-
lenými mukronátními žlázkami. vz. i s drobnými
zuby,měkké, měkce,± hustě, krátce (0,7—1,3 mm)
chlupaté („sametové”) světlými jednoduchými
chlupy, na líci sojedinělými ažroztr., na rubu roztr.
až četnými hvězdovitými chlupy, světle až šeda-
vě zelené; listy přízemní růžice v počtu 3—5,řapí-
katé, vnější sčepelí obkopinatou, méněčastoelip-
tickou, na vrcholu zaokrouhlenou a s nasazenou
špičkou, na bázi dl. klínovitou, vnitřní 9—15(—22)
cm dl., cm šir., s čepelí podlouhle
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obkopinatou až úzce podlouhle obkopinatou, na
vrcholu špičatou, postupně se zužující v křídlatý
řapík; lodyžní listy v počtu (1)2—4(5), směrem
k vrcholu lodyhy postupně sezmenšující, dol. list
obvykle řapíkatý, 9—13(—17)cm dl., 1,0—1,5cm
šir., s čepelí úzce podlouhle obkopinatou, po-
dlouhle obkopinatou, úzce podlouhle eliptickou
ažpodlouhle eliptickou, navrcholu špičatou, k bá-
zi postupně sezužující, hor. listy mnohem menší,
úzceažčárkovitěeliptické.Úborymalé,v počtu
(5—)10—25(—50),skládající stažené, latovité nebo
v hor. části okolíkovité vrcholíky s (2—)4—8(—10)
větvemi, akladium mm dl., stopky úbo-
rů s roztr. 1,2—1,6mm dl. tužšími jednoduchými
chiupy, v dol. 1/2černými neboněkdy celými čer-
ně naběhlými, s četnými 0,3—0,7mm dl. stopka-
tými žlázkami a hustými hvězdovitými chlupy;
zákrov 7,0—9,0mm dl., zákrovní listeny čárkovi-
tě kopinaté, na vrcholu tupé až špičaté, s roztr. až
četnými jednoduchými chlupy s černou dol. částí
sahající do ca 1/2 délky chlupu, četnými stopka-
tými žlázkami a roztr. hvězdovitými chlupy, čer-
nozelené, na vrcholu často nachově naběhlé, vnitř-
ní nápadně světle lemované. Květy jazykovité,
s ligulou plochou, až 10 mm dl., žlutou; čnělka
a bliznová ramena žluté nebo našedle žluté. Naž-

ky I mm dl. , černohnědé. VI—VII. Hkf.
= 36(CR: 71c.Drah.podh.,93. Krk.), 45

(CR:53a.Ceskolip.kotl.,60.Orl.opuky,93.Krk.)
Poznámka: Druh je spojenmnohapřechody sHiera-

cium caespitosum, jasnou hranici Oboudruhů je velmi obtíž-
né stanovit. V některýchpřípadechje obtížnéodlišení od H.
cymosum skupiny subspeciĺ cynigerum; nejspolehlivějším
rozlišovacím znakemje způsobvětvení vrcholíku (u H. cy-
mosumokolíkovitě stažený,u H. glomeratumalespoňv dol.
části latovitý). zbarvení jednoduchých chlupů na stopkách
úborů a zákrovech (H. cymosum má chlupy obvykle světlé,
pouze s krátkou černou dol. částí. u H. glomeratum jsou Ob-
vykle alespoň v dol. 1/2 černé. často ale celé šedavě naběh-
lé). Pomocnýmznakemmůžebýt i barvačnělky abliznových
ramen. která jsou u H. cymosum vždy žlutá, u H. glomeratum
často našedležlutá. Vzhledem podobné H. scandinavicum má
listy na líci s nanejvýš ojedinělými jednoduchými chlupy.

Variabilita: Proměnlivý druh, především v tmožství
stopkatých žlázek na zákrovech a stopkách úborů, velikosti
úború a přítomnosti, resp. absenci výběžků. Z našehoúzemí
je uváděno 5 subspeciĺ: subsp. cymigeriforme (NAEGELIet
PETER), subsp. kunzii (ZAHN). subsp. nigrifontimontanum
(ZAHN).subsp.prolongatumNAEGELIet PETERa subsp.sub-
ambiguunľ NAEGEI.(et PETER.Jejich taxonomická hodnota je
sporná, u některých z nich není jasná ani přesná interpretace
jména.

Ekologie a cenologie: Louky, travnaté
svahy, náspyazářezy komunikací, zídky ajiná an-
tropicky podmíněná či narušovaná stanoviště; na
půdách čerstvě vlhkých až vysýchavých, vzácně

až vlhkých, mělkých až hlubokých, kyselých až
slabě zásaditých, živinami středně bohatých až
chudších. Roste především ve společenstvech
svazů Polygono-Trisetion a Arrhenatherion ela-
tioris, vzácně i svazů Nardo-Agrostion tenuis
a Bromion erecti.

Rozšíření v CR: Zejménasudetskápoho-
Fíajejich předhůřía pohraničnípohoříz.Cech—
místy poměrněčastý je v Krkonoších, roztroušeně
rostenaŠumavě,v Jizerskýchhorácha Hrubém
Jeseníku, vzácný je v Orlických horách (častější
je v jejich podhůří v okolí Náchoda aNového Měs-
ta nad Metují) a v Krušných horách; na východ
proniká do karpatských pohoří v. Moravy. V me-
zofytiku se vyskytuje roztroušeně, někdy se ale
poměrněrychle šíří podélkomunikací, především
v s. polovině státu, do termofytika zasahuje pou-
ze okrajově. Těžiště výskytu je v montánním
a suprakolinním stupni, vzácně roste i v kolinním
stupni, ojediněle zavlékán do stupně submontán-
ního (min.: Hněvčeves, 260 m; max.: Krkonoše,
bouda Výrovka, 1360m).

T: 1.Doup. pah., 10.Praž.ploš., 11.Stř. Pol., 14.Cidl.
pán.—M: 37. Sum.-novohr. podh., 38. Bud. pán.. 39. Tře-
boň. pán., 40. Jihočes. pah., 41, Stř. Povlt., 48. Luž. kotl.,
50. Luž. hory, 53. Podješ., 54. Ješ.hřb., 56. Podkrk., 59. Ort.
podh., 60.Orl. opuky, 71. Drah. vrch„ 73. Hanuš.-rychleb.
vrch., 80.Stř. Pobeč„ 83.Ostr.pán. O: 85. Kruš. hory. 88.
sum., 93.Krk., 95.orl. hory,97.Hr. Jes.

Celkové rozšíření: Severní, stř. a v. Evropa, na zá-
pad zasahujedo Německa (ojedinělé výskyty ještě v Porýní),
Rakouskaa sv. části Švýcarska,na severdo Skandinávie,
Finska a sz.Ruska. na východ po str. Sibiř (povodi Jeniseje),
najih poCR,Rakousko.SlovenskoaRumunsko,izolovaně
v Makedonii. Synantropně v Severní Americe.

84. Hieracium macranthelum NAEGELI et PETER

—jestřábník velkokvětý
(H. glomeratum > H. pilosella)
Hieracium macranthelum NAEGELI et PEIER Hierac.

Mitt.-Eur. I :473, 1885.- syn. : Pilosella macranthela (NAE-
GELIet PETER)SOJÁKČas.Nár.Muz.. ser.natur„ 150:139.1981.

Exsikáty: Extra fines: NORRLINHieracia Exs., fasc.4,
no 9.

Vytrvalé, roztr. chlupaté byliny spřízemní rů-
žicí. Výběžky nadzemní, krátké, s četnými jed-
noduchými a hvězdovitými chlupy, s navzájem ±
oddálenými, směrem ke konci výbčžků postupně
se zmenšujícími, úzce podlouhle obkopinatými,
na vrcholu tupě špičatými listy, často přítomny
flagely, někdy rostliny bez výběžků. Lodyha pří-
má nebo krátce vystoupavá, 25—60cm dl., jed-
noduchá nebo s 1 větví, s roztr., méně často až
četnými rovnovážně odstávajícími, měkkými
0,5—2,5mm dl, světlými nebošedavěnaběhlými
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jednoduchými chlupy, ve stř. a hor. části četnými
0,3—0,8mm dl. černými stopkatými žlázkami
a sroztr., v hor. části četnými hvězdovitými chlu-
py. Listy celokrajné, často s oddálenými mukro-
nátními žlázkami, na ploše s roztr., naokraji a na
rubu nastř. žilce až četnými 2—5mm dl. světlými
jednoduchými chlupy, na líci s ojedinělými až
roztr., narubu roztr. ažčetnými hvězdovitými chlu-
py, měkké, trávově zelené; listy přízemní růžice
v počtu 4—10,řapíkaté, vnější s čepelí obkopina-
tou, na vrcholu zaokrouhlenou a snasazenou špič-
kou, na bázi dl. klínovitou, vnitřní 7—14cm dl.,
1,0—1,8cm šir., sčepelí podlouhle obkopinatou, na
vrcholu špičatou, k bázi postupně se zužující; lo-
dyžní listy v počtu 0—2,na okraji obvykle s ojedi-
nělými kratičkými stopkatými žlázkami, dolní
(je-li vyvinut) řapíkatý, 8—15cm dl., 1,0—1,7cm
šir., s čepelí úzce podlouhle obkopinatou až po-
dlouhle obkopinatou, na vrcholu špičatou, k bázi
postupněsezužující, hor. list (je-li vyvinut) drob-
ný,čárkovitý neboúzcepodlouhlekopinatý.Úbo-
ry středněvelké, v počtu 2—15(—40),skládající vol-
né latovité nebovz. vidlicovitě větvené vrcholíky,
akladium 1,5—10,0cm d., stopky úborů s ojedi-
nělými až roztr. 0,8—3,0mm dl. světlými jednodu-
chými chlupy s černou dol. částí, četnými 0,3—1
mm dl. stopkatými žlázkami a četnými hvězdovi-
tými chlupy; zákrov vejcovitě válcovitý, 6,5—9,0
(—10,5)mm dl., zákrovní listeny čárkovitě kopi-
naté, navrcholu tupé až špičaté, s roztr., méněčas-
to ažčetnými jednoduchými chlupy, četnými stop-
katými žlázkami a roztr. hvězdovitými chlupy,
černozelené,vnitřní světle lemované. Květy jazy-
kovité, s ligulou plochou, až 10 mm dl., žlutou;
čnělkaabliznová ramenažluté. Nažky 1,8—2,I mm
dl., černohnědé. VI-VII. Hkf.

2n = 36 (extra fines)

Variabil i ta: Ze stř. Evropyjsou uváděny2subspecie,
lišící sepředevšímdélkou akladia a počtem úborů.Taxono-
mieké postavení u nás nalezených rostlin vyžaduje další
studium.

Ekologie a cenologie: Louky, někdypro-
niká i na náhradní antropogenní stanoviště (ná-
draží); na čerstvě vlhkých, kyselých až slabě
kyselých, živinami chudších až středně boha-
tých půdách, především ve společenstvech svazů
Arrhenatherion elatioris a v přechodnýchporos-
tech mezi svazy Polygono-Trisetion aNardion.

Rozšíření v CR: Druhbyl sbíránpouzena
Ještědskémhřbetu (v letech 1943 a 2001) a v ro-
ce 2002byl nalezenna Šumavě (max.: Šumava,
Filipova Huť, 1060 m).

M: 54.Ješ.hřb. (Křižany;KryštofovoÚdolí).- O: 88.
Šum.(FilipovaHuť:NovéHutě;Prášily).
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Celkové rozšíření: Vzácně v j. části Německa, v s.
Cechách,naz. Ukrajině,ve FinskuaSkandinávii.v s.části
evropskéhoRuskaaodtudpřesUral naz. Sibiř (povodí řeky
Ob).

85. Hieracium tubulascens (NORRLIN) NORRLIN
—jestřábník trubkatý
(H. glomeratum —H. lactucella)
Hieracium tubulascens (NORRLIN) NORRLIN in SAELANet

al. Herb. Mus. Fenn., ed. 2, 1:118, 1889. - syn.: Pilosella
soc. FaunaF1. Fenn. 2/4: 135, 1884,

—Hieracium dubium auct. non L. 1763.
Exsikáty: Extra fines: NORRLINHieracia Exs., fasc. 4,

no 10, II; fasc. 5, no 25.

Vytrvalé, roztr. chlupaté až téměř lysé byliny
s přízemní nhžicí; rostliny bez výběžků nebo vz.
výběžky nadzemní, velmi krátké. Lodyha přímá,
30—75cm dl., jednoduchá, v dol. části s roztr. až
četnými rovnovážně odstávajícími měkkými na-
nejvýš 1,2mm dl. světlými jednoduchými chlupy
a roztr. hvězdovitými chlupy. nachově zbarvená,
v hor. části s roztr. rovnovážně odstávajícími
0,8—1,2mm dl. světlými nebo šedavě naběhlými
jednoduchými chlupy sčernou bází, roztr. 0,2—0,5
mm dl. černými stopkatými žlázkami a roztr. až
četnými hvězdovitými chlupy. Listy celokrajné,
mírně tužší, na líci ± lysé, pouze směrem k okra-
ji s ojedinělými 0,5—1,2mm dl. měkkými světlý-
mi jednoduchými chlupy, na rubu s roztr. jedno-
duchými chlupy aroztr. hvězdovitými chlupy; lis-
ty přízemní růžice v počtu 6—9,řapíkaté, 4—II cm
dl., 0,7—1,2cm šir., s čepelí podlouhle obkopina-
tou až podlouhle eliptickou, na vrcholu zaokrou-
hlenou, k bázi sepostupně zužující; lodyžní listy
v počtu (1 dolní obvykle řapíkatý, 5,5—9,5
cm dl. , 0,5—0,9cm šir.. s čepelí úzce podlouhle
eliptickou až úzce podlouhle obkopinatou, na
vrcholu špičatou, k bázi sepostupně zužující, stř.
list přisedlý, úzce podlouhle kopinatý, na vrcholu
špičatý,hor. list drobný,čárkovitý.Úbory malé,
v počtu 15—25,skládající mírně okolíkovitě sta-
ženévrcholíky, akladium 3—7mm dl., stopky úbo-
rů s roztr. 0,8—1,3mm dl., světlými nebo šedavě
naběhlými jednoduchými chlupy skrátkou černou
dol. částí, roztr. až četnými mm dl. čer-
nými stopkatými žlázkami ačetnými hvězdovitý-
mi chlupy; zákrov válcovitě vejcovitý, 6,5—7,5
(—8,5)mm dl., zákrovní listeny čárkovitě kopina-
té, na vrcholu tupě špičaté až špičaté, s roztr. jed-
noduchými chlupy, roztr. stopkatými žlázkami
aroztr., směremk bázi listenu četnými hvězdovi-
tými chlupy, šedozelenéaž černozelené, na okra-
ji světleji lemované. Květy jazykovité, s ligulou
plochou, až 9 mm dl., žlutou; čnělka a bliznová
ramena žluté. Nažky 1,7—2,0mm dl., hnědočerné.
(2. pol.)V1-V11. Hkf.

2n = 36 (CR: 93. Krk.)
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Nalezen v roce 1998 na horské louce (svaz
Nardo-Agrostion tenuis) u Janových Bud (Velká
Úpa)v Krkonoších.Celkový areáldruhuzahrnu-
je lokality ve Skandinávii, Finsku a sz. Rusku;
krkonošská lokalita je pravděpodobně jediná ve
stř.Evropě(rostlinyzbavorskéstranyŠumavypo-
psanéjako H. tubulascens subsp.aestivae GERST-
LAUERet ZAHNpatří k H. scandinavicum).

86. Hieracium auriculinum DAHLST.—jestřábník
severský
(H. cymosum—H. longiscapum)
Hieracium auriculinum ALMQUISTex DAHISTEDTActa

Horti Berg. 1/7:16,1891.

Vytrvalé, nasivělezelené byliny s přízemní rů-
žicí listů. Výběžky nadzemní, obvykle krátké, ten-
ké, s podlouhle obkopinatými, na vrcholu obvy-
kle zaokrouhlenými, stejně velkými nebo směrem
ke konci výběžků se zvětšujícími listy. Lodyha
přímá, 20—40cm dl.,jednoduchá, v dol. části sčet-
nými, ± rovnovážněodstálými, měkkými jedno-
duchými chlupy skratičkou černoudol. částí, roztr.
stopkatými žlázkami a roztr. až četnými hvězdo-
vitými chlupy, ve stř. části s roztr. až četnými
1,5—3,0mm dl. jednoduchými chlupy, četnými
0,3—0,6mm dl. stopkatými žlázkami a četnými
hvězdovitými chlupy, v hor. části s roztr. jedno-
duchými chlupy, četnými stopkatými žlázkami
a četnými hvězdovitými chlupy, lodyha při bázi
obvykle nachově naběhlá a v hor. 1/2 hnědě na-
chově zbarvená. Listy celokrajné, měkké až mír-
ně tužší, na ploše lysé nebo jen při okrajích s oje-
dinělými až roztr. tužšími bělavými jednoduchý-
mi chlupy, naokraji a na rubu na stř. žilce chlupy
četnější, na líci s ojedinělými, na rubu s roztr. až
četnými hvězdovitými chlupy, mírně nasivěle ze-
lené: listy přízemní růžice v počtu 3—8,řapíkaté.
6,5—14,0cm dl., cm šir., s čepelí podlou-
hle obkopinatou nebo podlouhle eliptickou, na
vrcholu zaokrouhlenou, tupě špičatou až špičatou
k bázi postupně se zužující; lodyžní listy v poč-
tu 1—2(3),dolní křídlatě řapíkatý nebo přisedlý,
5,0—10,5cm dl., 1,0—1,7cm šir., podlouhle obko-
pinatý nebo podlouhle eliptický. tupě špičatý až
špičatý, k bázi sepostupně zužující, hor. list men-
ší, přisedlý, eliptický ažúzce eliptický, špičatý, na
báziklínovitý.Úborymalé,v počtu 12),sklá-
dající ± okolíkovitě stažené vrcholíky, dol. větev
někdy oddálená, akladium 3—10mm dl., stopky
úborů s ojedinělými 1,3—2,5mm dl. světlými jed-
noduchými chlupy s černou dol. 1/3—1/2,četný-
mi 0,3—0,8mm dl. černými stopkatými žlázkami
ačetnými hvězdovitými chlupy; zákrov vejcovitě

válcovitý, 6—7mm dl., zákrovní listeny čárkovitě
kopinaté, navrcholu tupé nebo tupě špičaté, s oje-
dinělými jednoduchými chlupy (nebo někdy bez
jednoduchých chlupů), četnými stopkatými žláz-
kami a četnými hvězdovitými chlupy, černozele-
né, vnitřní naokraji světle lemované. Květy jazy-
kovité s ligulou plochou nebo mírně podélně tru-
bičkovitě stočenou, až 9 mm dl.. žlutou; čnělka
a bliznová ramena žluté. Nažky 1,9—2,0mm dl.,
hnědočerné. VI. Hkf.

Sbírán pouze na vlhkých loukách v okolí Ka-
daněu obcíÚhošťany.BrodceaZvoníčkov (fyt.
o. I. Doup. pah.) ve 20. letech 20. stol. V součas-
nosti nezvěstný, opětovný nález ale nelze vylou-
čit. Celkový areál zahrnuje izolované výskyty
v CR, Finsku, Skandinávii a Rusku.

87. Hieracium scandinavicum DAHLST.—jest-
Fábník chluponohý
(H. floribundum —H. glomeratum)
Hieracium scandinavicum DAHL..STEDTActa Horti Berg.

1/7:11, 1891. - Syn. : Pilosella scandinavica (DAHLST.)
SCHLJAKOVin TZVELEVFI. Evrop.casti SSSR8:371.1989.-
Hieracium dubium auct. non 1763.

Vytrvalé, roztr. chlupaté, mírně nasivěle zele-
nébyliny spřízemní růžicí listů. Bezvýběžků, čas-
to přítomny vedlejší lodyhy a flagely. Lodyha pří-
má, cm dl.. jednoduchá, v dol.
části (po inserci nejdolejšího listu) s roztr. až čet-
nými, často zprohýbanými světlými jednoduchý-
mi chlupy obvykle delšími než průměr lodyhy
a četnými hvězdovitými chlupy, obvykle nachově
naběhlá. ve stř. části s ojedinělými, ± rovnovážně
odstávajícími, nanejvýš 1,0mm dl. světlými jed-
noduchými chlupy s kratičkou černou dol. částí
a s roztr. až četnými hvězdovitými chlupy, v hor.
části a pod květenstvím sojedinělými až roztr., až
I mm dl. světlými jednoduchými chlupy s čer-
nou dol. částísahající doca 1/3délky chlupu, roztr.
0,3—0,5 mm dl. černými stopkatými žlázkami
a četnýmj hvězdovitými chlupy, Listy celokraj-
né, někdy s oddálenými mukronátními žlázkami,
s ojedinělými, naokraji a na rubu na stř. žilce čet-
nějšími, mírně tužšími, 1,0—1,5(—3,5)mm dl. svět-
lými jednoduchými chlupy, na líci s ojedinělými
(mohou ale i chybět), na rubu roztr. až četnými
hvězdovitými chlupy, mírně nasivěle zelené; lis-
ty přízemní mžice v počtu 2—4.řapíkaté, vnější
s čepelí obkopinatou. na vrcholu zaokrouhlenou,
vnitřní 8—14cm dl.. 0,9—1.2cm šir., s čepelí úzce
podlouhle obkopinatou, na vrcholu zaokrouhle-
nou až špičatou, postupně se zužující v křídlatý
řapík; lodyžní listy obvykle 3, nejdolejší blízko
nadbázílodyhy vyrůstající,křídlatč řapíkatýnebo
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přisedlý, 9—13cm dl 0,8—1,2cm šir., sčepelí úzce
podlouhle obkopinatou, špičatou, k bázi postupně
se zužující, následující lodyžní list přisedlý, úzce
obkopinatý, na vrcholu špičatý, hor. lodyžní list
vyrůstající v ca 1/2 délky lodyhy, mnohem menší
než dol. listy, přisedlý, úzce eliptický, na vrcholu
špičatý.Úborymalé,v počtu8—15(—35),skláda-
jící ± staženélatovité vrcholíky, akladium 5—8mm
dl., stopky úborů s roztr. až četnými 0,3-0,6 mm
dl. černými stopkatými žlázkami, hustými hvěz-
dovitými chlupy a někdy i s ojedinělými 0,8—2,5
mm dl. jednoduchými chlupy; zákrov vejcovitě
válcovitý, (6—)7—8mm dl., zákrovní listeny čár-
kovitě kopinaté, na vrcholu tupě špičaté až špiča-
té, s ojedinělými, méně často až četnými, ca do
1/2 délky černými jednoduchými chlupy, roztr. až
četnými stopkatými žlázkami a četnými hvězdo-
vitými chlupy, černozelené, vnitřní nápadněsvět-
le lemované, na vrcholu obvykle hnědavě naběh-
lé. Květy jazykovité s ligulou plochou, až 8 mm
dl., žlutou; čnělka a bliznová ramena žluté. Naž-
ky 1,5—1,8mm dl., hnědočerné.VI—VII. Hkf.

2n= 36 (CR: 88. šum.)

Poznámka: Jestřábník chluponohý je někdy zaměňo-
ván s podobným H. glomeratum, od kterého se liší obvykle
nižším vzrůstem. nasivělými listy na ploše s nanejvýš oje-
dinělými jednoduchými chlupy a menším počtem úborů
(H. glomeratum má listy trávovč nebo našedle zelené, s čet-
nými krátkými měkkými jednoduchými chlupy).

Ekologie a cenologie: Louky, náspy a zá-
řezy komunikací, okraje cest; na půdách čerstvě
vlhkých, někdy až vysýchavých, hlinitých, kyse-
lých až neutrálních, živinami chudých až středně
bohatých, nevápnitých. Roste zejména ve spole-
čenstvech svazů Polygono-Trisetion a Arrhena-
therion elatioris (typy s dominantní Festuca rub-
ra s. l., např. Trifolio-Festucetum rubrae OBER-
DORFER1957).

Rozšíření v CR: Roztroušeně na Šumavě,
vzácně v Krkonoších a na několika dalších lo-
kalitách v s. Čechách, v okolí Smečna a na stř.
Moravě; převážně v montánním a suprakolinním
stupni,vzácněi ve stupnikolinním, od termofyti-
ka po oreofytikum (min.: Drysice, 280 m; max.:
Šumava.GerlovaHuť, 955 m).

T: 6. Džbán (Smečno), 21a. Han. pah. (velmi vz.). —
M: 54. Ješ.hřb. -O: 88. sum.. 93. Krk.

Spornéje zařazenílokality „Žacléř”, můžepatřit buď
k Rýchorám (fyt. o. 93) nebo k Sudetskému mezihoří (fyt.
o. 58).

Celkové rozšíření: Vzácně a ostrůvkovitě Od CR
aRakouskanavýchod přesj. PolskodoPobaltí,Finska,Skan-
dinávies a sz. a str. části evropského Ruska.

670 Hieracium

88. Hieracium echioides LUMN. — jestřábník
hadincovitý Tab. 112/3

Hieracium echioides LUMNITZERFI. Poson. 348, 1791. —
Syn. : Pilosella echioides (LUMN.) F.W. SCHUT/. et SCHVtÄZ
BIR Flora, Regensburg, 45:431, 1862.

Exsikáty: BAENrrz Herb. Eur„ no 2163, 9446.
DORFI.ERHerb. Norm., no 3172. —FI. Exs. Austro-Hung.. no
3031.—Hieracia Naegeliana,no 38. —PETRAKFi. Bohem.
Morav. Exs., no 271. —ZAHN Hieraciotheca Eur, no 423.835.
— Extra fines: BAENJTZ. Herb. Eur.. no 1249. — BORNMÜLLER

Pl. Maced.,no 1412,3100, 3102.- FI. Exs.Austro-Hung., no
3030. —HOFMANN PI. Crit. Saxon.. no 124. — SCHUt.1Z Herb.
Norm., ser. n., no 288, 5 15, 515bis.

Vytrvalé, štětinatě chlupaté byliny bez výběž-
ků a v době květu bez přízemní růžice. Lodyha
přímá, 100) cm dl., jednoduchá, tu-
há, v hor. 1/3 často mírně zprohýbaná, olistěná,
v dol. části s hustými nahoru směřujícími světlý-
mi jednoduchými chlupy ačetnými hvězdovitými
chlupy, v hor. části s roztr. ± rovnovážně odstáva-
jícími, 3—7mm dl., zprohýbanými světlými jed-
noduchými chlupy s kratičkou šedočernou dol.
částí a s četnými hvězdovitými chlupy, vždy bez
stopkatých žlázek. Listy celokrajné, tuhé, po obou
stranách s hustými dopředu směřujícími, alespoň
na líci ± přitisklými, 3—6mm dl. světlými jedno-
duchými chlupy, na rubu s četnými, na líci s roz-
tr. hvězdovitými chlupy. šedavě zelené: lodyžní
listy v počtu vzpřímené, k vrcho-
lu lodyhy postupně se zmenšující, dolní řapíkaté
až přisedlé, podlouhle obkopinaté až úzce po-
dlouhle obkopinaté, na vrcholu zaokrouhlené až
tupě špičaté,k bázi sepostupnězužující, nejdolejší
list cm dl., (0,2-) 0,8-1
(—2,7)cm šir., stř. lodyžní listy přisedlé, úzce po-
dlouhle kopinaté, ± špičaté,k bázi postupně sezu-
žující, hor. listy čárkovité.Úbory malé,v počtu
(4—)14—28(—90)skládající stažené, ± okolíkovité
vrcholíky podepřené 6—14(—30)mm dl. a 2—3mm
šir. listeny, akladium cm dl.,
stopky úborů s ojedinělými až roztr. 2-4 mm dl.
obvykle zprohýbanými světlými jednoduchými
chlupy s kratičkou černou dol. částí a hustými
hvězdovitými chlupy (plstnaté),vždy bezstopka-
tých žlázek; zákrov mm dl., zákrov-
ní listeny čárkovitě kopinaté, tupé až tupě špičaté,
s četnými bělavými jednoduchými chlupy s čer-
nou bázi a četnými hvězdovitými chlupy, v hor.
části někdy s ojedinělými až roztr. stopkatými
žlázkami. Květy jazykovité, s ligulou plochou, až
9 mm dl., sytě žloutkově žlutou; čnělka a blizno-
vá ramena žluté. Nažky 1,9—2,1mm dl., hnědo-
černé. z našich zástupců podrodu
Pilosella nejpozději kvetoucí druh. Hkf.
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2n = 18 (CR: 8. Ces. kras,9. Dol. Povit., 16.
Znoj.-brn. pah.), 27 (CR: 4b. Lab. střed.,9. Do).
Povlt., 16. Znoj.-brn. pah.), 36 (CR: 4b. Lab.
střed.,9.Dol.Povlt., 16.Znoj.-brn.pah.),45 (CR:
16. Znoj.-brn. pah.)

