
často tvoří při bázi nové výhony, které mohou do-
růstat do výše 2—3(—4)m zarok. Půda pro zdárné
pěstování má být výživná.

Původnív Číně, snadi na Korejskémpolo-
ostrově (mapy: SCHMUCKERSilvae Orbis 4:map.
249, 1942; BENCAŤ1979:22). Do českých zemí
introdukována v r. 1844 (Praha,Královská obora),
do Evropy v r. 1834. Vysazuje se v zámeckých

2. Verbascum L. —divizna *)

aměstských parcích, pro rozložitou korunu pouze
ojediněle v soukromých zahradách. Největší
exemplářv ČR rostev Praze(Hrad,zahradyNa
valech), dále např.: Průhonice, Holešov, Buchlo-
vice, Lednice, Střílky. Kultivary se vysazují
vzácně; cv. Lilacina —koruna bledě fialová, uvnitř
žlutá, nicí, cv. Coreana —listy na rubu žlutavě
chlupaté, koruna v ústí rovněž žlutavá.

VerbascumLINNAEUSsp- Pl. 177, 1753.- syn.: Celsia L. sp. P'. 621, 1753.-Blattaria MILL. Gard. Dict. Abr., ed. 4,
t754.—ThapsusRAFIN.FI. Tellur.4:89, 1838.—Lychnitis (BENTHAM)sensuFOURR.Ann. Soc. Linn. Lyon, ser.2, 17:125,1869.

Lit. ; PFUNDJ. (1840): MonographiaegenerisVerbasciprodromus.Prag. [etiam in Berchtold et Opiz Oekon.-Techn.FI.
Böhm.3/I :352—424,1841).—HÄKANSONA. (1926):ZurZytologievonCelsiaundVerbascum.LundsUniv.Ärskr.,ser.n.,sect.
2,21:1—47. —MURBECKS. (1933):MonographiederGattungVerbascum.LundsUniv.Ärskr.,ser.n., sect.2,29/2:1—630.—
DOMINK. (1936):GenerisVerbasciL. specierumethybridarumin Čechoslovakiaspontecrescentiumenumeratio. Král.
Čes.Spol.Nauk,cl. 2, 1935(14):1—22.—LAUERGEORGEL. ( 1937):Le trichomefloral etsesrapoportsavecľhybridité dansle
Genre Verbascum. Bull. Mus. Nat. Hist. Natur. Paris, ser.2, 9(3):219—226.—MURBECKS. (1939): Weitere Studien über die Gat-
tungenVerbascumundCelsia.LundsUniv.Ärskr.,ser.n.,sect.2,35/1:1—71.—HUMMELK. (1953):BauundEntfaltungder
Biütenstände in der Gattung Verbascum. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 66:302—312.—Arrs-DAMLER T. (1960): Cytogenetical stu-
dieson Verbascum-speciesand their hybrids. Genetica 1960:241—328.—FUCHSH. P.(1963): Zur Verbreitung und Nomenkla-
tur von Verbascum Ianatum Schrader. Verh. Naturforsch. Ges. Basel 73:225—236.—HARTLD. (1965): Verbascum. In: HEGIG.,
Illustrierte Flora von Mitteleuropa, ed. 2, 6/I :37—62.München. —HOLUBJ. et MLADÝ F. (1978): Verbascum lychnitis L. subsp.
moenchii (C. E Schultz) Holub et Mladý. In: KUBATK. [red.J, Floristické materiály ke květeněKadaňska.Severočes.Přír.
8—9(2):149—152.—GROSSK. L. et WERNERP.A. (1979): The biology of Canadian weeds: 28. Verbascum thapsus L. and V.
blattaria L. In: MULLIGAMG. A. [red.], The biology of Canadianweeds:contributions 1—32,p. 320—332.Ottawa.—EKMANS.
et KARLSSONT. (1989): Grenigt kungsljus och praktkungsljus —tvä Ofta förväxlade arter. Svensk Bot. Tidskr, —
GRABIAS B.,SWIATEKL. etSwłgrOSbAWSKJJ.(1992):Themorphologyof hairsinVerbascumL. species.ActaSoc.Bot.Polon.

- PENIAS-rEKOVAM. (1997): Verbascum L. Divozel. In: GOLIAŠOVÁK. [red.l, Flóra Slovenska 5/2:26-69.
Bratislava.

Poznámka: V ncjstaršĺ čcskélitcratuřc scvcdlc názvudivizna objcvujc i dnesjiž zaniklé, avšakpříhodnéjméno ,fousáč'
(např. PFUND1840).

Dvouleté (někdy již prvním rokem kvetoucí) nebo vytrvalé byliny, mimo naše území i polokeře,
soděním složenýmpřevážněz větvených(hvězdovitých nebokandelábrovitých), zřídka jednoduchých
nebo žláznatých chlupů. Lodyhy přímé, jednoduché nebo obvykle v hor. části větvené nebo pouze
květenství větvené.Listy prvním rokem v přízemní růžici; lodyžní listy obvykle vyvinuté, střídavé,
obvykle celistvé, nejčastěji přisedlé až sbíhavé, řidčeji řapíkaté, hustě plstnaté, zřídka až ± lysé (čas-
těji na líci). Květenství nepravý hrozen (jednotlivé stopkaté květy) nebo lichoklas, obvykle složený
z četných svazečkovitě zkrácených vrcholíků sčastými přídatnými (akcesorickými) květy. Květy obou-
pohlavné, souměrné, 5četné (řidčeji 4četné); kalich téměř pravidelný, obvykle hluboce 5dílný; koruna
souměrná až téměř pravidelná, šir. nálevkovitá až kolovitá, hluboce členěná v 5 zaokrouhlených cípů,
obvykle Žlutá, řidčeji bělavá nebo fialová; tyčinek 5(4), vždy fertilní (u podrodu Celsia téměř vždy 4,
někdy sjedním staminodiem), nitky bází přirostlé k bázi koruny, buď všechny stejné, hustě chlupaté
(chlupy dl. jednobuněčné, bělavé nebo fialové), nebo 2 dolní (přední) delší a tlustší, chlupaté nebo
± lysé, prašníky ledvinovité, příčně nasazené na nitky nebo zdánlivě vertikálně postavené (dl. sbí-
havé), pylová zrna trikolpátně-porátní, ± elipsoidní; čnělka dlouhá, blizna jednoduchá, paličkovitá
nebo mírně oboustranně sbíhavá, semeník dvoupouzdrý, s četnými vajíčky. Plod septicidní tobolka.
Semena četná, drobná (obvykle do I mm), obvykle světle hnědá, s hustou důlkatou skulpturou. —Více
než 350 druhů převážněve v. Středozemí; přirozené areály nemnohadruhů zahrnují i celou Evropu
(kroměnejsevernější),s.Afriku aAsii ažpo centrálníČínu.Druhotnýareálroduzahrnujei j. Afriku,
Severnía Jižní Ameriku, australoasijskouoblast aJaponsko.—Alogam. Entomogam.

Význam: Oblíbené léčivé rostliny. Oficinální droga (Flos verbasci) je používána v přípravcích
a směsích jako expektorans a bronchosekretolytikum, podobně jako v lidovém léčitelství. Méně často
jsou využívány odvary nebo obklady z listů, popř. kořeny dvouletých druhů. Nejčastěji využívané

*) Zpracoval J. Kirschner
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a také pěstované druhy jsou Verbascumdensiflorum, V. phlomoides a ojediněle je využívána i V.
thapsus, ačkoliv i malokvěté druhy (zvl. V. nigrum) účinné látky obsahují. V dřívější době se květy
používaly i při výrobě alkoholických nápojů (barvivo).

Poznámka I : Divizny obsahují charakteristický pentasacharidverbascosu.V listech je obsaženmonoterpenoidnĺ iri-
doidnĺ glykosid aucubin. Květy obsahují slizové látky, karotenoidy,saponiny,hlavně verbascosaponins aglykonem verbasco-
geninem, flavonoidy (hlavně rutin, hesperidin,apigenin, luteolin), a tzv. thiapsikyselinu,

Poznámka 2: Do následujícího klíče nejsouzařazenikříženci. Ti seobvykle vyskytují mezi rodiči, mají intermediární
vzhled, jejich pyl je sterilní a nevyvíjejí semena.

la

b

2a

b

3a
b

4a

b

5a

b

6a

b

7a

b

8a

Květy jednotlivé, dl. stopkaté,skládající nepravý hrozen; lodyha v květenství s četnými dlouhými
nebokratičkými žláznatými chlupy, jiné typy chlupů buď zcela chybějí, nebov dol. části rostliny
jednoduché vícebuněčnéchlupy; stopky plodů obvykle delší než 12mm 2

Květy ve svazečcích,přisedlé nebokrátce stopkaté,květenství klasovité, větvenénebonevětvené;
lodyha v květenství plstnatá nebo pýřitá, chlupy vždy větvené, dvouramenné,hvězdovité nebo
kandelábrovité, žláznatéchlupy chybějí nebojen řídce vtroušenév plstnatémodění; stopky plodů
obvykle kratší než 12 mm . 3
Koruna tmavě fialová; lodyha při bázi pýřitá jednoduchými chlupy, v hor. části dosti hustě žláz-
natěchlupatá; stopky plodů 3—4xdelší než kalich; rostliny obvykle 35—65cm vys., listy v pří-
zemní růžici mnohem větší než nečetnélodyžní listy 1. V. phoeniceum
Koruna žlutá; lodyha při bázi ± lysá, v hor. části s roztroušenými žláznatými chlupy, jiné než Žláz-
natéchlupy v odění chybějí; stopky plodů 2—3xdelší nežkalich; rostliny obvykle 50—100cm vys.,
lodyharovnoměrně,±hustěolistěná, stř. lodyžní listy jenomálo menšínežpřízemní ........

2. V. blattaria
Nitky tyčinek fialově chlupaté
Nitky tyčinek bíle až nažloutle chlupaté

4

5
Čepelpřízemníchlistů nabázikrátceklínovitě zúžená,náhleuťatánebozaokrouhlená;květenství
obvykle větvené; delší stopky květů obvykle 3—6mm dl., ± stejně dlouhéjako kalich

3. V. chaixii
Čepelpřízemníchlistůsesrdčitoubází;květenstvíobvyklenevětvené;delšístopkykvětůobvykle
5—10(—12)mm dl., ca 2x delší než kalich 4. V. nigrum
Nitky všech tyčinek hustěvousatépo celé délce nebo nanejvýš v hor. 1/5 olysalé; prašníky všech
tyčinek stejně dlouhé, ledvinovité, nesbíhavé,nitky nasedajícínastředprašníků; květenství bohatě
větvené . 6

Nitky 2 dol. tyčinek lysé nebo řídce roztr. chlupaté; prašníky 2 dol. tyčinek delší než ostatní, pro-
táhle obvejcovité neboprotáhle ledvinovité, dl. nebo krátce sbíhavé,nabázi (popř. celým bokem)
nebo šikmo nasedající na nitku; květenství chudě větvené nebo nevětvené 7

Listy svrchu řídce chlupaté nebo± olysalé, sytě zelené, naspodušedobílepomoučenénebo tence
plstnaté; lodyžní listy obvykle zaokrouhlenou bází přisedlé, nesbíhavé;konektivy hor. 3 tyči-
nek chlupaté; tobolky obvykle 1,5—2,0xdelší než kalich; blizna paličkovitá; koruna obvykle
12—18mm v průměru . 5. V. lychnitis
Listy svrchuhustěžlutavě ažnašedleplstnaté,nažloutle šedavé,naspodutakésilně žlutavěplstnaté;
lodyžní listy na bázi výrazně ouškatěobjímavé; konektivy 3 hor. tyčinek lysé; tobolky 1,0—1,5x
delšínežkalich; blizna podlouhle obvejcovitá; koruna obvykle 20—30mm v průměru ...........

6. V. speciosum
Koruna šir. nálevkovitá, obvykle 12—25mm v průměru; prašníky 2 dol. tyčinek 1,5—2,0mm dl.,
obvykle3-4><kratšínež6—10mmdl. nitky, šikmo nasedajícínanitky,jen kratičcesbíhavé;blizna
ledvinovitá, nesbíhavá 7. V. thapsus
Koruna téměř kolovitá (ne nálevkovitá), obvykle 30—55mm v průměru; prašníky 2 dol. tyčinek
3,0—5,5mm dl., obvykle 1—2xdelší než 5—7mm dl. nitky, sbíhavé,přímo (zdánlivě bází) naseda-
jící na nitky; blizna v obrysu kopisťovitá, zřetelně sbíhavá 8

Střední a hor. lodyžní listy nesbíhavénebo jen kratičce sbíhavé(nikdy až k následujícímu listu,
takže lodyha není křídlatá), přízemní listy zřetelně řapíkaté; listeny 9—15mm dl.; nejdelší květní
stopka ve svazečku± stejně dlouhá jako kalich; lodyžní listy nevýrazně vroubkované; rostliny
obvykle 80-150 cm vys. 8. V.phlomoides
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b Střední a hor. lodyžní listy dokonale sbíhavé (obvykle až k dalšímu listu, takže lodyha šir. kříd-
latá), přízemní listy přisedlé; listeny 15—40mm dl.; nejdelší květní stopka ve svazečku ca 2x kratší
než kalich; lodyžní listy výrazně vroubkované; rostliny obvykle mohutné, 100—200cm vys

9. V. densij70rum

1. Verbascumphoeniceum L.—divizna brunátná
Tab. 46/2

VerbascumphoeniceumLINNAEUSSp. PI. 178, 1753.—
Syn.: Verbascumwallrothii BLUFFet FINGERH.Comp. FI.
Germ. 1:288, 1821.- Thapsusphoeniceus (L.) RAFIN.FI. Tel-
lur. 4:89, 1836.

Exsikáty: FI. Exs.Reipubl. Bohem.Slov., no 1172/1,11.
- PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 677. - TAUSCHHerb.
FI. Bohem., no 1067. Extra fines: BAENrTZHerb Eur., no
7083.- FI. Polon. Exs., no 466.

