
b Okvětních lístků (3-)5(-6), acyklické, ve šroubovici (pseudopentamerické), za plodu se vnitřní

2a

b

3a

b
4a

b

5a

b

6a

b

7a

b

8a

lístky nápadně nezvětšuji, takže není mezi vnitřními a vnějšími podstatných rozdílů, někdy se
zvětšují vnější lístky (potom jsou však křídlaté) nebo sezvětšuje celé okvětí 4

Květy oboupohlavné; přízemní listy na bázi nikdy hrálovité nebo střelovité 1. Rumex
Květy jednopohlavné, rostliny dvoudomé; přízemní listy na bázi hrálovité nebo střelovité

3
Krovky (vnitřní okvětí) malé, s nezřetelným mozolkem nebo bez mozolku, ± zdéli nažek

Krovky větší, s vyvinutým mozolkem, zřetelně delší než plody
Nažky často křídlaté, nápadně přesahují (více než 2 x ) zaschlé okvětí

3. Acetosella

2. Acetosa
5

Nažky nekřídlaté, nanejvýše jen slabě vyčnívají ze zaschlého okvětí; vyčnívají-li více, potom
rostliny nemají nápadně velké přízemní listy sesilnými, dlouhými řapíky (reveň) 6
Rostliny vytrvalé, smohutnými oddenky a velkými přízemními listy, s dlouhými silnými řapí-
ky; nažky křídlaté 4. Rheum
Rostliny jednoleté, bez přízemních listů; nažky nanejvýše na hranách zoubkaté nebo s něko-
lika velkými zuby 11. Fagopyrum
Vnější okvětní lístky za plodu křídlaté nebo výrazně kýlnaté, potom však dol. lodyžní listy
střelovité 7
Vnější okvětní lístky za plodu nezřetelně kýlnaté až kýlnaté, potom však dol. lodyžní listy ji-
ných tvarů 8

Rostliny vytrvalé; lodyhy mohutné, přímé, silné, duté: čnělky dlouhé, blizny třásnité
10. Reynoutria

Rostliny jednoleté nebo dřevité liány; lodyhy tenké, poléhavé nebo ovíjivé, plné; čnělky vel-
mi krátké, blizny kulovité 9. Fallopia
Botky blanité, často stříbřitě bělavé, na vrcholu nepravidelně, často hluboce rozdřípené; kvě-
ty v chudokvětých úžlabních klubíčkách 5. Polygonum

b Botky alespoň v mládí bylinné, zelené až hnědavé, na vrcholu rovně nebo šikmo uťaté; kvě-
ty v latovitých nebo klasovitých květenstvích

9a Květy v koncových olistěných latovitých květenstvích
b Květy v úžlabních nebo koncových lichoklasech

9
7. Rubripena

10

IOa Lodyhy jednoduché, nevětvené, zakončené jedním, přímým, hustým lichoklasem; botky na
vrcholu šikmo uťaté 8. Bistorta

b Lodyhy zpravidla bohatě větvené, s hojnými úžlabními i koncovými lichoklasy; botky na
vrcholu kolmo uťaté

1. Rumex L. — šťovík* )

6. Persicaria

Syn.: Lapathum MILL. Gard. Dict. Abr. ed. 4, 1754. — Steinmannia Opłz Belehr.Rumex LINNAEUSsp. Pl. 333, 1753.
Herbarsbeil. I : 46, 1844, nom. inval.

Lit.: BECKG. (1904): Rumex. In: REICHENBACHH. G. L et REICHENBACHH. G. Icones norae germanicae et helveticae
24: 26-87.— WILDTA. (1904): Über Rumex-Bastardein Mähren. Österr. Bot. Z. 54: 379-382.— RECHINGER K. H.

(1932-1933): Vorarbeiten zu einer Monographie der Gattung Rumex I, II. Beih. Bot. Cbl., sect. 2, 49: 1-132, 1932 et Re-
pert. spec. Nov. Regni veg. 31: 252-283, 1933.— RECHINGERK. H. (1949): Rumices asiatici. Candollea 12:9-152. — SAKAR

N. M. (1958): Cytotaxonomic studies on Rumex section Axillares. Canad. J. Bot. 36:947-996. —CAVERSP. B. et HARPERJ.
L. (1964): Rumex obtusifo)ius L. and R. crispus L J. Ecol. 52:737-766. — JEHLÍKV. et KOPECKÝK. (1967): Rumex confer-
tus Willd-—nová adventivní rostlina v Čechách.Zpr. Cs. Bot. Společ. 2: 172-175.— KOPECKÝK. (1973): Rumex trianguli-
valvis (Danser)Rech.fil. In: HEJNÝS.etJEHLÍKV. [red.l,KaranténnípleveleČeskoslovenska.Stud.ČSAV 1973/8:131-135.
— JALASJ. et LINDHOLMR. K. (1975): Biosystematics of Rumex longifolius DC. of Fennoscandiaand the Pyrenees.An.
Inst. Bot. Cavanilles 32: 197-202. — KOHOUTV. et VOKŘÁLM. (1976): Hubeni širokolistých šťovíků. Praha. — BORODINAA.
E. (1979): O vidach roda Rumex L. evropejskoj časti SSSR. 3. Subgen. Rumex. Nov. Sist. VysS.Rast. 16:96-114. — KUBÁT
K. (1985): Bemerkungen zu einigen tschechoslowakischen Arten der Gattung Rumex s. str. Preslia 57: 205-217.

Vytrvalé, vzácněji dvouleté nebo jednoleté byliny sevzpřímenou, na bázi často dřevnatějící lo-
dyhou. Listy řapíkaté,vzácnětéměřpřisedlé; botka není brvitá. Čepelecelokrajnéažvroubkova-
né, na bázi srdčité, okrouhlé až klínovité, nikdy hrálovité. Květy oboupohlavné, výjimečně mno-
homanželné, v lichopřeslenech skládajících hroznovitá, často bohatě větvená květenství. Okvět-

* ) Zpracoval K. Kubát.
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nich lístků 6 ve dvou kruzích, vytrvávající i za plodu; vnitřní 3 listky se před dozráním nažek
zvětšují (krovky); alespoň jeden z nich může být opatřen výrůstkem (mozolek). Kvéty na bázi pro-
taženy ve stopkovitý útvar (perikladium), kloubovitě přisedající na vlastní stopku, často kratší než
perikladium (v dalším textu je vlastní stopka společně s perikladiem označována jako stopka): ty-
činek 6, podvojených, náležejících zevnímu kruhu: pylová zrna kulovitá, se 3-4(-6) čárkovitými
aperturami v rovníkové části, exina tenká; gyneceum srostlé ze 3 plodolistů: blizny 3, štětičkovité.
Plod trojboká nažka, vytrvávající v okvětí a s ním opadávající: k oddělení dochází zpravidla
v článku mezi perikladiem a vlastni stopkou. Vëtšina druhů se snadno kříži. — Asi 170 druhů,
převážné na s. polokouli, některé druhy zavlečeny i na j. polokouli. — Anemogam. (Autogam.
i Alogam.), Entomogam. (vzácně), Antropochor. Epizoochor. Hydrochor.

la

b

2a

b

b

4a

b

b

6a

b

b

8a

b

Rostliny úplně nebo téměř sterilní; nažky většinou nedokonale vyvinuté nebo prázdné, snad-
no smáčknutelné, opadávající včetně krovek a perikladia před dozráním: krovky často velmi
nestejné a nesouměrné kříženci

Rostliny dokonale plodné, krovky vyvinuté, i s nažkami vytrvávající na rostlině často i po do-
zrání

Všechny krovky bez mozolků
Alespoň jedna ze tří krovek s mozolkem

2

3

6

Plodní stopky pod krovkami baňkovitě rozšířené; přízemní listy tupé, na bázi srdčité, nanej-
výš 1,3(-l,5)x delší než široké 2. R. alpinus
Plodní stopky pod krovkami kuželovitě rozšířené; přízemní a do}. lodyžní listy na bázi srdči-
té, zaokrouhlené nebo klínovité, alespoň x delší než široké 4

Dolní listy podlouhle trojúhelníkovité, na bázi hluboce srdčité; plodní stopky s nezřetelným
článkem; krovky trojúhelníkovité, špičaté 3. R. aquaticus
Dolní listy kopinaté až široce eliptické, na bázi klínovité až mělce srdčité; plodni stopky se
zřetelným článkem; krovky jiného tvaru 5

Krovky ledvinité až srdčité, hnědé; rostliny horské 4. R. longifolius
Krovky okrouhlé, zelené (nažky nezralé); rostliny nižších poloh, pěstované nebo zavlékané
(cf. 16b) 7. R. patientia
Krovky zřetelně zubaté až třásnité, alespoň některé zuby I mm dl. nebo delší 7

Krovky celokrajné nebo nezřetelně zubaté, zuby nanejvýš 0,5 mm dl. 10

Přízemní a dolní lodyžní listy vejčité až široce eliptické, tupé, ca 2x delší než široké, na bázi
mělce srdčité až srdčité 12. R. obtusifolius
Přízemní a dolní lodyžní listy kopinaté až úzce eliptické, špičaté až tupč špičaté, alespoň
(4-)5-8 x delší než široké, na bázi klínovité nebo zaokrouhlené 8

Krovky okrouhlé, téměř stejně široké jako dlouhé, největší se zuby ca I mm dl., menší drob-
ně, ale zřetelně zubaté 9. R stenophyllus
Nečleněná část krovek zřetelně delší než široká, zuby až třásně delší 9

Krovky 2,5-3,0 mm dl., zralé zlatožluté, mozolky špičaté; alespoň některé třásně delší než
délka krovek; lichopřesleny (kromě nejspodnějších) sblížené 13. R maritimus

b Krovky 3,0-3,5(-4,0) mm dl., za zralosti hnědozelené; mozolky tupé; i nejdelší třásně kratší
než délka krovek; lichopřesleny alespoň v dol. polovině květenství oddálené 14. R. palustris

IOa Přízemní listy chybějí; olistěné větve, vyrůstající z paždí listů, rozkvétají postupně (na téže
rostlině současně kvetoucí i plodné) l. R. triangulivalvis

b Přízemní listy vyvinuty, později zasychají; větve květenství rozkvétají současně II

I la Přízemní listy ploché, na bázi klínovité, 50-70(-100) cm dl. ; krovky široce trojúhelníkovité,
5-7 mm dl. a 4,5-5,5 cm šir. 6. R. hydrolapathum

b Přízemní a dolní lodyžní listy na bázi srdčité až zaokrouhlené, menší; pokud jsou zúžené,
maji čepel výrazně kadeřavou; krovky nejsou výrazně trojúhelníkovité (výjimka: R. x hete-
rophyllus) 12

12a Přízemní listy sotva x delší než široké, na rubu na žilkách husté chlupaté; krovky širší než
dlouhé 5. R confertus

b Přízemní a dolní lodyžní listy alespoň 2-3 x delší než široké, na rubu lysé nebo roztroušené
chlupaté; krovky různého tvaru 13
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13a

b

14 a

b

15a

b

16a

b

17a

b

18a
b

Krovky ledvinité až srdčité, mozolek sotva I mm dl., kulovitý: některé plody se všemi krov-
4. R longifoliuskami bez mozolků

Krovky úzce trojúhelníkovité, trojúhelníkovité až okrouhlé, mozolek delší, vřetenovitý, ale-
spoň na jedné krovce každého plodu 14

Plodní stopky zdéli krovek (vz. o neco delší), proto lichopřesleny husté a často navzájem od-
dálené; větší mozolek nápadně velký, zšíři krovky, zabírající většinu její plochy; listeny
v květenství drobné, kadeřavé, u každého lichopřeslenu, vzácněji v horní 1/4-1/3 květenství

10. R. conglomeratuschybějí
Alespoň některé plodní stopky 2(-3)x delší než krovky; krovka (1,5-)2-3x delší než větší
mozolek: listeny jen u některých lichopřeslenů nebo chybějí, ± ploché . 15

Krovky vejčité až okrouhle vejčité, o málo delší než široké (cf. též R. x heterophyllus) 16

Krovky trojúhelníkovité až úzce trojúhelníkovité, alespoň 1,5x delší než široké 17

Přízemní a dolní lodyžní listy alespoň 3 x delší než široké; krovky 3,5-5,0(-6,5) mm dl., s brzy
se vyvíjejícím mozolkem, delším než polovina krovky 8. R. crispus
Přízemní a dolní lodyžní listy nanejvýš 3 x delší než široké; krovky (4,0-)5,0-6,5(-8,0) mm dl.,
s malým, pozdě se vyvíjejícím mozolkem
Užší krovky asi o t/4 užší než nažka, často bez mozolku
Všechny krovky širší než nažka, všechny s mozolkem
Krovky široce trojúhelníkovité, alespoň 5,5 mm dl. a 4 mm šir. .

