
1. Succisapratensis MOENCH—čertkus luční
Tab. 123/2

Succisapratensis MOENCHMeth. Pl. 489, 1794.—Syn.:
ScabiosasuccisaL. Sp.PE.98, 1753.—SuccisavulgarisJ. et C.
PreslFI. Čechica31,1819.

Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no 1271.-PE-
TRAKFI.Bohem.Morav.Exs.,no687,896.—PI.Čechoslov.Exs.,
no 288, —SIEBERFI. Bohem., sine no. —TAUSCH Herb. FI. Bo-
hem., no 721,—Extra fines: CALLIER FI. Siles. Exs., no 1085,
1219. —DÔRFLER Herb. Norm., no 4537. —FI. Exs- Austro-
Hung., no 3813.—FI. Neerl. Exs., no 614.—FI. Olten. Exs., no
1041.- FI. Siles. Exs., no 213. - P}. Bulg. Exs., no 487. - Pl,
Polon. Exs„ no 370.

Vytrvalé byliny s krátkým, válcovitým, tmavým
oddenkem zakončeným listovou růžicí. Lodyhy
přímé nebo krátce vystoupavé, (20—)35—80(—120)
cm vys.,v hor. 1/2 nebo jen hor. 1/3 větvené, oblé,
vyplněné blou dření, lysé, jen nad rozvětvením ±
hustě krátce pýřitě chlupaté, nebo vzácněji řídce
dl. chlupaté, světle zelené, v hor. 1/2 často fialově
naběhlé. Přízemní a dol. lodyžní listy řapíkaté, 8—
18(—30)cm dl., s čepelí celistvou, nejčastěji úzce
kopinatou, eliptickou ažúzce obvejčitou, tupě špi-
čatou, na okraji oddáleně vroubkovanou, na bázi
pozvolna sezužující v řapík, lysou nebo řídce chlu-
patou 1,0—1,5(—2,0)mm dl., poměrně jemnými
chlupy, na svrchní straně tmavozelenou, na spod-
ní straně světleji (nasivěle) zelenou; srostlé řapí-
ky lodyžních listů tvoří (5—)10—20mm dl. pochvu;
hor. lodyžní listy postupně menší, kopinaté ažčár-
kovitě kopinaté, častěji s více členěným okrajem
(někdy až chobotnatě peřenoklané). Strbouly na
začátku kvetení polokulovité, později kulovité až
válcovité, nejčastěji 2,0—2,5cm v průměru (na boč-
ních větvích obvykle jen 1—2cm v průměru); zá-
krovní listeny v počtu 7—8(—11),rovnovážně roze-
stálé, obvykle (7—)8—12mm dl., nezřídka však
výrazně zveličelé, vejčitě kopinaté až kopinaté, pý-
řitě chlupaté nebo vz. lysé, na okraji brvité; plevky
4—7mm dl., 1,3—1,5mm šir., kopinaté až čárkovi-
té, na bázi světlé, na vrcholu zpravidla hnědofia-
lově zbarvené. Kalich drobný, miskovitý, s (4—)5
štětinovitými, černofialovými, ± vzpřímenými, 1—
2mm dl. cípy; koruna krátce trubkovitá, slabě pa-
prskující, s trubkou bělavou nebo narůžovělou a
4 našedle modrofialovými cípy. Nažky s vytrváva-
jícím kalichem, ca 5 mm dl. VII—IX. Hkf.

2n= 20(čR: lla. všet.Pol.,64b.Jevan.ploš.)

6. Knautia L. —chrastavec *)

Variabilita: Druh značně proměnlivý ve velikosti rost-
lin a v odění (cf. 1983). Zatímco rozdíly ve velikosti
rostlin jsou zjevně důsledkem rozdílných stanovištních pomě-
rů, není taxonomickábezvýznamnostznakůodění (přítomnost
či nepřítomnost dl. trichomů v odění listů a lodyh) na první
pohled zřetelná. Rostliny s různým typem odění sevšak vysky-
tují jak z geografického hlediska, tak z hlediska ekologického
dosti nahodile, namnoze společně na téže lokalitě a jejich roz-
lišovánĺna vyššítaxonomickéúrovni (např. jako var. glabrata
SCHOTTa var. hirsuta OPIZ) je neopodstatněné.

Ekologie a cenologie: Střídavě vlhké lou-
ky a pastviny, slatiny a slatinné louky, okraje vlh-
kých lesních cest, světlé střídavě vlhké lesy, apod.,
na střídavě vlhkých, bázemi bohatých, neutrálních
až slabě kyselých, humózních, jílovitých až hlini-
tých nebo rašelinných půdách. Ve společenstvech
třídy Molinio-An•henatheretea (diagnostický druh
svazuMolinion) a svazu Querco-Carpinion.

Rozšíření v ČR: Dříve hojnýv mezofytiku
celého území, roztr. až vzácnýv termofytiku a ore-
ofytiku. Vzhledem k vazbě na biotopy, které byly
v posledních desetiletích lidskými zásahyčastovel-
koplošně pozměněny (hlavně odvodňování, příp.
rozorání vlhkých luk) se stal výrazně méně rozší-
řeným a z řady lokalit vymizel. Vyskytuje se od
planárního do montánního stupně, s těžištěm ve
stupni kolinním až submontánním (max.: Krušné
hory,BožíDar,ca1000m;Orlickéhory,Šerlich,
ca 1000m; Šumava,Březnflc,ca 1 140m).

T: 2. Stř. Poohří (Podbořany, t), 3. Podkruš. pán., 5. Te-
rez. kotl. (Budyně nad Ohří), 6. Džbán, 7. Středočes. tab.
(Bechlín;Svárov),8. Čes.kras(„zaKarlštejnem"),9. Dol.Po-
vlt. (Praha-Mot01), 10. Praž. ploš. (Praha-Krč), 11.stř. Pol., 12.
Dol. Pojiz. (Debř), 13. Rožď. pah., 14. Cidl. pán. (Konecchlu-
mí), 15. Vých. Pol., 16. Znoj.-brn. pah. (Radostice; Kraví hora
u Znojma), 17. Mikul. pah. (pouze louky u rakouských hranic
u Mikulova), 18. Jihomor. úv-, 19. B. Karp. step., 21. Haná. —
M: ve všech fyt. o. [údaje chybějí z fyt. o. 22. Halštr. vrch., 50.
Luž. hoły, 51. Polom. hory]. —O: 85. Kruš. hory (Boží Dar), 86.
Slavk.les(Rájov),87.Brdy,88.Šum.,89.Novohr.hory(Žo-
fín),90.Jihl,vrchy(Praskolesy;Klatovec),91.Ždär.vrchy(čas-
tý), 92. Jiz. hory (Velká Jizerská louka; Tanvald), 93. Krk. („Re-
horn, louky pod vrcholem”, nutno ověřit), 95. Orl. hory
(Vrchmezí;Šerlich),99.Mor.-slez.Besk.(řadalokalit v údolí
Bečvy mezi Dolní Bečvou a Bečvicĺ).

Celkové rozšíření: Evropa, Island, z. Sibiř a Kavkaz;
v Evropěprobíháj. hraniceareálustř. Španělskem,Francií,
s. Itálií, bývalou Jugoslávií a s. Bulharskem do stř. Ukrajiny a j,
Ruska;na severnejdáledo s. Norska,stř. Švédska,j. Finska
a s. Ruska. Druhotně v Severní Americe, —Mapy: HULTÉNNE
1986: 873; MEUSEL et al. 1992:437.

Knautia LINNAEUSSp.PI.101,1753.—Syn.:ScabiosaL. Sp.PI.98,1753p.p.—TricheraSCHRADERexR.etSCH.Syst.Veg.
3/1:54, 1818.

Lit.: BORBÄsV (1904): RevisioKnautiarum. Acta Sci. Inst. Bot. Syst.R. Univ. Kolosvárinae 1:1—94.—SZABÓZ (1911):
A Knautia génusz monographiája. Math. Term.-Tudom. Közlem. 31: 1—436, EHRENDORFERF. (1962a): Beiträge zur Phylogenie

*) ZpracovalJ.Štěpánek
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derGattungKnautia(Dipsacaceae),I. CytologischeGrundlagenundallgemeineHinweise.Österr.Bot.Z 109:276—343.—EHREN-
DORFERE (1962b):CytotaxonomischeBeiträge zur GenesemitteleuropäischenFlora und Vegetation.Ber. Deutsch. Bot. Ges.
75:137-152.- EHRENDORFER F.(1976):KnautiaL. In: TUTIN G.et al. (redJ,FloraEuropaea4:60-61Cambridge.- ŠTÉPÄNEK
J. (1982): Die Chromosomenzahlen von tschechoslowakischen Arten der Gattung Knautia L (Dipsacaceae). Folia Geobot- Phy-
totax.17:359—386.—ŠTËPÁNEKJ.(1983):Rozšířeníchrastavcekřovištního(KnautiadrymeiaHeuffelsubsp.drymeia)v Českoslo-
vensku.Zpr. Čs.Bot.Společ.18:161—172.—ŠTĚPÁNEKJ. (1985):KnautiaL In: BERrovÄL. [red.],FlóraSlovenskaIV/12:154—177.
Bratislava.—ŠTĚPÁNEKJ. (1989);Chrastavecrolní krkonošský—Knautiaarzensis(L.) Coultersubsp.pseudolongifolia(Szabó)
O.Schwarz.In:SLAVÍKB.[red.],VybranéohroženédruhyflółyČSR.Stud.ČSAV1989/10:25—36.