Vytrvalé nebo zřídka dvouleté byliny bez vět-
vených chlupů, s vřetenovitým, málo větveným
hlavním kořenem.Lodyha přímá, obvykle 35—65
cm vys., nevětvená,řídce olistěná.Listy přízemní
růžice řapíkaté,čepelnejčastěji podlouhle vejčitá,
řidčeji vejčitá nebopodlouhlá, zpravidla 5—15cm
dl., 3—8cm Šir.,na bázi nejčastěji náhle zúžená,
na vrcholu tupě Špičatáaž tupá, na okraji mělce
až nevýrazně vroubkovaná, na líci ± lysá, na rubu
žláznatě chlupatá, řapík až 4 cm dl., pokrytý po-
kroucenými jednoduchými chlupy; lodyžní listy
nejčastěji 2—4,vz. i chybějí, menší než přízemní,
dolní kratičce řapíkaté, podlouhle kopinaté, horní
přisedlé, čárkovitě kopinaté, drobné, oboustranně
žláznaté, vz. i s roztroušenými pokroucenými jed-
noduchými chlupy.Květenství nevětvenýnepravý
hrozen, dosti hustě žláznatě chlupatý, listeny od
báze květenství se zmenšující, dolní podlouhle
úzce kopinaté, až 2,5 cm dl., horní až čárkovité,
ca 0,5 cm dl.; stopky květní obvykle 12—25mm
dl., alespoň v hor. části hustě žláznatě chlupaté.
Kalich k bázi členěný v čárkovitě kopinaté, 4—7
mm dl., vně žláznaté cípy; koruna kolovitá, ne-
výrazně souměrná,2—3cm v průměru, temněfia-
lová, ojediněle načervenalá nebo bílá, báze ko-
runy žlutavá, korunní cípy vně lysé nebo velmi
řídce žláznatě tečkované, uvnitř lysé, 2 hor. cípy
někdy při bázi chlupaté; tyčinky stejné délky,
prašníky šikmo nasedající na nitku, nitky fialově,
pod prašníky Častobělavě hustě huňaté; čnělka
prohnutá, 5—8mm dl., blizna drobná, ± poloku-
lovitá. Tobolky ± vejcovité, na vrcholu tupě Špi-
čaté, 6—8mm dl., olysávající. V—VI. Hkf.

2n= 35,36 (čR: 18b.Dolnomor.úv.),32 (ex-
tra fines)

Variabilita: Na našem území je proměnlivost taxono-
micky nevýznamná (vzácně, asi následkem poškození, řídce
rozvětvené květenství; velmi zřídka květy bílé, např. Mod-
řanská rokle u prahy). Podstatněvětší variabilita se nachází
v j, a jv. Evropě, odkud je známo několik odchylek, nejvý-

znamnějšĺz nich je subsp.flavidum (Botss.) BORNM.sežlu-
tými květy, užšími lodyžními listy a hustěji chlupatými pří-
zemními listy (někdy uznávána za samostatný druh), ostatní
odchylky představují nanejvýš odrůdy.

Ekologie a cenologie: Xerotermní tráv-
niky a kamenité, nejčastěji jižně exponované
svahy,písčiny, světliny teplomilných lesů(borů či
doubrav), druhotně, byť zřídka, i železniční náspy,
nádraží, popř. i jiná druhotná stanoviště v územích
v blízkosti častéhovýskytu druhu. Na vysýcha-
vých, živinami, obvykle i vápníkem bohatých,
zpravidla hlubších hlinitých až písčitých půdách
zásadité reakce. Nejčastěji na spraších, sprašo-
vých hlínách, ale i vátých píscích, řidčeji vápen-
cové skalnaté podklady. Ve společenstvech řádu
Festucetalia valesiacae, zvl. svazu Festucion va-
lesiacae (diagnostický druh podsvazu Festuce-
nion valesiacae), řidčeji i svazu Bromion erecti,
popř. v degradačních stadiích těchto společenstev,
okrajově i svazu Quercion pubescenti-petraeae.

Rozšíření v ČR: Téměřv celémtermofy-
tiku, s těžištěmnaŽatecku,v Českémstředohoří,
v z. a stř. Polabí a dolním Pojizeří a na j. Moravě,
kde byla zvl. častá v jihomoravských úvalech, Ji-
homoravské a Znojemsko-bměnské pahorkatině.
Zejména dříve zasahovala okrajově i do teplejšího
mezofytika (zvl. najz. Moravě a v Polabí) a byla
nezřídka zavlékána i mimo uvedenáúzemí. Z řady
území vymizela nebo postupně mizí, což je pře-
vážně následkem změn stanovišť po přerušení
drobné pastvy a pod vlivem eutrofizace krajiny.
Od planárního do kolinního, zřídka suprakolin-
níhostupně(min.: při Labi, ca 150m;
max.: Českéstředohoří, vrch Lovoš, 500 m, za-
vlečená v Novém Městě na Moravě, 610 m). A
- Mapy:ŠMARDAXM 1963:map.257(Morava);
SLAVÍKin KvětenaČR 6:40,2000.

T: 2. Stř. Poohří, 3. Podkruš. pán. 4. Loun.-lab.
střed., 5. Terez. kotl., 7. Středočes. tab. (častěji zvl. v b. Pod-
řip. tab.),8.Ces.kras(vz.),9.Dol. Povlt.(vz.), 10.Praš.ploš.
(dříve zvl. v b. Prai kotl.), I l. Stř. Pol. (dříve často), 12.Dol.
Pojiz., 14.Cidl. pán. (vz.), 15.Vých. Pol. (vz a možnájen
druhotně, staré lit. údaje: Jaroměř, Hradec Králové, Májov
u Chrudimi), 16.Znoj.-brn. pah.(často), 17. Miku). pah., 18.
Jihomor. úv., 20. Jihomor. pah.—M: 30b.Rak. kotl. (Krupá,
přechodný výskyt), 35c. Příbr. Podbrd. (Bratkovice, pře-
chodný výskyt), 36a. Blat. (Závišín, zavlečená), 41. Stř. Po-
vlt. (mezi vrchem Závist a Komořany, Ť), 51. Polom. hory
(Brocno, nedaleko od hranice se7. Středočes. tab.), 52. Ral.-
bez. tab. (vz. na kontaktu s 12. Dol. Pojiz.; staré lit. údaje
z okolí Bělé pod Bezdězema herbářový doklad s lokalitou
Břehyňský rybník u Doks, KNEBLOVAPRC, jsou poněkud
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pochybné),53a.Českolip.kotl.(ČeskáLípa,vminulostiopa-
kovanězavlékána),63a.Žamb.(asi vysazenav Žamberku),
63h. Svit. úv. (Svitavy, zavlečená),63k. Moravskotřeb. vrchy
(Moravská T'řebová,přechodně na nádraží), 631. M. Haná
(Městečko Trnávka, zavlečená),64a. Průh. ploš. (zavlečená
v Průhonickém parku), 65. Kutnoh. pah. (Kolín, vrch Bedři-
chov),67.Ceskomor.vrch. (NovéMěstonaMoravě,opako-
vaně zavlečená), 68. Mor. podh. Vysoč. (vz. v teplejší části),
70. Mor. kras (Brno, vrch Hády a lit. údajebezpřesnélokali-
zace,dnesasi t), 71. Drah. vrch. (ve všech fyt. p., alečastěji
pouzev c. Drah.podh.),72.Zábř.-unič.úv.(Leština;Štern-
berk,obavýskytypřechodné),76a.Mor.bránavl. (Tučín;Že-
latovice).

TěsnězahranicemiČRvPolskusevyskytujediviznabru-
nátnávOpavsképahorkatiněj. odobceKietrz.ÚdajezChřibů
aŽdánickéholesasevztahujínaokrajovéčástiJihomoravské
pahorkatiny.

Celkové rozšíření: Jihovýchodní Evropa, od Itálie,
Rakouska,v. části Německa(souvisleji od Saska-Anha1tska),
Cechaj. Moravypo s.Řecko,s.Černomoří,TureckoaKav-
kaz, na východ po jihovýchod evropskéhoRuska,jz. a j. Si-
biř, s. Írán,StředníAsii. Druhotnývýskyt roztroušeněaždo
Francie, j. Skandinávie a sz. Ruska. — Mapy: MURBECK
1939:12; MEUSELVergleichende Arealkunde 2:map 7 lb,
1943; SZAFERSzataRošl. Polski I :175, 1959; KNAPPin KNAPP
et a).Hercynia, ser.n., 15:386, 1978;MEL:sELetal.1978:389.

2. Verbascum blattaria L. — divizna švábovitá
Tab. 46/1

VerbascumblattariaLINNAEUSSp.Pl. 178,1753.—Syn.:
VerbascumrepandumWILLD.Enum.PL.i :226,1809.—V.blat-
tariforme GRISEB.Arch. Naturgesch. 18:321, 1852.

Exsikáty: TAUSCHHerb.FI. Bohem., no 1068.—Extra
fines.: BILL.OT FI. Gall. Germ. Exs., no 56. —SINTENIS Iter
Orient. 1889, no 1411.

Dvouleté byliny, v hor. části žláznatěchlupaté
(nežláznaté chlupy zcela chybějí), s tmavým, vře-
tenovitým, málo větveným hlavním kořenem. Lo-
dyha přímá, obvykle 30—80(—130)cm vys., ne-
větvená, olistěná, nabázi lysá, výše sestopkatými
až téměř přisedlými žlázkami. Přízemní listy
krátce řapíkatéažpřisedlé,čepelpodlouhlá ažob-
kopinatá, vz. až obvejčitá, nejčastěji 5—20cm dl.,
2—5cm šir., na bázi klínovitě až náhle zúžená, na
vrcholu tupá, výrazně vroubkovaná až vroubko-
vaně mělce laločnatá, často na bázi hluboce pe-
řenolaločnatá, lysá; lodyžní listy četné, dosti ná-
padně od báze lodyhy se zmenšující, mírně
srdčitou nebouťatoubázípřisedlé, podlouhle ko-
pinaté až protaženěkopinaté, na vrcholu ± špi-
čaté,hruběvroubkované nebovroubkovaně pilo-
vité. Květenství nepravý hrozen, vz. na bázi
s několika postranními větvemi; listeny od báze
se zmenšující, dolní trojúhelníkovitě vejčité, až
15 mm dl., zubaté, horní uzoučce kopinaté, za-

špičatělé, ± celokrajné; květní stopky cm dl.,
žláznaté. Kalich až k bázi členěný v čárkovité, 5—8
mm dl., vně žláznaté cípy; koruna ± kolovitá až
mírně nálevkovitě kolovitá, nejčastěji 2,0—2,5cm
v průměru, světle žlutá, vně žláznatě chlupatá
a často červenofialově naběhlá, uvnitř lysá nebo
na bázi hor. cípu řídce fialově chlupatá, vz. ko-
runabílá; tyčinky nevýrazněnestejné,nitky 2 dol-
ních delšía tlustší, v dol. 2/3 fialově huňaté(nitky
hor. tyčinek celé fialově huňaté), prašníkyjedno-
stranněsbíhavéna nitku, u hor. postranních tyči-
nek prašníky ledvinovité, hor. stř. tyčinka nej-
kratší ze všech, s prašníkem polokulovitým až
kuželovitým; čnělka až 1cm dl., prohnutá,nabázi
žláznatá, blizna ± paličkovitá. Tobolky vejcovité
až téměřkulovité, 5—7mm dl., zprvu žláznaté,po-
zději olysávající. VI-VIII. Tf.

2n = 30 (extra fines)
Variabilita: Proměnlivost je ve stř. Evropě nevý-

znamná; popsané odchylky většinou zachycují tvarové ex-
trémy dol. listů. Bělokvětá forma byla nalezena zplanělá
u Vrchlabí. Podstatnějšívariabilita je soustředěnado Středo-
zemí.

Ekologie a cenologie: Ruderální stano-
viště, převážně navážky, rumiště, zeminou pře-
vrstvené rekultivované plochy, skládky, dříve čas-
to i podél řek a na hrázích a březích rybníků,
v intravilánech obcí jako archeofyt; zpravidla na
vysýchavých ažčerstvě vlhkých, obvykle těžších,
někdy i přeplavovaných, často ruderálních a ná-
sypových, hlinitých ahlinitopísčitých půdáchbo-
hatých dusíkem. V teplomilných a nitrofilních
ruderálních společenstvech; diagnostický druh
svazu Onopordion acanthii, okrajově i ve spole-
čenstvech svazu Dauco-Melilotion.

Rozšíření v ČR: Roztroušeněv termofyti-
ku apřilehlém teplejšímmezofytiku celéhoúzemí
s těžištěm výskytu v úvalech a nížinách větších
řek, zvl. Labe, dolní a stř. Moravy a dolní Dyje.
Častějšívýskytvmezofytikuje omezennajv.av.
Moravu a na kontaktní území s termofytikem,
jinde v mezofytiku jen přechodně. Frekvence vý-
Skytupoklesla zvl. mimo úvaly, zřejmě v souvis-
losti s urbanizací vesnice a celkovým ústupem
archeofytní vegetace; i v územích častějšího vý-
Skytu mají lokality přechodný charakter. Od pla-
nárního do suprakolinního, druhotně i do sub-
montánního stupně(min.: Děčín-Podmokly, 120
m; max.: Nové Město na Moravě, rybník Cihel-
ňák, 600 m).

Tab. 46: I Verbascumblattaria, Ia —Odění lodyhy v květenství.—2 V phoeniceum, 2a —
3 V.thapsus,3a—kandelábrovitý chlup, 3b—pestík, 3c —2 dolní tyčinky.
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T: l. Doup. pah. (Radechov), 2. Stř. Poohří (Nechranice;
Záhoří), 3. Podkruš. pán. (dříve roztr.), 4. Loun.-lab. střed.
(vz.), 5. Terez. kotl. (dosti Často), 7. Středočes. tab. (vz.), 8.
Ces.kras(Řevnice),10.—15.Polabí(roztr.ažhojně,zvl. po-
dél Labe), 16. Znoj.-bm. pah. (vz.), 17.Mikul. pah., 18. Ji-
homor. úv. (hojně), 19. B. Karp. step. (roztr.), 20. Jihomor.
pah., 21.Haná (roztr.). —M: 24a.Cheb.pán.(Cheb), 31.Plz.
pah.(roztr., zvl. v Plzni aokolí), 32.Křivokl. (2 km v.od obce
Svatá,přechodně, t 965), 36. Horaž. pah.(Radomyšl; Rojice,
Rojický rybník), 37n. Kapl. mezih. (Kaplice, starý lit. údaj),
41. Stř. Povlt. (Kňovice), 48b.Liber. kotl. (Liberec), 53a.Ce-
skolip.kotl. (ČeskáLípa;Sloupv Čechách,1884),55.Ces.
ráj (vz.), 56. Podkrk. (Liščí Kopec; Hořensko), 61a. Křivina
(Přepychy), 62. Litomyš. pán. (Němčice), 65. Kutnoh. pah.
(vz.), 66. Hornosáz.pah. (ČeskáBělá),67.Českomor.vrch.
(NovéMěstonaMoravě),68.Znoj.-brn.pah.(vz), 69a.Že-
leznoh. podh. (roztr.), 72. Zábř.-unič. úv. (Krakořice; Dětři-
chov;Želechovice),73b.Hanuš.vrch. (VelkéLosiny, 1933),
74b. Opav. pah. (Krnov, lit.), 76. Mor. brána(roztr. naPře-
rovsku), 77. Středomor.Karp. (vz.), 78. B. Karp. les. (roztr.),
79. Zlín. vrchy (roztr.), 81.Host. vrchy (Lukoveček), 83.Ostr.
pán. (zavlékána opakovaněk Vítkovicím a Ostravě), 84a.
Besk. podh. (Staříč).

