
vyskytuje var. ramondianaGODRONse všemi listy celistvými,
srdčitě okrouhlými, nestejně zastřihované zubatými. V herbá-
řích BRNU odpovídal této odrůdě exemplář zplanělý na ru-
mišti v Koruně u rybníka Klečkovce v Novém Městě na Moravě
(SMEJKAL1949).

Ekologie a cenologie: V naprosté vět-
šině na druhotných stanovištích — v příkopech
u silnic, na železničních náspech, ncmch naviga-
cích, rumištích, pastvinách , pískovnách, podél
cest, u zahrad a plotů, Častov souvislosti s pěsto-
váním v zahrádkách, u venkovských stavení, či
u chat a na hřbitovech. Pravděpodobně primární
výskytnaj. ajv. Moravě,popř. v z. ajz. Čechách
na svahových loukách, lesních travnatých stráních,
mezích, v křovinách a na okrajích lesů. Roste spíše
na vápníkem chudých půdách, především na sili-
kátových horninách, přednostně v územích s oce-
aničtějším klimatem. Nejčastěji ve společenstvech
svazů Arrhenatherion a Aegopodion podagrariae.

Rozšíření v ČR: Pravděpodobněpůvodní
v Panonském termofytiku a místy i v z. a jz
Čechách[var. laciniata(DESR.)DCI. Západoe-
vropská var. latifolia HEYNH.je rozšířena (snad jen
druhotně)porůznupo celémúzemíČR, s větší
frekvencí v suprakolinním a submontánním stup-
ni, často bělokvětá. Hojnější výskyt v pohranič-
ních hornatých oblastech vedl k vyvozování souvi-
slostí s údajným pěstováním převážně dnvejsłm
německým obyvatelstvem(KOPECKÝ1988). Dru-
hotné výskyty nemají většinou dlouhé trvání, za-
niknou buď přirozenou sukcesí jiných společen-
stev nebo rušivými lidskými zásahy. Od planární-
ho domontánníhostupně(max.:88b.Šumavské
pláně,Hůrka,ca 1000m; Krkonoše,Horní Úpa,
ca 1 000 m). — Mapy: SLAVIKin HENDRYCHActa
Univ. Carol.-Bi01. 1968: 312, 1969; SLAVÍKFKS
1990: 150.

Poznámka: Vzhledem k častým záměnám druhu
B. moschata s druhem B. alceaje následující odstavec zpraco-
ván pouze na základě revidovaného dokladového materiálu.

7. Malva L. — sléz

T: vz. až roztr. (dokladychybějíz fyt. o. 5. Terez.kotl., 9. DOI.
Povit., 12.Dol. Pojiz., 14. Cidl. pán., 17. Mikul. pah.l. —M:
roztr.,častějšívýskytvefyt. o.67.Českomor.vrch.,71b.Drah.
ploš., 72. Zábř.-unič. úv., 73. Hanuš.-rychleb. vrch., 74. Slez.
pah.,75.Jes.podh.,76.Mor. brána,84a.Besk.podh., [doklady
chybějí z fyt. o. 23. Smrč., 30. Jesen.-rak. ploš., 34. Plán. hřeb.,
43. Votic. vrch., 44. Mileš. střed., 46. Labs písk., 51. Polom.
hory, 52. Ral.-bez. tab., 54. Ješ. hřb., 57. Podzvič., 59. Orl.
podh., 70. Mor. kras, 77. Středomor.Karp., 78. B. Karp. les.l.

O: ojediněleaž roztr., jen druhotný výskyt, (doklady chybějí
z fyt. o. 86. Slavk. les, 87. Brdy, 89. Novohr. hory, 94. Tepl.-ad.
sk., 96. Král. snä, 98. Níz Jes.].

Celkové rozšíření: Primární areál od s. části Pyre-
nejského poloostrova a Siclie po jv. část Velké Británie, j. část
SRN,ČRaZ.ajz. Jugoslávii,doznívánínenívyloučenoaniv Z.
Bulharsku, z. Řeckua nejzápadnějšíčásti Malé Asie. Přesnou
hranici nelze dnes stanovit. Druhotně je druh rozšířen v Evro-
pě dále na sever a severovýchod, např. do Norska k 64 • s. š.,
do Finska a na západevropské části Sovětskéhosvazu. Adven-
tivně též v Severní Americe a Austrálii. — Mapy: DECANDOL-
LE Geogr. Bot. 1855: map. 2; SLAVÍKin PONERTFeddes Re-
pert. 73: 91, 1966; MEUSELet 1978: 282.

Význam: B. moschata byla v určitých úze-
mích(v ČRčastějiv územídříveobydlenémoby-
vatelstvem německé národnosti) pěstována jako
okrasná rostlina v zahradách; dnes se udržuje
ponejvíce již jen na starých venkovských zahrád-
kách, na hřbitovech a u chat. Nevyniká zvláštní
okrasnou hodnotou, je však nenáročná na pěsto-
vání. Pro značné množství nektaru ji lze pěstovat
jako medonosnou rostlinu.

Poznámka I: Ze Švédska,Francie a z botanické za-
hrady v Berlíně se udává kříženec B. alceaX moschata[B.
intermedia (BOREAU),B. dethardingii (LINK)) s chlupatými
plody, jinak připomínající druh B. alcea.Jeho výskyt u nás
není vyloučen.

Poznámka 2: Z ČR stanicepro šlechtěníléčivých
rostlin ve Velkých Losinách byl popsán hybrid Malva moscha-
ta X sylvestris subsp. sylvestris Malva X inodora PONERT
(PONERTFeddesRepert.73: 90—93, 1966).Dokladovápolož-
ka neexistuje a podle uváděných znaků (i vzhledem k značně
vzdálené příbuznosti) šlo o druh B. moschatavar. latifolia
HEYNH.

. — Syn. : Althaea L. emend. ALEF. Oesterr. Bot. Z. 12: 260, 1862 p. p.Malva LINNAEVSsp. Pii 687, 1753
Lit.: ALEFELDA. (1862): Ueber die Eintheilung der Malvaceen. Oesterr. Bot. Z 12: 144—148 et 246—261.

—URBANI. (1881): Zwei neueMalvaceen-Bastarde.Verh. Bot. Ver. Prov.Brandenburg22: 94—99. — HEDLUNDT. (1893):
Veber Malva verticillata L und M. pulchella Bernh. und ueber zwei Malvaceen-Bastarde im bot. Garten von Upsala. Bot. Cbl.

