
Ordo Violales — violkokvěté

— violkovité * )60. Violaceae BATSCH

Byliny, mimo území převážně dřeviny bez mléčnic. Listy většinou střídavé, palistnaté, celistvé.
Chlupy krycí jednobuněčné, u rodu Viola též žláznaté. Květni stopky vyrůstající po 1-2 z paždí li-
stů (nebo podlistenů), s listénci. Květy různoobalné, oboupohlavné, souměrné. často rozlišené na
plně vyvinuté a redukované kleistogamické. Kalich vytrvalý, 5četný, volný; koruna Sčetná, vol-
ná; tyčinek 5, podplodních, s krátkými nitkami se spojidlem protaženým v blanitý výrůstek: in-
trorzni prašníky skloněny k semeníku: pyl 3-5kolpátní; gyneceum parakarpni, srostlé ze 3 plodo-
listů, semeník svrchní, jednopouzdrý; placentace nástěnná s četnými obrácenými dvouobalnými
vajíčky; čnělková část srostlých plodolistů ( = stylodium) nestejně tlustá a zakřivená, s I terminál-
ni bliznou. Semena kulovitá nebo elipsoidní až vejcovitá, s vyvinutým endospermem. Klíčeni nad-
zemní. — Asi 16-20 rodů (s 860 druhy) s vývojovým centrem v horách Střední a Jižní Ameriky,
k pólům druhů ubývá.

1. Viola L. — violka

Syn.: Ion MED. Malven-Fam. 102, 1787 incl. Dischidium (GINGłxs) Ri 111'sil.Viola sp. Pl. 933, 1753. —
Handb. Natürl. Pfl.-Syst. 269, 1837 inci,

Lit.: ČELAKOVSKÝ L. (1889):Viola ambiguaWaldst.Kit. in Böhmenund Mähren.Österr.Bot.Z. 39: 231-232.—Wtrr.
ROCKV. B. (1897): Viola Studier. l. Acta Horti Berg. 2/I: 1-142.— RJ. (1904): Zur Veilchennora der Nikolsburg-
PolauerBerge.Österr.Bot.Z. 54:256-258.—BECKERW.(1909-1910):Violenstudien.Beih.Bot,Cbl.ssect.2.26: 1-44.1909
et 289-390, 1910. — Wlt-MOTT A. J. (1916): What is Viola montana L.? J. Bot.. London, 54: 257-262. — ct J. (1926):
Genetical and cytological investigations on Viola tricolor L and V. arvensis Murr. Hereditas 8: 1-156. At:słs J.

( 193t): Cytogenetic and taxonomic investigations on Melanium violets. Hereditas 15:219-308. SCHMIDTA. (1961): ZytO-
taxonomischeUntersuchungenaneuropäischenViola-Arten der SektionNominium. Österr.Bot.Z. 108:20-88. VAI S.

TINED. H. et HARVEYM. J. (1961): Variation in Viola rupestris Schmidt. Veröff. Geobot. Inst. Rübel Zürich 36: 157.163. —
VALENTINED. H. (1962): Variation and evolution in the genus Viola. Preslia 34: 190-206. — GADLt.LAT. W. J. (1963): A cy-
totaxonomic study of Viola in the Netherlands. Acta Bot. Neerl. 12: 17-39. — PETTETA. (1964-1965): Studies on British
pansies. 1.-111.Watsonia 6:39-69, 1964 et 141-160, 1965. — SKALICKÝV. ( 1966): Poznámky k určováni a sběru českosloven-
ských druhů violek ze sekce Hypocarpae (Viola L sect. Hypocarpae Godr.) Zpr. Cs. Bot. Společ. l: 4-17. — ŠotREKJ.
(1969): Viola sudetica Willd. v Krkonošich. Hodnoceni variability palistů a barvy kvétů. Preslia 41: 183-190. — .SŔAI
V. (1973): Viola cornuta L, nová adventivní violka v ČSR. Preslia 45: 147-150.— N'tŕvst;LH. et K.SSTNIRA. (1974): Zur
Wuchsform einiger Veilchenarten. Phyton 16: 127-135. — KUTA E. (1978): Badania cyto-embriologiczne nad przedstavici-

— STI H. etelami rodzaju Viola L., sekcja Nominium Ging. z obszaru Polski. Fragm. Florist- Geobot. 24: 24-91.
ŠTURSA J.(1982):Horskélouky sViola sudeticaWilld. v Krkonošich.OperaCorcont. 19:95-132.—KIRSC J. et pÄ.
NEKJ.(1984):Erysimumargillosum,ViolacanadensisaV.obliqua novéadventivnídruhyv českékvétenč.Zpr.Cs.Bot.
Společ. 19: 121-127.

Jednoleté až vytrvalé byliny s tenkými kořeny. Listy řapíkaté, většinou drobné vroubkované
pilovité. Květní stopky tenké, v horní části většinou nicí. Květy buď rozlišeny na dříve se vytváře-
jící chasmogamické s barevnými korunami, opylované hmyzem a na pozdější zakrnělé zelenavé
kleistogamické s autogamií, nebo nerozlišeny. Kališní lístky štítovité; jejich přední část úzce až
čárkovitě trojúhelníkovitá, zadní část za místem přirůstání ( = kališní přívěsek) je obdélníkovitá,
čtvercová nebo lichoběžníkovitá, někdy nepravidelně mírně vykrojená; dol. korunní lístek (v ose
květu) vybíhá v ostruhu; dvě tyčinky s ním sousedící s nektariovými přívěsky vybíhajícími do os-
truhy. Plod pouzdrosečná tobolka, otvírající se třemi kýlnatými, kožovitými až dřevnatými, zvl. na
kýlu ztlustlými chlopněmi (často prudce pukající za současného vyvržení semen). Semena mají
často masíčko (elaiosom funikulárního původu: druhy s masíčky jsou myrmekochorní). — Asi
450 druhů ve všech světadílech (v tropech v horách), na s. polokouli s převahou druhů v podmín-
kách teplejšího a vlhčího klimatu, v Evropě zvl. ve Středozemí. — Entomogam. či Autogam. Klei-
stogam. Myrmekochor.

Poznámka: V celém rodu Viola (zvl. v podsekci Viola) jsou častí mezidruhoví křiženci. což znesnadňuje určováni.
Proto jsou v klíči formou poznámek nejhojnéjši kříženci zařazeni. V celém textu se hovoří o květech chasmogamických,
pokud neni uvedeno výslovně jinak. Vzdálenost mezi vrcholem ostruhy a vrcholem dol. korunniho listku je označena jako
délka květu. vzdálenost mezi vrcholy hor. a dol. korunnich tistků jako výška květů. Odění řapíků je popisováno v jejich
hor. polovině.