Celkové rozšíření: Evropa, druhotněi severní,z. Si-
biř, StředníAsie, Kavkaz,Turecko,frán, Afghánistán;sz.
Afrika. Přirozenás. hranicerozšířenínejspíšprobíhalaj. Ang-
lií, s.Německem a stř. Ruskem, druhotné výskyty zasahují da-
leko za tuto hranici; zavlečená i do Sevemí a Jižní Ameriky.
- Mapy: MURBECK1939:11; HARTL1965:58;MEUSELet al.
1978:389.

3. Verbascum chaixii VILL. —divizna jižní
Verbascum chaixii VILL Hist. Pl. Dauph. 2:491, 1787. —

Syn.: Verbascum gallicum WILLD. Linn. Sp. PI. 1:1005,
1797.- V. urticifolium LAM.Encycl. 4:220, 1797.- V. orien-
tale BIEB. FI. Taur.-Cauc. 1:160, 1808.

Celkové rozšíření: Jižní Evropa, na sever do Fran-
cie, Švýcarska,Rakouska,CR (hranicesouvisléhoareálu
druhu probíhá j. Moravou), Slovenska,jv. Polska (asi dru-
hotnč) a stř. a jv. evropskéhoRuska, naKavkaz, z. Sibiř, do
StředníAsiea sz.Číny, Mapy:MURBECK1939:10.

Značně variabilní druh, rozpadaj ící sena ně-
kolik poddruhů. V jz. části areálu, od Pyrenejí
po Slovinsko, převážně však v z. Alpách se
vyskytuje subsp. chaixii, charakterizovaná nej-
nápadněji přízemními listy na bázi čepele
laločnatě zubatými a částečně lysými nitkami
tyčinek. Na středoevropskou subsp.austriacum
navazuje na východě (od Ukrajiny až po Střední
Asii) subsp. orientale HAYEK, s nitkami po celé
délce hustě vousatými. Na Kavkaze a v jiných
okrajových částech areálu se vyskytují další
odchylky. V CR senalézápouzesubsp.austri-
acum.

(a) subsp. austriacum (R. et SCH.) HAYEK —
divizna jižní rakouská Tab. 47/2

Verbascumchaixii subsp.austriacum (ScHOTTex ROE-
MERet SCHULTFS)HAYEK Prodr. FI. Penins. Balcan. 2:127,
1929.—Syn. : Verbascumaustriacum SCHUITex R. et SCH.
syst Veg.4:341, 1819.-V. virensHosrF1.Austr.1:290, 1827.
—V. orientale auct. non BIEB. 1808.

Exsikáty: FI. Exs.Reipubl.Social.Čechoslov.,no
1662. —Extra fines: HAYEKFI. Stir. Exs., no 784. —MAGNIER
FI. Selecta Exs., no 1764. —REICHENBACHFI. Germ. Exs., no
1922.

Vytrvalé, obvykle 60—90(—130)cm vys. by-
liny s tlustým, vertikálním ažšikmým vřetenovi-
tým hlavním kořenem. Lodyha přímá, ± rovno-
měrně olistěná, mělce tupě rýhovaná, obvykle
řídce hvězdovitě chlupatá.Nejdolejší lodyžní lis-
ty dl. řapíkaté,sčepelí podlouhle vejčitou ažúzce
vejčitou, obvykle 10—15(—25)cm dl., 5—10cm šir.,
na bázi Šir. klínovitě zúženou, na okraji obvykle
jemně, často dvojitě vroubkovanou, na vrcholu
± špičatou, listy výše na lodyze krátce řapíkaté
nebo přisedlé, obvykle podlouhle šir. kopinaté,
k vrcholu lodyhy se postupně zmenšující, na bázi
klínovitě zúžené, jemně vroubkované, na vrcholu
špičaté, na líci až olysalé, na rubu tence plstnaté.
Květenství v obrysu vejčité až trojúhelníkovité,
řídce až bohatě obloukovitě latovitě větvené,
řídké lichoklasy složené z mírně oddálených až±
nahloučených, 2—5květých svazečků; listeny ko-
pinatéažčárkovité, 3—6mm dl., hvězdovitě chlu-
paté, nejdelší stopky ve svazečku 3—6mm dl.,
± stejně dl. jako kalich; kalich hluboce (do 3/4 až
téměř k bázi) členěný v ± čárkovité, 3—5mm (II.,
hvězdovitě chlupaté cípy; koruna ± kolovitá, jen
mírně souměrná, nejčastěji 16—20mm v průměru,
živě Žlutá, nezřetelně tečkovaná, vně hvězdovitě
chlupatá; tyčinky ± stejnotvaré, s ledvinovitými
nesbíhavými prašníky, nitky hor. tyčinek celé
hustě fialově vousaté, dol. tyčinek v krátkém
úseku pod prašníkem lysé; semeník vejcovitý,
s čnělkou na bázi chlupatou, blizna paličkovitá,
nesbíhavá. Tobolky vejcovité, 3—6mm dl., delší
než kalich, hvězdovitě plstnaté. VII—IX. Hkf.

2n = 26 (CR: 16.Znoj.-brn. pah.),36 (extra
fines)

Variabilita: Nepříliš promčnlivý poddruh; rostliny
s extrémně řídce větveným květenstvím jsou někdy označo-
ványjako f. simplex(BECK),avšakpředstavujíjen okraj běžné
variability. Rozdíly lze nalézt i v hustotě odění spodní strany
listů (rostliny s hustým nápadnějšímoděnímjsou označovány
jako var.pseudoorientale DOMIN;tento jev může být i ná-

Tab.47: I Verbascumnigrum, Ia —listy středníčásti lodyhy, lb —přízemní list, Ic —květ.—2 u chaixii subsp.austriacum,
2a—horní listy, 2b—dolní lodyžní list, 2c—květ.
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sledkem hybridizace mezi zavlečenými a domácími rostli-
nami, což je možné u rostlin od Roudnice nad Labem, odkud
je tato odrůda popsána).

Ekologie a cenologie: Travnaté a skal-
naté stráně, světliny teplomilných listnatých lesů
aborů, okraje anáspy komunikací, opuštěné lomy
a neobhospodařovanésadya okraje vinic, řidčeji
ruderalizované plochy na nádražích apod. Na vy-
sýchavých,hlubších hlinitých ažhlinitopísčitých,
živinami bohatých, obvykle zásaditých, někdy
silně skeletovitých půdách,nejčastěji na vápenci,
ale i na dalších, obvykle nekyselých podkladech.
Nejčastěji ve společenstvechsvazůFestucionva-
lesiacae a Bromion erecti, nezřídka i Geranion
sanguinei, popř. Onopordion acanthii.

Rozšíření v ČR: Termofytikumamezo-
fytikum j. Moravy, s těžištěm v Jihomoravském
okruhu a přilehlých územích mezofytika, na zá-
pad± souvisle ažnaDačicko, dálenasz.Moravu
hlavně podél říčních údolí až do okolí Svitav
a Moravské Třebové, na s. Moravu jen zavlékán
na v. Moravě dosahuje do lesních Bílých Karpat
a Zlínskýchvrchů.V Cecháchpřirozenývýskyt
omezenna okolí ČeskéhoKrumlova, jinde jen
druhotně,častějšípřechodnývýskyt jen v j. Ce-
chách (zřejmě zavlékánas vápencovým štěrkem
z Krumlovska a podél železnic, a to i do oreofy-
tika). Přechodný výskyt lze očekávat i podél
železnicve v.Čechách,ačkoliv odtudnebylpod-
druh dosud zaznamenán. Od planárního do supra-
kolinního stupně, zřídka i ve stupni submontán-
ním (min.: Lanžhot, ca 150 m; max.: Chřiby,
vrchol vrchu Brdo, 560 m; druhotně Nové Město
naMoravě, ca600m, PraskolesyuTelče,560 m).
—Mapy: ŠMARDAXM 1963:map.255(Morava,
mapa značně neúplná).

T: 5b.Roudn. písky (Libotenice, kdysi zavlečená;Roud-
nice nad Labem, s pochybami uvádí UNARSeveročes.Přír.
14:45,1983), 16—20.Jihomor.Okr.(hojněaž roztr.),21.Haná
(roztr. v j, ajv. části, v blízkosti Olomoucenapř.Slatinice). —
M: 36b. Horaž. (Sv. Anna u Břežan, zavlečená), 37i. Chvalš.
Předšum.(Smčdeč,asipřechodně,1996),371.Českokr.Před-
šum.(dostihojněvokolíČeskéhoKrumlova,naseverkeZlaté
Koruně, zavlečenái na pomezíHornovltavskékotliny do blíz-
kosti Cernév Pošumaví),38. Bud. pán.(CeskéBudějovice,
u železnice), 39. Třeboň. pán. (Chlum u Třeboně; železniční
zastávkaLužnice; Suchdol nadLužnicí, všudezavlečená),63.
Českomor.mezih.(naželezniciu MoravskéTřebovéaSvi-
tav),67.Českomor.vrch.(roztr.v moravskéčásti,nejdálena
severa severozápadaž k Jihlavě, Třešti a Telči a severněod
Bystřice nad Pernštejnem k Víru), 68. Mor. podh. Vysoč.
(často,zasahujei naDačicko), 70.Mor. kras(často),71.Drah.
vrch. (hojně v j. a jv. části, jinde vz.), 73a. Rychleb. vrch.
(Dolní Lipová —Jeseník,zavlečená),74b. Opav. pah. (Kyle-
šovice, zavlečená),75. Jes.podh. (Kyjovice —Budišovice, za-
vlečená), 76. Mor. brána (Hranice na Moravě, železnice), 77.
Středomor. Karp., 78. B. Karp. les. (roztr.), 79. Zlín. vrchy
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(vz.), 80a. Vset. kotl. (Kateřinice, zavlečená), 83. Ostr. pán.
(Ostrava-Petřkovice, zavlečená), 84a. Besk. podh. (Hukvaldy.
hradní vrch). —O: 88e. Trojmez. hor. (Stožec, přechodně se
štěrkem), 90. Jihl. vrchy (Praskolesy z. od Telče, zavlečená;
Mrákotín,urybníkůsz.odobce),91.Žďár,vrchy(NovéMěsto
na Moravě, železniční stanice).

Poznámka: ELIÁŠ (Severočes. Přír. 18:33—36, 1985)
uvádídvavýskyty V.chaixii subsp.austriacum z nádražíVše-
taty a Stará Boleslav, spolu s V. densiflorum. Nálezy se ne-
podařilo ověřit; na uvedenýchmístech sehojně vyskytují V.
phlomoides a V. lychnitis. Je možné, žepři povrchním pozo-
rovánízvlakubyly tytodvojicedruhůzaměněny.ÚdajezPelh-
firnova a Jindřichova Hradce mohou být následkemzáměny
s V. nigrum, nebo snadpřechodnévýskyty V. chaůrii subsp.
austriacum.

Celkové rozšíření: Jižní část stř. Evropy; od v. Ra-
kouskaa j. Moravy po severBalkánskéhopoloostrova,navý-
chod pojv. Polsko a z.Ukrajinu. —Mapy: MURBECK1939:10
(nepřesná).

4. Verbascumnigrum L. —divizna černá
Tab. 47/1

Verbascumnigrum LINNAEUSsp. Pl. 178, 1753.-Syn.:
VerbascumalopecurusTHUILL.FI. Envir. Paris,ed. 2, p. 110,
1799. - V. parisiense FI. Envir. Paris, cd. 2, p. 110,
1799.- V. thyrsoideumHOSTFI. Austr. 1:289, 1829.

Exsikáty: FI.Exs.Reipubl.Social.Čechosl.,no1663.
-TAUSCH Herb. FI. Bohem., no 1064.- Extra fines.: BRAUN-
BLANQUErFI. Raet. Exs., 377. —FI. Exs. Austro-Hung., no
1743. -PJ. Fini. Exs., no 907.

Vyb•valé,obvykle cm vys., při
bázi řídce hvězdovitými a kandelábrovitými
chlupy chlupaté, v hor. části až ± plstnaté byliny
s tlustým vřetenovitým hlavním kořenem. Lodyha
přímá, nevětvená nebo při bázi květenství s ne-
četnými tenkými, šikmo odstálými větvemi,
mělce rýhovaně hranatá, načervenalá až červe-
nohněděnaběhlá.Listy přízemní růžice řapíkaté,
čepel protaženě vejčitá, (12—)15—20(—30)cm dl.,
obvykle 5—15cm šir., na bázi srdčitá, na okraji,
zvl. při bázi hrubě vroubkovaná, na vrcholu špi-
čatá, na líci temně zelená, řídce chlupatá až oly-
salá, naspodu tence plstnatá, řapík obvykle 5—15
cm dl.; lodyžní listy výrazněmenší nežpřízemní,
podobného tvaru, v dol. části lodyhy krátce řapí-
katé,horní přisedlé.Lichoklas obvykle hustý,slo-
žený z četných, ± drobnokvětých, (2—)5—8květých
svazečků,zřídka při bázi s několika (u poškoze-
ných jedinců až s četnými) tenkými, přímo od-
stálými větvemi; listeny čárkovité, obvykle 4—10
mm dl., nejdelší květní stopky obvykle 5—10mm
dl., asi 2x delší než kalich. Kalich až téměř k bázi
členěný v čárkovitě kopinaté, špičaté cípy, 3,5—4,5
mm dl.; koruna ± kolovitá, nevýrazněsouměrná,
16—24mm v průměru, světle žlutá, vz. bílá, při
ústí jemně fialově skvrnitá, jemně průsvitně
tečkovaná, vně chlupatá; tyčinky ± stejnotvaré,
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2 dolní o málo delší, všechny hustě fialově vou-
saté, prašníky ledvinovité, nesbíhavé; blizna stla-
čeně paličkovitá. Tobolky úzce vejcovité, 4—5mm
dl., plstnaté.VI-IX. Hkf.