—FLEISCHERB. (1902): MalvaZoernigi Fleischer(M. neglectaFr. x silvestrisL.), Oesterr.Bot. Z 52:357—358.
—KRISTOFFERSON K. B. (1923): Monohybrid segregationin Malva species.Hereditas4:44—54. —KRISTOFFERSONK. B. (1925):
Speciescrossingsin Malva. Hereditas7: 233—354.— ŘECHKAJ. (1938): Příspěvekk hodnoceníkrmnéhoslézu,Malva
verticillata.Sborn.Čes.Akad. Zeměd.13: 214—220.— NOVÁKF. A. (1952): Názvoslovnépomámky.Čs. Bot. Listy 4:
109—111.— DANERTS. (1965):ÜbereinigeinfraspezifischeSippenvon MalvaverticillataL. Kulturpflanze13: 715—735.
—SLAVÍKB. (1967):Poznámkyk určování,sběrua rozšířeníslézů(rodMalva)naúzemíČSSR.Zpr.Čs.Bot,Společ.2:43—50.
—ADAMKIEWICZE. et BtJOKK. (1971): Badaniakariologicme nad trzema gatunkami rodzaju Malva L. Acta Soc.Bot. Polon.
40:395—400. —ARORAR. K. et PRASADR. (1978): Malva verticillata — little known plant of economicimportance,J. Bombay
Natur. Hist. soc. 75: 251—252.

Jednoleté, dvouleté nebo vytrvalé byliny. Lodyha přímá, vystoupavá nebo poléhavá. Listy celistvé
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nebo dlanitě členěné. Květy v úžlabí listů ve svazečcích, stopkaté, s více nebo méně patrným perikla-
diem. Lístky kalíšku 3, navzájem nesrostlé; kalich ± do poloviny srostlý; korunní lístky zúženou bází
srostlé s tyčinkovou trubkou; tyčinky ve vnějším kruhu abortované, ve vnitřním pomnožené a srostlé
nitkami v tyčinkovou trubku; prašníky s jedním prašným váčkem; blizen tolik jako plůdků. Poltivé
knoflíčkovité plody, rozpadající sev 8— 17 plůdků; plůdky ledvinovité, lysé nebo chlupaté, hladké nebo
vrásčité. — Asi 10 druhů převážně v mimotropických pásmech, původní ve Starém Světě. — Protandr.
Entomogam. Alogam. Hemerochor.

la Listytéměřdo1/2dlanitě(3—)5(—7)klané;lístkykalíškuvejčiténebopodlouhlevejčité;korunní
lístky 2—4 X delší než kališní, červenofialové, tmavěji žilkované: tyčinková trubka se svazčitými
chlupy 1. M. sylvestris

b Listyokrouhleledvinité,nejvýšdo1/3dlanitělaločnaté,lalokyvětšinoutupé;lístkykalíškučárkovité
nebo čárkovitě kopinaté; korunní lístky nejvýš 2 X delší než kališní, bělavé, růžové až světle
Červenofialové; tyčinková trubka lysá nebo s jednoduchými či vidličnatými chlupy 2

2a Lodyhy poléhavé nebo vystoupavé; květní stopky většinou delší než 10 mm; korunní lístky na okraji
nehýtku brvité; plody nesnadno rozpadavé . 3

b Lodyhy přímé; květní stopky do 1()mm dl.; korunní lístky na okraji nehýtku lysé; plody snadno
rozpadavé 4

3a Okraj kališních cípů plochý; korunní lístky 2 x delší než kališní, tmavě růžové, vpředu
zřetelně vykrojené; tyčinková trubka s jednoduchými a vidličnatými chlupy: šířka plodu 6—7 mm,
Šířka stylopodia 2,5—3,0 mm; plod z 13—15 hladkých, na okraji zaoblených, nezřetelně drobně
chlupatých plůdků 2. M. neglecta

b Okraj kališních cípů ± zvlněný; korunní lístky ± tak dl. jako kališní, většinou bělavé, vpředu nejvýš
jen mělce vykrojené; tyčinková trubka lysá; šffka plodu 6,0—6,5 mm, šířka stylopodia ± 1,5 mm;
plod z 10—11 za zralosti síťovitě vrásčitých, lysých nebo nezřetelně drobně chlupatých plůdků, na
okrajích s vyniklým nezubatým lemem 3. M. pusilla

4a Lodyhy statné, 30—220 cm vys.; květy v úžlabí listů v hustých svazečcích (někdy až 25 květů);
plůdky hladké, jen při okraji příčně vrásčité 5. M. verticillata

b Lodyhy nízké, 15—40 cm vys.; květy v úžlabí listů ve svazečcích po 2—4: zralé plůdky na hřbetě
výrazně síťovitě vrásčité, na okrajích křídlaté

Sect. 1. Fasciculatae DC.

Lístky kalíšku vejčité nebo podlouhle vejčité;
korunní lístky 15—35 mm dl.; stylopodium kon-
kávní; plůdky pevně připojeny ke stylopodiu.

1. Malpa sylvestris L. — sléz lesní
Tab. 61/10, 11; 69/3, 4

Malva sylvestris LINNAEUSsp. Pl. 689. 1753. — Syn. :
Althaea sylvestris(L.) ALEF.Oesterr. Bot. Z. 12: 261, 1862.

Exsikáty: PETRAKFI, Bohem. Morav. Exs., no 645.
—Pl. Čechoslov.Exs., no 364. —Extra fines: FI. Exs.Austro-
-Hung., no 3224/1, 11.— H. Exs. Bavar., no 1455. — FI. Rom.
Exs., no 3351. — FI. Siles. Exs., no 612. — Herb. FI. Ross., no
1966. — Pl. Bulg. Exs., no 1036.

Dvouleté až vytrvalé byliny. Kořen kůlový,
často dosti dlouhý s nečetnými tenkými postranní-
mi. Lodyha většinou zvl. v dol. části větvená,
30—120 (—180) cm vys., s jednoduchými, popř.
vidličnatými chlupy, vz. s přimíšenými drobnými
hvězdovitými chlupy. Listy dl. řapjlcaté, řapíky
dol. lodyžních listů (3—) 6— 14 20) cm dl., če-
pel většinou na bázi srdčitá, u hor. listů někdy
uťatá, v obrysu okrouhlá, 3—71aločná, s laloky
polokruhovitými nebo široce vejčitými až kopina-
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4. M. parviflora