Poznámka I : Poměrně snadno poznatelný &uh, ná-
padnýzejménaštětinovitými, na listechpfitisklými jednodu-
chými chlupy, v době květu zaschlými listy přízemní růžice,
hustěolistěnou lodyhou, nápadně velkými listeny pod vrcho-
líkem aabsencíčerných stopkatých žlázek (pouze někdy stop-
katé žlázky na vrcholech zákrovních listenů). Někdy zamč-
ňován s Hieracium rothianum, které má ale v doN květu
vyvinutou přízemní růžici, vždy méně lodyžních listů (obvy-
kle 6—8,H. echioides 12—18),listy směkčími, méně četnými,
delšími a ± odstávajícímijednoduchými chlupy, volný lato-
vitý vrcholík (H. echioides má vrcholík okolíkovitč stažený),
alespoň ojedinělé stopkaté žlázky na stopkách úborů a zákro-
vech (u H. echioides vždy chybějí) a světle žluté liguly
(H. echioides má liguly sytč žloutkově žluté); významné jsou
i rozdíly ve fenologii, H. rothianum kvete vždy přibližně
0 2 týdny dříve. Méně časté (alespoň u nás, kde jsou oba ná-
sledující druhy velmi vzácné) jsou záměny s H. fallax (H. cy-
mosum —H. echioides), viz Poznámka na Str. 678 a H. calo-
don. které má ale ojedinělé až roztroušené stopkaté žlázky na
stopkách úborů a zákrovech, menší listeny pod vrcholíkem
a na líci listů méně četné a ± odstávající jednoduché chlupy
(H. echioides nemánikdy na stopkách úborů azákrovech stop-
katé žlázky, má nápadně dlouhé listeny pod vrcholíkem a lis-
ty hustč přitiskle chlupaté).

Poznámka 2: Na podílH. echioidesvhybridogenních
ahybridních typech ukazují především tuhé ažštětinovité jed-
noduchéchlupy nalodyze a listech,četnéhvězdovité chlupy
na zákrovních listenech a malé množství stopkatých žlázek
na lodyze, včtvich květenství a zákrovních listenech(někdy
zcela chybějí).

Varia bi I i ta: Ve svémareálu poměrně proměnlivý druh,
především v délce štětinovitých jednoduchých chlupů, čet-
nosti jednoduchých chlupů v hor. části lodyhy, počtu lodyž-
nich listů a úborů a ve velikosti a architektuře vrcholíku

(zejménarozdíly v délce větví). Vestředníajv. Evropěje ob-
vykle rozlišováno 7 subspecií. u nás pouze nominátní sub-
specie,v rámcikterébylo předevšímnazákladěrozdílů v cha-
rakteru a hustotě odění popsáno několik variet (a dále forem)
nejasné taxonomické hodnoty, udávaných i z našehoúzemí.

Ekologie a cenologie: Výslunné skály,
skalnaté a kamenité svahy, vřesoviště, písčiny,
světlé bory; roste především nažulách, břidlicích,
čedičích, znělcích, diabasech, spilitech, vzácně
i na serpentinitech, na mělkých kamenitých, ži-
vinami chudých až středně bohatých půdách.
Kompetičně slabší druh, ze zapojených trávníků
ustupuje. Roste ve společenstvech svazů Alysso-
-Festucion pallentis (diagnostický druh podsva-
zu Potentillo arenariae-Festucenion pallentis),
Euphorbio-Callunion (především v asociacích
Carici humilis-Callunetum AMBROZEK et CHYTRÝ
1990 a Agrostio vinealis-Callunetum AMBROZEK
et CHYTRÝ 1990), Festucion valesiacae a Koele-
rion glaucae. Na rozdíl od mnohadalších zástupců

podrodu Pilosella není znám (až na výjimečné
přechodné výskyty) z druhotných stanovišť.

Rozšíření v CR: V Čechách vzácně v Ces-
kém středohoří, v okolí Roudnice nad Labem a na
píscích v okolí Neratovic, roztroušeně v dolním
Povltaví adále naněkolika izolovaných lokalitách
v přilehlých územích; na Moravč doposud po-
měrně často v okolí Znojma a odtud proti proudu
Dyjeještěu Čížovaa izolovaněuBítova, nase-
ver pak při hranici termofytika až do okolí Mo-
ravskéhoKrumlova (aizolovaně naserpentinitech
u Mohelna), velmi vzácně se vyskytuje v Husto-
pečské pahorkatině a na píscích mezi Bzencem
aHodonínem. Rostev termofytiku avzácně i v při-
lehlých územích mezofytika (většinou směrem
k termofytiku otevřená skalnatá říční údolí), pře-
devším v kolinním, vzácně v planárním a supra-
kolinním stupni (min.: Předonín, 180 m; max.:
Mohelno, hadcev údolí Jihlavy, 350m). Ceskou
republikou prochází z. hranice areálu.

T: 4a.Loun. střed.(CeskéZlatníky,vrch Zlatník), 4b.
Lab. střed.(vz.), 5b-Roudn.písky (Kyškovice; Předonĺn), lb.
Podŕip.tab.(Říp), 7c.Slán.tab.(Hleďsebe;Nelahozeves;údo-
lí Zákolanského potoka mezi Otvovicemi a Kralupy nad
Vltavou), 8. Ces. kras (Trubín, Trubinský vrch; Praha-MaIá
Chuchle, na diabasech), 9. Dol. Povlt. (roztr., především údo-
lí Vltavy), IOb. Praž. kotl. (Praha, Folimanka, t), I la. Všet.
Pol.(pískyu Všetat,TišicaNeratovic), I lb. Poděb.Pol. (Kos-
tomlátkY), 16. Znoj.-brn. pah. (poměrně často v okolí Znoj-
ma, na sever do okolí Moravského Krumlova a izolovaně na
serpentinitechu Mohelna;lit. údaje z územísz. od Brnajsou
pravděpodobně mylné), 18b. Dolnomor. úv. (vz. mezi Bzen-
cem a Hodonínem), 20b. Hustop. pah. (velmi vz.). —M: 32.
Křivokl. (Zdice, vrch Samohelka), 68. Mor. podh.Vysoč. (vz.).

Údajez údolí Berounkyna Křivoklátku (Týřovice, Vel-
ká Pleš u Branova) se s největší pravděpodobností vztahují
k jiným druhům; mylnéjsou pravděpodobněi údaje z vltav-
ského údolí jižně od Prahy (proti proudu až po Cholín).

Celkové rozšíření: Disjunktivně ve stř. Evropě, sou-
Visleji od jv. Evropy přesUkrajinu ajih evropského Ruska na
stř. Sibiř a do stř. Asie, z. hranice areáluprobíhásv. Němec-
kem (Meklenbursko, Braniborsko, Sasko-Anhaltsko, Duryn-
sko).CRaDolními Rakousy,na severzasahujeostrůvkovitě
do s.Polska, Běloruska a Litvy. souvisleji pak v Rusku po ca
580s.š.,najih doMakedonie,Bulharska,s.Anatolieafránu,
na východ na stř. Sibiř (Krasnojarský kraj a republika Tuva),
dostr.Asie,z.Cíny,MongolskaaMandžuska.—Mapy:ZAHN
1921-1923:1367; DUKSTRA et al. Acta Bot. Neerl. 2:523,
1953; MEUSEL et a). 1992:557.

Poznámka: Hieraciumechioidesjehlavnĺdruh. Nana-
Šemúzemí se vyskytují následující Odněho odvozené ved-
lejší druhy: 114. H. auriculoides (H. bauhini —H. echioides),
90. H. bifurcum (H. echioides H. pilosella). I I I. H. calo•
don (H. echioides —H. piloselloides), 115. H. euchaetium
(H. auriculoides —H. pilosella. H. bauhini —H. rothianum),
93. H. fallax (H. cymosum—H. echioides), 112.H. heterodo-
xum (H. calodon > H. pilosella), 113. H. pseudocalodon
(H. calodon —H. fallax), 89. H. rothianum (H. echioides>
H. pilosella), 91. H. tephroglaucum (H. echioides—H. lactu•
cella) a 92. H. tephrophyton (H. bifurcum —H. lactucella).

Hieracium 671
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89. Hieracium rothianum WALLR. —jesüábník
štětinatý Tab. 113/1

(H. echioides > H. pilosella)

Hieracium rothianum WALLROTHSched.Crit. 417, 1822.
—Syn. : Hieracium setigerumTAUSCHFlora. Regensburg, I I,
Ergänzungsbl. 1:61, 1828. —Pilosella rothiana (WALLR.) F.
W. SCHULTZet SCHULTZBIP.Flora. Regensburg, 45:431 1862.

Exsikáty: BAENITZ Herb. Eur., no 2547. —DÖRFLER
Herb. Norm., no 3171. —FI. Exs. Austro-Hung., no 3032. —
HieraciaNaegeIiana, no 95.—PETRAKFI. Bohem.Morav. Exs.,
no 1187, 1188. —SCHULTZHerb. Norm., ser. n., no 1606.
TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 869. —ZAHN Hieraciotheca Eur. ,
no 425.426.836. —Extra fines: Herb. FI. Ross., no 2051. —
SCHULTZBIP.Cichoriaceotheca, no 112. ZAHN Hieraciothe-
ca Eur., no 119.527.

Vytrvalé, štětinatě chlupaté byliny s přízemní
růžicí, bez výběžků. Lodyha přímá, (17—)28—41
(—74)cmdl. ,jednoduchá nebo někdy větvená, čas-
to mírně zprohýbaná, tuhá (na herbářových po-
ložkách není nikdy smáčklá), s roztr., v dol. části
četnými štětinovitými ± rovnovážně odstávají-
cími (pouze v dol. části nahoru směřujícími) 3—8
mm dl. jednoduchými chlupy a hustými hvězdo-
vitými chlupy (plstnatě chlupatá). Listy celokraj-
né, trávovč zelené až mírně našedlé, roztr. chlu-
paté dlouhými štětinovitými jednoduchými chlu-
py, na rubu± plstnaté hvězdovitými chlupy, na líci
hvězdovité chlupy ojedinělé až roztr.; listy pří-
zemní růžice v počtu 1—7,řapíkaté, 9—15(—18)cm
dl., 1,0—2,5cm šir., podlouhle eliptické až po-
dlouhle obkopinaté, na vrcholu špičaté, k bázi se
postupnězužující; lodyžní listy v počtu4—8(—10),
dolní řapíkaté, cm dl.
(0,4—)0,8—1,3(—1,8)cm šir„ s čepelí podlouhle
eliptickou, úzce podlouhle eliptickou, podlouhle
kopinatou až podlouhle obkopinatou, na vrcholu
špičatou, k bázi postupněsezužující, hor. listy při-
sedlé, kopinaté, eliptické až podlouhle eliptické.
Úborystředněvelké,v počtu skládají-
cí volné, latovité nebo vz. až vidlicovitě větvené
vrcholíky, akladium (0,5—)1,0—2,6(—6,5)cm dl.,
stopky úborů s roztr. rovnovážně odstávajícími
2,5—4,0mm dl. světlými jednoduchými chlupy
skratičkou černou nebošedoubází, hustými hvěz-
dovitými chlupy a někdy i s ojedinělými 0,3—0,7
mm dl. stopkatými žlázkami; zákrov 6—9mm dl.,
zákrovní listeny čárkovitě kopinaté, na vrcholu
tupě špičaté až špičaté, s četnými bělavými jed-
noduchými chlupy s černou dol. částí, bez nebo
s roztr. černými stopkatými žlázkami a hustými
hvězdovitými chlupy. Květy jazykovité, s ligulou
plochou, až 10mm dl., světle žlutou; čnělkaabliz-
nová ramena žluté. Nažky I mm dl., hnědo-
černé.VI-VII (vždy dříve než H. echioides). Hkf.

672 Hieracium

2n= 36(čR: 9.Dol.Povit.,16.Znoj.-brn.pah.,
17. Mikul. pah., 18. Jihomor. úv., 45. Verner.
střed.)

Poznámka: Někdy zaměňován sHieracium echioides,
viz Poznámka na str. 671 ,

Variabilita: Morfologicky velmi variabilní, nejvíce
v přítomnosti (a četnosti), resp. absenci stopkatých žlázek na
zákrovecha stopkáchúborů, ve tvaru listů, velikosti zákro-
vů a v hustotě oděni. Alespoň na našem území má variabili-
tageografickou strukturu, tj. určitá oblast je charakterizována
výskytem určitého morfotypu. Nápadnéjsou např. rostliny
zCeskéhokrasu.kterémohoubýt výsledkemintrogreseze
strany H. piloselloides, či rostliny sbírané v okolí Postoloprt
s hustě chlupatými lodyhami a četnými stopkatými žlázka-
mi na zákrovech a stopkách úborů. Na rozdíl od H. bifurcum
se může H. rothianum vyskytovat i samostatně, bez rodi-
čovských druhů (H. echioides, H. pilosella), jednotlivé mor-
fotypy jsou stabilizovány apomixí. Ze stř. ajv. Evropy je ob-
vykle uváděno 5 subspecií. z našeho území subsp. balato-
nense (BORBÁS) ZAHN(pouze Znojmo), subsp. holopolium
NAEGELIet PETER(pouze Znojmo) a subsp.rothianum (v ce-
lém areálu druhu v CR): jejich taxonomická hodnota vy-
žaduje další studium.

Ekologie a cenologie: Výslunné travna-
té a kamenité svahy, skalní výchozy, vřesoviště,
písčité bory, suchétrávníky napíscích, okraje cest,
úhory, vzácně i acidofilní doubravy; převážně na
silikátových podkladech, vzácně ale i na vápen-
cích, na půdách hlinitých až písčitých, mělkých až
hlubokých, vysýchavých, kyselých až neutrál-
ních, vzácněažzásaditých,živinami chudšíchaž
středněbohatých. Roste ve společenstvech svazů
Alysso-Festucion pallentis, Festucion valesiacae,
Euphorbio-Callunion, Plantagini-Festucion ovi-
nae, vzácně i Helianthemo cani-Festucion pal-
lentis a Genisto germanicae-Quercion.

Rozšíření v CR: Předevšímv termofytiku,
velmi vzácně v některých přilehlých územích me-
zofytika. V Cecháchroztroušeněv Českémstře-
dohoří, odkud proniká přes stř. Poohří až na úpa-
tí Doupovských vrchů, v dolním a stř. Povltaví
(skalnaté svahy vltavského údolí, najih až k Cho-
línu), vzácně v Českém krasu a na Křivoklátsku;
na Moravě roste poměrně často v okolí Znojma
aproniká dále naseverpo okraji Praebohemika až
k Ivančicím, vzácněsevyskytuje naPavlovských
kopcích, dále naseverovýchod zasahujeaž napís-
ky v lesním komplexu Dúbrava mezi Hodonínem
a Bzencem a na izolované lokality v okolí Olo-
mouce. Především v poslední době bylo zjištěno
několik lokalit na antropicky podmíněných sta-
novištích v některých případech i mimo zmíně-
ný areál (např. Praha-Spořilov, Praha-Motol). Pře-
vážně v kolinním, vzácně v planárním a supra-
kolinním stupni (max.: Chudoslavice. vrch Troj-
hora, 440 m).
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T: I. Doup.pah.(KlášterecnadOhří;vrchÚhošťu Ka-
daně;Zvoníčkov).2a.Žatec.Poohří(roztr.),3.Podkruš.pán.
(okolí Chomutova a Bohosudova), 4a. Loun. střed. (vz.), 4b.
Lab. střed. (roztr.), 5b. Roudn. písky (Hrdly; Hrdly —Dolán-
ky nadOhří), 7d. Bělohor. tab. (Praha-Motoi, areálnemocni-
ce),8. Ces.kras(vz.), 9. Do). Povlt., {Ob,Praž.kotl. (vz.), 11.
Stř. Pol. (Starý Vestec), 16. Znoj.-brn. pah. (poměrně často
v okolí Znojma, na sever roztr. až po Ivančice). 17a. Dunaj.
kop., 17b. Pavl. kop. (roztr.), 17c. Milov.-valt. pah. (Milovi-
ce•,Sedlec.vrch Skalky), 18a.Dyj.-svr. úv. (j. část při hrani-
ci s Rakouskem), 18b. Dolnomor. úv. (mezi Hodonínem
a Bzencem), 20b. Hustop. pah. (velmi vz.), 21a. Han. pah.
(Hněvotín;Žerůvky).—M: 32.Křivokl. (vz.), 41. Stř.Povlt.
(vz., na jih ažk Cholinu), 44. Mileš. střed. (velmi vz.), 45a.
Loveč. střed. (Chudoslavice, vrch Trojhora). 51. Polom. ho-
ry (Dubá), 68. Mor. podh. Vysoč. (Ketkovice; Bílovice nad
Svitavou; Ochoz u Brna; více lokalit v Podyjí).

Nedoložené údaje z Drahanské plošiny (fyt. p. 71b) jsou
s největší pravděpodobnostímylné.

Celkové rozšíření: Roztroušeně a spíše ostrůvkovi-
tě ve stř.. v. ajv. Evropě, na západdo okolí Vídně astř. Porý-
ní (již zaniklálokalitabylaještěuBasilejeveŠvýcarsku),na
sever do německého i polského dolního Poodří a přes Litvu
do sz. Ruska, na východ do Povolží. na jih po Bulharsko:
Kavkaz.

90. Hieracium bifurcum BIEB.—jestřábník dvou-
vidličný Tab. 118/2

(H. echioides H. pilosella)
Hieracium bifurcum MARSCHALLVON BIEBERSTEINFI.

Taur. Caucas. 2:251, 1808. —Syn. : Hieracium cinereum
TAUSCHFlora, Regensburg, 2:463, 1819. Pilosella bifurca
(BIEB.) F. W. SCHULTZet SCHULTZBP. Flora, Regensburg,
45:423. 1862. Hieracium flagelliflorum Celak. Prodr. FI.
Böhm. 4:787, 1881.

Exsikáty: FI. Exs. Austro-Hung., no 3034. —Hieracia
Naegeiiana,no97.—PETRAKFI.Bohem.Morav. Exs.,no 1582.
—TAUSCH Herb. FI. Bohem., no 870. —ZAHN Hieraciotheca
Eur., no 709. —Extra fines: FI. Exs. Austro-Hung., no 3033.
—SCHULTZ Herb. Norrn.. ser. n., no 2558.

Menší vytrvalé byliny s přízemní růžicí a tu-
hými chlupy; rostliny bez výběžků nebo výběžky
nadzemní, kratší aždlouhé, sroztr- ažčetnými jed-
noduchými chlupy a hustými hvězdovitými chlu-
py (plstnaté), soddálenými, úzce podlouhle kopi-
natými, na vrcholu tupě špičatými, směrem ke
konci výběžků postupně se zmenšujícími listy,
často přítomny vedlejší lodyhy a flagely. Lodyha
přímá, 10—40cm dl., jednoduchá, po celé délce
hustě pokrytá hvězdovitými chlupy (plstnatá),
v dol, části sčetnými, tuhými, šikmo nahoru smě-
řujícími světlými jednoduchými chlupy, v hor.
části s roztr., šikmo nahoru směřujícími nebo rov-
novážně odstálými 1,5—3,5mm dl. světlými jed-
noduchými chlupy s kratičkou černou dol. částí
a často i s ojedinělými až roztr. 0,2—0,6mm dl.
stopkatými žlázkami. Listy celokrajné, mírně tuž-
ší, na líci s roztr. až četnými, dopředu směřují-
cími, ± přitisklými, tuhými 2—4mm dl. světlými

jednoduchými chlupy aněkdy sojedinělými hvěz-
dovitými chlupy, trávově zelené, na rubu šedo-
zelené, s roztr. až četnými jednoduchými chlupy
a hustými hvězdovitými chlupy (± plstnaté), šedo-
zelené; listy přízemní růžice v počtu 5—8,řapíka-
té, 6—11cm dl., 0,8—1,4cm šir.. s čepelí obkopi-
natou, úzce podlouhle obkopinatou až podlouhle
eliptickou, navrcholu zaokrouhlenou,tupěšpiča-
tou nebo špičatou, postupně se zužující v řapík:
lodyžní listy v počtu (0)1—2(—4),dol. list řapíka-
tý, 3—7cm dl., 0,5—1,2cm šir., s čepelí podlouhle
obkopinatou, úzce podlouhle obkopinatou, po-
dlouhle eliptickou až úzce podlouhle eliptickou,
někdy ale pouze čárkovitou, na vrcholu špičatou,
k bázi postupně sezužující, další list (je-li vyvinut)
tvarem podobný, ale obvykle mnohem menší.
Úbory středněvelké,v počtu2—6(—12),skládají-
cí mělceažhluboce vidlicovitě větvené vrcholíky,
akladium 1—8(—17)cm, stopky úborů sojedinělý-
mi až roztr. I mm dl. světlými jednoduchý-
mi chlupy s kratičkou černou bází, ojedinělými až
roztr., méně často až četnými 0,3—0,7mm dl. čer-
nými stopkatými žlázkami avždy shustými hvěz-
dovitými chlupy (plsť); zákrov vejcovitě válcovi-
tý ažpolokulovitý, (6,5—)8,0—10,0(—12,0)mm dl.,
zákrovní listeny čárkovitě kopinaté, na vrcholu
tupě špičaté, šedozelené,především vnitřní ná-
padně šir. světle lemované, s roztr. až četnými
světlými, pouze při bázi černými jednoduchými
chlupy, četnými ažhustými hvězdovitými chlupy
(± plstnaté) a někdy s ojedinělými až roztr. stop-
katými žlázkami. Květy jazykovité s ligulou plo-
chou, až 13 mm dl., žlutou, liguly okrajových
květů na vnější straně často červeně proužkova-
né; čnělkaabliznová ramena žluté. Nažky I
mm dl., hnědočerné (rostliny jsou ale někdy ste-
rilní). VI. Hkf.

2n=27 (CR:9. (CR:16.znoj.-
brn. pah.)

Poznámka I : Na českých lokalitách jde zřejmě ves-
měs o novč vznikající sterilní triploidní hybridy. zatímco na
Moravč o stabilizované pentaploidníapomikty.

Poznámka 2: Roste většinou společné s rodičov-
skými druhy. Od podobnéhodruhu Hieraeitun brachiatum
se liší listy na lici hustěji chlupatými (H. brachiatunł má
listy na líci s nanejvýš řídce roztroušenými chlupy), větši-
nou s vtroušenými hvězdovitými chlupy (u H. brachiatum
hvězdovité chlupy na líci vždy chybějí), šikmo dopředu
směrujícími chlupy v dol. části lodyhy (u H. brachiarum
jsou chlupy ± rovnovážně odstávající). obvykle hustěhvěz-
dovitě chlupatými zákrovy a obvykle menším zastoupením
stopkatých žlázek na stopkách úborů a zákrovech (často
téměř chybějí).

Variabilita: Značně proměnlivý druh, především ve
frekvenci jednotlivých typů trichomů. velikosti zákrovů,
způsobu větvení květenství (délce akladia) a přítomnosti
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a délce výběžků. Ze sffedni ajv. Evropy je uváděno30 sub-
speciĺ.z CR 10:subsp.langii NAEGELIet PETER,subsp.da-
nubii ZAHN.subsp. tephraeumNAEGELIet PETER,subsp.ci-
nereum (TAUSCH)NAEGELIet PETERa subsp. thayense NAE-
GELI et PETERjsou habituálně bližší H. rothianum. až na
výjimky nemají výběžky a stopkaté žlázky na stopkách úbo-
rů a zákrovech, naopak subsp. praticola NAEGELJet PETER,
subsp.vindobonenseNAEGELľetPETER,subsp.pachycladum
NAEGELIet PETER,subsp. mesoschistum NAEGELIet PETER
a subsp. comatum NAEGELIet PETER(= subsp. subcomatum
ZAHN)jsou bližší H. pilosella, vždy mají vyvinuté výběžky
a na stopkách úborů a zákrovech mají stopkaté žlázky. Pří-
činou variability je z velké části rozdílná evoluční historie
(různé počty chromozomových sadrodičovských druhů, tj.
H. echioides a H. pilosella). Popsanésubspeciezachycují
spíše individuální varibilitu, příp. nápadnéznaky určitých
apomiktických linií a jejich taxonomická hodnota bude
pravděpodobně nižší.

Ekologie a cenologie: Výslunné trav-
naté a kamenité svahy, vřesoviště, písčiny, skal-
ní výchozy; na půdáchkamenitých, hlinitých až
písčitých, mělkých až hlubokých, vysýchavých,
kyselých až neutrálních, živinami chudých až
středně bohatých. Roste ve společenstvech sva-
zů Alysso-Festucion pallentis, Euphorbio-Cal-
lunion, Plantagini-Festucion ovinae aFestucion
valesiacae.

Rozšíření v CR: V Cechách vzácně v dol-
ním Povltaví, Českémstředohoří,Českémkrasu,
v okolí Bohosudova a na píscích u Neratovic ve
stř. Polabí; naMoravě roztroušeně naZnojemsku,
velmi vzácně v Mikulovské pahorkatině, na pís-
cích v Bořím lese a uHodonína, severněještě izo-
lovaně naněkolika místechZnojemsko-brněnské
pahorkatiny a u Jedovnic. Lokality jsou soustře-
děny do termofytika s přesahem do přilehlých
území mezofytika, do kolinního, vzácně i supra-
kolinního stupně (max.: vrch Kalich,
510 m).

T: 3.Podkruš.pán.,8.Ces.kras,9. Dol. Povit., 11.stř.
Pol. (Neratovice), 16. Znoj.-brn. pah., 17.Mikul. pah., 18. Ji-
homor. úv. (Valtice, Boří les; Hodonín, les Dúbrava). —M: 45.
Verneř.střed.(TYebušĺn,vrch Kalich), 68. Mor. podh.Vysoč,
(okolí Znojma), 71. Drah. vrch. (Jedovnice—Kftiny).

Vestarší literatuře jsou dále uváděny výskyty u Mladé
Boleslavi,VsetínaaŠternberku.Všechnytři lokality ležími-
mo areál H. echioides i H. rothianum (se kterými roste H. bi-
furcum téměřvždy ve smíšenýchpopulacích); přechodnéza-
vlečení ale není možné zcela vyloučit.

Celkové rozšíření: Spíše vzácně a ostrůvkovitě ve
stř., jv. a v. Evropě. na západ do Porýní. na severdo str. a sv.
Německa (Sasko-Anhaltsko, Braniborsko), stř. Polska, Po-
baltí a sz. Ruska,na jih do Chorvatskaa Rumunska,na vý-
chod do povodí Dněpru anaKrym; Kavkaz aZakavkazsko,
Malá Asie (velmi vzácně).

91. Hieracium tephroglaucum NAEGELIet PETER
—jestřábník sivošedý
(H. echioides —H. lactucella)

Hieracium tephroglaucum NAEGELIet PETERHierac.
Mitt.-Eur. 1:513, 1885 . — Syn. : Pilosella tephroglauca
(NAEGELI et PETER) SOJÁKPreslia 43: 185, 1971.