2n = 30, 32, 34 (extra fines)
Variabilita: Dosti proměnlivá v hustotěodění listů, ale

i vevelikosti květůadélcelistenů.Všechnytyto odchylky spa-
dají do normálníamplitudy proměnlivosti, avšakbyly popsány
pod řadou vnitrodruhových jmen. Vzácně se vyskytuje
lokvětávarianta(Srbskov Českémkrasu;Chudenice;Rájov
u ČeskéhoKrumlova;Jiříkovice;Vyškov).

Ekologie a cenologie: Rumiště, říční ná-
Plavy a terasy, ruderalizované trávníky, silniční
příkopy a svahy podél komunikací, zarůstající
lesnípaseky,lesnícesty,navážkyzeminy aterénní
úpravy v blízkosti novostaveb, lomy. Na čerstvě
vlhkých až vysýchavých, někdy přeplavovaných,
převážněantropogenních, štěrkovitých až hlini-
tých, obvykle dusíkem a živinami bohatých pů-
dách, slabě zásaditých až kyselých. Nejčastěji ve
společenstvechsvazuDauco-Melilotion (v opti-
mu vespolečenstvuEchio-VerbascetumSISSmGH
1950), nezřídka i svazu Arction lappae, dále ve
společenstvech ruderalizovaných pasek (snad
Atropion bellae-donnae) a lemů, řidčeji i v dal-
ších společenstvech řádu Onopordetalia acanthii.

Rozšíření v CR: V termofytikuamezofy-
tiku celého území; jediná větší lokální absenceza-
hrnuje Pavlovskékopce aJihomoravskou pahor-
katinu, jinde v nejteplejších pahorkatinách jen
vzácně. Do oreofytika zasahuje jen okrajově
a přechodně.Od planárního do submontánního
stupně(min.: více lokalit ca 150m; max.: České
středohoří, Milešovka, ca 750 m; Šumava, Ku-
bovaHuť, ca 900 m). - Mapy: SLAVÍKzpr. čs.
Bot. Společ. 1974.

T: téměř v celé oblasti [údaje chybějí z fyt. o. 17. Mikul.
pah.,20. Jihomor.pah.].—M: v celé oblasti [údajedosudchy-

z fyt. o. 23. Smrč.l. —O: 85. Kruš. hory (vz. a okrajově),
87.Brdy (vz.podélsilnic,dřívei Strašice),88.Šum.(vz.),91.
Žďár.vrchy (vz.), 92. Jiz. hory (vz.), 93. Krk. (vz.), 97. Hr.
Jes. (Karlov), 99. Mor.-slez. Besk. (roztr.).

Celkové rozšíření: Evropa (kromě jihoevropských
poloostrovů a jv. Ruska, s. Fennoskandiea s. třetiny evrop-
ského Ruska), a j. Sibiř. na východ až k jezeru Bajkal. —
Mapy: MURBECK 1939:11; HARTL 1965:58; HULTĚN NE
1986:815.

5. Verbascumlychnitis L. —divizna knotovitá
Verbascumlychnitis LINNAEUSsp. PJ.177, 1753.

Dvouleté byliny s dlouhým větveným vřete-
novitým hlavním kořenem. Lodyha přímá, až
100—140cm vys., mělce rýhovaná, tence bělavě
hvězdovitě plstnatá, ± rovnoměrně olistěná. Listy
svrchu temně zelené, roztr. hvězdovitě chlupaté

až olysalé, ojediněle i tence plstnaté, naspodu
tencešedobíleplstnaté; listy přízemní růžice kra-
tičce křídlatě řapíkaté, čepel podlouhle kopinatá,
obvykle 15—30cm dl., 6—12cm šir., na bázi zne-
náhla klínovitě zúžená, nestejně vroubkovaná až
vroubkovaně pilovitá, na vrcholu tupě špičatá; lo-
dyžní listy od báze lodyhy postupně se zmenšu-
jící, s bází postupněpřecházejícíod klínovité po
dosti náhlestaženou,hor. lodyžní listy ± kopinaté,
dl. zašpičatělé,obvykle běloplstnaté,jakoby po-
moučené. Květenství bohatě latovitě větvené, vět-
ve šikmo nevýrazným obloukem odstálé, řídké
lichoklasy tence běloplstnaté, složenéz 2—8kvě-
tých, mírně oddálených nebo splývajících sva-
zečků; listeny úzce kopinaté až čárkovité, ± stejně
dlouhé jako svazečky (v hor. části květenství
kratší), nejdelší květní stopky 6—10mm dl., na
bázi s listenci, výrazně delší než kalich. Kalich až
k bázi členěný v čárkovitě kopinaté, 3,0—3,5mm
dl., bělavěplstnaté,později olysávajícícípy; koru-
na ± kolovitá až mírně nálevkovitě kolovitá, ca
12—18mm v průměru, živě žlutá, bílá nebo bledě
žlutavá, jemně průsvitně tečkovaná, vně řídce
hvězdovitě chlupatá; tyčinky ± stejnotvaré, dol.
tyčinky s lysým konektivem a hor. částí nitky
(větší Částnitky bělavě vousatá), horní s konek-
tivem a celými nitkami hustě bělavě vousatými,
prašníky ledvinovité, nesbíhavé; čnělka ca 5 mm
dl., na bázi chlupatá, blizna stlačeněpaličkovitá.
Tobolky úzce až elipsoidně vejcovité, 4—5mm
dl., 2,0—2,5 mm šir., až 2x delší než kalich, bě-
lavě hvězdovitě chlupaté, později olysávající.
VI-VIII. Tf.

Variabilita: Druh dosti proměnlivý, nejvýznamnější
odchylky senacházejí v j. části areálu (Středozemí), zvl. v s.
Africe, Španělsku,naBalkánskémpoloostrově.Podlebarvy
květů a dalších méně nápadných korelujích znaků sedruh roz-
padánadvapoddruhy,převážnězápadnísubsp.moenchiiano-
minátní poddruh, který ses proměnlivou frekvencí vyskytuje
téměř v celém areálu druhu.

Ekologie a cenologie: Výslunné křovi-
naté a travnaté kamenité a skalnaté stráně, vý-
hřevné svahy, náspy a svahy podél komunikací,
lesní lemy a světliny listnatých lesů, často i v okolí
lomů a štěrkoven a na navážkách, na mírně su-
chých až vysýchavých, často mělkých, slabě zá-
saditých až kyselých půdáchs různým obsahem
živin, na široké škále podkladů. Ve společenst-
vech svazů Festucion valesiacae aBromion erecti,
Často i svazu Geranion sanguinei, popř. Prunion
fruticosae či Quercion pubescenti-petraeae, řid-
čeji svazu Hyperico perforati-Scleranthion pe-
rennis, Arrhenatherion, druhotně i svazů Ono-
pordion acanthii a Dauco-Melilotion.
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Celkové rozšíření: Evropa od Velké Británie a Pyre-
nejskéhopoloostrovanajihovýchodažpos.CemomořĺaKav-
kaz, na východ po j. Povolží a jz. Sibiř. Severníhranicepři-
rozenéhoareáluprobíhánejspíšs.Německem,s.Polskemastř.
Ruskem, dále na severvšak existují četnádruhotná naleziště
v s. evropskémRusku,Skandinávii aSkotsku.Zasahujeokra-
jově do s. Afriky (Maroko), druhotně i v SeverníAmerice. —
Mapy: MURBECK1939:14; MEUSELet al. 1978:389.

la Koruna žlutá, v ústí bez nafialovělého zbar-
vení; tyčinky světle žluté; květy slabě vonné

(a) subsp.lychnitis
b Koruna bílá, v ústí s ± nafialovělým prsten-
cem; tyčinky oranžově žluté; květy nevonné

(b) subsp.moenchü

(a) subsp.lychnitis —divizna knotovitá pravá
Tab. 48/2

Verbascumlychnitis subsp.lychnitis.—Syn,: Verbascum
bracteatumC. PRESLin J. et C PRESLDelic. Prag.214, 1822.
—V.biebersteinii BESSEREnum. P}.Volhyn, 53, 1822.—V. or-
chideum HosrFl. Austr. :288, 1829.-Lychnitis lutea FOURR.
Ann. Soc. Linn. Lyon, ser. n., 17:125, 1869.

Exsikáty: FI.Cechosl.Exs, no 1247.-PETRAKF1.Bo-
hem. Morav. Exs., no 1270. —TAUSCHHerb. FI. Bohem., no
1062. —SIEBERFI. Bohem., cent. I, no 22. —Extra fines: FI.
Exs. Austro-Hung., no 3289.

Koruna žlutá, v ústí bez nafialovělého zbar-
venĺ; tyčinky světle žluté. Květy slabě vonné.

2n = 26, 32, 34 (extra fines)
Variabilita: Poddruh se širokou škálou běžné pro-

měnlivosti, Zejména hustota odění může být odchylná a rost-
liny s nápadně naspodu olysalými listy bývají označovány
jako var. glabrum PAJND.Odchylky vevelikosti květů ahus-
totěvětvení květenstvínemají (u našichrostlin) taxonomický
význam.

Rozšíření v ČR: V temofytiku celého
územíhojně ažroztroušeně(chybípouzev Bílých
Karpatech stepních), v mezofytiku velmi nerov-
noměrně, zvl. hojně v teplejším mezofytiku j.
částiCecha Moravys výchozytvrdšíchhornin
a sříčními kaňony.V s.a v. Cechách(od severo-
českých výběžků a Podkrkonoší na východ) a na
s. a v. Moravě buď chybí úplně, neboje jen zřídka
zavlékána.Od planárníhodosubmontánníhostup-
ně, s těžištěm v kolinním a suprakolinnĺm stupni
(min.: Děčín, ca 130 m; max.: Přimda, hradní
vrch, ca 840 m; přechodněna vrcholu hory Kleť,
ca1080m).-Mapy: ŠMARDAXM 1963:map.256
(Morava).

T: l. Doup. pah. (hojně), 2. Stř. Poohří, 3. Podkruš. pán.,
4. Loun.-lab. střed., 5. Terez. kotl. (vz.), 6. Džbán, 7. Středo-
čes.tab.,8. Ces.kras(hojně),9. Dol. Povlt.(hojně), 10.—15.
Polabí (dosti hojně, kromě nejsevernějšíčásti), 16.Znoj.-brn.
pah. (hojně), 17.Mikul. pah., 18.Jihomor.úv. (Častějiv j. az.
části), 20. Jihomor. pah. (vč. výskytů na hranici se 77. Stře-
domor.Karp.), 21. Haná(převážněv j. a z. části, navýchodě
vz., v okolí Olomouce jen zavlékaná). M: 24. Hor. Poohří
(často),25.Krušn.podh.,26.Čes.les,27.Tachov.bráz.(vz.),
28.Tep. vrchy, 29. Doup. vrchy, 30. Jesen.-rak.ploš., 31.Plz.
pah. (často), 32. Křivokl. (hojně), 34. Plán. hřeb. (vz.), 35.
Podbrd.(hojně), 36. Horaž. pah. (často),37. Šum.-novohr.
podh. (často, hojněji na vápencích),38. Bud. pán. (vz.), 39.
Třeboň. pán., 40. Jihočes.pah., 41. Stř. Povlt. (velmi hojně),
42.,43. Votic. okr. (často), 44. Mileš. střed., 45, Verneř. střed.,
46. Lab. písk. (hlavně Děčín a kaňon Labe a při železnici),
48a.Žitav. kotl. (Horní Jindřichov,t), 51. Polom.hory,52.
Ral.-bez. tab. (roztr. v j. a z. části), 53. Podješ.(jen okrajově
najihu ajihovýchodě,údajez ČeskéLípy semohouvztaho-
vatk subsp.moenchiÔ,54. Ješ.hřb (Javorník,přechodně),55.
Čes.ráj,58.Sud.mezih.(Broumov;MaléSvatoňovice,vše
přechodně),60. Orl. opuky (vz.), 61.Dol. Poor}.,62. Litomyš.
pán.(vz.),63.Ceskomor.mezih.(vz, hlavněpři železniciod
ChocnědoČeskéTřebové),64.Říčan.ploš.,65.Kutnoh.pah.,
67.Českomor.vrch. (zřídka),68.Mor. podh.Vysoč.(hojně),
69. Želez.hory, 70. Mor. kras,71. Drah.vrch. (roztr.).72.
Zábř.-unič.úv. (vz. zavlékána:Štemberk;Leština; Zábřeh),
74b.Opav.pah.(Deštná;Píšo,75.Jes,podh.(vz.,častěji pouze
u Bruntálu), 76. Mor. brána (Příbor; Loučky; Odry; Svatý
pečeku Olomouce), 83. Ostr. pán. (vz zavlékána:Markvar-
tovice;ČeskýTZšĺn).—O: 88.Šum. (přechodněseštěrkem,
např. Modrava, Skelná, Pernek, Prášily), 85. Kruš. hory
(Nejdek, přechodně), 87.Brdy (dříve roztr. podél silnic).

Údaje z Krkonoš (SCHUSTLERArch. Přír. Výzk. Čech
16(4):90,1918)jsoujistěmylné.ŠMARDAXM 1963:map.256
uvádívmapětři nalezištěz okolí UherskéhoBrodu. Druh od-
tud není uváděn v novější souhrnné literatuře a ani v herbá-
řích odtud doklady neexistují, původ údajů se nepodařilo
zjistit.

Celkové rozšíření: Vyskytuje ses rozdílnoučetností
v celém areálu druhu, přičemž výskyt v z. Evropě je relativně
řidší, lokálně je i nahrazenasubsp.moenchii. Na východ od
Německaa z. Cechsenominátnĺ poddruhvyskytuje téměř
výhradně.

