
Ekologie a cenologie: Trávníky podél
komunikací, železniční nádraží, otevřené písči-
ny, pískovny, travnaté sušší břehy vodních toků,
přisévané sušší louky, okraje polí (převážně
v kulturách pícnin —jetel, vojtěška), vinice, na-
vážky zeminy. Na hlinitopísčitých až štěrkovi-
tých, nejčastěji živinami bohatších, propustných,
sušších půdách neutrální až alkalické, popř. sla-
bě kyselé reakce na osluněných stanovištích.
Nejčastěji ve společenstvech svazů Dauco-Me-
lilotion (diagnostický druh) a Veronico politae-
-Taraxacion.

Rozšíření v ČR: Centrumrozšffeníajedi-
náoblast trvalejšího výskytu leží v nejteplejší čás-
ti j. Moravy. Odtud byla dříve škarda štětinkatá
zavlékána na sever po Brno aOlomouc, ojedině-
le až ke Kunčicím u Hranic, kde však tyto výsky-
ty měly jen krátkodobý charakter. U Olomouce
naposledysbíránave 30. letech20.stol.DoCech
byl druh v minulosti přechodně zavlékán na ru-
derální stanoviště podél železničních a silničních
komunikací, zčásti patrně s travním, obilným
a pícninovým osivem, zčásti s dopravou. Na kon-
ci 19. stol. zavlečen do povodí Bíliny aOhře v sz.
Čechách,kdebyl poslézenalezenasi na7 lokali-
tách. V Praze vzácně nacházenaod počátků flo-
ristických výzkumů až po 20. léta 20. stol. Ostat-
ni nálezypřevážněv s.av.Cecháchjsou jen oje-
dinëlé. V planárním až kolinnim stupni (max.:
Vratislavice nadNisou uLiberce, ca390 m). V Ce-
chách dnes nezvěstná; naposledy pozorována
ve 3 exemplářích zavlečená v r. 1965 k obilnímu
skladu u pivovaru ve Vratislavicích nadNisou. Na
Moravě vzácně dosud na Břeclavsku. Ä

10. Sonchus L. —mléč *)

Sonchus LINNAEUSsp. Pl- 794, 1753.

T: 2a.Žatec.Poohří (Žiželice u Žatce; Žatec-Vysočany:
Louny-Lužehrady),3. Podkruš.pán.(Teplice-šanov;Modla-
ny u Teplic; Krupka-Bohosudov), 4a. Loun. střed. (mezi
Zaječicemi a Stráncemi u Bečova u Mostu). 7b. Podřip. tab.
(Vliněves uMělníka, lití), 9. Dol. Povlt. (Praha-Bohnice; Pra-
ha-Podhoří; Praha-Strahov), IOb. Praž. kotl. (Praha-Zlíchov;
Praha-Branĺk), 15c.pard.pol. (Luže, lit.), 16.Znoj,-brn. pah.
(Znojmo: Brno, na více místech), 17c.Milov.-valt. pah. (Mi-
kulov, Milovický les; Hlohovec, 2 km sz. od kostela), 18a.
Dyj.-svr. úv. (dříve místy roztr., vz. dosud), 18b.Dolnomor.
úv. (Staré Město u Uherského Hradiště; Uherské Hradištč-
Mařatice; Lanžhot. Soutok; vše lit.), 20b. Hustop. pah. (Ot-
marov;Telnice;Moutnice;Čejč,všelit. i, 21b. Hornomor.úv.
(Olomouc-Černovír: Olomouc-Lazce: Olomouc-město). —
M: 48b. Liber. kotl. (Vratislavice nad Nisou u Liberce, 1965),
56e. Cervenokost.Podkrk. (CervenýKostelec, u rybníka
Špinka,1960),76a.Mor. bránavl. (Kunčiceu Hranic.1915),

Přesné zařazení do fytochorionu není možné v případě
Tauschova sběru „zahradní louky u Prahy”

K následujícím literárním údajům o nálezech C. setosa
v mezofytiku nebyly ve studovaném materiálu nalezeny her-
bářové doklady: 30b. Rak. kotl. (Rakovník), 32. Křivokl. (Zbeč-
no), 37b. Suš.-horaž. váp. (Hejná), 39. T?eboň. pán. (Krotějov
u Tučap), 41. Str. Povit. (Davle: Hradištko u Davle). U sběru
C. setosa ze Vsetínské kotliny (násep trati v Zašové, 1970,
LHOTSKÁ,PR. ut C. tectorum) existuje podezření z chybné
manipulace seschedami. V herbáři PRjsou uchovávány další
dva herbářové archy s identickou lokalitou, datem i sběratel-
kou, přičemž na jednom z nich je preparovaná C. capillaris
a na druhémje směsrostlin druhů C. capillaris a C.biennis.