7. R. patientia
11. R. sanguineus

18

3 x 6. R x heterophyllus
Krovky úzce trojúhelníkovité nebo úzce jazykovitě protažené, nanejvýš 4,0(-5,0)mm dl.
a 2,5 mm šir.

Sect. l. Axillares RECH. fil.

Vytrvalé byliny bez přízemní růžice listů.
Z úžlabí listů vyrůstají olistěné, často později
rozkvétající větve, někdy delší než hlavní lody-
ha.

1. Rumex triangulipalvis (DANSER)RECH. fil.
Tab. 71/2šťovík trojmozolný

Rumex triangulivalvis (DANSER)RECHINGERfil. Repert.
spec. Nov. Regni veg. 40:297. 1936.— Syn.: Rumex sali-
cifolius WEINM.subsp. triangulivalvis DANSERNederl. Kru-
idk. Arch. 1925: 415, 1926,

Vytrvalé byliny s vřetenovitým kořenem.
Lodyhy 30-80(-130) cm dl., mělce rýhované.
Dolní lodyžní listy kopinaté až úzce kopinaté,
naspodu ± náhle, k vrcholu znenáhla se zužu-
jící, 4-6 x delší než široké; horní úzce kopinaté,
i na bázi znenáhla se zužující, nezvlněné. Kvě-
tenství rozvětvené; úžlabní větve olistěné, roz-
kvétající postupně (na jedné rostlině současně
kvetoucí, odkvétající i plodné). Krovky za plo-
du trojúhelníkovité, 3-4(-5) mm dl., ± celokraj-
né; mozolky na všech krovkách, ± zdéli polo-
viny krovky, Nažky 2 mm světle hnědé. VI-
X. Hkf.

2n = 20 (extra fines)
Ekologie a cenologie: Mírně vlhká hu-

mózní stanoviště na ruderalizovaných plo-
chách (kolejiště překladišť a seřazovacích ná-
draží, přístavy, rumiště větších měst), nejčastěji
v procenózách; vazba na cenózy je značně ne-
vyhraněná (společenstva tříd Chenopodietea,
Artemisietea, Galio-Urticetea a Plantaginetea).

1. R. obtusifolius var. microcarpus
Rozšíření v ČSR: Zavlékán s kanadským

obilím a osivem. Poprvé sbírán u nás pravdě-
podobně již v roce 1943v Brně, z více iokalit
udáván až po druhé světové válce. Místy přetr-
vává a pozvolna se šíří, patří ke karanténním
plevelům. Vzácně v teplých a středních polo-
hách, z podhůří jediný údaj (max.: Nejdek, ca
550m). — Mapy: KOPECKÝ1973:map. 15; SLA-
VÍK FKS 1986: 153.

T: 2. Stř. Poohří (Louny), 5. Terez. kotl. (Lovosice), 8.
Čes. kras (Zdice), 10.Praž.ploš. (Praha, mnoho lokalit), 15.
Vých. Pol. (Pardubice), 16.Znoj.-brn. pah. (Brno a Okoli na
více místech: Znojmo), 21. Haná (Olomouc; Tovačov). —
M: 24. Hor. Poohří (Karlovy Vary), 27. Tachov. bráz. (Pla-
ná u Mariánských Lázní), 31. Plz. pah. (Plzeň), 38. Bud.
pán. (ČeskéBudějovice),41. Stř. Povit. (Vrané nad Vlta-
vou), 42. Votic. pah. (Tábor), 49. Frýd. pah. (Raspenava;
Dolní Řasnice), 68. Mor. podh. Vysoč. (Babice). — O: 85.
Kruš. hory (Nejdek).

Celkové rozšíření: Severní Amerika (iv. Kanada,
stř. část USA). Přechodné zavlékán do Evropy od Velké
Británie po Rakousko, Lotyšsko, Finsko a Island, trvale
zplanělý jen ve Finsku, NDR a ČSSR.— Mapy: SAKAR
1958: 960; AFE 1979:46.

Sect. 2. Rumex

Vytrvalé byliny s vyvinutou přízemní růžicí
listů, usychající před dozráním plodů. Květen-
ství rozvětvené, větve obvykle kratší než hlavní
lodyha. Krovky celokrajné nebo zubaté, nikoli
třásnité.

2. Rumex alpinusL. — šťovík alpský Tab. 72/2
Rumex alpinus LINNAEUSSp. PJ. 334, 1753. — Syn.:

Lapathum alpinum (L) LAM. FI. Franq. 3: 7, 1779.— Aceto-
sa alpina (L.) MOENCHMeth. PI. 357, 1794.
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Exsikáty : TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 1307.— Ex-
tra fines: FI. Exs. Distr. Bacov., no 575. — FI. Rom. Exs.,
no 140. — SCHULTZHerb. Norm., no 1646. — SENNENPI.
Esp., no 9767. — SINTENISIter Orient., no 1522, 7070.

Vytrvalé, až 160 cm vys. byliny se silným,
plazivým, vícehlavým oddenkem nesoucím
svazky žlutavých kořenů. Lodyhy silné, podél-
ně rýhované. Přízemní listy dlouze řapíkaté, če-
pele až 50 cm dl. a téměř stejně široké, okrou-
hle srdčité, tupé, na okraji ploché nebo mírně
zvlněné, na bázi široce a hluboce srdčité, se za-
okrouhlenými bazálními laloky; nejspodnější
lodyžní listy podobného tvaru, střední na bázi
zaokrouhlené, horní klínovité, všechny řapíka-
té. Květenství úzce vřetenovité, husté, bohatě
větvené. Plodní stopky nitkovité, světlejší než
krovky, se zřetelným článkem, 2-5 x delší než
krovky, pod krovkami nápadně baňkovitě ztlu-
stlé. Krovky srdčité až vejčité, špičaté, 4-6 mm
dl., 3,5-5,0 mm šir., celokrajné, bez mozolků.
Nažky ca 3 mm dl., tmavě okrové. VI-VIII.
Hkf.

2n —20 (ČSR: 93. Krk.)
Ekologie a cenologie: Obtížná rumištní

nitrofilní rostlina zamokřených a neudržova-
ných ploch s vysokým obsahem dusíkatých lá-
tek v okolí horských chat, zemědělských objek-
tů (i bývalých) a drobných vodotečí se znečiště-
nou vodou, převážně na minerálně chudém
podkladu. Rozšiřuje se oddenky i semeny
(údajná klíčivost až 13 let). Především ve spole-
čenstvech svazu Rumicion alpini (diagnostický
druh), lokálně hojný i v dalších nitrofilních
společenstvech řádu Lamio albi-Chenopodieta-
lia boni-henrici, jen velmi vzácně v ± přiroze-
ných pobřežních lemových společenstvech.

Rozšíření v ČSR: V oreofytiku a v nejvyš-
ších polohách mezofytika pohraničních hor od
Jizerských hor po Beskydy, místy (zvláště Kr-
konoše) hojně, jen vzácně splavován do nižších
poloh (min.: Jizera u Podolí u Mnichova Hra-
diště, 230 m). Těžiště rozšíření v montánním až
subalpínském stupni (max.: Praděd, ca 1480
m). Podle charakteru výskytu nelze vyloučit, že
byl k nám zavlečen jako užitková rostlina alp-
skými dřevaři, kteří přišli do Krkonoš a Orlic-
kých hor ve 2. pol. 16. a začátkem 17. stol. —
Mapy: BARTŮŇKOVÁin HENDRYCHActa Univ.
Carol.-Biol. 1971: 277, 1973; SLAVÍKFKS 1986:
154.

M: 50. Luž. hory (Podluží, nedoložený údaj), 55.Ces.
ráj (Podolí u Mnichova Hradiště), 56. Podkrk. (podle Labe
a Jizery), 59. Orl. podh., 73. Hanuš.-rychleb. vrch., 84. Pod-

besk. pah. (osada Střelma u Nýdku). — O: 92. Jiz. hory. 93.
Krk.. 94. Tepi.-ad. sk. (Adršpach), 95. Orl. hory. 97. Hr.
Jes.. 99. Mor.-slez. Besk.

Údaj z 85. Kruš.hory (Přísečnice)je mylný.
Celkové rozšířeni: Vysokohoŕi stř. a j. Evropy.

Kavkaz a Zakavkazí. s, Turecko. Zdomácnělý v Velké
Británii, Severní Americe a na Jávě. — Mapy: MEUSELet als
1965: 128; AFE 1979:47.

3. Rumex aquaticus L. — šťovík vodní Tab. 72/1
Rumex aquaticus LINNAEUSSp. Pl- 336, 1753. Syn.:

Lapathum aquaľicum(L) Scop. FI. Cara. ed. 2, I : 263, 1772.
Exsikáty: PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 1026.

— TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 1300b. — Extra fines: Ft.
Exs. Bavar., no 1766. — SCHULTZHerb. Norm.. no 907.

Vytrvalé byliny s 80-200 cm vys., rýhovaný-
mi, často červeně naběhlými, v horní polovině
větvenými lodyhami. Přízemní listy dlouze řa-
píkaté, čepele až 50 cm dl., 25 cm šir., 2-3 (-5) x
delší než široké, protáhle trojúhelníkovité, na
vrcholu špičaté, na bázi široce srdčité, většinou
ploché, lysé; lodyžní listy podobného tvaru. ale
užší, prostřední a horní na bázi jen mělce srdči-
té až zaokrouhlené, přecházející v úzce kopina-
té, na bázi klínovité, rychle se zmenšujíci liste-
ny, nejvyšší ještě v horní třetině květenstvi.
Květenství husté, bohatě větvené. Plodní stop-
ky tenké, až 2,5x delší než krovky, s nezřetel-
ným článkem. Krovky trojúhelníkovité, 5,0-8,5
mm dl., 4,6-7,0 mm šir., celokrajné, vždy bez
mozolků. Nažky 3,0-3,7 mm dl., hnědé. VI-VII.
Hkf.

2n 140(ČSR: 5. Terez. kotl.)
Variabilita: U nás jen v nominátnim poddruhu

subsp. aquaticus. Ve v. Evrope a Asii se rozpadá v několik
poddruhů, z nichž nejhojnější je subsp. protractus (Rrĺ•łt.
fil.) RECH. fil., lišící se užšími, na bázi zaokrouhlenými ne-
bo jen velmi mělce srdčitými listy.

Ekologie a cenologie: Pobřežní porosty
řek, potoků a rybníků. Především ve společen-
stvech svazu Phalaridion arundinaceae (dia-
gnostický druh), řidčeji svazu Petasition offici-
nalis. doznívá v cenózách svazů Phragmition
a Caricion gracilis, v kontaktu tekoucích a stoja-
tých vod.

Rozšíření v ČSR: Těžiště rozšíření
v chladnější části mezofytika, především v supra-
kolinním až submontánnim stupni, výjimečné
v montánním stupni oreofytika (max.: Háj
u Loučné v Krušných horách, ca 1050 m). Vá-
zán na vodní toky se řidčeji objevuje i v kolin-
ním a planárním stupni (min.: Labe u Prostřed-
ního Žlebu, 115m). Rozsáhláúzemí, kde druh
chybí, jsou na meziříčních plošinách a vrchovi-
nách. — Mapy: SLAVÍKFKS 1986: 154.