tými, nepravidelně hrubě zubatými, na svrchní
straně většinou lysá, na spodní ± roztr., vz. hustě
chlupatá, s jednoduchými vidličnatými chlupy,
často s příměsí hvězdovitých, vz. jen s hvězdovitý-
mi chlupy (pak i na svrchní straně); palisty po-
dlouhle trojúhelníkovité, 6—8 mm dl., na okraji
brvité, opadavé. Květy po (l
květní stopky kratší než podpůrné listy, 1,0—2,5
(—3,0) cm dl., ± hustěchlupaté (vz. téměř lysé),
zřetelně oddělené od perikladia, bez listenů. Líst-
ky kalíšku 4—5 (—7) mm dl., s roztr. jednodu-
chými, vidličnatými. řidčeji i hvězdovitými chlupy,
zřídka lysé; kalich do poloviny srostlý, s trojúhel-
níkovitými cípy, (4—) 5—6 (—9) mm dl., hvězdo-
Vitě chlupatý s příměsí jednoduchých a vidlična-
tých chlupů; korunní lístky podlouhle obvejčité
(až široce obvejčité), většinou hluboce vykrojené,
(14—) 20—25 35) mm dl., 11 14(—22) mm
šir., na okraji nehýtku hustě brvité, fialově růžové,
tmavě nachové až temně červenofialové nebo sví-

tivě růžové s temnými žilkami. veimi vz. bilé;
tyčinková trubka až 6 mm dl., hustě pokrytá svaz-
Čitými chlupy. Plody z (9—) 10— 14) plůd-
ků, 5,0—6,5 (—8,0) mm šir., stylopodium u báze
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1—2 mm šir., plůdky 2,0—2,5 mm vys.,
2,0—2,5 mm dl., 1mm šir., na hřbetě výrazně
síťovitě vrásčité, na okraji s nepatrným ostrým
lemem, většinou lysé, řidčeji roztr. chlupaté, vz.
hustě chlupaté, okrové, později tmavě hnědé. Se-
mena ledvinovitá, se širokým plochým hřbetem,
červenohnědá, po dozrání tmavě hnědá.
VI—X. Hkf.

2n 42 (čR: 59.orl. podh.)
Variabilita: Druh značně proměnlivý. Za nejnápad-

nějšĺ odchylku nutno pokládat pěstovanou a zplaňující var.
mauritiana(L.) BOISS.,častouváděnouv hodnotě subspecieČi
druhu. Vzhledem k jejímu významu z hlediska užitkovosti je jí
věnována samostatná poznámka. Poměrně vysoko lze hodnotit
rostliny s plody hustě chlupatými. Protože není dostatečně
znám vztah populací s tímto znakem ve stř. Evropě k popula-
cím ve Středozemí (Malva erectaC. PRESL,popř. var. eriocarpa
BOISS),kdejsou chlupatoplodérostliny častější,označujiu nás
tuto odchylku jako var. dasycarpa PETERM.Vzácně byla zjiště-
na naněkolikamístechv Čechách(Ohníč,Zderazu Skutče,
Kralupy nad Vltavou, Klecany, Holyně u Prahy, Kozly u Vše-
tat, Řepov,Úherceu MladéBoleslavi,KutnáHora, Hradec
Králové, Květov, Dráchov). V barvě korunních lístků je zcela
výjimečný albinismus. Bělokvěté exempláře jsou doloženy
pouzez Prahy (TAUSCHpřed r. 1851)a Ústí nad Labem
(SCHUBERT1883).

Poznámka: Výše uvedenávar. mauritiana (L.) Bołss.
je nejproblematičtějším taxonem v rámci druhu M. sylvestris.
Poměrně jasné jsou maky odlišující tento taxon od typového:
rostlina je ± olysalá,mohutnějšmovzrůstu (až 150cm); sto-
nek dosti tlustý; lístky vejčité, tupé; korunní lístky
20—30 mm dl., sytě nachové s tmavými žilkami, široce obvejči-
té, náhle přecházející v nehet; v úžlabí listů až 15 květů,
V typických exemplářích je taxon dobře poznatelný, jen občas
působí determinační obtíže, zřejmě v případech introgresívní
hybridizace s nominátnĺ odrůdou. Značné nejasnosti jsou však
v chorologii taxonu, zesilované navíc problematikou nomen-
klatury, originální diagnózy apod. Původ tohoto taxonu byl
kladenjednak do Středozemí,jednak do Číny a přilehlých
oblastí.Přitom podle sporadickýchkonkrétníchúdajů i tam se
vyskytuje jen na druhotných stanovištích či v kultuře, stejně
jakojinde v Evropě,Asii a s.Africe. V ČR je občaspěstován
jako léčivka Či okrasná rostlina, popř. přechodně zplaňuje
v blízkosti kultur nebo na ruderálních místech. Je dolož.en

např.z těchtolokalit (pěstovanýnebozplanělý):Praha,Průho-
nice, Dobřichovice, Heřmanice u Frýdlantu, Dvůr Králové nad
Labem, Plzeň, Chotěboř, Sloupnice, Brno, Znojmo, Zábřeh.
Lze se domnívat (s ohledem na nápadnější vzhled a charakter
výskytu jako kulturní rostliny), že jde o starý kultivar, popř.
soubor kultivarů druhu M. sylvestris.

Ekologie a cenologie: Rumiště a pustá
místa, u plotů a zdí, na návsích, na kompostech,
u cest a silnic v obcích a jejich okolí, občas i na
okrajích polí (zvl. okopanin) u vsí, kde byly sklád-
ky chlévského hnoje či plevel v zahradách. Vazba
na lidská sídliště je dána preferencí amoniakál-
ních, nitrifikovaných substrátů. Jde o mezofilní
druh ruderálních a poloruderálních společenstev
úrodných půd. Optimum výskytu ve víceletých
nitrofilních společenstvech řádů Sisymbrietalia

a Onopordetalia acanthii, popř. Lamio albi-
-Chenopodietalia boni-henrici.

Rozšíření v ČR: Vyskytuje se na značné
částiúzemí,ale velmi nerovnoměrně.Častějšíje
v nižších a teplejších polohách, kromě většiny
termofytika i v některých okresech mezofytika
(především v Plzeňské pahorkatině, na Křivoklát-
sku, v Budějovické a Třeboňské pánvi, ve Střed-
ním Povltaví a v Táborsko-vlašimské pahorkatině,
v Litomyšlské pánvi, ve Slezské pahorkatině,
v Moravské bráně, Ostravské pánvi a Podbeskyd-
sképahorkatině). V ostatníchúzemíchje frekven-
ce výskytu slabší, ve vyšších a horských polohách
chybítéměřúplně(max.:Šumava,JosefůvDůl, ca
850m). — Mapy: SLAVÍKFKS 1990: 150.

T: všechnyfyt. o, — M: [chybějí doklady z tyt. o, 22.
Halštr. vrch., 25. Kruš. podh., 26. Ces.les, 27. Tachov.bráz.,
44.Mileš.střed.,47.Sluk.pah.,50.Luž.hory,54.Ješ.hřb.,56.
Podkrk., 57.Podzvič.,59. orl. podh.,70.Mor, kras). —O: 87.
Brdy (Kolvĺn; Chynĺn), 88e.Trojmez hor. (JosefůvDůl), 99a.
Radh. Besk.