(b) subsp. moenchii (C. F. SCHULTZ)HOLUB et
MLADY divizna knotovitá bělokvětá

Verbascumlychnitis subsp. moenchii (C. F. SCHULTZ)
HOLUBet MLADÝSeveročes.Přír. 1978.- syn.:
Verbascummoenchii C. F. SCHULTZProdr.FI. Starg., Suppl.
I, p. 14,1819.—V.albumMILL. Gard.Dict., cd. 8, no 3, 1768,
p. p.—V. album MOENCHMeth. PI. 447, 1794,norn. illeg. —
V. lychnitis subsp.albumSCHÜBLERet MARTENSFI. Würtemb.
145, 1834, nom. illeg. —V. lychnitis var. albiflorum PFUND
Monogr. Gen.Verbas.Prodr. 36, 1840,nom. illeg.

Exsikáty: TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 1063 (ut V.
lychnitis album).

Tab.48: I Verbascumspeciosum,dolní list, la —horní lodyžní list. —2 u lychnitĺssubsp.lychnitis, 2a—dolní část rostliny
s kořenem,2b—částkvětenství s listenem,2c —květ, 2d—pestík.
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Koruna bílá, v ústí s ± nafialovělým prsten-
cem; tyčinky oranžově Žluté. Květy nevonné.

Variabilita: Poddruh s nevýznamnou proměnlivostí
postihující hustotuodění avětveníkvětenství.Formasesvětle
žlutými květy, v herbářovémmateriálu obtížně postižitelná
a v terénu dnes již nezjištěná, představuje zřejmě hybridní typ
mezi oběma poddruhy; byla popsánajako var. ochmleucum
PFUNDz okolí Prahy (konkrétní nalezištěneuvedeno).

Ekologie a cenologie: Uváděna jako dia-
gnostický druh podsvazuCoronillo variae-Festu-
cenion rupicolae.

Rozšíření v ČR: V mezofytikuz. Čech,
s těžištěm v z. části Krušnohorského podhůří,
v Doupovských vrších a na Karlovarsku, kde
místy zcela nahrazujenominátní poddruh.Výskyt
postupněvyznívá na Plzeňsku;dále na východ je
jen zřídka zavlékána, z Moravy existují jen staré
literární údajeo ojedinělémvýskytu. Hranice sou-
visléhovýskytuprobíház. Čechami.Od kolin-
níhodosubmontánníhostupně(min.:Šardice,ca
185m; max.:vrch Špičáku Popova,750m). —
Mapy: MLADÝin HOLUBet MLADÝ1978:151.

T: 1. Doup. pah. (dosti hojně), 9. Dol. Povlt (Praha-
Šárka,Jenerálka,dávnoŤ), 15a.Jarom.Pol. (Jaroměř,histo-
rický údaj,t), 20b.Hustop.pah.(Šardice,dávnoŤ).—M: 24.
Hor. Poohří (roztr.), 25a. Krušn. podh. vl. (častá v z. části),
26. Ces. les (Přimda, t), 28. Tep.vrchy (toztr.), 29. Doup.
vrchy (často), 31. Plz. pah. (vz.), 32. Kfivokl. (Nadryby;
Červenýmlýn v údolí Loděnice),33. Brani hv. (vz.), 53a.
Českolip.kotl. (ČeskáLípa, známáod80. let 19.stol.,potvr-
zenaještě1998),67.Ceskomor.vrch.(Slavonice,t), 68.Mor.
podh. Vysoč. (Nový Lískovec; Vranov nad Dyjí, lití), 72.
Zábř.-unič. úv- (Mohelnice, t).

Celkové rozšíření: Převážně v z. části areálu druhu,
kde lokálně převládá nadnominátním poddruhem:z. Evropa
od Pyrenejského poloostrova, Velké Británie, Francie a
zemskapo stř. Evropu, kde sehojněji vyskytuje v Německu,
z. Polsku, v Čechách,v Rakouskua Švýcarsku.Druhotně
i v Dánsku a Švédsku.

6. Verbascum speciosum SCHRADER—divizna
ozdobná Tab. 48/1

Verbascumspeciosum SCHRADERHort. Götting., fasc.
2:22, 16, 1809.

Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no 63.
Extra fines: SINTENISIter Orient, no 4702, 4842.

Statné dvouleté, hustě žlutavě kandelábrovitě
ahvězdovitě plstnaté,obvykle m vys. byliny.
Lodyha přímá, tuhá, hustěolistěná, dosti výrazně
tupěhranatá.Listy celokrajné, listy přízemní růži-
ce úzce podlouhlé až (úzce)podlouhle kopinaté,
obvykle 20—40cm dl., 5—8cm šir., na bázi zne-
náhla zúžené v kratičký křídlatý řapík nebo klíno-
vitou bázípňsedlé,navrcholu±špičaté,oboustranně
nažloutle hustě plstnaté, stř. lodyžní listy menší,
Šir. kopinaté, srdčitou bází přisedlé, nesbíhavé,
hor. listy šir. vejčité, ouškatěsrdčitou bázípřised-
lé, na okraji zvlněné, navrcholu zašpičatělé,nej-
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hořejší drobné. Květenství dlouhými obloukovi-
tými větvemi od báze bohatě latovitě rozvětvené,
lichoklasy složené z 3—9květých, obvykle sblíže-
ných, ± hustých svazečků; dol. listeny vejčitě ko-
pinaté, honí kopinaté, zašpičatělé,obvykle krat-
ší než svazečky, nejdelší květní stopky ve svazeč-
ku až 15mrn dl., při bázi slistenci, delší nežkalich.
Kalich až téměř k bázi členěný v čárkovitě kopi-
naté,3—6mm dl., plstnaté cípy; koruna ± kolovi-
tá,jen mírně souměrná,obvykle 22—30mm v prů-
měru, světležlutá, bezprůsvitného tečkování,vně
řídce plstnatá; tyčinky ± stejnotvaré, dolní nepa-
trně delší než horní, nitky hustě bělavě vousaté,
prašníky ledvinovité, nesbíhavé;čnělka 6—8mm
dl., při bázi chlupatá, blizna obvejcovitá.Tobolky
± vejcovité, ca 5 mm dl., 3—4mm šir., delší než
kalich, ± hustěplstnaté. VI—VIII. Tf.

2n= 30(čR: 17a.Dunaj.kop.),28,36(extra
fines)

Variabilita: Naše populace vykazují nevýznamnou
proměnlivost;pozoruhodnějšíodchylky sevyskytují v j. Evro-
pČ.U nássevyskytuje pouzc typická subsp.speciosum.

Ekologie a cenologie: Výhřevnékřovina-
té stráně a světliny rozvolněných teplomilných
listnatých lesů, řidčeji druhotné druhově bohaté
xeroterrnní trávníky. Na vysýchavých, obvykle
skeletovitých, minerálně bohatých půdách slabě
zásadité reakce. Ve společenstvech svazů Gera-
nion sanguinei a Quercion pubescenti-petraeae,
řidčeji v narušených společenstvech řádu Festu-
cetalia valesiacae, popř. svazu Bromion erecti.

Rozšíření v ČR: Přirozenývýskytomezen
na okolí zříceniny Nový hrádek v údolí Dyje nad
Znojmem (někdy lokalizován jako Podmolí či Lu-
kov), nejspíš přirozený, jistě dlouhodobý výskyt
byl pozorován v Toužíně na Dačicku; přechodný
výskytje rovněžomezennaj. Moravu, kdesedruh
nalézal ojediněle např. v okolí Nejdku a Lednice,
u Horních Dunajovic, ale i na Kraví hoře v Brně
a v Třebíči. V Olomouci byla nalezena v r. 1930
zplanělá z botanické zahrady. V kolinním a sup-
rakolinním stupni (min.: Lednice, ca 170—180m;
max.: zřícenina Nový hrádek u Znojma, ca 300
m). A—Mapy: ELIÁŠBiológia, Bratislava, 36:73,
1981;ELIÁŠživa 29:175, 1981;HOLUBet ELIAS
in Červená 1999:396(mapyneúplné).

T: 16. Znoj.-brn. pah. (pouze přechodně: Bmo, Kraví
hora; Horní Dunajovice, vrch Koráb), 18a.Dyj.-svr. úv. (Led-
nice; Nejdek, na obou místech asi jen přechodně), 18b. Dol-
nomor. úv. (Mikulčice, přechodněu archeologických vyko-
pávek).—M: 68. Mor. podh.Vysoč. (Nový hrádeku Znojma,
dosudbohatápopulace;Třebíč, pod zámkem,zavlečená;Tou-
žín u Dačic, asi přirozený výskyt).

Ve starých moravských pramenech, zpochybněných
již Obornym, se nalézají údaje o výskytu V. speciosum
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u Mikovic u Uherského Hradiště (SCHLÖGL)a na hradním vr-
chu u Svojanova (NIESSNER);oba údaje jsou nedoložené a mo-
hou představovat přechodný výskyt druhu nebo mylné určení.
V literatuře i na herbářových schedáchse objevuje i údaj
„Znojmo", který je nespíš možno vztáhnout na Nový hrádek,
byť přechodnývýskyt přímo ve městěnení vyloučen. KOSTE-
LEIZXY(FI. Prag. i05, 1837)uvádí výskyt v okolí Prahy,což
je zjevnýomyl.

Celkové rozšíření: Jihovýchodní část stř. Evropy
(Rakousko,j. Morava, kudy prochází nejsevernějšíČásthra-
nice areálu, Slovensko, Maďarsko, Moldávie, Rumunsko, jz.
Ukrajina), s. část Balkánskéhopolostrova, najih po Albánii,
Makedonii, Bulharsko a s.Řecko, s. Turecko,Zakavkazí, sz.
Írán.—Mapy:MURBECK1939:23.

7. Verbascum thapsus L. —divizna malokvětá
Tab. 46/3

Verbascum thapsus LINNAEUSsp. Pl. 177, 1753. -Syn. :
Verbascumalatum LAM. FI. Franc. 2:259, 1779, nom. illeg. —
V. elongatum WILLD. Enum. P). 223, 1809.—V. linnaei PFUND
Monogr. Gen.Verbas.Prodr. 18, 1840,nom. illeg. —V. walli-
chianum BENTH,in DC. Prodr. 10:231, 1846. —Thapsus lin-
naei Opłz Sezn. Rostl, Květ. Ces. 95, 1852.—T. montanus
(SCHRADER) Opłz sensuOpłz Sezn.Rostl. Květ. Ces. 96,
1852, non sensuorig. —Verbascumthapsus subsp.semide-
currensCELAK.Prodr.FI. Böhm. 2:314, 1872.- V.silesiacum
SCHUBE Jber. Schles. Ges. Vaterl. Cult. 1912. - V.

thapsus subsp.silesiacum (SCHUBE)WERNERAllg. Bot. Z.
19:65, 1913.

Exsikáty: TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 1059. —Extra
fines: BILI-cr FI. Gall. Germ. Exs., no 3441. —FI. Exs. Aus-
tro-Hung., no 1740. - HAYEKFI. Stir. Ew, no 1242. - REI-
CHENBACHFI. Germ. Exs., no 635.

Dvouleté, hustě šedobíle až nažloutle plstnaté
byliny s kandelábrovitými a hvězdovitými chlu-
py; hlavní kořen tlustý, vřetenovitý, vertikální.
Lodyha přímá, nejčastěji cm vys.,
tuhá, nevětvená, hustě olistěná. Listy hustě
měkce bělavě nebo nažloutle plstnaté, listy pří-
zemní růžice přisedlé nebo nevýrazně kratičce řa-
píkaté, obvykle podlouhle obkopinaté až úzce
obkopinaté, obvykle 15—30cm dl., 3—8cm šir.,
znenáhla v úzce klínovitou bázi se zužující, měl-
ce vroubkované až téměř celokrajné, na vrcholu
tupě špičaté, stř. lodyžní listy obvykle obkopinaté
nebo podlouhle obkopinaté, dokonale sbíhavé
(lodyha úzce křídlatá), hor. listy menší a širší, do-
konale sbíhavé, všechny listy ± přímo odstálé,
takže habitus rostliny nápadně úzce válcovitý. Li-
choklas ± hustý, obvykle nepřetrhovaný, nevět-
vený, složený z 3—7květých svazečků; listeny
úzce vejčitě kopinaté, zašpičatělé, obvykle 1,0—
1,5 cm dl., kratší než svazečky; nejdelší květní
stopka ve svazečkuna bázi k vřetenu květenství
přirostlá, volná část nanejvýš 5 mm dl., vždy
kratší než kalich. Kalich až k bázi členěný v ± ko-
pinaté, 8—12mm dl. cípy s výraznou stř. žilkou,
hustě plstnaté; koruna nálevkovitě kolovitá,

obvykle 12—25mm v průměru, živě žlutá, tyčinky
nestejné, 2 dolní s prašníky šikmo nasedlými
nebo krátce sbíhavými, 1,5—2,0mm dl. a nitkami
6—10mm dl., obvykle 3—4xdelšími než prašníky,
lysými nebo s řídkými jednoduchými chlupy, 3
hor. tyčinky kratší, s prašníky ledvinovitými
a nitkami hustě bělavě vousatými; čnělka 6—10
mm dl., blizna stlačeně paličkovitá, nesbíhavá.
Tobolky šir. jehlanovitě vejcovité, obvykle 8—9
mm dl., ca 6 mm šir., ± stejně dlouhé jako kalich,
plstnaté. VII-IX. Tf.

2n= 36(ČR:42b.Táb.-vlaš.pah.)
Variabilita: Mimo našeúzemídruhznačněprorněn-

livý. Rozpadáse na několik poddruhů, geograficky nejbližší
k našemu nominátnĺmu poddruhu je subsp. crassifolium
CAM.) MURB.(syn.: VerbascummontanumSCHRADER),vy-
skytujĺcĺ sev jz. Alpách a v Pyrenejích. Na našemúzemí je
druh málo proměnlivý a odchylky ve tvaru listů (někdy roze-
znávanéjako subsp. semidecurrensCELAK.)nevybočují
z Nžné variability.

Poznámka: Staří čeští autoři, počínaje bratry Preslo-
vými a Opizem, uváděli jako součástčeskékvěteny takéVer-
bascum montanum SCHRADER.Již PFUND(1840) tento údaj
správně zpochybnil.