*) Zpracovali J. Kirschner a V. Skalický.
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I a Postranní korunní lístky směřují šikmo dolů; čnělka hákovitá nebo terčovitá, často zobánka-
tá, ± rovná, nikdy paličkovitá s ohybem při bázi; kleistogamické květy sevyvíjejí; koruny ne-
jsou ani zčásti žlutě zbarvené; palisty celokrajné, zubaté nebo třásnitě zubaté, nečleněné

(sect. Viola) 8
b Postranní korunní lístky rovnovážně postavené nebo směřují šikmo nahoru; čnělka paličkovi-
tá nebo od báze se rozšiřující a na vrcholu uťatá až slabě dvoulaločná, při bázi s ohybem;
kleistogamické květy se nevyvíjejí nebo vyvíjejí; koruny často alespoň zčásti žlutě zbarve-
né; palisty celokrajné, hrubě zubaté nebo hluboce členěné 2

2 a Čepele listů širší než dlouhé, na bázi srdčité; palisty drobné, nejvýše 6,5 mm dl., nečleněné,
celokrajné; čnělka k vrcholu se rozšiřující, uťatá až Slabč dvoulaločná: kleistogamické květy

(sect. Dischidium) 19. V. biflorase vyvíjejí
b Alespoň čepele stř. a hor. lodyžních listů delší než šir., na bázi nikdy srdčité; palisty velké,
vždy delší než I cm, hluboce členěné nebo alespoň hrubě zubaté; čnělka paličkovitá; kleisto-
gamické květy se v přirozených podmínkách nevyvíjejí (sect. Melanium) 3

3 a Palisty trojúhelníkovité až vejčité, hrubě nesouměrně zubaté; ostruha IO-15mm dl.
21. V. cornuta

b Palisty jiného tvaru, hluboce členěné; ostruha vždy kratší než 10mm 4

4 a Květy (3-)4-6(-8) cm vys., obvykle alespoň z části sametového vzhledu. Rostliny pěstované ne-
22. V. x wittrockianabo přechodně zplaňující

b Květy nanejvýše 4 cm vys., nejsou sametového vzhledu. Rostliny plané 5

5 a Kališní lístky (alespoň některé) s oddálenými drobnými zuby; palisty s postranními úkrojky
± čárkovitými, zpravidla alespoň mm šir.: stř. úkrojek čárkovitý až čárkovitě obko-
pinatý, tupě špičatý, vždy celokrajný. Rostliny Sudet, převážně v subalpínském stupni

20. V. lutea subsp. sudetica
b Kališní lístky celokrajné; palisty s postranními úkrojky zpravidla užšími než 1,5mm; stř.
úkrojek zpravidla není čárkovitý a celokrajný (pokud je, pak je ostře špičatý). Rostliny zpravi-

6dla nejvýše supramontánního stupně
6 a Rostliny jednoleté; hor. korunní lístky kratší nebo stejně dl. (vzácně o málo delší) jako hor.

kališní lístky; koruny do 1,0(-1,8) cm vys.; koncový úkrojek palistu různého tvaru, avšak
v hor. polovině lodyhy zpravidla podobný listu; žláznatý výrůstek při bázi bliznového otvoru
chybí; pylová zrna převážně pentakolpátní 7

b Rostliny jednoleté nebo vytrvalé; hor. korunní lístky zřetelně delší než hor. kališní lístky, ko-
runy zpravidla vyšší než 1,5cm; koncový úkrojek palistu obvykle listu nepodobný (užší, často
pouze oddáleně a velmi mělce vroubkovaně pilovitý až celokrajný); žláznatý výrůstek při bázi
bliznového otvoru vyvinut; pylová zrna převážně tetrakolpátní 25.-26. V. tricoloragg.

7 a Korunní lístky nerozevřené do plochy (kornoutovitě sevřené), smetanově nažloutlé, hor. poz-
ději světle modrofialové; lodyhy i v době zralosti plodů hustě pýřité; koncový úkrojek palistů
hor. lodyžních listů na vrcholu tupý nebo zaokrouhlený, celokrajný nebo s jednotlivými měl-
kými vroubky, úzce až čárkovitě obkopinatý; lodyhy, listy, palisty i květní stopky v době plo-
du ztuha vzpřímené; semena 1,3-1,5mm dl. a 0,7-0,8 mm šir. Pouze na j. Moravě

23. V. kitaibeliana

b Korunní lístky (v plném květu) do plochy rozevřené, zpravidla světle žluté, se sytě žlutou
skvrnou na dol. korunním lístku, hor. korunní lístky někdy s modrofialovými skvrnami; lody-
hy v době zralosti plodů roztr. chlupaté až téměř lysé; koncový úkrojek palistů hor. lodyžních
listů ± ve tvaru listů (obkopinatý až obvejčitý), špičatý, vroubkovaný, vroubkovaně mělce pi-
lovitý nebo celokrajný, lodyhy vystoupavé až ± přímé, listy a palisty šikmo odstálé; květní
stopky přímo až šikmo odstálé (prýty nejsou ztuha vzpřímené ani za plodu); semena
(1,3-)1,5-1,7(-1,8) mm dl. a 0,8-1,1 mm šir. V území hojně 24. V. arvensis

8 a (la) Listy a stopky květů vyrůstají z oddenku; lodyha se nevytváří; kališní lístky tupé nebo
špičaté

b Vytváří se květonosná olistěná lodyha; kališní lístky špičaté
9

10

9a Řapíky na kýlu odstáleaž nazpětodstále chlupaté; kališní lístky špičaté; palisty šupinovité,
vejčité až ve_ičitě kopinaté, celokrajné, v mládí šedavě narůžovělé, později nápadně rezavě
hnědé 7. V. mirabilis
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b Řapíky po celémobvodu chlupaté nebo lysé: kališní lístky tupé: palisty vejčité ažčárkovitě
trojúhelníkovité, často třásnitě zubaté, nikdy celokrajné, jiných barev (nikdy v době květu re-
zavě hnědé) 17

IOa Rostliny s přizemní listovou růžicí z několika (často pouze z 1-3) dlouze řapíkatých listů: če-
pele listů okrouhlé až vejčité s hluboce, řidčeji mělce srdčitou bází II

b Rostliny bez přízemních listů: čepele listů vejčité, trojúhelníkovité, podlouhlé až úzce kopina-
té, na bázi klínovité, uťaté nebo mělce srdčité