Vytrvalé chlupaté byliny sjednoduchým nebo vícehlavým zkráceným oddenkem. Listy přisedlé nebo
krátce řapíkaté, jednoduché, celistvé nebo peřenoklané až peřenosečné. Květy oboupohlavné nebo
funkčně samičí, 4četné, v plochých nebo polokulovitých strboulech sezákrovem z kopinatých až vejči-
tých listenů, lůžko strboulu ± kulovité, bez plevek, chlupaté. Kalich smiskovitou trubkou a s 6—16ště-
tinovitými cípy, chlupatý, za plodu opadaý•, koruna souměrná, nálevkovitá až trubkovitá, se 4cípým
lemem. Plod vícepiodolistovánažka,obvykle seztlustlou bělavoustopkou (elaiosom), v obrysueliptic-
ká, ze stran mírně smáčklá, v hor. 1/2 se 4 mělkými, často nezřetelnými rýhami. —Asi 45 druhů v celé
Evropě, naKavkaze,v Malé Asii av s.Africe, druhotně v celémmírném pásus.polokoule. —Protero-
gyn. Entomogam. Alogam. Balochor. Myrmekochor.

Poznámka I: Všechnyu nás rostoucídruhy seněkdyoddělují do samostatnéhorodu TřicheraSCHRADERexR. et SCH.
Poznámka 2: V evoluci rodu Knautia docházímezidiferencujícími setaxonykevzniku zpravidlapouzegeografickýchre-

produkčních bariér, popř. bariér podmíněných polyploidizacĺ. Proto zde hraje významnou roli hybridizace, jež může podstatně
změnit nebo zvrátit procesy rozrůzňování. Zejména na kontaktu taxonů se stejným počtem chromozómů dochází velmi snadno
a často ke křížení, vznikají hybridní roje splynulou škálou morfologických přechodů mezi rodičovskými taxony nebo sesetkáváme
s populacemisezřetelnými stopami introgrese.Tyto skutečnosti předevšímztěžují taxonomickéhodnocenía určování jedinců.
Protojsou určovacíklíče sestavenytak, abymohly být použity rovněžpro přesnějšídeterminacilokálních populací,a to i těch,jež
jsou hybridního původu.

Poznámka 3: Tvar a zbarvenístrboulů jsou někdypoznamenánypřítomností biotrofnĺch parazitů—Peronosporaviolacea
BER.exCKE.a zejménasněti Ustilagoscabiosae(Sow.)Wwr., která unapadenýchrostlin vyplňujeprašníkysporamiapřeměňu-
je tak mladé strbouly v polokulovitá květenství zbytnělých poupat narůžověle béžového zbarvení.

Poznámka 4: Délka plodu v klíčích a popisech je uváděna bez ztlustlé stopky.

la Rostliny převážněs peřenoklanými ažpeřenosečnýmilisty; čepele lodyžních listů, pokud jsou ce-
listvé, úzce kopinaté až obkopinaté, nejširší v 1/2 nebo nad 1/2 délky, obvykle užší než 5 cm; vnější
zákrovní listeny 2—3(—4)><delší než široké 3—4.K. arvensis agg.

b Všechny rostliny s listy celistvými; čepele lodyžních listů kopinaté až vejčité, nejširší v 1/2 nebo pod
1/2délky, (4—)5—10cm šir.; vnější zákrovní listeny 3,5—4,5x delšínež široké 2

2a Oddenek monopodiálně větvený, ukončený listovou růžicí; lodyhy vystoupavé, vyrůstající v úžlabí
loňských listů přízemní růžice; odění dol. části lodyhy ± husté,jemné, z 0,2—0,8(—1,4)mm dl. chlu-
pů; kališníchcípů 1. K. drymeia

b Oddenek sympodiálně větvený, ukončený přímou kvetoucí lodyhou; odění dol. části lodyhy ± řídké,
hrubší, z 0,5—3,5mm dl. chlupů, nebo lodyha nabázi lysá; kališních cípů 8 2. K. maxima

1. Knautia domeia HEUFFEL—chrastaveckřovišt-
ní Tab. 125/2

Knautia drymeiaHEUFFELFlora 39:53,1856.—Syn.: Sca-
biosapannonica JACQ.Enum. Stirp.Vindob. 22, 1762.—S. syl-
vatica L. Sp.PL,ed, 2, 142,1762,nom. ambig.—Třichera syl-
vatica (L) R. et SCH. Syst. Veg. 3:57, 1818, nom. ambig.
Knautia sylvatica (L.) DUBYBot. Gall. 257,1828,norn,ambig.
—Scabiosa acuminata Opłz in BERCHT.et Opłz Oekon.-Techn.
FI. Böhm.2/1:202,1838.—Knautiapannonica (JACQ.)WETTST.
Biblioth. Bot. 5:62, 1892,non HEUFFEL1856.—K. arvensis (L)
COULTER subsp.sylvatica(L.) ČELAK.Květ.Okolí Praž.119,
1870,norn. ambig.—K. communis GODRONsubsp.sylvatica
(L) ČELAK.Prodr.FI.Böhm.2:268,1871,norn.ambig. Sca-
biosacommunis(GODRON)ČELAK.subsp.sylvatica(L) ČE-
LAK.Prodr.Květ.České2:265,1873,nom.ambig.—Tichera

communis(GODRON)ČELAK.subsp.sylvatica(L.)ČELAK.Pro-
dr. FI. Böhm.4:815,1881,nom.ambig.—Scabiosa,ylvatica var.
latericaulis ČELAK.Prodr. Květ. České4:800,1883.—Třichera
sylvaticasubsp.genuinaČELAK.Anal. Květ.Česká,ed.3,212,
1897, nom. inval.

Exsikáty: Extra fines: BAENITZHerb. Europ., no 7774.—
FI. Exs. Austro-Hung., no 2777/1,11.- FI. Hung. Exs., no 880.

Oddenek šikmý až vodorovný, zpravidla mo-
nopodiální, zakončený listovou růžicí. Lodyhy vy-
stoupavé,vyrůstající v úžlabí loňských listů přízem-
ní růžice, často 4—5x dichaziálně větvené, (30—)
50—80(—100)cm vys., v dol. části zpravidla dosti
hustě jemně oděné 0,2—1,2(—1,8)mm dl. chlupy,
méně často na bázi s tužšími delšími chlupy. Listy

Tab. 125:1Knautia maxima, Ia —detail lodyhy.—2 K. drymeia, 2a—detail lodyhy.
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přízemní růžice 10—18(—30)cm dl., řapíkaté, sče-
pelí vejčitou až eliptickou, vz. úzceeliptickou, jem-
ně nebo štětinatě chlupaté; lodyžní listy řapíkaté
až přisedlé, s čepelí celistvou, vejčitou, Sir. vejči-
tou nebo eliptickou, vz. úzce eliptickou, 8—16cm
dl., (3,5—)4,0—6,5(—9,5)cm šir., dl. zašpičatělou,
(hrubě) vroubkovanou nebo pilovitou, na bázi
uťatou nebo klínovitou, na řapík sbíhavou,měk-
ké konzistence, středně hustě a jemně oděnou
0,3—1,0mm dl. chlupy, tmavě zelenou. Strbouly

cmv průměru; zákrovní listeny (80
10—15(—23) mm dl., (1—)2—3(—5)mm šir.; kališních
cípů (8—)10—14(—16),za plodu vzpřímených; koru-
ny vínově červené až červenofialové, vz. až mod-
rofialové, vnější obvykle nepaprskující. Nažky
(3,8-) mm dl. VI-IX. Hkf.

2n = 40 (čR: 15.Vých.Pol.,21.Haná,62.
Litomyš.pán.),40,41(čR: 41.stř. Povit.),40,42
(čR: 61.Dol. Poorl.)

Variabilita: V rámci druhuje rozlišováno pět subspeciĺ,
z nichžsevšak pouze nominátní subsp.dtymeia vyskytujeve
stř.EvropěseverněodAlp. MylněbylzČR udáván(OTRUBA,
Čas.Vlasten.Mus.SpolkuOlomouc58:147—148,1949)výcho-
doalpskýaseveroapeninskýpoddruh K. dľymeia subsp.inter-
media (PERNH.et WETIST.)EHREND.,význačnýzejménažluta-
vým oděním listové růžice.