Celkové rozšířeni: Střední a v. částevropskéhoSffe-
dozemi. odtudsměremna západpoKorsiku a Katalánsko,na
sever zasahujedo stř. Francie a Německa, na východ přes
Ukrajinu po Krym aKavkaz. Příležitostně zavlékaná i do s.ob-
lasti Evropy (Dánsko, Norsko), Severni a Jižni Ameriky a na
Nový Zéland. —Mapy: BABCOCK1947:867.

Poznámka: Sběr Crepis alpestris (JACQ.)TAUSCH[sect.
Soyeria (MONNIER)BENTHAM]z Růžového dolu v Peci pod
Sněžkou(1958Šourek.PR)pocházízezahrádky,kdebyl druh
pěstován ze semen původem z Demänovské doliny na
Slovensku.

Lit. : BOULOSL, (1960): Cytotaxonomic studies in the genus Sonchus.2. The genus Sonchus,a general systematic
treatment.Bot. Not. —BOULOSL (1961): Cytotaxonomic studiesin the generaSonchus.3. On thecytotaxo-
nomy anddistribution of SonchusarvensisL Bot. Not. 114:57—64.—WALTERR. et KUTAE. ( 1971):Cytological andembryo-
logical studies in Sonchus L. I. S. asper (L.) Hill and S. oleraceus L. Acta Biol. Cracov., ser. bot., 14:103—109.—BOULOSL
(1972):Révision systématiquedu genreSonchusL. s. I. I. Introduction et classification. Bot. Not. 125:287—305.—PONSA.
et BOULOSL. (1972):RévisionsystématiquedugenreSonchusL. s. l. III. Étudepalynologique.Bot. Not. 125:310—319.—
ROUXJ.etBOULOSL. ( 1972):RévisionsystématiquedugenreSonchusL. s.I. II. Étudecaryologique.Bot.Not. 125:306—309.
—BOULOSL. (1973): Révision systématiquedu genre SonchusL. s. 1. IV. Sous-genrel. Sonchus.Bot. Not. 126:155—196.—
KAUL V., DATHANA. S. R. et SINGHD. ( 1975): Embryological studies ofthe genus Sonchus. J. Indian Bot. Soc. 54:238—245.
—HIREMATHB. S. et CHENNAVEERAIHM. S. (1985): Cytological studies in Sonchus oleraceus Linn. Proc. Indian Acad. Sci.,
PI.Sci. 95:373—377.—DANIHELKAJ. et al. (1998):O rozšířeníněkterýchcévnatýchrostlin nanejjižnějšíMoravě.Zpr.Ces.
Bot. společ. 30. suppl. 1995/1:29-102.

Jednoleté či dvouleté, nebo vytrvalé byliny s kořeny tlustými, často s plazivými oddenky, celé bo-
hatě mléčící. Lodyhy přímé nebo vystoupavé, bud lysé, nebo po celé délce chlupaté. Listy střídavé,
řapíkaté nebo přisedlé, na bázi objímavé, celistvé nebo kracovitě laločnaté až kracovitě peřenosečné,

*) Zpracoval B. Křísa
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častonaokrajíchmělceneboosténkatězubaté.Úboryv chocholičnatýchterminálníchneboúžlabních
latách; zákrov víceřadý, zákrovní listeny střechovitě se kryjící; lůžko úboru lysé, bez plevek. Květy
všechny jazykovité oboupohlavné, žluté; prašníky nabázi bez přívěsků, na vrcholu s krátkým, tupým
spojidlem. Nažky vejcovité, zploštělé, někdy křídlaté, bez zobánku a s chmýrem vícefadým, paprsky
hladké, na bázi srostlé. —Asi 50 druhů s těžištěm rozšíření v Evropě, ale také v Severní Americe, v ho-
rách Kavkazu a Střední Asie. —Entomogam. Autogam. Anemochor.