I la Lodyhy zaobleně mělce žlábkovité, úzce křídlaté (viz tab. 96/4) a nesoucí obvykle pouze klei-
stogamické květy; řapíky a lodyhy na kýlu jednostranně až jednořadé chlupaté, nebo vz. lysé:
palisty celokrajné, na bázi lodyhy vejčité, nápadně rezavě hnědé 7. V. mirabilis

b Lodyhy ± oblé, nesoucí chasmo- nebo kleistogamické květy (často i současné). lysé nebo po
celém obvodu chlupaté; palisty třásnitě zubaté, čárkovité až široce kopinaté, později často
hnědnoucí

12a Rostliny drobné, 5-10 cm vys.; listy s čepelemi okrouhlými až okrouhle vejčitými s mëlce
srdčitou bází, drobnými (max. 2,5 cm šir.): lodyhy krátce hustě pýřité nebo vzácné lysé (v po-
pulacích pýřitých rostlin); palisty lodyžních listů vejčité kopinaté 8. V. rupestris

b Rostliny vyšší než 10cm; listy hluboce srdčité na bázi a zpravidla širší než 2,5 cm : rostliny ly-
sé nebo roztr. přitiskle chlupaté; palisty úzce trojúhelníkovité až široce kopinaté 13

13a Kališní přívěsky velké (až 1/3 kališního lístku). často delší než 2 mm, za plodu ještě větší, často
(alespoň některé) vykrojené; květy světle modrofialové až bledé modré: ostruhy ± bílé, na
konci vykrojené; čepele přízemních listů ± stejně dl. jako šir., často alespoň některé širší než
dlouhé 10. V. riľiniana

Poznámka : Rostliny s vystoupavou až vzpřímenou lodyhou, s květy tmavšimi než u V. riviniana. často pouze s jed.
ním listem v přízemní růžici a s čepelí listů ± x delší než širokou a často na vrcholu tupou. jsou křiženci r. cani-
na x riviniana.

b Kališní přívěsky drobné, úzké (nejvýše zdéli 1/5 kališních lístků), kratší než 1,5mm, za plodu
velmi drobné až zakrnělé, na vrcholu zaokrouhlené; květy modrofialové, ostruhy ± fialové,
na konci zaokrouhlené; čepele přízemních listů vždy delší než šir. (až x )

9. V. reichenbachiana

Poznámka: Rostliny se slabě vykrojenou, světle modrou až světle špinavé fialovou ostruhou. kališními pŤivčsky
zpravidla uťatými a často delšími než 1,5 mm, jsou kříženci V. reichenbachiana x rij•iniana.

14a Lodyhy ± vzpřímené; ostruha krátká (max. 3-4 mm); palisty stř. lodyžních listů vždy delší
než 1/2řapíku; čepele listů (2-)3-4x delší než široké, zpravidla úzce až vejčité kopinaté, s kli-
novitou, uťatou nebo mělce srdčitou bázi; květy různých barev, obvykle nikoliv sytě modré

15

b Lodyhy poléhavé, vystoupavé nebo vzpřímené; ostruha alespoň 4-5 mm dl. : palisty stř. lodyž-
nich listů vždy kratší než 1/2 řapíku; čepele listů s mělce srdčitou až srdčitou bázi, ±2x delši
než široké, široce kopinaté až vejčité: květy blankytné nebo sytě fialové modré

11.-12. V. canina agg.
15aRostliny 20-50 cm vys. s lodyhami, listy a palisty hustě krátce pýřitými: palisty alespoň zdéli

řapíků, v hor. části lodyhy často asi I cm šir.: listénce asi I cm dl. 15. V. elatior

b Rostliny do 25 cm vys„ lodyhy lysé (listy na rubu a báze palistů roztr. kratičce pýřité či lysé):
palisty nanejvýš zdéli řapíků, nejvýše 0,5 cm šir.; listénce podstatně kratší než I cm 16

16aKorunní lístky smetanové bílé, lilákově žilkované; čepele listů na bázi ± uťaté: listy na rubu
a báze palistů roztr. pýřité až téměř lysé (lupa !) 13. V. stagnina

b Korunní lístky bledě modrofiaiové: čepele listů na bázi ± klínovité: rostliny lysé (i na žilnati-
ně na rubu listové čepele) 14. V. pumila

17a(9b) Čnělkana vrcholu terčovitě rozšířená:stopky tobolek vzpřímené,navrcholu nici: řapíky
lysé 18

bČnělka na vrcholu hákovitě zahnutá; stopky tobolek ochablé(poléhavé),rovné: řapíky vždy
alespoň roztroušeně chlupaté 20

18aČepeleiistů vejčité až podlouhle vejčité, na bázisrdčité; řapíky křídlaté: palisty do 1/2srostlé
s řapíkem 18. V. uliginosa
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b Čepelelistů okrouhle vejčitéažokrouhle ledvinité, na bázihluboce srdčité; řapíky nekřídlaté
nebo úzce křídlaté; palisty volné 19

19a Listy lysé, vzácně naspodu pouze na žilkách s ojedinělými chlupy, na oddenku v počtu
3-4(-6); řapíky nekřídlaté; listénce v době květu a po odkvětu v dol. polovině až v polovině
květní stopky; květy 1,0-4,5 cm dl., s ostruhou 1,5x delší než kališní přívěsky

16. V.palustris
bČepele listů naspodu(zvl. na žilkách) chlupaté; listy na oddenku v počtu 2(3); řapíky úzce
křídlaté; listénce zřetelně v hor. třetině květní stopky; květy 1,5-2,0 cm dl., s ostruhou 2-3 x
delší než kališní přívěsky 17. V. epipsila

20a Rostliny bez výběžků (avšak oddenek často vícehlavý); palisty zpravidla úzce trojúhelníkovi-
té; listy na vrcholu tupé či špičaté, nikdy zaokrouhlené 21

b Podzemní nebo nadzemní výběžky vyvinuty, palisty vejčitě kopinaté až úzce trojúhelníkovité;
čepele listů na vrcholu zaokrouhlené nebo špičaté 23