Nominátnípoddruhje naúzemíČRdostiproměnlivýnapř.
v charakteru odění lodyh a listů přízemní růžice, ve tvaru okra-
je listových čepelí, ve velikosti květenství (rostliny s nápadně
malýmistrboulybylypopsányzv.Čechjakovar.microcephala
ROHLENA, Čas.Nár.Mus.,sect.natur.,100:148,1926)atd.;jed-
ná se však pouze o individuální odchylky bez taxonomického
významu. Zvýšená proměnlivost některých populací může být
způsobena rovněž křížením nebo přítomností pozůstatků dří-
vëjšího křížení s taxony K. arvensis agg. (viz oddíl Kříženci).

Ekologie a cenologie: Mezofilní listnaté
lesy, náhradní lesní kultury, lesní lemy, na humóz-
ních, čerstvě vlhkých půdách slabě kyselé až
bazické reakce. Ve společenstvech řádu Fagetalia,
zejména svazůCarpinion aAlno-Ulmion, ale i Fa-
gion a Tilio-Acerion av příslušnýchlemovýchspo-
lečenstvech.

Rozšíření v ČR: Roztroušeněvpahorkati-
nách termoýtika a teplejšího mezofytika, méně
často v nížinách, na jz. a stř. Moravě a ve v. až stř.
Čechách.Uvedenérozšířenív ČRpředstavujes.
výběžek areálu poddruhu; pouze malá arela v ka-
ňonu Labe mezi Děčínem a Pirnou zasahuje dále
na severozápadzahraniceČR doNěmecka.Pře-
devším v kolinním, méně často v planárním nebo
suprakolinnímstupni(min.:DolníŽleb,ca130m;
max.: Budilcovice u Třebíče, vrch Jelení hlava, ca
560m). —Mapy: NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁet NEU-
HÄUSL zpr. čs.Bot.společ.3: 135,1968(Čechy);
ŠTĚPÁNEK1983:167.
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T: 15.Vých. Pol., 16.Znoj.-brn. pah. (často), 17.Miku). pah.
(jediný údaj doložený v několika herbářích „Mikulov, Pavlov-
ské vrchy" ZIMMERMANN1913BRNM, BRNU, PR vyžaduje
upřesněnílokalizaceaověření),18.Jihomor.úv.(Brno-Černo-
vice), 21. Haná (Karlovice; Kostelec u Holešova, myslivna Zá-
meček; lesKozrál).—M: 37.Šum..novohr.podh. (HO.
raždovice, Prácheň —pouze zplanění), 41. Stř. Povlt. (pouze
v blízkosti údolí Sázavyaž k soutoku s Vltavou a v širším okolí
soutokuOdBojovapo Černolicea Zahořanskourokli), 46b.
Kaň.Labe (Dolní Žleb; ProstředníŽleb), 60.Orl. opuky,61.
DOI.Poorl.,62.Litomyš.pán.,63.Českomor.mezih.,64.Ří-
čan.ploš.,65.Kutnoh.pah.,66.Hornosáz.pah.,67.Českomor.
vrch.,68. Mor. podh.Vysoč.(často),69.Želez.hory (okolí
Horky), 70. Mor. kras (často), 71. Drah. vrch. (roztr.), 72. Zábř.-
unič. úv., 73. Hanuš.-rychleb. vrch. (Chudoba; Hoštejn).

Celkové rozšíření: Jihovýchodní a stř. Evropa; subsp.
drymeia sevyskytujeod s. části Balkánskéhopoloostrova (Ju-
goslávie,jz. Rumunsko,z. Bulharsko),z. části Panonskénížiny
apředhořívých.Alp po Moravuapomezísz.ČechaSaska.—
Mapy: EHRENDORFER1962:141; EHRENDORFERBot. Jb.
102:229,1981;ŠTĚPÁNEK1983:163;MEUSELet a). 1992:438.

2. Knautia maxima (Opłz) ORTMANN—chrastavec
lesní Tab. 125/1

Knautia maxima (OPIZ in BERCHT.et OPE) OxrMANN in
GLÜCKSEUGDer Elbogner Kreis 86, 1842.—Syn.: Scabiosa
maxima Opłz in BERCHT. et Oprz Oekon.-Techn. FI. Böhm.

2/1:203, 1838.—S. media Oprz in BERCHT.et Opłz Oekon.-
Techn.FI.Böhm.2/I: 202,1838.—S.stembepgiiOpłz inBERCHT.
et opłz Oekon.-Techn. FI. Böhm. 2/1:203, 1838.- S. sylvatica
L Sp. PI.,ed. 2, 142,1762,nom. ambig.—Třichera sylvatica
(L.) R. et SCH.Syst.Veg.357, 1818,nom. ambig.—Scabiosa
dipsacifolia HOSTFI. Austr. 1:191,1827,non SCHRANK1824.—
Knautia sylvatica (L.) DUBYBot. Gall. 257, 1828,nom. ambig.
—K. dipsacifolia KREUTZERAnthochron. PI. Eur. Med. 223,
1840.—Třicheradipsacifolia (KREUIZER)NYMANSyll.FI. Eur.,
Suppl.14,1865.—Knautia arvensissubsp.sylvatica(L) ČE-
LAK.Květ. Okolí Praž. 119, 1870,nom. ambig. —K. communis
subsp.sylvatica(L) ČELAK.Prodr.FI.Böhm.2:268,1871,nom.
ambig.—Scabiosacommunissubsp.sylvatica(L.)ČELAK.Pro-
dr. Květ.České2:265,1873,nom.ambig.—Třicheracommu-
nis subsp.sylvatica(L) ČELAK.Prodr.FI.Böhm.4:815,1881,
norn.ambig.—Scabiosasylvaticavar.terminalisČELAK.Pro-
dr.Květ.České4:800,1883. Ticherasylvaticasubsp.dipsa-
cifolia (SCHRANK)ČELAK.Anal. Květ.Česká,ed.3,212,1897.

Exsikáty: TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 715b(ut Scabi-
osaanensis ôlongifolia W,et K.).—Extra fines:BAENITZHerb.
Europ., no 7775. - FI. E„s. Austro-Hung., no 2276/1,11.- MAG-
NIER FI. Selecta Exs., no 860.

Oddenek zpravidla šikmý, někdy zkrácený,
sympodiální, zakončený kvetoucí lodyhou, bez
přízemních listových růžic nebo spozději sevyví-
jejícími postranními růžicemi. Lodyha přímá, 1—2
(—3)x dichaziálně větvená, (40—)50-100(—140)cm
vys., v dol. části zpravidla štětinatě chlupatá s 0,5
až 2,5(—3,2)mm dl. chlupy. Lodyžní listy přisedlé
nebo nevýrazně řapíkaté, s čepelí celistvou, (úzce)
vejčitou až eliptickou, (8—)12—20cm dl., (3,5—)
4,0—6,5 cm šir., mělce oddáleně vroubkovanou
nebo mělce až hrubě oddáleně pilovitou, dl. za-
špičatělou, na bázi klínovitou, pozvolna přecháze-
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jící v křídlatý řapík, bylinné konzistence, obvykle
řídce oděnou (0,3—)0,5—1,5mm dl. chlupy, na svr-
chní straně často lysou; zbarvení spodní strany listů
za sucha zpravidla poněkud světlejší, nasivěle ze-
lené. Strbouly (2,0—)2,5—3,5(—4,5)cm v průměru;
zákrovní listeny 13—20 mm dl., 2—5 mm šir.;
kališních cípů obvykle 8, za plodu vzpřímených;
koruny růžové, světle červenofialové až modrofia-
lové, vnější mírně paprskující. Nažky (4,3—)4,7—5,8
(-6,8) mm dl. VII-IX. Hkf.

2n = 60(ČR: 28a.Kynšp.vrch.,35b.Hořov.
kotl„ 88b.Šum.pláně)

Variabilita: Druh značně proměnlivý, rozpadající sev ca
5 poddruhů, z nichž však pouze nominátnĺ subsp. maxima se
vyskytujev ČR.

Ekologie a cenologie: Smrčiny, suťové
lesyajejich lemy, lesnímýtiny, křoviny, méně často
lužní lesy. Půdy zrnitostně rozmanité, s vyššímob-
sahem humusu, převážně na silikátových horni-
nách, zpravidla čerstvě vlhké až vlhké. Nejčastěji
ve společenstvech svazů Tilio-Acenon, Athyrio al-
pestris-Piceion, podsvazuAlnenion glutinoso-in-
canae, popř. v dalších společenstvech řádu Fage-
talia sylvaticae ajeho kontaktních společenstvech.

Rozšíření v ČR: Pouzevjz. poloviněČech
a na jz. Moravě; roztroušeně v oreoýtiku a v
chladnějších polohách mezofytika. Těžiště rozší-
ření je ve stupni submontánním až supramontán-
ním; ve stupni suprakolinním zřídka (min.: kaňon
Otavy a Vltavy v okolí Zvíkova, ca 360 m; max.:
Šumava,Kvilda,Bučina,ca1170m).ÚzemímČR
probíhá sv. hranice rozšíření poddruhu.