Tab. 71: I Rumex conglomeratus. la - krovky. — 2 R. triangulivalvis. 2a - krovky
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T: (Chybi ve fyt. o. 6, Džbán. 13. Rožď. pah. (nejistý
údaj Od Dymokur), 17. Mikul. pah.. 19. B. Karp. step.l.
M: 23. Smrč., 24. Hor. Poohří. 25. Krušn. podh„ 26. Ces.
les, 27. Tachov. bráz., 28. Tep. vrchy, 29. Doup. vrchy, 31.
Plz. pah., 32. Křivokl., 34. Plán. hřeb., 35. Podbrd., 36. Ho-
raž. pah„ 37. Šum.-novohr. podh, (hojn$, 38. Bud. pán..
39. Třeboň. pán., 40. Jihočes. pah.. 41. Stř. Povlt., 42. Votic.
pah. (jen údolí Lužnice), 45, Verneři střed., 46. Lab. pisk.,
47. Sluk. pah., 49. Frýdl. pah., 50. Luž. hory (Tolštcjn), 51
Polom- hory (Kokořínský důl), 52. Ral.-bez. tab., 53. Pod-
ješ., 55.Čes. ráj (Jizera nad Turnovem), 56. Podkrk. (údolí
Labea Úpy), 57.Podzvič.,58.Sud.mezih.,59.Ort. podh.,
60. Orl. opuky. 61. Dol. Poorl., 63. Ceskomor. mezih., 65.
Kutnoh. pah. (Doubrava u Malče), 67. Ceskomor. vrch.,
68. Mor. podh. Vysoč., 69. Želez. hory, 71.Drah. vrch„ 72.
Zábř..unič. úv., 73. Hanuš..rychleb. vrch., 74. Slez. pah., 75.
Jes. podh., 76. Mor. brána, 78. B. Karp. les. — O: 85. Kruš.
hory, 88. Šum. (Nicov: řeka Křemelná u Vysokých Lávek:
hojně v jv. části), 91. Žďár. vrchy, 93. Krk. (Příchovice:
údoli Labea Úpy), 95.Orl. hory. 97. Hr. Jes..98.Niz. Jes.

Celkové rozšířeni: Střední, s. a v. Evropa (na zá-
pad po v. Francii, chybi ve Středozemi), Asie na jihu po s.
Mongolsko a stř. Čínu, zhruba mezi 500a 650s. šířky, na
východ po Kamčatku, Sachalin a Japonsko, tam vesměs
v subsp. protractus (RECH.fil.) RECH.fil. — Mapy: RECHIN-
GER fil. in HEGI ed. 2, 3/I: 372, 1957: MECSELet al. 1965:
128: AFE 1979: 48.

4. Rumex longifolius DC. — šťovík dlouholistý
Rumex longifolius DECANDOLLEin LAMARCKet DECAN-

DOLLEFI. Frang. ed. 3, 5: 368, 1815.— Syn. : Rumex dome-
sticus HARTMAN Handb. Skand. FI. 148, 1820.

Exsikáty: Extra fines: SENNENPIÍ Esp., no 6241.

Vytrvalé byliny až 180 cm vys., s rýhovanou
lodyhou. Přízemní a dolní lodyžní listy úzce
kopinaté až eliptické, 20-30(-40) cm dl., 8-
10(-15) cm šir., 2-3(-5)x delší než široké, výraz-
ně kadeřavé nebo jen na okraji zvlněné až té-
měř ploché, někdy mělce vroubkované, dlouze
řapíkaté; prostřední listy podobné, ale užší
a s kratším řapíkem, v květenství přecházející
v úzké listeny. Krovky ledvinité až srdčité,
4-6(-7) mm dl., 5-7 mm šir., ± stejně široké ja-
ko dlouhé, v apikální části zaokrouhlené nebo
tupé; mozolek menší než I mm, nanejvýš na
jedné krovce, někdy chybí. Plodní stopky sotva

x delší než krovky, se zřetelným článkem.
Nažky 2,5-3,0 mm dl., hnědé. VI-VII. Hkf.

Varibiiita: U obou subspecii existují rostliny úplné
bez mozolků nebo s drobným mozolkem na jedné krovce
některých (ne všech) plodů.

Pozná m k a : Rumex longifolius byl považován za ustá-
leného křížence R. aquaticus x crispus.

Celkové rozšíření: Pyreneje, stř. Francie, s, Evro-
pa (Skotsko, Island, Skandinávie); ve stř. Evropč jen ad-
ventivně (Rakousko, ČSR, NDR, Polsko): sever Sovětské-

• HULTÉNFA 1968: 379 (cel.

la Cepele úzce kopinaté, výrazně kadeřavé.
4-5 x delší než široké

(a) subsp. longifolius
b Čepele eliptické až kopinaté, téměř ploché

nebo na okraji zvlněné, x delší než
široké (b) subsp. sourekii

šťovík dlouholistý pra-(a) subsp. longifolius
vý Tab. 73/1

Čepele přízemnícha dolních lodyžních li-
stů podlouhle kopinaté, 4-5x delší než široké,
výrazně zvlněné, na okraji kadeřavé, na bázi
stažené. Plodenství velmi husté, s dlouhými čet.
nými ± kolmo odstávajícími listeny.

Roste v jz. Evropě, s. Eurasii a v Severní
Americe, u nás zatím jen ve fyt. o. 93. Krk. (Be-
necko).

Poznámka : Starši údaje (pod jménem R. domesrieus)
z ryt. o. 9. Dol. Povlt. (Praha-Troja, 1903), 16. Znoj..brn
pah. (Brno) a 32. Křivokl. (Křivoklát) nejsou doloženy.
bližši determinace neni možná.

(b) subsp. sourekii KUBÁT— šťovík dlouholistý
Šourkův Tab. 73/2

Rumex longifolius subsp. sourekii KUBÁT Preslia 57:
208, 1985.

Čepele přízemnícha dolních lodyžnich li-
stů eliptické až kopinaté, 2,0-3,0(-3,5)x delši
než široké, téměř ploché nebo na okraji zvlně-
né, na bázi zaokrouhlené až mělce srdčité. Plo-
denství husté, s ojedinělými, ± šikmo odstáva-
jícími listeny.

2n = 60 (CSR: 85. Kruš. hory., 88. Sum.,
92. Jiz. hory, 93. Krk.)

Ekologie a cenologie: Rumiště, úhory,
nekosené louky a okraje cest ve výše polože-
ných obcích a v Okolí horských chat, často na
vlhkých až podmáčených místech. Nejčastěji
ve společenstvech svazů Aegopodion podagra-
riae a Arction lappae. V subalpínském stupni
proniká ojediněle i do ± přirozených porostů.

Rozšíření v ČSR: Oreofytikum a nejvyšší
polohy mezofytika (max.: Liščí hora v Krkono-
ších, ca 1300 m; min.: Dolní Lysečiny, ca 630
m). V montánním až supramontánním stupni
Šumavy a Krušných hor byl zatím zjištěn vzác-
ně, v Krkonoších a v Jizerských horách místy
na ruderalizovaných plochách hojný, v posled-
ních letech se intenzívně šíři. — Mapy: SLAViK
FKS 1986: 155.

M: 25. Krušn. podh. —O: 85. Kruš. hory, 88. Sum.
ho svazu, s. Japonsko. — Mapy.
kovy areál); AFE 1979: 51.

Tab. 72: I Rumex aquaticus. la -
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krovky. — 2 R. alpinus. 2a krovky.
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(Černáv Pošumavi,1961—prvnínález:Modrava;Špičácké
sedlo), 92. Jiz. hory, 93. Krk. (poprvé 1961).

Celkové rozšíření : Nedokonale známé. S jistotou
ve stř. Evropě (druhotně) a ve středu evropské části SSSR.

5. Rumex confertus WILLD. šťovík stěsnaný
Tab. 74/2

Rumex confertus WILLDENOWEnum. Hort. Berol.
397, 1809.

Exsikáty: Extra fines: FI. Exs. Austro-Hung., no
3074.— FI. Exs. Reipubl. Social. Cechoslov., no 1524.—
FI. Lituan. Exs., no 40. — Gerb. FI. SSSR, no 3027.

Vytrvalé byliny až I m vys. Přízemní a dolní
lodyžní listy dlouze řapíkaté; čepele srdčitě vej-
čité, až 25 cm dl. a jen o málo užší, na bázi hlu-
boce srdčité, se zaokrouhlenými laloky, na ru-
bu (zvláště na žilkách) hustě chlupaté. Krovky
široce okrouhle vejčité až ledvinité, až 10 mm
šir., širší než dlouhé, na okraji velmi drobně,
ale zřetelně zubaté; mozolek vřetenovitý, pouze
na jedné krovce. Nažky 4 mm dl., hnědé. VII-
IX. Hkf.

2n = 40 (extra fines)
Vzácně zavlékán na ruderální stanoviště

(nádraží) v mezofytiku, výskyt jen pomíjivý:
fyt. o. 48. Luž. kotl. (Liberec), 61. Dol. Poorl.
(Týniště nad Orlicí). — Mapy: SLAVÍK FKS
1986: 155. — Původem ve v. Evropě a v Asii
na západ po Maďarsko, Slovensko a Polsko. —
Mapy: TRZCIŇSKA-TACIKFragm. Florist. Geo-
bot. 9: 74, 1963 (stř. Evropa); AFE 1979: 52.

6. Rumex hydrolapathum HUDS. — šťovík koň-
ský Tab. 74/1

Rumex hydrolapathum HUDSONFI. Angl. ed. 2, 154.
Syn.: Lapathum giganteum Opłz Belehr. Herbars-1778.

beil. 1: no 39, 1844.
Exsikáty: PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 1027.

— TAUSCHHerb. FI. Bohem.. no 1299. — Extra fines: FI.
Exs. Bavar., no 1764. — FI. Siles. Exs„ no 652. — Gerb. FI.
SSSR, no 3032. — n. Fini. Exs., no 1140.

Statné, 1,0-2,5 m vys., vytrvalé byliny. Kořen
mnohohlavý, řepovitý. Lodyhy silné, vzpříme-
né, větvené, rýhované. Přízemní listy dlouze řa-
píkaté, podlouhlé až kopinaté, až I m dl. a 20
cm šir., ploché nebo jen na okraji nevýrazné
zvlněné; lodyžní kopinaté, dlouze zašpičatělé,
na bázi široce klínovité až zaokrouhlené, liste-
ny úzce kopinaté; postranní žilky odstávající
v úhlu téměř 900. Květenství rozložité, často
i v horní polovině s ojedinělými listeny. Stopky
před opadem plodu nanejvýš 2x delší než
krovky, na bázi krovek nápadně ztlustlé, pod
polovinou se zřetelným článkem. Krovky troj-

Tab. 73: I Rumex longifolius subsp. longifolius, la - krovky.
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úhelníkovité až široce trojúhelníkovité, krátce
a tupě zašpičatělé, celokrajné nebo na bázi sot-
va znatelně zubaté, všechny s mozolky; mozol-
ky vřetenovité, zašpičatělé, zabírajici 1/2-2/)
délky krovky. Nažky 3,5-4,0 mm dl., hnědé.
VII-VIII. HkĹ

2n = 200 (extra fines)
Ekologie a cenologie: Zaplavované bře-

hy tůni, mrtvých ramen, rybníků a řek, převáž-
ně ve vodách s vyšším obsahem vápníku. Dia-
gnostický druh svazů Phragmition communis
(indikuje zazemňování) a Cicution virosae, dále
podél řek ve svazu Phalaridion arundinaceae.

Rozšíření v ČSR: Roztroušeně v údolích

větších řek v nejteplejších oblastech. Celé Pola-
bí od Jaroměře po státní hranici, dolní Jizera
(od Bakova nad Jizerou), Loučná, Ohře, Bilina
aj., izolované lokality na Českolipskua Křivo-
klátsku. Na Moravě hlavně Hornomoravský,
Dolnomoravský a Dyjskosvratecký úval, jen
vzácně přesahuje do sousedních fytochorionů.
Nedoložené údaje z izolovaných lokalit ze z.
a j. Čech a s. Moravy jsou z většíčásti pravdě-
podobně mylné. — Mapy: SLAVÍK FKS 1986:
156.

T: 3. Podkruš. pán., 4. Loun.-lab. střed.. 5. Terez. kotl.,
7. Středočes. tab., II. stř. Pol., 12. Dol. Pojiz., 13. Rožď.
pah., 14. Cidl. pán., 15.Vých. Pol., 18.Jihomor. ův., 21. Ha-
ná. M: 32. Křivokl. (Kamenné Žehrovice), 45. Verneř.
střed. (Ploučnice), 51. Polom. hory (Kokořínský důl). 52.
Ral.-bez. tab. (Doksy), 53. Podješ. (Česká Lípa), 60. Orl.
opuky, 61. Do). Poorl., 62. Litomyš. pán.

Celkové rozšíření: Evropa kromě nejsevernější
(asi po 600 s. šířky), nejižnëjši (chybi na Balkáne a jižně od
Pyrenejí) a Alp, na východ dosahuje téměř Uralu. — Ma-
py: MEUSELet al. 1965: 129: AFE 1979: 52.