Celkové rozšíření: Eurasijský druh, s původním
areálem zřejmě od v. Středozemí do Střední Asie. Na ostatním
území Evropy a Asie jako archeofyt. Dnes rozšffen téměř
v celé Evropě a Středozemí a od Malé Asie široce ažpo Dálný
Východ a do Japonska. Synantropnĺ výskyt též v Severní
a Jižní Americe, j. Africe, Austrálii a na Novém Zélandu.
—Mapy: MADAUSLehrbuch Biol. Heilmittel Heilpfl. 2: 1825,
1938;SLAVÍKin PONERTFeddesRepert. 73: 91, 1966;HULTÉN
CP 1971: 293; MEUSEL et al. 1978: 282.

Poznámka: M. sylvestris roste v celém areálu větši-
nou pouze na druhotných, často ruderálních či poloruderál-
ních stanovištích, takže chorologickou charakteristiku se vzta-
hem k historii taxonu lze obtíž.něstanovit. Také vysoký stupeň
polymorfismu a nejasnosti kolem taxonomického hodnocení
přibuzenského okruhu [M. ambigua GUSS.,M. grôssheimii
ILJtN,M. erectaC. PRESL.subsp.subacaulis (COSS.)MARE, var.
mauritiana (L.) BOISS.Ineumožňují přesně stanovit celkový
areál.

Význam: Již ve starověku pěstován jako
důležitá léčivá rostlina, oceňovaná hlavně pro vy-
soký obsahslizu(v květechaž20 %). Ještědnesse
užívají listy a květy jako součást různých čajových
směsí; obsahují kromě slizu i třísloviny. Droga se
získává především z var. mauritiana (L.) Borss.,
kterásepěstuje(odr. 1952vČRmezipovolenými
odrůdami léčivých rostlin). Listy mají přfjemnou
chuť, neboť obsahují i cukry (přes 2 % v sušině)
a užitkovou hodnotu zvyšuje obsah vitaminu C a
karotenu. Antokyanových barviv z květů (gluko-
sid malvin a diglukosidmalvidin) seužívalok bar-
vení vlny na modrofialovou až černomodrou bar-
vu, k barvení octa a různých nápojů (některých
druhů červených vín, jimž dodávala červenou tma-
vší barvu). Semenaobsahují 10—18% oleje. Var.
mauritiana (L.) Bołss. bývá též pěstována pro
velké, intenzívně zbarvené květy v zahrádkách
jako okrasná rostlina.
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Poznámka: V z. a stř. Evropě (např. SRN, Švýcar-
sko) občaspřechodnězplaňuje Malva nicaeensisALL„ domácí
ve Středozemía Přední Asii ažpo Kavkaz.Je to jednoletá (až
dvouletá) bylina, štětinatě chlupatá, podobná druhu Malva
sylvestris, lišící se menšími korunními lístky 10—12mm dl.,
nehýtky lysými a tyčinkovou trubkou pokrytou jednoduchými
nebo vidličnatými, dolů směřujícími chlupy (poslední znak
jako u Malva neglecta).Mohla by být přechodnězavlečenai na
území ČR.

Sect. 2. Planocentrae (KRISTOFFERSON)ILJ[N
Lístky kalűku kopinaté nebo čárkovitě kopi-

naté; korunní lístky do 20 mm dl.; stylopodium
ploché nebo konkávní; plůdky pevně připojeny ke
stylopodiu.

2. Malva neglecta WALLR. sléz přehlížený
Tab. 61/12, 69/1

Malva neglecta WALLROTH syn. PL Nov. 140, 1824.
— Syn. : Malva rotundifolia L Sp. Pl. 688, 1753 p. p.

M. vulgaris TEN, FI. Neapol. Prodr. Suppl. I:
62,1811—1815 p. p. —Althaea vulgaris(TEN.)ALEF.Oesterr.
Bot, Z. 12: 261, 1862.

Poznámka: Dokud jména Malva rotundifolia L. a
M. vulgaris nebudou buď typifikována, popř. oficiálně
zavržena, je nutno užívat jména M. neglecta WALLR.

Exsikáty: Extra fines: H. Exs, Austro-Hung., no
3225. — FI. Lusit. Exs., no 981. — FI. Siles. Ew, no 613.
— HAYEKFI. Stir. Exs.,no 956. — SENNENPl. Esp., no 6054.

Dvouleté až vytrvalé byliny. Kořen kůlový,
často přes 50 cm dl., velmi chudě větvený. Lodyha
při bázi větvená, 10—50 (— 100) cm dl., většinou
roztr. chlupatá, s chlupy jednoduchými, vidlična-
tými a hvězdovitými v různé kombinaci. Listy dl.
řapflqaté, s čepelí okrouhlou až okrouhle ledvini-
tou, na bázi srdčitou, (8—) 18—28 (—34) mm
dl., (14—) 30—48 (—60) mm šir., 71aločnou,s la-
loky polokruhovitými, nepravidelně zubatými ne-
bo vroubkovanými; čepel na svrchní straně olysalá
až roztr. chlupatá, na spodní straně většinou hustě
chlupatá s chlupy jednoduchými, vidličnatými
i hvězdovitými v různé kombinaci, často s vtrouše-
nými žlámatými chlupy, především při bázi čepe-
le; řapík (4—) 6—12 (—23) cm dl., roztr. ažhustě
chlupatý; palisty podlouhle trojúhelníkovité,
4—8 mm dl., 2—3 mm Šir., opadavé. Květy po
(1—) 2—4 (—8); květní stopky mnohem kratší
než podpůrné listy, nestejně dl., 8 — 20
(—50) mm dl., za plodu 2 (—3) X prodloužené,
hustě hvězdovitě chlupaté, zřídka i s jednoduchý-
mi chlupy, nezřetelně oddělené od 2—4 mm dl.
perikladia, bez listenů. Lístky kalíšku 3—4 (—5)
mm dl., lysé nebo chlupaté; kalich do poloviny
srostlý, s široce trojúhelníkovitými, zašpičatělými
cípy, 4—7 mm dl., většinou hvězdovitě chlupatý;

korunní lístky obvejčité, k bázi klínovitě zúžené
v nehýtek, hlouběji tupě vykrojené, 8— 16 mm dl.,
(3—) 4—7 mm šir. (pozdní květy s korunními líst-
ky často pouze délky kalicha), na okraji nehýtku
brvité, růžové až nachové, nafialovělé, řidčeji bě-
lavé, tmavěji zbarvené na žilkách a na vrcholu;
tyčinková trubka s krátkými jednoduchými a vi-
dličnatými, šikmo dolů odstálými chlupy. Plody
z (11 —) 13—15 (—17) plůdků, 6—7 mm šir., sty-
lopodium u báze(2,0—) 2,5—3,0 mm šir.; plůdky
hladké, v místech dotyku zaoblené, krátce hustě
plstnaté, světle až tmavě hnědé. Semena ledvino-
vitá, tmavě hnědá. VI—X. Hkf. (Tf).