M: 25a.Kruš.podh.vl., 26.Čes.les,28.Tep.vrchy,29.
Doup. vrchy, 31. Plz. pah., 32. Křivokl., 33. Branž. hv. (Chod-
ská Lhota), 34. Plán. hřeb., 35. Podbrd., 36. Horaž. pah. (Tcho-
řovice;Závišín),37.Šum.-novohr.podh.(často),38.Bud.pán.,
40.Jihočes.pah.,41.Stř.Povlt.,66.Hornosáz.pah.,67.Česko-
mor. vrch., 68. Mor. podh. Vysoč.—O:85. Kruš. hory, 86. Slavk.
les,87.Brdy,88.Šum.(často),89.Novohr.hory,90.Jihl. vr-
chy,91.Ždär.vrchy(StudniceuNovéhoMěstanaMoravě).

Celkové rozšíření: Horské oblasti stř. Evropy od stř.
Francie po ukrajinské a rumunské Karpaty, na sever po v. Bel-
gii aj. Polsko, na jihu po s. Itálii a v. Jugoslávii. —Mapy: MEU-
SEL et al. 1992:438.

3 —4. Knautia arvensis agg.
Oddenek sympodiální, často značně zkrácený,

bez středové přízemní růžice listů, pouze někdy
(obvykle po odkvětu) s nápadněji vyvinutou po-
stranní přízemní růžicí. Lodyhy zpravidla přímé;
lodyžní listy nejčastěji peřenoklané až peřenoseč-
né, zřídka čepel lodyžních listů celistvá a pak úzce
kopinatá až obkopinatá, nejširší v 1/2 nebo nad
1/2 délky a obvykle užší než 5 cm. Vnější zákrovní
listeny 2—3(—4)xdelší než široké; koruny růžové,

červenofialové, modrofialové, nebo bledožluté,
popř. zbarveny kombinacemi těchto barev; kališ-
ních cípů zpravidla 8.

Souborný druh K. arvensis agg.zahrnuje řadu
drobných druhů, poddruhů a lokálních ras, rozší-
řených téměř v celém areálu rodu s těžištěm di-
verzityv j. Evropě. - Mapy: HULTÉNNE 1986:873;
MEUSEL et al. 1992:437.

Poznámka: K přesnému určení je často nutné studovat
více rostlin dané populace, aby bylo možné odhalit případné
Stopy introgrese, která je u Knautia arvensis agg. dosti častá.

la

b

2a

b

3a

b

4a

b

Oddenek vždy sympodiálně větvený, zpravidla
značně zkrácený, ukončený přímou lodyhou,
listové růžice (pokud jsou vytvořeny) postran-
ní; lodyhy v dol. části lysé nebo ± řídce oděné
štětinatými, 0,5—3,2mm dl. chlupy nebo též
pýřité zahnutými, 0,05—(),20mm dl. chlupy; čle-
něné lodyžní listy s (2—)3—6(—10)úkrojky na
každé straně, zpravidla nejsou výrazně lyrovi-
tě peřenosečné; vnější zákrovní listeny 2,0—
3,0(—3,5)x delší než široké; kališních cípů nej-
častěji 8 2

Alespoň některé rostliny smonopodiálně vět-
veným oddenkem, tj. s oddenkem zakončeným
listovou růžicí a s postranními vystoupavými
lodyhami; lodyhy v dol. části obvykle hustě
oděné zahnutými, 0,2—0,4mm dl. chlupy a rov-
nými, 0,5—1,8(—2,5)mm dl. chlupy; členěné lo-
dyžní listy lyrovitě peřenosečné s 1—4(—5)
úkrojky na každé straně,jemně chlupaté; vnější
zákrovní listeny 3,5—4,0x delší než široké; ka-
lišních cípů 4

Přízemní listové růžice zakvětu častopřítom-
ny; štětinovité trichomy na lodyhách vždy s ne-
zbarvenou bází; koruny nažloutle bflé ažsvětle

4. K. kitaibeliižluté, za sucha sytě žluté
Přízemnílistové růžice nejsouobvykle zakvě-
tu vyvinuty; štětinovité trichomy na lodyhách
s fialově zbarvenou nebo nezbarvenou bází;
koruny nejsou čistě světle žluté nebo žlutobí-
lé, za sucha nejsou sytě žluté . 3

Koruny špinavě žluté, nazelenale žluté, špina-
vě nažloutle růžové až špinavě růžové ......

3 x 4. K. arvensis X kitaibelii

Koruny růžové,fialověrůžovéažmodrofialové,
zřídka světle růžové až bělavé

. 3. K. arvensis

Koruny vínově červené, růžové až červenofia-
lové

3a x 1.K. arvensis subsp.arvensis x drymeia
Koruny špinavě žluté, špinavě nažloutle růžo-
vé až špinavě růžové ..
pensis subsp. arvensis x drymeia x kitaibelii
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3. Knautia arpensis (L.) COULTER—chrastavec
rolní

Knautia arvensis (LINNAEUS)COULTERMém. Dipsac.41,
1823.—Syn.: Scabiosaanensis L. Sp.Pl. 99, 1753.—Třichera
arvensis (L) SCHRADERPl. Sem.Hort. Acad. Gotting. 1814[non
vidi]. —Knautia communis GODRONFI. Lorraine.1:322, 1843.
—K. communissubsp.anensis (L) ČELAK.Prodr.FI.Böhm.
2:268,1871.—Scabiosacommunis(GODRON)ČELAK.Prodr.
Květ.České2:265,1873.—S. communissubsp.anensis (L)
ČELAK.Prodr. Květ. České2:265,1873. 7řichera communis
Prodr. FI. Böhm. 4:815,1881.—T contmunis subsp.anensis
(L.) ČELAK.Prodr.FI.Böhm.4:815,1881.

Exsikáty: Extra fines: FI. Exs. Austro-Hung., no 2271/
- Herb. FI. Ross., no 318.

Oddenek šikmý, zpravidla zkrácený, sympodi-
ální, zakončený kvetoucí lodyhou, za květu obvykle
bez postranních přízemních listových růžic. Lody-
hy přímé, obvykle1—2xdichaziálněvětvené,(25—)
40—80(—120)cm vys., v dol. části zpravidla pouze
(řídce) štětinatě chlupaté (chlupy na bázi svalem
nezbarvených nebo fialově zbarvených pokožko-
vých buněk, rovnovážně nebo nazpět odstálé,
0,6—3,3mm dl.) nebo též pýřitá (chlupy 0,1—0,3
mm dl.); stř. a hor. internodia téměř vždy hustě
pýřitá s 0,05—0,25mm dl. chlupy a řídce štětinatá;
mezi trichomy poslednflło internodia pod
květenstvím často 0,05—0,20mm dl. stopkaté žláz-
ky sfialovou hlavičkou. Lodyžní listy zpravidla při-
sedlé, peřenoklané až peřenosečné, v obrysu ko-
pinaté až šir. vejčité, s čárkovitě
kopinatými až kopinatými, obvykle celokrajnými
úkrojky na každé straně a s úzce kopinatým až ko-
pinatým, celokrajným nebo zubatým koncovým
úkrojkem dosahujícím 1/3—2/3celkové délky listu,
méně často lodyžní listy celistvé, úzce kopinaté,
kopinaté až obkopinaté, nejširší v 1/2 nebo nad
1/2 délky, obvykle užší než 5 cm. Strbouly s květy
oboupohlavnými nebo funkčně samičími, (1,9—)
2,6—3,9(—4,4)cm v průměru; zákrovní listeny ko-
pinaté až vejčité, (7—)9—16(—19)mm dl., 3—8mm
šir., 2—3(—4)>< delší než Sir.; kališních cípů (6—)8
(—11),za plodu rozestálých; koruny nejčastěji rů-
žové, fialově růžové, fialově červené až modrofia-
lové, vz. bělavé;prašníkya blizny bělavénebo rů-
žové, Nažky (3,1—)3,6—5,1(—6,0)mm dl. VI—IX.

Variabilita: Velmi proměnlivý druh; bylo popsáno množ-
stvĺ vnitrodruhových taxonů založených na ± nápadných mor-
fologických odchylkách (např. na základě různého rozložení
listů nalodyze,charakteru členěnílistů, žláznatostilodyh,veli-
kosti strboulů, přítomnosti vyvinutých tyčinek, paprskování
okrajovýchkvětů, atd.). Většina těchto odchylekvšakpředsta-

vuje pouzeekomorfózy nebo individuální odchylky běžné uvnitř
populací chrastavcůa nemátedy žádný taxonomickývýznam.
Přesto zůstává značná mezipopulačnĺ proměnlivost pravděpo-
dobně odůvodněně taxonomicky hodnotitelná jako podklad pro
rozlišování několika geograficko-ekologických poddruhů. Na-
víc dochází na styku areálů K. arvensis a řady dalších druhů
k hybridizaci, často introgresivnmo charakteru, nebo ke vzniku
hybridogennĺchtaxonů.To všezejménav některýchoblastech
j. Evropy značně znepřehledňuje doposud zcela nedostatečně
prozkoumanou vnitrodruhovou systematiku K. arvensis.