Ekologie a cenologie: Lomy, skalnaté
svahy, rozvolněná vegetace na hrázích, náspech
podél komunikací, zvl. podél železnica nanádra-
žích, výslunná rumiště azarůstající sutě,kamenité
manipulační a rekultivované plochy, pískovny,
poříční štěrkovité náplavy, řidčeji narušenélesní
lemy, sušší paseky, násypy stavebních materiálů;
na půdách čerstvěvlhkých nebo častěji vysýcha-
vých, živinami bohatých ažchudších, obvykle ka-
menitých, štěrkovitých nebo i písčitých (někdy
i škvárové neopedony), se zásaditou až slabě ky-
selou reakcí. Nejčastěji ve společenstvech svazu
Dauco-Melilotion, řidčeji Onopordion acanthii,
popř. okrajově v teplomilnějších společenstvech
svazů Galio-Alliarion nebo Arction lappae nebo
v nevyvinutých pionýrských společenstvech an-
tropogenních substrátů.

Rozšíření v ČR: V termofytikuamezofyti-
ku celého území hojně až roztroušeně; pravděpo-
dobně přirozený výskyt (skalnaté svahy, poříční
štěrky apod.) je obtížné odlišit od druhotného.
Rychle sešíří podél železnic, seštěrkem při stavbě
komunikací, na odkladových plochách sestaveb-
ními materiály apod., a to i do supramontánních
poloh oreofytika. Od planárního do submontán-
ního stupně často, řidčeji zavlékána do stupně su-
pramontánního (min.: Děčín, ca 120 m, nejspíš
bude nalezenai u Hřenska,tedy ještě níže; max.:
Krkonoše, při cestěpodboudouVýrovka, ca 1350
m, sterilní růžice).
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T: doloženaze všech fyt. 0. —M: v celé oblasti (údaje
chybějí z fyt. o. 22. Halštr. vrch., 23. Smrč., 54. Ješ. hřb.]. —
O: zavlékánado celéoblasti [údaje chybějí z fyt. o. 86.Slavk.
les, 89. Novohr. hory, 94. Tepl.-ad. sk., 98. Níz. Jes., ačkoliv
i zde senejspíš přechodněvyskytuje].

Celkové rozšíření: Evropa, kromč nejsevernější
části a Balkánského poloostrova, na východ po jv. a v. ev-
ropskéRusko,Kavkaz,Turecko,s.Írán,z. ajz. Sibiř,Střední
Asie, z. a stř. Cína,Afghánistán,Pákistán,s. Indie. Zavle-
čena i do Severní a Jižní Ameriky, na Nový Zéland, do Ja-
ponskaa do v. a j. Afriky. —Mapy: MURBECK1939:11;HUL-
TĚN CP 1971:197; MEUSEL et al. 1978:389; HULTĚNNE
1986:815.

8. Verbascumphlomoides L. —divizna sápovitá
Tab. 49/2

Verbascumphlomoides LINNAEUSSp.Pl. 1194, 1753.—
Syn.: Verbascumrugulosum WILLD. Enum. PI. 224, 1809,
—V. nemorosumSCHRADERMonogr. Gen.Verbas.I :32, 1813.
—V. condensatumSCHRADERMonogr. Gen. Verbas. 1:31,
1813. —V. australe SCHRADERMonogr. Gen. Verbas. 1:28,
1813.—Thapsusphlomoides(L.) OPIZSezn.Rostl.Květ.Čes.
96, 1852. Verhascumphlomoidessubsp.genuinumCELAK.
Prodr. FI. Böhm. 2:310, 1873, nom. inval. —V. pseudophlo-
moides SCHUR Verh. Naturforsch. Ver. Blünn

1904.

Exsikáty: PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 1269.
—TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 1061. —Extra fines: BAENtTZ
Herb. Eur., no 2284.—FI. Exs. Austro-Hung., no 1742.

Statné dvouleté, kandelábrovitými a hvězdo-
vitými chlupy nažloutle hustěvlnatě plsmaté by-
liny s tlustým vřetenovitým větveným hlavním
kořenem. Lodyha přímá, obvykle
cm vys., nevětvená a hustě olistěná. Listy pří-
zemní růžice a nejdolejší lodyžní listy řapíkaté,
nejčastěji 15—25cm dl., 5—10cm Šir., čepel po-
dlouhle eliptická, na vrcholu ± špičatá, na bázi
znenáhla zúžená v krátký, vždy zřetelný řapík, na
okraji jemně mělcevroubkovaná až± celokrajná,
řapík až 10 cm dl.; stř. a hor. lodyžní listy ± šir.
kopinaté až (nejhořejší) šir. vejčité, od báze lo-
dyhy sepozvolna zmenšující, přisedlé, nesbíhavé
nebo kratičce sbíhavé, avšak sbíhající část listové
báze náhle zúžená, sbíhavost nedokonalá, téměř
celokrajné nebonevýrazně vroubkované, navrcho-
lu ± tupě špičaté.Lichoklas na bázi přetrhovaný,
k vrcholu ± hustý, nejčastěji nevětvený, složený
z chudokvětých, obvykle 3—5květýchsvazečků;
listeny ± kopinaté, obvykle 9—12(—15)mm dl.;
nejdelší květní stopky ve svazečkuca 5—10mm
dl., ± stejně dlouhé jako kalich. Kalich až k bázi
členěný v úzce kopinaté, nejčastěji 5—10mm dl.,
vně hustěnažloutle plstnaté cípy bezzřetelnéstř.

žilky; koruna ± kolovitá, do plochy rozevřená, ob-
vykle 3,0—4,5cm v průměru, světle zářivě žlutá,
často jemně ± průsvitně tečkovaná, vně řídce
hvězdovitě plstnatá, uvnitř lysá; tyčinky různo-
tvaré,3 horní kratší, sprašníky ledvinovitými, ne-
sbíhavými na hustě bělavě až nažloutle vousaté
nitky, 2 dolní delší, s prašníky 4—6mm dl., jed-
nostrannědl. sbíhavými na lysé, ca2x delší nitky;
semeník protaženě vejcovitý, ca 2 mm vys.,
čnělka prohnutá, na vrcholu mírně rozšířená,
s úzce kyjovitou, oboustrannědl. sbíhavou bliz-
nou. Tobolky vejcovité, obvykle 5—9mm vys.,
4—7mm šir., plstnaté, o málo delší než kalich.
VII-IX. Tf.

2n = 32, 34 (extra fines)

Variabilita: Druh značně plastický ve velikosti jed-
notlivých orgánůahustotě(tloušťce)odění.Taxonomicky vý-
znamnou proměnlivost však na našem území nevykazuje.
Zřídka se vyskytují albinotické formy, popř. monstrozity se
zelenými listovitými petaly.

Ekologie a cenologie: Kamenité výhřev-
né stráně a úhory, navážky a rumiště, okolí komu-
nikací, zvl. podél železnicananádražích,světliny
a ruderalizované paseky teplomilných listnatých
lesů, lomy, pískovny aodkladové plochy, nezřídka
pěstovánai v zahradácha zplaňující v jejich blíz-
kosti u plotů a v příkopech v intravilánech obcí,
popř. na hradních vrších; na vysýchavých až čer-
stvě vlhkých, živinami, často i dusíkem bohatých,
hlinitých až písčitohlinitých, často i antropogen-
ních (např. štěrkovitých či škvárových substrá-
tech), slabě zásaditých až neutrálních půdách.
Diagnostický druh svazu Onopordion acanthii,
často i ve společenstvechsvazů Dauco-Melilo-
tion, Geranion sanguinei, popř.Atropion bellae-
-donnae.

Rozšíření v ČR: Nejčastějiv termofytiku
a teplejším mezofytiku celého území, avšak ne-
zřídka zavlékána, popř. pěstována a zplaňující
v okolí větších sídel nebo podél komunikací v ce-
lém území, a to i v chladnějším mezofytiku. Tě-
žiště rozšíření je v nížinách, zvl. v Polabí a najih
od Brna. V oreofytiku chybí, s výjimkou jediného
naleziště v Karlově Studánce v Hrubém Jeseníku.
Od planárního do suprakolinního, výjimečně do
montánního stupně (min.: Hrobce, 150 m; ještě
níže může být v Děčíně, odkud však přesná nad-
mořská výška známa není; max.: Karlova Stu-
dánka, ca 800 m).

Tab. 49: I Verbascumdensiflorum, I a—detail báze listu přisedlého k lodyze, lb —listy v horní části lodyhy, Ic spodní strana
dolního lodyžního listu, Id —kandelábrovitý chlup, le —soubor tyčinek v květu. —2 u phlomoides, horní list, 2a—dolní list.
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Poznámka: Nesčetné staré literární údaje pod jménem
Verbascumphlomoides semohou sestejnou pravděpodobností
vztahovat i k V. densiflorum. Proto v následujícím přehledu
jsou využity herbářovédoklady a literární údajeautorů, kteří
tytodvadruhysprávněrozlišovali(zejménaČelakovský,Roh-
lena, Domin, Oborny). Ostatní nedoloženéúdaje nejsouzde
zohledněny; rozšíření druhu V. phlomoides je třeba věnovat
v chladnějších územíchpozomost.

T: doložen téměř ze všechfyt. o., lit. údajezevšech fyt.
o. [pouze staré,nejisté lit. údajez fyt. o. 6. Džbán, 13.Rožď.
pah.].—M: v teplejšíchúzemíchceléoblasti, jinde přechodně
zavlékánanebo pěstována[doklady i věrohodnéúdajeo pla-
ném výskytu chybějí z fyt. o. 22. Halšr. vrch.,23. Smrť, 30.
Jesen.-rak.ploš., 43. Votic. vrch., 44. Mileš. střed.,50. Luž.
hory, 53. Podješ.,54. Ješ.ň, 59. Orl. podh.,60. Orl. opuky,
69.želez. hory,80.stř. Pobeč.,81.Host.vrchy,82.Javorn.l.
—O: 97. Hr. Jes. (Karlova Studánka).

Cel kové rozšíření: Evropa, kromě nejzápadnější
aseverní(kdeseovšemvyskytuje druhotně),Kavkaz,Turecko
(vz.),s.frán,z.Sibiř.—Mapy:MURBECK1939:15.

9. Verbascum densiflorum BERTOL.—divizna
Tab. 49/1velkokvětá

Verbascumdensiflorum BERTOLONIRar. Lig. PI. 3:52,
1810.—Syn. : VerbascumthapsoidessensuF. W. SCHMIDT
FI, Boëm. Inch. 3:36, 1794, non orig. L. —V. thapsiforme
SCHRADERMonogr. Gen.Verbas.1:21, 1813.—V. cuspidatum
SCHRADERMonogr. Gen.Verbas. 1:23, 1813.—V. schraderi
PFUNDMonogr. Gen. Verbas.Prodr. 18, 1840,nom. illeg. —
ThapsusschraderiOpłzSezn.Rostl. Květ. Čes.96, 1852.—
Verbascumphlomoidessubsp.thapsiforme(SCHRADER)ČE-
LAK. Prodr. FI. Böhm. 2:313, 1873. —V. velenovskyi HORÁK
Österr. Bot. Z. 50:208, 1900.

Exsikáty: TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 1060.

Statné až velmi statné, dvouleté, hvězdovi-
tými akandelábrovitými chlupy tenceplstnaté by-
liny s tlustým vřetenovitým hlavním kořenem.
Lodyha přímá, tuhá, obvykle přes 1m, někdy až
2,5 m vys., hustě olistěná, nevýrazně šedavě až
nažloutle plstnatá. Listy přízemní růžice ± při-
sedlé,podlouhle vejčité až Šir.eliptické, až40 cm
dl., 10 cm šir., na vrcholu špičaté nebo tupě špi-
čaté, na bázi ± znenáhla zúžené, na okraji obvy-
kle hrubě vroubkované, zřídka až celokrajné,
oboustranně tence plstnaté nebo na líci ± olysalé;
lodyžní listy postupněsek vrcholu lodyhy zmen-
šující, obvykle ± vejčité, na vrcholu často zašpi-
čatělé, na bázi dokonale sbíhavé (lodyha ± kříd-
latá), na okraji nevýrazněvroubkovanězubatéaž
téměř celokrajné. Lichoklas dosti hustý, nevět-
vený nebo na bázi řídce větvený, složený z na-
hloučených 3—7(—9)květýchsvazečků; listeny ±
kopinaté, nejčastěji 15—30(—40)mm dl., zašpiča-
tělé, sbíhavé,obvykle delšínežsvazečky;nejdelší
květní stopka krátce přirostlá k vřetenu květen-
ství nebo volná, obvykle 4—7mm dl., zřetelně
kratší než kalich. Kalich až téměř k bázi členěný
v čárkovitě kopinaté, 8—10(—15)mm dl., plstnaté
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cípy bez zřetelné stř. žilky, hor. cíp často kratší
než ostatní; koruna ± kolovitá, zřetelně souměrná,
3—5cm v průměru, živě žlutá, častoprůsvitně teč-
kovaná, vně hvězdovitě chlupatá; tyčinky ne-
stejné, 3 horní kratší, s prašníky ledvinovitými,
nesbíhavými anitkami hustěbělavě vousatými, 2
dolní s prašníky sbíhavými (zdánlivě vertikálně
nasazenými), 3,0—5,0mm dl., obvykle 2x delšími
než± lysénitky; čnělka 9—12mmdl., nabázichlu-
patá, blizna v obrysu uzoučce kopisťovitá, obou-
strannědl. sbíhavá.Tobolky ± vejcovité, 6—9mm
dl., 4—6mm šir., ± stejně dlouhé jako kalich, plst-
naté. Tf.

2n = 34 (CR: 58e.žaltm.)
Vari abi lita: Značněproměnlivá vevelikosti ačástečně

i tvaru listů, v délce listenů, větvení a hustotě květenství, ve-
likostikvětůapod.Řadaztěchtoodchylekvkultuřepřetrvává,
avšakbez zjevnýchkorelací sjinými znaky.Taxonomicky vý-
znamná variabilita nebyla na našem území zaznamenána.

Ekologie a cenologie: Pouzenaruderál-
nich nebosilně ruderalizovanýchstanovištích, též
v kultuře (převážně zahrady, komposty, úpatí zdí).
Rumiště, navážky, skládky, příkopy a svahy po-
dél komunikací, často intravilány obcí (u plotů,
v příkopech), kam se běžně šíří z kultury, lesní
paseky, skalnaté stráně, okolí lomů. Na čerstvě
vlhkých až vysýchavých, výhřevných, živinami
bohatých, často i zraňovaných nebo kypřených,
zásaditých až neutrálních, kamenitých, štěrkovi-
tých až hlinitých, obvykle hlubších půdách.Dia-
gnostický druh svazu Onopordion acanthii, uvá-
děn i ze společenstev svazů Sisymbrion oficinalis
a Dauco-Melilotion.