21aČepelelistů vejčitě kopinaté, na bázi mělce srdčiténebo náhle zúžené,vždy křídlatě sbíhavé
na řapík, na bázi často hustěji nápadněji vroubkované; stopky květní i za čerstva lámavé;
chlopně tobolek trojžilné; listy v mládí velmi krátce chlupaté, ± lesklé, později hustč (až še-
davě), krátce (chlupy do 0,5 mm dl.), na řapíku šikmo nazpět chlupaté I. V. ambigua
Poznámka : Mezi rodiči nebo na lokalitách s druhem V. ambigua se mohou vyskytovat kříženci V. ambigua x hirta.
Jsou to rostliny s krátkým oděním, bez výběžků, s většími světle modrofialovými květy a s třásnitě zubatými nebo ce-
lokrajnými obrvenými palisty: čepele listů mají 1,5-2x delší než široké.

b Čepelelistů vejčité až širocevejčité, na bázi srdčité,nesbíhavéna řapík, stejnoměrněvroub-
kované; stopky květů za čerstva nelámavé; chlopně tobolek jednožilné; listy vždy dosti dlou-
ze (chlupy delší než 0,5 mm), na řapíku rovnovážně nebo nazpět šikmo odstále chlupaté

22

22a Palisty celokrajné až krátce třásnitě zubaté, na okraji často brvité, avšak s třásněmi vždy lysý-
mi; čepele listů 1,5-2 x delší než široké; řapík hustě, ve stř. části měkce rovnovážně tenkými
špičatými chlupy huňatý; listénce v dol. polovině až při bázi květní stopky; korunní lístky
všechny vykrojené; ostruha ± přímá, modrofialová; květy nevonné 3. V. hirta

Poznámka: Rostliny bez výběžků (někdy však i s nimi), s kopinatými až trojúhelníkovitými, na okrajích rezavě
žláznatými palisty a s kratšími, šikmo nazpět směřujicimi chlupy na řapících jsou kříženci V. hirta x odorata. Tento
hybrid také často vytváři notomorfy se slabě sbíhavými čepelemi listů na řapík.

b Palisty nápadně dlouze třásnité, na okrajích i na třásních kratičce štětinatě brvité; čepele listů
nejvýše x delší než široké; řapík hustě nazpět šikmo oděný silnými tužšími tupými chlu-
py; listénce v hor. polovině květní stopky; vykrojený pouze dol. korunní lístek, ostatní zao-
krouhlené; ostruha vzhůru zahnutá, bělavá; květy slabě vonné 2. V. collina

Poznámka : Rostliny bez výběžků, s listénci v dol. polovině květní stopky a s alespoň řídce brvitými třásněmi pali-
stů jsou kříženci druhů V. collina a V. hirta. Pokud maji vyvinuty tenké, většinou krátké výběžky, palisty jsou ± ko-
pinaté S třásněmi brvitými, zakončenými rezavé hnědou žlázkou a řapiky listů jsou hustë nazpět šikmo odstále
chlupaté, jedná se o křížence V. collina x odorata.

23a Palisty ± vejčitě kopinaté (nikoli na výběžcích), celokrajné nebo někdy krátce třásnitě zubaté
(s třásněmi na konci žláznatými), na okraji zpravidla s rezavě hnědými nebo žlutavými žlázka-
mi; listy na vrcholu ± zaokrouhlené nebo tupě špičaté; listénce nad polovinou, méně často
v polovině květní stopky; ostruha fialová, květy sytě modrofialové. (Viz též poznámky u bodů
22a, b) 5. V. odorata

b Palisty uzoučce trojúhelníkovité až kopinaté, dlouze třásnitě zubaté s třásněmi zpravidla ne-
žláznatými, brvitými; listy na vrcholu špičaté nebo tupě špičaté až zaokrouhlené; listénce
v do). polovině květní stopky; jsou-li v hor. polovině, pak květy bělavé (jinak květy sytě mo-
dré) 24

24a Výběžky podzemní i nadzemní, silné, krátké, kořenující; listy většinou nápadně dlouze řapí-
katé, s řapíky ± rovnými; čepele listů na vrcholu tupě špičaté až zaokrouhlené, na líci i na ru-
bu lysé nebo roztr. chlupaté; listénce v dol. polovině květní stopky; květy sytě modré až
modrofialové, při ústí ostruhy s velkou bílou skvrnou; ostruha vždy bledší než květy; palisty
na ploše lysé, ± kopinaté 6. V. suavis
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b Výběžky pouze nadzemní, tenké, dlouhé, vystoupavé, nekořenující: listy s řapiky často polé-
havými a náhle vystoupavými: čepele trojúhelníkovité, na bázi srdčité, na vrcholu špičaté, na
líci i na rubu přitiskle drsně chlupaté: listénce v polovině nebo nad polovinou květni stopky:
květy bělavé; ostruha žlutozelená: palisty i na ploše drsně chlupaté, uzoučce až úzce trojúhel-
níkovité

Sect. l. Viola

Syn.: Viola L. sect. Nominium GINGINS.

Byliny s palisty listům nepodobnými; koru-
ny chasmogamických květů modré, fialové až
bílé barvy, postranní korunní lístky směřují šik-
mo dolů. Vždy se vytvářejí kleistogamické kvě-

Subsect. l. Viola

Syn.: Viola L. sect. Hypocarpae GODRON.

Vytrvalé byliny, s výběžky nebo bez nich:
lodyha se nevytváří, listy jsou v přízemní růžici.
Kališní lístky ± kopinaté, na vrcholu tupé,
s malými zaokrouhlenými přívěsky; čnělka na
vrcholu hákovitá; tobolky ± kulovité, po do-
zrání nevyvrhující semena a pokládající se i se
stopkami na povrch půdy. Semena vejcovitá,
světle hnědá až pleťově zbarvená, s velkými
masíčky. — Myrmekochor.

1. Viola ambigua W. et K. — violka obojetná
Tab. 95/2

Viola ambigua WALDSTEINet KJTAIBELPJ.Rar. Hung. 2:
208, 1804. — Syn. : Viola campesłris BIEB.FI. Taur.-Cau-

V- hirta L, subsp. ambigua (W. et K.)cas. 1: 171, 1808. —
R0UY et Fouc. FI. Fr. 3: 23, 1896 . — V. ambigua W. et K.
subsp. campestris (BIEB.) GAMS in HEGI III. FI. Mitteleur.
5/! : 643, 1925.

Exsikáty: Extra fines: CALLIER Iter Taur. tert.s no
546. — DÖRFLERHerb. Norm., no 4309. — SCHULTZHerb.
Norm., ser. n., no 1032.