Celkové rozšíření: Téměř v celé Evropě, s výjimkou
některých částí Středozemí (zde pozor na záměny s jinými ta-
xonyK. an'ensisagg.neboK. purpurea agg.)av z. částiStřed-
ní Asie a na z. Sibiři; druhotný výskyt je znám na Islandu, Faer-
ských ostrovech, v z. části Severní Ameriky a na Dálném
východě. —Mapy: EHRENDORFER1962:142; MEUSELet al.
1992:437.

la

b

Členěnélodyžnílistytéměřlysé,peřenolaloč-
né, peřenoklané až peřenodílné, často s asy-
metricky vyvinutými postranními úkrojky
a s koncovým úkrojkem krátkým, dosahujícím
1/3—2/5celkové délky listu; strbouly vždy vel-
ké, ca 4 cm v průměru; nažky5,2—5,7mm dl.

. (c) subsp.pseudolongifolia
Členěnélodyžnílistyzpravidlaštětinatěchlu-
paté a na spodní straně často též pýřité, peře-
nodílné až peřenosečné, s postranními úkroj-
ky symetricky postavenými, s koncovým
úkrojkem delším, dosahujícím 1/3—1/2délky
listu; strbouly menší ažstř. velikosti, 2,4—3,7cm
v průměru; nažky 3,6—5,1mm dl.. 2

2a Vnější zákrovní listeny 12—16mm dl.; nažky
4,2—5,1mm dl.; počet chromozómů 2.n = 40

(a) subsp. arvensis
b

3a

b

Vnější zákrovní listeny 9—14mm dl.; nažky
3,6—4,7mm dl.; počet chromozómů 2.n = 20,
40 3

Lodyha pod květenstvím vždy žláznatá; strbou-
ly menší, 2,4—2,7 v průměru; koruny sytě
fialově nachové (d) subsp.serpentinicola
Lodyha pod květenstvím zpravidla bez stopka-
týchžlázek;strbouiy 2,6—3,5cmv průměru; ko-
runy světlejších odstínů růžové ažmodrofialo-
vé . (b) subsp.pannonica

(a) subsp. arvensis —chrastavec rolní pravý
Tab. 126/2

Syn.: Scabiosapolymorpha E W SCHMIDTFI. Boëm. Inch.
3: 76, 1794.-S. bohemica E W.SCHMIDTFI. Boëm. [nch. 3:79,
1794. S. arvensis var. stricta SEIDL ex POHL Tent. FI. Bohem.

1:132,1809.—S. stricta (SEIDLex POHL)OPIZin BERCHT.et
OPIZOekon.-Techn. FI. Böhm. 2/1:200, 1838.—Knautia bohe-
mica (F.W.SCHMIDT)WILLKOMMFührer Reich Pfl. 347, 1882.

Tab. 126: I Knautia arvensissubsp.pseudolongifolia, la, lb —detaily listů. —2 K. arvensissubsp.anensis, 2a—plod.
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—K. arvensissubsp.polymorpha (E W. SCHMIDT)O. SCHWARZ
Mitt. Thüring. Bot. Ges. 1:118, 1949.

Exsikáty: Extra fines: WOEOSZCZAKFI. Polon. Exs., no
639.

Kvetoucí rostliny často svíce lodyhami, obvyk-
le bez postranních přízemních listových růžic.
Lodyhy (25—)40—80(—120)cm vys., 1—2xvětvené,
zpravidla dosti hustě pýřité a štětinatě chlupaté,
podkvětenstvímčastožláznaté.Členěnélodyžní
listy peřenodílné až peřenosečné, v obrysu kopi-
naté až šir. vejčité, s postranními úkrojky ± syme-
tricky rozloženými po obou stranách, s koncovým
úkrojkem dosahujícím obvykle 1/3—2/3délky listu;
tisty štětinatě chlupaté, na spodní straně obvykle
též pýřité; délka svěracích buněk průduchů na
spodnístranělodyžníchlistů (27—)33—43(-47)um.
Strbouly středně velké, cm
v průměru; vnější zákrovní listeny kopinaté, (9—)
12—16(—19) mm dl., 3,5—8,0mm šir. Květy obou-
pohlavné nebo funkčně samičí,sezakrnělými praš-
níky; koruny nejčastěji růžové až modrofialové,
zřídka bělavé; pylová zrna gm
v průměru. Nažky (3,6—)4,2—5,1(—6,0)mm dl.
VI-IX. Hkf.

2n= 40(ČR:vícezjištěnízceléhoúzemí),39,
40(čR: 2b.Podboř.kotl.),40,41(čR: 2a.žatec.
Poohří, 56b. Jil. Podkrk.)

Variabilita: Morfologicky velmi proměnlivá subspecie,
zejména v členění listů (rostliny s nečleněnými listy označová-
ny jako f. integrata BRIO.), v rozložení listů na lodyze (rostliny
s listy nahloučenými na bázi lodyh —f. nana SZABÓ),v odění
lodyh (rostliny slodyhamipodkvětenstvímžláznatými—f.glan-
dulosa FROEL)aj. Téměř každápopulacev přírodě je tvořena
rostlinami, které lze přiřadit k několika takovýmto vnitrodru-
hovým taxonům. Jedná se tedy zřetelně o individuální odchyl.
ky nebo stanovištní modifikace (např. sciomorfózy) bezskuteč-
ného taxonomickéhovýznamu.Na kontaktu sK. drymeia nebo
K. kitaibelii docházík hybridogennĺmuovlivňování populací
a zvyšováníjejich proměnlivosti (viz oddfl Kříženci).

Ekologie a cenologie: Suché amezofilní
louky, pastviny, travnaté a křovinaté svahy,náspy
a přikopy komunikací, lesní lemy. Zpravidla na
hlubších, často skeletovitých, sušších až čerstvě
vlhkých půdách slabě kyselé až zásadité reakce.
Předevšímve společenstvechtříd Molinio-Arrhe-
nathereteaaFestuco-Brometea;diagnostickýtaxon
svazuArrhenatherion a podsvazuCoronillo vari-
ae-Festucenionrupicolae (svazFestucionvalesia-
cae).

Rozšíření v ČR: Roztroušeněažhojněpo
celém území, s těžištěm rozšíření v termofytiku
a mezofytiku, v oreofytiku pouze v teplejších ob-
lastech v územích s hustějším osídlením. Od pla-
nárního do submontánního stupně, ojediněle
a pravděpodobně přechodně až do stupně supra-
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montánnmo (max.: chata na Králickém Sněžníku,
1 360 m).

Celkové rozšíření: Severní polovina Evropy a z. část
Asie, od z. Evropy po z. Sibiř, na sever ve Skandinávii až po
6T s.š.;jižní hranice areálu je nedokonale známa.

(b) subsp. pannonica (HEUFFEL)O. SCHWARZ—
chrastavec rolní panonský
Knautia arvensis(Linnaeus) COULTERsubsp.pannonica

(HEUFFEL)O. SCHWARZMitt. Thüring. Bot. Ges. 1:118, 1949.
—Syn.: Knautia arvensis (L) COULTERvar.jasionea BORBÁS
Acta Sci. Inst. Bot. Syst. R. Univ. Kolosvárinae 1:75, 1904.—
Třicheraanensis (L) SCHRADERsubsp.pannonica (HEUFFEL)
SOJÁKčas.Nár.Muz.,ser.natur.,148:197,1979.

Exsikáty: Extra fines: BAENITZHerb. Europ., no 7770 (ut
K. anensis var.jasionea BORBÄS).

Kvetoucí rostliny často s více lodyhami, za
květu zpravidla bez postranních přízemních listo-
vých růžic. Lodyhy (25—)40—80(—120)cm vys.,
1—2xvětvené, zpravidla dosti hustě pýřité a štěti-
natě chlupaté, pod květenstvím zřídka žláznaté.
Členěnélodyžnílistypeřenodílnéažpeřenosečné,
v obrysu kopinaté až šir. vejčité, s postranními
úkrojky ± symetricky rozloženými po obou stra-
nách, s koncovým úkrojkem dosahujícím obvykle
1/3—2/3délky listu; listy štětinatě chlupaté, na
spodní straně obvykle též pýřité; délka svěracích
buněk průduchů na spodní straně lodyžních listů
(18—)26—35(—42)um. Strbouly malé až středně
velké, (1,9—)2,6—3,5(—4,4)cm v průměru; vnější
zákrovní listeny kopinaté ažvejčité, (7—)9—14(—17)
mm dl., 3—7mm šir. Květy oboupohlavné nebo
funkčně samičí, se zakrnělými prašnily•, koruny
nejčastěji růžové, fialově červené nebo modrofia-
lové; pylovázrna um v průmě-
ru. Nažky mm dl. VI-IX. Hkf.

