
Variabilita: Proměnlivá ve vzrůstu a větvení, v husto-

tě a délce odčnĺ a v barvě korun. Vedle rostlin s ± přímými
lodyhami sevyskytují na pravidelnězaplavovanýchstanoviš-
tích popř. stanovištích intenzívněspásanýchrostliny poléha-
vé, více větvené.Tyto rozdíly jsou bezprostřednězpůsobeny
ekologickými podmínkami a nemají systematický význam.
Taxonomicky nevýznamnéjsou též náhodněse objevující
rostliny či populace (klony) s bílými korunami. Nejzajíma-
vějšĺ je proměnlivost v odění rostlin (lodyh, listů a kalichů),
která vykazuje určitou geografickou vazbu: v severněji polo-
ženýchčástechareálusevyskytují rostliny poměrněřídceodě-
né, zatímco ve Středozzrnĺ hustě až huňatě chlupaté [var. vil-
losa (BENTHAM)= Pulegium tomentella (HOFFMANNS.et LINK)
C. PRESL].Mezi oběma mezními morfotypy však existuje
řadapřechodů.NaúzemíCRjsounicméněpopulacev tomto
směru stejnorodé a hustěji oděné rostliny u nás nebyly na-
lezeny.

Ekologie a cenologie: Pravidelnězapla-
vované nivní louky apastviny, slaniska, břehy vod-
ních toků, zaplavovanédeprese,příležitostně bře-
hy a dna letněných rybníků. Na střídavě vlhkých
(sezónně zaplavovaných), minerálně bohatých
půdách v teplejších a sušších oblastech. Konku-
renčně je zvýhodněna díky schopnosti úspěšně
přežívatdlouhodobé přeplavenív chladných roč-
ních obdobích (cf. HEJNÝ 1960:36, SYKORA 1986)
a odolávat intenzívní pastvě (není spásána). Pře-
devším ve společenstvech svazu Agropyro-Runzi-
cion crispi (diagnostický druh) a svazůScorzone-
ro-Juncion gerardii a Nanocyperionflavescentis.

Rozšíření v ČR: rłčžištěvýskytujev úva-
lových údolích termofytika, hlavně v jihomorav-

32. Mentha L. —máta *)

Mentha LINNAEUSsp. Pl. 576, 1753.

ských úvalech, dříve též v Polabí ana Hané.V me-
zofytiku sevyskytuje pouze okrajově a zpravidla
přechodně. Naleziště se soustřeďují do planární-
ho stupně, výjimečně až do stupně suprakolinní-
ho (max.: Zbýšov, ca 290 m). V poslední době
z většiny oblastí v důsledku změn biotopů vymi-
zela;jako velmi silněohroženýdruhkvětenyČR
senacházív současnostiasijen nanemnohazbyt-
cíchjihomoravskýchlokalit. SA—Mapy:ŠTĚPÁ-
NEK 1998a:7.

T: 4b. Lab. střed. (několik lokalit na březích Labe mezi
ZálezlyaÚstímnadLabem,poslednínález1903),7b.Podřip.
tab. (Hněvice, 1906), 7c. Slán. tab. (Kralupy, břeh Vltavy,
1887), IOb. Praž. kotl. (Praha-Libeň,přístav, 1929), 11. Stř.
Pol. (dříve roztr.,poslednínález 1906), 14a.Bydž. pán.(Cho-
tělice, 1943), 15,Vých. Pol. (dříve vz., poslední nález 1937),
17a. Dunaj. kop. (Březí, 1925), 18. Jihomor. űv. (dříve často,
dnesvelmi vz.), 21. Haná(dřívevz, poslednídoklad 1948).—
M: 41. Stř. Povlt. (Poříčí nad Sázavou, břeh Sázavy, 1911), 62.
Litomyš. pán.(VysokéMýto, přechodnězavlečena),66.Hor-
nosáz.pah.(Zbýšov, 1895),68. Mor. podh.Vysoč. (Jevišovi-
ce, 1933),69a.železnoh.podh.(Svojšice,1933),72. Zábř.-
unič. úv. (vz. v j. části, poslední nález 1933).

Celkové rozšíření: Celé Středozemí, z. a stř. Evropa
(k severunejdálev Irsku, j. Anglii, j. Švédsku,Polskua na
Ukrajině), Zakavkazsko a Blízký východ. Zavlečena do Se-
vernĺ a Jižní Ameriky, do Austrálie a na Nový Zéland.

Význam: Dříve používána v lidovém léči-
telství. Silice obsahuje převážně monoterpenoid
pulegon. V zahraničí je využívána k výrobě silice
pro farmaceutický a kosmetický průmysl.

Lit.: DĚSĚGLÍSEA. (1880): Mentha cuspidataOpiz?, Déségl.! ad amic. Feuille Jeun.Natur. 1880:103.—DÉSĚGLISEA.
(1881): Menthae Opizianae. (l.) Extrait du Naturalientausch et du Nomenclator botanicus avec une clef analytique. Ann. Soc.
Bot. Lyon 8:213—248.—DÉSÉGLISEA. (1882a): Menthae Opizianae. (2.) Observations sur 51 types authentiques ďOpiz et
accompagnéesdedescriptionsavecExtraitduLotos.Bull. Soc.Étud.Sci.AngersI I separ.1—34.—DÉSĚGLISEA. (1882b):
MenthaeOpizianae.Troisiěme mémoire. Bull. Soc. Roy. Bot. Belg. 21:105—117.—BRAUNH. (1886): Ueber Mentha fontana
Weihe. Ein Beitrag zur Kenntnis mehrerer Formen aus der Gruppe der Mentha arvensis L. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien
36:217—230.—FORMÁNEKE. (1888): Mährisch-schlesische Menthen. Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 26:194—206.—BRAUNH.
(1890): UebereinigeArten und FormenderGattungMenthamit besondererBerücksichtigungderin Oesterreich-Ungarnwach-
senden Formen. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 40:351—508.—PETRAKF. (1910): Beiträge zur Kenntnis der mährischen Minzen.
Allg. Bot. Z 16:115—117.—HYLANDERN. (1941): De Svenska formema av Mentha gentilis L. coll. Acta Phytogcogr. Suec.
14:1—49.—BIRKELIH. (1948): Ecolog:cal studieson Mentha piperita. I. Effect of mineral nutrients andof water.Medd. Norsk
Farm. Selsk. 10:149—208.—GRAHAMR. A. (1954): Mint notes. V. Mentha aquatica, and the British water mints. Watsonia
3:109—121.—LEMLtJ. A. J. M. (1955): The developmcntof theglandular hairsand theproduction of essentialOil in Mentha
piperita L. Pharm.Weekbl. Nederl. 90:777—782.—MORTONJ. K. (1956): The chromosomenumbersof the British Menthae.
Watsonia3:244—252.—REITSEMAR. H. (1958): A biogenetic arrangementof mint species.J. Amer. Pharm.Assoc., sci. ed.,
47:267—269.—REITSEMAR. H., CRAMERE J., SCULLYN. J. et CHORNEYW. (1961): Essential Oil synthesis in mint. J. Pharma-
col.Sci. ADMIRALSKAJA S.A. (1961):Biologijacvetenijai gibridizacijaplodovychformMenthapiperita.Bot.Ž.
46:690—695.—BATTAILEJ.,DUNNINGR. L. etL.00MłsW.D. (1961): Biosynthesisof terpenes.I, Chromatographyof peppermint

*) ZpracovalJ. Štěpánek

Tab. 113: I Mentha longifolia, Ia —báze lodyhy s podzemními výhonky a kořeny, lb —květ. —2M. x dumetorum, květenství,
2a —lodyžní list. —3 Pulegium vulgare, 3a —kalich.
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Oil terpenes. Biochim. Biophys. Acta 5 —BATTAILEJ. et LOOMISW. D. (1961): Biosynthesis of terpenes. II. The Site
and sequenceof terpene formation in peppermint. Biochim. Biophys. Acta 51:545—552.—MARKLUNDG. (1963): Mentha gen-
tilis —komplexet och M. dalmatica i Oestfennoskandien. Memor. Soc. Fauna FI. Fenn. 38:2—18.—AMELUNXENF. (1964, 1965):
Elektronmikroskopische Untersuchungen an den Drüsenschuppen von Mentha piperita L. PI. Med. 12:121—139,13:457—473.
—MAKAROVV. V. (1964): Nekotorye osobennosti v biologii cvetenija mjaty. Bjull. Glavn. Bot. Sada 53:61—66.—BAQUARS. R.
et REESEG. (1965): Cytotaxonomischeund gaschromatigraphischeUntersuchungenan norddeutschenMentha-Formen. 1.,2.
Pharmazie,suppl. 20:159—168,214—220.—SUOMINENJ. (1966): Taxonomic studies onMentha arvensisL. in Finland. Ann.
Bot. Fenn. 3:61-78. - HARLEYR. M. (1967): The spicatemints. Proc. Bot. soc. Brit. Isles 6: 369-372. - HEFENDEHLF. W.,
UNDERHILLE. W.et RUDLOFFE. (1967): Thebiosynthesisof theoxygenatedmonoterpenesin mine Phytochemistry6:823—835.
—OLSSONV. (1967): Chemotaxonomic analysis of the cytotypes in the Mentha X verticillata complex (Labiatae). Bot. Not.
120:255—267.—OUWENEELW. J. (1968): Cytotaxonomic studies in the genus Mentha in the Netherlands. Proc. Koninkl. Ne-
derl.Akad. Wet., ser.C, —BMTAILEJ., BuRBďrr A. J. et LOOMJSW.D. (1968): Monoterpeneinterconversions:
metabolismofpulegonebyacell-freesystemfromMenthapiperita.Phytochemistry7:1159—1163.—BELJAJEVAR.G..ŠUGA-
JEVAE. V. et LUTKOVA. N. (1970): Aneuploidija v semennompotomstveallopoliploidnoj perečnojmjaty Mentha piperita L.
Genetika, Moskva, 6(6):48—58.—MURRAYM. J., MARBLEP.M. et LINCOLND. E. (1971): Inter-subgeneric hybrids in the ge-
nusMentha. J. Hered. 62:363—366.—BELJAJEVAR. G. et KOVINEVAV.M. (1972): Izučeniemežvidovych gibridov mjaty pjer-
vogopokolenija. Genetika,Moskva, —HEFENDEHLF.W. et MURRAYM. J. (1972):Changesin monoterpenecom-
position in Mentha aquaticaproducedby genesubstitution.Phytochemistry I I :189—195.—HENDRIKSH. et Os F.H. L (1972):
The heredityof theessentialOil composition in artificial hybrids betweenMentha rotundifolia andMentha longifolia. Pl. Med.
21 —MURRAYM. J. et HEFENDEHLF.W. (1972): Changesin monoterpenecomposition of Mentha aquaticaproduced
by gene substitution from M. arvensis. Phytochemistry I I :2469—2474.—MURRAYM. J., LINCOLND. E. et MARBLEP.M. (1972):
Oil composition OfMentha aquatica x M. spicataFI hybrids in relation to theorigin OfM. x piperita. Canad.J. Genet. Cytol.
14:13-29. - BOURWIEGD. et POHLR. (1973): Flavonoids from Mentha longifolia. Pl. Med. 24:304-314. - GILL L. S.. LAW-
RENCEB. M. et MORTONJ. K. (1973): Variation in Mentha arvensisL. (Labiatae). I. The North American populations.J. Linn.
Soc.-Bot.67:213—232.—Os F. H. L. et HENDRIKSH. (1975): Investigation of a population of Mentha x niliaca Juss.ex Jacq.
found in naturalconditions at Oudemolen(Dr.). Acta Bot. Neerl, 24:129—133.—STACEC. A. [red.l (1975): Hybridization and
theflora of theBritish Isles.London etc.—FELKLOVÁM. et PLACKOVÁV. (1976):Anatomisch-morphologischeStudie der Pfef-
ferminze (Mentha piperita L.) nach dem Befall von Puccinia menthae Pers- Acta Fac. Pharm. Univ. Comen. 29:117—144.—
HARLEYR. M. et BRIGHTONC. A. (1977): Chromosome numbers in the genus Mentha L. Bot. J. Linn. Soc. 74:71—96.—RAABE
E.-W. (1980): UebersichtüberTaxaderGattung Mentha in Schleswig-HoIsteinund Hamburg.Kieler Not. Pflanzenk.Schles-
wig-Holstein 12:2140. - TUCKERA. O., HARLEYR. M. et D. E. (1980): The Linnaean types of Mentha (La-
miaceae).Taxon 29:233—255.—CLARKR. J. et MENARYR. C. (1981): Variations in composition of peppermintOil in relation
to productionareas.Econ.Bot. 35:59—69.—TUCKERA. O.etFAIRBROTHERSD. E. (1981 An euploidseriesin anFI interspe-
cific hybrid progeny of Mentha (Lamiaceae). Bull. Torrey Bot. Club 108:51—53.—FAGBEMIB. O. B. ct MORTONJ. K. (1982):
Studies on Mentha X dumetorum Schult. (Labiatae) to confirm its presumed parentage —M. aquatica Linn. x M. longifolia
(Linn.) Huds. Rhodora 84:439—443.—FELKLOVÁM., LUKESV. et MRLIANOVÄM. (1982): Některé kulturní odrůdy máty peprné
Mentha piperita (L.) Huds. Farm. Obzor 51:67—74.—HARLEYR. M. (1982):39. Mentha L. In: DAVISP.H. [red.l, Flora of Tur-
key and the EastAegean Islands 7:384—394.Edinburgh. —CODDL. E. (1983): SouthernAfrican speciesof Mentha L. (La-
miaceae). Bothalia 14:169—175.—BUGAENKOL. A. et REZNIKOVAS. A. (1984): Sozdanie vysokogeteroznych gibridov mjaty.
prigodnychdlja dvuchukosnogovozdelyvanija.Cytol.Genet.18:92—97.—VAVERKOVÁŠ.et HOLLÄM. (1986):Somequalita-
tive parametersof Mentha piperita (L) Huds. cv. Perpeta.Biológia, Bratislava, 41:471—476.—ŠTĚPÁNEKJ. (1998a): Máty
(PulegiumaMentha)v ČeskérepubliceI. Původníazplaňujícídruhy.Zpr.Ces.Bot.Společ.33:1—28.—ŠTĚPÁNEKJ. (1998b):
Máty (PulegiumaMentha)v ČeskérepubliceII. Kříženci.Zpr-Ces.Bot.Společ.33:101—144.

Vytrvalé aromatické byliny s podzemními či nadzemními plazivými oddenky a výběžky a sjed-
noduchými nebo parohovitě větvenými chlupy. Lodyha nejčastěji větvená, přímá nebo na bázi vy-
stoupavá, pravidelně olistěná. Listy přisedlé nebo řapíkaté, čepel celistvá, nejčastěji kopinatá až vej-
čitá, někdy kadeřavá. Květenství ± husté, prodloužené nebo značně zkrácené lichoklasy složené
z lichopřeslenů s listeny nenápadnými, kopinatými až čárkovitými, nebo lichopřesleny navzájem
oddálené, v úžlabí listům podobných listenů. Květy drobné; kalich pravidelný nebo téměř pravi-
delný, do 1/5—1/2členěný v trojúhelníkovité až úzce trojúhelníkovité, stejnotvaré cípy, trubka ka-
lišní 10—13žilná, v ústí lysá nebo roztr. chlupatá; koruna mírně souměrná, trubkovitá, se 4 ± ob-
vejčitými laloky (hor. lalok širší než ostatní) a s trubkou pod ústím pozvolna se zužující;
podsemeníkový žláznatý val 41aločný,přední lalok obvykle nejdelší, vz. nejdelší přední a postranní
(M. aquatica), nejkratší postranní laloky nebozadní lalok (M. aquatica, M. rotundifolia), okraje la-
loků celistvé, vz. zadní lalok zvlněný (M. longifolia). Tvrdky vejcovité až elipsoidní, hladké nebo
se síťnatou skulpturou. Základní počet chromozómů x = 12. —12—15druhů původně v mimotro-
pických oblastech Eurasie, v s., v. aj. Africe, Severní Americe, sz. Austrálii a na Novém Zélandu.
—Entomogam. Alogam.