Vytrvalé, roztr. štětinovitě chlupaté byliny
s přízemní růžicí, bez výběžků. Lodyha přímá
nebo mírně vystoupavá, 12—33cm dl., jednodu-
chá, tuhá, v dol. části s četnými ± nahoru směřu-
jicími rovnými nebo kolénkovitě prohnutými
světlými jednoduchými chlupy a s roztr. až čet-
nými hvězdovitými chlupy (někdy však bez hvěz-
dovitých chlupů), ve stř. části s roztr., méně často
ažčetnými, ± rovnovážněodstávajícími 1—3mm
dl. světlými jednoduchými chlupy s kratičkou
tmavou dol. částí a roztr. až četnými hvězdovitý-
mi chlupy, v hor. části s roztr. až četnými, ± rov-
novážně odstávajícími světlými jednoduchými
chlupy s kratičkou černou dol. částí, ojedinělými
až roztr. černými stopkatými žlázkami a četnými
až hustými hvězdovitými chlupy. Listy celokraj-
né, někdy s oddálenými mukronátními žlázkami,
s roztr., na okraji a na rubu na stř. žilce až četný-
mi, ± odstávajícími. 2—6mm dl. tuhými světlými
jednoduchými chlupy, na líci bez hvězdovitých
chlupů, na rubu s ojedinělými až četnými hvěz-
dovitými chlupy (pouze vz. i rub listů bez hvěz-
dovitých chlupů), sivě až našedlezelené; listy pří-
zemní růžice v počtu 3—8,řapíkaté, vnější s čepe-
lí obkopinatou až podlouhle obkopinatou, na
vrcholu zaokrouhlenou a často zřasenou, k bázi
postupně se zužující, vnitřní 7—12(—15)cm dl.,
1,0—1,5cm šir., s čepelí podlouhle obkopinatou
nebo úzce podlouhle obkopinatou, na vrcholu ±
špičatou, k bázi sepostupně zužující; lodyžní lis-
ty v počtu 1—2,dol. list řapíkatý, 5,5—9,0cm dl.,

cm šir., sčepelí úzce podlouhle eliptickou
až úzce podlouhle obkopinatou, navrcholu ± špi-
čatou, k bázi sepostupně zužující, hor. list (je-li
vyvinut) drobný, přisedlý, úzcepodlouhle eliptic-
ký ažčárkovitý. Úbory malé,v počtu
skládající volnější latovité vrcholíky, akladium
4—7mm dl., stopky úborů s roztr. 1—2mm dl. svět-
lými jednoduchými chlupy skratičkou černou dol.
částí, roztr. až četnými 0,2—0,6(—0,8)mm dl. čer-
nými stopkatými žlázkami a četnými hvězdovitý-
mi chlupy; zákrov válcovitý, 7,0—7,5mm dl., zá-
krovní listeny čárkovitě kopinaté, na vrcholu tupě
špičaté až špičaté, sroztr. světlými jednoduchými

Tab. 118: I Hieracium leptophyton, la —rub listu, lb —zákrovní listen. —2 H. bifurcum, 2a—rub listu, 2b—zákrovní listen.
3 H. brachiatum, 3a —rub listu, 3b —stopka úboru.
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chlupy, roztr. ažčetnými černými stopkatými žláz-
kami a roztr. hvězdovitými chlupy, šedozelenéaž
černozelené, vnitřní nápadně světleji lemované.
Květy jazykovité s ligulou plochou, až 8 mm dl.,
žlutou; čnělka a bliznová ramena žluté. Nažky
1,7—2,0mm dl., hnědočerné. VI. Hkf.

Variabilita: Proměnlivý především v hustotěhvězdo-
vitých chlupů na rubu listů (ojedinělé až četné), počtu úborů,
ve tvaru listů (čepel podlouhle obkopinatá nebo úzce po-
dlouhle obkopinatá) a v hustotějednoduchých chlupůna IO-
dyze, stopkách úborů a zákrovech. Obvykle jsou rozlišovány
3 subspecie,znašeho území jsou známy subsp. niesslii OBOR-
NY a subsp. tephroglaucum; jejich interpretace ani taxono-
mická hodnota nejsou zcela jasné.

Je znám pouze z termofytika —několik loka-
lit na j. ajz. Moravě u Mohelna, Znojma aLedni-
ce, z kolinního a planárního stupně (max.: Mo-
helno, 350 m). V současnédobě nezvěstný druh.
Starší údaje o ekologických nárocích nejsou pří-
liš přesné;uváděny jsou paseky a svahy (OBORNY
1905:210). Celkový areál zahrnuje ostrůvkovité
výskyty na j. a jz. Moravě a v Sedmihradsku.

92. Hieracium tephrophyton OBORNYet ZAHN—
jestřábník popelavý
(H. bifurcum —H. lactucella)

Hieracium rephrophytonOBORNYet ZAHNin OBORNY
Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 43(1904):211, 1905.—Syn..
Pilosella rephrophyton (OBORNYet ZAHN) SOJÁKPreslia
43:185, 1971.

Vytrvalé, roztr. chlupaté, mírně nasivěle zele-
né byliny s přízemní růžicí listů; rostliny bez
výběžků, nebo výběžky krátké, nadzemní, s na-
hloučenými listy. Lodyha přímá, 10—15cm dl.,
jednoduchá. tenká, v dol. části s roztr. ažčetnými,
mírně nahoru směřujícími světlými jednoduchý-
mi chlupy aroztr. hvězdovitými chlupy, v hor. čás-
ti sroztr., ±rovnovážnč odstávajícími 1,5—3,5mm
dl. světlými jednoduchými chlupy skratičkou čer-
nou dol. částí, ojedinělými 0,2—0,6 mm dl. černý-
mi stopkatými žlázkami a četnými hvězdovitými
chlupy, světle zelená. Listy celokrajné, mírně tuž-
ší, na líci s roztr. ± štětinovitými, ± přitisklými,
2-4 mmdl. světlými jednoduchými chlupy a oje-
dinělými hvězdovitými chlupy, mírně nasivěle ze-
lené, na rubu s roztr., na stř. žilce až četnými měk-
čími jednoduchými chlupy a četnými hvězdovi-
tými chlupy, šedozelené; listy přízemní růžice
v počtu3—6,řapíkaté, 6,5—10,0cm dl., 1,0-1 ,7 cm
šir., s čepelí úzce obkopinatou, na vrcholu tupou

azřasenou (u vnějších listů) nebošpičatou (u vnitř-
nich listů), k bázi sepostupně zužující; lodyžní list
1, drobný. čárkovitý nebo čárkovitě obkopinatý.
Úbory malé, v počtu 2—4,skládajícívidlicovitě
větvené vrcholíky, akladium 1—3cm dl., stopky
úborů s ojedinělými až roztr. 1 mm dl. svět-
tými jednoduchými chlupy s krátkou černou dol.
částí, roztr. 0,2—0,6mm dl. černými stopkatými
žlázkami ačetnými hvězdovitými chlupy; zákrov
válcovitý, 7 mm dl., zákrovní listeny čárko-
Vitě kopinaté, na vrcholu tupě špičaté až špiča-
té, s ojedinělými světlými jednoduchými chlupy
(častoale bezjednoduchých chlupů), četnými čer-
nými stopkatými žlázkami aojedinělými až roztr-
hvězdovitými chlupy, šedozelenéaž černozelené,
vnitřní nápadně světleji lemované. Květy jazyko-
vité s ligulou plochou, až 9 mm dl., žlutou, liguly
okrajových květů na vnější straně nevýrazně po-
délně červeně proužkované; čnělka a bliznová ra-
mena žluté. Nažky 1,7—2,0 mm dl., hnědočerné.
Vl. Hkf.

Sbírán A. Obornym na konci 19. stol. najedi-
né lokalitě na Kraví hoře u Znojma (PRC); od té
doby výskyt neověřen. Jedná se o hybridogenní
taxon a opětovný vznik nelze vyloučit. Přesnější
údaje o stanovištních nárocích chybějí; snad vře-
soviště nebo suché trávníky (OBORNY1905:211).
Endemit ČR.

93. Hieraciumfallax WILLD.—jestřábník chlum-
ní

(H. cymosum—H. echioides)
Tab. 120/1

Hieraciu,nfallar WILLDENOWEnum. Pl. 2:822, 1809. -
Syn. : Pilosellafallax (WILLD.) ARVET-TOUVETEssai Class.
Gen. Pilosella Hieracium 5, 1880.

Exsi káty: Extra fines: ZAHNHieraciotheca Eur., no 6.

Vytrvalé, štětinatě chlupaté byliny s přízemní
růžicí, bez výběžků (vz. vyvinuty tenké podzem-
ní výběžky). Lodyha přímá, 35—70cm dl., jedno-
duchá, tuhá, rovná, v dol. části hustě chlupatá ±
nahoru směřujícími rovnými nebo kolénkovitě
prohnutými světlými jednoduchými chlupy aroz-
tr. až četnými hvězdovitými chlupy, ve stř. části
s roztroušenými, méně často až četnými, obvykle
kolénkovitě nahoru prohnutými 2—4mm dl. svět-
lými jednoduchými chlupy s kratičkou tmavou
dol. částí a s četnými hvězdovitými chlupy, v hor.
části s ± rovnovážně odstávajícími, rovnými ne-
bo v hor. části kolénkovitě prohnutými světlými

Tab. 119: I Hieracium calodon, la —rub listu, lb —stopka úborua zákrov.—2 H. piloselloides. 2a—rub listu, 2b —stopka
úboru, 2c —zákrovní listen. —3 H. lactucella. 3a—rub listu, 3b —stopka úboru. 3c —zákrovní listen.
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jednoduchými chlupy skratičkou černou dol. čás-
ti, četnými až hustými hvězdovitými chlupy a vz.
i s ojedinělými 0,3—0,5mmdl. černými stopkatý-
mi žlázkami. Listy celokrajné, někdy s navzájem
oddálenými mukronátními žlázkami, s četnými,
± přitisklými, na líci směremk vrcholu listu smě-
řujícími, 2—4(—5)mm dl. tuhými světlými jedno-
duchými chlupy a na rubu s četnými, na líci oje-
dinčlými ažroztr. hvězdovitými chlupy, šedavěaž
světle zelené; listy přízemní růžice v počtu 2—8,
řapíkaté, vnější s čepelí obkopinatou ažpodlouh-
le obkopinatou, na vrcholu zaokrouhlenou až tu-
pě špičatou, k bázi postupně se zužující, vnitřní

cm dl., cm šir., s čepe-
lí podlouhle eliptickou, úzce podlouhle eliptickou,
podlouhle obkopinatou nebo úzce podlouhle ob-
kopinatou, na vrcholu špičatou, k bázi postupně
se zužující; lodyžní listy v počtu (2—)4—8,na lo-
dyze rovnoměrně rozložené, směrem k vrcholu
lodyhy postupněse zmenšující, dol. list řapíkatý,
8—13cm dl., 0,9—1,2 cm šir., s čepelí úzce po-
dlouhle eliptickou až úzce podlouhle obkopina-
tou, na vrcholu špičatou, k bázi se postupně zu-
žující, stř. listy přisedlé nebonezřetelně řapíkaté,
obvykle úzcepodlouhle eliptické, na vrcholu špi-
čaté, k bázi postupně se zužující, hor. listy úzce
podlouhleeliptické až čárkovité. Úbory malé,
v počtu (6-)10—35(—40),skládající ± okolíkovitě
staženévrcholíky s (3—)5—12větvemi, akladium
(0,4—)0,6—1,6cm dl., stopky úborů s roztr. až
četnými 1—3mm dl. světlými jednoduchými chlu-
py s pouze kratičkou černou dol. částí, hustými
hvězdovitými chlupy (stopky plstnaté) a někdy
i s ojedinělými 0,3—0,6mm dl. černými stopka-
tými žlázkami; zákrov válcovitý až vejcovitý,
5,5—8,0(-9,0) mm dl., zákrovní listeny čárkovitě
kopinaté, navrcholu tupč špičaté až špičaté,s čet-
nými světlými jednoduchými chlupy, četnými až
hustými hvězdovitými chlupy (jsou i na okraji
listenů) a někdy i s ojedinělými až roztr. černými
stopkatými žlázkami, šedozelené až černozelené,
vnitřní světleji lemované. Květy jazykovité s li-
gulou plochou, až 9 mm dl., žlutou; čnělkaa bliz-
nová ramena žluté. Nažky 1,9—2,1mm dl., hně-
dočerné. VI-VII. Hkf.

2n = 45 (extra fines)

Poznámka: Casto zaměňován s Hieracium echioides.
od kterého se liší v době květu vyvinutými listy přízemní
růžice. tenčí a v hor. části obvykle rovnou lodyhou, pouze

drobnými listeny pod vrcholíkem, ojedinělými, vzácně až
roztroušenými stopkatými žlázkami na stopkách úborů a zá-
krovech (někdy ale mohou chybět!) a světlejší barvou květů
(H. echioides má listy přízemní růžice v době květu zaschlé,
tlustou, v hor. části obvykle mírně zprohýbanou lodyhu, ná-
padné,až 10mm dl. a 3 mm šir. listeny podvrcholíkem a sy-
tč žluté květy; nikdy nemá stopkaté žlázky).

Variabilita: Nejvíce proměnlivé je zastoupení stopka-
tých žlázek na stopkách úborů, zákrovech, větvích květenství
a v hor. části lodyhy. U nás rostoucí typy zcela bezstopkatých
žlázek jsou někdy řazeny k subsp. elegans NAEGELIet PETER
(z subsp. perelecľum ZAHN) a subsp. znoymenseNAEGELIet
PErER,typy s obvykle ojedinělými, vzácně až roztroušenými
stopkatými žlázkami k subsp. fallax. Celkově je ve stř. a jv.
Evropě obvykle rozlišováno 10subspecií, vnitrodruhové čle-
není ale vyžaduje další podrobné studium.

Ekologie a cenologie: Suché stráně,
skalnaté svahy; na půdách hlinitých, často skele-
tovitých. mělkých až hlubších, vysýchavých, sla-
bě kyselých až neutrálních, vzácně až kyselých,
živinami chudších až středněbohatých. Roste ze-
jména ve společenstvech svazůAlysso-Festucion
pallentis a Festucion valesiacae.

Rozšíření v CR: Vzácně u Bohosudova,
v Českémstředohoří,naúzemíPrahya naZno-
jemsku, v kolinním stupni termofytika (max.: Bo-
hosudov, ca 330 m).

T: 3.Podkruš.pán.(Bohosudov).4. Loun.-lab.střed., 16.
Znoj.-brn. pah. (okolí Znojma).

Povšechnou lokalitu Praha (Prag) není možné spolehli-
vězařadit;starýúdajo výskytuuŽacléřeje mylný.jde o zá-
měnu sH. cymosum.

Celkové rozšíření: Střední a v. Evropa: na západ do
Porýní(spřesahemdoŠvýcarska).naseverdoj. Švédska(ost-
rov Gotland) a Leningradskou oblast v sz. Rusku, na východ
do Povolží, najih do Dolních Rakous, s. Srbska a Dobrudže.
Kavkaz a Zakavkazsko, Malá Asie, stř. a v. Sibiř, Ťan-Šan.

94. Hieracium piloselloides VILL. —jestřábník
úzkolistý Tab. 119/2

Hieracium piloselloides VILLARSProsp Hist. PI. Daup-
hiné 34, 1779. —Syn. : Hieraciumflorentinum ALL„ FI. Pe-
dem. 1:213, 1785. —H. praealtum VILL. ex GOCHNATTent.
Med.-Bot. Pl. Cich. 17, 1808. - H. mulĺicaule TAUSCHFlora,
Regensburg, II, Ergänzungsbl. 1:59. 1828. —Pilosella pilo-
selioides (VL.) SOJÁKPreslia 43:185, 1971

Exsikáty: DÖRFLERHerb. Norm.. no 3152, 3153.4555.
—FI. Exs. Austro-Hung., no 3153. Hieracia Naegeliana, no
36. PETRAK FI. Bohem. Morav. Exs., no 587. ZAHN Hie-
raciotheca Eur., no 219, 837, —Extra fines: ARVET-TOUVETet

Hieraciotheca Gall., no 8.331-334.561. 562.720.
821, 822. 1049, 1050, 1338.- Herb- Eur.. no 2170,
5487. - CALLIER FI. Siles. Exs., no 1242. - DORFLERHerbe
Norm., no 3574. —FI. Bavar. Exs., no 545, 548. FI. Exs. Aus-
tro-Hung., no 3037-3039.- FI. Ital. Exs., no 1185.- FRIESet
LAGGERHieracia Eur. Exs.. no 30a. 31. —HAYEKH. Stir. Exs.,
no 400. 599. 1096. - Herb. FI. Ross.. no 2078. - Hieracia

Tab. 120: I Hieracium fallax, Ia— stopka úboru, lb —zákrovní listen. 2 H. fallacinum. 2a stopka úboru. —3 H. sciado.
phorum.
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Naegeliana. no 34, 35, 37, 98-100, 127, 129, 224, 246, 256,
257, 263. - MAGNIER n. Selecta Exs., no 92, 901, 4611. -
SCHULTZHerb. Norm., ser. n., no 47, 31 Ibis, 514, 1605.
SCHULTZBĺp. Cichoriaceotheca, no 42b. —WIRTGENPl. Rhen.,
no 415.610, 611.—ZAHNHieraciotheca Eur., no 7, 120—124,
218.323.324.428. 427.528, 529, 838, 840.

Vytrvalé, téměř lysé, nasivěle až sivě zelené
byliny s přízemní růžicí listů, bez výběžků, často
s vedlejšími lodyhami. Lodyha přímá, 20—80cm
dl., obvykle jednoduchá, podélně rýhovaná, v dol.
části s ojedinělými až roztr. světlými jednodu-
chými chlupy, někdy hnědavě nebo nachově na-
běhlá, ve stř. a hor. části lysá nebo s ojedinělými,
± rovnovážně odstávajícími, tuhými, 2—4(—5)mm
dl. světlými jednoduchými chlupy s černou bází
(někdy chlupy v do). části šedavě naběhlé), oje-
dinčlými 0,3—0,8 mm dl. stopkatými žlázkami
a roztr., v hor. části někdy až četnými hvězdovi-
tými chlupy. Listy celokrajné, někdy s navzájem
oddálenými mukronátními žlázkami, naploše ob-
vykle lysé, někdy při okrajích s ojedinělými tuž-
šími 2—5mm dl. světlými jednoduchými chlupy,
na okraji a na rubu na stř. žilce s ojedinělými až
roztr. tužšími jednoduchými chlupy, na líci vždy
bez hvězdovitých chlupů, na rubu vz. s ojedině-
lými hvězdovitými chlupy, tužší, nasivělé až si-
vozelené; listy přízemní růžice v počtu 3—10,řa-
píkaté, vnější s čepelí obkopinatou, na vrcholu
zaokrouhlenou, k bázi postupně sezužující, vnitř-
ní cm dl., 0,7-1,5 cm šir., s če-
pelí podlouhle eliptickou, úzce podlouhle eliptic-
kou, podlouhle obkopinatou až úzce podlouhle
kopinatou, na vrcholu špičatou, k bázi postupně
sezužující; lodyžní listy v počtu 1—3(—5),směrem
k vrcholu lodyhy rychle sezmenšující, nejdolejší
list blízko nad bází lodyhy přisedlý nebo křídlatě
řapíkatý, 5—10(—20)cm dl., 0,4—0,8cm šir., s če-
pelí úzce podlouhle kopinatou, na vrcholu špiča-
tou, k bázi postupně sezužující, stř. a hor. lodyž-
ní listy přisedlé, úzce podlouhle kopinaté nebo
čárkovité, na vrcholu špičaté, k bázi postupně se
zužující.Úbory malé, v počtu (5—)10—25(—40),
skládající ± stažený latovitý nebo v hor. části až
okolíkovitý vrcholík, větve rovné nebo častěji
mírně obloukovitě prohnuté, dol. větev často mír-
ně oddálená, akladium 2—3()mm dl., stopky úbo-
rů s ojedinělými až četnými 0,3—0,8mm dl. stop-
katými žlázkami, roztr. až hustými hvězdovitý-
mi chlupy a často i s roztr. 1—3mm dl. světlými
jednoduchými chlupy skratičkou černou dol. čás-
tí; zákrov ± válcovitý, 5,0—7,0(—8,5)mm dl., zá-

krovní listeny čárkovitě kopinaté,navrcholutupě
špičaté až špičaté, s roztr. ažčetnými stopkatými
žlázkami, ojedinělými až četnými hvězdovitými
chlupy a častoi ojedinělými až roztr. světlými ne-
bo šedavými jednoduchými chlupy, šedozelenéaž
černozelené, vnitřní světleji lemované. Květy ja-
zykovité s ligulou plochou, až 9 mm dl., žlutou;
čnělka a bliznová ramena žluté. Nažky 1,5—1,8
mm dl., hnědočerné. V—VIII. Hkf.

2n = 36(ČR: 73. Hanuš.-rychleb.vrch.),45
(CR: 8. Ces.kras), 18, 27,54 (extra fines)

Variabilita: Velmi proměnlivý, především v odění
stopek úborů a zákrovů, barvě zákrovních listenů, ve tvaru
listů a ve způsobu větvení vrcholíku. Ve střední ajv. Evro-
pěje rozlišováno více než 120subspecií,seskupovanýchob-
vykle do 3 skupin. Z našeho území jsou známy následující
skupiny:

I. Skupina subspeciĺ obscurum —vrcholík není okolí-
kovitč stažený. zákrovní listeny černozelené, pouze úzce
světle lemované,snanejvýš ojedinělými jednoduchýmichlu-
py (častoale bezjednoduchých chlupů) as četnými stopka-
tými žlázkami; z našehoúzemí jsou uváděny 3 subspecie,
těžiště výskytu je ve vyšších polohách.

2. Skupina subspecií praealtum (incl, skupina subspeciĺ
subcymigerum)—vrcholík někdy± okolíkovitč stažený,zá-
krovní listeny světlejší, široce světle lemované, s roztrouše-
nými až četnými jednoduchými chlupy a roztroušenýmiaž
četnými stopkatými žlázkami; z našehoúzemí je uváděno
10subspecií,rostoucíchpředevšímv nižšíchpolohách.

Skupina subspeciĺ piloselloides [syn.: Hieracium pilo-
selloides grex florentinum (ALO ZAHNI je rozšířena zejmé-
na v j. Evropěav Alpách ana našeúzemínezasahuje.

Rozlišování subspeciĺ je velmi obtížné, taxonomická
hodnotamnohaz nich je navíc značněnejasná.

Ekologie a cenologie: Výslunné travna-
té a kamenitésvahy s nezapojenouvegetací,křo-
viny ajejich lemy, louky, okraje komunikací, lo-
my, nádraží, prostory průmyslových aobchodních
objektů; na vysýchavých, méněčasto až čerstvě
vlhkých, různě hlubokých, slabě kyselých až zá-
saditých, obvykle živinami chudších až středně
zásobenýchpůdách. Je známpředevším ze spole-
čenstev svazů Bromion erecti, Geranion sangui-
nei, Festucion valesiacae, Arrhenatherion elatio-
ris a Dauco-Melilotion.

Rozšíření v ČR: Roztroušeněv teplejších
oblastechs.poloviny Cech,v j. částivelmivzác-
ně v Povltaví, na Plzeňsku a na několika dalších
lokalitách; na Moravě roztroušeně, ale víceméně
po celém území, i v horských polohách Hrubého
Jeseníku,neníznámpouzez vyššíchpolohpoho-
ří na moravsko-slovenském pomezí; v tennofyti-
ku amezofytiku, vzácně zasahuje i do oreofytika,

Tab. 121: I Hieracium arvicola, la —rub listu, lb —zákrovní listen. —2H. kalksburgense,2a—rublistu, 2b —stopkaúboru.
—3 H. flagellare, 3a —rub listu, 3b —zákrovní listen.
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od planárního do montánního stupně, v Hru-
bém Jeseníku ojediněle a přechodně i ve stupni
subalpínském(max.: Hrubý Jeseník,Švýcárna,
1320 m).

T: téměřve všech fyt. o. (chybí nebo chybějí údaje z fyt.
o. 1. Doup.pah.,2. Stř. Poohří.5.Terez. kotl. a 12.Do). Po-
jiz.l. —M: 31. Plz. pah.. 39. TTeboň.pán. (velmi vz.), 41. Str.
Povlt., 44. Mileš. střed., 45. Verner. střed., 48. Luž. kotl., 52.
Ral.-bez.tab.,53.Podješ.,54.Ješ.hřb.,55.Ces.ráj,56.Pod-
krk., 59.Orl. podh.. 60. Orl. opuky. 62. Litomyš. pán., 65.
Kutnoh.pah..67.Ceskomor.vrch.(velmivz.),68.Mor.podh.
Vysoč., 69. Želez. hory (Prosetín),70. Mor. kras, 71. Drah
vrch., 72. Zábř.-unič.úv., 73.Hanuš.-rychleb.vrch.,74.Slez.
pah„ 75.Jes.podh. (vz. 76. Mor. brána,77. Středomor.Karp.
78. B. Karp. les.. 79. Zlín. vrchy, 80. Stř. Pobeč., 81. Host.
vrchy, 83.Ostr.pán.. 84. Podbesk.pah.—O: 93. Krk. (velmi
vz„), 95. Orl. hory (velmi vz.), 96. Král. Sněž.. 97. Hr. Jes.

Celkové rozšíření: Strednĺ,jv. av. Evropa,nazápad
do jv. části Nizozemska a stř. Francie (sporné jsou údaje
z provincieTeruelveŠpanělsku),naseverdo s.Německa,j.
části Skandinávie,Finska a sz. Ruska (souvisle zhrubapo
630s.š.,izolovanévýskyty jsoualei severněji), najih poKor-
siku (chybínaSardinii), j. Itálii a Sicílii, stř. částŘeckaa z.
pobřežíČernéhomore, odtudnavýchoddo stř.částievrop-
ského Ruska; izolovaně v Malé Asii a na Kavkaze, spomý je
údaj z Tuniska. - Mapy: ZAHN 1921-1923:1392; DUKSTRA
et al. Acta Bot. Neerl. 2:523, 1953; HULTĚN NE 1986:949;
MEUSEL et al. 1992:559.

Poznámka: Hieraciumpiloselloidesjehlavnidruh. Na
našemúzemísevyskytují následujícíOdněho odvozenéved-
lejši druhy: 106.H. anchusoides (H. pilosella < H. zizianum),
102. H. arvicola (H. caespitosum — H. piloselloides),
96. H. brachiatum (H. pilosella > H. piloselloides/H. bauhi-
ni), I. H. calodon (H. echioides —H. piloselloides),
101. H. calomastix (H. aurantiacum —H. piloselloides),
112.H. heterodoxum(H. calodon> H. pilosella), 110.H. pi-
losellinum (H. densifloruWH. zizianum < H. pilosella),
113.H. pseudocalodon(H. calodon—H. fallax), 98.H. sul-
phureum (H. lacrucella —H. piloselloides) a 105. H. zizianum
(H. cymosum—H. piloselloides).

95. Hieracium bauhini SCHULTES—jestřábník
Bauhinův Tab. 113/3

Hieracium bauhini SCHULTFSObs. Bot. 164, 1809.
Syn. : Hieracium glaucescens BESSERPrim. FI. Galiciae Au-
striac. 2:150.1809.—H.filiferum TAUSCHFlora,Regensburg,
I I , Ergänzungsbl. I :59, 1828.—H.melachaetum TAUSCHFIO-
ra, Regensburg, I Ergänzungsbl. I :58, 1828.—H.radiocaule
TAUSCHFlora. Regensburg, II, Ergänzungsbl. 1:55, 1828.
H. praealtum var.flagellare NEILR.FI. Wien 289. 1846.- H.
praealtum var. bauhini (SCHULTES)KOCHSyn., ed. 2, 2:513,
1846. - Pilosella bauhini (SCHULTES)ARvvr-TOUVET Essai
Class,Gen.Pilosella Hieracium 3, 1880.—Hieraciummagy-
aricum PETERBot. Jb. 5:217.285, 1884.