2n = 20(čR: 19.B.Karp.step.)
Variabilita: Vnitropopulační proměnlivost je charakte-

rem i významem obdobná jako u subsp.anensis (viz výše)s tím,
ževČR nenívariabilitasubsp.pannonicazvyšovánakřížením
či introgresí.

Ekologie a cenologie: Suché a mezofilní
louky, písčiny, vinice, sady,pastviny, travnaté sva-
hy a příkopy komunikací, lemy křovin a lesů. Na
hlubších, někdy skeletovitých, sušších až čerstvě
vlhkých půdáchneutrální ažzásaditéreakce.Nej-
častěji ve společenstvech tříd Festuco-Brometea,
Molinio-Arrhenatheretea a TřifoIio-Geranietea.

Rozšíření ČR: V termofytikua teplejším
mezofytiku jv. Moravy především v planárním
až suprakolinním stupni. S jistotou znám dosud
z Bílých Karpat, Jihomoravských úvalů a Jihomo-
ravské pahorkatiny; pravděpodobně se vyskytuje
na Pavlovských vrších, ve Středomoravských Kar-
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patech, ve Znojemsko-brněnské pahorkatině a
snad i jinde. Podrobnější obraz rozšíření však není
známavyžadujedalšístudium.ÚzemímČRpro-

s. hranice celkového rozšíření.

Celkové rozšíření: Jižníčáststř. Evropya snadi v dal-
Ších oblastech j., jv. a jz. Evropy; rozšíření subspecie je však
velmi nedostatečněznámé,neboťnení obvykleodlišovánaod
dalších přibuzných taxonů. - Mapy. EHRENDORFER1962:142.

(C) subsp.pseudolongifolia (SZABÓ)O. SCHWARZ—
chrastavec rolní krkonošský Tab. 126/1
Knautia arvensis(LINNAEUS)COULTERsubsp.pseudolon-

gifolia (SZABÓ)O. SCHWARZMitt. Thüring. Bot. Ges. 1:118,
1949.—Syn.: Knautia arvensisvar.pseudolongifolia SZABÓ
Math. Közlem. 31:244,1911.—K. pseudolongi-
folia (SZABÓ)ŽMUDABull. Acad. Sci. Cracov., sci, natur.,
1916:171,1917.—7řichera arvensis subsp.pseudolongifolia
(SZABÓ)HOLUBPreslia 51:282, 1979.

Kvetoucí rostliny obvykle s jednou lodyhou
aspostrannímipřízemnímilistovými růžicemi.Lo-
dyha 25—45cm vys., nevětvená, řídce pýřitá a ště-
tinatá, na posledním internodiu pod květenstvím
též roztr. žláznatá. Přízemní listové růžice zpravi-
dla za květu vyvinuty, s 3—7(—10)cm dl. listy, s če-
pelí úzce obkopinatou až obvejčitou, řídce štěti-
natou, pozvolna přecházející v 0,5—3,0cm dl. řapłk.
Lodyžní listy až 15cm dl., přisedlé, celistvé, úzce
kopinaté až obkopinaté nebo peřenolaločné až
peřenoklané, v obrysu úzce kopinaté až kopinaté,
na každá straně s 2—6často nerovnoměrně vyvi-
nutými úkrojky a s koncovým úkrojkem krátkým,
dosahujícím 1/3—2/5celkové délky listu, velmi řídce
pýřité, tužší konzistence; délka svěracích buněk
průduchů na spodní straně lodyžních listů (28—)
31—37610) um. Strboul velký, (3,0—)3,9(—4,4)cm
v průměru, svnějšími zákrovními listeny kopina-
tými až vejčitými, (13—)15—18mm dl., 4,5—7,0mm
šir. Květy vždy oboupohlavné; koruny růžové až
fialově růžové; pylová zrna (88—)90—100(—108)urn
v průměru. Nažky (4,8—)5,2—5,7(—5,8)mm dl.
VIII-IX. Hkf.

2n = 20(čR: 93b.Krk. subalp.)
Ekologie a rozšíření v ČR: Stenoende-

mit Krkonoš, popsaný a známý pouze z jediné lo-
kality na hřbítku mezi kary Velké aMalé Kotelné
jámy a přilehlých skalních rozsedlin v rozvolně-
ných subalpínských trávnících na svazích,okrajích
sutí a skalních teráskách, na humusem bohaté,
vesměsmělké skeletovité půdě naminerálně bo-
hatém, bazickém podkladu (vápencové a erlano-
vé vložky) v nadmořské výšce 1320—1400m. Roste
zde hlavně v porostech asociaceSaxifragooppo-
sitifoliae-Festucetumversicoloris WAGNEROVÁet
ŠÍROVÁ 1971(svazAgrostionalpinae),méněčas-
to v kontaktních společenstvechsvazuGenistion.
A Mapy:ŠTĚPÁNEK 1989:28.

O: 93b. Krk. subalp. (Velká Kotelná jáma; údaje z jiných
nalezišťjsou mylné).

(d) subv serpentinicola SMEJKAL—chrastavec rol-
ní hadcový
Knautia arvensis(LINNAEUS)COULTERsubsp.serpentini-

cola SMEJKAL in schedis.

Kvetoucí rostliny zpravidla s jednou lodyhou,
za květu často s postranními přízemními listový-
mi růžicemi. Lodyhy často útlé, vystoupavé nebo
přímé, (11—)25—70cm vys., nevětvené nebo 1—2x
větvené, zpravidla dosti hustě pýřité a štětinatě
chlupaté,podkvětenstvímžláznaté.Členěnélo-
dyžní listy peřenodílné až peřenosečné, v obrysu
kopinaté ažvejčité, s postranními úkrojky ± syme-
tricky rozloženými po obou stranách, v počtu 1—4
(—7),s koncovým úkrojkem dosahujícím obvykle
2/5—1/2délky listu; listy štětinatě chlupaté; délka
svěracích buněk průduchů na spodní stranč lody-
žních listů (25—)28—37(—43)um. Strbouly malé,
(2,1—)2,4—3,3(—3,8)cm v průměru; vnější zákrov-
ní listeny kopinaté ažvejčité, mm dl.,
3,0—5,5mm šir. Květy oboupohlavné; koruny sytě
nachově až fialově červené; pylová zrna (80—)
84—94(—105)gm v průměru. Nažky (3,5—)4,1—4,7
(-5,4) mm dl. VI-IX. Hkf.

2n = 20(čR: 41.stř. Povit.,91.Žďár.vrchy);
39,40,41(čR: 28c.Mnich.had.)

Variabilita: Jednotlivé lokální populace seponěkud od-
lišují v některých morfologických znacích (mohutnost rostlin,
frekvence přítomnosti přízemních listových růžic za květu, po-
čet postranních úkrojků lodyžních listů, odstín zbarvení korun,
aj.); rozdíly jsou všakpoměrněmalé,odrážejíspíšeurčité ten-
dence v diferenciaci izolovaných populací a proto mohou být
sotva podkladem pro taxonomické členění. Pozoruhodnější je
karyologická variabilita —zjištění diploidních a tetraploidních
populací by mohlo být důkazemfylogenetickénejednotnosti
subsp.serpentinicola. Morfologické znakyvčetněznakůkore-
lovaných obvykle sploidní úrovní (velikost průduchů, pylových
zrn, celková velikost rostlin i jednotlivých orgánů) však nazna-
čují, že tetraploidní populace z mariánskolázeňských hadců má
blíže k diploidním serpentinikolnĺm populacím nežk subsp.ar-
vensis a že je zde asi přímá mikroevoluční souvislost. Zřejmá
reproduktivní izolovanost je nicméně významným jevem, který
bude pravděpodobně nutno při dalším studiu vzít v úvahu.

Ekologie a cenologie: Světlé reliktní
bory, lesní světliny a okraje cest; na skeletovitých,
mineráině bohatých půdách extrémního chemis-
mu vznikajících větráním serpentinitů. Především
ve společenstvech pravděpodobně náležejících
svazu Erico-Pinion, popř. ve společenstvech ná-
hradních.

Rozšíření v ČR: Ostrůvkovitěvmezofyti-
ku a oreofytiku v oblastech rozsáhlejších výchozů
hadců—na mariánskolázeňskýchhadcích (tetra-
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ploidní), na hadcích dolnokralovických (diploid-
ní) a hadcíchmezi Starým Ranskema Havlíčko-
vou Borovou (diploidní). Známé výskyty jsou
v suprakolinnĺma submontánnĺmstupłô(min.:
Borovsko, svahy nad Sedlickým potokem, ca 370
m; max.: Prameny, vrch Vlčí hřbet, ca 880 m).
Další nálezy v oblastech s reliktními bory nejsou
vyloučeny.