2n — 42 (extra fines)

Variabilita: Proměnlivost především v odění všech
částí rostliny, ve velikosti listů, květů a délce lodyh, která
v xerotermních územích celkového areálu nabývá značného
významu,v ČR seprojevujecelkemslabě.Castobyly taxono-
micky hodnoceny rostliny s korunními lístky ± stejné dl. jako
kališní lístky (var. brachypetala UEC}TR.). Pokud to nebyla
záměnas druhem M. pusilla SM.,pak šlo o pozdě na podzim
kvetoucí exempláře, u nichž v létě jsou korunní lístky normálně
vyvinuté (10—12mm dl.), zatímco v říjnu a listopadudosahují
pouhých 5—6mm délky a mívají blizny silně vyniklé z květu.

Ekologie a cenologie: Ruderální místa
návsí, podél silnic uvnitř vsí a v periferních částech
měst, pustá místa v okolí lidských sídel, na dvor-
cích, u cest, zdí a plotů, na kompostech, jako
plevel v zahrádkách, popř. v okrajích polí v blíz-
kosti obcí. Přednostně na organominerálnĺch pů-
dách obohacovaných dusflcatými látkami, zvláště
v okolí kravínů, chlévů, hnojišť či dobytčích ohrad.
Urbanizací vesnic značně ustoupil, někdy sevšak
nově objevuje na okrajích zatravněných ploch
v městských parcích (kromě celkové nitrifikace
prostředí i v souvislosti s rozvojem chovu psů),
Nesnáší přílišné zastínění, těžiště výskytu je na
středně vlhkých půdách. Diagnostický druh svazu
Malvion neglectae(především v asociaci Malve-
tum neglectaeFELFôLDY1942), někdy i ve spole-
Čenstvech dalších svazů třídy Chenopodietea,
popř. třídy Artemisietea vulgaris.

Rozšíření v ČR: V ČR nejrozšířenější
druh slézů, vyskytující se téměř v každé obci pla-
nárního a kolinního stupně, v suprakolinním stup-
ni začíná být výskyt řidší, vzácný je již v submon-
tánním stupni'. Zcela ojediněle v oreofytiku (max.:
Žďárskévrchy,Sněžné,680m). Mapy:SLAVÍK
FKS 1990: 151.

T: všechnyfyt. o. —M: všechnyfyt. o. —O: 91. Žďár.
vrchy (Sněžné:Nové Město na Moravě),

Celkové rozšíření: Původní zřejmě v Přední
a StředníAsii, jinde v Eurasii asz.Africe jako archeofyt.Dnes

3 M, sylvestrisvar, sylvestris.— 4 M. sylvestrisvar. mauritiana.Tab. 69: I Malva neglecta. 2 M. pusilla.
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v Evropě na sever ojediněle až k 68 30' s. š., na některých
ostrovech ve Středozemním moři chybí. V Asii na východ do
Mongolska,ojediněledo Číny a Bangladéše;v Africe kromě
sz.Částiojediněle v Egyptě.Nověji zavlečendoSeverníAmeri-
ky, Chile, Austrálie a na Nový Zéland.

Význam: Uívánĺ druhu M. neglecta jako
salátové zeleniny i v lidovém léčitelství ve starově-
ku i středověku bylo hlavní příčinou značného
rozšffení po Evropě. Jako salátová zelenina byla
u starověkýchŘekůaŘímanůnadennímjídelníč-
ku. Čerstvémladélisty obsahujíhojnostslizu,ale
i vitaminu C a karotenu. Vysoký obsah slizu byl
a v omezené míře i je hlavní příčinou využití
kořene, prýtu i květů v lidovém léčitelství. Semena
obsahují značné množství oleje. M. neglecta je
označována i za dobrou medonosnou rostlinu.

3. Malva pusilla SM. — sléz nizounký
Tab. 61/13, 69/2

Malva pusilla SMITH in SMITHet SOWERBYEngl. Bot. 4:
— Syn. : Malva rotundifolia L Sp. Pl. 688,tab. 241, 1795.

1753 p. p. — M. borealisWALLMANin LILJEBLADSvenskFI.,
ed. 2, p. 218, 1798. — Althaea borealis (WALLMAN)ALEF.
Oesterr. Bot. Z. 12: 261, 1862.

Poznámka: Pro jméno M. pusilla SM. platí tentýž
vztah ke jménu M. rotundifolia L jako pro jméno M. neglecta
WALLR.(viz Poznámkunastr.306). Údajeoznačenéjménem
M. rotundifolia v naší starší literatuře se většinou vztahovaly
k druhuM. neglecta(např.OPILČELAKOVSKÝ,OBORNY.FOR-
MÁNEK),jen zřídka k druhu M. pusilla (např. REK).

Exsikáty: Extra fines: FI. Rom. Exs., no 3464. — FI.
Siles. Exs., no 913. — Herb. FI. Ross., no 962. — SCHULTZ
Herbs Norm., no 1031.