Exsikáty: DÖRFLER Herb. Norm., no 3155—3157,
3161-3163,4556. - F). Exs.Austro-Hung., no 3041-3044/1,
3045, 3046, 3313, 3314. - FRIESet LAGGER Hieracia Eur.
Exs., no 3lb. —Hieracia Naegeliana, no 38, 213.—PETRAKFI.
Bohem. Morav. Exs., no 272, 993, 994, 1173-1175.- SUDRE
Herb. Hieraciorum, no 106. —TAUSCHHerb. FI. Bohem., no
861-865. HieraciothecaEur.,n09, 125-127,429, 530,
841. —Extra fines: BAFxrrz Herb. Eur., no 218, 1493. —BORN-
MÜLLERP). Maced., no 1411.2881.- FI. Siles. Exs.,
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no 855, 1109, 1113, 1120, 1125 (ut H. obornyanum), 1243. -
DÔRH.ERHerb. Norm., no 3059. —FI. Bavar. Exs., no 730. —
FI. Exs.Austro-Hung., no 3044/11.—HAYEKFI. Stir. Exs., no
600, 1097, 1098. Herb. FI. Ross.. no 1809, 2055, 2209. -
HieraciaNaege1iana, n039.101, 102.130.167. 168, 205, 299.
—PEIRAK FI. Bohem, Morav. Exs., no 584. —SCHULTZHerb.
Norm., set. n., no 93. 2019ter. —SCHULTZBIP. Cichoriaceot-
heca, no 45, suppl., no 110.—SINTENISet BORNMÜLLERIter
Turc.. no 539, 596.- Herb. Hieraciorum, no 107. -ZA.
HN no 128, 221, 325, 326, 430, 430a, 529a,
728, 728a.

Vytrvalé, téměř lysé, nasivěle až sivě zelené
byliny s přízemní růžicí. Výběžky nadzemní, ob-
vykle dlouhé (až 30 cm), často obloukovitě pro-
hnuté nebo vystoupavé, tenké, lysé nebo zejména
v části vzdálenější od báze lodyhy s ojedinělými
až roztr. jednoduchými a někdy i hvězdovitými
chlupy, často fialově naběhlé nebo skvrnité, s na-
vzájem oddálenými, směrem ke konci výběžků
postupněse zmenšujícími, drobnými, úzce po-
dlouhle eliptickými až úzce podlouhle obkopina-
tými, na vrcholu špičatými listy. Lodyha přímá,
3()—70cm dl., jednoduchá, podélně rýhovaná,
v dol. části lysá nebo s ojedinělými až roztr. rov-
novážnč odstávajícími tužšími světlými jedno-
duchými chlupy a někdy i s ojedinělými až roztr.
hvězdovitými chlupy, ve stř. části lysá nebo s oje-
dinělými rovnovážně odstávajícími tužšími 2,0—
3,5 mm dl. světlými nebo šedavě naběhlými jed-
noduchými chlupy skrátkou černoudol. částí, ně-
kdy i sojedinělými 0,2—0,5mm dl. tmavými stop-
katými žlázkami a hvězdovitými chlupy, v hor.
části lysá nebo sojedinělými až roztr. světlými ne-
bo častěji šedavě naběhlými jednoduchými chlu-
py s kratičkou černou dol. částí, ojedinělými až
roztr. černými stopkatými žlázkami a ojedinělými
až roztr. hvězdovitými chlupy, světle hnědozele-
ná, v dol. části fialově naběhlá. Listy celokrajné,
lysé nebo na okraji a na rubu na stř. žilce s roztr.
tužšími 1—4mmdl. světlými jednoduchými chlu-
py (vz., u listů přízemní růžice vyrostlých koncem
léta a na podzim častěji jednoduché chlupy i na
ploše listů), na rubu vz. s ojedinělými hvězdovi-
tými chlupy, nasivěléažsivě zelené; listy přízemní
růžice v počtu 4—10,řapíkaté, vnější s čepelí ob-
kopinatou,na vrcholu zaokrouhlenou,k bázi po-
stupněsezužující (jde o listy vyrostlé v předešlém
roce), vnitřní cm dl., 0,6—1,1
(—1,5)cm šir., s čepelí úzce podlouhle eliptickou,
podlouhle eliptickou, úzce podlouhle obkopina-
tou až podlouhle obkopinatou, na vrcholu špi-
čatou, k bázi postupně se zužující; lodyžní listy
v počtu 2—4,směremk vrcholu lodyhy rychle se
zmenšující, nejdolejší list blízko nad bází lodyhy,
přisedlý nebo křídlatě řapíkatý, 5—10(—15)cm dl.,
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0,4—(),8cm šir., s čepelí úzce podlouhle obkopi-
natou až úzce podlouhle kopinatou, na vrcholu
špičatou, k bázi postupněsezužující, stř. listy při-
sedlé. úzce podlouhle eliptické až čárkovitě elip-
tické, na vrcholu špičaté, hor. listy úzké, čárkovi-
té.Úborymalé,v počtu1()—35(—50),skládající±
stažený až mírně volnější latovitý vrcholík, včt-
ve rovné nebo mírně prohnuté, dol. větev často ±
oddálená, akladium 2—30mm dl., stopky úboň
sojedinělými ažčetnými 0,2—0,8mm dl. černými
stopkatými žlázkami, ojedinělými (někdy téměř
chybějícími, skupina subspecií magyaricum) až
hustými hvězdovitými chlupy a někdy i s ojedi-
nělými až roztr. rovnovážně odstávajícími, tužší-
mi. 1,5—3,0mm dl. světlými nebo šeděaž šedo-
černě naběhlými jednoduchými chlupy s krátkou
černou dol. částí; zákrov ± válcovitý, 5—8mm dl.,
zákrovní listeny čárkovitě kopinaté, navrcholu tu-
pě špičatéaž špičaté,s ojedinělými až roztr. jed-
noduchými chlupy (někdy ale bezjednoduchých
chlupů), roztr. až četnými černými stopkatými
žlázkami (někdy ale bez stopkatých žlázek) a ob-
vykle s ojedinělými až roztr. hvězdovitými chlu-
py, šedozelenéažčernozelené,světle zeleněaž bě-
lavě, vnitřní i suchomázdřitě lemované. Květy ja-
zykovité, s ligulou plochou. až 9 mm dl., žlutou;
čnělka a bliznová ramena žluté. Nažky 1,7—2,0
mm dl., hnědočerné. V—VIII. Hkf.

2n = 36 (CR: 18. Jihomor. úv., 73. Hanuš.-
rychleb.vrch.),45(víceúdajůzCR),54(víceúda-
jů zCR),36 (extrafines)

Poznámka I : Především na j. Moravčje někdy zamč-
ňován s podobným Hieracium densiflorum, které se liší vět-
Ším množstvím jednoduchých chlupů na listech a lodyze,
apředevšímnalíci listů ojedinělými, narubuažčetnýmihvěz-
dovitými chlupy (H. bauhini má líc listů vždy bez hvězdovi-
tých chlupů, na rubu mohou být velmi vzácně u některých
rostlin ojedinělé hvězdovité chlupy). Hieracium densiflorum
má kromě toho velmi často alespoň zčásti okolíkovité kvě-
tenstvĺ. Pfi sběru v terénuje potřeba prohlédnoutcelou po-
pulaci —některým rostlinám mohou chybět výběžky a Pti ur-
čovánĺ pak často dochází k záměnám s H. piloselloides.

Poznámka 2: Na podíl Hieracium bauhini v hybrido-
genních a hybridních typech ukazuji především delší nad-
zemní výběžky. nasivčlé až sivě zelené, na ploše pouze roz-
troušenč chlupaté až lysé listy, dlouhé tuhé jednoduché chlu-
py nalodyze a okrałiichlistů amírně volnější vrcholíky.

Variabi lita: Velmi proměnlivý druh, především v odě-
ní stopek úborů a zákrovních listenů, Ty mohou být pokryty
ojedinělými až roztroušenými jednoduchými chlupy, u ně-
kterých typů ale jednoduché chlupy chybějí: podobně stop-
katé žlázky mohou být ojedinělé až roztroušené, mohou ale
i chybět. Taxonomicky významnéje zastoupeníhvězdovitých
chlupů na stopkách úborů (viz dále), Značné rozdíly jsou
i v oděnílodyhy, kterámůžebýt téměř lysánebonaopaks až
roztroušenými jednoduchými chlupy. Obecně platí, že kon-
cem léta a na podzim vyrostlé listy jsou velmi často na ploše
pokrytéjednoduchými chlupy,zatímcojarní a letní listy jsou
na ploše téměř lysé.

Ve střední a jv. Evropě je rozlišováno více než 50 sub-
specií, seskupovaných do 4 skupin, taxonomický význam ma-
jí ale zřejmě pouze skupina subspeciĺ bauhini a skupina sub-
speciĺ magyaricum; obějsou zastoupeny i na našem území:

l. Skupina subspeciibauhini —stopky úborů s četnými
ažhustými hvězdovitýmichlupy (až plstnaté).Z našehoúze-
mí je uváděno 20 subspeciĺ, odlišovaných především na
základě způsobu větvení květenství (volnější nebo stažené),
četnosti a vzájemnéhopoměru jednoduchých chlupů a stop-
katých žlázek na větvích květenství, stopkách úborů a zá-
krovních listenech,barvějednoduchých chlupů (světlá, na-
Sedláaž tmavá), a přítomnosti ojedinělých hvězdovitých
chlupů na rubu listů (u většiny subspeciĺ chybějí, rostliny
s hvězdovitými chlupy na rubu listů mohou být ovlivněny
introgresíze stranyH. cymosumnebojeho hybridů a hybri-
dogennĺch druhů). Zástupci této skupiny rostou téměř v ce-
lémareáludruhuvCR,svyšší frekvencív z.poloviněstátu,
jsou pentaploidní ahexaploidní.

2. Skupina subspecií magyaricum —stopky úborů s na-
nejvýš roztroušenými hvězdovitými chlupy. Z našeho území
je uváděno12subspecii,rozlišovaných podobnějako u před-
chozĺ skupiny především na základě způsobu větvení kvé-
tenstvi, délky akladia, četnosti a vzájemného poměru jedno-
duchýchchlupů a stopkatýchžlázek na větvích květenství,
stopkách úborů a zákrovních listenech. barvy jednoduchých
chlupů (světlá, našedláaž tmavá) a tvaru listů. Zástupci této
skupiny rostou předevšímna Moravě, méně Častov nej-
teplejšíchúzemíchCech;většinoutetraploidi.

Vnitrodruhové členění vyžaduje další studium. Některé
popsanésubspeciepředstavujípoměrnédobřemorfologicky
i geograficky vyhraněnétypy, jiné naopakzachycují pouze
projevy individuální variability.

Ekologie a cenologie: Výslunné travna-
té a kamenité svahy, křoviny, řidčeji teplomilné
doubravy, velmi často i na druhotných stanoviš-
tich (nádraží, prostory průmyslových a obchod-
nich objektů, náspya zářezy komunikací, lomy),
obvykle na místech s narušenou nezapojenou ve-
getací; navysýchavých, méně častoažčerstvě vlh-
kých, různě hlubokých (od mělkých rankerů po
hluboké sprašovépůdy), nejčastěji slabě kyselých
ažzásaditých, obvykle minerálně slabšíchažstřed-
ně silných půdách. Je znám především ze spo-
lečenstev svazů Festucion valesiacae, Bromion
erecti a Dauco-Melilotion, příp. i svazů Quercion
pubescenti-petraeae aQuercion petraeae.

Rozšíření v CR: Roztroušeněv termofy-
tiku, předevšímv kolinním stupni, v planárním
stupni spíševzácně:naj. Moravě je především na
hlubokých sprašových půdách ale i na vápenco-
vých skalních stepíchnahrazen druhem H. densi-
florum; v mezofytiku spíše vzácně, většinou na
vápencích nebo jiných bohatších substrátech, ví-
cenaMoravě,v některýchúzemích(např.j. Ce-
chy) téměř chybí; vzácně je zavlékán i do mon-
tánního stupně oreofytika (max.: Hrubý Jeseník,
Praděd, 1200 m), Výskyty jsou často časově ne-
stálé,populacejsou vázány na určitá sukcesní sta-
dia a se změnou vegetačních poměrů mizejí.

Hieracium 683
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T: téměřve všech fyt. o. [chybí nebo chybějí údaje z fyt.
o. 5. Terez.kotl.l. —M: 29. Doup. vrchy, 30. Jesen.-rak.ploš.,
31.Plz.pah.,32.Křivokl., 34.Plán.hřeb.(lit.), 37.Sum.-no-
vohr. podh.(velmi vz-, předevšímna vápencích),39.Teboň.
pán. (Stráž nad Nežárkou), 41. Stř. Povlt., 44. Mileš. střed.,
45. Verner. střed..50. Luž. hory. 51. Polom. hory, 52. Ral.-bez.
tab., 54. Ješ.hřb., 55. Ces.ráj, 56. Podkrk., 60. Orl. opuky,
62.Litomyš.pán..63.Českomor.mezih.,64.Říčan.ploš.,65.
Kutnoh- pah.,66. Hornosáz. pah.(vz.), 68. Mor. podh. Vysoč.,
69. Želez.hory (vz.). 70, Mor. kras, 71. Drah. vrch.,72. Zá-
bř.-unič. úv., 73. Hanuš.-rychleb. vrch., 74. Slez. pah.,75. Jes.
podh. (vz.). 76. Mor. brána, 77.Středomor. Kam, 78. B. Karp.
les., 80. Stř. Pobeč., 81. Host. vrchy, 83. Ostr. pán., 84. Pod-
besk.pah.(vz.. předevšímlomy na vápenec). O: 85.Kruš.
hory (velmi vz.), 88. Šum.(velmi vz. zavlékán),91. Žďár.
vrchy, 93. Krk., 97. Hr. Jes. (zavlékán aždo 1200m), 99. Mor.-
slez. Besk.

Celkové rozšíření: Střední,jv. a v. Evropa, v z. Ev-
ropě zčásti původní a zčásti synatropnĺ výskyty ještě v Bel-
gii, Nizozemsku a v. Francii, synantropně na Britském sou-
ostrovĺ, na sever souvisleji do stř. Německa, v s. Německu
pouze ojedinělé výskyty. do str. a sv. Polska, Pobaltí a oko-
lí Sankt Peterburgu(izolovaně ve v. Švédsku a naGotlan-
du), najih zasahuje ojedinělými výskyty aždoj. Itálie (obec-
něalev celéItálii velmi vzácně),j. ŘeckaanaUkrajinu,na
východ do stř. části evropského Ruska; Malá Asie, Blízký
Východ. Kavkaz a Zakavkazsko, s. trán. —Mapy: ZAHN
1921-1923:1392; DIJKSTRA et al. Acta Bot. Neerl. 2:524,
1953•, HULTÉNNE 1986:949; MEUSEL et al. 1992:559.

Poznámka: Hieracium bauhini je hlavni druh. Na na-
Šemúzemí sevyskytují následující od něho odvozené vedlej-
ší druhy: 104.H. acrothyrsum (H. polymastix H. pilosella),
114. H. auriculoides (H. bauhini —H. echioides), 96. H. bra-
chiatum (H. pilosella > H. piloselloides/H. bauhini), 107. H.
densiflorum(H. bauhini —H. cymosum),115.H. euchaetium
(H. auriculoides —H. pilosella, H. bauhini —H. rothianum),
108. H. fallacinum (H. densiflorum ž H. pilosella), 99. H. ko-
ernickeanunz (H. bauhini —H. lactucella), 97. H. leptophyton
(H. bauhini > H. pilosella), 100.H. paragogum (H. brachia-
tum —H. lacťucella), 110. H. pilosellinum (H. densiflorum/H.
zizianum < H. pitosella), 103.H. polymastix (H. bauhini —H.
caespitosum) a 109.H. subcvmiflorum (H. bauhini >H. kalks-
burgense).

96. Hieracium brachiatum DC. —jestřábník vi-
dličnatý Tab. 118/3
(H. pilosella > H. piloselloides/H. bauhini)
Hieracium brachiatum BERTOLONI ex DECANDOLLE FI-

Franc.. ed. 3, 5:442, 1815.—Syn. : Pilosella brachiata (DC.)
E W. SCHULTZet SCHULTZBIP.Flora, Regensburg, 45:424,
1862.

Exs ikáty: BAENI'IZHerb. EuĽ. no 2545.5768. —DÖRF-
LERHerb. Norm., no 3182, 3183. —FI. Exs. Austro-Hung.,
no 3048-3050/11. - PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 983,
1184-1186, 1294. - ZAHN Hieraciotheca Eur., no 131, 328,
531.- Extra fines: BAENITZ Herb. Eur., no 2019, 8363, 8988.
- CALLIER H. snes. Exs., no 1240. 1241, 1244. -DÖRFLER
Herb. Norm., no 3180, 3181. —FI. Exs. Austro-Hung., no
3047, 3050/1-3052. - HAYEK FI. Stir. Exs., no 49.- Hieracia
Naegeliana. no 40, 42, 103, 106. 131-133, 160, 177, 206,
298. —SCHULTZHerb. Norm„ ser. n., no 701, 702bis, 1154,
1155, 2019, 2019bis, 2862. - SCHULTZ mp. Cichoriaceothe-
ca, no 13. - SUDREHerb. Hieraciorum, no 205. —ZAHNHie-
raciotheca Eur., no 10, 129, 130, 132, 222, 327, 329, 330,
431, 532.708, 713a.

684 Hieracium

Menší vytrvalé, roztr. chlupaté, nasivěle zele-
né byliny s přízemní růžicí listů. Výběžky nad-
zemní (vz. rostliny bezvýběžků), až30cm dl. , po-
léhavénebo vystoupavé, sčetnými jednoduchými
chlupy, s obvykle navzájem oddálenými, ke kon-
ci výběžků se postupně zmenšujícími, obkopina-
tými až úzce obkopinatými, na vrcholu zaokrou-
hlenými až tupě špičatými listy, často s vedlejší-
mi lodyhami, někdy přítomny i flagely. Lodyha
přímá, 10—40cm dl., jednoduchá, s ojedinělými
až roztr., v dol. části někdy až četnými, ± rovno-
vážně odstávající, tužšími, 2—5mm dl. jednodu-
chými chlupy s kratičkou (obvykle kratší než je
délka současně se vyskytujících stopkatých žlá-
zek)černou dol. částí (vz. jsou celé chlupy šedavě
naběhlé), s četnými hvězdovitými chlupy a v hor.
části s roztr. až četnými 0,2—0,7mm dl. černý-
mi stopkatými žlázkami, světle zelenohnědá. Lis-
ty celokrajné, někdy s oddálenými mukronátními
žlázkami, na líci lysé nebo při okrajích s ojedině-
lými, vz. až roztr. tužšími 1,7—3,0(—4,0)mm dl.
světlými jednoduchými chlupy, vždy bez hvězdo-
vitých chlupů, trávově až nasivěle zelené, na ru-
bu s ojedinělými, vz. až roztr. (na stř. žilce čet-
nčjšími) jednoduchými chlupy ačetnými hvězdo-
vitými chlupy, šedozelené; listy přízemní růžice
v počtu 4—10,řapíkaté,6—9cm dl„ cm šir.,
s čepelí obkopinatou, podlouhle obkopinatou až
podlouhle eliptickou, na vrcholu zaokrouhlenou
nebo špičatou, postupně se zužující v řapík; lo-
dyžní list obvykle I (často ale lodyha bezlistá),
přisedlý, podlouhle eliptický, úzcepodlouhle elip-
tickýnebopouzedrobný,čárkovitý.Úborystřed-
ně velké, v počtu (1)2—5(—8),v obvykle hluboce
vidlicovitě větveném květenství (větvení začíná
obvykle v dol. 1/2 výšky rostliny), větve vzpří-
mené, akladium 3—15(—25)cm dl., stopky úborů
bez nebo s ojedinělými, méně často až roztr.
1,8—3,0mm dl. světlými nebo šedavě naběhlými
jednoduchými chlupy s krátkou (obvykle kratší
nežje délka současněsevyskytujících stopkatých
žlázek) černou dol. částí, s četnými až hustými

mm dl. černými stopkatými žlázka-
mi a s četnými hvězdovitými chlupy; zákrov vej-
covitý až polokulovitý, mm
dl., zákrovní listeny čárkovitě kopinaté, na vrcho-
lu tupě špičaté až špičaté, bez nebo s roztr. nanej-
výš 3mm dl. jednoduchými chlupy, četnými stop-
katými žlázkami a četnými hvězdovitými chlupy,
šedozelené až černozelené, vnitřní nápadně šir.
světle lemované. Květy jazykovité s ligulou plo-
chou, až 10mm dl., žlutou, liguly okrajových kvě-
tů na vnější straně často podélně červeně prouž-
kované; čnělka a bliznová ramena žluté. Nažky
1,8—2,0 mm dl., hnědočerné. V—VI. Hkf.
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2n=45 (ČR: IOa.Jenšt.tab.,7Ic.Drah.podh.),
48 (CR: 10a.Jenšt.tab.),63 (CR: 10a.Jenšt.tab.),
72(CR: IOa.Jenšt.tab., 16.Znoj.-brn.pah.)

Variabilita: Velmi proměnlivý. zejménave způsobu
větvení vrcholíku (délka větví) a počtuúborů, ve tvaru listů,
v odénistopekúborůa zákrovních listenů (jednoduchéchlu-
py chybějí až četné. stopkaté žlázky ojedinělé až četné), šířce
zákrovních listenů a počtu lodyžních listů. Vestřední ajv. Ev-
ropě je rozlišováno více než 120 subspecií, z našehoúzemí je
uváděno 13 většinou obtížněodlišitelných subspeciĺ; jejich
taxonomickáhodnota vyžadujedalší studium.

Ekologie a cenologie: Travnaté a kame-
nité svahy, většinou s nezapojenou vegetací s na-
rušeným vegetačním krytem, okraje cest, pustá
místa, náspy, lomy; na půdách sušších,vysýcha-
vých, mělkých až hlubších, kyselých až zása-
ditých, živinami chudých až středně bohatých.
Roste zejména ve společenstvech svazů Bromion
erecti, Festucion valesiacae a v některých spole-
čenstvech třídy Sedo-Scleranthetea.

Rozšíření v ČR: Roztroušeněv termofy-
tiku a teplejších oblastech mezofytika, většinou
společněsHieracium bauhini (či H. piloselloides)
a H. pilosella, vzácně je zavlékán do oreofytika.
Těžiště výskytu je v kolinním stupni, méně často
ve stupni planárním a suprakolinním, vzácně
v montánním stupni (max.: Krkonoše, Pomezní
boudy, 1000 m), Nejčastější druh vidlicovitě vět-
vených jestřábníků.

T: téměřvevšechfyt. o. [chybí nebochybějí údajez fyt.
o. 5. Terez. kotl.. 6. Džbán, 7. Středočes. tab., I I .Stř. Pol. a 15.
Vých.Pol.).—M: 54.Ješ,hřb.,62.Litomyš.pán.,67.Cesko-
mor. vrch., 68. Mor. podh.Vysoč.. 71. Drah. vrch., 74. Slez.
pah.,75. Jes.podh. (vz.), 76. Mor. brána,77. Středomor. Karp.
80. Stř. Pobeč.. 81. Host. vrchy, 84. Podbesk. pah. —O: 92.
Jiz. hory. 93. Krk. (kdysi Pomezní boudy), 97. Hr. Jes. (vel-
mi vz.

Celkové rozšíření: Střední,jv. a v.Evropa, nazápad
do Alsaska a Porýní, na sever do Polska a Pobaltí, na jih za-
sahujedo Itálie,Chorvatska.Srbskaa CernéHory,Albánie
aBulharska(chybív Řecku),navýchodspíšeostrůvkovitěaž
do Povolží; Malá Asie, Kavkaz a Zakavkazsko.

97. Hieracium leptophyton NAEGELIet PETER—
jestřábník lesostepní Tab. 118/1

(H. bauhini > H. pilosella)

Hieracium leptophytonNAEGELIet PETERHierac. Mitt.-
Eur. 1:642. 1885. —Syn. : Hieracium mollicaule auct. non
VUK. 1858. —Pilosella mollicaulis auct. non (VUK.) SOJÁK
1971.

Poznámka: JménoHieracium mollicaule VUK. (Pilo-
sedlamollicaulis (VUK.) SOJÁK)Ise vztahuje k hybridní kom-
binaci H. bauhini > H. macranthum.

Exsikáty: BAENlľZ Herb. Eur.. no 2445. —DÖRFLER
Herb. Norm., no 3160.—FI. Exs. Austro-Hung., no 3053.—
PETRAK FI, Bohem. Morav. Exs., no 579.985. -ZAHN Hiera-
ciotheca Eur.. no 134, 223, 331, 533, 629. - Extra fines:

CALLIER FI. Siles. Exs., no 854.907.1246. - Herb.
Norm., no 3181.—Hieracia Naegeliana,no 114.—SCHULTZ
Herb. Norm., ser. n., no 2962. —ZAHN Hieraciotheca Eur.. no
11, 133.534.

Vytrvalé, roztr. chlupaté, nasivěle zelené by-
liny s přízemní růžicí listů, připomínající H. bau-
hini. Výběžky nadzemní. až 35 cm dl.. často vy-
stoupavé, tenké až tlustší, s roztr. jednoduchými
a hvězdovitými chlupy, s navzájem oddálenými,
směrem ke konci výběžků postupně sezmenšují-
cími úzce obkopinatými až úzce eliptickými, na
vrcholu tupě špičatými až špičatými listy. Lody-
ha přímá, 25—65 cm dl., obvykle jednoduchá,
v dol. části s roztr. až četnými rovnovážně odstá-
vajícími světlými jednoduchými chlupy, ve stř.
části s ojedinělými, méně často až roztr. rovno-
vážně odstávajícími tuhými 1,5—4,0mm dl. svět-
lými jednoduchými chlupy s kratičkou černou
dol. částí, ojedinělými až roztr. 0,2—(),5mm dl. čer-
nými stopkatými žlázkami a roztr. hvězdovitými
chlupy, v hor. části s ojedinělými světlými jedno-
duchými chlupy s kratičkou černou dol. částí,
roztr. až četnými stopkatými žlázkami a roztr.
hvězdovitými chlupy, světle hnědozelená. Listy
celokrajné, někdy s navzájem oddálenými mukro-
nátními žlázkami, na ploše s ojedinělými (u listů
vyrostlých koncem léta a napodzim roztroušený-
mi), na okrajích a na rubu na stř. žilce až četnými

mm dl. tuhými světlými jednodu-
chými chlupy, na rubu s roztr. až četnými hvěz-
dovitými chlupy, nasivčle zelené,mírně tužší; lis-
ty přízemní růžice v počtu 3—8,řapíkaté, vnější
s čepelí obkopinatou, na vrcholu zaokrouhlenou,
k bázi postupně se zužující, vnitřní 6,0—13,5
(—18,0)cm dl., 0,6—1,5cm cm šir., s čepelí úzce
podlouhle eliptickou, úzce podlouhle obkopina-
tou, podlouhle eliptickou nebopodlouhle obkopi-
natou, na vrcholu špičatou, k bázi postupně sezu-
žující; lodyžní listy v počtu 1—2,dolní obvykle řa-
píkatý, s čepelí úzce podlouhle eliptickou nebo
úzce podlouhle kopinatou. na vrcholu špičatou,
k bázi postupně sezužující, hor. list přisedlý, úz-
cepodlouhleeliptický ažčárkovitý.Úborystřed-
ně velké, v počtu 3—8(—12),skládající volné lato-
vité vrcholíky s obvykle 2-4 větvemi, akladium
,4—9,0mm dl., stopky úborů sojedinělými ažčet-
nými 1,4—3,0mm dl. světlými jednoduchými
chlupy s krátkou černou dol. částí (někdy ale bez
jednoduchých chlupů), roztr. až četnými 0,3—0,8
mm dl. černými stopkatými žlázkami a četnými
hvězdovitými chlupy; zákrov vejcovitý až válco-
vitý, 7,()—8,5(—9,5)mm d., zákrovní listeny čár-
kovitě kopinaté, na vrcholu špičaté nebo tupě
špičaté, s ojedinělými až četnými jednoduchými
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chlupy (někdy ale bezjednoduchých chlupů), oje-
dinělými ažčetnými stopkatými žlázkami a roztr.
hvězdovitými chlupy, černozelené, vnitřní světle-
ji lemované. Květy jazykovité, s ligulou plochou,
až 8 mm dl.. žlutou, liguly okrajových květů ně-
kdy na vnější straně podélně červeně proužkova-
né. Nažky 1,7—2,0mm dl., hnědočerné. V—VI,
Hkf.