M: 28c. Mnich. had. (zvl. v j. části), 41. Stř. Povlt. (Borov-
sko). O: 91. Ždär. vrchy (hadcemeziStarýmRanskema
Havlíčkovou Borovou).

Poznámka: Celkové rozšíření poddruhu není známo; ne-
lzevyloučit,žesejednáo endemickýtaxonČeskéhomasivu.

4. Knautia kitaibelii (SCHULT.)BORBÄS—chrasta-
vec Kitaibelův

Knautia kitaibelii (SCHULTES)BORBÄSActaSci. Inst. Bot.
Syst.R. Univ. Kolosvárinae 1:60, 1904.—Syn.: Scabiosa kitai-
belii SCHULTESObserv.Bot. 18, 1809.—S.pubescensW.et K.
ex WILLI). Enum. Pl. Hort. Reg. Bot. Berol. 146, 1809.- Ti-
chem pubescens (W.et K. exWILLD.) R. et SCH.Syst.Veg. 357,
1818.—Scabiosacarpathica FISCHERexREICHENB.FI. Germ.
Excurs.193,1832.—Knautiaarvensisvar.carpathica (FISCHER
exREICHENB.)REUSSKvětnaSlov.210,1853.—K. carpathica
(FISCHERin REICHENB.)HEUFFELFlora 14:50, 1856.—Tiche-
ra carpathica (FISCHERex REICHENB.)NYMANSuppl.Syll. FI.
Europ. 14, 1865.—Knautia moravica SCHURex HOLUBYSlov.
Pohľady 1:560, 1881, non SCHUR1894. —Třichera arvensis
subsp.carpathica (FISCHERex REICHENB.)NYMANConsp.FI.
Europ. Suppl. 11/1:160,1889.—T kitaibelii (SCHULT.)BORBÁS
in PALLASNagyLexikona 7:1,1894.—KnautiaebumeaSCHUR
Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 33:248, 1894.—K. arvensis subsp.
pubescens(W.et K. exWILLD.)O, SCHWARZMitt. Tt)üring.Bot.
Ges.1:118,1949.—Knautiaarvensissubsp.kitaibelii (SCHULT.)
Dos•rÄLKlíč.Úpln. Květ.ČSR745,1954,nom.illeg.

Poznámka: JménaScabiosakitaibelii SCHULT.a S.pu-
bescensW.et K. exWILLD.bylapublikovánatéhožroku—1809.
BORBÄS(1904:60)tvrdí, žeSchultesovojméno je prioritní, ale
neuvádípro toto tvrzení žádné důvody. V současnédobé je
Borbásův názor obecně přijímán.

Exsikáty: Extra fines: BAENITZHerb. Europ., no 7771,
7773.- FI. Exs.Austro-Hung., no 2272/1,11.- FI. Hung. Exs.,
no 879.

Oddenek šikmý, zpravidla zkrácený, sympodi-
ální, zakončený kvetoucí lodyhou, za květu obvykle
s postranními přízemními listovými růžicemi. Lo-
dyhy přímé, obvykle 1—2x dichaziálně větvené,

cm vys., v dol. části zpravidla
pouze štětinatě chlupaté (chlupy na bázi s valem
nezbarvených pokožkových buněk, rovnovážně až
nazpět odstálé, 0,8—3,2mm dl.) nebo též pýřité
(chlupy 0,1—0,3mm dl.); stř. a hor. internodia té-
měř vždy hustěpýřitá s0,05—0,20mm dl. chlupy a
řídceštětinatá; mezi krycími trichomy posledního
internodia pod květenstvím často 0,05—0,20mm dl.
stopkaté žlázky se žlutou nebo žlutohnědou hla-
vičkou. Lodyžní listy zpravidlapřisedlé,peřenodfl-
né až peřenosečné, v obrysu vejčité až šir. vejčité,
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s čárkovitě kopinatými až kopinatý-
mi, celokrajnými úkrojky na každé straně a s ko-
pinatým až vejčitě kopinatým, celokrajným nebo
zubatým koncovým úkrojkem dosahujícím 1/3—2/3
celkové délky listu; méně často lodyžní listy celist-
vé, kopinaté ažobkopinaté, nejširší v 1/2 nebo nad
1/2 délky, obvykle užší než 5 cm; listy jsou bylin-
né, měkké nebo tužší konzistence, chlupaté, na
svrchní straně štětinatě chlupaté nebo ± lysé. Str-
bouly s květy oboupohlavnými, (2,5—)3,0—3,5(—4,5)
cm v průměru; zákrovní listeny kopinaté až vejči-
tě kopinaté, (12—)14—17(—21)mm dl., (4,5—)5,5—
6,0(—7,0)mm šir., 2,5—3,0xdelší než široké.; ka-
lišních cípů (7—)8(—10),za plodu rozestálých;
koruny nažloutle bilé až světle žluté, za sucha ±
sytěžluté; prašnłlcyablizny bělavé nebo světlehně-
dožluté. Nažky (3,8—)4,4—5,2(—6,5)mm dl. VI—
VIII. Hkf.

2n = 40(ČR: 19.B. Karp.step.)
Variabilita: Nápadná morfologická proměnlivost zejmé-

na ve tvaru lodyžních i přízemních listů, vevelikosti přízemních
listových růžic, v postavení listů na lodyze a v hustotě odění je
taxonomicky nevýznamná. Zvýšení variability v některých ob-
lastech výskytu souvisí s introgresí tetraploidní K. arvensis
subsp.arvensis (viz 3a x 4. K. x posoniensis).

Ekologie a cenologie: Přirozené i polo-
kulturní louky, pastviny, křovinaté stráně, lesní
lemy a světliny, sady, meze, okraje cest. Na hlub-
ších,vlhkých ažčerstvě vlhkých půdách bazické až
neutrální reakce. Nejčastěji ve společenstvech tříd
Molinio-Arrhenatheretea, Festuco-Brometea a Iři-
folio-Geranietea.

Rozšíření v ČR: Původnípravděpodobně
pouze na jv. Moravě —v termofytiku a mezofyti-
ku Bílých Karpat a Javornłlců, v kolinním až sub-
montánním stupni (min.: více lokalit na úpatí Bí-
lých Karpat, ca 200 m; max.: Javorníky, hřeben
mezi Malým Javorníkem aPortášem, ca 900—1000
m).Výskytv ČRtvoříz. hranicicelkovéhorozší-
ření druhu. Sekundární rozšíření souvisí zřejmě
s introgresivní hybridizací s K. arvensis subsp.
anensis (viz oddíl Kříženci). V současnosti lze na-
lézt jedince nebo populace rostlin morfologicky
odpovídajícíchpopisu K. kitaibelii téměř na celé
Moravěavev.poloviněČech.Těžištědruhotného
rozšíření je v planárním až suprakolinním stupni.

Původní rozšíření: T: 19.B. Karp. step. (hojné). —M:
78. B. Karp. les.,82. Javorn.

Druhotné rozšíření: T: 15.Výcb. Pol., 18.Jihomor. úv.,
20. Jihomor. pah., 21. Haná. —M: 41. Stř. Povlt., 66. Hornosáz.
pah.,67.Českomor.vrch.,68.Mor. podh.Vysoč.,69.Želez.
hory, 70. Mor. kras, 71. Drah. vrch., 76. Mor. brána, 77. Stře-
domor. Karp., 79.Zlín. vrchy, 80.Stř. Pobeč.,81.Host. vrchy,
83. Ostr. pán.
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Celkové rozšíření: Západní Karpaty od Hainburských
kopců po Pieniny. —Mapy: EHRENDORFER1962:142.

Kříženci

3a x 1.Knautia arvensis subsp.arvensis x drymeia

Knautia X speciosaSCHUR—chrastavecvětev-
natý

Knautia x speciosaSCHURVerh.Naturforsch.Ver.Brünn
33:239,1894.—Syn.: Scabiosasylvaticavar.pinnatifida ČE-
LAK.Prodr. Květ. Čes.4:800,1883.—Knautia X ramosissima
SZABÓMath. Term.:rud. Közlem. 31:383, 1911.

Oddenek monopodiálně větvený, zakončený
listovou růžicí, s postranními systoupavými lody-
hami, nebo oddenek sympodiálně větvený, zakon-
čený ± přímou kvetoucí lodyhou, často s postran-
ními přízemními růžicemi. Lodyhy v dol. části
obvykle hustě oděné zahnutými, 0,2—0,4mm dl.
chlupy a rovnými, mm dl. chlupy.
Lodyžní listy nejčastěji lyrovitě peřenosečné, v ob-
rysu vejčitě kopinaté až šir. vejčité, s 1—4(—5)úk-
rojky na každé straně a smohutně vyvinutým, ko-
pinatým ažvejčitým, na okraji pilovitým koncovým
úkrojkem, jemně chlupaté. Strbouly s květy obou-
pohlavnými nebo funkčně samičími, malé až stř.
velké, (2,4—)2,8—3,2(—3,4)cm v průměru; vnější zá-
krovní listeny úzce kopinaté až kopinaté,

mm dl., 3,5—4,0x delší než širo-
ké; koruny vínově červené, růžové až červenofia-
lové; kališních cípů VI-IX. Hkf.