7. Rumexpatientia L. — šťovík zahradní
Tab. 75/2

Rumex patientia LtNNAEUSSp. P). 333. 1753.
Exsikáty: TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 1300. — Ex-

tra fines: DÖRFLERHerb. Norm., no 3472. — FI. Exs. Au-

stro-Hung., no 3072. — Gerb. FI. SSSR, no 3036,
NIS Iter Orient., no 998.

Vytrvalé, 0,5-2,0 m vys. byliny s četnými
bočními kořeny a chudě větvenou kořenovou
hlavou. Přízemní listy vejčité až podlouhle ko-
pinaté, 20-30 cm dl., 7-10 cm šir., 3-4x delší
než široké, řapíkaté, ploché až výrazně zvlněné,
na bázi zaokrouhlené, vzácněji klínovité až
mělce srdčité, světle zelené; lodyžní podobné,
směrem vzhůru se zmenšující, horní téměř při-
sedlé. Květenství husté, větvené, nanejvýš na
bázi s listeny. Krovky (4-)5-8 mm dl., okrouhle

— 2 R. longifolius subsp. sourekii, list.
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srdčité, někdy poněkud širší než dlouhé; mozo-
lek kulovitý nebo vejcovitý, větší než I mm (ale
nanejvýš do poloviny délky krovky), zpravidla
jen na jedné krovce; vyvíjí se pozdě, většinou
současně s hnědnutím krovek. Nažky 3-4 mm
dl., hnědé, V-VII. Hkf.

2n = 80(ČSR: IOb.Praž.kotl.), 60 (extra fi-
nes)

Variabilita : Podle velikosti a tvaru krovek jsou v jv.
Evropěrozlišoványtři subspecie.V ČSRbyla zatimsjisto.
tou zjištěna jen subsp. patientia s krovkami nanejvýš 8 mm
šir.. na bázi zřetelně srdčitými. Poddruhy subsp. orientalis
(BERNH.)DANSERa subsp. recurvatus (RECH.)RECH.fil. jsou
udávány na jz. Slovensku a mohly by být nalezeny i na jv.
Moravě. - Tvar báze listů a rozdíly ve vlnitosti čepeli mají
jen malou taxonomickou hodnotu.

Ekologie a rozšíření v ČSR: Kdysi pěs-
tován jako zelenina, nyní občas zavlékán nebo
zplaňující na ruderálních stanovištích (nádraží,
okraje komunikací a vodních toků, rumiště)
v nejteplejších oblastech, výjimečně výše
(max.: Žďár nad Sázavou,ca 570m), nejčastěji
ve společenstvech svazů Arction lappae. V po-
slednĺch letech je zřejmá mírná tendence k šíře-
ní, zvláště podle železnic. — Mapy: SLAVÍK
FKS 1986: 156.

T: 3. Podkruš. pán. (Michanice u Chomutova: Krup-
ka), 10. Praž. ploš, (Praha), II. stř. Pol. (Mělník), 14. Cidl.
pán. (Jičín, kolem 1880), 15. Vých. Pol. (Pardubice: Hradec
Králové), 16. Znoj.-brn. pah- (širší okolí Brna), 17. Mikul-
pah. (Mikulov), 20. Jihomor. pah. (Hustopeče: Čejč, 1861),
21. Haná(Záhlinice•,Olomouc).—M: 67.Českomor.vrch.
(Žďár nad Sázavou, 1889), 73. Hanuš.-rychleb. vrch. (Zá.
břeh), 76. Mor. brána (Nový Jičín).

Celkové rozšířeni: Kavkaz, Zakavkazí a Balkán,
na sz. po Rakousko a Maďarsko, původní snad i na j. Slo-
vensku. Adventivně ve stř. Evropě a v Americe. — Mapy:
RECHINGER1933: tab. 85; RECHINGERfil. in HEGt, ed. 2, 3/I :
376, 1958ov. Evropa); AFE 1979: 55.

Význam : Kdysi pěstován pro mladé listy,
které se používaly při přípravě telecího a sko-
pového masa a přidávaly se do špenátu, v po-
slední době se opět objevují snahy pěstování
rozšířit.

8. Rumex cľispus L. — šťovík kadeřavý
Tab. 75/1

Rumex crispusLINNAEUSSp. PI. 335, 1753.— Syn. : La-
pathum crispum (L) Scop. FI. Carn. ed. 2, I: 261, 1772.

Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Social. Čechoslov.,no
1523 . — PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 1399 (R. cri-
spus x obtusifolius admixt. !). — TACSCHHerb. FI. Bohem.,
no 1301.— Extra fines: FI. Lusit. Exs., no 878. — FI. Siles.
Exs., no 802. — Gerb. FI. SSSR, no 3028. — SINTENIS Iter

kořenovou hlavou, hlavním kořenem a četnými
dlouhými rozvětvenými postrannimi kořeny.
Lodyhy 30-100 cm vys., přímé, často hnědě na.
bëhlé, obvykle jen v květenství větvené. Přízem-
ní listy až 35 cm dl. a až 8 cm šir.. dlouze Ťapi-
katé, podlouhle kopinaté, na bázi klínovité až
stažené: horní lodyžní listy podobného tvaru,
menší, obvykle méně kadeřavé, v dolní části
květenství přecházející v listeny. Kvétenstvi
s přitisklými nebo šikmo odstávajícími větvemi,
jen v dolní části s listeny. Krovky obvykle
okrouhle trojúhelníkovité, mm dl.ĺ
3-6 mm šir., celokrajné nebo jen s velmi drob-
nými zoubky, přítupé až špičaté, na bázi někdy
mírně srdčité, s mozolkem na I nebo všech
krovkách (potom jeden obvykle větši): mozo-
lek vřetenovitý až téměř kulovitý, delši než po-
lovina krovky. Nažky 2-3 mm dl., hnčdé. Vl-
VIII. Hkf.

2n = 60 (ČSR: 18. Jihomor. úv.)
Vari abilita : Extrémnë variabilní druh. pŕedevšim co

se týče velikosti a tvaru krovek, hustoty a utvářeni květen-
stvi, tvaru a povrchu listů {kadeřavost. žilnatina) atd. Rost-
liny s mozolkem na jediné krovce bývaji označovány jako
var. unicallosus PETERMANN.Některé morfotypy Jsou sice
slabé ekologicky, nikoliv však geograficky diferencované.
ale všechny jsou interfertilni a tvoři navzájem množstvi
přechodů. Vytvořit přirozený systém infraspecifických ta.
xonů neni v současné době již pravděpodobné možné.

Ekologie a cenologie: Původnč v dc-
presích vodních toků nížin a pahorkatin, dru-
hotně rumiště, neudržované plochy, okraje ko-
munikací, pastviny, pole, louky (zvl. podmáče-
né), deprese kolem hnojišť a močůvkových ji-
mek, obvody silážních jam. Diagnostický druh
svazu Agropyro-Rumicion crispi, dále svazu Alo-
pecurion pratensis a Cnidion venosi, s druhotnou
expanzí i do společenstev svazů Convolvulo-
Agropyrion a Sisymbrion Qfficinalis. Velmi obtíž-
ná ruderální a plevelná rostlina, šířící se vě-
trem, endozoochorně, vodou i úlomky podzem-
nich orgánů. Klíčivé nažky má údajně ještě po
80 letech, ale vyvíjejí se i na rostlinách, pokose-
ných těsne po odkvětu.

Rozšíření v ČSR: V termofytiku a mezo-
fytiku hojný až obecný, vyznívá v nižších polo-
hách oreofytika, v nejvyšších vzácné zavlékán
nebo místy chybí (max.: Králický Sněžník. ca
1420 m). — Mapy: SLAVÍKFKS 1986: 157.

Celkové rozšířeni: Je považován za jednu z Péti
nejrozšiŕenejšĺch rostlin na svëtč, jeho původni areál již
dnes není možné stanovit. Evropa až po 690 s. šířky. os-
trůvkovitě ve stř. Asii, Japonsku: zdomácnělý v Severni
Americe po 650 s. šířky, v Austrálii. na Novém Zélandu

Orient., no 4342.

Vytrvalé byliny s krátkou

Tab. 74: I Rume.ľ hydrolapathum. I a
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chudě větvenou

- krovky. — 2 R. confertus, krovky.
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a v mírných pásmech Afriky a Jižni Ameriky. — Mapy: CA-
VERSet HARPER1964: 757 (S. polokoule); HULTÉNFA 1968:
378; AFE 1979: 55.

9. Rumex stenophyllusLEDEB.— šťovík úzkolistý
Tab. 75/3

Rumex stenophyllusLEDEBOURFI. Altaica 2: 58, 1830.
Syn.: Rumex biformis (MENYH.) BORBAsin KERNER

Sched.FI. Exs. Austro-Hung. 3: 130,1884.— R. odonłocar-
pus SÁNDORex B0R8ÄsÖsterr. Bot. Z. 37: 334, 1887.

Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no II. —
Extra fines: BAENITZHerb. Eur., no 7806. — DÖRFLERHerb.
Norm., no 3474. — FI. Exs. Austro-Hung., no 1014.

Vytrvalé byliny s krátkou kořenovou hlavou
a četnými adventivními kořeny. Lodyhy 50-110
cm vys., přímé. Přízemní listy dlouze řapíkaté,
čepele ploché nebo zvlněné, kopinaté, na bázi
široce klínovité až téměř zaokrouhlené; lodyžní
podobné, přecházející v úzce kopinaté listeny.
Květenství husté, bohatě větvené, často i v hor-
ní třetině sojedinělými drobnými listeny. Plod-
ní stopky různě dlouhé, nejčastěji 1,5-2,0x del-
ší než krovky. Krovky 3,5-4,5 mm dl., přibližně
stejně široké, okrouhle trojúhelníkovité, vpředu
špičaté, s výjimkou špičky nestejnoměrně ostře
krátce zubaté, zuby 0,5-1,0 mm dl.; mozolky na
všech krovkách, nestejně velké, větší zabírá asi
polovinu délky a třetinu šířky krovky. Nažky
ca 2 mm dl., černohnědé. VII-VIII. Hkf.

Poznámka : Vzhledem velmi podobný R. crispus. Bý-
vá zaměňovánza křížence R. crispus x obtusifolius,který je
ale téměř úplně sterilní (nažky se nevyvíjejí nebo jsou
prázdné), s krovkami asymetrickými a častovelmi nestejný-
mi, předčasně opadávajícími.

Ekologie a cenologie: Přechodně zapla-
vované břehy rybníků, mokré louky, většinou
na subhalofilních až halofilnich, alespoň čá-
stečně ruderalizovaných stanovištích, převážně
ve společenstvech svazu Scirpion maritimi. Ob-
čas zavlékán na rumiště (společenstva svazu
Agropyro-Rumicion crispr).

Rozšířeni v ČSR: Původní jen v nížině,
řidčeji pahorkatině jv. Moravy ve fyt. o. 17.Mi-
kul. pah. a 18. Jihomor. úv., kde probíhá sz.
hranice areálu. Na Českomoravské vrchovině
av posledníchletechopakovaněv Čecháchzji-
štěn zavlečený. — Mapy: KUBÁT 1985: 212;
SLAVÍKFKS 1986:157; SLAVÍKin Květena ČSR
1: 92, 1988.

T: 4a. Loun. střed. (Bedřichův Světec), 5. Terez. kotl.
(Polepy), 13, Rožď. pah. (Jabkenice), 16. Znoj.-brn. pah.
(Vlasatice, nedoloženo), 17, Mikul. pah., 18. Jihomor. úv.,
20. Jihomor. pah. (Brno; Hustopeče), 21. Haná (Kojetín).
— M: 39. Třeboň. pán. (Lomnice nad Lužnici), 67. Cesko-

Tab. 75: I Rumex crispus, la - krovky. — 2 R. patientia. 2a
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mor. vrch. (Přeckov; mezi obcemi Kadolec a Křižanov), 76.
Mor. brána (Hranice na Moravě). — O: 92. Jiz. hory (Smr-
žovka. nádraží).

Celkové rozšířeni : Východni a stř. Evropa na zá.
pad po Dolní Rakousy a Moravu, izolovaný výskyt
v NDR; mírné pásmo Asie. Sibiř. Zavlečen do Pobalti
a Velké Británie (jinde jen přechodnč), místy adventivně
v Severní Americe. — Mapy: AFE 1979: 56.