Poznámka: Při sledování odění (tvaru chlupů) a skulptury tvrdek je třeba použít alespoň 50x zvětšující lupu.
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IOa

Lodyžní listy s čepelí ± výrazně kadeřavou .
Lodyžní listy s čepelí plochou nebo na rubu vyniklou žilnatinou krabatou
Květenství (plodenství) lichoklas z nahloučených lichopřeslenů; listeny drobné, čárkovité až
kopinaté, nepodobné lodyžním listům . 3. M. spicata
Květenství (plodenství) z oddálených lichopřeslenů; listeny v dol. části květenství tvarem a ve-
likostĺ podobné lodyžním listům 5 x 3. M. x gracilis
Květenství (plodenství) hustý nebo ± řídký, někdy značně (hlávkovitě) zkrácený lichoklas
z nahloučených lichopřeslenů s listeny drobnými, čárkovitými až kopinatými, nepodobnými
lodyžním listům 4

Květenství (plodenství) z oddálených lichopřeslenů, listeny velké, kopinaté až šir. vejčité, po-
dobné lodyžním listům 11

Květenství (plodenství) značnězkrácený,kulovitý až vejcovitý lichoklas; řapík lodyžních listů
nejčastěji 15—25mm dl, 4. M. aquatica
Květenství (plodenství) lichoklas více než 2x delší nežširoký; lodyžní listy přisedlé nebokrátce
řapíkaté (řapík nanejvýš 15 mm dl.) ........... .
Lodyžní listy řapíkaté, s řapíkem nejčastěji 8—15mm dl.; květenství (plodenství) obvykle 2—4x
delší než široké 6

Lodyžní listy ± přisedlé nebo krátce řapíkaté s řapíkem zpravidla nanejvýš 3 mm dl.; květenství
(plodenství) obvykle více než4x delší než široké
Lodyhy, listy a kalichy ± lysé nebo řídce chlupaté 4 x 3. M. x piperita
Odění hustější, rub listů a kalichy ± Šedochlupaté 4 x 1. M. x dumetorum

Střední a hor. lodyžní listy šir. eliptické nebo vejčité až šir. vejčité, zřetelně krabaté, na rubu s vy-
niklou žilnatinou 8

Střední a hor. lodyžní listy užší, podlouhlé, kopinaté až vejčitě kopinaté, obkopinaté nebo až úzce
eliptické, ± ploché, s málo vyniklou žilnatinou na rubu 9

Střední lodyžní listy vejčité až šir. vejčité, 2—4cm dl.; v odění listů a stř. části lodyhy převládají
parohovitě nebo dichotomicky větvené chlupy; lichoklas řídký; pravidelně bohatě plodná .

2. M. suaveolens

Střední lodyžní listy šir. eliptické až podlouhle vejčité, 6—9cm dl.; pouze na rubu listů lze nalézt
ojedinělé parohovitě větvené chlupy; lichoklas hustý; vysoce sterilní, tvrdky se téměř nevyvíjejí

3 x 2. M. x villosa

Rostliny téměř lysé, tmavě zelené,nebo naopakhuňatěšedochlupaté; listy obvykle 35—60mm
dl.; lichoklas nepříliš hustý, na bázi často přetrhovaný; počet chromozómů 2n = 48

. 3. M. spicata
Rostliny vždy šedochlupaté; listy obvykle 60—90mm dl.; lichoklas hustý; počet chromozómů
2n = 24 10

Střední a hor. lodyžní listy podlouhlé až kopinaté nebo obkopinaté; chlupy na žilkách rubu listů
± rovné a sčesané k apikálnímu konci, odění listů bez větvených chlupů; při rozemnutí nepří-
jemně voní 1. M. longifolia

b Střední a hor. lodyžní listy obvykle širší, kopinaté až úzce eliptické; chlupy na žilkách rubu listů
nepravidelně zprohýbané, mezi nimi vtroušeny parohovitě větvené chlupy; při rozemnutí voní
obvykle příjemně 1 x 2. M. x niliaca

I la Kalich zvonkovitý, bez vyniklé žilnatiny, kališní cípy trojúhelníkovité až šir. trojúhelníkovité,
špičaté; listeny v květenství tvarem a velikostí neodlišitelné od hor. lodyžních listů; tvrdky se
pravidelně vyvíjejí . 5. M. arpensis

b Kalich trubkovitý až úzcezvonkovitý, někdy s vyniklou žilnatinou; kališní cípy ± úzce trojúhel-
níkovité, zašpičatělé;listeny v květenství zpravidla zřetelněmenšínežhor. lodyžní listy; rostliny
obvykle sterilní, tvrdky se nevyvíjejí . 12

12a Kalich trubkovitý, mm dl. , kališní trubka 13žilná; řapík lodyžních listů 10—20mm dl.
4 x 5. M. x verticillata

b Kalich úzce zvonkovitý, 1,9—2,4mm dl., kališní trubka obvykle IOžilná; řapík lodyžních listů
4—10 mm dl. 13

13a Lodyhy a listy šedochlupaté; kališní trubka huňatá 5 x 1. M. x dalmatica

b Lodyhy a listy roztr. chlupaté, tmavě zelené;kališní trubka lysá... 5 x 3. M. x gracilis
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1. Mentha longifolia (L.) L. —máta dlouholistá
Tab. 113/1

Mentha longifolia (LINNAEUS)LtNNAEUSin NATHORSTH.
Monspel. 19, 1756 (vidi in Amoen. Acad. 4:485, 1759). —
Syn. : Mentha spicata [var.] longifolia L. Sp.PI. 576, 1753.
- M. sylvestris L sp. Pl., 2, 804, 1763, nom. illeg. (su-
perfl.). —M.candicansCRANTZStirp.Austr.4:330, 1769,nom.
illeg„ non MILL, i 768. —M. reflexifolia Opłz Naturalientausch
8:71, 1824, vel Flora, Regensburg, 7:525, 1824. —M. masne-
riana Opłz Naturalientausch 9: 131, 1825. —M. silesiaca Opłz
Naturalientausch 9: 132, 1825.—M.brittingeriOpłzNaturaIien-
tausch 11:300, 1828. —M. eisensteiniana Opu Naturalien-
tausch 11:301, 1828. - M. stylosa OPtzLotos 3:184, 1853.-
M. brevispicataOPE ex DĚSÉGLISEBull. Soc. Étud. Sci.
ďAngers I I:p. separ. 25, 1882. —M. coerulescens OPIZ ex
DÉSÉGLISE op. cit., p. separ.26, 1882.—M. cuspidataOPIZex
DÉSÉGLľSEC. R. Soc.Royal. Bot. Belg., Bull., 21(2): p. separ.
6, i 882.-M. decioetiana DĚSÉGLISEBull. soc.Étud.
Sci. ďAngers I l:p. separ. 25, 1882. —M. mollicoma OPIZ ex
DESÉGLISE Bull.Soc.Étud.Sci.ďAngersI I separ.26, 1882.
—M.serrata Opłz ex DFsÉGLISEC.R. Soc.Royal. Bot. Belg.,
Bull., 21 separ.7, 1882.-M. serrulata opu ex
LISEop. cit., p. separ.5, 1882.—M. veronicaeformisOPIZex
DÉSÉGLISEBull. Soc.Étud.Sci.ďAngersI I :p.separ.27,1882.
—M. weinemiana OPEZex DÉSËGLISEBull. Soc. Étud. Sci.
ďAngers I I:p. separ. 26, 1882 [recte weinernensis].—M.
wondracekii Opłz ex DĚSĚGLISEop. cit., p. separ. 27, 1882.—
M. candicans CRANTZb. [var.?] discolor (Oprz) ex FORMÁNEK
Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 36:193, 1888. —M. candicans
CRANTZf. Ivar.? I semiintegra (Opu) ex FORMÁNEKVerh. Na-
turforsch. Ver. Brünn 36:194, 1888. —M. spicata subsp. Ion-
gifolia (L.) TACIKin PAWLOWSKIFI, Polska 11:216,1967,

Exsikáty: BAENITZHerb. Eur., sine no. - PETRAKFI.
Bohem. Morav. Exs., no 244, 245, 866, 1078. —PEJ'RAK et
Topnz Menthotheca Univ., no 2, 3, 4, 56, 80.- TAUSCHHerb.
FI. Bohem., no II 18, 1119, II 19b. —Topnz Menthotheca
Austro-Hung., no 2.

Oddenek s podzemními, 5—20cm dl. a 3—5
mm šir., ± lysými výběžky. Lodyha přímá nebo na
bázi vystoupavá, zpravidla v hor. 1/2 větvená,
(30—)8()—100(—150)cm vys., ve stř. a hor. části še-
dochlupatá hustými, 0, (nauzlinách až
0,9) mm dl., jednoduchými, obloukem dolů za-
hnutými chlupy, v dol. části lodyha lysá nebo odě-
ná pouzenahranách.Střední a hor. lodyžní listy
přisedlé nebokrátce řapíkaté,Čepelpodlouhlá až
kopinatá neboobkopinatá, (35—)60—90(—120)mm
dl., 15—30(—40)mm šir., špičatá,nabázi uťatáne.
bo vykrojená, pilovitá až řídce (ostře) pilovitá se
zuby Častodo stran namířenými, na líci s± řídký-
mi, 0,10-0,25 mm dl., jednoduchými chlupy ne-
bo téměř lysá, světle (šedo)zelená, na rubu šedo-
chlupatá až běloplstnatá s hustými, nepravidelně
zprohýbanými, na žilkách však obvykle rovnými
a k apikálnímu konci sčesanými, (0,
(—0,6)mm dl. jednoduchými chlupy, žilnatina na
rubu mírně vyniklá, postranních žilek 8—13(—17);
řapík 0—3(—5)mm dl. Lichoklas hustý, (2—)4—5
(—8)cm dl., listeny drobné, ± čárkovité, nepodob-
né lodyžním listům; květní stopky s0,1—0,2(—0,3)
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mm dl., nazpět zahnutými chlupy. Kalich krátce
trubkovitý, (1,4—)1,8—2,3(—2,5)mm dl., do (1/3—)
1/2 členěný v úzce trojúhelníkovité ažšídlovité cí-
py, dosti hustě oděné až0,45 mm dl. chlupy, trub-
ka kališní 10žilná,v ústí lysá, vně hustěchlupatá,
chlupy 0,1—0,2(—0,4)mm dl.; koruna světle fia-
lová až bělavě růžová; prašníky 0,3—0,4mm dl.
Tvrdky (0,5—)0,6—0,8mm dl., tmavě hnědé až
černohnědé, s výraznou síťnatou skulpturou.
VII-IX(-X).

2n = 24 (ČR:vícezjištěníz celéhoúzemí)
Variabilita: Druh vytváří řadu geografických ras,je-

jichž systematickézhodnocenízejménav asijskéčásti areálu
je zatím neuspokojivé(cf. HARLEY1982).Ve středníEvropě
se vyskytuje pouze nominátní poddruh M. longifolia subsp.
longifolia.Na územíČRje taxonomickystejnorodý.Vnitro-
druhovétaxony,popř. i drobnédruhyudávanénebopopisova-
né z našehoúzemí na základěnapř. různěutvářenéhookraje
listové čepele,hustotyodění,délkyatvaru květenstvíjsou pou-
hými individuálními odchylkami uvnitř přirozené variability
populací nebo sejedná o ekomorfózy. Rovněžvýznamnější
proměnlivost vesloženísilice nebylazjištěna.

Poznámka: Vzácně, především v blízkosti lidských sí-
del,sev CRvyskytujípopulacerostlinvelmipodobnýchdru-
hu M, longifolia, S odlišným (příjemným) zápachem, s listy
někdy poněkud širšími a oděnými delšími jednoduchými
a vtroušenými větvenými chlupy. Tyto znaky jsou projevem
genetického vlivu M. suaveolens (blíže viz kříženec I x 2. M.
longifolia X suaveolens).

Ekologie a cenologie: Břehy a náplavy
vodních toků, podmáčené deprese, prameniště,
vlhké louky, zamokřené příkopy podél komuni-
kací, méně na březích stojatých vod (hlavně pod
hrázemi a podél přítoků). Na vlhkých či střídavě
vlhkých půdách, živinami bohatých a často zása-
ditých, nejčastěji jílovitých aoglejených, místy se
silnou příměsí skeletu. Ve společenstvech řádu
Nasturtio-GlycerietaIia, zejména ve svazuPhala-
ridion arundinaceae (diagnostický druh), též ve
společenstvech svazu Agropyro-Rumicion crispi
(diagnostický druh asociace Junco inflexi-Men-
thetum longifoliae LOHMEYER1953) a řádu Moli-
nietalia.

Rozšíření v ČR: Vyskytujesetéměřnace-
lém území, zejména v termofytiku a mezofytiku,
v oreofytiku jen v nižších polohách. Pouze v ně-
kterýchoblastechjz. částiČechav nejseverněj-
ších Cecháchje vzácná nebo chybí. Absence
v řadě níže uvedených okresů mezofytika není
pravděpodobně zdánlivá, způsobená nedostat-
kem dokladových sběrů. Tento názor podporuje
příslušná regionální floristická literatura. V ně-
kterých pracích je nápadný nedostatek údajů
(např.ŠEDOSborn.Západočes.Muz. v Plzni, ser.
natur., 47:62, 1983) nebo je absence dokonce vý-
slovně zmiňována (cf. MARSCHNERSborn. Seve-
ročes. Muz., ser. natur., 14:49, 1985). Vysvětlení
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takového chorologického chování není zcela
jednoznačné. Lze předpokládat, že hlavní příči-
nou nepřítomnosti nebo řídkého výskytu druhu je
migrační nedosycenostuvedenýchúzemíČech.
V planárním ažmontánním stupni roztroušeně až
hojně, v supramontánním vzácně (max.: Krko-
noše,VelkáÚpa, boudaJana,ca 930m; Krušné
hory, Klínovec, 1040 m).

T: vevšech fyt. o,—M: ve většiněfyt. o. [doklady chy-
bějí z fyt. o. 22. Halštr.vrch., 23. Smrč., 24. Hor. Poohří, 26.
Čes.les,27.Tachov.bráz..30.Jesen.-rak.ploš.,33.Branž.hv.,
44. Mileš. střed., 47—49.Luž. okr., 50. Luž. hory, 54. Ješ.hřb.].
—O: 85.Kruš.hory(Klínovec;Vykmanov:HoraSvatéhoŠe-
bestiána),88g. Hornovlt. kotl. (Želnava),89. Novohr.hory
(Kuří; TerčíVes; PohorskáVes), 90. Jihl. vrchy (Kunžak, Ja-
lovčí),91.Žďár.vrchy(Cikháj),93a.Krk. les.,95a.Ces.hřeb.
(Šerlich),96. Král. Sněž.(Petříkovu Ramzové),97. Hr. Jes.
(Josefová), 98. Níz. Jes. (Rejchartice), 99a. Radh. Besk.
(často).