Variabilita: Přírodní populace zpravidla zahrnují nejen
primární křížence, ale i produkty zpětného křížení, což sepro-
jevuje vysokou vnitropopulačnĺ proměnlivostí všechznaků, kte-
rými seodlišují rodičovské druhy (způsob růstu, odění rostlin,
tvar listů, velikost azbarvenístrboulů, početkališníchcípů aj.).

Ekologie a rozšíření v ČR: Roztrouše-
ně v územích společného výskytu rodičů, zejména
vev.Čecháchanav. astř.Moravě.Nejčastějina
stanovištích, kde semohou ekologicky odlišně se
chovající rodičovské druhy setkat —lesní lemy a
křoviny, lesní světliny, paseky apod. Většina nale-
zišťv kolinním a suprakolinním stupni (min.: ka-
ňon Labe s.od Děčína, ca 130m; max.: Moravský
kras, Pustý žleb, ca 500 m).

T: 15. Vých. Pol., 16. Znoj.-brn. pah. —M: 41. Stř. Povlt.,
46b.Kaň. Labe,60.Ori. opuky,62.Litomyš.pán.,63.Česko-
mor. mezih.,64. Říčan.ploš. (Nechánice),65. Kutnoh.pah.
(Pařížov), 68. Morav. podh. Vysoč., 70. Mor. kras (často), 71.
Drah. vrch., 76b. Tršic. pah. (Mrsklesy).

Poznámka: V ČRsenacházípodstatnáčástúzemí,kde
dochází ke kontaktu K. arvensis subsp.arvensis a K. drymeia
subsp.drymeia, a je tedyvelmi pravděpodobné,žezdesenalé-
zá těžištěvýskytuK. X speciosa.

3a x 1 x 4. Knautia arvensis subsp. arvensis x
drymeia x kitaibelii

Knautia x leucantha SCHUR —chrastavec žlu-

tavý
Knautia X leucantha SCHUR Verh. Naturforsch. Ver.

Brünn33:242.1894.—Syn Knautia simplicifolia SCHURVerh.
Naturforsch.Ver. Brünn 33:241,1894.—K. permagna SCHUR
Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 33:245, 1894.

Rostliny morfologicky i charakterem populační
proměnlivosti velmi podobné předcházejícímu
kříženci 3a x 1.K. x speciosa; odlišují se přede-
vším zbarvením květů (koruny špinavě žluté, špi-
navě nažloutle růžové až špinavě růžové) av prů-
měru poněkud mohutnějším vzrůstem.

2n = 40(ČR:16.Znoj.-brn.pah.,62.Litomyš.
pán.,68.Mor. podh.Vysoč.);39,40 (ČR: 71c.
Drah. podh.)

Rozšíření v ČR: Pouzev územíchspoleč-
néhosýskytuK. dřymeiaapopulacíintrogresivních
hybridů K. arvensis x K. kitaibelii především na
jz. astř.Moravěavev.Čechách.

Dosud zaznamenán ve fyt. o. 16. Znoj.-brn. pah., 60. Orl.
opuky,62.Litomyš.pán.,63.Českomor.mezih.,68.Mor. podh.
Vysoč., 70. Mor. kras a 71. Drah. vrch.

Poznárnka: U rostlin K. arvensis agg. x drymeia sbíra-
ných v těchto oblastech je často nesnadné určit, zda pocházejí
z populacíovlivněnýchdruhemK. kitaibelii nebozdasejedná
o výšeuvedenéhokřížence3a x I. K. x speciosa.

3a x 2. Knautia arvensis subsp. arvensis x maxi-
ma

Knautia X sambucifolia (GODET) BRIQ. —
chrastavec bezolistý

Knautia x sambucifolia (GODET)BRIQUETAnnuaire
Conserv.Jard. Bot. Geněve6:131,1902.—Syn.: Knautia 9'1-
vatica var. sambucifolia GODETFI. Jura 330,1853.

Rostliny vzhledem podobné K, maxima, odli-
šující se především tvarem lodyžních listů, které
jsou lyrovitě peřenodílné až peřenosečné, s obvyk-
le (1—)2(—3)cm šir. postranními úkrojky.

Vzácně na lokalitách společného výskytu
obou rodičovských druhů; zpravidla nevytváří po-
četnější populace a jednotlivé rostliny, byť často
nápadně vitální, se pravděpodobně dále neroz-
množují a nešíří.

Dosudnalezenvefyt. o. 35.Podbrd.(Zaječov),37.Šum.-
novohr.podh.(ČeskýKrumlov;KašperskéHory), 67.Česko.
mor. vrch. (Jihlava, Lukáš),88.Šum.(ŽeleznáRuda;
Modrava)a89.Novohr.hoty(ČernéÚdolí).

3a x 4. Knautia arvensis subsp. arvensis x kitai-
belii

Knautia x posoniensis DEGEN—chrastavec
bratislavský

Knautia X posoniensis DEGEN in DEGEN, GÁYER et
SCHEFFERMagy. Bot. Lap. 22:110, 1923.
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Exsikáty: SCHULTZHerb. Norm., ser. n., no 1789 (ut K
carpaticaHEUFF.).—Extra fines: BAENITZHerb. Europ., no 2552
(ut K. moravica SCHUR).

Rostliny morfologicky velmi podobné rodičov-
ským taxonům; jediným spolehlivým znakem je
zbarvení květů —koruny rostlin v hybridních po-
pulacích jsou zbarveny v různých odstínech špina-
vě žluté, zelenožluté až špinavě růžové, přičemž
jsou často různé části koruny odlišně zbarveny,
nebo jsou rozdílně zbarveny koruny téhož wěten-
ství.

2n= 40(ČR:14a.Bydž.pán.,15a.Jarom.Pol.,
16. Znoj.-brn. pah., 19.B. Karp. step., 20b. Husto-
peč.pah., 41.Stř. Povlt., 61b.Týništ. úv., 62.Lito-
myš. pán., 66. Hornosáz. pah., 68. Mor. podh.
Vysoč., 69b. Seč. vrch., 80a. Vset. kotl.); 39, 40
(ČR: 71c.Drah. podh.)

Ekologie a cenologie: Pastviny, suššílou-
ky, travnaté svahy, náspy, přilcopy a okraje komu-
nikací, lesní lemy. Zpravidla na živinami bohatých,
suchých až čerstvě vlhkých půdách alkalické až
neutrální reakce. Nejčastěji ve společenstvechsva-
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zůArrhenatherion, Bromion erecti, 7žifolion me-
dii, ale i Convolvulo-Agropyrion.

Rozšíření v ČR: Předevšímv termofytiku
a mezofrtiku ve východní části území, s těžištěm
rozšířenívev. Čecháchanastř. a s.Moravě;v z.
poloviněČechschází.Nejčastějiv kolinnímaž
submontánním stupni (max.: Beskydy, více loka-
lit, ca 850—950m).

T: 11. Stř. Pol., 15. Vých. Pol., Znoj.-brn. pah., 18. Ji-
homor. úv., 19. B. Karp. step., 20. Jihomor. pah., 21. Haná. —
M: 39. Třeboň. pán. (Mažice), 41. Stř. Povit., 59. Orl. podh.,
60.Orl. opuky,61.DOJ.Poorl.,62.Litomyš.pán.,63.Česko-
mor.mezih.,65.Kutnoh.pah.,66.Hornosáz.pah.,67.Česko-
mor.vrch.,68.Mor.podh.Vysoč.,69.Želez.hory,70.Mor. kras,
71. Drah. vrch., 72. Zábř.-unič. úv., 73. Hanuš.-rychleb, vrch.,
74. Slez. pah., 75. Jes. podh., 76. Mor. brána, 77. Středomor.
Karp., 78. B. Karp. lesní, 79. Zlín. vrchy, 80. stř. Pobeč., 81.
Host. vrchy, 82. Javorn., 83. Ostr. pán., 84. Podbesk. pah. —O:
91.ždär. vrchy,97.Hr. Jes.,99.Mor.-slez.Besk.

Celkové rozšíření: Z území kontaktu obou rodičovských
taxonů v okrajových pohořích Západních Karpat se rozšířil vyu-
žívaje možností introgresivního křížení do poměrně rozsáhlého
území předevšímvně sz.Částikarpatského oblouku OdDolních
Rakousaz.SlovenskapřesMoravua v.Čechydoj. Polska.Na
územíČR ležípodstatnáčástareálutohotokřížence.
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