10. Rumex conglomeratus MURRAY — šťovík

klubkatý Tab. 71/1

Rumex conglomeratus MURRAY Prodr. Stirp. Gotting.
Syn.: Rumex nemolapathum EHRH.Beitr. Na-52, 1770. —

turk. I: 181, 1787 p. p. — R. virgatus HAENKEin JÍRASEKet
al. Beob. Riesengeb. 39, 1791. Lnpathum virgatum
(HAENKE)MOENCHMeth. PIS355, 1794.— L. conglomeratum
(MURRAY)OpłzSezn.Rostl. Květ. Ces.57, 1852.

Exsikáty: PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 1398.
— TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 1302. — Extra fines: CAL
LIERFI. Siies. Exs., no 1262. — FI. Siles. Exs., no 928.
SINTENISIter Thessal., no 983.

Vytrvalé byliny s četnými adventivními ko-
řeny. Lodyhy 30-80(-100) cm vys., rýhované,
často červeně naběhlé nebo podélně pruhované
(žebra červená, rýhy zelené), větvené často již
od báze; větve šikmo až téměř rovnovážně od-
stávající. Přízemní listy až 15cm dl. a 5 cm šir.,
vejčitě kopinaté, někdy houslovitě vykrojené,
ploché nebo na okraji poněkud zvlněné, na bá-
zi mělce srdčité nebo zaokrouhlené; lodyžní
podobného tvaru, menši, přecházející v listeny.
Lichopřesleny plodů husté, stažené (plodní
stopky jen vzácně o málo delší než krovky),
navzájem oddálené, jen v nejhořejší části plo-
denství někdy splývající, i nejvyšší většinou
s téměř přisedlým kadeřavým listenem (vzácně-
ji listeny až široce eliptické a řapíkaté nebo
v hor. části květenství chybějí). Krovky podlou-
hle vejčité, 2,5-3,2 mm dl., 1,0-1,7 mm šir., ce-
lokrajné nebo s I párem nepatrných zoubků,
o málo širší než nažka; mozolky obvykle na
všech krovkách, velké; větší zabírá většinu plo-
chy krovky. Nažky 1,3-1,7 mm dl., černohnědé.
VI-VIII. Hkf.

2n = 20 (ČSR: 10.Praž.ploš.)
Poznám ka : Běžne zamčňován za R. obtusifolius var.

microcarpus, od kterého se liši především krátkými plodni-
mi stopkami, relativnč velkými mozolky, typem větveni,

listů, odutvářenim listenů v květenství a velikosti

R. sanguineus navíc krovkami, které jsou vždy alespoň tak
široké, jako nažka.

Variabilita: Vzácné se vyskytují rostliny s mozol-
kem na jediné krovce (f. unicallosus PRODANet NYARÄDY).

Červeněnaběhlérostliny jsou označoványjako f. atro-
purpureus ASCHERS.Pozornost zasluhují typy s listeny dlou-
ze řapíkatými. většinou široce eliptickými a ± plochými,

krovky . — 3 R. sĺenophyllus,krovky.
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dále pak převážně jihoevropská forma s plodními stopka-
mi delšími než krovky {u nás asi jen na jv. Moravě).

Ekologie a cenologie: Odvodňovací
příkopy, břehy vodotečí a rybníků, návsi, řidče-
ji ruderalizované mokré louky a rumiště. Nej-
častěji ve společenstvech svazů Agropyro-Rumi-
cion crispi a Bidention tripartitÄ případně Arcti-
on lappae.

Rozšíření v ČSR: V termofytiku a mezo-
fytiku sv.části Čecha celéMoravy (kromě se-
verozápadní) roztroušeně nebo místy dosti ča-
sto, jinde velmi zřídka nebo chybí. V oreofytiku
neroste. Od planárního po suprakolinní stu-
peň, vz. ještě ve stupni submontánním (max.:
Vrchlabí, ca 600 m). Pro časté omyly v determi-
naci jsou respektovány jen doložené lokality-
— Mapy: KUBÁTSeveročes. Přír. 16: 26, 1984;
Slavík FKS 1986:158.

T: (chybějí doklady jen z fyt. o. l. Doup. pah., 2. Stř.
Poohří, 3. Podkruš. pán.l. — M: 31. Plz. pah. (Plzeň;
Mochtín), 32. Křivokl. (Zbečno: Hýskov), 39. Třeboň. pán.,
45.Verner.střed.(Děčín),47.Sluk.pah. (Fukov),49. Frýdl.
pah. (Ves), 52. Ral.-bez. tab. (Mimoň; Bělá pod Bezdězem),
53. Podješ.(Mnichovo Hradiště), 55. Čes.ráj (Sedmihor-
ky), 56. Podkrk. (Vrchlabí: Choustníkovo Hradiště), 60.
Orl. podh.(Olešniceu Častolovic),61. Dol. Poorl.(Lipiny;
Choceň; Běleč), 62. Litomyš. pán. (Sloupnice; Benátky),
63. Českomor, mezih. (Třebůvka u ČeskéTřebové), 64. Ři-
čan. ploš. (Průhonice), 65. Kutnoh. pah. (Kutná Hora), 67.
Českomor.vrch., 68. Mor. podh. Vysoč.,69. Želez. hory
(Štěnec;Hroubkovice),70.Mor. kras,71.Drah.vrch. (Lito-
vel), 76. Mor. brána, 77. Středomor. Karp., 79. Gottw.
vrchy, 80. Stř. Pobeč., 81. Host. vrchy (Kateřinice), 82. Ja-
vorn. (ČervenýKámen),83. Ostr. pán., 84. Podbesk.pah.

Celkové rozšířeni: Evropa kromě Skandinávie
a Islandu, na východ po 300 v. délky; Malá Asie, Kavkaz,
Pamír, s. Afrika. Synantropnč v Severní Americe. Mapy:
MEUSELet al. 1965: 129; RECHINGERfil. in HEGt ed. 2, 3/I:
381, 1957: AFE 1979: 57.

11. Rumex sanguineusL. — šťovík krvavý
Tab. 76/ t

Rumex sanguineus LINNAEUSSp. Pl. 334, 1753.— Syn.:
Rumex nemolapathum EHRH. Beitr. Naturk. I: 181, 1787
p. p. — Lapathum nemorosum (SCHRADER)Opłz Belehr. Her.
barsbeil. I :no 42, 1844.

Exsikáty: PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 1402
(R. obtusifolius admixt.!). — Extra fines: BEGUINOTFI. Ital.
Exs., no 2246.— FI. Exs. Austro-Hung., no 3076. — FI. Si-
les. Exs., no 728. — SINTENISIter no 983.

Vytrvalé byliny s četnými adventivními ko-
řeny a krátkou kořenovou hlavou. Lodyhy
50-120 cm vys., přímé, jemně rýhované, zeleně
nebo vzácněji červeně naběhlé, v horní části vě-
tvené; větve tenké, šikmo odstávající, obvykle
jednoduché. Přízemní listy dlouze řapíkaté, če-

pele až 25 cm dl. a 9 cm šir., jemné, ploché, vej-
čitě kopinaté, na bázi okrouhlé až mělce srdči-
té, na vrcholu okrouhlé nebo tupě špičaté, lysé:
lodyžní kopinaté, krátce řapíkaté až téměř při-
sedlé, světle zelené. Lichopřesleny květů navzá-
jem oddálené, většinou jen v dolní polovině
květenství s ojedinělými listeny. Plodni stopky
zřetelně (až 2 x ) delší než krovky; krovky jazy-
kovité, 3-4 mm dl., 0,8-1,5 mm šir., celokrajné,
nestejně široké: širší krovka přibližně zšíři naž-
ky, zbývající asi 0 1/4 (-1/3) užší, takže ji zakrý-
vají jen zčásti. Většinou vyvinut jediný velký
mozolek, často širší než krovka. Nažky až
2 mm dl., tmavohnědé. VI-VII. Hkf.

2n = 20(ČSR: I l. Stř. Pol., 18.Jihomor. úv.)
Poznámka : Bývá často zaměňován s R. conglomera-

tus, Od kterého se liši především krovkami (užší jsou obvy-
kle bez mozolku a nezakrývají nažku), jemnějšími větvemi
i listy a jen ojedinělými listeny v květenství: od R. obtusifo-
/ius var. microcarpusse liši jemnejšimi a světlejšími listy
a vždy celokrajnými, nestejné širokými krovkami; na širší
je mozolek zšíři krovky, užši krovka je užši než nažka.

Variabi lita: R.sanguineusmá jméno podle červené
naběhlé nominátnĺ formy, bohaté na anthokyany (u nás
zřídka, např. ve Chřibech). Zelené zbarvené rostliny jsou
označovány jako var. viridis (SM.) KOCH.Ojediněle se vy-
skytují rostliny s drobnými mozolky i na užších krovkách,

Ekologie a cenologie: Luhy, olšiny, les-
ní prameniště, okraje vlhkých travnatých les-
ních cest. Na rozdíl od většiny druhů rodu se
vyhýbá ruderálním stanovištím a nezastíněným
plochám. Diagnostický druh svazu Alno-Ulmi-
on, vzácněji ve společenstvech svazů Carpinion
betuli a Fagion.

Rozšíření v ČSR: V termofytiku a mezo-
fytiku roztroušeně, místy dosti hojně. Chybí ne-
bo jen vzácněv z. a j. Čechách,na Českomo-
ravské vysočině a na sz. Moravě. V oreofytiku
neroste. Od planárního po suprakolinni stu-
peň, zřídka ještě v submontánním (max.: Orlo-
vická hora v Branžovském hvozdu, ca 700 m).
Pro časté záměny jsou respektovány jen dolo-
žené údaje. — Mapy: KUBÁT Severočes. Přir.
16: 27, 1984: SLAVÍK FKS 1986: 158.

T: [chybéji doklady z fyt. o, I. Doup. pah.. 2. Stř. Poo-
hří, 13. Rožď. pah., 17. Mikul. pah., 19. B. Karp. step.l.
M: 31. Plz. pah., 32. Křivokl., 33. Branž. hv. (vrchy Jezvi.
nec a Orlovická hora), 34. Plán. hřeb. (Ždírec: Týništé), 35.
Podbrd., 38. Bud. pán. (Libějovice), 39. Třeboň. pán. (Vese-
lí nad Lužnici), 40. Jihočes. pah., 41. Stř. Povlt., 44. Mileš.
střed. (Milešovka), 45, Verneř. střed., 49. Frýdl. pah. (Kun.
ratice). 52. Ral.-bez. tab. (Ralsko). 55.Ces. ráj (Rovensko),
62. Litomyš. pán. (Benátky), 64. Řičan. ploš., 68. Mor.
podh. Vysoč., 70. Mor. kras, 72.Zábř.-unič. úv. (Moraviča-

Tab. 76: 1 Rumex sanguineus, la - plod s užší krovkou. — 2 R. ohmľifolius var. obrusifolius. krovky, 2a - var, microcarpus,
krovky, 2c - var. transiens,krovky, 2d - var. subalpinus,krovky.
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ny; Králová), 74. Slez. pah., 76. Mor. brána, 77. Středomor. Krovky vejčité až široce trojúhelnikové. nanejvýš 5mm dl. :
Karp., 78. B. Karp. les., 79, Gottw. vrchy, 80b. Veřov. zuby většinou zřetelně kratši než polovina šířky krovky;
vrchy, 81. Host. vrchy, 83. Ostr. pán. (Louky nad Olši), 84. mozolky na všech krovkách.
Podbesk. pah. (Bukovec). var. subalpinus SCHUREnum. PÍ. Transs, 579, 1866. —

Celkové rozšiřenĺ: Střední, j. a z. Evropa (na jihu Syn Rumex obtusifolius subsp. subalpinus (SCHUR)RECH.
jen v horách), Kavkaz,s.Turecko,s. Írán. — Mapy: AFE fit. Beih. Bot. Cbl. 49/2: 61, 1932.— Krovky obvykle úzce
1979: 58. trojúhelníkovité, ±5 mm dl., na vrcholu jazykovitč prota-

žené, na bázi se 2-3 páry zubů, obvykle kratších než polovi-
12. Rumex obtusifolius L. — šťovík tupolistý na šířky krovky; mozolek na jedné krovce.