Jednoletébyliny. Kořen kůlový, přes30cm dl.,
tenký, velmi chudě větvený. Lodyha při vět-
vená, 8—50 cm dl., většinou jen řídce chlupatá,
s chlupy jednoduchými, vidličnatými a hvězdovi-
tými v různé kombinaci, vz lysá. Lodyžní listy dl.
řapíkaté, s čepelí okrouhlou až okrouhle ledvini-
tou, na bázi srdčitou, (8—) 20—28 (—52) mm
dl., (15—) 35—44 87) mm šir.,71a10čnou,s la-
loky většinou tupými, nepravidelně zubatými ne-
bo vroubkovanými; čepel na svrchní straně řídce
chlupatá, na spodu většinou roztr. chlupatá,
s chlupy většinou jednoduchými, řidčeji i vidlič-
natými nebo hvězdovitými; řapík (5—) 8—16
(—22) cm dl., většinou roztr. chlupatý; palisty
podlouhle trojúhelníkovité, 3—8 mm dl.,
1—3mm šir., opadavé. Květy po 2—14 (—16);
květní stopky mnohem kratší než podpůrné listy,
nestejně dl., (2—) 4—8 (—10) mm dl., za plodu
4—6 X prodloužené, hustě chlupaté, bez listenů.
Lístky kalíšku 3—4 mm dl., většinou jen na okraji
brvité; kalich do poloviny srostlý, s široce trojú-
helníkovitými, zašpičatělými cípy, na okraji mírně
kadeřavými, 3—4 mm dl., lysými až hustě chlupa-
tými, na okraji dlouze brvitými; korunní lístky
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obvejčité, k bázi klínovitě zúžené v nehýtek, mělce
vykrojené, 3—5 (—6) mm dl., na okraji nehýtku
brvité, bělavé, zřídka slabě nafialovělé; tyčinková
trubka lysá. Plody z (8—) 10—11(— 13) plůdků,
(5,0—) 6,0—6,5 (—7,0) mm šir., stylopodium
u báze(1,0—) 1,5 (—2,0) mm šir., plůdky v mlá-
dí ± hladké, v době zralosti na okraji s ostře
vyniklým nezubatým lemem, na bočních stěnách
s radiálními žebry, na hřbetě výrazně síťovitě vrás-
čité, krátce chlupaté, hnědé. Semena ledvinovitá,
tmavě hnědá. VI—X. Tf.

2n = 42, 76 (extra fines)
Variabilita: Rostliny s četnými jednoduchými i hvěz-

dovitými chlupy na všech vegetativních orgánech lze hodnotit
jako f. hirsuta (KAUFTN.), naproti tomu rostliny téměř lysé jako
f. glabrata (REICHENB.).Významné proměnlivosti dosahuje
tento druh v počtu květů v úžlabí listů. Nejčastější jsou rostliny
s 2—4 květy, velmi málo je přechodných jedinců s 4—6 květy.
zatímco téměř 20 % sledovaných rostlin mělo v úžlabí listů
6—14 květů (f. fasciculata BECK).

Ekologie a cenologie: Ruderální mís-
ta, okraje silnic a cestve vsích a na periférii měst,
návsí, u plotů, v zahradách jako plevel, vácněji na
okrajích polí v blízkosti obcĹ Antropochorní šíře-
ní dokládá častý výskyt v okolí mlýnů, cukrovarů,
nádraží apod. S oblibou na půdách bohatých dusí-
kem kolem kravínů, chlévů a dobytčích ohrad.
Často roste na suchýchpísčitýchaž hlinitopísči-
tých půdách chudých na vápník; může se vyskyt-
nout i na slaných půdách. Urbanizací vesnic v po-
slední době značněustupuje. Přednostněv klima-
ticky teplejších územích. Diagnostický druh svazu
Malvion neglectae(dominanta v asociaci Malve-
tum pusillae MORARIU1943), vzácněsevyskytuje
i v asociacích dalších svazů třídy Chenopodietea.

Rozšíření v ČR: Výskyt pouzev termofy-
tiku a teplejšíchúzemíchmezofytika,v Čechách
hlavně v Polabí, v dolním Povltaví, Pražské kotlině,
Českém středohoří, Poohří a Podkrušnohoří, na
Hořovicku a Dobříšsku, v Plzeňské kotlině, vzác-
ně v Třeboňské pánvi, na Moravě hlavně v j. části,
na sever na Hanou, ojediněle Moravskou branou
do severnmo předhoří Beskyd, na Ostravsko
a k Opavě. Výškově zaujímá planární a kolinní
stupeň (max.: Karlovy Vary, ca 400 m; Vsetín, ca
350m). — Mapy: SLAVÍKFKS 1990: 151.

T: [chybějídokladyz fyt. o. 19.B. Karp.step.l.—M: 24b.
Sokol. pán. (Otovice), 28b. Kaň. Teplé (Kartovy Vary), 29.
Doup. vrchy (Budov), 30b. Rak. kotl., 31a. Plz pah. vl.. 37e.
Volyň. Předšum. Otešovice), 48b. Liber. kotl. (Liberec ?), 55b.
Stř.Pojiz.(Podolí),56e.Červenokost.Podkrk.(MaléSvatoňo-
vice), 60. Orl. opuky (Semechnice), 62. Litomyš. pán., 65.
Kutnoh. pah. (Kutná Hora), 68. Mor. podh. Vysoč., 72. Zábř.-
-unič. úv. (Litovel), 74b. Opav. pah. (Opava), 76a. Mor. brána
vl., 80a. Vset. kotl. (Vsetín), 83. Ostr. pán. (Ostrava), 84a.
Besk. podh. (Frýdek-Mĺstek),
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Celkové rozšíření: Původní pravděpodobně v j.
části z. Sibiře, směrem na západ až po stř. Evropu se rozšířil
jako archeofyt, v z. Evropě zřejmě jen synantropnĺ výskyt
z pozdějšíchobdobí. Ve Skandináviia Finskuv jižních částech
hojnější než M. neglecta, na sever ojediněle až téměř k 69 s.
š. Jihozápadní hranici v Evropě tvoří druhotný výskyt ve
Švýcarsku,dále nejsevernějšíItálie, Jugosláviea ostrovy
v Egejskémmoři. Nepřesnéúdajejsouzes.fránuaPakistánu.
Adventivně na Dálném východě, v Severní Americe, Austrálii
a na Azorách. — Mapy: MEUSELet a]. 1978: 282.

Význam: Vzhledem k podobnosti a častým
záměnám s druhem M. neglecta bylo využití stej-
né, a to jako salátová zelenina (vysoký obsah slizu
může mít mírně projímavé účinky) a v lidovém
léčitelství. Zvláště mladé listy obsahují až 0,2 %
vitaminu C.

4. Malva parviflora L. — sléz malokvětý
Malva parviflora LINNAEUSDemonstr. P}. 18, 1753.
Exsikáty: Extra fines: FI. Palaest. Exs., no 148.

— PI. Sahar. Alger., no 546.

Jednoleté byliny. Kořen kůlový, s tenkými po-
stranními. Lodyha přímá, nevětvená nebo dole
větvená, 15—40 cm vys., většinou s roztr. jedno-
duchými hvězdovitými chlupy. Lodyžní listy dl.
řapftaté, okrouhle ledvinité, 5—71aločné, na ok-
raji vroubkované. Květy v úžlabí listů ve svazeč-
cích po 2—4; stopky i za plodu většinou kratší než
10 mm. Lístky kalíšku čárkovité až kopinaté; ka-
lišní lístky za plodu sezveličující, ale plody neuza-
vírajícĺ; korunní lístky 4—5 mm dl., s nehýtkem
lysým, světle modrofialové; tyčinková trubka lysá.
Plody z 9—11 plůdků; plůdky v době zralosti na
okrajích úzce až široce zubatě křídlaté, na hřbetě
výrazně příčně, slaběji síťovitě vrásčité, krátce
chlupaté. VII—IX. Tf.