2n = 45, 63 (extra fines)

Poznámka: Obvykle roste spolu s Hieracium bauhini
(ve smíšenýchpopulacích H. bauhini a H. pilosella). Odkte-
rého seliší roztroušenými ažčetnými hvězdovitými chlupy na
rubu listů, volným vrcholíkem a menším množstvím úborů.

Variabilita: Velmi proměnlivý druh, především v odě-
ní zákrovůastopek úborů (množství apoměrjednoduchých
chlupů astopkatých žlázek), počtu úborů, délce akladia a dél-
ce a tloušťcevýběžků. ZRstř. ajv. Evropy je uváděno více než
30 subspeciĺ. z našeho území pak subsp. anocladum NAEGE-
LI et PETER,subsp. atriceps (TOUTON)NAEGELIet PETER,
subsp.bauhiniflorum NAEGELIet subsp.discolor NAE-
GELI et PETER.subsp. leptophyton a subsp. orthochaetum
OBORNYet ZAHN.Interpretace těchto subspeciĺje ale v ně-
kterých případech nejasná a taxonomická hodnota sporná.

Ekologie a cenologie: Výslunné travnaté
a kamenité svahy, křoviny, velmi často i na dru-
hotných stanovištích (náspy a zářezy komunikací,
lomy), obvykle na místech s narušenounezapoje-
nou vegetací; na vysýchavých, méně často ažčer-
stvč vlhkých. různě hlubokých (od mělkých ran-
kerů po hluboké sprašovépůdy), nejčastěji slabě
kyselých až slabě zásaditých, obvykle minerálně
slabšíchpůdách. Je znám především ze společen-
stev svazů Festucion valesiacae a Bromion erecti.

Rozšíření v CR: Teplejšípahorkatinyter-
mofytikaa přilehlých oblastímezofytika,v Ce-
chách roztroušeně od Podkrušnohoří a Českého
středohoří přesokolí Prahy navýchod k Litomyšli,
na Moravě roztroušeně, především v j. a stř. čás-
ti, naseverdo okolí Brna aHornomoravským úva-
lem až do okolí Hranic na Moravě, vzácně na s.
Moravě ave Slezsku; především v kolinním asup-
rakolinním stupni, vzácně i ve stupni planárním
(max.: Podlešín, 420 m).

T: 3. Podkruš.pán., 4. Loun.-lab. střed..10.Praž.ploš.,
16. Znoj.-brn. pah., 18, Jihomor. úv., 20. Jihomor. pah., 21.
Haná.—M: 32. Křivokl., 62. Litomyš. pán.,68. Mor. podh
Vysoč., 75. Jes.podh.. 76. Mor. brána, 84. Podbesk, pah.

Celkové rozšíření: Střední,jv. av. Evropa,nazápad
do Porýní. nasever do Braniborska aj. části Pobaltí. najih do
Itálie. Bosny aHercegoviny, Chorvatska a Bulharska, na vý-
chod do Podněstří; Kavkaz a Zakavkazsko, Malá Asie.

98. Hieracium sulphureum DöLL —jestřábník
sírožlutý
(H. lactucella —H. piloselloides)
Hieracium sulphureum DöLL Rhein. FI. 521, 1843. —

Syn . Pilosella sulphurea (DöLL) F.W. SCHULTZet SCHULTZ
BIP.Flora. Regensburg. 45:425, 1862.

686 Hieracium

Vytrvalé, téměř lysé, nasivěle zelené byliny
s přízemní růžicí listů: rostliny bez výběžků nebo
výběžky nadzemní, krátké (nanejvýš 10cm dl.),
často přítomny flagely. Lodyha přímá nebo krát-
ce vystoupavá, 20—55cm dl., jednoduchá, tenká,
jemně podélně rýhovaná, v dol. části s roztr.
I ,2—4,0mm dl. světlými jednoduchými chlupy, ve
stř. části s obvykle ojedinělými rovnovážně od-
stávajícími, tužšími, 1—3(-4)mm dl. světlými jed-
noduchými chlupy s černou bází, roztr. 0,2-0,6
mm dl. černými stopkatými žlázkami a obvykle
ojedinělými hvězdovitými chlupy, v hor, části
s ojedinělými rovnovážně odstávajícími tužšími
světlými nebo šedočerněnaběhlými jednoduchý-
mi chlupy, roztr. až četnými stopkatými žlázkami
a ojedinělými hvězdovitými chlupy. Listy celo-
krajné, někdy s navzájem oddálenými mukronát-
ními žlázkami, tužší, na ploše obvykle lysé, na
okraji ana rubu nastř. žilce sroztr. tužšími I
mm dl. světlými jednoduchými chlupy, bez hvěz-
dovitých chlupů, nasivčle zelené; listy přízemní
růžice v počtu 4—8,řapíkaté, vnější s čepelí obko-
pinatou, na vrcholu zaokrouhlenou a s nasaze-
nou špičkou, k bázi postupně se zužující, vnitřní
5,5—12,0cm dl., 0,7—1,5cm šir., s čepelí podlou-
hle obkopinatou až úzce podlouhle obkopina-
tou, na vrcholu špičatou nebo zaokrouhlenou,
k bázi postupně se zužující; lodyžní listy v počtu
( 1)2(—4),vyrůstající v dol. 1/2 lodyhy, dol. list ob-
vykle řapíkatý, 4,5—10,0cm dl, 0,6—1,0(—1 cm
šir., s čepelí úzce podlouhle obkopinatou až úzce
podlouhle eliptickou, na vrcholu špičatou, k bázi
postupně sezužující, hor. listy menší, přisedlé. úz-
cepodlouhleobkopinatéažčárkovité. Úboryma-
lé, v počtu skládající ± staženéla-
tovité vrcholíky, dol. větev často oddálená, akla-
dium 6—15mm dl., stopky úborů s ojedinělými
1—3mm dl. světlými nebo šedavě naběhlými jed-
noduchými chlupy (avšak často stopky bezjed-
noduchých chlupů), roztroušenými (),3—0,8(—1,())
mm dl. stopkatými žlázkami a roztr. hvězdovi-
tými chlupy; zákrov válcovitý, 6,0—8,5mm dl.,
zákrovní listeny čárkovitě kopinaté, navrcholu tu-
pé, s četnými stopkatými žlázkami, roztr. hvěz-
dovitými chlupy a někdy i s ojedinělými jedno-
duchými chlupy, černozelené, všechny nápadně
světle lemované. Květy jazykovité s ligulou plo-
chou, až 8 mm dl., žlutou; čnělka a bliznová ra-
mena žluté. Nažky 1,7—2,0mm dl., hnědočerné.
VI-VII. Hkf.

Poznámka: Od podobného Hieracium piloselloides se
liší zejména menším vzrůstem, menším počtem úborů a včt-
šinounavrcholuzaokrouhlenýmilisty přizemní růžice(H.pi-
loselloidesmálisty přízemnírůžiceobvykle špičaté).Podob-
né H. koernickeanummádlouhénadzemnívýběžky.
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Variabilita: Proměnlivý zejména v odění stopek úbo-
rů a zákrovních listenů, v počtu a ve velikosti úborů a v pří-
tomnosti výběžků (obvykle nejsou vyvinuty, méně často krát-
ké, nadzemní). Ze stř. Evropy je obvykle uváděno 15 sub-
speciĺ. Interpretace jejich jmen není zcela jasná a je třeba
srovnání s originálním materiálem.

Velmi vzácně v Oderských vrších (Kozlov).
Nezvěstný druh, údaje na herbářových schedách
ani v literatuře neumožňují přesnější určení sta-
novištních nároků; u lokality Kozlov je uváděn
okraj lesa. Těžiště celkového areálu je ve stř.
Evropě,nazápadzasahujedo Porýní,Švýcarska
aPřímořskýchAlp, najih doApeninaRumunska,
na sever do Pobaltí (Litva, Lotyšsko), na východ
na z. Ukrajinu (Podněstří). A

99. Hieracium koernickeanum (NAEGELIet PE-
TER)ZAHN—jestřábník Körnickův
(H. bauhini —H. lactucella)

Hieracium koernickeanum (NAEGELI et PMER) ZAHN in
HALLIERet WOHLFARTMKoch's Syn. Deutsch. Schweiz. FI.,
ed. 3.2:1747. 1900.—Syn.. Hieracium sulphureumsubsp.
koernickeanum NAEGELI et PETERHierac. Mitt.-Eur. 1:650,
1885. —Pilosella koernickeana (NAEGELI et PETER) SOJAK
Preslia 43: 186, 1971.

Vytrvalé, téměř lysé, nasivěle zelené byliny
s přízemní růžicí. Výběžky nadzemní, dlouhé,
tenké, obvykle vystoupavé, s ± stejně velkými
nebo ke konci výběžků postupně se zvětšují-
cími obkopinatými, na vrcholu zaokrouhlenými
až tupě špičatými listy. Lodyha přímá nebo krát-
ce vystoupavá, (10—)25—50cm jednoduchá,
tenká, jemně podélně rýhovaná, v dol. části
s roztr. světlými jednoduchými chlupy (někdy
bez jednoduchých chlupů) a někdy s ojedinělý-
mi hvězdovitými chlupy, ve stř. části s obvykle
ojedinělými rovnovážně odstávajícími, tužšími,
1,5—3,5mm dl. světlými jednoduchými chlupy
s černou bází, ojedinělými, méně často roztr.
0,2—0,6 mm dl. černými stopkatými žlázkami
a obvykle ojedinělými hvězdovitými chlupy,
v hor. části s ojedinělými rovnovážně odstá-
vajícími tužšími světlými nebo šedočerně na-
běhlými jednoduchými chlupy, roztr. až četný-
mi stopkatými žlázkami a ojedinělými až roztr.
hvězdovitými chlupy. Listy celokrajné, někdy
s navzájem oddálenými mukronátními žlázka-
mi, tužší, na ploše obvykle lysé, na okraji a na
rubu na stř. žilce s roztr. tužšími 1,5—4,0 mm dl.
světlými jednoduchými chlupy, bez hvězdo-
vitých chlupů (pouze vz. na rubu listů ojedi-
nělé hvězdovité chlupy), nasivěle zelené; listy
přízemní růžice v počtu 4—10,řapíkaté, vnější

s čepelí obkopinatou, na vrcholu zaokrouhlenou
a s nasazenoušpičkou, k bázi postupněsezužu-
jicí, vnitřní 6,5—12,0cm dl., 0,8—1,7 cm šir., s če-
pelí podlouhle obkopinatou až úzce podlouhle
obkopinatou, na vrcholu špičatou, k bázi po-
stupně se zužující; lodyžní listy v počtu 1—2(3),
dol. list řapíkatý nebo přisedlý, sčepelí úzce po-
dlouhle obkopinatou, podlouhle obkopinatou,
podlouhle kopinatou až úzce podlouhle kopina-
tou, na vrcholu špičatou, k bázi postupně sezu-
žující, stř. list krátce řapíkatý až přisedlý, s če-
pelí úzce podlouhle eliptickou, na vrcholu špi-
čatou, k bázi postupně sezužující, hor. list (je-li
vyvinut) drobný, čárkovitý. Úbory malé, v po-
čtu (3—)6—10(—30),skládající ± stažené až vol-
nější latovité, někdy v hor. části ± okolíkovité
vrcholíky, akladium 8—15mm dl., stopky úborů
s ojedinělými 1—3mm dl. světlými nebo šedavě
naběhlými jednoduchými chlupy (často stopky
bez jednoduchých chlupů), ojedinělými až roztr.

mm dl. stopkatými žlázkami a čet-
nými hvězdovitými chlupy; zákrov vejcovitě vál-
covitý, 6,0—7,0(—8,5)mm dl. , zákrovní listeny
čárkovitě kopinaté, na vrcholu tupé, s četnými
stopkatými žlázkami, roztr. hvězdovitými chlu-
py a někdy i s ojedinělými jednoduchými chlu-
py, černozelené, všechny nápadně světle lemo-
vané. Květy jazykovité, s ligulou plochou, až
8 mm dl., žlutou; čnělka a bliznová ramena
žluté. Nažky 1,7—1,9mm dl. , hnědočerné. VI—
VII. Hkf.

Poznámka: Od podobného Hieracium sulphureum se
liší dlouhými výběžky se stejné velkými nebo ke konci vý-
běžku postupně se zvětšujícími listy.

Variabilita: Proměnlivý zejména v četnosti stopka-
tých žlázek na stopkách úborů (ojedinělé až roztroušené)
a v četnosti. resp. přítomnosti jednoduchých chlupů na stop.
kách úborů a zákrovech (ojedinělé nebo chybějí). Ve střední
Evropě je obvykle rozlišováno 8 subspeciĺ, z našeho území
jsou uváděny subsp. denigratum (NAEGELIet PETER)ZAHN
a subsp. samoviae (NAEGELI et PETER)ZAHN, Interpretace
jmen není zcelajasná.

Pouze na několika lokalitách v okolí Znojma,
Lipníku nad Bečvou, Hranic na Moravě a Bran-
né; v termofytiku amezofytiku, v kolinním a sup-
rakolinním stupni (max.: Branná, Alojzov, 700m).
V současnédobě nezvěstný. Přesnějšíúdaje o sta-
novištních nárocích chybějí; mimo naše území
jsou uváděny většinou travnaté svahy. Celkové
rozšíření zahrnuje ostrůvkovité výskyty v Bavor-
sku, Rakousku,CR, Polsku,naSlovensku,Ukra-
jině, v Pobaltí a na východ zasahuje až do stř.
části evropského Ruska.
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100. Hieraciumparagogum NAEGELłetPETER—
jestřábník vločkatý
(H. brachiatum —H. lactucella)

Hieracium paragogum NAEGELIet PETERHierac. Mitt.-
Eur. I :653, 1885.—Syn.: Hieracium paragogiforme OBOR-
NY Verh. Natufforsch. Ver. Brünn 1905 non

BESSEet ZAHN1903.—Pilosella paragoga (NAEGELIet PETER)
SOJÁKPreslia 43: 186, 1971.

Exsikáty: PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 984 (ut
H. schultesii).

Vytrvalé. roztr. chlupaté ažtéměř lysé, sivěze-
lené byliny s přízemní růžicí. Výběžky nadzemní,
krátké, tlusté, s obvykle nahloučenými, stejněvel-
kými neboke konci výběžků sezvětšujícími, ob-
kopinatými, na vrcholu zaokrouhlenými nebo tu-
pě špičatými listy. někdy rostliny bez výběžků.
Lodyha přímá nebo krátce vystoupavá, 10—25
(—50)cm dl..jednoduchá, v dol. části s ojedinělý-
mi až roztr. rovnovážně odstávajícími světlými
jednoduchými chlupy, roztr. stopkatými žlázkami
a roztr. hvězdovitými chlupy, v hor. části s četný-
mi 0,2—0,7mm dl. černými stopkatými žlázkami,
četnými hvězdovitými chlupy a vz. i s ojedinělý-
mi ± rovnovážnč odstávajícími 2,0—3,5mm dl.,
mírně tužšími jednoduchými chlupy, světle zele-
ná.Listy celokrajné, na líci sojedinělými, při okra-
ji někdy roztr. 2—4mm dl. světlými jednoduchý-
mi chlupy, vždy bez hvězdovitých chlupů, sivě
zelené, na rubu s ojedinělými, pouze na stř. žilce
četnějšími jednoduchými chlupy (někdy až téměř
lysé) a ojedinělými až roztr. hvězdovitými chlu-
py, sivěažmírně našedlezelené: listy přízemní rů-
žice v počtu 5—10. řapíkaté, vnější s čepelí obko-
pinatou ažpodlouhle obkopinatou, navrcholu za-
okrouhlenou. k bázi postupně se zužující, vnitřní
6—10(—12)cm dl., 1—2cm šir., s čepelí podlouhle
obkopinatou až podlouhle eliptickou, k vrcholu
± náhle sezužující, zaokrouhlenou, k bázi se po-
stupně zužující; lodyžní list obvykle l, podlouhle
obkopinatý až čárkovitě obkopinatý, na vrcholu
špičatý,někdylodyhabezlistá.Úborystředněvel-
ké, v počtu skládající volné latovité nebo
mělce (vz. až hluboce) vidlicovitě větvené vrcho-
líky, akladium 0,8—10,0cm dl., stopky úborů sčet-
nými ažhustými 0,3—1,2 mm dl. černými stopka-
tými žlázkami, četnými hvězdovitými chlupy
a vz. i ojedinělými 1,0—2,5mm dl. světlými nebo
šedočerněnaběhlými jednoduchými chlupy; zá-
krov vejcovitý, mm dl., zákrovní liste-
ny čárkovitě kopinaté, na vrcholu ± špičaté, sčet-
nými až hustými stopkatými žlázkami a roztr. až
četnými hvězdovitými chlupy, někdy i s ojedi-
nělýmijednoduchými chlupy, černozelené, všech-
ny nápadně světle temované. Květy jazykovité
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s ligulou plochou, až 10 mm dl., žlutou, liguly
okrajových květů někdy navnější straněmálo zře-
telně podélně červeněproužkované; čnělka a bliz-
nová ramena žluté. Nažky 1,8—2,1mm dl., hnědo-
černé. Vl. HkĹ

Poznámka: Obtížněodlišitelný od podobnéhoHiera-
cium schultesii, které má dlouhé nadzemní výběžky, obvykle
četné hvězdovité chlupy na rubu listů (listy jsou šedozelené)
a nejčastěji2 nebo3úbory (H. paragogummávýběžkykrát-
ké,narubu listů nanejvýšroztroušenéhvězdovitéchlupyaob-
vykle 3 nebo 4 úbory).

Variabilita: Proměnlivý především v délce akladia
a v odění zákrovních listenů (roztroušenéaž četnéstopkaté
žlázky, někdy i ojedinělé jednoduché chlupy). Ze střední
Evropy v širším pojetí je uváděno 8 subspecii, z našehoúze-
mí subsp.paragogicepsZAHNa subsp.phalacroides ZAHN.

Velmi vzácně u Znojma (Kraví hora a údolí
říčky Leska), Brna aHranic na Moravě (Hrabův-
ka); v termofytiku amezofytiku, kolinním asupra-
kolinním stupni (max.: Hrabůvka, 350 m). Sběry
pocházejí z 2. poloviny 19. stol. a ze začátku
20. stol., v současnosti nezvěstný.Jde však o hyb-
ridogenní taxon a opětovný vznik nelze vyloučit.
Podle staršíchúdajů rostl pravděpodobněnaokra-
jích cest a v krátkostébelných trávnících. Celkový
areál zahrnuje ostrůvkovité výskyty od z, Ně-
mecka (Porýní-Vestfálsko) přes Bádensko-Würt-
tembersko, Bavorsko, Moravu, Západní Karpaty
a z. část Ukrajiny do stř. části evropského Ruska
(horní Povolží); většina lokalit nebyla nověji
potvrzena. A

101. Hieracium calomastix PETER—jestřábník
bičovitý
(H. aurantiacum —H, piloselloides)

Hieracium calomastiľ PETER Bot. Jb. 6:121, 1884. —
Syn.: Pilosella calomastix (PETER)SOJÁKPreslia Preslia
43:186, 1971.

Exsikáty: Extra fines: HAYEKFI. Stir. Exs., no 397,
598. —Hieracia Naegeliana, no 48. —SCHULTZHerb. Nonn.,
ser. n., no 1153.

Vytrvalé, roztr. chlupaté. nasivěle zelené by-
liny s přízemní růžicí listů. Výběžky nadzemní
a často i podzemní, nadzemní tenké, až 30cm dl.,
s četnými jednoduchými a hvězdovitými chlupy,
obvykle nachově zbarvené, s navzájem ± oddá-
lenými, směrem ke konci výběžků postupně se
zmenšujícími, podlouhle obkopinatými, navrcho-
lu tupě špičatými listy. Lodyha přímá 35—65(—80)
cmdl. ,jednoduchá, jemně rýhovaná, lehcesmáčk-
nutelná, v dol. části s roztr. až četnými jednodu-
chými chlupy aroztr. hvězdovitými chlupy, ve stř.
části s roztr. rovnovážně odstávajícími 1—4mm dl.
tužšími světlými jednoduchými chlupy s krátkou
černou dol. částí, ojedinělými ažroztr. 0,2-0,6 mm
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dl. černými stopkatými žlázkami a roztr. až čet-
nými hvězdovitými chlupy, v hor. části s roztr. rov-
novážněodstávajícími jednoduchými chlupy, buď
světlými s černou dol. části nebo celými šedavě
naběhlými, četnými černými stopkatými žlázka-
mi a četnými hvězdovitými chlupy. Listy celo-
krajné, někdy s navzájem oddálenými mukronát-
ními žlázkami, měkké až tužší, s ojedinělými, na
okraji a na rubu na stř. žilce roztr. (vz. až četný-
mi) 0,5—3,0mm dl. tužšími světlými jednoduchý-
mi chlupy, na líci bez hvězdovitých chlupů, na ru-
bu s ojedinělými hvězdovitými chlupy, světle na-
sivěle zelené; listy přízemní růžice v počtu 3—8,
řapíkaté, vnější s čepelí obkopinatou, na vrcholu
zaokrouhlenou a s nasazenou špičkou, k bázi se
postupně zužující, vnitřní 6,5—13,0(—16,0)cm dl.,
0,8—1,5(—1 ,8) cm šir., s čepelí podlouhle obkopi-
natou, na vrcholu ± špičatou, k bázi se postupně
zužující; lodyžní listy v počtu 2—3,vyrůstající
v dol. 1/2 lodyhy, dol. list obvykle řapíkatý, 5—9
cm dl., 0,7—1,6cm šir., s čepelí podlouhle ob-
kopinatou až úzce podlouhle obkopinatou, na
vrcholu špičatou, k bázi postupně sezužující, hor.
listy menší, přisedlé, úzce podlouhle obkopinaté
až úzce podlouhle eliptické, na vrcholu špičaté,
k bázipostupněsezužující.Úborymalé,v počtu
6-36, skládající latovité vrcholíky, v hor. části sta-
žené, v dolní volnější, dol. větev často oddálená,
akladium 4—8mm dl., stopky úborů s ojedinělý-
mi 1—3mm dl. světlými nebo šedavě naběhlými
jednoduchými chlupy (někdy stopky bez jedno-
duchých chlupů), četnými, méně častopouze roz-
tr. 0,3—0,8mm dl. stopkatými žlázkami a četnými
hvězdovitými chlupy; zákrov válcovitý, 6,0—8.5
mm dl., zákrovní listeny čárkovitě kopinaté, na
vrcholu tupé, s roztr. jednoduchými chlupy, čet-
nými, méně častopouze roztr. stopkatými žlázka-
mi a roztr. hvězdovitými chlupy, černozelené,
všechny nápadněsvětle lemované. Květy jazyko-
vité s ligulou plochou, až 10 mm dl., sytě žlout-
kově žlutou až oranžovou, liguly okrajových kvě-
tů úborů na vnější straně podélně červeně prouž-
kované; čnělka a bliznová ramena šedožluté až
černožluté. Nažky 1,8—2,1mm dl., hnědočerné.
VII. Hkf.

Variabilita: Proměnlivý předevšímv četnostijedno-
duchých chlupů na líci listů (roztroušené nebo téměř chybě-
jí), četnosti stopkatých žlázek na stopkách úborů a zákrovech
(roztr., ale častěji četné), v počtu a velikosti úborů a v barvě
ligul (sytěžluté ažoranžové,liguly okrajových květů úborů
na vnější straně lizně výrazně červeně proužkované). Obvy-
kleje rozlišováno 6 subspecií, z našehoúzemí je uvádčna pou-
ze subsp. acmsľicľutn NAEGELIet PETER.Její taxonomická
hodnotanenízcelajasná, celá vnitrodruhová klasifikace vy-
žaduje další studium.

Velmi vzácně na jedné lokalitě v Hrubém
Jeseníku u Karlovy Studánky, podobné rostliny
(a zde řazenék tomuto druhu) byly sbírány u Bran-
né. Na obou lokalitách sbírán pouze jednou ve
2. polovině 19. stol., od té doby nebyl výskyt ově-
Fen. Pravděpodobně rostl na antropicky do růz-
né míry ovlivněných místech (viz OBORNY1905:

. in der Nähe der nun aufgelassenenEisenwer-
ke. .”); mimo naše území je uváděn především
z horských luk. Celkový areál zahrnuje výskyty
v Rakousku(HorníRakousy,Štýrsko,Korutany),
CR (HrubýJeseník)a naz.Ukrajině.

102. Hieracium aryicola NAEGELI et PETER —

jestřábník rolní Tab. 121/1
(H. caespitosum—H. piloselloides)

Hieracium arvicola NAEGELI et PETER Hierac. Mitt.-Eur.

1:666, 1885.—Syn. : Pilosella arvicola (NAEGELIet PETER)
SOJÁKPreslia 43:186, 1971.

Exsikáty: Extra fines: CALLIERFI.Siles. Exs.. no 1242.
—Herb. FI. Ross., no 1253, 1806. —ZAHN Hieraciotheca Eur.,
no 12, 332, 333.535-537, 537a.

Vytrvalé, roztr. chlupaté, nasivěle zelené by-
liny s přízemní růžicí. Výběžky krátké, nanejvýš
10 cm dl., sčetnými jednoduchými a hvězdovitý-
mi chlupy, s listy směrem ke konci výběžků se
zmenšujícími nebo rostliny bez výběžků: velmi
často přítomny flagely. Lodyha přímá, 30—60cm
dl., jednoduchá, v dol. části hustě chlupatá rov-
novážně odstávajícími nebo mírně nazpět zahnu-
tými světlými jednoduchými chlupy s kratičkou
černou dol. částí, obvykle nachově naběhlá, vestř.
části s roztr. až četnými ± rovnovážně odstávají-
cími, tužšími, 1,5—4,0mm dl. světlými nebo še-
davě naběhlými jednoduchými chlupy s kratičkou
černou dol. částí, roztr. hvězdovitými chlupy a ně-
kdy i s ojedinělými 0,2—0,6mm dl. černými stop-
katými žlázkami. v hor. části s roztr., obvykle še-
davě naběhlými jednoduchými chlupy s černou
bází, roztr. až četnými stopkatými žlázkami a čet-
nými hvězdovitými chlupy. Listy celokrajné, ob-
vykle snavzájemoddálenými mukronátními žláz-
kami, na líci obvykle s ojedinělými, při okrajích
někdy až roztr. 1,5—3,5mm dl. světlými jednodu-
chými chlupy, na rubu s ojedinělými až roztr.. na
stř. žilce četnými jednoduchými chlupy aobvykle
s ojedinělými, na stř. žilce roztr. hvězdovitými
chlupy, nasivělezelené; listy přízemní růžice v po-
čtu 4—8,šir. křídlatě řapíkaté, vnější s čepelí po-
dlouhle obkopinatou, na vrcholu zaokrouhlenou
a s nasazenoušpičkou, k bázi postupně sezužu-
jící, vnitřní 10—15cm dl., 1,2—2,2cm šir., s čepe-
lí podlouhle obkopinatou, na vrcholu špičatou,
k bázi postupně se zužující; lodyžní listy v počtu
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2—4(—7),dol. list přisedlý, podlouhle obkopina-
tý až obkopinatý, 8—II cm dl., 1,2—1,8cm šir., na
vrcholu špičatý, k bázi postupně se zužující, stř.
lodyžní list menší, přisedlý, podlouhle eliptický
až podlouhle obkopinatý, špičatý, hor. listy malé,
čárkovité.Úbory malé,v počtu(5—)10—25(—40),
skládající ± stažené latovité vrcholíky se (2)3—6
(—9)obvykle mírně obloukovitě prohnutými vět-
vemi, dol. větev často oddálená, akladium 4—15
(—22)mm dl.. stopky úborů tenké (připomínající
H. bauhini), s ojedinělými až roztr. 1,0—2,5mm
dl. světlými nebo šedavěnaběhlými jednoduchý-
mi chlupy s kratičkou černou dol. částí, četnými
0,3—0,6mm dl. stopkatými žlázkami s hnědavou
hlavičkou ačetnými hvězdovitými chlupy; zákrov
vejcovitě válcovitý, (5,5—)6,0—6,8mm dl., zá-
krovní listeny čárkovitě kopinaté, na vrcholu špi-
čaté, s roztr. jednoduchými chlupy (vz. bez jed-
noduchých chlupů), četnými stopkatými žlázka-
mi a roztr. hvězdovitými chlupy, černozelené,
všechny nápadněsvětle lemované. Květy jazyko-
vité, s ligulou plochou, až 10mm dl., žlutou (mi-
mo naše území vz. na vrcholu červenou): čnělka
a bliznová ramena žluté nebo šedavě žluté. Naž-

ky 1,6—1,8mm dl., hnědočerné.V—VI(—VII). Hkf.
2n = 36, 45 (extra fines)

Poznámka: Někdy bývá zaměňovánsHieracium flo-
ribundum, které má listy přízemní růžice na vrcholu za-
okrouhlené, má obvykle méně lodyžních listů (1—3), výběž-
ky slisty směremkekonci výběžku postupněsezvětšujícími
a obvykle rovné větve květenství (H. arvicola má alespoň
vnitřní listy přízemní růžice na vrcholu špičaté,lodyžní listy
obvykle 2-4, výběžky s listy směrem ke konci výběžku po-
stupně sezmenšujícími a vrcholík s často prohnutými větve-
mi, připomínající H. piloselloides).