Tab. 76/2 var. micracarpus DIERBACHin GEIGERMag. Pharm. 4:
21, 1826. — Syn.: Rumex sylvestris WALLR.Sched. Crit. I:

Rumex obtusifolius LtNNAEUSSp. Pl. 335, 1753. — 161, 1822. — R. obtusžfolius var. sylvestris (WALLR.) FRIES
Syn.; Lapathum obtusifolium (L.) MOENCHMeth. Pl. 356, Novit. FI. Suec. ed. 2, 98, 1828. — R. obtusifolius subsp. syl-
1794. vestris(WALLR.)CELAK.Prodr. FI. Böhm. 2: 159, 1871.

Exsikáty : FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no 305. — Krovky obvykle úzce trojúhelníkovité, mm dl.. té-
TAUSCHHerb. FI. Bohem. , no 1303, 1304. — Extra fines: FI. měř celokrajné nebo při bázi sotva znatelné zubaté: všech.
Exs. Austro-Hung., no 3075. — Ft. Lusit. Exs., no 459. — ny krovky s mozolky. někdy téměř stejně velkými.
Gerb. FI. SSSR, no 3035. — Herb. Balticum, no 3379. — Poznámka : R. obtusiýblius var. microcarpus bývá ča-
MAGNIER FI. Select. Exs., no 1789.

sto zaměňován za R. conglomeratus nebo R. sanguineus,
Vytrvalé byliny. Lodyhy 50-100(-150) cm které poněkud připomíná celokrajnými krovkami.

vys., často červeně naběhlé, od poloviny větve- Ekologie a cenologie: Rumiště, úhory,né, větve šikmo vzhůru odstávající. Přízemní okraje komunikací, lesní cesty, ruderalizovanéa dolní lodyžní listy dlouze řapíkaté, čepele břehy vodních toků, pole (především pícniny15-30 cm dl., 8-15 cm šir., asi 2x delší než širo-
a okopaniny), pastviny, převážně na dusíkemké, eliptické až vejčité, ± nezvlněné, na bázi
bohatých čerstvých až podmáčených půdách.mělce srdčité, na vrcholu tupě špičaté, na rubu
Diagnostický druh třídy Galio-Urticetea s těžiš-obvykle roztroušeně chlupaté; horní menší, těm výskytu ve společenstvech svazů Arcĺionkrátce řapíkaté, na bázi zaokrouhlené až široce lappae, Rumicion obtusifolii GUTTE1972 a Aego-klínovité, přecházející ve stále se zmenšující řa- podion podagrariae ; častý též ve společenstvechpíkaté listeny. Květenství větvené, větve šikmo
svazů Alopecurion pratensis a Salicion triandraeodstávající; lichopřesleny alespoň v dolní části (diagnostický druh).(vz. až do 3/4) květenství oddálené, někdy Rozšíření v ČSR: V celém území od nížin

i v horní třetině s dlouhými řapíkatými listeny. do hor hojně až obecně, nad 1100 m vzácně
Plodní stopky 2-2,5 x delší než krovky; krovky (max.: Praděd, ca 1450 m). Var. subalpinus do-
2,5-6,0 mm dl., 1,5-4,0 mm šir., vždy zřetelně sud jen ve fyt. o. 93. Krk. ; var. obtusifolius hoj-delší než široké, velmi různého tvaru: převážně

něji v termofytiku a v nižších polohách mezofy-úzce až široce trojúhelníkovité, při bázi dlouze
tika, především v západní části území. — Ma-zubaté až třásnitě zubaté až téměř celokrajné;
py: SLAVÍKFKS 1986: 159.mozolek různě velký, na jedné nebo všech

Celkové rozšíření: Převážně v mírném a submeri-krovkách. Nažky 2,5-3,0 mm dl., hnědé. VI-
dionátnĺm pásmu Evropy, Malá Asie, Kavkaz a Elborz. Za-VIII. Hkf.
vtečen a místy zdomácnělý v Severní a Jižni Americe,2n 40 (ČSR: 13.Rožď. pah.) j. Africe, Austrálii a v. Asii. — Mapy: RECHÍNGER1932:

Variabilita: Extrémně variabilní ve tvaru, velikosti 131: CAVERSet HARPER1964: 757; AFE 1979: 61.
a zubatosti krovek, v přitomnosti a velikosti listenů v kvě-

Sect. 3. Orientales A. I. BARANOV et SKVORTZOVtcnstvĺ a velikosti a tvaru mozolků (mohou být na jediné
nebo všech krovkách). Jednoleté nebo dvouleté byliny. Přízemní

Je možné rozlišit čtyři variety, s četnými přechody me- listy zasychající již za květu. Krovky třásnité.zi nimi (často bývají hodnoceny jako subspecie):
var. obtusiýölius — Syn.: Rumex obtusifolius subsp. 13. Rumex maritimus L. — šťovík přímořský

agrestis(FRIES)ČELAK.Prodr. FI. Böhm. 2: 160,1871.— Tab. 77/1
Krovky vejčité až široce trojúhelníkovité, až 6 mm dt.,

Rumex maritimus LINNAECSSp. Pl. 335, 1753. — Syndlouze zubaté až krátce třásnité, zuby ± zdéli šiřky krov-
Rumex aureus MILL. Gard. Dict. ed. 8, no 7. 1768. — Stein-ky; mozolek na všech (f. obtusifolius) nebo častěji na jediné
mannia maritima (L) Opłz in BERCHTOLDet OPI?-Oekon.-krovce.

Techn. FI. Böhm. 2/2: 149, 1839, nom. inval. — S. aureavar. transiens (SIMK.) KUBÁTPreslia 57: 210, 1985. —
Syn.: Rumex sylvestris WALLR. var. transiens SIMK. Math. (MILL.) Opłz Belehr. Herbarsbeil. I : no 46, 1844. nom. in-

val. — Rumexmaritimussubsp.aureus(MILL.)ČELAK.Pro-Term. Közl. 16: 119, 1881. — R. obtusifolius subsp. transi-
ens (SIMK.) RECH. fil. Beih. Bot. Cbl. 49/2: 52, 1932. — dr. FI. Böhm. 2: 157, 1871.

Tab. 77: I Rumex maritimus, Ia - krovky. — 2 R. palustris. 2a krovky.
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Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Social. Čechoslov.,no
1522, — TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 1305.— Extra fines:
BILLOT FI. Gall. Germ. Exs., no 1948. Exs. Toruniensia,
no 84. — FI. Exs. Austro-Hung., no 1013.— FI. Siles. Exs.,
no 651. — Gerb. FI. SSSR, no 3033. — KARO PJ. Dahur.
Exs., no 293.

Jednoleté byliny. Lodyhy 10-70 cm vys., rý-
hované, často již odspodu větvené, žlutě nebo
hnědě zelené, zřídka červeně naběhlé. Přizemní
a dolní lodyžní listy dlouze řapíkaté, čepele až
30 cm dl., 4 cm šir., úzce kopinaté, k oběma
koncům zúžené. Květenství větvené, větve šik-

lichopřesleny mnohokvěté,mo odstávající;
husté, často s podpůrnými listeny, jen dolní
navzájem oddálené. Plodní stopky vláskovité,
delší než krovky; krovky za zralosti zlatožluté,
všechny s úzkým vřetenovitým mozolkem; ne-
dělená část krovek vejčitá, 2,5-3,0 mm dl.,
1,5mm šir., vybíhající v úzce trojúhelníkovitou
špičku, na povrchu zřetelně síťnatě žilkovaná;
na každé krovce obvykle dva páry třásní del-
ších než délka krovky. Zralé nažky až 1,5 mm
dl., žlutohnědé. VII-IX. Tf.

2n —40 (ČSR: 11.stř. Pol.)
Ekologie a cenologie: Obnažená dna

rybníků, břehy vodních toků a návesních ryb-
níčků, příkopy a podobná nitráty a vláhou bo-
hatě zásobená stanoviště, často též na subhalo-
filních až halofilních lokalitách. Nejčastěji ve
společenstvech svazu Bidention tripartiti (asoci-
ace Rumicełum maritimi SISSINGH ex TÜXEN

1950).
Rozšíření v ČSR: V celém území od nížin

do podhůří roztroušeně až hojně, v oreofytiku
chybí (max.: Soběšice u Sušice, ca 650 m);
menší množství údajů ze sv. Moravy a z území,
kde nejsou vhodná stanoviště (především ryb-
niky). — Mapy: SLAVÍKFKS 1986:159.

Celkové rozšíření : Evropa z., stř. a s. po Irsko a j.
Skandinávii, zhruba k 630 s. šířky, ve Středozemí a v Al-
pách vzácné nebo chybí, mírné pásmo Asie, jinde jen zavle-
ten. — Mapy: HULTÉNFA 1968: 383; CP 1971:
165; AFE 1979: 64.

14. Rumex palustris SM. — šťovík bahenní
Tab. 77/2

Rumex palustris SMITHFI. Brit. l: 394, 1800. — Syn.:
Rumex limosus auct. eur. vix THUILL. FI. Envir. Paris, ed. 2,
182, 1799. — R. maritimus var. paluster (SM.) SCHLECHT.FI.
Berol. 2: 250, 1824. — Steinmannia flavo-virens Optz Sezn.
Rostl.Květ. Ces,93,1852,nom. inval. — Rumexconglome-
ratus x maritimus auct. bohem. et morav. p. p.

Exsikáty: Extra fines: BILLOTFI. Gall. Germ. Exs.,
no 1760 bis. — FI. Hung. Exs., no 940.

Jednoleté nebo dvouleté byliny. Lodyhy
20-100 cm vys., rýhované, zvláště v květenství
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bohatě větvené, větve obloukovité odstávající.
Přízemní a dolní lodyžní listy úzce kopinaté, ly-
sé, až 20 cm dl. a 3 cm šir., přecházejíci v liste-
ny. Lichopřesleny bohaté, dolní navzájem od-
dálené, nahoře často sblížené. Plodní stopky
nitkovité, ± zdéli krovek. Krovky 3,0-3,5 (-4,0)
mm dl., 1,5 mm šir., s nedělenou části úzkou,
± tupou a s 2-3 páry třásní kratších než délka
krovek; za zralosti hnědé nebo žlutohnědé, ni-
kdy zlatožluté; mozolky vejcovité, vpředu tupé,
na všech krovkách. Nažky 1,8-2,0mm dl. , žlu-
tohnědé. VII-IX. TĚ

Poznámka : Od podobného R. maritimus se liši mj.
většími krovkami s relativně kratšimi třásnemi. vétšimi mo-

zolky a barvou plodné rostliny (neni nikdy zlatožlutá jako
R. mariíimus). Kříženec R. conglomeratus x maritimus. za
kterého byl u nůs R. palustris někdy považován, je téméř
úplně sterilní.

Ekologie a cenologie: Subhalofilni až
halofilní stanoviště, zaplavované břehy rybni-
ků, často na mírně až silně ruderalizovaných
místech. Převážné ve společenstvech svazu Bi-
dention tripartiti.

Rozšíření v ČSR: S jistotou jen v nížině
jv. Moravy, velmi vzácně (max.: Moravská No-
vá Ves, ca 190m). Literární údaje z Cech seve-
směs vztahují k R. maritimus. A — Mapy: Ku.
BÁT 1985: 211; SLAVÍK FKS 1986: 160.

T: 18.Jihomor. ův. (rybník Nesyt: Hlohovecký rybnik:
Podivín; Moravská Nová Ves: Lanžhot). — M: 64. Říčan.
ploš. (Průhonice, I rostlina na rumišti).

Celkové rozšiření: Nedokonale známé. Evropa z.,
stř. a jv. od Velké Británie a Francie po Polsko a Řecko.
Jednotlivé lokality v mírném pásu Asie, v Maroku. Sýrii
a Indii. — Mapy: AFE 1979: 63.

Vzácné a přechodně byly u nás pozorovány ješte násle-
dující druhy rodu Rumex:

Rumex hymenosepalusTORREY— Vytrvalý druh. Listy
s botkami velkými, vytrvávajícími. Krovky celokrajné. bez
mozolků, 10-16mm dl. Původem v Severni Americe. poku-
sy o jeho pěstováni ve 30, letech (třislodárná rostlina) neby-
ly úspěšné.

Rumex brownii CAMPD. — Vytrvalý druh se špičkou
krovek hákovité zahnutou. Původem v Austrálii, zavlečen
s vlnou (Liberec. 1965).