Celkové rozšíření: Druh je udáván z velké části
Evropy (vyjma nejsevernějšíchoblastí), z pohoříjz. Asie ažpo
Himálaj, z v. aj. Afriky. V jednotlivých částechareálusevy-
vinuly morfologicky vyhraněné typy, které seobvykle a patr-
ně oprávněněuvádějíjako poddruhy.V Evropě se vyskytuje
především nominální subspecie, pouze do v. části Středozemí
proniká asijskáM. longifolia subsp. typhoides (BRtQ.)HAR-
LEY.Výskyt M. longifolia subsp.longifolia je vázánprimárně
na středohoří a horské oblasti a jejich širší okolí ve stř. a j.
Evropě. Přesnějšívymezeníareáluznámonení.Ve staršílite-
ratuře je výskyt udáván i z území, kde druh vůbec neroste
(Anglie, Švédskoaj.).V těchtopřípadechsejedná o záměny
s M. spicata s. I. nebo s některými kříženci klasnatých mát,
mnohdešířenýchjako užitkové rostliny. —Mapy: HULTËNNE
1986:809.

2. Mentha suaveolens EHRH. —máta vonná
Tab. 114/2

Mentha suaveolens EHRHAxr Beitr, Naturk. 7: 149, 1792.
—Syn.: Menthafragrans C. PRESLin J. et C. PRESLDelic.
Prag. 1:78, 1822.—M. rotundifolia auct. non sensu orig. (L.)
HUDS. 1762.

Exsikáty: Extrafines: GANDOGERFI. Gall. Exs., n0410
(ut M. vialis GANDOGER),1051 (ut M. chlorostachya GANDO-
GER).—HELDREICHHerb. Graec. Norm., no 970. —PETRAKet
TopmMenthotheca Univ., no 120—123, 140—146, 148. —Ross
Herb. Sicul., no 755.- SENNENPl. Esp.,no 6875.

Oddenek s převážně podzemními, chlupatými
výběžky.Lodyha (15—)30—50(—60)cm vys., dosti
hustěoděná0,3—0,8mm dl., parohovitě nebodi-
chotomicky větvenými chlupy, v hor. části s pře-
vládajícími (0, 1—)0,3-0,6(—0,8)mm dl. jednodu-
chými chlupy. Středníahor. lodyžní listy přisedlé
nebo krátce (do 3 mm) řapíkaté; čepel vejčitá až
Šir. vejčitá, (15—)20—40mm dl., mm
šir., tupě špičatá až zaokrouhlená, na bázi uťatá
nebo vykrojená, pilovitá až vroubkovaná, s jed-
noduchými chlupy 0,1—0,3mm dl. a na rubu, ze-
jména na žilkách s 0,3—0,7(—0,9)mm dl. větve-
nými chlupy, žilnatina na rubu výrazně vyniklá.
Lichoklas ± úzký, řídký (na bázi přetrhovaný) až

hustý, 6—7cm dl. Kalich ± šir. zvonkovitý, 1,4—1,9
mm dl., oděný ± krátkými jednoduchými chlupy,
do 1/4—1/3Členěnýv trojúhelníkovité cípy, trub-
ka kališní 10—13žilná,v ústí lysá; koruna obvykle
bělavá, jen slabě narůžovělá nebo nafialovělá.
Tvrdky hnědé až černohnědé, s výraznou síťnatou
skulpturou. VII-VIII(-IX). Hkf.

Diploidní druh (2n = 24) domácí v z. Evro-
pě a celém Středozemí (mapy: HULTÉNNE
1986: 1616), kde vytváří několik vyhraněných ost-
rovníchras(cf. GREUTERSoc.Échang.Pl.Vasc.
Eur. Occid. Bassin Méditerr., Bull., 3:58, 1972;
GREUTER in GREUTER et RAUS Willdenowia
14:301,1985).V ČRje zcelavýjimečněpěstová-
na, a to pouze v botanických zahradách nebo spe-
cializovanými pěstiteli. Zplanění, i když není zce-
Ia vyloučeno, nebylo dosud s jistotou doloženo.
ÚdajeovýskytuM. suaveolens(obvyklejako „M.
rotundifolia") se vztahují převážně ke kříženci
3 x 2. M. x villosa.

3. Menthaspicata L. —mátaklasnatá Tab. 114/5
Mentha spicata LINNAEUSSp. PL 576. 1753. —Syn.:

Mentha crispa L. sp. Pl. 576, 1753.-M.foliosa opłz Natura-
lientausch 11:437, 1828. —M. cordato-ovata Opu Nomencl.
Bot. 1:61, 1831—1839. M. longifola auct. p. p., non sensu
orig. (L.) L. 1756.—M. sylvestris auct. p. p., non sensu orig.
L. 1763.

Exsikáty: TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 1121 (utM. ri-
vinii TAUSCH).—Extra fines: HOHENACKERArzn. Handelspfl.,
no 100. —REICHENBACHFI. Germ. Exs., no 191 1 (utM. undu-
lata WILLD.).

Oddenek s podzemními, 5—15(—30)cm dl.,
3—5mm šir., ± lysými výběžky. Lodyha přímá ne-
bo nabázi vystoupavá, zpravidla v hor. 1/2 větve-
ná, (30—)45—110(—130)cm vys., šedochlupatá
hustými, (0, mm dl., zprohýbanými,
převážnědolů zahnutými jednoduchými a v růz-
ném poměru přimíšenými chudě parohovitě vět-
venými chlupy nebo lodyha zdánlivě lysá, pouze
v hor. části (v květenství) s hustými, velmi krát-
kými, 0,01—0,02mm dl. chlupy (papilami). Střed-
ní a hor. lodyžní listy přisedlé nebo krátce řapíka-
té, čepel kopinatá, podlouhlá nebo eliptická až
vejčitě kopinatá,35—60(—70)mm dl., (10—)15—25
(—30)mm šir., špičatá ažostře špičatá, nabázi uťatá
až vykrojená, obvykle řídce ostře pilovitá (u ně-
kterých kultivarů však vejčitá až ± okrouhlá, ná-
padně kadeřavá), na líci dosti hustě chlupatá
jednoduchými, odstálými, vesměsk apikálnímu
konci zahnutými, 0, 1—0,4mm dl. chlupy, na rubu
hustě šedochlupatá s propletenými, neuspořádaně
zprohýbanými, ± odstálými, ,2) mm
dl., převážnějednoduchými chlupy s větším či
menšímpodílemparohovitěvětvenýchchlupů ne-
bo zdánlivě lysá, s drobnými papilami, žilnatina
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na rubu ± mírně vyniklá, postranních žilek 7—IO;
řapík 0—3(—5)mm dl. Lichoklas nepříliš hustý,
na bázi někdy přetrhovaný,4—11cm dl., listeny
drobné, ± čárkovité, nepodobné lodyžním listům;
květní stopky s hojnými, 0,1—0,2mm dl. zprohý-
banými chlupy nebo zdánlivě lysé, s hustými
0,01-0,02 mm dl. chlupy. Kalich úzce zvonkovi-
tý ažtrubkovitý, 1,7—2,3(—2,6)mm dl., do 1/3—2/5
(—1/2)členěný v úzce trojúhelníkovité cípy, odě-
né 0,1—0,4mm dl. jednoduchými chlupy, kališní
trubka 10—12žilná, v ústí ± lysá, vně s nepříliš
hustými, zprohýbanými, 0,1—0,3mm dl. jednodu-
chými chlupy nebo s hustými, 0,01—0,02mm dl.
papilami; koruna světle růžová až růžově fialová;
prašníky mm dl. Tvrdky (0,6—)
0,7--(),8(—0,9) mm dl., tmavě hnědé až černohně-
dé, s naznačenou nebo výraznou síťnatou skulp-
turou. VII-IX. Hkf.

Va riabi I i ta: Neobyčejněproměnlivý tetraploidní (2n =
48) druh, na jehož pravděpodobnémhybridogennĺm vzniku
sepodílely diploidní typy z okruhu M. longifolia aM. suaveo-
lens.Zahrnuje jak rostliny chlupaté, tak ± lysé, kteréjsou asi
pouze kulturního původu. Při hodnocení vnitrodruhové pro-
měnlivosti se ukazuje oprávněným členit M. spicata ve dvě
morfologicky a geograficky vyhraněné skupiny: nominátní
subsp.spicata, rostoucí v z. části areálu,a subsp,condensa-
ta (BRIQ.)GREUTERet BURDEľ.Zařazeníněkterých, zejména
pěstovaných klonů k tomu kterému poddruhu je však obtíž-
né.Z územíČRje v minulostidoloženopěstování(apřípad-
ně zplanění) několika takových klonů. Jediným z nich, který
byl u nás pěstovánčastěji a lze jej nalézt zplanělý i v sou-
časnosti,je nápadnýtyp s kadeřavými listy (Tab. 114/5),cel-
kovým hustým výrazným oděnímapříjemnou vůní karvono-
vého typu (spearmint).Tento dle dnešníchznalostí blíže ne-
zařaditelný morfotyp (klon) M. spicata s. I. se vyskytuje vzác-
něnacelémúzemíCech;doloženje z:

T: l. Doup.pah.(Úhošťany),3. Podkruš.pán.(Černovi-
ce;ČervenýHrádek),4. Loun.-lab.střed.(Žitenice,pěstová-
na), 9. DOI. Povlt. (Bohnice, břeh Vltavy), I I . Stř. Pol. (Kači-
na, pěstována),12.Dol. Pojiz. (Mnichovo Hradiště, pěstová-
na), 14.Cidl. pán. (Jičín), 15.Vých. Pol. (Hradec Králové,
pěstována). —M: 35. Podbrd. (Holoubkov, pěstována), 37.
Šum.-novohr.podh.(Sušice;Dobrš;Žár),41.Stř.Povlt-(Vel-
kýVír, břehVItavy;Písek,„Na Vyhlídce”; Talmberk),58.Sud.
mezih. (Náchod, Velký rybník). —O: 95. Ort. hory (Deštné
v Orlických horách, pěstována).

Celkové rozšíření: Původní areál M. spicata zahr-
nuje celé Středozemí a přilehlé oblasti, k severu zasahuje nej-
dále v z. Evropě (až do j, části Britského souostroví) a do j.
okrajů stř. Evropy. Přesnějivšak územívýskytu planých typů
vzhledem k záměnám s M. longifolia známo není. Pěstová-
na v mírných pásech celého světa, zejména v anglicky mlu-
vících zemích. —Mapy: HULTĚNFA 1968:791; HULTÉNNE
i 986:809.

Význam: Vedle křížence s M. aquatica (z
M. x piperita) a východoasijského taxonu M. ha-
plocalyx BRIQ. v celosvětovém měřítku nejvý-
znamnější pěstovaná máta, kultivovaná zejména
v anglosaskémsvětě pro siličnou drogu (spear-
mint), kde hlavní složkou silice je monoterpenoid
karvon.V CRpěstovánavevenkovskýchzahrád-
kách jako aromatická bylina; silice tuzemských
klonů má často nevhodné složení.

la Rostliny zdánlivě lysé nebo téměř lysé (odění
sestáváhlavněz 0,01—0,02mm dl. chlupů po-
zorovatelných teprve při silnějším zvětšení);
plody tmavě hnědé,s nevýraznouskulpturou

(a) subsp. spicata
b Rostliny nápadněšedochlupaté;plody hnědé
sčernohnědousíťnatouskulpturou .

2a Čepelstř.a hor.lodyžníchlistů eliptickáaž
vejčitě kopinatá, ± plochá, řídce a ± ostře pi-
lovitá .. (b) subsp.condensata

b Čepel stř. a hor. lodyžních listů vejčitá až
okrouhlá, nápadněkadeřavá ........

M. spicata s. I. (viz odstavec Variabilita)

(a) subsp.spicata —mátaklasnatápravá
Tab. 114/4

Mentha spicata subsp. spicata. —Syn. : Mentha crispa
L. sp. Pl. 576, 1753.-M. ocymiodora Naturalientausch

), 1823.—M.rotundata Opłz Flora, Regensburg,7(2):525,
1824. —M. walteriana Opłz Naturalientausch 9:132, 1825. —
M. tenuiflora OPIZNaturalientausch 11:438, 1828. —M. viri-
dis L. [var.] a piperella (Opu) ex LEJ.et COURT.Comp. FI.
Belg. 2:226, 1831. -M. afinis opu Nomencl. Bot. 1:74,
1831—1839.—M. bonninghausiana OPIZNomencl. Bot. I :64,
1831-1839. - M. cordifolia opu Nomencl. Bot. 1:59,
1831-1839. -M. Nomencl. Bot. 1:73, 1831-1839.
—M. lejeuneana OPIZNomencl. Bot. 1:69, 1831—1839.—M.
sehlmeyeri opłz Nomencl. Bot. 1:63, 1831-1839. -M. villo-
so-nervata OPIZ Nomencl. Bot. 1:60, 1831—1839. —M. lace-
rata opłz ex STRAILBull. soc. Roy. Bot. Belg. 26:73, 1887.-
M. spicata [var.] a viridis L. Sp. PI. 576, 1753, nom. illeg.

M. spicata L var.spicata]. —M. viridis (L.) L. Sp.PI., cd,
2, 804, 1763, nom. illeg. tbasionym illeg.).

Exsi káty: PETRAKFI.Bohem. Morav. Exs., no 246, 868.
—TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 1122.—Extra fines: FI. Exs.
Austro-Hung., no 641. —FI. Siles. Exs., no 1012, 1135.—
HENACKERArzn. Handelspfl., no 96 (ut M. sylvestris glabra
KOCH),97 (ut M. sylvestris crispata KOCH).98 (ut M. sylpe-
stris t crispata KOCH).—KOVÁTSFI. Exs. Vindob., no 858 (ut
M. piperita oficinalis NEILR.).—PETRÁKet Toprrz Men-
thothecaUniv., no 65, 75, 95.—PI. Vasc-Danicae Exs., no 587.
—REICHENBACHFI. Germ. Exs., no 1866 (ut M. piperita var.
brevipetiolata), 1910.—SENNENPl. ESP.no6648 (ut M. simo-
ana SENNEN).—SIMFENISet BORNMÜLLERIter Turc. 1891, no
1052. WIRTGEN Herb. Menth. Rhenan., ed. III., no I bis.

Tab. 114: I Mentha x villosa, Ia —bázelodyhy s plazivými výběžky akořeny, lb —list. —2M. suaveolens.—3M. x piperin,
3a—list. —4 M. spicata subsp. spicata, 4a —list, 4b —kalich. —5 M. spicata s. I., listy.

680 Mentha

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

https://ocr.space/searchablepdf#watermark


_AQä

lb

3a

4b

[TAB. 114] 681

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

https://ocr.space/searchablepdf#watermark


Rostliny zdánlivě lysé. Lodyhy oděné pouze
v hor. části velmi krátkými, 0,01—0,02 mm dl.
chlupy. Střední a hor. lodyžní listy s čepelí plo-
chou, kopinatou až podlouhlou nebo vejčitou
až okrouhlou, kadeřavou, s hustými, drobnými,
0,01—0,02mm dl. chlupy (papilami); pouzenažil-
kách rubu čepele± řídké, delší (0,1—0,3mm dl.),
vesměs jednoduché chlupy. Kalich hustě oděný
0,01—0,02mm dl. chlupy, pouze na cípech delší
chlupy (až 0,1—0,2mm dl.). Tvrdky tmavě hnědé,
smálo zřetelnou sífrłatouskulpturou.