Vytrvalé byliny cm vys.; odde-
nek silný, ± přímý, dlouhý, podélně svraskalý,
obvykle vícehlavý, bez výběžků. Listy s čepelí
vejčitě kopinatou, téměř 2x delší než šir.,
vroubkovaně pilovitou (na bázi často nápadně-
ji), tupě špičatou, na bázi mělce srdčitou až
uťatou, krátce křídlatě sbíhavou na řapík; če-
pel obvykle 3-6 cm dl., 2-4 cm šir., tmavozele-
ná, ± lesklá, tuhá, plochá, oboustranně krátce
pýřitá, zvl. na okraji, na žilkách a na ploše při
bázi; řapík hustě, krátce šikmo nazpět odstále
chlupatý (chlupy max. 0,2 mm dl.): palisty úzce
trojúhelníkovité až úzce kopinaté, třásnitě zu-
baté až téměř bez třásní, na okrajích a na zu-
bech brvité, vzácně téměř olysalé, zuby někdy

4. V. alba

zakončeny světlou žlázkou. Květní stopky i za
čerstva lámavé, ± stejně dl. jako listy, s krátce
třásnitě zubatými, až 12mm dl. listénci nejča-
stěji v polovině (často nad, někdy i pod polovi-
nou) stopky. Květy silně vonné: kališní lístky
lysé nebo roztr. chlupaté; koruny celé sytě fia-
lové, korunní lístky zaokrouhlené, dol. i s os-
truhou zpravidla 17-19 mm dl. : ostruhy výraz-
ně delší než kališní přívěsky, vzhůru zakřivené,
sytě fialové. Tobolky chlupaté nebo olysalé,
chlopně tobolek trojžilné. Semena ca 2,5 mm
dl. a 1,6-1,8 mm šir., s masíčky mm dl..
bledá. III-IV(-V). HkĹ

2n = 40 (ČSR: 4a. Loun. střed.)
Variabilita: V ČSR velmi málo proměnlivá.Rostli-

ny solysalými tobolkami, vyskytující se vzácné na j. Mora-
věs bývají označovány jako var. gymnocarpa JANKA.

Ekologie a cenologie: Teplé, suché,
skalnaté (jen vzácně řídce lesnaté), zpravidla
jižně exponované svahy na bazických výlev-
ných nebo vápnitých horninách, na mělkých,
často skeletovitých půdách (nejčastěji rendzi-
nách). Ve společenstvech svazů Festucion vale-
siacae, Seslerio-Festucion glaucae a Helianthe-
mo cani-Festucion pallentis.

Rozšíření v ČSR: Vzácně na reliktních lo-
kalitách ve srážkově nedostatkových a nejte-
plejších územích termofytika. V Cecháchpou-
ze izolovaná arela v Lounském středohoří, na
j. Moravě pouze Znojemsko, Mikulovská pa-
horkatina a Jihomoravská pahorkatina. Pouze
v nížině a pahorkatině (max.: vrch Oblík
u Loun, ca 450 m). Jižni Moravou probihá sz.
hranice souvislého areálu. A — Mapy: SKAI.IC-
KÝ1966:map. 3; ŠMARDAXM 1963:map. 267:
SLAVÍK FKS 1990: 49.

T: 4a. Loun. střed. (Vršetin u Vlastislavi +: Oblík: Mi.
lá; Raná), 16. Znoj..brn. pah. (Znojmo, vrch Palice Ť: Mi.
roslav; Hrušovany nad Jevišovkou), 17a. Dunaj. kop. (Jan-
ská hora; sv. obce Dobré Pole), 17b, Pavl. kop.. 17c. Mi-
lov.-valt. pah. (Milovice), 20. Jihomor. pah.

Údaje z vrchu Úhošť u Kadaně a z okoli Pardubic
vznikly mylným určenim herbářového materiálu: údaj zc
Širokého vrchu u Mostu neni doložen a je pochybný. Rov.
něž na j. Moravës z okrajů Hané a od Krnova byl druh udá-
ván mylné z řady lokalit (např. ŠMARDAXM 1963: map.
267).

Tab. 95: I Viola hirta. ta - palist. lb - list. — 2 V.ambigua. květ, 2a - palist. 2b - list. — 3 V collina. květ. 3a - palist. lb • list.
4 V. suavis. květ, 4a - palist. — 5 V. alba. část řapíku, 5a - palist, 5b - list. — 6 V. odorata. 6a - palist-
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Celkové rozšířeni: Střední Evropa (i. Morava,
j. Slovensko, Rakousko, Maďarsko, izolovaná arela v Ce-
chách), jv. Evropa a oblast Cerného moře po Arménii.

2. hola collina BESSER— violka chlumní
Tab. 95/3

Viola collina BESSERCatal. PI. Horto Cremen. 151, 1816.
— Syn.: Viola opi:ii KNAF in Opłz Flora 23/2, Intell.-BI.:
14, 1840, nom. nud. — V. odorata L. subsp. collina (BESSER)
CELAK.Květ. Okolí Praž.82, 1970.— V.hirta L. subsp.col-
lina (BESSER)ROVYet Fouc. FI. Fr. 3: 23, 1896. — V. hirta L.
subsp. subciliata BORBÄssensu auct.

Exsikáty: TACSCHHerb. FI. Bohem., no 170 (ut V.hirta)
et no 171 (ut V. hirta minor). — Extra fines: Gerb. FI.
SSSR, no 5588. — Herb. FI. Ross., no 206. — SCHULTZ

Herb. Norm., no 1932.

Vytrvalé byliny v létě až 8-13 cm vys. Odde-
nek dl., bez výběžků, vystoupavý nebo šikmý,
často vícehlavý, 3-5 mm silný, světle hnědý až
bělavý. Listy na jaře až 6 cm, v létě až 13cm
dl., s řapíky delšími nebo zdéli čepele; čepel
šir. až okrouhle vejčitá, ještě v dospělosti kon-
kávní, 1-1,5x delší než šir., vroubkovaná až
mělce vroubkovaně pilovitá, tupá, na bázi hlu-
boce srdčitá, hustě chlupatá; řapík až 7 cm dl.,
hustě oděný tuhými, šikmo nazpět odstálými,
± rovnými, tupými, na jaře 0,2-0,4 mm, v létě
až 0,6 mm dl., pod špičkou 28,5-36,0 um silný-
mi chlupy; palisty úzce trojúhelníkovité až úz-
ce kopinaté, na rubu chlupaté, dl. třásnitě zu-
baté, na zubech a na okraji hustě brvité; zuby
bez koncové žlázky. Květní stopky nad listénci
obvykle roztr. chlupaté, pod nimi nazpět šikmo
odstále chlupaté krátkými tuhými chlupy: krát-
ce brvité listénce nad polovinou stopky. Květy
slabé vonné: kališní lístky 5-7 mm dl., brvité;
korunní lístky obkopinaté, zaokrouhlené, jen
dol. vykrojený, bledě modrofialové až bělavé,
dol. i s ostruhou 11-17 mm dl. : ostruha vzhůru

zakřivená, bílá. Tobolky chlupaté. Semena svět-
le hnědá až bělavá, ca 2,5 mm dl. a 1,5-2,0 mm
šir.; masíčka ca 1,5 mm dl. III-IV(-V). Hkf.