Rumex dentaĺus L. subsp. halacs_vi(REC11.)RECY.fil. —
Jednoletý druh s pŕizemnimi listy uprostřed nebo v dolni
části nejširšími. Krovky až 5 mm dl., třásně silné, zdéli šiř-
ky krovky; všechny krovky s mozolky. Původem v jv. Evro-
pě, s. Africe a subtropické Asii, zavlečen s bavlnou (Rych-
nov nad Kněžnou, 1965).

Rumex obovarus DANSER — Od R. dentatus se liší dolní-

mi listy nad polovinou nejširšími. Původem v Jižní Ameri-
ce, kdysi zavlečen v Novém Méstč nad Metuji.

Poznámka: V aluviu Moravy by mohl být nalezen
R. pseudonatronatus BORBÄs,lišici se od R. longifolius men-
šími krovkami a listy plochými, úzce kopinatými. k obéma
koncům se pozvolna zužujícími. Roste na rakouské stranč
nedaleko státni hranice.
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Kříženci

Většina druhů se snadno kříží, determinace
hybridů bez možnosti studia populací je větši-
nou velmi obtížná. Kříženci jsou většinou úpl-
ně nebo téměř úplné sterilní (nažky nedokona-
le vyvinuté nebo prázdné), krovky bývají ne-
souměrné, krnicí, předčasně opadávající. Kří-
žencům šťovíků byla u nás věnována větší po-
zornost jen na j. Moravě a v okolí Brna.

2 x 4. Rumex alpinus x longifolius subsp. soU-
rekii = Rumex x corconticus KUBÁT Preslia 57:
215, 1985.

Zatím jediný nález mezi rodiči ve fyt. o. 93.
Krk. (Pec pod Sněžkou).

2 x 12. Rumex alpinus x obtusifolius = Rumex
x mezei HAUSSKNECHTMitt. Geogr. Ges. Thü-
ring. 3: 60, 1885.

Syn. : Rumex alpinus x obtusifoliusvar. microcarpus
R. x austriacus TEYBERVerh. Zool.-Bot. Ges. Wien 58: (9),
1908 incl.

Doposud zjištěn jen ve fyt. o. 93. Krk. (Her-
líkovice). ŠOUREK (Květ. Krkonoš 157, 1969)
uvádí omylem Rumex x mezei jako křížence
Rumexalpinus x conglomeratus;herbářový do-
klad je však R. longifolius.

3 x 4. Rumex aquaticus x longifolius = Rumex
x armoracioides NEUMAN Bot. Not. 38: i 15,
1885.

U nás dosud nezjištěn, lze ho očekávat v j.
Čechách(okolí Lipna).

3 x 6. Rumex aquaticus x hydrolapathum =
Rumex x heterophyllus C. F. SCHULTZProdr. FI.
Starg. Suppl. l: 21, 1819.

Syn: Rumex maximus SCHREBERin SCHWEtGGERet
KOERTEFI. Erlang. l: 152, 1811 non GMEL

Exsikáty : Extra fines: Gerb. FI. SSSR, no 3034.
SCHULTZHerb. Norm., ser. n., no 1219.

Dobře plodný kříženec, krovky normálně
vyvinuté a předčasně neopadavé. Od podobné-
ho R. hydrolapathum se liší přízemními a dolní-
mi lodyžními listy na bázi zaokrouhlenými až
mírně srdčitými (nikoli klínovitě zúženými)
a menšími krovkami. - V termofytiku a mezofy-
tiku roztroušeně, roste i v územích, kde chybí
R. hydrolapathum.

T: 4. Loun.-iab. střed., 5. Terez. kotli (Roudnice), I I.
Stř. Pol., 14. Cidl. pán. (Králíky), 15. Vých. Pol. (Jaroměř),
18. Jihomor. úv. (Strachotín). — M: 37. Šum.-novohr.
podh. (Vyšší Brod), 41. Stř. Povlt. (Pisek; Hranice u Dobři-
Se),53. Podješ.(Česká Kamenice), 61. Dol. Poor). (Týniště
nad Orlicí; Chotiv), 68. Mor. podh. Vysoč. (Brno-Obřany),

76, Mor. brána (Bystřice pod Hostýnem; Příbor).
Wildtovy sběry z okolí Brna, určené jako Rumex x

maximus.jsou Rumexaquaticus x obtusifolius.

3 x 8. Rumex aquaticus x crispus Rumex x
conspersus HARTMAN Handb. Skand. FI. 147,
1820.

Syn .: Rumex x similatus HAUSKN. Mitt. Geogr. Ges.
Thüring. 3: 62, 1885.

Exsikáty: Extra fines: DÖRFLERHerb. Norm., no
3471.

Zřídka mezi rodiči, údaje vesměs z přelomu
století.

T: 20. Jihomor. pah. (Brno-Cernovice). — M: 37.
Šum.-novohr. podh- (Rožmberk nad Vltavou: Jestřabí
u Černé v Pošumaví), 66. Hornosáz. pah. (Olešná u Přiby-
slavi), 68. N'Ťor.podh. Vysoč.(Adamov), 71. Drah. vrch.
(Ptení).

3 x 10. Rumex aquaticus x conglomeratus
= Rumex x ambigens HAUSSKNECHTMitt. Geo-
gr. Ges. Thüring. 3: 61, 1885.

Údajně nalezenzačátkemstoletí v jediném
exempláři ve fyt. o. 68. Mor. podh. Vysoč.
(Adamov); nověji nepotvrzen.

3 x 12. Rumex aquaticus x obtusifolius = Ru-
mex x platyphyllosARESCHOUGÖfvers. Kongl.
Vet.-Akad. Förhandl. 19:73, 1862.

Syn. : Rumex aquaticus x obtusi.foliusvar. obtusifolius
R. x schmidtii HAUS.SKN.Mitt. Geogr- Ges. Thüring. 3:

66, 1885 incl. — R. aquaticus x obtusifolius var. microcarpus
= R. x finitimus HAUSSKN.Mitt. Geogr. Ges. 3:
66, 1885 inci.

Sbírán na více místech v okolí Brna, jinde
roztroušeně mezi rodiči.

T: II. Stř. Pol. (Brandýs nad Labem), 15. Vých. Pol.
(Městecu Opočna; VysokýÚjezd), 16.Znoj.-brn. pah. —
M: 41. Stř. Povlt. (Zvíkov), 51. Polom. hory (Dubá), 56.
Podkrk.(Hostinné),61.Dol. Poor).(Moravsko),63.Česko-
mor. mezih. (Jablonné nad Orlicí), 68. Mor, podh. Vysoč.,
71. Drah. vrch. (Horni Štěpánov).

4 x 12. Rumex longifolius x obtusifolius Ru-
mex x hybridus KINDBERGÖstgöta FI. ed- 3,
136, 1880.

Exsikáty: Extra fines: SENNENPI. Esp., no 6242-
6244.

Spolu s rodičovskými druhy ve fyt. o. 25
Krušn. podh. (Zadní Telnice), 85. Kruš. hory
(Habartice; Adolfov), 92. Jize hory (Jizerka)
a 93. Krk. (Liščí hora; Pec pod Sněžkou; Be-
necko).

8 x 4. Rumex crispus x longifolius = Rumex x
propinquus ARESCHOUGBot. Not. 2: 22, 1840.

O: 85. Kruš. hory (Háj u Loučné). S velkou
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pravděpodobností ho lze očekávat na dalších
místech společného výskytu obou rodičovských
druhů. V severní Evropě častý kříženec.

8 x 6. Rumex crispus x hydrolapathum = Ru-
mex x schreberi HAUSSKNECHTMitt. Geogr.
Ges. Thüring. 3: 74, 1885.

Velmi vzácně mezi rodiči. T: 16.
Znoj.-brn. pah. (Radostice). — Většina Podpě-
rových a Wildtových údajů se zakládá na myl-
ně určeném materiálu.

8 x 7. Rumex crispus x patientia = Rumex x
confusus SIMONKAI Term.-Rajzi Füz. t: 238,
1877.

Z ČSR dosud neudáván, může být nalezen
na místech společného výskytu rodičů.

8 x 9. Rumex crispus x stenophyllus = Rumex
x intercedensRECHINGERÖsterr. Bot. Z. 42: 17,
1892.

Velmi vzácně, zatím jen ve fyt. o. 18. Jiho-
mor. úv. (rybník Nesyt). Nejisté údaje pocháze-
jí ze začátku století z fyt. o. 16. Znoj.-brn. pah.
(Brno-Maloměřice) a 18. Jihomor. úv. (Židlo-
chovice; Zaječí). Od Strachotína byl tento hy-
brid omylem udáván na základě záměny s R.
crispus.

8 x 11. Rumex crispus x sanguineus Rumex
x sagorskii HAUSSKNECHTMitt. Geogr. Ges.
Thüring. 3: 76, 1885.

Velmi vzácně, zatím udáván jen z okolí Br-
na.

8 x 12. Rumex crispus x obtusifolius Rumex
x pratensis MERTENSet KOCH Deutschl. FI. 2:
609, 1826.

Syn.: ? Rumex acutus L Sp. Pl. 335, 1753. — Lapa.
thum pratense(MERT.et KOCH)Opłz Sezn. Rostl. Kvčt. Ces.
57, 1852. — Rumex crispus x obtusifolius var. obtusifolius

R. x khekii RECH. Ann. Naturhist. Mus. Wien 36: 156,
1923 incl. — R. crispus x obtusifolius var. microcarpus = R.
x confinis HAUSSKN.Mitt. Geogr. Ges. Thüring. 3: 77, 1885
inc!.

Exsikáty : TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 1303b.— Ex-
tra fines: Exs. Duffour, no 7571.

Čepele přízemních a dolních lodyžních li-
stů vejčitě kopinaté, zvlněné, na bázi často měl-
ce srdčité. Plodenství řídké, květy většinou opa-
dávající záhy po odkvětu. Krovky velmi nestej-
né, asymetrické, pokroucené; větší s mozolkem,
obvykle okrouhle vejčité, krátce, ale zřetelně
zubaté, podobné krovkám R. stenophyllus; zbý-
vající zřetelně menší, často bez zubů. Nažky
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většinou prázdné nebo se nevyvíjejí vůbec.
Hojný kříženec, vyskytujíci se běžněmezi rodi-
či.

8 x 13. Rumex crispus x maritimus Rumex
x fallacinus HAUSSKNECHTMitt. Geogr. Ges.
nłüring. 3: 74, 1885.

Exsikáty: Extra fines: Exs. Duffour, no 7574.

Velmi vzácný kříženec, udávaný z fyt. o. 73.
Hanuš.-rychleb. vrch. (Křižanov). Položka,
snad patřící tomuto hybridu, byla sbírána ve
fyt. o. 29. Doupov. vrchy (Kotvina); sem patři
i údaje Ostrov a Klášterec nad Ohří.

8 x 14. Rumex crispus x palustris
Z ČSRneudáván,jeho výskyt na jv. Mora-

vě nelze vyloučit.

9 x 14. Rumex palustris X stenophyllus = Ru-
mex x heteranthos BORBÁSÖsterr. Bot. Z. 28:
279, 1878.

Exsikáty: Extra fines: DÖRFLERHerb. Norm., no
3475. — Fi. Exs. Austro-Hung., no 1015. — FI. Hung.
Exs., no 603 et 942.

Pravděpodobně k tomuto kříženci patří blí-
že nelokalizovaný sběr z j. Moravy (snad okolí
Břeclavi nebo rybníku Nesytu).

10 x 6. Rumex conglomeratus x hydrolapathum
— Rumex x digeneus G. BECK in REICHENB.et
REICHENB.fil. Icon. FI. Germ. 24: 31, 1904.

Z ČSR neudáván, jeho výskyt na společ-
ných lokalitách rodičů nelze vyloučit.

10 x 8. Rumex conglomeratus x crispus = Ru-
mex x schulzei HAUSSKNECHTMitt. Geogr. Ges.
Thüring. 3: 68, 1885.

Exsikáty : Extra fines: Exs. Duffour, no 7570. — Fi.
Exs. Austro-Hung., no 3077 (ut Rumex x indurans SIMR.
= Rumex conglomeratus x crispus var. lingulatus).

Vzácně.