Poznámk a: * ) U roduSonchusbyl popsánvýskyt různýchglykosidů seskviterpenuurospermalu(např.glukopyranosyl-
urospermal A).

la
b

2a

b

3a

b

1.

Byliny jednoleté nebo přezimující: nažky po obou stranách se 3 vyniklými žebry
Byliny vytrvalé', nažky po obou stranách s 5 vyniklými žebry 3
Nažky hladké. výrazně smáčklé a úzce křídlaté; lodyžní listy na okraji výrazně osténkatě zubaté,
na bázi srdčitě objímavé s oušky zaokrouhlenými 1. S. asper
Nažky drsné, mírně smáčklé, na obvodu nekřídlaté; lodyžní listy na okraji mělce zubaté (nikoli

2. S. oleraceusosténkatě zubaté), na bázi střelovitě objímavé s oušky zašpičatělými
Nažky žluté: lodyžní listy na bázi střelovitě objímavé s oušky kopinatými, zašpičatělými

3. S. palustris
Nažky hnědé; lodyžní listy na bázi srdčitě objímavé s oušky zřetelně zaokrouhlenými

4. S. arvensis

Sonchus asper (L.) HILL—mléč drsný
Tab. 96/2

Sonchus asper (LINNAEUS)HILL Herb. Brit. 1:47, 1769.
—Syn. : Sonchusoleraceus var.asper L. Sp.PI. 794, 1753.

Exsikáty: TAUSCH Herb. FI. Bohem.. no 927, 928. -
Extra fines: SENNENPl. Esp.,no 7350.7912.

Jednoleté nebo ozimé byliny, světle až tmavě
zelené. Kořen tenký, málo větvený. Lodyha přímá,
( cm dl., v hor. části větvená, řid-
ce žláznatě chlupatá. Přízemní listy kopisťovité,
lodyžní listy přisedlé, tuhé, celistvé až kracovitě
peřenodílné, cm dl., cm
šir., naokraji vyhlodávané, pichlavě osténkaté, na
bázi srdčité, objímavé, s oušky zaokrouhlenými,
na líci lesklé, jasně zelené, na rubu matné, nasi-
vělé, dolní v obrysu obkopinaté až obvejčité,
středníahorníeliptické,kopinatéažvejčité.Úbo-
ry 15—20mmv průměru, sestopkami mírně ztlust-
lými, nafialověle žláznatými nebo lysými, uspo-
řádané ve vrcholičnaté latě, zákrov víceřadý, vál-
covitý; vnější zákrovní listeny vejčitě kopinaté až
čárkovitě kopinaté, 2—5mmdl. (vnitřní 12—15mm
dl.), zašpičatělé. lysé nebo řídce žláznaté, bledě
nebo šedě zelené, na vnitřní ploše nápadně lesk-
lé. Jazykovité květy s ligulou sytě nebo bledě
žlutou, vz. bílou, vně načervenalou, téměř 0 1/2
delší než zákrov. Nažky v obrysu obvejčité, vý-
razně smáčklé, 2—3mm dl., na obvodu úzce kříd-
žaté,hladké. se3 žebry. hnědé: chmýr 4—6mm dl.
VI-X. Tf.

2n = 18(CR: 41. stř. Povit.)
Variabili ta: U násjen v nominátnĺm poddruhu (subsp.

asper». kterému odpovídá výše uvedený popis. Variabilita této
subspecie zahrnuje taxonomicky bezvýznamné odchylky,

* ) Zpracoval J. Harmatha

např. ve tvaru listů. Druhá subspecie. subsp. glaucescens
(JORDAN)BALL (nažky na žebrech hustč nazpět osténkaté)
nebyla u nás nalezena.

Ekologie a cenologie: Okraje cest, nás-
py, parky, zahrady, skládky, dvory zemědělských
a průmyslových objektů, plevel v okopaninách.
Na půdách čerstvě vlhkých, sypkých, bohatých na
živiny (zvl. na dusíkaté látky), humózních, hli-
nitých i kamenitých, je tolerantní k aciditě půdy.
Ve společenstvech řádu Atriplici-Chenopodieta-
lia albi a svazů Galio-AIIiarion a Sisymbrion of-
ficinalis.