2n = 48 (CR: pěstované+ zplanělérostliny
z 16.Znoj.-brn. pah., 41. Stř. Povlt.)

Variabilita: Nominátnĺ poddruhje v CR zastoupen
pouze lysými morfotypy. Mezi nimi seobjevuje v minulosti
vzácněa dneszcelaojedinělekulturní klon (klony?)s kadeřa-
vými listy.

Ekologie a rozšíření v ČR: Zřídkapě-
stována, zplaněle nejčastěji v blízkosti lidských sí-
del, v plotech zahrádek,na rumištích, smetištích
a navážkách, v okolí návesníchrybníků, podél ko-
munikací v různých synantropních a ruderalizo-
vanýchbylinnýchspolečenstvech.TaxonvCRne-
původní; nehojně pěstován, zřídka zplaňuje nebo
je zavlékán. Lokality nálezů jsou roztroušeny na
celém území, převážně však v teplejších oblas-
tech. U značné části dokladů není možné rozhod-

nout, zda pocházejí přímo z kultury či z ± volné
přírody. Podrobnějšírozbor rozšířeníby proto byl
samoúčelný.

Celkové rozšíření: Západní Středozemí a z. Evropa.
Pěstována v mírných pásech celého světa.

(b) subsp.condensata (BRIQ.)GREUTERet BUR-
DET—máta klasnatá východní
Mentha spicatasubsp.condensata(BRIQUET)GREUTERet

BURDĚr in GREUTERet RAUS Willdenowia 14:301, 1985. —
Syn.: Mentha tomentosa D'URV. subsp. condensata BRIQ.
Bull. Soc. Bot. Geněve 5:97, 1889. —M. tomentosa D'URV.
Enum. Pl. Ponti Euxini 67, 1822 non SMITH 1812. —M. wierz-
bickiana OPIZ Naturalientausch 8:71, 1824 et 11:329, 1828,
nom. nud. —M. sieberi C. KOCHLinnaea 21:649, 1849. —M.
sylvestris L. [var.) ct wierzbickiana (Opu) ex HEUFFELVerh.
Zool.-Bot. Ges. Wien 8:173, 1858. -M. sifiana TRAUTMANN
Bot. KÖzIem.29:111, 1932.—M. spicata subsp. tomentosa
„(BRIQ.)” HARLEYNot. Roy. Bot. Gard. Edinburgh 38:38,
1980.—M. longifolia auct. p. p., non sensuorig. (L.) L. 1756.
—M. microphylla auct., an sensuorig. C. KOCH1849?

Exsikáty: Extra fines: BAENITZHerb.Eur., no 7789.—
BORBÁSMenth. Hung., no 2 (ut M. viridescensBORBÁS),37.

—FI. Exs. Austro-Hung., no 644 (utM. seriata KERNER),1747
(utM. incana WILLD.), 1748 (UtM. minutiflora BORBÁS),1750
(ut M. viridescens BORBÁS),2164 (ut M. leioneura BORBÁS;in
herb. BRA, non in PR, ubi M. longifolia). —FI. Exs. Distr. Ba-
cov., no 71 (utM. longifolia). —FI. Rom. Exs., no 3271 [ut M.
longifolia subsp. incana (WILLD.) GU'UI..J. — PETRAKet
Topnz Menthotheca Univ., no 126 (ut M. longifolia var.
paramecophyllon Toprrz), 128 (ut M. longifolia var.planiti-
ensisToprľz). —ToprrzMenthothecaAustro-Hung., no I i (ut
M. longifolia var. lanyana TOPiTZ), 13 [ut M. longifolia var.
hollosyana (BORBAS)Toprrzl, 24 (ut M. longifolia var. bras-
soensis TOPiTZ),25 (ut M. longifolia var.paramecophyllon To-
prrz).

Rostliny hustě šedochlupaté, v odění přimíše-
ny v menší či větší míře chudě parohovitě větve-
né chlupy. Lodyha s hustými, (0, mm
dl. chlupy. Střední ahor. lodyžní listy sčepelí elip-
tickou ažvejčitě kopinatou, huňatou (O,
(—1,2)mmdl. chlupy. Kalich s0,1—0,4mmdl. jed-
noduchými chlupy. Tvrdky hnědé, se zřetelnou
černohnědou síťnatou skulpturou.

2n = 48 (extra fines)
PoddruhnenípřirozenousoučástíkvětenyCR.

Jediný doklad o pěstování existuje z j. Moravy:
„Hausgarten—Auspitz", SCHIERL1897BP.Čas-
tějšípěstováníči zplaněnív ČR nebylozazname-
náno. Celkové rozšíření zahrnuje jv. Evropu (s.
hranice areáluprobíháod s.Itálie severnímiokra-
ji Panonské nížiny do v. Karpat) a v. část Středo-
zemí. Hranice rozšíření dále k východu a jihový-
chodu nejsou známé. V jižních oblastech svého
areálu je dosti proměnlivý; v oblastech bližších
územíCR(Panonskánížina)je všakpoměrněho-
mogennía infraspecifické taxony rozlišovanézde
některými autory (Borbás, Trautmann, Topitz)
jsou většinou buď individuálními odchylkami, ne-
bo stanovištními modifikacemi. Zavlékání azpla-
nění lze očekávatpředevšímnaj. Moravě, a to na
prameništích, březích vodních nádrží, ve vlhkých
lesních lemech, na pastvinách a ruderalizovaných
místech v blízkosti sídel Či v intravilánech, v růz-
ných synantropních a synantropně ovlivněných
bylinných společenstvechhlavně na stanovištích
společenstevtříd Galio-Urticetea aPlantaginetea
majoris.

4. Mentha aquatica L. —mátavodní Tab. 115/1
Mentha aquatica LINNAEUSSp. P). 576, 1753.—Syn. :

Mentha riparia SCHREBERin SCHWEIGGERet KOERTEF). Er-
lang. 2:6, 1811.—M. weiheanaOpłz Naturalientausch8:71,

Tab. 115: I Mentha aquatica, la —báze lodyhy s výhonky a kořeny, lb —list, kalich. —2 M. x verticillata, 2a—kalich.
3 M. arvensis, 3a—báze lodyhy s výhonky a kořeny, 3b —kalich.
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1824. —M. ortmanniana Opłz Naturalientausch 11:437, 1828.
—M. rudaeana Opłz Nomencl. Bot. 1:28, 1831—1839. —M, ran
nina OpłzLotos 3:207, 1853.-M. acuta opłz ex STRAILBull.
soc. Roy. Bot. Belg. 26:93, 1887. - M. stolonifera opłz ex
STRAILBull. soc. Roy. Bot. Belg. 26:93, 1887.-M. aquatica
[var.] viennensis Optz ex FORMÁNEKKvět. Moravy a ra-
kouského Slezska 1:662, 1892.—M. aquatica [var.] obtusi-
folia „(Opłz ex DÉSÉGIASE)”BECKFI. Niederösterr.2/2:988,
1893.—M.aromatica OPIZex TRAUTMANNin JAVORKAMagy.
FI. 3:939, 1925. -M. umbrosa opłz ex TRAUTMANNin JÁVOR-
KAMagy. FI. 3:942, 1925.—M.schleicheri auct., an sensuorig.
Opu 1831-1839?

Exsikáty: PETRAKFl.Bohem.Morav.
558. — et ToptTZ Menthotheca Univ., no 14, 18, 27. —

Herb. FI. Bohem., no 1124.

Oddenek s přízemními, plazivými, až 45 cm
dl., ca 2 mm tlustými výběžky podobnými zbar-
vením aoděním lodyze, s drobnými, ± okrouhlý-
mi listy nebo výběžky podzemní, světlé, ± lysé.
Lodyha vystoupavá až přímá nebo chabá a polé-
havá,zpravidla bohatěvětvená,45—130(—180)cm
dl., nepříliš hustě oděná dolů ohnutými až při-
tisklými, 0,2—1,5(—2,1)mm dl. jednoduchými
chlupy, odění obvykle v hor. části internodií hus-
tější. Střední a hor. lodyžní listy řapíkaté, če-
pel vejčitá až šir. vejčitá, 4()--60(—85)mm dl.,
(20—)25—40(—50) mm šir., špičatáaž tupě špičatá
nebo tupá, na bázi uťatá nebo náhle zúžená, na
okraji pilovitá, řídce oděná jednoduchými, k api-
kálnĺmu konci ohnutými, na líci 0,1—0,3(—0,5)mm
dl., na rubu 0,2—0,8(—1,5)mm dl. jednoduchými
chlupy, žilnatina na rubu mírně vyniklá, postran-
nich žilek 5—7(—8);řapík (10—)15—25(—35)mm dl.
Lichoklas značně zkrácený, kulovitý až vejcovitý,
nabázi častose2 zkrácenými postranními větve-
mi v úžlabí drobných, ale listům podobných liste-
nů; listeny v květenství drobné, kopinaté až čár-
kovité, nepodobné lodyžním listům; květní stop-
ky I mm dl., nazpět odstále chlupaté, chlupy
(0,1—)0,2—0,4(—0,6)mm dl. Kalich úzce zvonko-
vitý až úzce trubkovitý, (2,5—)3,1—3,9(—4,2)mm
dl., do 1/5—1/4členěný v úzce trojúhelníkovité, os-
tře a dl. zašpičatělé cípy, kališní trubka 13žilná,
v ústí s řídkým prstencemaž 0,5 mm dl. chlupů,
vně (stejnějako cípy) oděná (0,1—)0,2—0,4(—0,6)
mm dl. chlupy; koruna ± světle růžová až světle
červenofialová; prašníky 0,50—0,60(—0,65)mm
dl. Tvrdky (0,7—)0,8—1,0(—1,1)mm dl., světle
hnědé, jen s naznačenou síťnatou skulpturou.
VII-VIII(-IX). Hkf.

2n= 96 (ČR: vícezjištěníz celéhoúzemí)
Varia bi li ta: Velmi proměnlivá v řaděmorfologických

znaků (např.výška avětvení lodyhy, tvar avelikost listů. tvar
a okraje čepele) i ve složení silice. Jednotlivéodchylky byly
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v minulosti rozlišovány jako vnitrodruhové taxony nebo do-
konce popisovány jako odlišné druhy. Jedná se však pouze
o individuální odchylky v rámci vnitropopulační variability
nebo o ekomorfózy, nemající taxonomickou hodnotu. Tako-
vého charakteruje kupříkladu rozlišování rostlin podle tva-
ru báze listové čepele. Toto členění na poddruhy nebo odrů-
dy seobjevuje ještě v současnéliteratuře (např.ROTHMALER
et al. Exkursionsfl. DDR und BDR 4:507, 1976). Jediná po-
zoruhodnějšĺ odchylka spočívající ve výrazně hustějším
a delším odění rostlin je známa u populací z jižních Částí
areálu. Takové rostliny bude třeba studovat v kultuře; nic-
méněani zde sepravděpodobněnejednáo taxon vyšší hod-
noty než odrůda (var.). Výskyt podobných rostlin nelze vy-
loučit naj. Moravě.

Poznámka: Pod jménem M. aquatica jsou nezřídka
mylně uváděni někteří kříženci. Omyly v určováníjsou nej-
Častějiu M. x verticillata, zejménau morfotypů s nahlouče-
nějšímkvětenstvím.Druh M. aquatica lze odlišit podle násle-
dujících znaků: ani nejdolejší lichopřesleny nejsou oddáleny,
lodyžní listy dlouze řapíkaté(řapík více než 15mm dl.), rost-
liny jsou bohatěplodnéa při karyologickém zkoumánívyka-
zují oktoploidnĺ početchromozómů.

Ekologie a cenologie: Břehy stojatých
a mírně tekoucích vod, rákosiny, slatiny a vlhké
až mokré louky, pobřežní a bažinné křoviny, od-
vodňovacĺ příkopy atd. Na půdách vlhkých až
mokrých, přeplavovaných stagnující vodou, živi-
nami a bázemi bohatých (někdy i mírně zasole-
ných), obvykle silně humózních, často slatinného
charakteru. Nejčastěji ve společenstvech třídy
Phragmito-Magnocaricetea (diagnostický druh
svazů Phalaridion arundinaceae a Caricion gra-
cilis), též však řádu Molinietalia a třídy Alnetea
glutinosae.

Rozšíření v ČR: Předevšímv teplýchob-
lastechstř., v. a sz.Cecha stř. a j. Moravy, ze-
jména v úvalovitých údolích Labe, Moravy aDy-
je (asi 70 % známých lokalit se nachází ve fyto-
geografické oblasti termofytikum). Roztroušeně
v navazujících územích mezofytika, častěji pou-
ze v úvalech či pánvích (Dokesko, Litomyšlská
pánev, Týnišťský a Zábřežsko-uničovský úval,
Moravská brána). V rozsáhlejších oblastech z. aj.
Čechchybíneboje velmi vzácná,dokoncei v ji-
hočeských rybničních pánvích s dostatkem pří-
hodných stanovišť. V oreofytiku chybí. Od pla-
nárního do suprakolinního stupně (max.: Žďár
nad Sázavou,ca 560 m). —Mapy: ŠTĚPÁNEK
1998a:23.

T: téměřvevšechfyt. o. [doklady chybějí zfyt. o. I .Doup.
pah., 10.Praž.ploš., 16.Znoj.-brn.pah.].—M: 26. Ces.les
(Domažlice, lesDmout), 31.PIE pah.(Klatovy), 32. Křivokl.
(Ruda,Pilský rybník),34.Plán-hřeb-(Kvasetice),37. Šum.-
novohr.podh. (Lhenice, Koubovský rybník), 39. pán.

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

https://ocr.space/searchablepdf#watermark


(Vlkov —Ponědrážka;Lutová), 41. Stř. Povit. (Ondřejov), 42.
Votic. vrch. (Kuňovice), 46. Lab. písk. (Děčín,břehLabe),47.
Šluk. pah. (Fukov),48. Luž. kotl. (Varnsdorf;Liberec),52.
Ral.-bez.tab.(často),53a.Českolip.kotl.,55.Čes.ráj,56.Pod-
krk. (Hostinné, nádraží; Trubčjov), 57a. Bělohr. (Brtev; Mile-
tín), 59. Orl. podh. (Rychnov nad Kněžnou,Spáleniště),60.
Orl.opuky,61.Do).Poorl.,62.Litomyš.pán.,63.Českomor.
mezih.,66.Hornosáz.pah.(Chlístovice,Sion),67.Českomor
vrch.(Skorkov;Zbinohy:ŽďárnadSázavou),68.Mor. podh-
Vysoč.,69.Želez.hory,72 Zábř.-unič.űv.,73.Hanuš.-rych-
leb.vrch. (Raškov), 74. Slez. pah., 75. Jes.podh. (Hlubočky,
břeh Bystřice), 76. Mor. brána (často), 77. Středomor. Karp.
(Kobeřice; Chřiby, samotaVlčák), 83. Ostr. pán. (Koukolná;
Bohumín—Petrovice),84a.Besk. podh.