Variabilita: Proměnlivý druh, především v hustotě
adélce jednoduchých chlupů na lodyze a listech av odění sto-
pek úborů azákrovních listenů; nadzemní výběžky mohou být
vyvinuty nebo chybějí, mimo našeúzemí byly sbírány rostli-
ny s ligulami na vrcholu červenými (snad introgreseH. au-
rantiacum nebo jeho hybridů). Ve středni Evrope je rozlišo-
váno přes 20 subspecií, z našeho území jsou uváděny subsp.
arvicola, subsp. cincinnocladum NAEGELIet PETER,subsp.
subhyperboreum (PEIER) ZAHN (= H. hyperboreum subsp.
subhyperboreum PETER), subsp. molendianum NAEGELIet
PETERa subsp. remoriflorum NAEGELIet PETER.Hieracium
arvicola subsp, subhyperboreum přitom odpovídá pravděpo-
dobně hybridní kombinaci H. blyttianum —H. piloselloides
nebo H. floribundum —H. piloselloides. Variabilita druhu na
našemúzemívyžaduje další studium.

Ekologie a cenologie: Louky (i opuště-
néa zarůstající), travnaté stráně, lomy, okraje cest;
na půdách hlinitých až hlinitojílovitých, čerstvě
vlhkých, méně často sušších, kyselých až neutrál-
nich, živinami chudých až středně bohatých. Je
znám zejména ze společenstev svazů Arrhena-
therion elatioris, Polygono-Trisetion a Dauco-
-Melilotion.
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Rozšíření v ČR: Vzácně a ostrůvkovitě ve
stř.,sz.as.Čechách,v podhůříOrlickýchhorana
s,Moravě, velmi vzácněnajedné lokalitě v Krko-
noších; od termofytika po oreofytikum, nejvíce
v mezofytiku; od kolinního do montánního stup-
ně (max.: Hrubý Jeseník,Cervenohorskésedlo,
1030 m). A

T: 3. Podkruš. pán.,4. Loun.-lab. střed., 6. Džbán., 7d.
Bělohor. tab. —M: 25. Knšn. podh., 54. Ješ. hřb.. 59. Orl.
podh., 73. Hanuš.-rychleb. vrch„ 75. Jes.podh„ 76. Mor. brá-
na, 80- Stř. Pobeč.. 83. Ostr pán. O: 93. Krk. (Pomezní bou-
dy, pouzeněkolik sběrůze70. a80. let 19. stol., později ne-
byl nalezen), 97. Hr. Jes.

Celkové rozšíření: Střední, s. a v. Evropa, na západ
doŠvýcarskaaPorýní,naseverdoj. Polska.Finskaasz.Rus-
ka, na východ do Horního Povolží, najih do Rakouska, Ma-
darska aRumunska. —Mapy: DIJKSTRAet al. Acta Bot. Neerl.
2:524, 1953.

103. Hieracium polymastix PETER—jestřábník
modrozelený
(H. bauhini —H. caespitosum)

Hieracium polymastix PETERBot. Jb. 6:123. 1884. —
Syn. : Hieracium obornyanum NAEGELIet Hierac.
Mitt.-Eur. 1:711, 1885. — Pilosella obornvana (NAEGELI et
PETER)SOJÁKPreslia 43:186. 1971. - P. polymasrit (PETER)
HOLUBFolia Geobot. Phytotax. 12:306. 1977,

Exsikáty: H. Exs.Austro-Hung., no 3055.—Hieracia
Naegeliana. no 260.271. —ZAHNHieraciotheca Eur.. no 732.
—Extra fines: ZAHN Hieraciotheca Eur., no 19, 435, 436.

Vytrvalé, roztr. chlupaté, nasivěle zelené by-
liny s přízemní růžicí. Výběžky nadzemní, ales-
poň 10cm dl., často vystoupavé nebo obloukovitě
prohnuté, tenké až tlustší, s roztr. jednoduchými
a hvězdovitými chlupy. s navzájem oddálenými,
směrem ke konci výběžků postupně se zmenšují-
cími, obkopinatými, navrcholu tupě špičatými lis-
ty. Lodyha přímá, 40—70cm dl.,jednoduchá, v dol.
části s roztr. až četnými rovnovážně odstávající-
mi nebo mírně nazpět zahnutými světlými jedno-
duchými chlupy skratičkou tmavší dol. částíačas-
to s ojedinělými hvězdovitými chlupy, nachově
naběhlá, ve stř. části sojedinělými až roztr., ± rov-
novážně odstávajícími, rovnými nebo ± zprohý-
banými, tužšími, 1,5-4,0(—5,0) mm dl. světlými
nebo šedavě naběhlými jednoduchými chlupy
s kratičkou černou do}. částí, s ojedinělými až roz-
tr. hvězdovitými chlupy, a někdy s ojedinělými
0,3—0,6mm dl. černými stopkatými žlázkami,
v hor. části sroztr., obvykle šedavěnaběhlýmijed-
noduchými chlupy s černou bází, ojedinělými až
četnými stopkatými žlázkami a četnými hvězdo-
vitými chlupy. Listy celokrajné, často s navzájem
oddálenými mukronátními žlázkami, mírně tužší,
s roztr. 2—4mm dl. světlými jednoduchými chlu-
py, na líci někdy až téměř lysé, na rubu s roztr.

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

https://ocr.space/searchablepdf#watermark


hvězdovitými chlupy, nasivěle zelené; listy pH-
zemní růžice v počtu 5—10,křídlatě řapíkaté, vněj-
šísčepelí obkopinatou, navrcholu zaokrouhlenou
asnasazenoušpičkou, k bázi postupněsezužují-
cí, vnitřní 8—13cm dl., 1,0—1,8cm šir., s čepelí
podlouhle obkopinatou, navrcholu špičatou, k bá-
zi postupně se zužující; lodyžní listy v počtu
2—3(—5),dol. list křídlatě řapíkatý, 7—11cm dl.,
0,7—1,6cm šir., s čepelí podlouhle obkopinatou,
na vrcholu špičatou, k bázi postupně se zužující,
stř. lodyžní list přisedlý, podlouhle eliptický ažúz-
ce podlouhle eliptický, někdy až čárkovitě elip-
tický, na vrcholu špičatý, k bázi postupně se zu-
žující, hor. list přisedlý, čárkovitý. Úbory malé,
v počtu 8—40,skládající staženénebo volnější la-
tovité vrcholíky se4—7obvykle mírněobloukovi-
tě prohnutými větvemi, akladium 0,5—2,0cm dl.,
stopky úborů s roztr. 1,5—3,5mm dl. světlými ne-
bo častěji šedavěnebo šedočerněnaběhlými jed-
noduchými chlupy s černou bází, roztr. až četný-
mi 0,3—0,8mm dl. černými stopkatými žlázkami
a s hustými hvězdovitými chlupy (plstnaté); zá-
krov válcovitý, (5,0—)6,5—8,5mm dl., zákrovní li-
steny čárkovitě kopinaté, navrcholu špičaté, sroz-
tr. až četnými jednoduchými chlupy (vz. bez jed-
noduchých chlupů), ojedinělými až četnými
černými stopkatými žlázkami aroztr. hvězdovitý-
mi chlupy, černozelené, vnitřní světle a blanitě
lemované. Květy jazykovité s ligulou plochou, až
10 mm dl., žlutou; čnělka a bliznová ramena
žluté. Nažky I mm dl., hnědočerné.VI. Hkf.

Variabilita: Proměnlivý zejména v četnosti stopka-
tých žlázek na zákrovech (ojedinělé až četné, vz. mohou
i chybět), zbarvení jedn(nuchých chlupů v hor. části lody-
hy, na větvích květenství a zákrovech (světlé s černou bází
nebo šedočerně naběhlé) a počtu lodyžních listů. Ze str. Ev-
ropy v širším pojetí je uváděno 13 subspeciĺ, z našehoúze-
mí subsp. drumense (KORB et ZAHN), subsp. obornyanum
(NAEGELI et PETER),subsp. polymastix, subsp. stricticaule
(NAEGELI et PETER) [z subsp. stricticauligerum (ZAHN)J
a subsp. superpratense (KORBet ZAHN). Taxonomická hod-
nota je ale sporná a celá vnitrodruhová klasifikace vyžadu-
je další studium.

Ekologie a cenologie: Travnaté svahy,
louky, okraje cest; na půdách suššíchaž vysýcha-
vých, méně často čerstvě vlhkých, středně hlubo-
kých až hlubokých, kyselých ažneutrálních, živi-
nami chudších až středně zásobených. Roste ve
společestvech svazů Bromion erecti, Arrhenathe-
rion elatioris a Cynosurion.

Rozšíření v CR: Vzácně v Podkrkonoší,
širšímokolí CeskéLípy,u BerounaanaZnojem-
sku;v termofytiku amezofytiku, v kolinním asup-
rakolinním stupni (max.: Stvolínky, vrch Ronov,
ca 400 m).

T: 16.Znoj.-brn. pah. (okolí Znojma). —M: 45. Verneř.
střed. (Stvolínky, vrch Ronov). 53. Podješ., 56. Podkrk. (Pod-
hůrĺ).

Sběr soznačením Beroun není možné přesně zařadit, jde
budoCeskýkras(fyt. o. 8) neboKřivoklátsko(fyt. o. 32).

Celkové rozšíření: Vzácně a ostrůvkovitě v Němec-

ku (Porýní.Bavorsko,Durynsko),CR, Rakousku,j. Polsku,
Pobaltí a na z. Ukrajině.

104. Hieracium acrothyrsum NAEGELIet PETER
—jestřábník černozelený
(H. polymastix ž H. pilosella)

Hieracium acrothyrsum NAEGELIet PETERHierac. Mitt.-
Eur. 1:714, 1885. - syn.: Pilosella acrothyrsa (NAEGELIet
PETER)SOJÁKPreslia 43:186, 1971.

Exsikáty: BAENrrzHerb.Eur.,no 8985.—FI.Exs.Aus-
tro-Hung., no 3056. Extra fines: ZAHN Hieraciotheca Eur..
no 226.

Vytrvalé, roztr. chlupaté, trávově nebo nasi-
věle zelenébyliny spřízemní růžicí. Výběžky nad-
zemní, s roztr. až četnými jednoduchými chlupy,
snavzájemoddálenými,obvykle pocelédélcevý-
běžku stejnědlouhými, menšími (do 2 cm dl.), úz-
ce podlouhle obkopinatými, na vrcholu tupě špi-
čatými listy. Lodyha přímá, cm dl.,
v dol. části s četnými až hustými rovnovážně od-
stávajícími nebo mírně nazpět zahnutými světlý-
mi jednoduchými chlupy aroztr. až četnými hvěz-
dovitými chlupy, ve stř. části s ojedinělými až
roztr., ± rovnovážně odstávajícími, rovnými nebo
mírně prohnutými, tužšími, až4,0 mm dl. světlý-
mi jednoduchými chlupy s kratičkou černou dole
Částí, ojedinělými 0,2—0,6 mm dl. stopkatými
žlázkami a roztr. až četnými hvězdovitými chlu-
py, v hor. části s ojedinělými šedavě nebo šedo-
černě naběhlými jednoduchými chlupy, roztr.
stopkatými žlázkami a četnými hvězdovitými
chlupy, světlezelená. Listy celokrajné, někdy s na-
vzájem oddálenými mukronátními žlázkami, na
líci s roztr. tužšími 2,5—5,0mm dl. světlými jed-
noduchými chlupy, bez hvězdovitých chlupů, na
rubu s ojedinělými až roztr., na stř. žilce ažčetný-
mi jednoduchými chlupy a s četnými hvězdovitý-
mi chlupy, trávově zelenénebomírně nasivělé; lis-
ty přízemní růžice v počtu 4—8,řapíkaté, 5—10cm
dl., 1,0—1,7cm šir., s čepelí podlouhle obkopina-
tou, na vrcholu špičatou (pouze u vnějších listů
zaokrouhlenou), k bázi postupně se zužující; lo-
dyžní listy v počtu (—3),dol. list (je-li vyvinut)
obvykle řapíkatý, 5,0—7,5cm dl., 0,7—0,9cm šir.,
s čepelí podlouhle obkopinatou ažpodlouhle elip-
tickou, na vrcholu špičatou, k bázi postupně se
zužující, stř. lodyžní list (je-li vyvinut) přisedlý,
úzce podlouhle obkopinatý ažúzcepodlouhle elip-
tický, navrcholu špičatý.Úbory maléažstředně

Hieracium 691

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

https://ocr.space/searchablepdf#watermark


velké, v počtu 2—8,skládající volné vrcholíky
s 1—4větvemi, akladium 6—80mm dl., stopky úbo-
rů s roztr. 0,3—0,6mm dl. stopkatými žlázkami,
hustými hvězdovitými chlupy a někdy s ojedině-
lými I mm dl. světlými nebo častěji šedavě
naběhlými jednoduchými chlupy; zákrov vejco-
vitý, 7—9(—10)mm dl., zákrovní listeny čárkovitě
kopinaté, na vrcholu tupě špičaté, s ojedinělými
jednoduchými chlupy (někdy listeny bez jedno-
duchých chlupů), četnými stopkatými žlázkami
a roztr. až četnými hvězdovitými chlupy, černo-
zelené, nápadně světle lemované. Květy jazyko-
vité, s ligulou plochou, až 10mm dl., žlutou, li-
guly okrajových květů úborů někdy na vnější
straně nevýrazně podélně červeně proužkované;
čnělka a bliznová ramena žluté. Nažky 1,8—2,0
mm dl., hnědočerné. VI. 1-1M.

Vari abil ita: Celkemje rozlišován06 subspeciĺ, přede-
vším na základě odění zákrovů. Z našeho území jsou uvádě-
ny subsp. acrothyrsum, subsp.fleischerianum ZAHNa subsp.
pseudoleptophyton (ZAHN) ZAHN. Interpretace jmen ale není
zcela jasná.

Velmi vzácně v okolí Znojma a Litomyšle
(Rudky) a Jedovnic. Opakovaně sbírán ve 2. po-
lovině 19. stol., v současnostije nezvěstný, údaje
na herbářových schedáchani v literatuře neumož-
ňují přesnějšíekologickou charakteristiku, s nej-
větší pravděpodobností rostl na polních mezích,
okrajích cest a na loukách. Jde o hybridogenní ta-
xon a opětovný vznik nelze proto vyloučit. Cel-
kový areálzahrnujeostrůvkovitévýskyty v CR,
Rakousku, z. části Ukrajiny a v Kaliningradské
oblasti Ruska.

105. Hieracium zizianum TAUSCH—jestřábník
Tab. 117/1Zizův

(H. cymosum—H. piloselloides)

Hieracium zizianum TAUSCHFlora, Regensburg. I I, Er-
gänzungsbl. 1:62, 1828. Syn. : Pilosella ziziana (TAUSCH)
F. W. SCHULTZet SCHULTZBIP. Flora, Regensburg,45:430,
1862.

Exsikáty: PETRAKFI. Bohem. Morav, Exs., no 990,
991. —Extra fines: ARVET-TOUVET et GAUTIER Hieraciotheca
Gall., no 718, 719. - DÖRFLERHerb. Norm., no 3144. FI.
Rhen. Exs„ no 35. —Hieracia Naegeliana, no 293. —SCHULTZ
Herb. Norm., no 311. ser.n., no 2225. —SCHULTZBIB Cicho-
riaceotheca, no 43, 44. —ZAHN Hieraciotheca Eur., no 14, 15,
336.547.548.

Vytrvalé, roztr. chlupaté, mírně nasivěle ze-
lené byliny s přízemní růžicí, bez výběžků ale vel-
mi často s flagelami a vedlejšími lodyhami. Lo-
dyha přímá, 30—80cm dl., obvykle jednoduchá,
v dol. části s roztr. až četnými rovnovážně odstá-
vajícími 2—4mm dl. (delšími než průměr lodyhy)

692 Hieracium

tužšími světlými jednoduchými chlupy a roztr.
až četnými hvězdovitými chlupy, ve stř. části
s roztr., méně často ojedinělými nebo četnými
± rovnovážně odstávajícími, 1,5—3,5(—5.0)mm
dl. světlými nebo mírně našedlými jednoduchý-
mi chlupy s kratičkou tmavou dol. částí, četnými
hvězdovitými chlupy a někdy s ojedinělými
0,3—0,5mm dl. černými stopkatými žlázkami,
v hor. části s roztr., vz. až četnými jednoduchými
chlupy, ojedinělými tmavými stopkatými žlázka-
mi a četnými hvězdovitými chlupy. Listy celo-
krajné, často s navzájemoddálenými mukronát-
ními žlázkami, s roztr.. vz. ažčetnými (na líci ně-
kdy pouze ojedinělými), mírně tužšími, na ploše
odstávajícími 1,2—2,5mm dl. světlými jednodu-
chými chlupy, na líci sojedinělými, na rubu roztr.
až četnými hvězdovitými chlupy, mírně nasivěle
zelené, měkké nebo tužší; listy přízemní růžice
v počtu 2—5,řapíkaté, vnější s čepelí obkopina-
tou, eliptickou ažpodlouhle eliptickou, na vrcho-
lu zaokrouhlenou a s nasazenoušpičkou, k bázi
se postupně zužující, vnitřní 8—15(—20)cm dl.,
0,8—1,7 cm šir., sčepelí podlouhle eliptickou, po-
dlouhle obkopinatou až úzce podlouhle obkopi-
natou, na vrcholu špičatou, postupně se zužující
v řapík; lodyžní listy v počtu 2—5(—9),nejdolejší
list řapíkatý, 5—10cm 0,7—1,3cm šir., s če-
pelí podlouhle eliptickou, úzce podlouhle elip-
tickou, úzce podlouhle obkopinatou až podlouh-
le obkopinatou, na vrcholu špičatou, k bázi po-
stupně sezužující, stř. lodyžní listy přisedlé, úzce
podlouhle eliptické až úzce podlouhle obkopi-
naté, na vrcholu špičaté, k bázi postupněse zu-
žující, hor. listy přisedlé, čárkovitě kopinaté až
čárkovitě eliptické. Úbory malé,v počtu (10-)
20—60(—100),skládající ± stažené latovité nebo
častěji ± okolíkovitě stažené vrcholíky s (2—)

tenkými větvemi, dol. větev někdy od-
dálená, akladium 0,4—2,5cm dl., stopky úborů
s roztr. až četnými 1,0—2,5mm dl. světlými jed-
noduchými chlupy s kratičkou černou dol. částí,
ojedinělými až roztr. 0,2—0,6(—0,8)mm dl. čer-
nými stopkatými žlázkami a četnými hvězdovi-
tými chlupy; zákrov ± válcovitý, 5—8mm dl.,
zákrovní listeny čárkovitě kopinaté, na vrcholu
tupě špičaté až špičaté, s roztr. až četnými svět-
lými jednoduchými chlupy s kratičkou černou
dol. částí (vz. listeny bez jednoduchých chlupů),
ojedinělými, v hor. části roztr. černými stopka-
tými žlázkami a s roztr. hvězdovitými chlupy.
šedozelené až černozelené, všechny (i vnější)
nápadně světle a blanitě lemované (na lemu vždy
bez hvězdovitých chlupů). Květy jazykovité,
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s ligulou plochou, až 7 mm dl., žlutou; čnělka
a bliznová ramena žluté, Nažky 1,7—1,9mm dl.,
hnědočerné. V-VI. Hkf.

2n = 36, 45 (extra fines)

Variabilita: Velmi proměnlivý, zejména v četnosti
jednoduchých chlupů nazákrovu (ojedinělé ažčetné.někdy
ale chybějí). četnosti stopkatých žlázek na stopkách úborů,
odění líce listů (téměř lysý nebo s až četnými jednoduchý-
mi chlupy), ve tvaru listů přízemní růžice (čepel podlouhle
eliptická. podlouhle obkopinatá až úzce podlouhle obko-
pinatá) a v počtu lodyžních listů. Ve střední Evropě v Šir-
Šimpojetí je rozlišováno vícenež40 subspecií.z našehoúze-
mí je uváděno 6 subspecií ísubsp. afine NAEGELIet PETER
(z subsp. rhenovallis ZAHN). subsp. farinosum NAEGELIet
PETER(= subsp. subfarinosum ZAHN), subsp. laeve NAEGELI
et PETER,subsp. leptophyllum NAEGELIet subsp.
postdiluviale NAEGELIet PETERa subsp. zizianuml. Jejich ta-
xonomická hodnota není zcela jasná, vnitrodruhové členění
vyžaduje další studium.

Ekologie a cenologie: Méně zapojené
travnaté a kamenité svahy, lesní lemy, okraje cest,
lomy; na sušších, méněčasto až čerstvě vlhkých,
mělkých až hlubších, slabě kyselých až zásadi-
tých, živinami chudších až středněbohatých, čas-
to vápnitých půdách. Je znám zejména ze spo-
lečenstev svazů Bromion erecti, Festucion vale-
siacae, Geranion sanguinei a Arrhenatherion
elatioris.

Rozšíření v CR: Spíševzácněa ostrůvko-
vitč,pouzemístyroztroušeněv sz.astř.Čechách,
Podkrkonoší, naj. a stř.Moravě a v podhůří Hru-
bého Jeseníku; od termofytika po mezofytikum,
od kolinního po submontánní stupeň (max.: Bran-
ná, 580 m).

T: 2. Stř. Poohří, 3. Podkruš. pán., 4. Loun.-lab. stred.,
7.Středočes.tab.,8.Čes.kras,9.Dor. Povlt.,10.Praž.ploš.,
16. Znoj.-brn. pah., 18. Jihomor. úv. —M: 56. Podkrk., 58.
Sud.mezih.(okolí Žacléře),70.Mor. kras.73.Hanuš.-rych-
leb. vrch.. 75. Jes. podh.

Celkové rozšíření: Evropa, na západdo Francie (až
po Rhônu) a Nizozemska. na sever do s. Německa. j. části
Skandinávie, jz. aj. Polska. Pobaltí a sz. části Ruska, na jih
po Itálii (arostei naSardiniiaKorsice)aŘecko,navýchod
do Povolží.

106. Hieracium anchusoides (ARVET-TOUVET)
ST-LAGER—jestřábník pilátovitý
(H. pilosella < H. zizianum)

Hieracium anchusoides (ARVEr-TOUVET) ST-LAGERCat.
FI. BassinRhône466, 1877.—Syn. : Pilosella anchusoides
ARVET-TOUVETMonogr Pilosella Hieracium Dauphiné 13,
1873.—Hieracium albipedunculum NAEGELIet PEIERHierac.
Mitt.-Eur. 1:726, 1885.

Exsikáty: Extra fines: ARVET-TOUVETet GAUTtER
Hieraciotheca Gall., no 125, 1045, 1336.—Hieracia Naegeli-
ana,no 252. soc. Dauphin..no 2150, 4172, 5643. - ZAHN
Hieraciotheca Eur.. no 320, 727.

Vytrvalé, chlupaté, světle ažšedavězelené by-
liny s přízemní růžicí listů; rostliny bez výběžků
nebovýběžky nadzemní, krátké, s ± oddálenými,
směremke konci výběžků se zmenšujícími, po-
měrně velkými, obkopinatými listy, často přítom-
ny flagely. Lodyha přímá, 15—40cm dl., jednodu-
chá,v dol. části sčetnými světlými jednoduchými
chlupy ačetnými hvězdovitými chlupy, ve stř. čás-
ti s četnými ± rovnovážně odstávajícími nebo šik-
mo nahoru směřujícími (2,0—)2,5—6,0mm dl. tuž-
šími světlými jednoduchými chlupy s kratičkou
černou dol. částí, četnými hvězdovitými chlupy
a někdy i s ojedinělými 0,2—0,4mm dl. tmavými
stopkatými žlázkami, v hor. části s roztr., méně
často až četnými světlými jednoduchými chlupy
s tmavou bází, roztr. stopkatými žlázkami a čet-
nýmj hvězdovitými chlupy. Listy celokrajné, ně-
kdy s navzájem oddálenými mukronátními žláz-
kami, na líci s četnými, méně často roztr., mírně
tužšími mm dl. světlými jednodu-
chými chlupy a obvykle s ojedinělými hvězdovi-
tými chlupy, na rubu s četnými jednoduchými
a hvězdovitými chlupy, světle až šedavě zelené;
listy přízemní růžice v počtu 4—8,řapíkaté, vněj-
ší s čepelí obkopinatou až eliptickou, na vrcholu
zaokrouhlenou a s nasazenou špičkou, k bázi se
postupnězužující, vnitřní 6—15cmdl., 0,8—1,4 cm
šir., sčepelí podlouhle eliptickou ažpodlouhle ob-
kopinatou, na vrcholu tupě špičatou až špičatou,
postupně sezužující v řapík; lodyžní listy v počtu
1—2(3),na okraji bez kratičkých stopkatých žlá-
zek, nejdolejší list řapíkatý nebo přisedlý, 4,5—6,5
cm dl., 0,5—0,8cm šir., s čepelí úzcepodlouhle ob-
kopinatou až úzce podlouhle eliptickou, někdy
i čárkovitou, na vrcholu špičatou, k bázi postup-
ně se zužující, hor. list obvykle čárkovitý, méně
častoúzce podlouhleeliptický. Úbory malé až
středně velké, v počtu 7—20(—30),skládající vol-
né latovité (vz. až vidlicovitě větvené) nebo čas-
těji zčásti okolíkovité vrcholíky s 3—8větvemi,
dol. větev obvykle oddálená, akladium 0,5—2,8
(—8,0)cm dl., stopky úborů s roztr., méně často až
četnými 1,5—2,5(-4,0) mm dl. světlými jednodu-
chými chlupy s černou dol. částí sahajícínanejvýš
do 1/5 délky chlupu, roztr. 0,2—0,6mm dl. černý-
mi stopkatými žlázkami a četnými hvězdovitými
chlupy; zákrov ± vejcovitý, 6—9mmdl., zákrovní
listeny čárkovitě kopinaté, na vrcholu tupě špiča-
té až špičaté, s roztr. až četnými světlými jedno-
duchými chlupy (vz. jednoduché chlupy pouzeoje-
dinělé nebo chybějící) s krátkou černou dol. částí,
četnými stopkatými žlázkami a četnými hvěz-
dovitými chlupy, šedozelenéažčernozelené,vnitř-
ní světle a blanitě lemované. Květy jazykovité,
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s ligulou plochou, až 7 mm dl., žlutou; čnělka
a bliznová ramena žluté. Nažky 1,7—1,9mm dl.,
hnědočerné. V—VII. I-ncf.

Variabilita: Proměnlivý především v architektuře
vrcholíku (od ± okolíkovitě staženéhopo volný, s dlouhými
větvemi, vz. až vidlicovitě větvený), četnosti jednoduchých
chlupů na zákrovních listenech (ojedinělé ažčetné, vz. zcela
chybějí) av přítomnosti výběžků(buď chybějí nebonadzem-
ní, krátké). Ze z. a stř. Evropy je uváděno 14 subspecií, z na-
šeho území pouze subsp. polakianum (NAEGELIet PET'ER)
ZAHN. Její taxonomická hodnota vyžaduje revizi.