Rozšíření v CR: Roztroušeněažhojně na
celém území od nížiny do podhůří, v některých
chladnějších územích mezofytika vzácně. v nej-
vyšších polohách mezofytika a v oreofytiku chy-
bí.Odplanárního dosubmontánníhostupně.Výško-
vou hranici souvislejšího výskytu tvoří přibližně
vrstevnice 700 m (max.: Šumava.vrchol Poled-
níku, 1310 m).

Celkové rozšíření: Téměř celá Evropa, kromě nej-
severnějších oblastí Britského souostroví a Skandinávie.
Střední Asie. Do Severní Ameriky pravděpodobně jen zavle-
cen.- Mapy: FA 1968:951: HULTÉNCP 1971:243;
HULTËN NE 1986:944: MEUSEL et al. 1992:537.

2. Sonchus oleraceus L. —mléč zelinný
Tab. 96/1

SonchusoleraceusLINNAEVSSp.PI.794. 1753.—Syn. :
Sonchus oleraceus var. Iaevis L. Sp. PI. 794, 1753. —S. ole-
raceus var. integrifolius WALLR. Sched. Crit, 432, 1822. —
S. oleraceus var. lacerus WALLR. Sched. Crit. 432, 1822.

Exsikáty: FI. Siles. Exs.. no 525. TAUSCHHerb. FI.
Bohem.. no 926. —Extra fines: FI. Palaest. Exs.. no 707.
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Jednoleté nebo ozimé byliny. Kořen tenký,
málo větvený. Lodyha přímá,
cm dl., dutá. lysá, v hor. části chudě větvená, řídce
stopkatě žláznatá. Listy měkké, matné, na líci na-
modrale zelené, na rubu sivozelené, (6—)10—20
(—25)cm dl., 4—15(—17)cm šir., na okraji jemně
vyhlodávané, dol. listy zúženév křídlatý řapík, ly-
rovitě peřenosečné nebo kracovitě peřenosečné,
střední kracovitě až lyrovitě peřenodílné až pere-
nosečné, na bázi střelovitě objímavé s oušky za-
špičatělými, horní celistvé, vejčité ažkopinaté, na
bázi střelovité.Úbory mmv průmě-
ru, se stopkami málo ztlustlými, roztr. štětinatě
žláznatými nebo lysými, v mládí na bázi hustě bí-
le vlnatě chlupaté, uspořádané ve vrcholičnatém
květenství; zákrov válcovitý, víceřadý, v mládí na
bázi hustěbíle vlnatě chlupatý, vnější zákrovní li-
steny výrazně střechovitě uspořádané, čárkovitě
kopinaté ažkopinaté, 2—8mm dl., (vnitřní 10—20
mm dl.), ± lysé, bledě zelenéa na vnitřní ploše ná-
padně lesklé. Jazykovité květy s ligulou sytě žlu-
tou, vz. světle žlutou, na vnější ploše slabě fialo-
vě proužkovanou, ± 0 1/3 delší než zákrov. Naž-
ky v obrysu úzce obvejčité, 2—3mm dl., mírně
smáčklé, naobvodu nekřídlaté, se 3 žebry, výraz-
ně příčně jemně vrásčité, zvl. na obvodu drobně
nazpět osténkaté, drsné, skořicově hnědé; chmýr
ca 6 mm dl. VI-X. Tf.

2n = 32 (extra fines)
Ekologie a cenologie: Okraje cest, po-

le, sídliště, sady, zahrady, akátiny, na želez-
ničních nádražích, tovární dvory, rumiště, zdi
a jiná synantropní stanoviště, často podél ko-
munikací. Polostinný druh rostoucí na sušších
až vlhkých, živinami (zvl. dusíkem) bohatých
půdách, obvykle s neutrální až slabě kyselou re-
akcí; k podkladu indiferentní. Ve společenstvech
svazu Centrantho-Parietarion (diagnostický
druh), též ve společenstvech řádu Lamio albi-
-Chenopodietalia boni-henrici (zvl. svazu Ga-
lio-Alliarion) a třídy Robinietea (svaz Balloto
nigrae-Robinion).

Rozšíření v CR: Rozšířenod nížiny do
podhůří v celém státě, v teplých nížinách a pa-
horkatinách velmi hojně, v chladných pahorkati-
nách roztroušeně až vzácně, zasahuje od planár-
ního do submontánního (vzácně montánního)
stupně (max.: Krkonoše, chata Výrovka, 1363 m;
Šumava,Srní, 860m; Krkonoše,PecpodSněž-
kou, Obří důl, 850 m).