2n= 20 (ČSR: 88g.Hornovlt. kotl.)
Variabilita: Vzácně se vyskytuji barevné odchylky

kvétů (např. růžovofialové, označované jako var. rubrovio-
lacea WIESB.).Jinak druh málo variabilní: proměnlivost
v populacích často zvyšuje hybridizace s druhem V. hirta L.

Ekologie a cenologie: Dává poněkud
více přednost zástinu než následující druh V.
hirta. Suché křovinaté svahy, světlé listnaté lesy
a jejich lemy, suché travnaté stráně. Na měl-
kých minerálních nebo mírně humózních, ob-
vykle skeletovitých nebo písčitých půdách s ba-
zickou až neutrální reakci, s oblibou na vápni-
tých substrátech. Obvykle ve společenstvech
tříd Querco-Fagetea (nejčastěji svazů Carpinion,
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Quercion pubescenti-peĺreae, méně Prunion spi-
nosae), Tr(folio-Geranietea a Festuco-Brometea.

Rozšíření v ČSR: Nejčastěji v teplejším
mezofytiku a v termofytiku, na vápnitých hor-
ninách ve vyšších polohách je častější než V.
hirta. Chybi ve značné části jv. Moravy (Jiho-
moravský úval, Bílé Karpaty. Středomoravské
Karpaty), pouze vzácně roste na s. Moravě.
Velmi vzácně v s.Cechách (chybi v Lužickém
okruhu aj. severočeských fyt. o.). Těžiště rozší-
ření v kolinnim až submontánním stupni, ojedi-
nële v oreofytiku v montánním stupni (min.:
Budyně nad Ohři, ca 180 m: max.: vrch Hrad
u Želnavy, 930m). — Mapy: SKALICKÝ1966:
map. I (neúplná mapa): ŠMARDAXM 1963:
map. 268; SLAVÍKFKS 1990: 50.

T: roztr. ve vétšinë fyt. o., vz. ve fyt. o. 2. Stř. Poohti

(les Doubí u Údlic t), 15.Vých. Pol., 21. Haná Íchybi ve
fyt. o. 17. Mikul. pah., 18. Jihomor. úv., t9. B. Karp. step.l.

M: 23. Smrč, (lit. : Horni Pelhřimov u Chebu). 24. Hor.
Poohří (lit.: Cheb). 25. Krušn. podh. (l)louhá Louka u Ose.
ka), 27. Tachov. bráz. (vz.), 28. Tep. vrchy, 29. Doup. vrchy.
30. Jesen.-rak. ploš., 31. Plze pah. (vz.), 32. Ktivokl.. 33.
Branž. hv., 34. Plán. hřeb„ 35. Podbrd., 36. Horaž. pah., 37.
Šum.-novohr.podh. (hojně na bazických horninách). 39.
Třeboň. pán. (les Sladký u Soběslavi), 40. Jihočes. pah., 41.
Stř. Povit. (hojně). 42. Votic. pah., 44. Mileš. střed., 45. Ver-
neř. střed., 51. Polom. hory (vz.), 52. Rai.-bez. tab. (vz.), 53.
Podješ. (vz.). 56. Podkrk. (vz.), 59. Orl. podh. (hájovna
U Studének u Nového Města nad Metují), 60. Orl. opuky

61. DOI. Poorl.. 62. Litomyš. pán.. 63. Českomor. me-
zih., 66. Hornosáz. pah. (vz.), 67. Ceskomor. vrch. (vz.
v okrajových částech),68. Mor. podh. Vysoč..69. Želez. ho.
ry, 70. Mor. kras (hojně), 71. Drah. vrch.. 73b. Hanuš. vrch.
(lit. : vrch Hůrka u Police). 76a. Mor. brána vl. (Teplice nad
Bečvou: vrch Kotouč u Štramberka), 80. Stř. Pobeč.(dolo-
žen pouze rostlinami z hybridnich rojů V. collina x hirtaj.
81. Host. vrchy (vrch Tesák), 82. Javorn. (vrch Orloveček
u VelkýchKarlovic), 84.Podbesk.pah. (Stařič: lit.: od Ces-
kého Těšina). — O: 88f. Želnav. hor. (vrch Hrad u Želna-
vy), 88g. Hornovlt. kotl. (Soumarský most), 89. Novohr.
hory (svah vrchu Vysoká u Hojné Vody).

Lit. údaje z Ceského ráje nebyly nikdy ovéŕeny: údaje
z Pavlovských kopců jsou pochybné. Častá jsou mylná ur-
čeni herbářových materiálů.

Celkové rozšíření: Středni Evropa (na jihozápad
až po z. Alpy, na jih po s. Itálii a s. Jugoslávii), Balkánský
poloostrov, střed evropské části SSSR. Izolované v j. .Skan-
dinávii: ostrůvkovitě ve Střední Asii. Další oblast souvisfé-
ho rozšiřeni až ve v. Asii (Korea. sv. Čina. Sachalin. s. Ja-
ponsko). — Mapy: MIAĹsELet al. 1978: 292.

3. Viola hirta L. — violka srstnatá Tab. 95/ I

Viola hirĺa sp- PL 934. 1753. — Syn. : Viola
hirsuta R. et SCH.Syst. Veg. 5: 361. 1819. — V. odorara L.
subsp. /iirta (L.) CEI.AK.Kvët. Okoli Praž. 82, 1870. —
hirra L. subsp. breviJimbriaĺa W. BECKERet subsp. longi/im-
briata W. BECKERBeih. Bot. Cbl.. sect. 2. 26: 34. 1909 p. p.
max.