Původem z území od Středozemí do Střední

Asie. Občas zavlékán mimo původní areál (ve stř.
Evropěnapř.Švýcarsko,SRN,čR). V ČRzatím
nalezen v Raspenavě(zavlečens vlnovým odpa-
dem na rumišti jv. od Vápenného vrchu, sbíral
V. JEHLÍK1957)a v Turnově (u obilného skladu na
nádraží, sbíral V. JEHLÍK1964); další položka je
uložena v BRNU s označením Praha, bez bližšího
určení místa, sběratele a roku.

Sect. 3. Conocentrae(KRISTOFFERSON)ILJIN
Lístky kalíšku úzce kopinaté; korunní lístky do

6 mm dl.; stylopodium zřetelně kónické; plůdky
při dozrávání lehce rozpadavé.

5. Malva verticillata L. — sléz přeslenitý
Tab. 61/14, 15; 62/2, 3

Malva verticillata LINNAEUS sp. Pl. 689, 1753.
Syn. : Althaea verticillata (L.) ALEF. Oesterr. Bot.

z 12: 261, 1862.

Exsikáty: Extra fines: MAGNIER FI. Select. Exs., no

Jednoleté byliny. Kořen kůlový. Lodyha
30—220 cm vys., roztr. hvězdovitě chlupatá nebo
téměř lysá. Listy s řapíky ± stejně dl. jako čepel,
chlupatými, zvl. v hor. žlábku; čepel v obrysu
okrouhlá, s 5—7 širokými, polokruhovitými až
trojúhelníkovitými laloky, na bázi srdčitá, na líci
lysá nebo ojediněle chlupatá, na rubu s roztr.
jednoduchými až hvězdovitými chlupy. Květy
v úžlabí všech stř. a hor. lodyžních listů hustě
nahloučeny (až 25) ve svazečcích;květní stopky
většinou krátké, jen ojediněle prodloužené. Lístky
kalűku kratší než kalich, roztr. chlupaté; kalich do
poloviny srostlý, s trojúhelníkovitými cípy, za plo-
du se zveličující a olysávající, se značně vyniklou
síťnatou žilnatinou, hvězdovitě chlupatý; korunní
lístky nejvýš 2 X delší než kalich, mm dl.,
mělce vykrojené, na okraji nehýtku lysé, bledě
fialové, růžové až téměř bělavé; tyčinková trubka
v hor. polovině roztr. krátce jednoduše chlupatá.
Plody z 10—12 plůdků, 6—7 mm v průměru;
plůdky hladké, pouze na okraji pncne zebrované,
lysé, světle hnědé. VI —IX. Tf.

2n = ca 84 [extra fines (var. verticillata)l, ca
112 [extra fines (var. crispa)]

Variabilita: Významnou a dědičně fixovanou odchyl-
kou je var. crispa L; její taxonomická hodnota bývá často
povyšována na subsp. crispa (L) MURR nebo dokonce na
samostatnýdruh M. crispa (L.) L. Tato odrůda se vyznačuje
listy na okraji kadeřavými,drobně zubatými (na I cm 16—22
zubů) a bělavými korunními lístky nepatrně delšími než kalich.
S ohledem na kadeřavost listů jako hlavní diferenciální znak
i na charakter výskytu jako kulturní rostliny v celém areálu se
lze domnívat, že jde o starý kultivar druhu M. verticillata.

Ekologie a cenologie: Pouze pěstován
v zahrádkách,zvláštěvenkovských(spíševar. cris-
pa), výjimečně na polích (spíševar. verticillata).
Občas přechodně zplaňuje v okolí zahrádek,
v parcích, v příkopech, na rumištích a jiných pus-
tých místech, v místech polních kultur i na polích
a mezích. Většinou jen přechodně ve společen-
stvech třídy Chenopodietea a Artemisietea vulga-
ris, případně v plevelových společenstvech třídy
Secalietea.

Rozšíření v ČR: Nejčastěji pěstován
a zplaňující v kolinním a suprakolinním stupni,
méně v planárním či naopak v submontánním,
zřídka a nepravidelně po celém území. U někte-
rých údajů nelze rozlišit, zda šlo o zplanění nebo
o pěstování(max.: Krkonoše,Sv.Petr, ca 800m).
— Mapy: SLAVÍKFKS 1990: 152.

Var. verticillata:T: I. Doup.pah. (Úhošťany),10.Prah
ploš. (Dolní Počernice), 11. Stř. Pol. (Poděbrady), 15. Vých.
Pol. (Bohdaneč; Pardubice), 18. Jihomor. úv. (Podivín), 21.
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Haná(NáměšťnaHané;Kvítkovice;Kojetín).—M: 37.Šum.-
-novohr. podh. (Srubec), 41.Stř. Povit. (Ondřejov; Turkovice),
59. Orl. podh. (Přibyslav),60. Orlí opuky (Olešnice),61. DOJ.
Poorl.(Čestice),67.Českomor.vrch.(Rodkov),76.Mor. brána
(Radkovy).

Var.crispa:T: 1.Doup.pah.(Úhošťany),3.Podkruš.pán.
(Teplice),4. Loun.-lab.střed.(BrnánadLabem),8. Čes.kras
(Radotín;Řevnice),9. DOI.Povit.(Praha-Podbaba),10.Praž.
ploš. (Praha-Vinohrady; Praha-Nové Město), 11. Stř. Pol.
(Poděbrady),12. Dol. Pojiz. (Mladá Boleslav), 13.Rožď. pah.
(Dobrovice; Zalužany), 15. Vých. Pol. (Hradec Králové; Par-
dubice), 16. Znoj.-brn. pah. (Brno), 21. Haná (Olomouc;
Vrbátky; Kojetín). — M: 30. Jesen.-rak.ploš. (Zderaz), 31.
Plz. pah. (Rokycany;Luby; Plzeň), 37. Sum.-novohr.podh.
(ZlatáKoruna),38.Bud.pán.(ČeskéBudějovice),39.Třeboň.
pán.(Mezimostí nad Nežárkou;Třeboň), 41.Stř. Povlt. (Týnec
nad Sázavou; Bechynč), 42. Votic. pah, (Zlaté Hory; Jeníčkova
Lhota), 48. Luž. kotl (Hrádek nad Nisou), 56. Podkrk. (Mříč-
ná), 60. Orl. opuky (Olešnice), 62. Litomyš. pán. (Litomyšl;
Chotěšiny),63.Českomor.mezih.(Svitavy;Čermná),66. Hor-
nosáz.pah. (Jitkov),67. Českomor.vrch. (Kejžlice;Žďár nad
Sázavou;Netín),68.Mor. podh.Vysoč.(Třebíč;Žerůvky),80.
Stř. Pobeč. (Vsetín), 84. Podbesk. pah. (Třinec; Frýdek-
-Místek).— O: 93, Krk. (ŠpindlerůvMlýn).