Celkové rozšíření: Evropa svýjimkou Islandu anej•
severnějších oblastí. Původní výskyt je pravděpodobně v Ev•
ropě, názory na vymezení původního areálu nejsou však jed-
notné. Zavlečen do Afriky, Střední Asie a Severní Ameriky. —
Mapy: HULTENFA 1968:951; HULTĚNCP 1971:245: HULTEN
NE 1986:945; MEUSEL a]. 1992:536.

3. Sonchus palustris L. —mléč bahenní
Tab. 95/2

Sonchuspalustris LINNAEUSSp.Pl. 793, 1753.
Exsikáty: Extra fines: FI. Neerl. Exs., no 674. —FI.

Rom. Exs., no 2985.

Vytrvalé byliny s krátkým, větveným. lysým
oddenkem aČastoještě s horizontálními podzem-
ními výběžky. Lodyha i 50(—250)cm dl.,
přímá, dutá, lysá, bledě zelená ajen ve vrcholové
části jednoduše větvená a tmavě žláznatě štětina-
tá.Přízemní listy v obrysu podlouhle kopinaté, od-
dáleně peřenodílné v kopinaté úkrojky, na okraji
drobně osténkatě zubaté, na bázi střelovitě objí-
mavésoušky kopinatými, zašpičatělými; dol. astř.
lodyžní listy v obrysu ± eliptické, peřenodílné
s 1—3páry úkrojků, nejčastěji 20—30cm dl., 8—15
cm šir., na bázi objímavé, střelovitě ouškaté, na
okraji drobně osténkatě zubaté, horní celistvé,
kopinaté až čárkovité, dl. zašpičatělé, nabázi stře-
lovité.Úbory 15—20(—25)mm vprůměrusestop-
kami pýřitými, hustě žláznatě štětinatými, uspo-
řádané v terminálním vrcholičnatém květenství;
zákrov válcovitý, víceřadý, zákrovní listeny (3—)
10—25mm dl., vejčitě kopinaté, hustěpýřité, hus-
tě tmavohnědě až žlutě žláznaté. Jazykovité kvě-
ty sligulou světle žlutou ažžlutobílou, omálo delší
než zákrov. Nažky vřetenovité, 3—4mm dl., mír-
ně smáčklé, po obou stranách s 5 vyniklými žeb-
ty, hladkénebojemněpříčně vrásčité,žluté, s ná-
padně bílým chmýrem, 2,5x delším než nažka.
VII-IX. I-M.

2n = 18 (extra fines)
Ekologie a cenologie: Vlhké zaplavo-

vané louky říčních a potočních niv, břehy řek
a slepých ramen, nitrofilní lemy v nivách potoků,
ruderalizované pobřežní porosty, eutrofizované
mokřady. Roste nazamokřených, živinami bohat-
ších. zpravidla aluviálních půdách. Druh světlo-
milný ažpolostinný. Nejčastěji ve společenstvech
řádů Molinietalia (svazů Cnidion venosi a Vero-
nico longifoliae-Lysimachion) a Convolvuletalia
sepium, méně ve společenstvech třídy Phragmi-
to-Magnocaricetea.

Tab. 95: 1 Sonchusarvensis, la —lodyžní list, lb —úbor, Ic —nažka.—2 S. palustris, 2a —dolní list, 2b —část lodyhy
s horními listy, 2c —nažka.
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Rozšíření v CR: Velmi vzácnýdruh, do-
sud zjištěn pouze v Bílých Karpatech, v okolí
Hodonína, v souvislém pásu mezi Mikulovem
a Hlohovcem a u Vlkova u Tišnova. Od planární-
ho do suprakolinního stupně (max.: Bílé Karpaty,
Horní Němčí,Hornoněmčickýháj,ca550m; Ces-
komoravská vrchovina, Vlkov, ca 500 m). A

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

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

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

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

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

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

11.Hieracium L. —jestřábník * )

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

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

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

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

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

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

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

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

*) Zpracoval J. Chrtek jun.

Tab. 96: I Sonchus oleraceus, la —dolní list, lb —střední list. Ic —úbor, Id —žláznaté chlupy zákrovu, le nažka.
2 S. asper, 2a—dolní list, 2b —zákrov, 2c —nažka.
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