Velmivzácněv okolí Kadaně(Úhošťany,za-
niklá obec Pastviny) a na území Prahy (Běchovi-
ce), v kolinním stupni termofytika. Sběry pochá-
zejí zkonce19.stol. azačátku20. stol.,v současnos-
ti není z našeho území znám a staré herbářové
doklady či literární údaje neumožňují spolehlivě
stanovit ekologické acenologické vazby; pravdě-
podobně se jednalo o narušované trávníky. Jde
o hybridogenní druh a opětovný vznik nelze pro-
to vyloučit. Těžiště celkového rozšíření je v z. čás-
ti Alp, zejména v kantonuValais ve Švýcarsku
a v Piemontu v s. Itálii, na západ zasahujepřes
Francii do Španělska,na sever do stř. části Ně-
mecka (nejsevernější již zaniklá lokalita byla
v Sasku-Anhaltsku)ado okolí Kadaněv sz. Če-
chách, navýchod do okolí Prahy (Běchovice), na
jih do pohoří Abruzzi ve stř. Itálii. A

107. Hieracium densiflorum TAUSCH—jestřáb-
ník hustokvětý Tab. 115/2

(H. bauhini —H. cymosum)
Hieracium densiflorum TAUSCHFlora, Regensburg,I l,

Ergänzungsbl. 1:59, 1828.—Syn. : Hieracium umbelliferum
NAEGELI et PETERHierac. Mitt.-Eur. 1:735, 1885. —H. taus-
chii ZAHN in ENGLFR Pflanzenreich 1923.

- Pilosella densiflora (TAUSCH)SOJÁKPreslia 43:186, 1971.
Exsikáty: PETRAKFI.Bohem. Morav. Exs„ no I t 76. —

ZAHN Hieraciotheca Eur., no 628, 729. —Extra fines: DÖRF-
LER Herb. Norm., no 3158. —HOFMANN Pl. Crit. Saxon., no
20. - MAGNIER FI. Selecta Exs., no 1743. - SCHULTZHerb.
Norm., ser. n., no 2019ter. SCHULTZBIP. Cichoriaceotheca,
no 45. —ZAHN Hieraciotheca Eur., no 20, 139, 337, 731.73 Ia.

Vytrvalé, chlupaté, ± nasivěle zelené byliny
spřízemnírůžicí, vzhledempřipomínající H. bau-
hini. Výběžky obvykle nadzemní i podzemní,
nadzemní až 28 cm dl., s četnými jednoduchými
chlupy, s oddálenými, směrem ke konci výběžku
se zmenšujícími, úzce podlouhle obkopinatými,
na vrcholu tupě špičatými listy. Lodyha přímá,
30—80cm dl.. obvykle jednoduchá, často mírně
zprohýbaná, v dol. části s četnými rovnovážně
odstávajícími nebo nazpět směřujícími tužšími
světlými jednoduchými chlupy a s roztr. hvězdo-
vitými chlupy, ve stř. části s roztr. až četnými rov-
novážně odstávajícími, 2-4 mm dl. světlými jed-

694 Hieracium

noduchými chlupy skratičkou hnědavou dol. čás-
tf a roztr. až četnými hvězdovitými chlupy, v hor.
části s roztr., vz. až četnými jednoduchými chlu-
py, ojedinělými tmavými stopkatými žlázkami
ačetnými hvězdovitými chlupy. Listy celokrajné,
někdy s navzájem oddálenými mukronátními
žlázkami, na líci s roztr. mírně tužšími
mm dl. světlými jednoduchými chlupy a ojedině-
lými hvězdovitými chlupy, na rubu s roztr., na stř.
žilce četnými jednoduchými chlupy a četnými
hvězdovitými chlupy, ± nasivěle zelené; listy pří-
zemní růžice v počtu 3—6,řapíkaté, 8—16(—20)cm
dl., 0,7—1,8cm šir., sčepelí podlouhleeliptickou,
úzce podlouhle eliptickou, podlouhle obkopina-
tou až úzce podlouhle obkopinatou, na vrcholu
špičatou (u vnějších listů někdy až zaokrouhle-
nou), postupně se zužující v řapík; lodyžní listy
vpočtu3—5,nejdolejšílist řapíkatý,6—10(—18)cm
dl., 0,6—1,2cm šir., s čepelí úzce podlouhleelip-
tickou až úzce podlouhle obkopinatou, méně čas-
to ažpodlouhle obkopinatou, na vrcholu špičatou,
k bázipostupněsezužující, stř.lodyžní listy řapí-
katé nebo přisedlé, úzce podlouhle obkopinaté až
úzcepodlouhle eliptické, na vrcholu špičaté, k bá-
zi postupněsezužující,hor. listy čárkovité.Úbo-
ry malé,vpočtu (8—)10—40(—60),skládající± oko-
líkovitě stažené vrcholíky s obvykle 5—12větve-
mi, dol. větve často oddálené, akladium 0,5—1,5
cm dl., stopky úborů s roztr. až četnými 1—4mm
dl.jednoduchými chlupy, obvykle světlými skra-
tičkou černou dol. částí, méně často s šedavou dol.
1/2, ojedinělými až roztr. stopkatými žlázkami
ahustými hvězdovitými chlupy (plstnaté); zákrov
válcovitý až vejcovitý, 6—7mm dl., zákrovní lis-
teny čárkovitě kopinaté, na vrcholu tupě špičaté
ažšpičaté, sroztr. ažčetnými jednoduchými chlu-
py, ojedinělými až roztr., méně často až četnými
stopkatými žlázkami (vz. bez žlázek) a roztr. až
četnými hvězdovitými chlupy, šedozelenéaž čer-
nozelené, světle lemované. Květy jazykovité, s li-
gulou plochou, až7 mm dl., žlutou; čnělka a bliz-
nová ramena žluté. Nažky 1,9—2,1mm dl., hně-
dočerné. V-VI. 1--1kf.

2n= 36(CR: 19.B. Karp. step.,20b.Hustop.
pah.),45 (CR: 2a.Žatec.Poohří),27, 54 (extra
fines)

Poznámka: Zejména na j. Moravč je někdy zaměňo-
ván s Hieracium bauhini. Spolehlivě se pozná podle hvčz-
dovitých chlupů na líci listů (ty H. bauhini nikdy nemá).na
rubu jsou hvězdovité chlupy obvykle roztroušené až četné
(H. bauhini sice obvykle na rubu listů hvězdovitéchlupy ne-
má, vz. seale mohou vyskytnout), podle ± okolíkovitč staže-
ného květenství a alespoň roztroušených jednoduchých chlu-
pů na lodyze a plošelistů (H. bauhini má listy na ploše± ly-
sé, výjimkou jsou koncem léta a na podzim vyrostlé listy
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přízemní růžice): pomocnýmznakemmůžebýt i barva ligul,
které jsou u H. densiflorum světleji (až citronově) žluté.

Variabilita: Velmi proměnlivý druh, ze str. ajv. Evro-
py je uváděno přes 50 subspeciĺ. z našeho území 17. Vnitro-
druhové členění ale vyžaduje další studium. Nejvíce pro-
měnlivé je odění lodyhy. větví květenství, stopek úborů
a zákrovních listenů: rostliny s větším zastoupením stopka-
tých žlázekna větvích květenství a zákrovechjsou pravdě-
podobněodvozenyod H. cymosumskupiny subspeciícymi•
gerum,navzniku rostlin spouzeojedinělými stopkatýmižláz-
kami se naproti tomu zřejmě podílelo H. cymosum skupina
subspeciĺ cymosum. Rozdíly jsou i ve tvaru listů a v archi-
tekture vrcholíku (různě výrazně okolíkovitě stažený).

Ekologie a cenologie: Méně zapojené
travnaté akamenité svahy, okraje cest, lesní lemy,
křoviny, lomy, úhory; na sušších, méně často až
čerstvě vlhkých, mělkých až hlubokých, slabě
kyselých až zásaditých, obvykle živinami bohat-
ších, často vápnitých půdách. Je znám zejména
ze společenstev svazů Bromion erecti, Festucion
valesiacae a Geranion sanguinei.

Rozšíření v CR: Roztroušeně,místy až
často v teplých pahorkatináchj., jv. a stř.Moravy,
na sever do Moravského krasu a okolí Vyškova
a Kroměříže (na přirozených stanovištích často
nahrazujepodobnýdruhH. bauhini); v Cechách
roztroušeně až vzácně v okolí Kadaně, v Poohří,
Podkrušnohoří, Českém středohoří, naKřivoklát-
sku,v okolí ČeskéLípy, v územímeziMladou
Boleslaví a Prahou adále najih proti proudu Vlta-
vy až po Orlík. Většina lokalit je soustředěna do
termofytika, méně často v přilehlých oblastech
mezofytika; zejména v kolinním stupni, méněčas-
to v suprakolinním, vzácně v planárním stupni
(max.: Rajnochovice, hora Polomsko, ca 500 m).

T: I. Doup. pah., 2. Stř.Poohří, 3. Podkruš. pán.,4. Loun.-
lab. střed., 8. Ces. kras, 9. Dol. Povlt., lla. Všet. Pol. (velmi
vz.), 13. Rožď. pah., 16. Znoj.-brn. pah. (roztr.), 17. Mikul.
pah., 18. Jihomor. úv., 19. B. Karp. step., 20. Jihomor. pah.,
21. Haná. —M: 32. Křivokl., 41. Stř. Povlt.,45. Verneř. střed..
53. Podješ„ 70. Mor. kras, 81. Host. vrchy.

Celkové rozšíření: Střední. jv. a v. Evropa, na zá-
pad do Alsaska, najih po stř. Itálii (Abruzzi), z. část Istrie,
Chorvatsko aŘecko, na sever do stř.. velmi vzácně až s. Ně-
mecka (Meklenbursko). Polska a Litvy, na východ přes
Ukrajinu a Bělorusko do v. části evropského Ruska a snad
ažnaz. Sibiř.—Mapy: DIJKSTRAet al.Acta Bot. Neerl. 2:524.
1953.

108. Hieraciumfallacinum F.W. ScHuLłz—jest-
Tab. 120/2řábník klamavý

(H. densiflorum ž H. pilosella)
Hieraciumfallacinum E W. SCHULTZArch. FI, Fr. Alle-

magne 1:56. 1844. - syn.: Pilosella faliacina (F. W.
SCHULTZ)F. W. SCHULTZJb. Pollichia 20/21 :174, 1863. —Hie-
racium germanicum NAEGELtet PETERHierac. Mitt.-Eur.
1:728, 1885. H. germanicum subsp, rhyparum NAEGELIet
PETERHierac. Mitt.-Eur. 1:733, 1885. -H. rhypa,um (NAEGE-
LI et PETER) ZAHN in ENGLERPflanzenreich 82(IV/280): 1498,
1923.—H. xsubcymiflorum auct. non OBORNYet ZAHN 1905.

Exsikáty: PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 987. —
Exü•a fines: BAENITZ Herb. Eur.. no 4077, 8993, 9468.9898.
- DÖRFLER Herb. Norm., no 3568. 3575, 3576. - FI. Bavar.
Exs., no 970. —FI. Rhen. Exs.. no 36.37. —Hieracia Naege-
liana. no 46, 179. —SCHULTZHerb. Norm„ ser. n., no 31 Ibis,
702, 896. —SCHULTZBIR Cichoriaceotheca, no 35 (ut Pilo-
sella praealto-oficinarum). —ZAHN Hieraciotheca Eur.. no
16, 18.21, 227.

Vytrvalé, roztr. chlupaté, našedlezelené byli-
ny s přízemní růžicí. Výběžky nadzemní, dlouhé
(až 30 cm), tenké až tlusté, s roztr., při insercích
listů až četnými jednoduchými chlupy a s četný-
mi hvězdovitými chlupy, s navzájemnápadně od-
dálenými, směrem ke konci výběžků postupně se
zmenšujícími, obvykle drobnými, obkopinatými
až podlouhle obkopinatými, na vrcholu tupě špi-
čatými až zaokrouhlenými listy. Lodyha přímá,
25—60cm dl., obvykle jednoduchá, podélně rý-
hovaná, v dol. části s roztr. až četnými rovnováž-
ně odstávajícími nebo mírně šikmo nahoru smě-
řujícími (ale nikoliv kolénkovitě prohnutými)
světlými jednoduchými chlupy a s roztr. až čet-
nými hvězdovitými chlupy, ve stř. části s ojedi-
nělými až roztr. rovnovážně odstávajícími nebo
mírně šikmo nahoru směřujícími (ale nikoliv ko-
lénkovitě prohnutými) tužšími 2—4(—6)mm dl.
světlými jednoduchými chlupy s kratičkou tma-
vou dol. částí a s roztr. hvězdovitými chlupy, ně-
kdy ale téměř lysá, v hor. části s roztr. jednodu-
chými chlupy, ojedinělými ažroztr. tmavými stop-
katými žlázkami a roztr. ažčetnými hvězdovitými
chlupy. Listy celokrajné, někdy s navzájem od-
dálenými mukronátními žlázkami, tužší, na líci
s roztr., směremk okrajům ažčetnými tužšími od-
stávajícími 2—4(—6)mm dl. světlými jednoduchý-
mi chlupy a s ojedinělými hvězdovitými chlupy,
mírně nasivěle zelené, na rubu s roztr., na stř. žil-
ce až četnými jednoduchými chlupy a četnými
hvězdovitými chlupy, našedle zelené; listy pří-
zemní růžice v počtu 3—5,řapíkaté, vnější s čepe-
lí obkopinatou, navrcholu zaokrouhlenou a s na-
sazenou špičkou, k bázi postupně se zužující,
vnitřní 6-11 cm dl., 0,9—1,3cm šir., s čepelí po-
dlouhle eliptickou až podlouhle obkopinatou, na
vrcholu špičatou, méně často zaokrouhlenou,
k bázi postupně sezužující; lodyžní listy v počtu

dolní řapíkatý, 4—6cm dl., 0,7—1,0cm
šir., s čepelí podlouhle obkopinatou, úzce po-
dlouhle obkopinatou, podlouhle eliptickou až úz-
cepodlouhle eliptickou, na vrcholu špičatou, k bá-
zi postupně se zužující, stř. listy menší, obvykle
přisedlé,úzcepodlouhleeliptické ažčárkovité, na
vrcholu špičaté.Úbory středněvelké, v počtu
3—10(—50),skládající volný latovitý, v hor. části
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někdy okolíkovitý, vz. až vidlicovitě větvený
vrcholík, akladium 1—5(—8)cm dl., stopky úborů
s ojedinělými až roztr. 1,2—2,0mm dl. světlými
jednoduchými chlupy skrátkou černou dol. částí,
ojedinělými až četnými 0,2—0,7mm dl. černými
stopkatými žlázkami a s hustými hvězdovitými
chlupy (plstnaté); zákrov vejcovitě válcovitý, 7—9
mm dl., zákrovní listeny čárkovitě kopinaté, na
vrcholu tupé nebo tupč špičaté, s roztr. až četný-
mi jednoduchými chlupy (vz. bez jednoduchých
chlupů), četnými stopkatými žlázkami a roztr. až
četnými hvězdovitými chlupy, šedozelené, světle
lemované. Květy jazykovité, sligulou plochou, až
8 mm dl., žlutou; čnělka a bliznová ramena žluté.
Nažky 1.6-1.8 mm dl.. hnědočerné. (V-)VI. Hkf.

2n 45, 54 (extra fines)

Variabilita: Proměnlivý zejména ve způsobu větvení
vrcholíku (délka větví. převládají rostliny snápadně volně la-
tovitým, v hor. části někdy okolíkovitým. vzácnč až vidlico-
Vitě větveným vrcholíkem, mnohem vzácněji se vyskytují
rostliny svrcholíkem mírně staženým), v odění zákrovů a sto-
pek úborů (jednoduché chlupy ojedinělé až četné, vzácně ne-
přítomny), ve velikosti zákrovů a v délce výběžků. Ve střed-
ní Evropě v širším pojetí je obvykle rozlišováno 18 subspeciĺ,
z našehoúzemí je známo 6 subspecií. Taxonomická hodnota
jednotlivých subspeciĺ není jasná, vnitrodruhové členění vy-
žaduje další studium.

Ekologie a cenologie: Travnaté a kame-
nité svahy, okraje cest, lomy, lesní lemy, křoviny;
nasušších,méněčastoažčerstvěvlhkých, mělkých
až hlubokých, slabě kyselých až zásaditých, živi-
nami středněbohatých půdách. Je znám zejména
ze společenstev svazů Festucion valesiacae, Bro-
mion erecti a vzácně i Arrhenatherion elatioris.

Rozšíření v CR: Vzácně v sz. Cechách
a v teplých pahorkatinách j. a stř. Moravy, na
sever do okolí Prostějova (vrch Velký Kosíř)
a izolovaně ještě u Lipníka nad Bečvou; těžiště
výskytu je v termofytiku, vzácně roste i v při-
lehlých pahorkatinách mezofytika, v kolinním
a suprakolinním stupni (max.: Slatinky, vrch Vel-
ký Kosíř, 360 m). A

T: I. Doup. pah., 3. Podkruš.pán.,4. Loun.-lab. střed.,
16.Znoj.-brn. pah. (Brno aokolí Znojma), 20. Jihomor. pah.
—M: 71c. Drah. podh., 76a. Mor. brána vl.

Celkové rozšíření: StředníEvropa, nazápaddoAI-
saskaa Přímořských Alp, najih na Korsiku, do italských Alp,
Rakouska, s. Maďarska (okolí Budapešti). na východ na sz.
Ukrajinu (okolí Lvova).

109. Hieracium subcymiflorum OBORNY et
ZAHN—jestřábník odchylný
(H. bauhini > H. kalksburgense)

Hieracium subcymiflorum OBORNYet ZAHN in OBORNY
Verh. Naturforsch. Ver. Brunn 1905. - syn.:
Pilosella subcymiflora (OBORNYet ZAHN) SOJÁKPreslia
43:186, 1971.
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Vytrvalé, roztr. chlupatébyliny spřízemní rů-
žicí. Výběžky nadzemní, dlouhé, s četnými jed-
noduchými ahvězdovitými chlupy, slisty ke konci
výběžků postupně se zmenšujícími, obkopina-
tými, navrcholu zaokrouhlenými až tupě špičatý-
mi. Lodyha krátce vystoupavá, 30—50cm dl.,jed-
noduchá, tenká, po celédélce s četnými rovnováž-
ně odstávajícími měkkými, 2,5—5,0 mm dl.,
světlými, v hor. části lodyhy někdy šedavě na-
běhlými jednoduchými chlupy, četnými hvězdo-
vitými chlupy a pouze v hor. části s roztr., 0,3-0,6
mm dl., černými stopkatými žlázkami. světle hně-
dozelená.Listy celokrajné, někdy s navzájem od-
dálenými mukronátními žlázkami, naploše s roz-
tr., na okraji a na rubu na stř. žilce četnými od-
stávajícími 2—3(—6)mm dl. měkkými světlými
jednoduchými chlupy, na líci s roztr., narubu sčet-
nými hvězdovitými chlupy, trávově zelené; listy
přízemní růžice v počtu 3—7,řapíkaté, vnější sče-
pelí obkopinatou, navrcholu zaokrouhlenou, k bá-
zi postupně sezužujícĹ vnitřní cm dl.,
0,7—1,1(—1,5) cm šir., s čepelí úzce podlouhle ob-
kopinatou, na vrcholu špičatou, k bázi postupně
sezužující; lodyžní listy v počtu 1—3,dolní řapí-
katý, 4—7cm dl., 0,6—1,2cm šir., s čepelí úzce po-
dlouhle obkopinatou ažčárkovitě obkopinatou, na
vrcholu špičatou, k bázi postupně sezužující, hor.
list úzký,čárkovitý.Úborystředněvelké,v počtu
(3—)5—12,skládající volné latovité nebov hor. čás-
ti ± okolíkovité vrcholíky s nápadně oddálenými
dol. větvemi, akladium 1—4(—7)cm dl., stopky
úborů sroztr. až četnými 1,0—2,5mm dl. světlými
nebo našedlými jednoduchými chlupy s krátkou
černou dol. částí, ojedinělými nebo nanejvýš roz-
tr. 0,3—(),8mm dl, černými stopkatými žlázkami
ahustými hvězdovitými chlupy (plstnaté); zákrov
vejcovitě válcovitý, (5—)7—8mm dl., zákrovní lis-
teny čárkovitě kopinaté, na vrcholu tupě špičaté
až špičaté, s roztr. až četnými jednoduchými
chlupy, ojedinělými stopkatými žlázkami a čet-
nými hvězdovitými chlupy, šedozelené, nápadně
šir, světle lemované. Květy jazykovité, s ligulou
plochou, až 8 mm d., žlutou; čnělka a bliznová
ramenažluté. Nažky 1,7—1,9mm dl., hnědočerné.
Vl(-vłl). Hkf.

Variabilita: Proměnlivý především v hustotě jedno-
duchýchchlupů (roztroušenéaž četné) a stopkatýchžlázek
(ojedinělé až roztroušené) na zákrovních listenech, délce zá-
krovu a počtu úborů. Obvykle jsou rozlišovány 3 subspecie,
z našeho území jsou známy subsp. subcymiflorum a subsp.
hyperdoxoides ZAHNet PETRAK,jejich taxonomická hodnota
je alejistě nižší.

Velmi vzácně v okolí Znojma a Hranic na
Moravě, v kolinním a suprakolinním stupni. Je
známopouze několik sbčrů z konce 19.stol. a za-
čátku 20. stol., v současnosti nezvěstný. Staré
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herbářové doklady či literární údaje neumožňují
spolehlivě stanovit ekologické a cenologické
vazby; pravděpodobně se jednalo o narušované
trávníky. Celkový areál zahrnuje pouze několik
lokalit v CRaj. Maďarsku.

110. Hieracium pilosellinum F. W. SCHULTZ—
jestřábník nepravý
(H. densiflorum/H. zizianum < H. pilosella)

Hieracium pilosellinum F. W. SCHULTZArch. FI. Fr.
Allemagne 1:57, 1844. —Syn. : Pilosella pilosellina (F. W.
SCHULTZ) SOJÁKPreslia43:186, 1971.- Hieraciumfallaci-
nunt auct. non F. W. SCHULTZ 1844.

Exsikáty: Extrafines: SCHULTZHerb.Norm.,no 1282.
—SCHULTZBIP. Cichoriaceotheca Eur., no 34.

Menší vytrvalé, chlupaté, nasivěle zelené by-
liny s přízemní růžicí. Výběžky nadzemní, až 30
cm dl., hustě pokryté hvězdovitými chlupy a ob-
vykle s četnými světlými jednoduchými chlupy,
s navzájem oddálenými, ke konci výběžků sepo-
stupnězmenšujícími, úzceobkopinatými, navrcho-
lu zaokrouhlenými listy. Lodyha přímá, 15—40cm
dl., jednoduchá, s roztr., tužšími 1—4(—5)mm dl.
světlými jednoduchými chlupy a v hor. části s oje-
dinělými až roztr. stopkatými žlázkami, po celé
délce s četnými hvězdovitými chlupy, Listy celo-
krajné, na líci s roztr., méně často až četnými
2—3(—6)mm dl. tužšími světlými jednoduchými
chlupy a někdy s ojedinělými (a často pouze na
lodyžních listech) hvězdovitými chlupy, na rubu
s roztr. až četnými jednoduchými chlupy a čet-
nými hvězdovitými chlupy (listy jsou někdy na
rubu až plstnaté), nasivěle zelené; listy přízem-
ní růžice v počtu 4—7, řapíkaté, vnější s čepelí
obkopinatou, na vrcholu zaokrouhlenou, vnitřní
5—11(—14)cm dl., 0,7—1,3cm šir., s čepelí po-
dlouhle eliptickou, úzce podlouhle eliptickou, po-
dlouhle obkopinatou nebo úzce podlouhle obko-
pinatou, navrcholu tupě špičatouažšpičatou, k bá-
zi sepostupně zužující; lodyžní list 1,méně často
listy 2, přisedlý, úzce podlouhle eliptický, po-
dlouhle eliptický, úzce podlouhle obkopinatý až
podlouhle obkopinatý, 2,5—7 cm dl., 0,5—1 cm
šir., navrcholu špičatý, k bázi sepostupně zužující,
hor. list (je-li vyvinut) úzký, čárkovitý. Úbory
středně velké, v počtu ( I v obvykle hlu-
boce vidlicovitě větveném vrcholíku, akladium
(0,5—)2,0—13,0(—30,0)cm dl., stopky úborů s oje-
dinělými ažčetnými 1 mm dl. světlý-
mi jednoduchými chlupy s krátkou tmavou dol.
částí, roztr. až četnými 0,3-0,8 mm dl. černými
stopkatými žlázkami a hustými hvězdovitými
chlupy; zákrov vejcovitč válcovitý, 7—10mm dl.,
zákrovní listeny čárkovitě kopinaté, na vrcholu

tupě špičaté, šedozelené, především vnitřní ná-
padně šir. světle lemované, s ojedinělými až čet-
nými jednoduchými chlupy (vz. bez jednodu-
chých chlupů), roztr. až četnými stopkatými žláz-
kami a četnými hvězdovitými chlupy. Květy
jazykovité, s ligulou plochou, až 12 mm dl., ligu-
ly okrajových květů na vnější straně obvykle po-
délně červeně proužkované; čnělka a bliznová
ramena žluté. Nažky 1,6—1,9 mm dl., hnědočerné.
Vl. Hkf.

2n = 45 (extra fines)

Poznámka: Velmi obtížně odlišitelný od Hieracium
kalksburgense(viz Poznámkanastr. 664) a v některýchpří-
padech i OdH. brachiatum, Odkteréhose liší předevšímOb-
vykle četnými jednoduchými a často i ojedinělými hvězdovi-
tými chlupy na líci listů (H. brachiatum má listy na líci téměř
lysé, vždy bez hvězdovitých chlupů). Již v terénu je důležité
zaznamenat či sebrat druhy podrodu Pilosel(a společnč ros-
toucĺ na lokalitě, H. pilosellinum sevyskytuje téměřvýhrad-
ně na společných lokalitách H. densiflorum (či H. fallacinum)
aH. pilosella.

Variabilita: U nás pouze subsp. pseudoradians
(DEGENetZAHN)ZAHN;vestř. Evropčje zejménana základě
rozdílů v odění listů (čemost hvězdovitých i jednoduchých
chlupů), četnosti jednoduchých chlupů na zákrovních liste-
nech (ojedinělé až četné. někdy zcela chybějí) a barvě ligul
okrajových květů (Červenéproužky) obvykle rozlišováno
16 subspecií.Vnitrodruhové členěnívyžaduje další studium.

Ekologie a cenologie: Méně zapojené
travnaté a kamenité svahy, okraje cest; nasušších,
méně často až čerstvě vlhkých, mělkých až hlu-
bokých, slabě kyselých až zásaditých, obvykle
živinami bohatších, často vápnitých půdách. Je
znám zejména ze společenstev svazů Bromion
erecti a Festucion valesiacae.

Rozšíření v CR: Vzácněnaj. Moravě,na
sever po Brno; v kolinním stupni termofytika
(max.: Kobeřice, 330 m).

T: 16.Znoj.-bm. pah., 17.Mikul. pah.. 20.Jihomor.pah.
Celkové rozšíření: Vzácněaostňvkovitě ve v. Fran-

cii, Německu,Švýcarsku,ČR,Rakouskua s.Maďarsku.

111. Hieracium calodon PETER—jestřábník vy-
Tab. 119/1soký

(H. echioides —H. piloselloides)
Hieracium calodon TAUSCH ex PETER Bot. Jb. 5:283.

1884. —Syn. : Hieracium collinum GOCHNATvar. dentatum
TAUSCHHora, Regensburg, II, Ergänzungsbl. 1:58. 1828.
Pilosellacalodon (PETER)SOJÁKPreslia 43: 186.1971.- Hie.
racium auriculoidesauct. p. p. nonA. F. LANG1824.