T: 5. Terez. kotl. (Předonín), 16. Znoj.-brn.
pah. (Brno), 18. Jihomor. úv. (rybník Nesyt). —
Netypická rostlina, patřící snad tomuto hybri-
du, byla sbíránave fyt. o. 63.Ceskomor.mezih.
(ČeskáTřebová).— Wildtovy údajez okolí Br-
na jsou vesměs mylné, jedná se o Rumex crispus
x obtusifolius.

10 x 9. Rumex conglomeratus x stenophyllus —
Rumex x niesslii WILDTÖsterr. Bot. Z. 54: 381,
1904.

Velmi problematický kříženec, značně při-
pomínající R.crispus x neroz-
lišoval bezpečně R. conglomeratus a R. obtusi-
folius). Popsán z fyt. o. 18.Jihomor. úv. (Zaječí).
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10 x 11. Rumex conglomeratus x sanguineus
Rumex x ruehmeri HAUSSKNECHTMitt. Geogr.
Ges. Thüring. 3: 73, 1885.

Velmi vzácně. T: 16.Znoj.-brn. pah. (Brno).

10 X 12. Rumex conglomeratus X obtusifolius
Rumex x abortivus RUHMER Jb. Königl. Bot.
Gart. u. Bot. Mus. Berlin l: 253, 1881.

Syn. : Rumex conglomeratus x obtusifolius var. micro-
R. X salisburgensis FRITSCHet RECH, Verh.

Zool..Bot. Ges. Wien 49:253. 1898 inci.

Exsikáty: PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 1401
(R. obtusifolius x sanguineus verisimiliter admixt.!). — Ex-
tra fines: CALLtER FI. Siles. Exs., no 1261.

V termofytiku a mezofytiku mezi rodiči
zřídka.

T: 4. Loun.-lab. střed. (Brná nad Labem), 5. Terez. ko-
tl. (Předonĺn), 6. Džbán (Kladno), 15.Vých. Pol. (Opočno),
16. Znoj.-brn. pah. (Brno; Bílovice). — M: 62. Litomyš.
pán.,64.Říčan.ploš.(Svatbín),76.Mor. brána(Štramberk;
Střítež nad Ludinou).

10 x 12 x 9. Rumex conglomeratus x obtusifo-
[ius x stenophyllus Rumex x wildtianus Do-
MIN Preslia 13-15: 61, 1936.

Syn.: Rumex stenophyllus x abortivus WILDTÖsterr.
Bot. Z. 71: 224, 1922.

Velmi problematický kříženec tří rodičov-
ských druhů, popsaný z fyt. o. 18. Jihomor. úv.
(Zaječí).

10 x 13. Rumex conglomeratus x maritimus =
Rumex x knafii CELAK.Prodr. FI. Böhm. 2:
158, 1871.

Téměř úplně sterilní hybrid, přípomínající
R. maritimus s nedokonale vyvinutými krovka-
mi a oddálenými lichopřesleny plodů; byl myl-
ně ztotožňován s R. palustris.

Vzácně, s jistotou jen na následujících lokalitách: T: 7.
Středočes. pah. (Páleč; Budihostice), 10. Praž. ploš. (Pra-
ha), 15. Vých. Pol. (Libanĺce u Hrochova Týnce: Rybitvi;
Opočno), 18. Jihomor. ův. (Lednice; rybnik Nesyt; Podi-
vín), 21. Haná (Držovice).

10 x 14. Rumex conglomeratus x palustris =
Rumex x wirtgenii G. BECK in REICHENB.et REI-
CHENB.fil. Icon. FI. Germ. 24: 44, 1904.

Z ČSRneudáván,jeho výskyt na jv. Mora-
vě nelze vyloučit.

12 x 7. Rumex obtusifolius x patientia Ru-
mex x pannonicusRECH.Österr. Bot. Z. 41:
401, 1891.

Z ČSR dosudneudáván,může být nalezen
na místech společného výskytu rodičů.

12 x 9. Rumex obtusifolius x stenophyllus ?
Rumex x toepfferi RECH.Ann. Naturhist. Mus.
Wien 36: 158, 1923.

Spolehlivé údaje z ČSR chybějí, mohl by
být zjištěn na j. Moravě. Rumex obtusifolius
var. microcarpus x stenophyllus = Rumex x
wettsteinii WILDTÖsterr. Bot. Z. 54: 380, 1904
byl popsán z fyt. o. 18. Jihomor. úv- (Zaječí).
Velmi pochybné, popis se pravděpodobně vzta-
huje na jinou rodičovskou kombinaci, snad Ru-
mex crispus x stenophyllus.

12 x 11. Rumex obtusifolius x sanguineus =
Rumex x dUftiiHAUSSKNECHTMitt. Geogr. Ges.
Thüring. 3: 78, 1885.

Sy n.: Rumex obtusifolius var. microcarpus x sangui-
neus= R. x degeniiRECH.Österr. Bot. Z. 72: 429, 1922
incl.

Habituálně připomíná subtilnější R. obtusi-
folius s řídkým plodenstvím (předčasně opadá-
vající květy). Poměrně častý, ale přehlížený hy-
brid na místech styku obou rodičovských dru-
hů (vlhké lesní cesty, čerstvé paseky a jejich
okraje apod.),
T: 15. Vých. Pol. (Jaromëř), 16. Znoj.-brn. pah. (Okolí

Brna na vice místech), 18.Jihomor. úv. (Břeclav). — M: 32.
Křivokl. (Loděnice), 44. Mileš. střed. (Milešovka), 68. Mor.
podh. Vysoč. (Biiovice nad Svitavou), 73. Hanuš.-rychleb.
vrch. (Sobotín), 77. Středomor. Karp.

12 x 14. Rumex obtusifolius x palustris = Ru-
mex x steinii BECKERFI. Frankf. l: 165, 1828.

Z ČSRneudáván,výskyt na jv. Moravě ne-
lze vyloučit.

13 x 9. Rumex maritimus x stenophyllus = Ru-
mex stenophylloidesSIMONKAITerm.-Rajzi Füz.
l: 238, 1877.

Exsikáty: Extra fines: FI. Exs. Austro-Hung., no
1015.

Zatím udáván jen z fyt. o. 18. Jihomor. úv.
(rybník Nesyt). — Není vyloučeno, že se jméno
R. x stenophylloides vztahuje na kombinaci R.
palustris x stenophyllus.

13 x 12. Rumex maritimus x obtusifolius =
Rumex x callianthemus DANSER Nederl. Kru-
idk. Arch. 120: 244, 1921.

Syn.: Rumexx steiniiBECKERsensuČELAK.Prodr.FI.
Böhm. 2: 158, 1871.

Velmi vzácně. Jediný nejistý a nedoložený
údaj z 2. pol. minulého století z fyt. o. 39. Tře-
boň. pán. (Třeboň).

13 x 14. Rumex maritimus x palustris =
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mex x henrardii DANSER Nederl. Kruidk. Arch.

1923: 238, 1924.

Dvě sterilni rostliny s nedokonale vyvinutý-
mi třásnitými krovkami, patřící pravděpodobně
tomuto hybridu, byly nalezeny mezi rodiči ve
fyt. o. 18. Jihomor. úv. (rybník Nesyt).

kyseláč, šťovík * )2. Acetosa MILL.

14 x 7. Rumex palustris x patientia — Rumex
x peisonsis RECH. Ann. Naturhist. Mus. Wien
38: 150, 1925.

Z ČSR neudáván. Výskyt na jv. Moravě ne-
lze vyloučit.

Acetosa MILLER Gard. Dict. Abr. ed. 4, 1754. Syn.: Rumex L. Sp. Pl. 333, 1753 p.p.
Lit.: SWIETLIŔSKAZ. (1963): Cytogenetic relationships among Rumex acetosa, R. arifolius and R. thyrsiflorus. Acta

soc. Bot. Polon. 32: 215-279. — GAJFWSKIW.. SWIFTtľk'SKAZ. et ZUK J. (1963): Relationships between biosystematics and
formal taxonomy Of the Rumex acetosa group. Regnum Veg., Utrecht, 27: 16-24. — PAZOURKOVÁZ. (1964): Sex chromatin
in Rumex acetosa. Preslia 36: 422-424. — RYCHt.EWSKľJ. et ZARZYCKIK. (1973): Analysis of natural poputations of Rumex
acetosa L. and R. thyrsiflorus Fing. in respect of the sex ratio. Genet. Polon. 14: 189-191. — BORODINAA. (1978): O vidach
roda Rumex evropejskoj časti SSSR. 2. Podrod Acetosa (Milt.) Rech. f. i Acetosella (Meisn.) Rech. f, Nov. Sist. Vysš. Rast.
15: 99-1 12.

Vytrvalé, většinou dvoudomé byliny. Listy celokrajné, čepele na bázi střelovité nebo hrálovité.
Květenství lata, složená z lichopřeslenů. Květy jednopohlavné nebo mnohomanželné, trojčetné:
okvětí ze 6 lístků ve dvou kruzích, vytrvávající i za plodu; vnitřní tři (krovky) zřetelně širší než
nažka; celé okvětí opadává obvykle s nažkou; tyčinek 6, podvojených, náležejících zevnímu kru-
hu, pylová zrna kulovitá, se 3(-4) čárkovitými aperturami v rovníkové části, exina tenká; gyne-
ceum srostlé ze 3 plodolistů; blizny 3, štětičkovité. Plod trojboká nažka. — Celkem asi 30 druhů,
rozšířených především v subtropickém a mírném pásmu s. polokoule a ve v. Africe. — Anemo-
gam. Entomogam. (vzácně), Antropochor.

la Lístky vnějšího okvětí nazpět přitisklé ke stopce; krovky na bázi s mozolkem; lodyhy přímé,
horní lodyžní listy téměř přisedlé, jednotlivé; krátké sterilní olistěné větve chybějí 2

b Lístky vnějšího okvětí přitisklé ke krovkám nebo rovnovážně odstálé; všechny krovky bezmo-
zolku; lodyhy na bázi poléhavé nebo s plazivým oddenkem: všechny listy dlouze řapíkaté, ča-
sto po několika na krátkých sterilních větvích 5. A. scutata

2a Nažky okrové až šedožluté, matné; botky celokrajné nebo na okraji slabě potrhané
2. A. alpestris

b Nažky tmavé, téměř černé, lesklé; botky na okraji zřetelně třásnité 3
3a Větve květenství jednoduché nebo jen nejspodnější chudě větvené, krovky 3,5-5,0 mm dl.

l. A. pratensis
b Většina větví květenství dále ± bohatě větvená; krovky 2,5-3,5(-4,0) mm dl. 4

4a Alespoň horní lodyžní listy nejméně 4x delší než široké; krovky 2,5-3,5 mm dl. Rostliny pla-
ně rostoucí 3. A. thyrsiflora

b Horní lodyžní listy 2-3 x delší než široké; krovky 3-4 mm dl. Rostliny pěstované

1. Acetosa pratensis MII-L.
vík kyselý

— kyseláč luční, šťo-
Tab. 79/3

Acetosa prarensis MILLERGard. Dict. ed. 8, no I, 1768-
— Syn.: Rumex acetosa L. Sp. Pl. 337, 1753.

Exsikáty : FI. Cechoslov.Exs.,no 24.— PETRAK FI.

Bohem. Morav. Exs., no 1396. TAUSCHHerb. FI. Bohem.,
no 1308 (Ä. thyrsžflora admixt. — Extra fines: PI. Bulg.
Exs., no 404.

Vytrvalé, 30-100 cm vys. byliny s přímými
lodyhami. Listy podlouhlé až kopinatě podlou-
hlé, střelovité, 2-4(-6) x delší než široké, ± plo-

4. A. rugosa

ché, přizemní dlouze řapíkaté, horní přisedlé,
bazálními laloky lodyhu objímající; botky zře-
telně dlouze třásnité. Větve květenství jednodu-
ché, zřídka nejspodnější chudě větvené. Krov-
ky 3,5-5,0 mm dl., s mozolkem na bázi, zelené
až červeně naběhlé. Nažky 1,8-2,2 mm dl.. hně-
dočerné až téměř černé, lesklé, někdy na bázi
světlejší. V-VII. Hkf.

211= 14 15(ď) (ČSR: 41. stř. Povit.,
61. Dol. Poorl.)

*) Zpracoval K. Kubát.

Tab. 78: I Acerosellamultifida subsp. vulgaris, la - listy, — 2 A. multifida subsp. tenuiýblia,2a - listy.
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3 Acetosa scutata.
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