Exsikáty: PETRAKFI. Bohem. Morav. F.xs.. no 762.
TAC.SCHHerb. FI. Bohem.. no 17() (admixt. V. collina'.
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Vytrvalé byliny, na jaře zpravidla drobné
(do 5 cm vys.), v létě často značně velké (až
30 cm vys.). Oddenek dlouhý, přímý nebo šik-
mý, 2-6 mm silný, často vícehlavý, bez výběžků.
Listy dlouze řapíkaté: čepel protáhle trojúhel-
níkovitá nebo vejčitě kopinatá až vejčitá;
1,5-2x delší než šir., velmi mělce vroubkovaně
pilovitá, tupě špičatá nebo ± špičatá, na bázi
mělce (u letních listů hlouběji) srdčitá, nesbíha-
vá na řapík, po obou stranách, zvl. na žilkách
chlupatá, plochá, jen v mládí konkávní; řapík
hustě oděný měkkými, rovnovážně odstálými
zašpičatělými, na jaře ca 0,25-0,60 mm, v létě
až 1,5mm dl., pod špičkou 21,5-30,5 gm silný-
mi chlupy; palisty úzce trojúhelníkovité až ko-
pinaté, často až 2 cm dl., celokrajné, vz. krátce
třásnitě zubaté, na hřbetní straně a na okraji ly-
sé (méně často roztr. brvité), se zuby lysými,
bez koncové žlázky. Květní stopky lysé nebo
vz. roztr. rovnovážně chlupaté; listénce krátké,
pod polovinou až při bázi stopky. Květy nevon-
né; kališní lístky 5-6 mm dl., lysé nebo na okra-
ji řídce brvité; korunní lístky úzce obvejčité, na
vrcholu všechny vykrojené, bledě modrofialové
až bělavé, dol. i s ostruhou ca 13-18 mm dl.; os-
truha vzhůru zakřivená nebo rovná, růžově fia-
lová. Tobolky chlupaté, často fialově naběhlé.
Semena ca 2-3 mm dl. a ca 2 mm šir.,
s 1,0-1,5 mm dl. masíčky. III-V. Hkf.

2n = 20 (ČSR: lib. Poděb.Pol.)

Variabilita: Na suchých, kamenitých nebo skalna-
tých svazíchna bazickýchpodkladech(např. Českýkras)
sevyskytuje morfotyp s tužšími, slabě lesklými listy, podob-
nými poněkud vzhledem listům druhu V. ambigua W. et
K., avšak oděnim a jinými znaky odpovídajícími druhu V.
hirra L; jeho zhodnoceni vyžaduje další studium. Z okolí
Hostomic byla popsána var. gymnocarpa G. BECKs lysými
tobolkami, dále byla popsána řada vnitrodruhových taxo-
nů, jejichž obsahem však jsou nápadnějši notomorfy velmi
hojných kříženců V. hirta x odorata a V. collina x hirta.
Mezi notomorfy křížence V. hirta x odorata patří i morfo-
typ s listy se slabě sbíhavou čepeli na řapík: vyskytuje se
dosti často v termofytiku, zvl. Panonském.

Ekologie a cenologie: Suché travnaté
svahy a meze, teplé lemy listnatých lesů, leso-
stepní svahy. V územích s nízkým úhrnem roč-
ních srážek na bazických až slabě kyselých sub-
strátech, jinde častěji na bazických horninách
(vápence, čediče atd.). Nejčastěji ve společen-
stvech třid Festuco-Brometea a Trifolio-Geranie-
teas z třídy Querco-Fagetea nejčastěji řády
Quercetalia pubescentis a Prunetalia.

Rozšíření v ČSR: V celém území s těžiš-
těm rozšíření v termofytiku: v mezofytiku hoj-
ně nebo roztroušeně, avšak na Severočeských

pískovcích a v Lužickém okruhu vzácně. V ore-
ofytiku chybĹ Od planárního do submontánnĺ-
ho stupně (max.: Doupovské vrchy, vrch Hra-
diště u Jírova, 920 m). — Mapy: SKALICKÝ
1966: map. 2 (neúplná mapa); ŠMARDAXM
1963: map. 269; SLAVÍK FKS 1990: 50.

T: ve všech fyt. o. — M: roztr. až hojně; vz. ve fyt. o.
25. Krušn. podh. (vrch Popovský kříž u Jáchymova; Telš-
skéúdolí u Jirkova; Louchov),26.Ces.les (pouzelit.), 47.
Sluk. pah. (vrch Špičák u Císařského:Dolní Poustevna:
Dolní Podluží), 50. Luž. hory (lit.: Kamenický Šenov), 53.
Podješ. (Žďárek u Liberce), 67. Ceskomor. vrch., 83. Ostr.
pán. (lit. : Petřkovice) (pravděpodobné chybí ve fyt. o, 22.
HaEštr. vrch., 23. Smrč.. 43. Votic. vrch., 46. Lab. písk., 48.
Luž. kotl., 49. Frýdl. pah., 54. Ješ. hřb., 59. Ort. podh.].

Celkové rozšíření: Evropa (najih po s. Španělsko,
Sicílii a s.Řecko,na severpo j. Fennoskandii,na východě
přes Ukrajinu a střed evropské části SSSR); střed z. Sibiře,
maté arely na Kavkaze a v Kazachstánu. — Mapy: MEĽ:sEL
et al. 1978: 291.

4. Viola alba BESSER— violka bílá Tab. 95/5

Viola alba BESSERPrimit. FI. Galiciae I: 171. 1809.
Syn.: Viola virescensJORDANex BOREAUFI. Centre Fr. ed.
3, 2: 77, 1857. — ? V. scotophylla JORDANObserv. PI. Nouv,
Rar. Crit. Fr. 7: 9, 1849 inci.

Exsikáty: Extra fines: CALLIER Iter Taur. tert., no
547. FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no 1243. — MAG.
NIER FI. Select. Exs., no 781.