Rozšíření v ČR: Velmi častopěstována
v celém území; často zplaňuje, převážněv síd-
lech a podél komunikací. V termofytiku a v me-
zofytiku hojně, v chladnějším mezofytiku téměř
výhradně v sídlech nebopěstována,v oreofytiku
ojediněle v sídlech, popř. zavlékána se štěrkem.
Nejčastější výskyt i pěstování je soustředěndo
kolinního stupně (v nížinách je častější V. phlo-
moides), celkový rozsah výskytu zahrnuje pla-
nárnĺ až submontánnĺ, ojediněle i montánní
stupeň (min.: Střekov, ca 145 m; max.: Lázně
Jeseník, Sokolí vrch, ca 850 m; Borová Lada, ca
900 m, lit.).

Poznámka: V nejstarší literatuře je Verbascumdensi-
florum zahrnutopodjménem V. phlomoides a i současnépra-
meny jsou zatiž.enydeterminačními omyly. Celkově údaje za-
hrnuté podjmény V.densifiorum a V. thapsiformeaherbářové
doklady pokrývají všechnyfyt. o. termofytika atéměřvšechny
fyt. o. mezofytika, s nižší frekvencí v řídce osídlenýcha pře-
vážnělesnatýchfytochorionechatakév sv.ČástiCechanas.
Moravě. Herbářové dok lady jsou vzhledem k četnosti výskytu
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druhu značně nereprezentativní. Výsledkem je, že spolehlivá
data o výskytu V. densiflorum mimo kulturu jsou značně
rnezerovitá, ačkoliv zkušenost z terénního výzkumu ukazuje,
že divizna velkokvětá je alespoň jako pěstovaná dosti hojná
v celém území.

Celkové rozšíření: U divizny velkokvěté je obtížné
rozlišit přirozený a druhotný areál; v řadězemí sevyskytuje
dosti hojně,avšakpouzenadruhotných stanovištích.Evropa,
od s. Španělskana severdo j. Švédskaa stř. evropského
Ruska,najih postř.Itálii a s.Řecko,j. Ruskoa s.Kavkaz,
ostrůvkovitě aždoPovolží. Druhotně, popř.pěstována,vmir-
ných pásechcelého světa.—Mapy: MURBECK1939:12;HUL-

NE 1986:814.

Poznámka I: Roku 1914 nalezl F. A. Novák u Kra-

lup zavlečený exemplář balkánské divizny Verbascumni-
veum TEN.subsp. visianinum (REICHENB.)MURB., charak-
terizované listy svrchu jen řídce plstnatými až témeř
olysalými, lodyžními listy jen krátce sbíhavými, nitkami
dol. tyčinek 5—II mm dl. s prašníky 2—3mm dl. (2—3xkrat-
Šími než nitky).

Poznámka 2: V literatuře je uváděn Bubelův nález
Verbascumalpinum TURRA(syn.: V. lanatum SCHRADER)Od
Bzence (les Háj). Dostupné Bubelovy sběry z této lokality
představujíV.nigrum L.; dalšíúdajeo výskytu pod tímtojmé-
nem jsou od Jedovnice, Kelče a Jehnice. Výskyt jiho- a zá-
padoalpskéhodruhu Verbascumalpinum TURRAna poměmě
přirozeném stanovišti naj. Moravč je vyloučen.

Kříženci

Hybridizace v rodu Verbascumje velmi čas-
tým jevem. Jsou známy téměř všechny hybridní
kombinace mezi našimi zástupci. Kříženci jsou
však zpravidla naprosto sterilní a intermediární
mezi rodiči, obvykle spolu s nimi na lokalitě,
a proto v přírodě poměrně snadno rozlišitelní.
Herbářové doklady kříženců jsou ovšem obvykle
neúplné nebo nedokonale preparované.Proto je
následující přehled založen zčásti na dobře dokla-
dovaných jedincích kříženců v herbářích, zčásti
pak na literárních údajích autorů, kteří spolehlivě
rozeznávali rodičovské druhy (zvláště Oborny,
Čelakovský,Domin, Rohlena).

Poznámka: Při označovánihybridů mezizástupcirodu
Verbascumbyly v minulosti častopoužíványnázvy spojující
epiteta rodičovských druhů (např. V. thapsiformi-blattaria
GR.et GODR.).Tato označení, třebaže častomívají prioritu,
je nutnopovažovatzajména neplatněpublikovaná (ICBN, čl.
H. 10.3,příklad 2).

I x 7. Verbascum phoeniceum x thapsus = Ver-
bascum x versiflorum SCHRADERMonogr. Gen.
Verbas. 1:36, 1813.

Syn.: Verbascumxrubiginosumauct. nonW.etK. 1805.

Vzácně mezi rodiči v termofytiku. Popsána
zČechnazákladědokladuz okolíPrahy(„Sand-
feldern bei Prag").

T: 2a.Žatec. Poohří (Malnice), 7b. Podřip. tab. (Kle-
neč), 9. Dol. Povlt. (Praha-štvanice), I l. Stř. Pol. (Nerato-
vice; LázněToušeň), 16.Znoj.-brn. pah. (vrch Palice u obce
Dyje).

2 x I. Verbascum blattaria x phoeniceum =
Verbascum X divaricatum KITIEL Taschenb.

Deutschl. FI., ed. 2, 1:352, 1844.
Syn. : Verbascum X pseudophoeniceum REICHARDT

Verh. Zool.-BoĽ Ges. Wien 11:463, 1861.

Vzácně mezi rodiči. Dosud nalezena pouze
uČeskéLípy (dokladnebylstudován,avšakměl
by být typem jména V. X pseudophoeniceum),
údaje bezpřesnélokality existují z Polabí; na ně-
kolika místech se vyskytovala v okolí Mikulova
a u Rohatce na j. Moravě.

2 x 4. Verbascum blattaria x nigrum = Verbas-
cum x intermedium RUPR.ex PFUNDMonogr. Gen.
Verbas. Prodr. 54, 1840.

Velmi vzácně v termofytiku mezi rodiči.
Jméno V. x intermedium je založeno na Rup-
rechtově sběru od Sadské.

T: 4. Loun.-lab.střed.(VelkéŽernoseky),I I. Stř. Pol.
(Sadská; Libice nad Cidlinou), 21. Haná (Plešovec).

2 x 5. Verbascum blattaria x lychnitis = Verbas-
cum x pseudoblattaria SCHLEiCHERex KOCHSyn.
FI. Germ., ed. 2, p. 592, 1844.

Velmi vzácně mezi rodiči v termofytiku.
T: 13.Rožď.pah.(Žehuňskástráňu ChlumcenadCid-

linou), 18a.Dyj.-svr. úv. (Lanžhot).

2 x 8. Verbascum blattaria x phlomoides = Ver-
bascum><flagriforme PFUNDMonogr. Gen. Ver-
bas. Prodr. 51, 1840.

Syn.: VerbascumXpseudofiagriforme HAUSSKN.Mitt.
Thüring. Bot. Ver., ser.n., 10:51, 1897.

Velmi vzácně mezi rodiči v teplejších úze-
mích. Binom V. x flagriforme je založen na rost-
lině od Prahy (bezpřesnélokalizace), dále je kří-
ženec znám:

T: 12.Dol. Pojiz. (Chrástu Mladé Boleslavi), 18a.Dyj.-
svr. úv. (Nový u Mikulova). —M: 31a.Plz. pah.vl. (Li-
tice u Plzně).

2 x 9. Verbascumblattaria x densiflorum = Ver-
bascum x bastardii R. et SCH.Syst. Veg. 4:335,
1819.

Syn.: VerbascumX ramosissimumDC. in LAM.et DC.
FI. Frang., ed. 3, 6:416, 1815, nom. illeg.

Pouzejednou uváděnaod Zlína („u Baťova”).
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3 x 1. Verbascum chaixii x phoeniceum = Ver-
bascum x rubiginosum W. et K. P}. Rar. Hung.
2:216, 1805.

Zřídka mezi rodiči v nejteplejších územích j.
Moravy.Staréúdajez Čechpod jménemV. x
rubiginosum sevztahují ke kříženci mezi V. nig-
rum a V. phoeniceum.

T: 16.Znoj.-brn. pah. (vrch Palice u obceDyje; Konice
u Znojma; Vedrovice; Načeratice; nejasný údaj z okolí Brna
semůže vztahovati k jinýmfyt. o.), 18.Jihomor. úv. (Přítluky;
Ratíškovice),20b.Hustop.pah.(Šlapanice),21a.Han.pah.
(Kosteleckévinohradyzsz.odLutotína;stráněČubemicessv.
od Plumlova).

3 x 4. Verbascum chaixü x nigrum = Verbascum
x subnigrum BECKFI. Hernst. 238, 1884.

Syn.: Verbascumx ochroleucum SCHURVerb. Natur-
forsch. Ver. Brünn 42:250, 1904.

Zřídka mezi rodiči v teplejších pahorkatinách,
převážně na vápenci. Nejčastější výskyt byl za-
znamenánv Moravském podhůří Vysočiny.

T: 16.Znoj.-brn.pah. (Čebín,vrchČebínka),18.Jiho-
mor. úv. (Strážnice), 20. Jihomor. pah. (Brno, Stránská skála).
—M: 371.Ceskokr.Předšum.(Domoradice),68.Mor. podh.
Vysoči (Lukov u Znojma; Adamov; Doubravnłk).

3 x 5. Verbascum chaixii x lychnüis = Verbas-
cum x pseudolychnitis SCHUREnum. Pl. Trans-
silv. 483, 1866.

Syn.: VerbascumxhausmanniiCELAK.Prodr.FI.Böhm.
2:314, 1871.—V. x bracteatum sensuMURB.1933non orig.
C. PRESL 1822.

Exsikáty: Extra fines: SCHULTZHerb. Norm., ser.n.,
no 869.

Roztroušeně v teplejších územích, převážně
v termofytiku, mezi rodiči. Jméno V. x hausman-
nii je založenonamateriáluzDobrkovicu Čes-
kého Krumlova.

T: 16. Znoj.-brn. pah. (Znojmo; Mohelno), 17. Mikul.
pah.(Mikulov, zříceninaTurold), 18.Jihomor. úv. (Hodonín;
Bzenec-Přívoz),21. Haná (Žešov).—M: 371.Ceskokr.Před-
šum. (Dobrkovice), 68. Mor. podh. Vysoč. (údolí Dyje u Har-
deggu a nadZnojmem; Adamov; Bmo, vrch Hády).

3 x 6. Verbascum chaixii x speciosum = Verbas-
cum x schottianum SCHRADERMonogr. Gen. Ver-
bas. 2:13, 1823, pro sp.

Syn. : Verbascumx pyramidale HOSTFI, Austr. 1:287,
1827.

Známa z jediné lokality: při zříceniněNový
hrádek v údolí Dyje u Lukova. Mylně je uváděna
z Bečova u Karlových Varů (ORTMANN).

3 x 7. Verbascum chaixii x thapsus = Verbascum
x juratzkae DICHTL Deutsche Bot. Monatsschr.
2:134, 1884.

Syn.: Verbascum x hayekii CHENEVARDBull. Herb. Bo-
iss., ser. 2, 7:320, 1907.

Exsikáty: Extra fines: HAYEKFI. Stir. Exs., no 1243.
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Zřídka mezi rodiči v teplejších územích me-
zofytika; nejčastěji v Moravském podhůří Vyso-
činy sz. a s. od Brna.

M: 371.Ceskokr.Předšum.(ČeskýKrumlov), 68. Mor.
podh. Vysoč. (často mezi Pernštejnem, Doubravníkem
a Boračí; Jamné; Kaly; Obřany —Bílovice nad Svitavou;
Adamov).

3 x 8. Verbascum chaixii x phlomoides = Ver-
bascum x danubiale SD„fK.Term. Füz. 2:36, 1878.

Syn. : Verbascumx breyninum BECKFI. Niederösterr.
2:1033, 1893.

Vzácně mezi rodiči na j. a stř. Moravě.
T: 16. Znoj.-bm. pah. (Tasovice), 20. Jihomor. pah.

(Šlapanice).—M: 68. Mor. podh.Vysoč. (Čížov;Adamov;
Blansko).

4 x 1. Verbascum nigrum x phoeniceum = Ver-
bascum x ustulatum CELAK. Prodr. FI. Böhm.
2:318, 1871.

Syn. : Verbascum x commutatum KERNEROesterr.
Bot. Z. 23:252, 1873.—V. x rubiginosum auct. nonW. et K.
1805.

Exsikáty: TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 1065 (ut V. ru-
biginosum).

Velmi vzácně mezi rodiči, převážně v Dolním
Pojizeří; binom V. x ustulatum je založen naTau-
schově materiálu od Lysé nad Labem. Staré údaje
z okolí Brna (bez přesné lokalizace) se nepoda-
filo ověřit na herbářovém materiálu.

T: 12. Dol. Pojiz. (Mnichovo Hradiště, bez upřesnění; Jo-
sefüvDůl u Mladé Boleslavi; Lysá nadLabem), 16.Znoj.-brn.
pah. (Rokytná u Moravského Krumlova).

4 x 7. Verbascum nigrum x thapsus = Verbas-
cum x collinum SCHRADERMonogr. Gen. Verbas.
1:35, 1813.

Syn.: Verbascumx semialbum auct., an CHAUB.in
ST-AMANSVoy. Bot. Lot-et-Gar. 202, 1818. —V. x hranicense
PErRAKAllg. Bot. Z 15:4, 1909.

Nezřídka v termofytiku amezofytiku na kon-
taktu rodičovských druhů, nejčastěji v úvalech
podél řek, ale i druhotně při železnici. Jeden
z nejhojnějších kříženců mezi našimi druhy di-
vizen.