Celkové rozšíření: Evropa (na severaž dojv. Skan-
dinávie), z. ajz. Asie (navýchod nejdálenaz. Sibiři anaPřed-
ním východě)as.Afrika. Původnostvýskytu vj. Africe je ne-
jistá (cf. CODD1983).Zavlečenado Severní aJižní Ameriky
ado Austrálie. - Mapy: HULTĚNNE 1986:808.

5. Mentha arpensis L. —máta rolní Tab. 115/3

Mentha arvensis LINNAEUSSp. PL 577, 1753.—Syn. :
Mentha gentiiis L. sp. Pl. 577, 1753.- M. austriaca JACQ.FI.
Austr. 5:14, tab. 430, 1778. - M. agrestis SOLEMenth. Brit.
33, tab. 14, 1798 (non vidi). —M. parvifolia Opłz Naturalien-
tausch 9:132, 1825. —M- parietariaefolia (J. BECKER)STEW
DELNomencl-Bot., ed. 2,2:157, 1841.—M.segetalisOprzLo-
tos 3:21 1, 1853. —M. foliicoma Opłz ex DĚSÉGLISEBull. Soc.
Étud.Sci.ďAngersI I separ.20,1882.—M.minorOpłzex

Bull. soc.Étud.sci. ďAngers11 separ.28, t882,
valid. incerta. —M, praticola Opłz ex DÉSÉGLISEC.-R. Soc.
Roy. Bot. Belg. 21 separ. 16, 1882, valid. incerta. —M. pra-
ticola opłz ex H. BRAUNVerh. Zool.-Bot. Ges. Wien 36:223,
1886. —M. austriaca [var.) c) slichovensis OPIZ ex H. BRAUN
Verh. Zool.-Bot. Ges.Wien 36:p. separ.9, 1886.—M.fontana
Optzex STRAILBull. soc. Roy. Bot. Belg. 26:135, 1887.-M.
gracilescensOptzexSTRAILBull. Soc.Roy.Bot. Belg. 26:139,
1887. —M. silvatica [var.) b) zatečensis Opłz ex FORMANEK
Verh.Naturforsch.Ver.Brünn,26/AbhandIungen:p. separ.13,
1888[recte zatecensisJ.—M.arvensis [var.] lata (OPIZ)ex BECK
FI. Niederösterr, 2/2:990, 1893.

Exsikáty: PETRAKFI.Bohem. Morav. n0252, 255,
553, 555, 556, 557, 870, 877 (in herb. BRNU M. x verticilla-
ta admixt.).

Oddenekspodzemními,5—15cmdl. a I
mm tlustými, lysými výběžky, zřídka výběžky též
nadzemní.Lodyha přímá nebona bázi vystoupa-
vá, často od báze bohatě větvená, (10—)20—50
(—80)cm vys., roztr. (na hranách hustěji) oděná
0,4—1,2(—2,0)mm dl. , dolů sehnutými jednodu-
chými chlupy a0,01—0,02mmdl. papilami. Střed-
ní ahor. lodyžní listy řapíkaté, čepel vejčitá ažšir.
vejčitá nebo kopinatá až podlouhlá, 18—50(—65)
mm dl., 13—30(—45)mm šir., tupá, tupě špičatá až
špičatá, na bázi ± zúžená,na okraji mělce oddá-
leně pilovitá, s roztroušenými jednoduchými,
(0,1—)0,2—1,4mm dl. chlupy, žilnatina na spod-
ní straně ± mírně vyniklá, postranních žilek 4—7;

řapík (6—)8—15mm dl. Lichopřesleny navzájem
oddálenév úžlabí velkých, lodyžním listům po-
dobných, k vrcholu květenství se jen zvolna
zmenšujících listenů; květní stopky 1,5—4,0mm
dl., oděné nejčastěji pouze pod kalichem. Kalich
šir. zvonkovitý, mm dl., vně
s 0,1—0,4(—1,2)mm dl., odstálými chlupy, do
1/5—1/4členěný v trojúhelníkovité až šir. trojú-
helníkovité cípy, trubka kališní 10ži1ná,v ústí
s několika 0,1—(),2mm dl. chlupy; koruna světle
fialová až světlerůžová; prašníky 0,4—0,6mm dl.
Tvrdky (0,7—)0,8—0,9(—1,0)mm dl., světle hně-
dé, jemně zrnité, bez zřetelné skulptury. VII—IX.
1--1kf(Gf).

2n= 72(ČR:vícezjištěníz celéhoúzemí)
Variabilita: Druh značněproměnlivý v mnohamorfo-

logických znacích.Zvláště rostliny z různých typů stanovišť
se liší vzrůstem, větvením lodyhy, velikostí, tvarem a oděním
listů a listenů, tvarem okraje a báze listové čepele, oděním
kalichů atd. Lokální populace jsou díky převládajícímu vege-
tativnĺmu rozmnožovánímnohdy morfologicky nápadněstej-
norodé. V minulosti byly takové rostliny často na různých
taxonomických úrovních rozlišovány. Podnes se běžně užívá
členění ve tři poddruhy odlišované hlavně podle tvaru listů:
subsp. arvensis s krátkými řapíky, s čepelemi vejčitými až šir.
eliptickými, na bázi ± zaokrouhlenými, chlupatými; subsp.
austriaca (JACQ.)BRIQ.s delšími řapíky (u listenů přesahují-
cími příslušný lichopřeslen), s čepelemi vejčitě kopinatými až
kopinatými, na bázi zúženými, hustěji oděnými; subsp. pa-
rietariaefolia (J. BECKER)BRIQ.s dlouhými řapíky (u listenů
přesahujícími příslušný lichopřeslen), s čepelemi kopinatými
až úzce eliptickými, spoře oděnými. Takovéto členění je však
uměléaschematické.Variabilita M. arvensisje komplexní po-
vahy (cf. SUOMJNEN1966,GILLet al. 1973).Pozorovanápro-
měnlivost a jednotlivé morfotypy jsou výsledkem interakce
patrně rozsáhlé genotypové různorodosti a značné fenotypové
plasticity.

Ekologie a cenologie: Okraje polí, úho-
ry, zahrady, deponie zeminy, náplavy, letněná dna
rybníků, vlhké lesní a luční cesty, vlhké pastviny,
svahováprameniště apod.Na hlubších, ± vlhkých,
nejčastěji hlinitých půdách slabě kyselé až alka-
lické reakce. Nejčastěji ve společenstvechřádů
Secalietalia, Polygono-Chenopodietalia, Inmio
albi-Chenopodietalia boni-henrici aAgrostietaIia
stoloniferae. Někdy označována za diagnostický
druh svazu Cnidion venosi, pravděpodobně však
v příslušné fytocenologické literatuře není dů-
sledněodlišovánaodM. x verticillata a případně
i M. aquatica,jejichž vzájemnézáměnyjsou v ne-
kvetoucím stavu více než snadné.

Rozšíření v ČR: Na většiněúzemíprav-
děpodobně jako archeofyt. Dosti hojná v ní-
žinách a pahorkatinách termofytika, v mezofyti-
ku hlavně v oblastech s intenzivní zemědělskou
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činností; do vyšších poloh oreofytika vzácně
zavlékána.

Celkové rozšíření: Evropa kromě jz. a j. části, ve
Skandinávii aždo 600s. š., sz.Asie, navýchod ajihovýchod
aždo j. oblastí stř. Sibiře ado hor StředníAsie. Zavlečenado
v. Asie a SeverníAmeriky a pravděpodobněi jinam; v litera-
tuře však není rozlišovánaod planých a pěstovanýchtaxonů
příbuzné skupiny M. canadensisagg.—Mapy: HULTĚNFA
1968:792; HULTÉNCP 1971:309; MEUSELet a}. 1978:384;
HULTÉN NE 1986:807.

Význam: Málo významný plevel zahrad
a polních kultur. Do kultury nebyla nikdy za-
vedena,neboť silice má nepříznivé složení. Pod
jménem M. arvensis jsou zejména v subtropic-
kých oblastechAsie a Jižní Ameriky pěstovány
některé typy z příbuzného, původem východo-
asijského a severoałnerického okruhu M. cana-
densis L. agg.

Kříženci

Všechny druhy rodu Mentha se mohou po-
měrně snadno vzájemně křížit. Kříženci mezi dru-
hy různé ploidní úrovně (tj. všechny hybridní
kombinace, jež mohou být uskutečněny u autoch-
tonníchdruhůkvětenyČR)jsou zpravidlasteril-
ní a obvykle nevytvářejí další dceřiné generace.
Jsou však zároveň velmi vitální, snadno se množí
vegetativně, a jsou proto běžnou složkou plané
květeny (např. M. x verticillata) i častým před-
mětem pěstování (M. x piperita, M. x villosa aj.).
Kříženci druhů o stejné ploidní úrovni (sestejným
počtem chromozómů) jsou naopak vysoce plod-
ní, dále se kříží a mohou vytvářet pestré hybridní
roje (HARLEYin STACE1975). Z této skupiny hyb-
ridů senaúzemíČR vyskytujepouzeM. longifo-
lia x suaveolens.

Poznámka: V českébotanické literatuře jsou jako ná-
sledek mylné determinace udáváni též kříženci, kteří nejsou
z územíCRdoloženi,nikdyu násvpříroděnerostliapravdě-
podobněani nebyli pěstováni.Jednáseo hybridy známézez.
aj. Evropy: M. x smithiana GRAHAM(z M. x rubra SMITH,non
MILL., = M. aquatica x arvensis x spicata), M. x muellerana
F. W. SCHULTZ(e M. arvensis X suaveolens = ?M. X carinthi-
aca HOST)a M. x maximiliana F.W. SCHULTZ(z M. aquatica
X suaveoletLÝ).

1 x 2. Mentha longifolia x suaveolens = Mentha
x niliaca JACQ.

Mentha x niliaca JUSSIEUex JACQUINHort. Vłndob. 3:46,
1776.—Syn.: Mentha rotundifolia auct., an sensuorig. (L)
HUDS. 1762?

Rostlinyz územíČRjsou celkovýmvzhle-
dempodobnédruhuM. longifolia; listy jsou však
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často širší, kopinaté až úzce eliptické, na rubu
± huňaté, obvykle s vtroušenými jednotlivými
parohovitě větvenými chlupy. Vůně rostlin je
příjemně aromatická. Kříženec je stejně jako ro-
dičovskédruhy diploidní (2n = 24, údajez CR:
18b.Dolnomor.úv. a 37. Šum.-novohr,podh.)
a nejeví sníženou plodnost. V západní Evropě,
kde se překrývají areály rodičovských druhů, je
tento hybrid dosti častý; známy jsou rovněž vý-
Skyty hybridních rojů (HARLEYin STACE1975,
HARLEY et BRIGHTON 1977). Vzhledem k tomu,
že ve stř.Evropě sevyskytují pravděpodobněja-
ko následek zpětného křížení převážně morfo-
typy blízké druhu M. longifolia, nelze vyloučit,
že některé údaje o tomto druhu se vztahují k M.
x niliaca.

Výskytv CRje nezávislýnapřítomnostiro-
dičovských druhůaje nepochybněsynantropního
původu(pěstovánajakoaromatickárostlinaazpla-
ňuje obvykle v blízkosti míst původního pěstová-
ní). Velmi vzácněbyla zjištěnadosudpouzeve fyt.
o. 18. Jihomor. úv. (Nedakonice), 20. Jihomor.
pah.(Chvalnov)a 37.Šum.-novohr.podh.(Žár;
Spůle)-

1x 3. Mentha longifolia x spicata
Syn.: Mentha x villoso-nervata auct. non sensuorig.

opłz 1831-1839.

Proměnlivý, triploidní sterilní kříženec, inter-
mediární mezi rodičovskými druhy, zaměnitelný
s některými morfo$łpy M. spicata L. či M. x vil-
losa HUDS. Od M. spicata se odlišuje hlavně
počtemchromozómů a sterilitou; oproti M. x vil-
losa má zřetelně užší lodyžní listy. V západní
Evropě je místně pěstován (HARLEY in STACE
1975:388).Na územíCR neníjeho výskyt dolo-
žen, jeho spontánní vznik či introdukci některé
z pěstovaných nothomorf M. longifolia x spicata
subsp. spicata nelze však zcela vyloučit.

3 x 2. Mentha spicata x suaveolens= Mentha x
villosa HUDS. —máta huňatá Tab. 114/1

Mentha x villosa HUDSONFI. Angl., ed. 2, p. 250, 1778.
—Syn.: MenthagratissimaWEBERexWIGGERSPrim.FI. Hol-
sat 43, 1780. —M. macrophylla Opu Naturalientausch 9: 131,
1825. —M. mucmnulata Opłz Naturalientausch 9: 131, 1825. —
M. wagneriana Opłz Naturalientausch 10:196, 1825. M.
burckhardiana OPIZ Naturalientausch 11:301, 1828. — M.
nemorosaWILLD.Sp.P). 3: 75, 1800,nom illeg. [superfl.J.—
M. niliaca auct. non sensu orig. JUSS.ex JACQ.1776.—M. ro-
tundifolia auct., an sensuorig. (L.) HUDS.1762.?

Exsikáty: PrrRAKFI. Bohem.Morav. Exs., no 867 (ut
M. dumetorum SCHULT.).—TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 1120
(ut M. domestica TAUSCH).
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Oddenek s podzemními, 5—20cm dl. a 3—6
mm tlustými, ± lysými výběžky. Lodyha přímá
nebo na bázi vystoupavá, (30—)60—110(—135)cm
vys., dosti hustě oděná mm dl.,
dolů zahnutými jednoduchými chlupy. Střední
ahor. lodyžní listy přisedlé nebo krátce řapíkaté,
čepel ± šir. eliptická až podlouhle vejčitá, (45—)

mm dl., (25—)30—45(—50)mm šir.,
tupě špičatá až špičatá,nabázi ± hluboce vykro-
jená, mělce a obvykle ostře pilovitá, na líci odě-
ná 0,1—0,3mm dl. rovnými jednoduchými chlu-
py, tmavě (šedo)zelená,na rubu světlejší, huňatá
0,2—0,9(—1,8)mm dl. zprohýbanými jednoduchý-
mi chlupy s malým podílem chlupů chudě paro-
hovitě větvených, žilnatina na rubu vyniklá, po-
stranních žilek 8—10(—12);řapík 0—1(—5)mm dl.
Lichoklas hustý,4—9cm dl., listeny drobné, čár-
kovité až šídlovité, nepodobné lodyžním listům.
Kalich ± zvonkovitý, 1,6—2,2(—2,5)mm dl., do
2/5—1/2členěný v šir. trojúhelníkovité, zašpičatě-
lé cípy, dosti hustěoděnéaž 0,35 mm dl. chlupy,
kališní trubka v ústí lysá, vně s hustými, 0,05—0,20
mm dl. chlupy; korunasvětlerůžová;prašníkyjen
zčásti vyvinuté, 0,40—0,50(—0,55)mm dl., pylová
zrna zakrnělá. Plody se téměř nevyvíjejí. VII—IX.

2n = 36 (ČR: více zjištění z celéhoúzemí
Čech)

Variabilita: Kříženec velmi proměnlivý v z. Evropě
(HARLEYinSTACE1975).V CRje všakpomorfologickéstrán-
ce i z hlediska složení silice neobyčejně jednolitý, zastoupe-
ný jedinou nothomorfou (snaddokoncejediným klonem) M.
x villosa var.macmphylla (OP17.).Rostliny jsou sterilní a roz-
množují sevegetativně. Rozsahvariability je přímo závislý
nakřížení de novo, k němužna našemúzemí prakticky dojít
nemůže.