Exsikáty: Extra fines: PETľERFI. Dalmat. Exs.,no 199
(ut H. setigerum). —SCHULTZHerb. Norm.. no 92 (ut Pilo-
sella praealta var.hirsutissima), —ZAHNHieraciothecaEur..
no 22.

Vytrvalé, štětinatě chlupaté byliny s přízemní
růžicí, bez výběžků (často ale přítomny flagely).
Lodyha přímá, 30—70cm dl., jednoduchá, někdy
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mírně zprohýbaná, v dol. části s četnými šikmo
nahoru směřujícími světlými jednoduchými chlu-
py a četnými hvězdovitými chlupy, ve str. části
s roztr., méně často až četnými, obvykle kolén-
kovitě nahoru prohnutými 2—5mm dl. světlými
jednoduchými chlupy a četnými hvězdovitými
chlupy, v hor. části s ± rovnovážně odstávající-
mi, rovnými nebo v hor. části kolénkovitě pro-
hnutými světlými jednoduchými chlupy s kratič-
kou černou dol. částí, často (ale ne vždy) s ojedi-
nělými černými stopkatými žlázkami a s četnými
hvězdovitými chlupy. Listy celokrajné, někdy
s navzájem oddálenými mukronátními žlázkami,
s roztr. až četnými, ± přitisklými, na ploše smě-
rem k vrcholu listu směřujícími, 2,0—4,5mm dl.
tuhými světlými jednoduchými chlupy a na rubu
sčetnými, na líci ojedinělými hvězdovitými chlu-
py, nasivěle zelené; listy přízemní růžice v počtu
1—4,řapíkaté, 7,5—18,0cm dl., 0,8—1,5cm šir., sče-
pelí podlouhle obkopinatou, úzce podlouhle ob-
kopinatou až úzcepodlouhle eliptickou, navrcho-
lu tupě špičatou až špičatou, k bázi se postupně
zužující; lodyžní listy v počtu 3—6(—11),dolní řa-
píkaté, 7—15cm dl., cm šir., s čepelí úzce
podlouhle obkopinatou, navrcholu špičatou, k bá-
zi postupněsezužující, stř. listy pfisedlé, čárko-
Vitě až úzce podlouhle eliptické, na vrcholu špi-
čaté,hor. listy čárkovité. Úbory malé, v počtu

skládající volnější (větve l. řádu vy-
růstající na úseku vřetene květenství delším než 1
cm), latovitý nebo vz. zčásti nevýrazně okolíko-
Vitě stažený vrcholík s obvykle (3)4—8(—10)vět-
vemi (připomínající způsobem větvení vrcholík
uH. bauhini neboH. piloselloides), dol. větev čas-
to oddálená, akladium 0,2—0,5(—2,0)cm dl., stop-
ky úborů sroztr. až četnými I mm dl.
světlými jednoduchými chlupy s pouze kratičkou
černoudol. částí,ojedinělými ažroztr. 0,3—0,6mm
dl. černými stopkatými žlázkamiahustými hvěz-
dovitými chlupy (plstnaté); zákrov ± válcovitý,
6-8 mm dl., zákrovní listeny čárkovitě kopinaté,
navrcholu tupě špičaté až špičaté,s četnými svět-
lými jednoduchýmichlupy spouzekratičkou čer-
nou dol. částí, ojedinělými až roztr. černými stop-
katými žlázkami a četnými hvězdovitými chlupy,
šedozelené až černozelené, vnitřní světle lemova-
né. Květy jazykovité s ligulou plochou, až 8 mm
dl.; čnělkaa bliznová ramena žluté. Nažky 1,8—2,3
mm dl., hnědočerné. VI—VII. Hkf.

2n = 45 (extra fines)

Variabilita: Značněproměnlivýdmh, předevšímvza-
stoupenístopkatýchžlázekv hor,části lodyhy,navětvíchkvě-
tenství,stopkáchúborů a zákrovech.Vestřednía jv. Evropě
je rozlišováno14subspecii,znašehoúzemíje uváděnasubsp.

698 Hieracium

calodon s roztroušenými stopkatými žlázkami a subsp.te-
nuiceps NAEGELIet PETERs pouze ojedinělými stopkatými
žlázkami (vícepřipomínající H. echioides).V obouprĺpadech
jde o morfologicky poměrnědobřevyhraněnétypy, nezbytné
je ale srovnánísdalšími doposudpopsanými vnitrodruhový-
mi taxony.

Ekologie a cenologie: Travnaté svahy,
skalní stepi, vřesoviště, lomy; na půdách hlini-
tých až kamenitých, sušších až vysýchavých,
kyselých až neutrálních, živinami chudších až
středně bohatých. Roste ve společenstvech svazů
Festucion valesiacae, Bromion erecti a Euphor-
bio-Callunion.

Rozšíření v CR: České středohoří, Pod-
krušnohoří, Praha, Znojemsko; pouze v kolinním
stupni termofytika (max.: Lovosice, vrch Lovoš,
470 m). A

T: 2a. Žatec. Poohří (Postoloprty).3. Podkruš.pán.,
4.Loun.-lab. střed.(okolí Mostu; ÚstínadLabem,vrchVrkoč;
vrchy Lovoš a Radobýl), 8. Ces.kras (velmi vz. ve v. části),
16.Znoj.-brn. pah.(vz. v okolí Znojma).

Celkové rozšíření: Střední,jv. a v. Evropa,nazápad
zasahujedoPorýní.najih poIstrii.ŘeckoaBulharsko,nase-
ver do stř. a sv. Německa (po Hesensko, Sasko-AnhaItsko
a Braniborsko), na dolní tok Visly v s. Polsku a vzácně až do
Pobaltí a sz.Ruska,navýchod dostř.částievropskéhoRuska;
Kavkaz, Malá Asie.

112. Hieracium heterodoxum (TAUSCH)NAEGELI
et PETER—jestřábník různotvarý
(H. calodon > H. pilosella)

Hieracium heterodoxum (TAUSCH)NAEGELIet PETER
Hierac. Mitt.-Eur. 1:747, 1885.- syn.: Hieracium setige-
rum var.heterodoxumTAUSCHHora, Regensburg,I l, Ergän-
zungsbl. 1:61, 1828.—Pilosella heterodoxa(TAUSCH)SOJÁK
Preslia43:186, 1971.

Vytrvalé, štětinovitě chlupaté byliny s pří-
zemní ližicí. Výběžky obvykle vyvinuty, nad-
zemní, krátké, s četnými jednoduchými chlupy,
s oddálenými nebo často nahloučenými obkopi-
natými ažpodlouhle obkopinatými, na vrcholu za-
okrouhlenými až tupě špičatými listy. Lodyha pří-
má, 25—65cm dl., jednoduchá, v dol. části s čet-
nými mírně šikmo nahoru směřujícími světlými
jednoduchými chlupy a roztr. až četnými hvězdo-
vitými chlupy, ve stř. části s roztr. až četnými
2-4(—6)mm dl. světlými jednoduchými chlupy
s kratičkou černou dol. částí, četnými hvězdovi-
tými chlupy a někdy sojedinělými 0,3—0,6mm dl.
černými stopkatými žlázkami, v hor. části s roztr.
až četnými ± rovnovážněodstávajícími světlými
jednoduchými chlupy skratičkou černou bází,čet-
nými až hustými hvězdovitými chlupy (plstnatá)
a někdy s ojedinělými až roztr. černými stopkatý-
mi žlázkami. Listy celokrajné, někdy s navzájem
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oddálenými mukronátními žlázkami, s roztr. až
četnými, na líci šikmo dopředu směrujícími (ni-
koliv přitisklými) 2—4(—6)mm dl. světlými jed-
noduchými chlupy a na líci s ojedinělými, na ru-
bu četnými hvězdovitými chlupy, šedavě ažmír-
ně nasivěle zelené; listy přízemní růžice v počtu
2—5,řapíkaté, vnější s čepelí obkopinatou až po-
dlouhle obkopinatou, na vrcholu zaokrouhlenou
a s nasazenou špičkou, k bázi se postupně zužu-
jícĺ, vnitřní cm dl., 0,8—1,4cm šir., s če-
pelí úzce podlouhle obkopinatou až podlouhle
obkopinatou, na vrcholu špičatou, k bázi se po-
stupně zužující; lodyžní listy v počtu (2)3—5,
k vrcholu lodyhy postupně se zmenšující, dolní
řapíkaté, 5—8cm dl., 0,7—1,2cm šir., sčepelí úz-
ce podlouhle obkopinatou až podlouhle obkopi-
natou, na vrcholu špičatou, k bázi se postupně
zužující, hor. listy přisedlé, úzce podlouhle elip-
tické až úzce podlouhle obkopinaté, na vrcholu
špičaté,k bázipostupněsezužující.Úborystřed-
ně velké, v počtu 10—40,skládající ± volný lato-
vitý vrcholík, akladium 0,5—2,0(-4,0) cm dl.,
stopky úborů sroztr. 1,5—3,5mmdl. světlýmijed-
noduchými chlupy s kratičkou černou dol. částí,
často (ale ne vždy) sroztr., vz. ažčetnými 0,3—0,8
mm dl. černými stopkatými žlázkami a s hustý-
mi hvězdovitými chlupy (plstnaté); zákrov vej-
covitě válcovitý, 8—9mm dl., zákrovní listeny
čárkovitč kopinaté, na vrcholu tupě špičaté až
špičaté, s roztr. až četnými jednoduchými chlu-
py, četnými hvězdovitými chlupy a často s roztr.
černými stopkatými žlázkami, šedozelené, vnitř-
ní světle lemované. Květy jazykovité s ligulou
plochou, až 10mm dl.; čnělka a bliznová rame-
na žluté. Nažky 1,8—2,1mm dl., hnědočerné. VI.

Vari abilita: Proměnlivý především v množství stop-
katých žlázek na stopkách úborů a zákrovech, některé typy
jsou zcelabez žlázek,jiné mají žlázky roztroušenéažčetné.
Obvykle je rozlišováno 5 subspeciĺ, z našeho území je uvá-
děnapouzenominámísubsp.heterodoxum.Vzhledemk vel-
mi malému množství dostupného dokladového materiálu je
ale taxonomické zhodnocení vnitrodruhové variability velmi
obtížné.

Z našehoúzemíjsou dostupné pouzestaré sbě-
ry s označením „Prag”; vzhledem k rozšíření dru-
hu H. calodon (jeden z předpokládaných rodi-
čovských druhů) sepravděpodobně jedná o skal-
naté svahy ve vltavském údolí, přesná lokalizace
ale není možná; území leží v kolinním stupni ter-
mofytika. Celkový areál tvoří několik navzájem
izolovaných lokalit v Německu (Rýnská Falc, He-
sensko,Durynsko,Sasko),CR(Praha)aRakous-
ku (Vídeň).

113. Hieracium pseudocalodon NAEGELIet PE-
TER—jestřábník krušnohorský
(H. calodon —H. fallax)

Hieracium pseudocalodon Bot. Jb. 6: 118, 1885.—
Syn. : Pilosella pseudocalodon (PETER) SOJAK Preslia
43:186, 1971.

Vytrvalé, štětinatě chlupaté byliny s přízemní
růžicí, bez výběžků (vz. vyvinuty tenké podzem-
ní výběžky). Lodyha přímá, 53—60cm dl., jedno-
duchá, tuhá, rovná nebo mírně zprohýbaná, v dol.
části hustě chlupatá ± nahoru směřujícími rovný-
mi nebo kolénkovitě prohnutými světlými jedno-
duchými chlupy a roztr. ažčetnými hvězdovitými
chlupy, ve stř. části s roztr. obvykle kolénkovitě
nahoru prohnutými 2—3mm dl. světlými jedno-
duchými chlupy s kratičkou tmavou dol. částí
a četnými hvězdovitými chlupy, v hor. části s na-
nejvýš ojedinělými rovnovážně odstávajícími,
rovnými nebo v hor. části kolénkovitě prohnutý-
mi světlými jednoduchými chlupy s kratičkou
černou dol. částí, četnými až hustými hvězdovi-
tými chlupy a vz. i s ojedinělými 0,3—0,5mm dl.
černými stopkatými žlázkami. Listy celokrajné,
někdy s navzájem oddálenými mukronátními
žlázkami, s roztr., ± přitisklými, na líci směrem
k vrcholu listu směrujícími, 3—4mm dl. tuhými
světlými jednoduchými chlupy, na rubu s ojedi-
nělými až roztr., na líci ojedinělými (pouze na stř.
žilce) hvězdovitými chlupy, šedavě až světle ze-
lené; listy přízemní ňžice v počtu 1—4,řapíkaté,
vnější s čepelí obkopinatou až podlouhle obkopi-
natou, na vrcholu zaokrouhlenou až tupě špičatou,
k bázi postupněsezužující, vnitřní 7—14cm dl.,
1,0—1,3(—1,5)cm šir., s čepelí podlouhle eliptic-
kou, úzce podlouhle eliptickou, podlouhle obko-
pinatou nebo úzce podlouhle obkopinatou, na
vrcholu špičatou, k bázi postupně se zužující; lo-
dyžní listy v počtu (2—)4—7,na lodyze rovnoměrně
rozložené, směrem k vrcholu lodyhy postupně se
zmenšující.dol. list řapíkatý,6—12cm dl., 0,6—1,2
cm šir., s čepelí úzce podlouhle eliptickou až úz-
ce podlouhle obkopinatou, na vrcholu špičatou,
k bázi se postupně zužující, stř. listy přisedlé ne-
bo nezřetelně řapíkaté, obvykle úzce podlouhle
eliptické ažčárkovitě eliptické, na vrcholu špiča-
té, k bázi postupně se zužující, hor. listy čárkovi-
té. Úbory malé,v počtu 20—25,skládající ± oko-
líkovitě stažený vrcholík se 4—5větvemi (větve
vyrůstají naúseku vřetene květenství kratším než
1cm), akladium 5—6mm dl., stopky úborů s roz-
tr. 1,0—1,5mm dl. světlými jednoduchými chlupy
spouze kratičkou černoudol. částíahustými hvěz-
dovitými chlupy (stopky jsou plstnaté); zákrov
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válcovitý až vejcovitý, 7 mm dl., zákrovní listeny
čárkovitě kopinaté, navrcholu tupě špičaté ažšpi-
čaté, s četnými světlými jednoduchými chlupy,
roztr. až četnými hvězdovitými chlupy (na okraji
listenů bez hvězdovitých chlupů) a v hor. části
s ojedinělými černými stopkatými žlázkami, še-
dozelené až černozelené, vnitřní světle lemované.
Květy jazykovité s ligulou plochou, až 9 mm dl.;
čnělka a bliznová ramena žluté. Nažky 1,9—2,1
mm dl., hnědočerné. VI—VII. Hkf.

Sbírán pouze u Bohosudova (fyt. o. 3. Pod-
kruš. pán.) ve smíšené populaci s rodičovskými
druhy (H. calodon a H. fallax), bližší údaje o ty-
pu stanoviště nejsou známy. V současnosti ne-
zvěstný.Endemit CR.

114. Hieracium auriculoides A. F. LANG—jest-
řábník sličný Tab. 117/3
(H. bauhini - H. echioides)

Hieracium auriculoides A. F.LÁNGsyll. Pl. Nov. 1:183,
1824.—Syn. : Hieraciumpannonicum NAEGELłetPETERHie-
rac. Mitt.-Eur. 1:749, 1885. —Pilosella auriculoides (A. E
LÁNG)P.D. SELLet C. WESTNot. Royt Bot. Gard. FÄinburgh
33:432, 1975. —Hieracium collinum auct. non GOCHNAT1808.

Exsikáty: DORFUERHerb. Norm., no 3161. —FI. Exs.
Austro-Hung., no 3057. —ZAHN Hieraciotheca Eur., no 438,
439. —Extra fines: BORNMÜLLERPl. Maced., no 3095, 3097.
—Hieracia Naegeliana, no 169.—SCHULTZHerb. Norm., ser.
n., no 93, 287, 2019ter. —Soc. Dauphin.. no 2527.—ZAHNHie-
raciotheca Eur., no 141.

Vytrvalé, štětinatě chlupaté byliny s přizemní
listovou růžicí. Výběžky nadzemní, obvykle dlou-
hé, často obloukovitě prohnuté nebo vystoupavé,
s roztr. až četnými jednoduchými a hvězdovitými
chlupy. s navzájem oddálenými, směrem ke kon-
ci výběžků postupněsezmenšujícími, obvykle ma-
lými, úzce až čárkovitě obkopinatými, na vrcho-
lu ± špičatými listy. Lodyha přímá,
cm dl., jednoduchá, podélně rýhovaná, v dol. čás-
ti s četnými šikmo nahoru směřujícími světlými
jednoduchými chlupy a četnými hvězdovitými
chlupy, ve stř. části s roztr. 2—5(—7)mm dl. svět-
lými jednoduchými chlupy s kratičkou tmavou
dol. částí a četnými hvězdovitými chlupy (někdy
aleolysávající), v hor. části sojedinělými ažroztr.
± rovnovážně odstávajícími, rovnými nebo v hor.
části kolénkovitě prohnutými světlými jednodu-
chými chlupy s kratičkou černou dol. částí, roztr.
až četnými hvězdovitými chlupy a někdy s ojedi-
nělými černými stopkatými žlázkami. Listy celo-
krajné, někdy s navzájem oddálenými mukronát-
ními žlázkami, s ojedinělými až roztr., někdy až
četnými 2—5mm dl. jednoduchými chlupy, na líci
s ojedinělými (někdy ale chybějícími), na rubu
s roztr. hvězdovitými chlupy, nasivěle zelené,
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tužší; listy přízemní růžice v počtu 3—7,řapíkaté,
7—14cm dl., 0,6—1,4cm šir., s čepelí podlouhle
obkopinatou až úzce podlouhle obkopinatou, na
vrcholu tupě špičatou až špičatou (pouze u vněj-
ších listů zaokrouhlenou), k bázi postupně sezu-
žující; lodyžní listy v počtu 2—6,směremk vrcholu
lodyhy postupně se zmenšující, dolní řapíkaté,
6,5—9,0cm dl., 0,4—0,8cm šir., s čepelí úzce po-
dlouhle obkopinatou až úzce podlouhle eliptic-
kou, na vrcholu špičatou, k bázi postupně se zu-
žující, stř. listy obvykle přisedlé, úzce podlouhle
obkopinaté až čárkovitě obkopinaté, na vrcholu
špičaté, k bázi postupně sezužující, hor. listy čár-
kovité. Úborymalé,v počtu(7—) sklá-
dající mírně rozvolněný latovitý vrcholík, akla-
dium 0,5—1,5cm dl., stopky úborů s roztr. až čet-
nými 2-4 mm dl. světlými jednoduchými chlupy
spouze kratičkou černou dol. částí, roztr. ažhustý-
mi hvězdovitými chlupy a někdy s ojedinělými,
vz. až roztr. 0,3—0,6mm dl. černými stopkatými
žlázkami; zákrov ± válcovitý, (5—)6—7mm dl., zá-
krovní listeny čárkovitě kopinaté, na vrcholu tu-
pěšpičaté,sčetnými světlýmijednoduchými chlu-
py s pouze krátkou černou dol. částí, četnými, mé-
něčastopouzeroztr. hvězdovitými chlupy aněkdy
s ojedinělými až roztr. černými stopkatými žláz-
kami, šedozelené až černozelené, vnitřní světle le-
mované. Květy jazykovité, s ligulou plochou, až
6,5 mm dl.; čnělka a bliznová ramena žluté. Naž-
ky 1,6—2,0mm dl., hnědočerné.VI—VII. Hkf.

2n = 27, 36 (extra fines)

Poznámka: Někdy zaměňovánshabituálněpodobným
Hieracium densiflorum, od kterého seliší zejména tuhými ště-
tinovitými a alespoň v dol. části lodyhy obvykle prohnutými
a nahoru směřujícími jednoduchými chlupy (H. densiflorum
má chlupy měkči, rovné, na lodyze rovnovážně odstávající)
a latovitým vrcholíkem (H. densiflorummá vrcholík alespoň
v hor. části okolíkovitě stažený). Oděním velmi podobné H.
calodon nemá výběžky a je obvykle vyšší.

Variabilita: Proměnlivý druh, zejména v četnosti jed-
noduchých a hvězdovitých chlupů a stopkatých žlázek na lo-
dyze, větvích květenství a zákrovních listenech; rozdíly jsou
i v odění listů (jednoduché chlupy jsou ojedinělé až četné, na
líci jsou někdy ojedinčlé hvězdovité chlupy) a počtu lodyž-
nich listů (nižší méně chlupaté rostliny morfologicky bližší
H. bauhini mají vesměsméně lodyžních listů, vyšší hustěji
chlupaté rostliny blišší H. echioides mají lodyžních listů ví-
ce).Ze středníajv. Evropy je uváděnovíce než40 subspeciĺ,
z našehoúzemí 13. Proměnlivostna našemúzemí však vy-
Zaduje další studium a podrobné srovnání našich rostlin sma-
teriálem z Maďarska, kde je centrum diverzity druhu.

Ekologie a cenologie: Výslunné, méně
zapojené travnaté a kamenité svahy, okraje cest,
opuštěnévinice, lomy; nasušších,mělkých ažhlu-
bokých, slaběkyselých až zásaditých, živinami
různě bohatých půdách; rostejak v územích s vý-
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skytem tvrdých hornin, tak i v územích s měkký-
mi horninami překrytými spraší. Je znám zejmé-
na ze společenstev svazů Festucion valesiacae,
Bromion erecti aAlysso-Festucion pallentis.

Rozšíření v CR: Těžištěvýskytuje v tep-
lých pahorkatinách j, Moravy, na sever zasahuje
ažk Brnu; v Cecháchvzácně ažroztroušeně v Pod-
krušnohoří, Českémstředohoří a v okolí Prahy;
pouzev termofytiku, v kolinním stupni (max.: Ka-
mýk, vrch Plešivec, ca 500 m). A

T: 3. Podkmš. pán.. 4. Loun.-lab. stred., 9. Dol. Povlt.,
II. Stř. Pol. (velmi VE), 16. Znoj.-brn. pah., 17. Mikul. pah.,
20. Jihomor. pah.

Celkové rozšíření: Jihovýchodní a str. Evropa. na
západdo Porýní, Rakouska a Slovinska (Istrie, nověji ale ne-
nalezen). na jih do Chorvatska, Srbska. Makedonie, Bulhar-
ska(s. Řecka?).častýna Krymu, na severještě izolovaně
v Polsku, v z. části Ukrajiny, v Rusku na severdo Moskevské
oblasti; Kavkaz a Zakavkazsko, Malá Asie, Blízký východ;
centra rozšířeni i diverzity jsou v Maďarsku a na Kavkaze.

115. Hieracium euchaetium NAEGELI et PETER —

jestřábník tuhoštětinatý
(H. auriculoides —H. pilosella, H. bauhini —
H. rothianum)

Hieracium euchaetium NAEGELI et PETER Hierac. Mitt.-
Eur. 1:764, 1885. —Syn. : Pilosella euchaeľia (NAEGELJet
PETER)SOJÁKPreslia 43: 186, 1971. —Hieracium doellianum
auct. non ZAHN 1899.

Exsikáty: FI. Exs. Austro-Hung., no 3058. —Extra
fines: BAEMTZ Herb. Eur., no 9896. —Hieracia Naegeliana,
no 51.

Vytrvalé, roztr. chlupaté, nasivěle zelené by-
liny s přízemní růžicí. Výběžky nadzemní, dlou-
hé (až 25 cm), tenké, s četnými jednoduchými
a hvězdovitými chlupy, s listy ke konci výběžků
postupně se zmenšujícími, podlouhle obkopina-
tými, na vrcholu tupě špičatými. Lodyha přímá,
25—60cm dl., jednoduchá, podélně rýhovaná.
v dol. části s roztr. až četnými světlými jednodu-
chými a hvězdovitými chlupy, ve stř. části s roztr.
2—5(—8) mm dl. štětinovitými světlými jedno-
duchými chlupy s kratičkou tmavou dole částí
a četnými hvězdovitými chlupy (někdy ale oly-
sávající), v hor. části s roztr. ± rovnovážně odstá-
vajícími, rovnými nebo v hor. části kolénkovitě
prohnutými světlými jednoduchými chlupy s kra-
tičkou nebo až doca 1/2délky chlupu sahající čer-
nou dol. částí, četnými hvězdovitými chlupy ačas-
to i s ojedinělými až roztr. černými stopkatými
žlázkami. Listy celokrajné, někdy s navzájem
oddálenými tnukronátními žlázkami, s roztr., na
okraji ana rubu nastř. žilce četnými 1,5—4,0(—6,0)
mm dl. štětinovitými světlými jednoduchými
chlupy, na líci s ojedinělými, na rubu s četnými

hvězdovitými chlupy, tužší, nasivčlezelené: listy
přízemní růžice v počtu 2—4,řapíkaté, vnější s če-
pelí obkopinatou, navrcholu zaokrouhlenou, k bá-
zi se postupně zužující, vnitřní 6,5—13,0cm dl.,
0,8—1,6cm šir., s Čepelíobkopinatou, podlouhle
obkopinatou až úzce podlouhle obkopinatou, na
vrcholu tupě špičatou až špičatou, méně často za-
okrouhlenou, k bázi postupně se zužující; lodyž-
ní listy v počtu 1—2(3),dol. list řapíkatý nebo při-
sedlý, 5—12cm dl., 0,4—1,3 cm šir., s čepelí úzce
podlouhle obkopinatou až úzce podlouhle eliptic-
kou, na vrcholu špičatou, k bázi postupně se zu-
žující, hor. list (příp. 2 listy) obvykle mnohem
menší,přisedlý,úzceažčárkovitěeliptický.Úbo-
ry malé, v počtu (2)3—20,skládající volný latovi-
tý nebovz. až mělce vidlicovitě větvený vrcholík,
akladium 1,0—3,5(—13,0)cm dl.. stopky úborů
s roztr. až četnými tuhými 2—4mm dl. světlými
jednoduchými chlupy s pouze krátkou černou dol.
částí, ojedinělými nebo nanejvýš roztr. 0,2—0,5
mm dl. černými stopkatými žlázkami a hustými
hvězdovitými chlupy; zákrov vejcovitý, (6,5—)
7,0—9,0mm dl.. zákrovní listeny čárkovitě kopi-
naté, na vrcholu tupě špičaté až špičaté, s ojedi-
nělými až četnými světlými jednoduchými chlu-
py, ojedinělými až roztr. černými stopkatými žláz-
kami a četnými hvězdovitými chlupy, šedozelené
ažčernozelené,vnitřní světle lemované. Květy ja-
zykovité, s ligulou plochou, až 9 mm dl.; čnělka
a bliznová ramena žluté. Nažky 1,8—2,0mm dl.,
hnědočerné. VI—VII. Hkf.

Variabilita: Proměnlivý zejménave tvaru listů pří-
zemní růžice. v počtu úborů a v četnosti stopkatých žlázek na
stopkách úborů a zákrovních listenech. Ze střední a iv. Evro-
py je uváděno I I subspeciĺ, z našeho území subsp. euchaeti-
um, subsp. longum NAEGELIet PETER.subsp.padloschinense
ZAHNa subsp.pseudodoellianumZAHN.Hlavní problémem
však zůstává nejasná interpretace těchto jmen.

Ekologie a cenologie: Výslunné, méně
zapojené travnaté svahy, okraje cest; na sušších,
mělkých až hlubokých, slabě kyselých až zása-
ditých, živinami chudších půdách. Je znám ze-
jména ze společenstev svazů Festucion valesia-
cae a Bromion erecti.

Rozšíření v CR: Vzácně v Českém středo-
hoří, u Mladé Boleslavi a na j. Moravě; v kolin-
ním stupni termofytika (max.: Podlešín,420 m).

T: 4. Loun.-lab. střed.. 12. Dol. Pojiz. (Vinec), 16. Znoj.-
brn. pah.. 17. Mikul. pah.

Celkové rozšířeni: *Ržiště výskytu je v Maďarsku.
spíše jednotlivé lokality jsou ve v. části Rakouska, na j. Mo-
ravě a v Cechách.v Porýní, Hesensku.polskémPoodří
a Sedmihradsku.
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