T: 12.Dol. Pojiz. (Benátky nadJizerou), 15.Vých. Pol.
(Krabčice; Jaroměř;Opočno;Uhersko; Nové Město nadMe-
tujĺ). —M: 24. Hor. Poohří (Cheb), 31.Plz. pah. (Stčnovice),
33.Branž.hv.(vz.),37.Šum.-novohr.podh.(roztr.),39.
boň. pán. (Lomnice nad Lužnicí), 41. Stř. Povlt. (Podolsko),
47. Šluk. pah.(vz.), 50.Luž. hory (zříceninaTolštejn),55.
Čes.ráj (Dolní Ostružno,vrchHouser),60.Orl. opuky(Do-
bruška, les Halin), 61. Dol. Poorl. (Přepychy), 62. Litomyš.
pán. (Vysoké Mýto; Litomyšl; Libecina), 63. Ceskomor.
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mezih. (Jablonné nad Orlicí), 66. Hornosáz. pah. (Dolní
Krupá),67. Ceskomor.vrch. (vz.), 68. Mor. podh. Vysoč.
(vz.), 69. Želez.hory (vz.), 71c. Drah. podh. (Stražisko),
73b. Hanuš. vrch. (Adolfovice), 75. Jes. podh. (Hlubočky;
Hrubá Voda), 76. Mor. brána (mezi obcemi Olšovice a Bar-
tultovice u Hranic —odtud V. x hranicense), 83. Ostr. pán.
(Paskov).

4 x 8. Verbascum nigrum X phlomoides = Ver-
bascum x brockmuelleri RUHNfERJb.Königl. Bot.
Gart. Berlin 1:248, 1881.

Syn.: Verbascumx longicrure BORBASBalat. FI. 375,
1900.

Jen ojediněle mezi rodiči. Kromě obecného
údaje z okolí Prahy byl tento kříženec nalezen
v několika fyt. o.

T: 6.Džbán(Řevničov),I I. Stř.Pol. (Veltruby;Sány;Li-
bice nadCidlinou), 16. Znoj.-brn. pah. (Tasovice).—M: 36a.
Blat. (Blatná,Pustýrybník), 371.Ceskokr.Předšum.(zříce-
nina Dívčí kámen), 41. Stř. Povlt. (Zvíkov), 75. Jes. podh.
(Mariánské údolí u Hluboček), 84a.Besk. podh. (Hukvaldy).

5 x I. Verbascum lychnitis x phoeniceum = Ver-
bascum x ignescensTAUSCHHort. Canal. 1,decas
2, sine p., 1823.

Syn.: Verbascum x schmidtii KERNEROesterr. Bot. Z.
13:196, 1863.

Vzácný, ale velice nápadný hybrid, a proto
dosti reprezentativně zastoupený jak v herbářích,
tak i literatuře. Vyskytuje sepouze v nejteplejších
územích českého i moravského termofytika, nej-
častěji v Jihomoravských úvalech.

T: 2. Stř. Poohří (Podbořany),4. Loun.-lab. střed. (Lito-
měřice, vrch Radobýl; Louny, vrch Raná), 7. Středočes. tab.
(Říp),8. Čes.kras(Praha,Hodkovičky), I I. Stř.Pol. (Nera-
tovice; Brandýs nad Labem), 16.Znoj.-brn. pah.(Moravský
Krumlov), 17. Mikul. pah. (Mikulov, vrch Tabulová), 18.Ji-
homor. úv. (roztr. v j. části, zvl. v okolí Hodonína).

5 x 4. Verbascum lychnitis x nigrum = Verbas-
cum x schiedeanum KOCH Taschenb. Deutschl. FI.
371, 1844.

Sy n.: VerbascumX infidum (BECK)DURANDet JACKSON
Index Kew., Suppl. I, p. 451, 1906.—V. Xpraesigne (BECK)
DURANDet JACKSONIndex Kew.,Suppl. l, p. 451, 1906.

Exsikáty: Extra fines: SCHULTZHerb. Norm., ser. n.,
no 308.

Roztroušeněmezi rodiči, převážně v j. části
Čech,vzácněi jinde.

T: 3. Podkruš.pán. (Bílina; Teplice), I t. Stř. Pol. (Nym-
burk), 15.Vých. Pol. (Nové Město nadMetují), 18.Jihomor.
úv. (Lanžhot), 21.Haná(Prostějov,vrch Kosíř).—M: 24.Hor.
Poohří(Loket,Šibeničnívrch),31.Plz.pah.(Holýšov),32.
Křivokl. (vz.), 33. Branž. hv. (Chudenice), 35c. Příbr. Podbrd.
(Rejkovice), 36a. Blat. (Blatná), 37. Šum.-novohr.podh.
(roztr.), 41. Stř. Povít. (nezřídka), 42b. Táb.-vlaš. pah. (Ber-
nartice), 43. Votic. vrch. (Chyšky), 45. Verneř.střed. (Děčín,
bez přesnépolohy), 51. Polom.hory (Sukorady; Brocno), 55.
Ces.ráj (Březina),58.Sud.mezih.(Broumov),75.Jes.podh.
(Bruntál, lit.)

5 x 6. Verbascum lychnitis x speciosum = Ver-
bascum x obornyi HALÁCSYex JÁV.Magy. FI.
988, 1925.

Syn.: Verbascumx moravicumDOMINVěstn.Král. Ces.
Spol. Nauk, cl. 2, 1935/14:9, 1936,nom. inval.—V. x rami-
gerumsensuDOMINin POLÍVKA,DOMINetPODPĚRAKlíč Úpl.
Květ. Republ.Ceskoslov.416, 1928, non orig. SCHRADER
1813.

KříženecznámýzČRpouzezjedinélokality:
zřícenina Nový hrádek u Lukova na Znojemsku.

5 x 7. Verbascum lychnitis x thapsus = Verbas-
cum x spurium KOCHSyn. FI. Germ. 511, 1838.

Syn.: VerbascumX schulľzianumWIRrGENFI. Preuss.
Rheinprov. 316, 1857, nom, illeg. —V. x foliosum FRANCHET
Mém. soc. Acad. Maine et Loire 22:142, 1868.

Kříženec nacházející se Často mezi rodiči
v oblastech jejich hojného výskytu. Zvláště často
např. ve Středním Povltaví, ale i v jiných územích
s výskytem tvrdých hornin a častými lomy, kde
je nejběžnější.

T: 2. Stř.Poohří(Nechranice),8. Čes.kras(Karlštejn),
12. Dol. Pojiz. (Lhotka u Mělníka), 14. Cidl. pán. (Hořice),
15.Vých. Pol. (Chrudim; Vestec).—M: 33. Branž. hv. (Vše-
padly), 37b.Suš.-horaž.váp. (Hejná), 40. Jihočes.pah. (Pur-
karec), 41. Stř. Povlt. (roztr.), 51. Polom. hory (Mšeno, Le-
decký důl), 52. Ral.-bez. tab. (vrch Ralsko), 60. Orl. opuky
(RychnovnadKněžnou;Čestice).

Další nepochybné nálezy, avšak bez bližší lo-
kalizace, pocházejí od Karlových Varů (ORT-
MANN) a Děčína.

5 x 8. Verbascum lychnitis xphlomoides = Ver-
bascumx denudatumPFUNDMonogr. Gen. Ver-
bas. Prodr. 21, 1840.

Syn.: Verbascum x reisseckii KERNERex FRANCHEr
Mém. Soc. Acad. Maine et Loire 22: 195, 1868.—V. x bohe-
micum BORBÁSTerm. Füz. 9:276, 1885.

Dosti řídký kříženec, vyskytující se převážně
v nížinách a pahorkatinách nejteplejších oblastí
na píscích a podél komunikací.

T: l. Doup. pah.(Kadaň,Zadní kopec), 7. Středočes.tab.
(Nelahozeves;Mělník, Mlazice), 8. Ces. kras (roztr.). 9. Dol.
Povit. (vz.),10.Praž.ploš.(Praha-Vyšehrad),I l. stř.Pol.(Ce-
lákovice;Církvice),12.DOLPojiz.(Čistá),16.Znoj.-brn.pah.
(okolí Znojma), 17. Miku]. pah. (neupřesněný lit. údaj z okolí
Mikulova), 18. Jihomor. úv. (roztr.). —M: 31. Plz. pah. (Te-
lín), 32. Křivokl. (Sedlecko;Nadryby), 41. Stř. Povit. (Orlík),
51. Polom. hory (Hradsko), 68.Mor. podh.Vysoč. (roztr.).

8 x 1. Verbascumphlomoides x phoeniceum =
Verbascum x schneiderianum A. et GR. FI. Nord-

ostdeutschl. Flachl. 626, 1899.
Syn.: Verbascumx koelreuteriNOVÁKČas.Mus. Král.

Ces.95:32, 1921.—V. x bohemicumDOMINet PODPĚRAin Po-
LÍVKA,DOMINetPODPĚRAKlíč Úpl-Květ. Republ.Ceskoslov.
416, 1928,nom. illeg., non BORBAS1885.
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Velmi vzácně ve stř. Čechách:Kyškovice
u Roudnice, Libčice nad Vltavou a Neratovice.

8 x 6. Verbascumphlomoides x speciosum = Ver-
bascum x neilreichii REICHARDT Verh. Zool.-Bot.

Ges. Wien 11:367, 1861.

Ojediněle na jediné současnébohatší lokalitě
V. speciosum: v údolí Dyje nedaleko Lukova
u Znojma.

8 x 7. Verbascumphlomoides x thapsus = Ver-
bascum x kerneri FRITSCH Verh. Zool.-Bot. Ges.

Wien 38:25, 1888.

Překvapivě vzácnýkříženec.Dosud sjistotou
zaznamenánpouzev Horní Sloupnici uLitomyšle
(spontánněv zahradě),v Hlubokém žlebu u Ná-
měště na Hané (OrRUBA, lit.) a na vrchu Kosíř
u Prostějova (OrRUBA,lit.).

9 x 4. Verbascum densiflorum x nigrum = Ver-
bascumx ambiguum LEJ.Rev.FI. Spa229, 1824.

Syn.: Verbascumx adulterinum KOCHSyn. FI. Germ.
512, 1838.

Vzácně mezi rodiči: 7. Středočes.tab. (Všestudy), 15.
Vých. Pol. (Krabčice u Jaroměře), 18. Jihomor. úv. (Hodo-

3. Gratiola L. —konitrud *)

Gratiola LINNAEUSsp. Pl. 17, 1753.

nín), 37.Šum.-novohr.podh.(OstrovuHoražďovic),41. Stř.
Povit. (roztr. v j. části), 61. Dol. Poor]. (Přepychy), 62. Li-
tomyŠ. pán. (Choceň), 68. Mor. podh. Vysoč. (Náměšť nad
Oslavou).

9 x 5. Verbascumdensiflorum x lychnüis = Ver-
bascum x ramigerum LINK ex SCHRADERMonogr.
Gen. Verbas. 1:37, 1813.

Syn. : Verbascumx braunianum WIRTGEČ•.IFI. Preuss.
Rheinprov.315, 1857.

Vzácně mezi rodiči, nejčastěji ve Středním
Povltaví, na Křivoklátsku (Lány) a severně od
Prahy (Nové Ouholice).

9 x 8. Verbascum densiflorum Xphlomoides =
Verbascum x interjectum PFUNDMonogr. Gen.
Verbas. Prodr. 48, 1840.

Syn. : Verbascumx rostafinskii ZALEWSKIAllg. Bot. Z.
12, 1897.

Velmi vzácně mezi rodiči: Bechlín u Roud-

nice a lit. údaj z okolí Prahy (v užším smyslu,
Opiz).

Poznámka: Kříženec mezi V. blattaria a V. speciosum
se opakovaněspontánnětvoří v Botanické zahraděMasary-
kovy univerzity v Brně.

Lit.: ASCHERSON P.(1889):ÜberdasVorkommeneinesRudimentsdeshinteren,unpaarenStaubblattesbei Gratiolaof-
ficinalis L. Verh.Bot. Ver.Brandenburg31:16—19.—HOLMT. (1924):Gratiola andSophronanthe.A morphological study,Amer.
J. Sci. 7:132-140.- SKOKANJ. (1928): Konitrud lékařský (Gratiola officinalis L.). VědaPřír. 9:131-144, m 2-216, 247-251.-
GLIStCL. M. (1933): Zur EntwicklungsgeschichtevonGratiola oficinalis L. Bull. Inst. Jard. Bot. Univ., Belgrad, 2:129—152.
—BOCHEŇSKAI. (1964): Diagnostic anatomicalcharactersof theHerbaGratiolaeofficinalis. Biul. Inst. ROSI.Leczn. 10:36—41.
—SKALICKÝV. (1965): Gratioia officinalis L. in der Tschechoslowakeimit einigen Bemerkungen zur phytogeographischen
GliederungderTschechoslowakei.Preslia37:289—298.—KUCEROVAJ.(1972):VýskytGratiolaomcinaiisL. v jižních Cechách
ověřen.Sbom.Jihočes.Muz.ČeskéBudějovice-Přír.Wy 12:53—54.—RIJPERrJ.M. S,(1977):Ecologicaldemandsof Gratiola
officinalis L. (Scrophulariaceae)in theNetherlands.Proc.Koninkl. Nederl.Akad. Wetensch.,ser.C, —BELLOMA-
RIAB., MARTINIR. M. et VALENTINIG. (1982): Ricerche di anatomia, istochimica e sui principi attivi di Gratiola officinalis
L. Ann. Bot., Roma, 40:171—177.—PEINTINGERM. (1994): Verbreitung, Rückgangund Soziologie von Gratiola officinalis L.
am Bodensee, Carolinea 52:25—34.

Jednoletéaž vytrvalé byliny. Podzemní plazivý oddeneksesvazky adventivních kořenů na inter-
nodiích. Lodyha přímá, vystoupavánebo poléhavá, oblá nebo 4hranná. Listy vstřícné, vz. v přesle-
nech, přisedlé, jednoduché, vejčité až kopinaté. Květy oboupohlavné, jednotlivé, středně velké až
velké, květní stopky se 2 listenci; kalich ± souměrný, 5četný, většinou hluboko členěný; koruna dvou-
pyská, bílá, žlutavá nebo narůžovělá,hor. pysk dvoucípý, dolní 3cípý; tyčinky většinoujen 2 fertilní,
s prašníky se širokým plochým konektivem, další 2—3redukovanéve staminodia; blizna rozštěpená
ve 2 nestejnélaloky; při bázi semeníkuprstencovitý val vylučující nektar; nákoutní placentasmnoha
anatropnímivajíčky. Plod dvoupouzdrámnohosemennátobolka, otvírající se4 chlopněmi.Semena
drobná, se síťnatěrozbrázděnýmosemením.—24—35druhů, většinou na s. polokouli mimo tropy. —
Entomogam. Hydrochor.

*) Zpracoval B. Slavík
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