Ekologie a cenologie: Okraje cest, paty
zdí, okolí zahrádek, navážky tuhého odpadu, ru-
miště, zanedbanázákoutí intravilánů apod.; zpra-
vidla pouzeuvnitř nebov bezprostředníblízkosti
lidských sídlišť.Napůdáchsuššíchažčerstvěvlh-
kých, obvykle skeletem i živinami bohatých. Pře-
devším ve společenstvechtříd Artemisietea vul-
garis aGalio-Urticetea, ale i v jiných synantrop-
ně ovlivněných společenstvech.

Rozšíření v ČR: V západníčásti území
zvláště v minulosti běžněpěstována, snadno zpla-
ňuje a udržuje se, zpravidla však jen v blízkosti
místpůvodníhopěstování.V Čecháchanasz.Mo-
ravě dosti častá, v některých územích (např. sz.
Cechy)ji lze naléztpěstovanouči ± zplanělou
téměř v každéobci; na v. aj. Moravě vzácně ne-
bo chybí. ÚzemímČR prochází v. hranicesou-
vislého antropogenního areálu této nothomorfy

M. x villosa. Provází lidská sídliště bez ohledu na
výškové stupně (max.: Krušné hory, Boží Dar, ca
1005m). -Mapy: ŠTĚPÁNEK1998b:107.

T: ve všechfyt. o. Českéhotermofytika, 16.Znoj.-bm.
pah. (Břežany), 19.B. Karp. step.(Velká nadVeličkou). —M:
23.Smrč.(Libá, Hamerskýrybník), 24.Hor. Poohří,25.Krušn.
podh.,26.Ces.les,28.Tep.vrchy(Lobzy),29.Doup.vrchy,
30. Jesen.-rak. ploš. (Zderaz), 31. Plz. pah., 32. Křivokl., 33.
Branž. hv. (Kaničky u Chudenic), 34. Plán. hřeb. (Jesení), 35.
Podbrd.,36.Horaž.pah.,37.Sum.-novohr.podh.,38,39.Ji-
hočes.pán.,40.Jihočes.pah.(NováVes),41.Stř.Povlt. (častá),
42. Votic. pah., 45. Verneř. střed., 46. Lab. písk. (Děčín; Dol-
níChřibská),47.Sluk.pah.,48.Luž.kotl.,49.Frýdl.pah.,50.
Luž. hory (KamenickýŠenov;Nový Oldřichov),51,Polom.
hory (Tubož),52.Ral.-bez.tab.(BělápodBezdězem),53.Pod-
ješ.,54.Ješ.hřb.(Křížany),55.Ces.ráj(Labouň),56.Podkrk.
(Semily), 60.Orl. opuky, 61. Dol. Poorl. (TýništěnadOrlicí),
62.Litomyš.pán.,63.Českomor.mezih.,64.Říčan.ploš.,65.
Kutnoh.pah.(Chlístovice),66.Hornosáz.pah.,67.Ceskomor.
vrch.,68.Mor. podh.Vysoč. (Bradlo; Lomniceu Tišnova),69.
Želez.hory,71.Drah.vrch.(Krásensko),73.Hanuš.-rychleb.
vrch.,74. Slez.pah.(Opava).—O: 85. Kruš.hory,88.Šum.
(ŽeleznáRuda,Špičák),91.Žďár.vrchy(Škrdlovice),92.Jiz
hory(Bílý Potok;Bedřichov),93.Krk., 95.Orl. hory (Černá
Voda).

Celkové rozšíření: Kříženec známý hlavně ze z.
Evropy, některé klony jsou zde pěstováním široce rozšířeny.
Výskyt je pravděpodobný též v celém území, kde se překrý-
vají areály rodičovskýchdruhů (Středozemí).

Význam: Pěstována a používána v domác-
nostech zejména v minulosti jako aromatická by-
lina. Silice obsahuje vysoký podíl monoterpenoi-
du karvonu.

Poznámka: Ojedinělesena územíCRvyskytují pě-
stované a případně zplanělé rostliny velmi podobné běžně
rozšířenému typu M. x villosa var. macrophylla, avšak ná-
padně odlišné kadeřavými listy (cf. exsikát HOHENACKER,
Arzn. Handelspfl., no 101, ut M. aquatica crispa BEN-
THAM). Příslušnost k hybridní kombinaci M. spicata x sua-
veolens je třeba ověřit dalším studiem živého materiálu. Ten-
to morfotyp je doložen z fyt. p. 13a,Rožď. tab. (Hlavečník,
MAREK 1980 MP).

4 x 1. Mentha aquatica x longifolia = Mentha x
dumetorum SCHULTES—mátakřovištní Tab. 113/2

Mentha x dumetorum SCHULTFSObserv. Bot. 108, 1809.
—Syn.: Mentha braunii OBORNYVerh. Naturforsch. Ver.
Brünn 22 (1883)/AbhandIungen:378,1884.—M.cinerea
LUBY Oesterr. Bot. Z. 26:149, 1876. - M. intermedia opu
Naturalicntausch 11:436, 1828 non NEES in BLUFFet FINGERH.
1825.

Exsikáty: BAENITZHerb.Eur.,sine no.—FI.Exs.Aus-
tro-Hung., no 1752.—PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 257,
785 (ut M. x brachystachya BORBÁS).—PETRAKetTopnz Men-
thothcca Univ., no 76.

Rostliny intermediární mezi rodiči, dosti po-
dobné kříženci M. x piperita, od něhož se liší
především oděním [pozor však na M. x piperita
nothosubsp.pyramidalis (TEN.)HARLEY].Střední
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a hor. lodyžní listy řapíkaté, s čepelí podlouhlou
ažkopinatou, na líci řídce chlupatou, na rubu ± při-
tiskle šedochlupatou; postranních žilek 8—12.Li-
choklas zkrácený, 3—5cm dl., válcovitý nebo ku-
želovitý. Kalich úzce trubkovitý, 3,2—3,6mm dl.,
s úzce trojúhelníkovitými cípy, vně hustě krátce
chlupatý; prašníky zpravidla zakrnělé. Plody se
nevyvíjejí. VI-VIII. Hkf.

2n= 72 (čR: 8. čes. kras)
Kříženec je sterilní a objevuje sejen ojedině-

le v porostechrodičovských druhů,vegetativněse
všakmůžeudržovatapřípadněšířit nalokalitě po
mnoho let. Není doloženo ani známo, že by byl
pěstován;silice má nevhodnésložení. Výskyt je
v ČRdoloženznásledujícíchfyt. o.: 7.Středočes.
tab.(Telce;Makotřasy),8.Čes.kras(Kosoř,Čer-
ná rokle), 15. Vých. Pol. (Pardubicko), 16. Znoj.-
brn. pah. (Znojmo, Gránické údolí), 20. Jihomor.
pah.(Zlámanka),41.Stř.Povlt.(Černošice),57.
Podzvič.(Miletín), 61. Dol. Poor}.(Čestice),62.
Litomyš. pán. (Bohuňovice), 74. Slez. pah. (Vel-
ká Kraš; Stará ČervenáVoda), 76. Mor. brána
(Hustopeče nad Bečvou), 77. Středomor. Karp.
(Zborovice).

4 x 3. Mentha aquatica x spicata = Mentha x
Tab. 114/3piperita L. —máta peprná

Mentha x piperita LINNAEUSsp. P). 576, 1753. syn.:
Mentha citrata EHRH.Beitr. Naturk. 7: 150, 1792. -M. bande-
liana opu Nomencl. Bot. 1:70, 1831-1839. - M. opitziana
opłz Nomencl. Bot. 1:70, 1831-1839.

Exsikáty: PErRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 78.—PE-
TRAKet Toprrz Menthotheca Univ., no 51. —TAUSCHHerb. FI.
Bohem., no t 123. —Extra fines: FI. Siles. Exs., no 1137. —
Gerb. FI. SSSR,no 4146. - HOHENACKERAnn. Handelspfl.,
no 95. —KOVÁTSFI. Exs. Vtnodobon., no 858. —MAGNIER n.
Selecta Exs., no 1274.- SENNENPl. Esp., no 6229 (ut M. rou-
yana SENNEN).—SCHULTZHerb Norm., ser. n., no 1443.

Oddenek s podzemními výběžky. Lodyha
± přímá, v hor. 1/2někdy větvená, 40—80cm vys.,
lysá nebo roztr. oděnáaž 0,5 mm dl. chlupy, v hor.
části zpravidla s četnými drobnými, 0,01—0,02
mm dl. papilami. Střední a hor. lodyžní listy řapí-
katé, čepel kopinatá, vejčitě kopinatá až vejčitá,
45—80(—90)mm dl., 20—35(—45)mm šir., ± ostře
špičatá, na bázi zúžená nebo uťatá,na okraji ostře
pilovitá, obvykle řídce oděná až téměř lysá (žláz-
natá), pouzenažilkách na spodnístraněshojněj-
šími, O,1—0,5mm dl. jednoduchými chlupy akrát-
kými 0,01—0,02mm dl. papilami, žilnatina na ru-
bu mírně vyniklá, postranních žilek 6—9; řapík
8—15(—20)mm dl. Lichoklas ± hustý, zkrácený,
vejcovitý až válcovitý nebo kuželovitý, 3—5(—7)
cm dl., listeny malé, ± čárkovité, nepodobné lo-
dyžním listům; květní stopky obvykle 1—2mm dl.,
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hustěoděnédrobnými papilami. Kalich úzcetrub-
kovitý, mm dl., do 1/3-2/5 členěný
v úzce trojúhelníkovité, řídce, ale dlouze (až 1,0
mm) chlupaté cípy, kališní trubka 13žilná, v ústí
lysá, vně oděná pouze žlázkami a drobnými papi-
lami; koruna světle růžová až světle fialová; praš-
níky zpravidla zakrnělé, pokud se vyvinou, není
pyl životaschopný.Tvrdky se téměř nevyvíjejí.
VII-IX. Hkf.

2n = 72, 96 (zjištěno u více kultivarů pěstova-
nýchnaúzemíČR).

Variabilita: V CRje pěstovánaazplaňujepouzeM. x
piperita nothosubsp. piperita (M. aquatica x spicata subsp.
spicata). Všechny známéklony jsou ± vysocesterilní amno-
ží se pouze vegetativně. Tradiční kultivary jsou vesměs he-
xaploidnĺ, kultivary vyšlechtěnév novějšídobětéžoktoploid-
ní.Jednotlivékultivary (vybranépěstovanéklony) seliší vmor-
fologických znacích (např.ve zbarvenínadzemníchČásti,ve
tvaru aoděnílistů, tvaruokraječepele,tvaru květenství,v odě-
ní kalichůapod.)a rovněžsloženímsilice. Nápadněodlišným
typemje M. x piperita var. citrata (EHRH.)BOIVIN—vejčitými
čepelemilodyžních listů avýraznězkrácenýmkvětenstvímse
podobádruhuM. aquatica; v z. Evropěje pěstovánapro aro-
matickou silici obsahující hlavně monoterpenoidy linalool a li-
nalylacetátapřipomínajícívůníbergamotovousilici.V ČRby-
Ia i v minulosti pěstovánazcela (např.TAUSCHPl.
Select.FI. Bohem., fasc.II, sineno, ut M. aquatica pseudo-
piperita TAUSCH).

Ekologie a rozšíření v ČR: Pěstována
v termofytiku a v teplejších oblastechmezofyti-
ka, především na vlhkých a těžkých půdách, na
lehčích a sušších půdách často vymrzá. Roztrou-
šeně zplaňuje nejčastěji na vlhkých místech uv-
nitř obcí nebo v jejich blízkosti (na březích ná-
vesních rybníků, ve vlhkých příkopech, podmá-
Čenýchdepresích apod.). —Mapy: ŠTĚPÁNEK
1998b:115.

Celkové rozšíření: Pochází pravděpodobně ze z.Ev-
ropy. Pěstovánav mírných klimatických pásechcelého světa.

Význ am: Pěstovánav polních kulturách pro
nať, popř. listy, používané jako siličná droga ne-
bo jako surovina k získávání silice pro farmace-
utický, potravinářský a další průmysl. Silice ob-
sahuje řadu monoterpenoidů, z nichž největší po-
díl zaujímá menthol a menthon. První kulturní
klony vznikly pravděpodobněve středověkuv z.
Evropě.V ČRjsouv současnostipěstoványspe-
cializovanými zemědělskými podniky kromě
uznaných odrůd cv. Perpeta (hexaploidní, odvo-
zenáod tradičního avesvětě nejrozšířenějšího cv.
Mitcham) acv. Multimentha (oktoploidní) též no-
vější, většinou oktoploidní výpěstky (např. cv.
Prilukskaja 6, cv. Krasnodarskaja 2, cv. Kuban-
skaja 6).
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4 x 5. Mentha aquatica x aryensis = Mentha x
verticillata L. —máta přeslenatá Tab. 115/2

Menthax verticillata LINNAEUSSyst.Natur.,ed. 10, 1()99,
1759.—Syn.: Menthasativa L. Sp.Pl., ed.2, 805, 1763,nom.
illeg. [supern.l. -M. palu,tris MOENCHMeth. Pl. 380, 1794,
nom.illeg. (superfl.].—M.ballotaefolia OpłzNaturalientausch
4:(21), 1823.—M. coerulea WEIHEex OPENaturalientausch

1823. -M. arguta opłz Naturalientausch 8:(69), 1824.
—M. ovalifolia Opu Naturalientausch 8:70, 1824.—M. plica-
ta OPE Naturalientausch 8:70—71, 1824. —M. acute•serrata
Opu Naturalientausch 10:194, 1825.—M. obtusata Opłz Na-
turalientausch 10:194, 1825.—M.peckaënsis Opu Naturalien-
tausch10:195,1825.—M. sprengelianaOptzNaturalientausch
10:195, 1825. —M. wiegmanniana OPIZ Naturalientausch
10:195, 1825.—M. plicata TAUSCHin HORNSCHUCHSyll. Pl.
Nov. 2:248, 1828 non opłz 1824.- M. weidenhofferi OPE No-
mencl. Bot. 1:32, 1831-1839.- M. acutata OprzLotos 3:209,
1853. - M. cechobrodensis OPE Lotos 3:210, 1853. -M. li-
benensisOpłz Lotos 3:208, 1853.—M. motolensis OPIZLotos
3:208, 1853. -M. nus1eensisOpłzLotos3:207, 1853.-M. sta-
tenicensis OPIZLotos 3:21 1, 1853.—M. subglabra Op:z Lotos
3:209, 1853. -M. beneschiana opu ex DÉSĚGLISEBull. soc.
Étud.Sci. ďAngers I l:p. separ.16,1882.—M.obtuse-serra-
taOpuexDĚSÉGLISE Bull. Soc.Étud.Sci.d.'AngersI I :p.se-
par.17, 1882.—M.prachinensisOprzexDÉSÉGLISEC.-R.Soc.
Roy.Bot. Belg. 21 separ.I I, 1882.—M.galeopsifoliaOPIZ
ex H. BRAUN verh. mol.-Bot. Ges. Wien 36:223, 1886.- M.
biserrata Opłz ex STRAILBull. Soc. Roy. Bot. Belg. 26: 110,
1887. M. crenatifolia OPIZex STRAILBull. Soc.Roy. Bot.
Belg. 26: 109, 1887.-M. girtfliana opłz ex STRAILBull. soc.
Roy.Bot. Belg. 26:140, 1887[rectegintIianaJ. —M.interrup-
ta opu ex STRAILBull. soc. Roy. Bot. Belg. 26:107, 1887.-
M. inundata Opłzex STRAILBull. Soc. Roy. Bot. Belg. 26: 108,
1887. —M. arvensis f. auneľicensis OPIZ ex H. BRAUN Verh.
Zool.-B0t. Ges. Wien 40:463, 1890. -M. verticillata var.fal-

BRIQ.Bull. Herb. Boiss. 2:705, 1894.-M. aqua-
tica auct. p. p. min., non sensuorig. L. 1753.