Celkové rozšíření: Původnípravděpodobněv Číně,
snad též v sousedních zemích subtropického pásu. Pěstován
a zplanělý v Japonsku, Přiamuřĺ, Zabajkalí, na z. Sibiři, v Před-
ní Asii, Jemenu, téměř v celé Evropě, v Etiopii, Somálsku,
Egyptě, v Severní Americe, Austrálii a na Novém Zélandě.

Význam: V Číně a některýchjiných úze-
mích StaréhoSvěta sesléz přeslenitý pěstuje jako
léčivá a krmná rostlina již odedávna. Jako krmivo
se osvědčil ve výživě domácích zvířat. Výnosy
slézu se pohybují podle vývojového stadia mezi
36—46 t zelené hmoty na 1 ha, čímž předčí i jetel
(30 t) a vojtěšku (35 t). Obsah stravitelnýchbílko-
vin je zhruba stejnýjako u jetele (1,9 %). Nejhod-
notnější píci poskytuje ve stadiu před květem,
později stonky dřevnatí. Kromě pěstování jako
meziplodiny ke krmným účelům bývá pěstován
(předevšímve var. crispa) jako léčivka, především
na venkovských zahrádkách, někdy i jako okrasná
rostlina pro kadeřavélisty (var. crispa). Ve v. Asii
seužíval i k získávánívláken (zvláštěna rybářské
sítě).

8. Anoda CAV. anoda

Kříženci

2 X 1. Malva neglecta X sylvestris — Malva
X zoernigii FLEISCHEROesterr. Bot. Z. 52: 357,
1902.

Lodyha přímá nebo poléhavá, až I m dl.,
v hor. části hustě odstále chlupatá. Listy v obrysu
okrouhlé, 51aločné. Lístky kalíšku široce čárkovi-
té; kališní lístky široce vejčité; korunní lístky
3,0— 3,5 X delší než kalich; tyčinková trubka dosti
hustě chlupatá. Plody z 11—14 plůdků.

Velmi vzácně mezi rodiči, zatím pouze v sv.
Čecháchvefyt. p. 15b.Hrad.Pol.(Skršice,odkud
byl popsán).

2 X 3. Malva neglecta X pusilla — Malva X a-
dulterina WALLROTHLinnaea 14: 611, 1840.

Syn. : Malva X hybrida ČELAK,Prodr. FI. Böhm. 3:
515, 1875.

Jednoleté až víceleté byliny. Květy v chudo-
květých svazečcích v úžlabí listů. Kališní lístky
vejčité, ploché, s cípy ± dlouze zašpičatělými, na
okraji dlouze brvitými; korunní lístky mělce vy-
krojené, delší než kalich, bělavé, na vrcholu mo-
dravě fialové; tyčinková trubka s roztroušenými
chlupy až olysalá. Plody z 10—15 plůdků; stylo-
podium ca 2 mm šir.; plůdky se slabě vyniklým
okrajem, pouze na okraji bočních stěn s nepatrný-
mi radiálními žebry.

Ojediněle mezi rodiči ve fyt. o. 2a. Žatec.
Poohří (Dobroměřice; Zahořany), 3. Podkruš,
pán.(ČervenýHrádek),4a.Loun. střed.(Běluši-
ce), 4b. Lab. střed. (Brná nad Labem), 9. Dol.
Povlt. (Praha), 15b. Hrad. Pol. (Výrava), 15c.
Pard. Pol. (Pardubice; Dvakačovice), 18a. Dyj.-
-svr. úv. (Sedlec), 20b. Hustop. pah. (Dražovice).

Poznámka: Kříženec Malva neglecta x pusilla byl
ókán též uměle, podobně jako další kříženec M. verticillata
var. cripsa X neglecta (KRISTOFVERSON1923); v botanické
zahraděv Uppsaleve Švédskubyl zjištěnkříženecM. sylve-
stris X verticillata (HEDLUND 1893).

Anoda CAVANILLFS Monad. Diss. 1: 38, 1785. — Syn. : Cavanillea MED. Malvenfam. 19, 1787.
Lit. : BAKERE. G. (1892): Synopsisof generaand speciesof Malveae Anoda. J. Bot. 30: 73—75. — H004REUTt-

NERB. P. G. (1916): MonographiagenerisAnodae. Annuaire Conserv,Jard. Bot. Genëve20: 29—68, — JEHLÍKV. et HEJNÝ
S.(1974): Main migration routesof adventitiousplants in Czechoslovakia.FoliaGeobot. Phytotax.9: 241—248. —BATESD. M.
(1987): Qłromosome numbers and evolution in Anoda and Periptera (Malvaceae). Aliso II: 523—531. — FRYXELLP. A.
(1987): Revision of the genus Anoda (Malvaceae).Aliso II: 485—522. — JEHLtKV. (1988): A survey of the adventive flora
and of thesynanthropic vegetationin the oil-seed processingfactoriesin Czechoslovakia.In: SymposiumSynanthropicnora and
Vegetation 5: 95—107. Martin.

Jednoleté nebo vytrvalé byliny, polokeře nebo keře. Listy čárkovité, kopinaté, vejčité, hrálovité nebo
dlanitě členěné. Květy jednotlivé v úžlabí listů nebo v koncových květenstvích, Kalíšek chybí; kalich
obvykle 5 nebo 10žilný; korunní lístky žluté, bělavé,modrofialové nebo červenofialové.Poltivé plody,
rozpadající se v 5—20 plůdků, někdy se špičatými výrůstky. Semena většinou lysá. — 23 druhů
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Tab. 61: Plody vybraných druhů čeledi Malvaceae: I

sylvestris. — II M. sylvestrisvar. mauritiana. — 12.
var. crispa.

11 12

15

Malope trifida. — 2 Lavatera thuringiaca. — 3 L. trimestris. — 4 Alcea
biennis. — 5 A. rosea. — 6 Althaea officinalis. — 7 A. armeniaca. — 8 Bismalva alcea. — 9 B. moschata. — 10 Malva

M. neglecta. — 13. M. pusilla. — 14 M. verticillata. — 15 M. verticillata
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Tab. 62: I Malope trifida
3a — část listu.

. — 2 Malva verticillaťa var. verticillata. 2a — list. 2b část listu. 3 M. verticillata var. crispa, list,
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