Exsik áty: BAENrrzHerb. Eur., sineno.—R. Exs. Aus-
tro-Hung., no 1757 (ut M. origanifolia HOST).—PETRAKFI.
Bohem. Morav. Exs.. no 79, 250, 251, 252, 554, 777, 779 (ut
M. aquatica var. rubro-hina LEJ.et COURĽ),780, 781, 782,
783, 784, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878 (utM. speckmo-
seriana OPIZ). —PETRAKet TOPITZMenthotheca Univ., no 5,
6, 9, 10, 11, 12 (utM. arvensis var. nobilis TOPITZf. grandifo-
lia Toprrz). 13, 31, 36, 37, 39, 40, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59,
60, 82, 83, 84, 102.- TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 1128b (ut
M. arvensis L. [var.] a florida TAUSCH),no 1128c (ut M.
arvensis [var.] a acutifolia), 1129. —TOPITZMenthotheca
Austro-Hung., no 37.

Oddenek s podzemními nebo nadzemními
plazivými výběžky. Lodyha přímá nebona bázi
vystoupavá, obvykle v hor. 1/2 větvená, (20—)
40—90(—110)cm vys., v hor. části řídce až dosti
hustě oděná jednoduchými, dolů zahnutými,
0,2—0,6(—1,8)mm dl. chlupy. Střední a hor. lo-
dyžní listy řapíkaté, čepel vejčitá ažvejčitě kopi-
natá, mm dl., 22—40(—48)mm šir.,
tupě špičatáaž špičatá, nabázi zúžená,oddáleně
± mělce pilovitá, poměrně řídce oděná (přede-
vším na žilkách) jednoduchými, (0,1—)0,2—0,6
mm dl. chlupy, žilnatina na rubu± mírně vyniklá,

postranních žilek 5—7;řapík 10—20(—25)mm dl.
Květenství buď celé z navzájem oddálených li-
chopřeslenů v úžlabí listenů tvarem a oděním po-
dobných listům, nebo se internodia mezi licho-
přesleny směrem k vrcholu květenství zkracují
a květenství je v apikální části ± hustým licho-
klasem, někdy uťatým (a připomínajícím květen-
ství M. aquatica) s výrazně zmenšenými listeny;
květní stopky červenofialové, mm
dl. , nejčastěji zdánlivě lysé, pouze s 0,05—0,15
mm dl. chlupy, vz. s delšími chlupy. Kalich trub-
kovitý, 2,7—3,5(—3,7)mm dl., do 1/5—1/4členěný
v úzce trojúhelníkovité až trojúhelníkovité, ± za-
špičatělé cípy, kališní trubka 13žilná, v ústí s říd-
kými, 0,1—0,2mm dl. chlupy, vně ± řídce oděná
jednoduchými, mm dl. chlupy; ko-
runanarůžověláaž světlečervenofialová; prašní-
ky zpravidla zakrnělé, pokud se vyvinou, je pyl
zakrnělý. Tvrdky se obvykle nevyvíjejí. VII—IX.

2n = 84 (ČR: mnohoúdajůz celéhoúzemí),
96 (CR: 21b. Hornomor. úv.)

Variabi lita: Proměnliváv řaděmorfologických znaků,
zejménatěch,jimiž se liší rodičovskédruhy nebokteré i u ro-
dičů podléhají většívariabilitě (např. tvarkvětenství, tvarave-
likost listů, okraj čepele). Jednotlivé morfotypy byly dříve
popisoványauváděnyi zúzemíCRjako infraspecifickéjed-
notky nebo drobnédruhy, vesměsvšak nemají žádnou taxo-
nomickouhodnotu.Na územíCR převažujísterilní hepta-
ploidní (2n = 84) primární kříženci. Pouze v jednom případě
byla zjištěna rostlina oktoploidnĺ (2n = 96), morfologicky se
nelišícíod heptaploidů.Výskyt alespoňčástečněfertilních klo-
nůje doloženjen zcelaojediněle; dopadtohoto jevu napopu-
lační strukturu a variabilitu je třeba dále zkoumat na živých
rostlinách, Ze z. a s. Evropy jsou udávány i jiné chromozó-
movépočty příslušejícípravděpodobněbuďkřížencůmdalších
generacínebojiným hybridním kombinacím sM. arvensisja-
ko jedním z rodičů.

Ekologie a cenologie: Břehy vodních
nádrží i toků, rákosiny, vlhké pastviny a louky
(především méně často kosené), zamokřené pří-
kopy podél komunikací, vlhké lesní cesty, pra-
meniště, křovinné porosty na bažinatých stano-
vištích. Na čerstvě vlhkých ažzbahnělých půdách
různé trofie. V různých vlhkomilných společen-
stvech tříd Molinio-Ärrhenatheretea, Phragmiti-
-Magnocaricetea, Alnetea glutinosae a Plantagi-
netea majoris.

Rozšíření v ČR: Jedenznejhojnějšíchta-
xonůroduMenthav ČR.Vyskytujesenezávisle
na rozšíření rodičovských druhů. Roztroušeně až
hojně na celém území v termofytiku a mezofyti-
ku, vzácněji v teplejších oblastech oreofytika, od
planárníhodosubmontánníhostupně(max.: Kruš-
néhory,Loučná,ca850m).—Mapy:ŠTĚPÁNEK
1998b:119.
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T: téměř ve všech fyt. o. (doklady chybějí z fyt. o. 19. B.
Karp. step.l. —M: ve většině fyt. o. [doklady chybějí z fyt. o.
23. Smrč., 40. Jihočes. pah., 44. Mileš. střed., 50. Luž. hory,
54. Ješ.hřb.,70.Mor. kras, 79. Zlín. vrchy, 82.Javorn.].—O:
85. Kruš.hory (Loučná),88. Sum.(Černáv Pošumaví),91.
Žďár,vrchy,93.Krk. (HorníMaršov,Krausovyboudy),95.
Orl. hory (Mladkov), 97. Hr. Jes.,98.Níz. Jes.,99.Mor.-slez.
Besk. (Homí Bečva).

Celkové rozšířeni: Evropa a z. Asie; přesněji nelze
vymezit vzhledemk častýmzáměnámsjinými kříženci nebo
druhy mát.

Význam: V ČRnebylazřejměnikdyvyuží-
vána. Obsah silice je nízký a její složení je ne-
vhodné(převládajímonoterpenoidyct-aP-pinen,
limonen,cineolamenthofuran).Údajeo pěstová-
ní sevztahují k jiným křížencům.

Poznámka: Nejasnésystematicképostavenízaujímají
rostliny vzácněnalézané(např.naj. Moravěa vsz.Čechách),
které sepodobajícelkovým vzhledem,oděnímavelikostí ka-
lichů druhu M. arvensis, jsou však heptaploidnĺ (2n = 84), ste-
rilnĺ, a mají poněkud zvýrazněnou květonosnou část prýtu
(listeny menšínežlisty a internodiav květenstvíčetnějšíakrat-
ší), i když ne v takové míře jako např.M. x gracilis či M. x
verticillata. Vznik rostlin apodobnouznakovoukombinaci si
lze představitjako následekzpětnéhokřížení M. x verticilla-
ta nebo M. X gracilis sM. arvensis.

5 x 1. Mentha arvensis x longifolia = Mentha x
dalmatica TAuscH—máta dalmatská Tab. 116/3

Mentha x dalmatica TAUSCHin HORNSCHUCHSyll. Pl.
NOV.2:249,1828.—Syn.: MenthahortensisTAUSCHex CE-
LAK. Prodr. FI. Böhm. 2:348, 1871. -M. cinerascensH. BRAUN
Verb. Zool.-Bot. Ges. Wien 40:384, 1890 non TIMB.-LAGR. ex
DĚSÉGLISE1878.—M.petrakii H. BRAUNinPvrRAKAElg.Bot.
z. 16:116, 1910.

Exsikáty: PEľRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no256, 258.
—PEI'RAKet Topnz Menthotheca Univ., no 26 (ut M. kerneri
TOPIľz), 77, 79 (ut M. kemeri TOPITZ), 81 (ut M. kerneri
Toprrz). —TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 1126. —TAUSCH Pl.
Select. FI. Bohem., fasc. IV, sine no.

Oddenek s podzemními výběžky. Lodyha
(30—)45—80cm vys., ve stř. a hor. části s hustými
jednoduchými, (0,2—)0,5—1,3mm dl. chlupy. Lo-
dyžní listy řapíkaté, čepel eliptická, šir. eliptická
až ± úzce kosníkovitá, (35—)45—70mm dl., 20—35
mm Šir., na bázi klínovitá, na okraji mělce ostře
pilovitá, šedochlupatá hustými, jemnými, jedno-
duchými, k apikálnímu konci listu směřujícími,
přímo odstálými, 0,1—1,7mm dl. chlupy; po-
stranních žilek 6—8; řapík 4—10mm dl. Licho-
přesleny navzájem oddálené v úžlabí listenů tva-
rem a oděnímpodobných listům, avšaki na bázi
květenství zřetelně menších; květní stopky řídce
chlupaté. Kalich zvonkovitý, 1,9—2,4mm dl., do

1/3—1/4členěný v úzce trojúhelníkovité cípy, hus-
tě oděný až 0,8 mm dl. chlupy, kališní trubka hu-
ňatá0,2—0,6mm dl. chlupy; koruna světlefialově
růžová; prašníky zakrnělé. Tvrdky se nevyvíjejí.
VII-IX. Hkf,

2n = 60 (čR: llb. Poděb.Pol., 32. Křivokl.,
57. Podzvič., 60. Orl. opuky)

Poznámka: Rostliny M. xdalmaticajsou dosti podob-
néchlupatým morfotypům M. x gracilis; odlišují seoděním,
jehož součástínejsouparohovitěvětvenéchlupy akteréna lis-
tech a listenechnení± huňaté,nýbrž sestáváz chlupů ± ne-
propletených,k apikálnímukonci listujakoby sčesaných,U M.
x dalmatica navícnejsouznámy typy s kadeřavými listy.

Variabilita: Sterilní kříženec,z CR doloženv několi-
kanothomorfáchzřejměklonovéhocharakterulišících sehlav-
ně tvarem listů a listenů a okrajem listové čepele.Pěstovaný
klonpopsanýnapř.podjményM.hortensisTAUSCHexCELAK.
ČiM. cinerascensH. BRAUN,málisty a listeny spíšeužší,sokra-
jem oddáleněpilovitým, v dol. 113± celokrajným. Pouzepro
tento typ sezdá být účelné zavést zvláštní označení (cv. Hor-
tensis). Z planých klonů je více znám typ popsaný jako M. pe-
trakii H. BRAUNs listy a listeny širšími, ± šir. eliptickými,
s okraji po celé délce poměrněhustě pilovitými. Z taxono-
mického hlediska nemá rozlišování jednotlivých, namnoze
efemernč sevyskytujících planých nothomorf M. x dalmatica
(cf. PETRAK1910) význam.

Ekologie a rozšíření v ČR: V přírodě
vzniká M. x dalmatica pravděpodobně velice
vzácně, především na synantropně ovlivněných
stanovištích, kde může dojít nejsnáze ke styku ro-
dičovských druhů (pastviny v aluviích, vlhká sta-
noviště v blízkosti polních kultur či obcí). Na-
prostá většina dokladů a nálezů se však vztahuje
k pěstovanému cv. Hortensis, kultivovanému pře-
devším v minulosti ve venkovských zahrádkách
aobčaszplaňujícímu. Oblast pěstováníje více mé-
něomezenanaseverníčástČR azasahujeodpla-
nárního do montánního stupně; z ostatních oblas-
tí státu jsou doklady o pěstováníči zplanění jen
ojedinělé.—Mapy: ŠTĚPÁNEK1998b:133.

T: 1.Doup. pah.(Miřetice; Kotvina), 2. Stř. Poohří(mezi
Strupčicemi aOkořínem; Tvršice), 3. Podkruš. pán.(Chomu-
tov), 6. Džbán, 7. Středočes. tab., 9. Dol. Povlt. (Praha. Pod-
hoří). IO.Praž.ploš. (HorníPočernice;Praha-Strašnice;Praha-
Krč), I lb. Poděb.Pol. (Lysá nad Labem), 14a. Bydž. pán.
(Chýšť),15.Vých.Pol., 18a.Dyj.-svr.úv.(Černovice,lesRá-
ječek), 20a.Bučov.pah.(Brno-Juliánov), 21.Haná(Olomouc,
břehBystřice; Brodek u Přerova).—M: 25a. Kruš. podh. vl.
(Mezihoří), 29. Doup. vrchy břeh Ohře), 30b. Rak. kCE
t). (Zderaz, pěstována), 31a. Plz. pah. vl. (Dolní Bělá), 32. Kři-
vokl. (Sýkořice), 41. Stř. Povlt. (Vrané nadVltavou, Březová),
48. Luž. kotl. (často),49. Frýdl. pah. (často), 50. Luž. hory
(KamenickýŠenov),52.Ral.-bez.tab.(StrážpodRalskem;
meziobcemiOknaaKracmanov),53a.Českolip.kotl.(Ces-
ká Lípa; Mimoň), 55e. Mark. pah. (Dětenice; Liběšice),

Tab. 116: I Elsholtzia ciliata, Ia —květ.—2 Mentha x gracilis, list, 2a—kalich. —3M. X dalmatica, 3a—kalich. —4 Ocimum
basilicum, 4a —květ.
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56. Podkrk., 57. Podzvič. (mezi obcemi Horní a Dolní Brus-
nice),58.Sud.mezih.(Šonov),60.Orl. opuky(Olešnice;Kos-
telecnadOrlicí), 62. Litomyš.pán. (Sloupnice),63. Česko-
mor. mezih. (masívHříva; MěstečkoTmávka), 67.Ceskomor.
vrch. (Zboř; Strmilov), 68.Mor. podh.Vysoč. (Pernštejn;Vra-
nov),69.Želez.hory(Štěpánov,lesBukovina),73.Hanuš.-
rychleb.vrch.(Šleglov),74.Slez.pah.(Opava),75.Jes.podh.,
76. Mor. brána, 80a. Vset. koti. (Kateřinice), 82. Javorn. (Bab-
ská), 83. Ostr. pán.(Nový Bohumín; Dolní Bludovice), 84a.
Besk.podh.(Lískovec;Čeladná).—O: 92.Jiz.hory,93a.Krk.
les. (Příchovice;VelkáCpa,Tippeltovyboudy;JanskéLázně;
JanskéLázně,osadaČernáVoda),99a.Radh.Besk. (Bílá).

Celkové rozšíření: Výskytmožnývevšechoblastech,
kde sepřekrývají areály rodičovských druhů, tedy zhruba od
Pyrenejí do hor StředníAsie. Veškeréúdajeje však nutno re-
vidovat vzhledemk záměnámsM. x gracilis. Klon pěstovaný
v ČR (cv. Hortensis)zaujímáantropogennístředoevropský
areálzahrnujícístř.částv. Německa,s.CR ajz. částPolska.

Význam: V CRa v sousedníchoblastech
v minulosti i v současnostinepříliš často pěsto-
vána a využívána v domácnostech jako (málo
kvalitní) siličná droga. Z ostatních území není
o pěstování nic známo.

5 x 3.Mentha arvensisx spicata =Mentha x gra-
cilis SOLE—máta jemná Tab. 116/2

Mentha x gracilis SOLEMenthae Brit. 37, 1798.—Syn. :
Mentha dentata MOENCHMenth. PI. 380, 1794, nom. illeg. [su-
perfl.]. —M. variegataSOLEMenthae Brit. 43, 1798.—M. re-
sinosa Opłz Naturalientausch 10:195, 1825.—M. tristis Opłz
Naturalientausch 10:196, 1825. —M. ciliata Opłz ex FRFSEN.
in HORNSCHUCHSyll. Pl. Nov. 2:240, 1828.—M. grata HOST
FI.Austr. 2:152, 1831.-M. rubricau1isOpłzLotos3:208, 1853.
-M. cardiaca J. BAKERJ.Bot. 3:245, 1865.-M. gentiiisauct.
non sensuorig. L. 1753.—M.sativa auct. p. p., non sensuorig.
L. 1753.—M. x rubra auct. fl. bohemoslov.,non sensuorig.
MILL. 1768.

Exsikáty: BAENITZHerb. Eur., sine no. —FI. Exs. Aus-
tro-Hung., no 1656/11.—PerRAK FI. Bohem. Morav. Exs., no
80. —PETRAKet TOPITZMenthotheca Univ., no 19. SCHULTZ
Herb. Norm., ser, n., no 2980 (ut M, schierliana H. BRAUN).—
TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 1126a, 1126b. - TAuscH Pl.
Select. FI. Bohem., fasc. IV, sine no.

Oddenek s podzemními výběžky. Lodyha
(30—)40—70(—100)cm vys., téměř lysá nebo hus-
tě oděnájednoduchými, 0,2—1,2mm dl. chlupy.
Lodyžní listy řapíkaté, čepel buď vejčitě kopina-
táaž vejčitá šir.eliptická, 60—75mm dl., 30—40
mm šir., špičatá, na bázi zúžená nebo ± uťatá, na
okraji ostře pilovitá nebo šir. vejčitá až okrouhlá,
kadeřavá,jen roztr. oděná0,1—1,0mm dl., jedno-
duchými chlupy nebo poměrně hustě oděná
0,2—1,0mm dl. jednoduchými chlupy s vtrouše-
nými parohovitě větvenými chlupy, postranních
Žilek 6—9;řapík 1—10mm dl. Lichopřesleny na-
vzájem oddálené, v úžlabí listenů tvarem a odě-
ním podobných lodyžním listům, avšakčasto vý-
razně menších;květní stopky 1—3mm dl., ± lysé
nebo hustěoděnédrobnými papilami, nebo řídce
chlupaté. Kalich zvonkovitý, 1,9—2,3(—2,4)mm
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dl., doca 1/3členěný v úzce trojúhelníkovité, chlu-
patécípy, kališní trubka lysá, pouze sežlázkami
a drobnými papilami nebo dosti hustě oděná
0,05—(),07mm dl. chlupy; koruna světle fialová až
růžová;prašníkyzpravidlazakrnělé.Tvrdky sene-
vyvíjejí. VII-IX. Hkf.

Poznámka: Diferenční znaky odlišující M. x gracilis
OdM. x dalmatica jsou shrnuty v poznámceu kříženceM. x
dalmatica.

2n= 60(čR: 20b.Hustop.pah.),72(čR: 10.
Praž.ploš.,31. Plz. pah.,60. Orl. opuky,64. Ří-
čan.ploš.),84(čR: 63h.svit. úv.)

Variabilita: Ve stř. Evropě, podobně jako ve Skandi-
návii (HYLANDER1941,MARKLUND1963), sevyskytují jed-
notlivé, vesměs sterilní klony, více nebo méně rozšířené pěs-
tebnĺ činností člověka.Tyto klony jsou obvykle morfologicky
rozlišitelné v řadě znaků (tvar květenství, tvar listů, odění
kalichů atd.) a byly v minulosti s oblibou popisoványjako
vnitrodruhové taxony nebo dokonce jako drobné druhy. Nej-
větší morfologická diverzita, nejvíce různých morfotypů včet-
něčástečněplodných klonů dávajícíchdokoncevznik hybrid-
ním rojům (HARLEYin STACE1975)je známaze z. Evropy —
z územímajících silnou tradici v pěstováníM. x gracilis. Na
územíČRsevyskytujepouzemenšípočetmorfotypů(klonů).
N•čtšinaz nich (podle dostupnýchdokladů 4—5)náleží k hyb-
ridnĺ kombinaci M. arvensis X spicata subsp. spicata. Vyzna-
čujĺ sevelmi řídce oděnými lodyhami, listy i listeny, lysými
kališními trubkami a obvykle nápadným fialovým zbarvením
lodyh, květních stopeka kališních cípů. Ve starší českoslo-
venské botanické literatuře se objevují nejčastěji pod jmény
M. x gentilis L., M. x rubra MIL a M. resinosa OPIZ. Nej-
hojněji je pěstována případnězplaňuje hexaploidní (2n = 72)
klon cv. Subspicata se zřetelně odděleným květenstvím, kde
i nejdolejší listeny jsou menší než lodyžní listy, s ± šir. elip-
tickými lodyžními listy a skrátce a nepříliš hustě oděnými ka-
lišnĺmi cípy. Nápadným klonem, byt pouze v malé míře v mi-
nulosti pěstovaným, je cv. Ciliata s kadeřavými listy a hustě
a dlouzechlupatými kališními cípy. Další klony z této skupi-
ny sevCR vyskytujíjiž vzácněji.Patřík nimnapř.zajímavý
typ svelkými, mírněkadeřavýmiIistydřívesevyskytující v ob-
lastiŠumavy(F.PROCHÁZKA,in litt.), dnessnadjiž vyhynulý.
Nejasnéhopůvoduje poměrněčastopěstovanýklon—cv. Den-
tata, mající pravděpodobně vztah ke chlupatému morfotypu
s kadeřavými listy M. spicata s. I. Rostliny tohoto pcntaptoid-
ního klonu (2n = 60) jsou světle šedozelené,hustěchlupaté,
s ojedinělými větvenými chlupy vtroušenými v odění rubu lis-
tů, s lodyžními listy kadeřavýmia shustěchlupatými kalichy.

Ekologie a rozšíření v ČR: Pěstována
v termofytiku a mezofytiku (max. do ca 650 m,
vzácně výše), především ve venkovských za-
hrádkách na vlhčích půdách různého charakteru.
Snadno zplaňuje v blízkosti kultur v intravilá-
nech, na rumištích, deponiích zeminy apod. Za-
jímavá je rozdílná frekvence pěstování (a zpla-
ňování)jednotlivých typů.Lysé klony (především
cv. Subspicata) jeví návaznost na území západně
našehostátu a jsou pěstoványpředevšímv Ce-
chách a na j. Moravě. Naproti tomu cv. Dentata
má vyhraněnější antropogenní rozšíření, soustře-
děnénaMoravěa ve v. Cechách.—Mapy: ŠTĚ-
PÁNEK1998b:i39, 141.
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T: I. Doup.pah.(Kadaň,vrchŠpičák),2.Stř.Poohří(Vy-
sočany; Zahořany; Bylany), 3. Podkruš. pán. (Chomutov), 4b.
Lab, střed. (Kundratice), 6. Džbán (Kladno), 7c. Slán. tab.(Sa-
ky), 7d.Bělohor.tab.(Svárov),8. Ces.kras(Vonoklasy),9.
Dol. Povlt. (Praha, Jenerálka; Praha-StodůIky; Praha-Háje),
10b.Praž.kotl., 12.Do]. Pojiz.(čistá), 13a.Rožď.tab.(Bělu-
Šice),14.Cidl. pán.(Jičín), 15.Vých. Pol., 16.Znoj.-brn. pah.,
17.Mikul. pah., 18.Jihomor. úv., 20. Jihomor.pah„ 21.Haná
(Drahanovice; Kroměříž)- —M: 24. Hor. Poohří (Ostrov), 25-
Krušn. podh. (Petlery; Dolina), 28. Tep. vrchy (Březová), 31.
Plz. pah., 33. Branž. hv. (Brnířov; Loučim), 36. Horaž. pah.
(Cemíč),37.Šum.-novohr.podh.,38,39.Jihočes.pán.,41.Stř.
Povlt., 42. Votic. pah. (Měšice), 46. Lab. písk. (Bělá; Dolní
Chřibská),47.Šluk.pah.(KrásnýBuk;Fukov),48.Luž.kotl.
(Varnsdorf; Mandava; Hrádek nadNisou), 49. Frýdl. pah. (An-
dělka;Černousy,osadaV Poli),50.Luž.hory(Krompach),56.
Podkrk., 57a. Bělohr. (Dachovy, Soví doly). 58, Sud.mezih.
(Božanov),59.Orl. podh.(Rokytnice v Orlických horách),60.
Orl. opuky (Olešnice;Kostelec nadOrlicí; Potštejn),61. Dol.
Poorl. (Nová Ves;Týniště nadOrlicí, Kotanův mlýn; Malá
ta), 62.Litomyš.pán.,63.Českomor.mezih.,64.Říčan.ploš.
(Mirošovice),66.Homosáz.pah.(Radvanice),67.Ceskomor.
vrch.(Humpolec;ŽďárnadSázavou;VelkéMeziříčí;Leština
uKunžaku),68.Mor.podh.Vysoč.,69.Želez.hory,71.Drah.
vrch. (Krásensko; Lišeň), 72. Zábř.-unič. úv. (Libina), 73b. Ha-
nuš. vrch. (Šumperk,pěstována),74. Slez. pah. (Krnov),

33. Lavandula L. —levandule ** )

Lnvandula LÍNNAEUSsp. PL 572, 1753.

75. Jes.podh., 76a.Mor. brána vl., 78. B. Karp. les. (Strání.
Velká Javořina), 80a. Vset. kotl., 82. Javorn. (Velké Karlovi-
ce;Leskové),84,Podbesk.pah.(Lískovec, pěstována;Frýdek;
Bocanovice). —O: 85. Kruš. hory (Háj; Pohraniční), 89. No-
vohr. hory (Hojná Voda), 98. Níz. Jes. (Nové Valteřice).

Celkové rozšíření: Původnčvz. astř.Evropě, pěsto-
vánav mírných i chladnýchpásechcelé s. polokoule.

Význam: Pěstována a využívána v domác-
nostechjako siličná droga. Nejčastěji jsou kulti-
voványklony obsahujícív silici většípodíl mono-
terpenoidu karvonu. V zahraničí je v menší míře
využívának průmyslovémuzískávánísilice toho-
to typu (spearmint).

Poznámka:*) Casto se rozmarýn lékařský
(Rosmarinusoficinalis L. Sp. PI. 23, 1753), stálezelenýaro-
maticky vonící keřík s ± přímými nebo vystoupavými větve-
mi, s čárkovitými, podvinutými listy a modrofialovými květy.
PůvodníveStředozemí,v našempodnebí nepřezimuje,pouze
v létě ho lze volně pěstovatv zahradáchnebona oknech. Po-
užívá sejako koření (čerstvé i sušené listy), též v lidovém lé-
čitelstvĺ a při výrobě kosmetickýchpřípravků. Užíván i jako
symbolická svatebníozdoba.Obsahujevonnésilice. —Mapy:
WALTERArealkunde 172,1954;WALTERetSTRAKAArealkunde
313, 1970.

Lit. : CHAYTORD. A. (1937): A taxonomic study of the genus Lavandula. J. Linn. Soc. Bot. 51 :153—204.—GUINEAE.
(1972): Flora Europaea:notulae systematicaeadFloram Europaeamspectantes:no. 12.Labiatae. Bot. J. Linn. Soc.65:263.—
RABOTJAGOVV. D. (1977): Sravniternoe izučenie anatomo-morfologičeskich priznakov diploidnych i tetraploidnych rastenij
lavandy.Bjull. Gosud.Nikit. Sada1:66-71.—SOFERISTOVAE. G., RABTJAGOVV. D. et MAŠANOVV. I. (1977):Organogenez
i biologijacvetenijalavandyi lavandina.Bot.Z. 62:1479—1491.—TUCKERA. O. (1981):Thecorrectnameof lavandinandits
cultivars. Baileya 21: 131—133.—SUAREZCERVERAM. (1987): Estudio carpologico del generoLavandula L (Lamiaceae)en Ia
Peninsuia Iberica. Acta Bot. Malacitana 12:161—171.

Polokeře nebo keříky silně aromatické s přímými dřevnatými větvemi a celistvými celokrajnými
listy. Lichopřesleny drobných květů nahloučeny v terminálních lichoklasech. Kalich pravidelný,
trubkovitě nálevkovitý; koruna dvoupyská, fialová. Tvrdky zaobleně 3hranné, hnědé, lesklé. Asi
20 druhů od Kanárských ostrovů přes Středozemí do Přední Indie. —Entomogam.

1. Invandula angustifolia MILL. — levandule
lékařská

Lavandula angustifolia MILLERGard. Dict., ed. 8, 1768.
—Syn.: LavandulaspicaL. Sp.PI. 572, 1753,[var. (XL.)nom.
ambig. - L. oficinalis CHAIXPl. vap. 51, 1785.-L. veraDC.
in LAM. et DC. FI. Franc., ed. 3, 5:398, 1815, nom. illeg.

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

Kořen kůlový, hluboký. Stonky až (2()—)50
(—60)cm vys., vystoupavéažpřímé, tmavohnědé
dřevnatějící, s přímými, bylinnými, ± 4hrannými
chlupatými šedozelenými větvemi. Listy ± při-
sedlé, čárkovité až úzce kopinaté, 20—40mm
dl-, 3—5mm Šir., na vrcholu zašpičatělé, dolní
běloplstnaté, horní šedozelené. Lichopřesleny

*) Zpracoval P. Tomšovic
** ) Zpracoval P. Tomšovic

5—IOkvěté, nahloučené po (3—)4—5(—8)v termi-
nálních lichoklasech,stopky lichoklasů 10—15cm
dl. Kalich protáhle zvonkovitý, 4—7mm dl., krát-
ce žláznatě chlupatý, hor. cíp zveličelý; koruna ca
10 mm dl., fialová, vně běloplstnatá, uvnitř žláz-
natěpýřitá; tyčinky ± uzavřenév korunní trubce;
podsemeníkový žláznatý val 41aločnýs předním
lalokem nejdelším, zadní lalok nejkratší, okraje la-
loků celistvé. Tvrdky ca 2 mm dl., lesklé, hnědé
až černohnědé. (VI-)VII-VIII. Ff.

2n = 54 (extra fines)
Pěstuje se jako užitková a okrasná rostlina,

Používá sev kosmetickém afarmaceutickém prů-
myslu i lidovém léčitelství. Aromatické složky
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