Vytrvalé byliny až 20 cm vys. Oddenek šik-
mý, nevětvený, řidčeji vícehlavý, ca 2-3 mm sil-
ný, s výběžky pouze nadzemními, vystoupavý-
mi, nekořenujícími, nejčastěji 10-15 cm dl., ten-
kými (0,6-1,0 mm silnými), krátce přitiskle
chlupatými. Listy s dl. (až 15 cm), často poléha-
vými a na konci náhle vystoupavými řapíky;
čepele trojúhelníkovité až trojúhelníkovitě vej-
čité, špičaté, vroubkovaně pilovité, na bázi hlu-
boce srdčité, na jaře až 8 cm dl. a 6 cm šir.,
v létě větší (až 10cm dl. a 7 cm šir.), zvl. na žil-
kách a při bázi dl. (až I mm dl. chlupy) hustě
drsně chlupaté, vz. olysávající, v dospělosti plo-
ché; vnější listy růžice často loňské, vnitřní
menší, zpravidla s rovnými řapíky; řapíky
s chlupy i více než I mm dl., tuhými, šikmo
nazpět odstálými ; palisty čárkovitě kopinaté až
úzce trojúhelníkovité, dlouze třásnitě zubaté, se
zuby brvitými, nežláznaté, na ploše i na okraji
silně chlupaté. Květní stopky nad polovinou
s krátkými, krátce třásnitě zubatými, ± lysými
listénci. Květy vonné; kališní lístky ca 5 mm
dl., ± lysé; korunní lístky bělavé (bílé nebo
žlutavě bílé až bledě nafialovělé), úzce obvejči-
té, zaokrouhlené, dol. i s ostruhou ca 15 mm
dl. ; ostruhy žlutozelené. Tobolky hustě krátce
drsně chlupaté. Semena 2-3 mm dl. a ca 2 mm
šir., světle hnědá až bělavá. III-IV. Hkf.
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2n = 20 (extra fines)
Variabil ita: Rozčleněni druhu V. alba BESSERna geo-

graficky význačné poddruhy dosud nebylo podrobeno kri-
tické revizi a je nutné je dále studovat v rámci celého areá-
lu druhu. V ČSR sevyskytuje pouze typový poddruh V.
alba BESSERsubsp. alba. V jižní části areálu druhu (na sever
až po Rakousko) sevyskytuji rostliny s prýty tmavě naběh-
lými antokyanovými barvivy a s fialovými ostruhami, ozna-
čované nejčastěji jako V. alba BESSERsubsp. scotophylla
(JORDAN) NYMAN.V ČSR nebyl tento poddruh zjištěn,
ovšem značná část rostlin našich populaci druhu V. alba
má mírně fialově naběhlé prýty. To je však pravděpodobně
způsobeno introgresí druhu V. hirta L.

Ekologie a cenologie: Teplomilné list-
naté lesy, jejich světliny a lemy, na bazických
až neutrálních substrátech. Ve společenstvech
svazů Quercion pubescenti-petraeae a Carpinion.
okrajově i Geranion sanguinei.

Rozšíření v ČSR: Roste vzácně v nížině
a pahorkatině j. Moravy (max.: Kurdějov,
365m). Územímprochází s. hranice areálu. A
— Mapy: SKALICKÝ 1966: map. 4 (neúplná ma-
pa); SLAVÍKFKS 1990: 51.

T: 17b. Pavl. kop. (lit.), 18a. Dyj.-svr. úv. (Poštorná), 19.
B. Karp. step. G.úpatí vrchu Háj u Velké nad Veličkou;
mezi Lipinkou a Malou Vrbkou), 20a. Bučov. pah. (nekolik
lokalit v lesním komplexu mezi Kurdějovem, Diváky a Bo-
leradicemi), 20b. Hustop. pah. (les Hrastavec u Dražůvek).

Údaje z Cechjsou mylné.Ve v. Čechácha Polabi se
dosti často pěstují bělokvěté violky zřejmě hybridního pů-
vodu seznaky druhů V. odorata, V. collina a snad V. hirta či
V. suavis. v řadé znaků připomínající V. alba a dosti často
zplaňujici. Krome toho se roztroušenč vyskytuje (zvl. v kul-
tuře) albín druhu V. odorata.

Celkové rozšířeni: Celé Středozemi od Maroka po
Zakavkazi, západně od Alp dosahuje až do z. části NSR,
východně od Alp zasahuje na severdo Rakouska, na j. Mo-
ravu a j. Slovensko a do jv. Polska, dále Rumunsko a os-
trůvkovitčj. částevropskéhoSSSR:s.Írán. —Mapy: Mat.
SELet al. 1978: 292 (bez rozlišení poddruhů).

5. Viola odorata L. — violka vonná Tab. 95/6

Viola odorata LINNAEUSSp. PÍ. 934, 1753. Syn.: Vio-
Ia lilacina Ross•ví. in REICHENB.FI. Germ. Excurs. 2: 704,

V. odorata L var. rotundata CELAK. Prodr. FI.1832. —

Böhm. 3: 476, 1875(non var. oblongataCELAK.).
Exsikáty: PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs„ no 1261 et

1505. — TAVSCHHerb. FI. Bohem., no 168, 169 et 172 (ad-
mixt. V. hirta x odorata; ut V. hirta L y stolonifera
TAĽscH). — Extra fines: FI. Exs. Austro.Hung., no 2874.

Vytrvalé byliny 10-15 cm vys. Oddenek více
než 3 cm dl., šikmý nebo horizontální, zpravi-
dla silný; výběžky kořenující, nadzemní nebo
vzácně podzemní, zpravidla delší než 10-15 cm,
1(-2) mm silné. Listy s čepelí okrouhle až stla-
čeně okrouhle vejčitou, často širší než dlouhou,
vroubkovaně pilovitou, zaokrouhlenou, na bázi
hluboce srdčitou, na jaře zpravidla 2,5-3,5 cm
dl. a 3-4 cm šir., v létě podstatně větší, obou-
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stranné na žilkách nebo i na ploše roztr. chlu-
patou nebo zcela olysalou, plochou; řapík delši
než čepel, šikmo nazpět odstále krátce hustě
chlupatý nebo vz. olysalý (chlupy 0,0S
0,25 mm, v létě až 0,3 mm dl.): palisty vejčitě
kopinaté až ± vejčité, na výběžcích i užší, těs-
ně obklopující řapíky a výběžky, krátce třásnitě
zubaté nebo celokrajné, s třásněmi lysými a za-
končenými rezavě hnědě nebo žlutavě zbarve-
nou žlázkou, okraj palistu též s rezavě hnědými
žlázkami. Květni stopky v hor. polovině s lysý-
mi, na okraji žláznatými nebo roztr. brvitými li-
sténci. Květy vonné; kališní lístky zpravidla
5-6 mm dl., ± lysé; koruny včetně ostruhy tma.
vě fialové, vzácně bílé (s ostruhami fialovými)
nebo lilákové: korunní lístky na bázi s bílou
skvrnou, zaokrouhlené, dol. i s ostruhou 12-
19 mm dl. Tobolky krátce chlupaté. Semena
ca 2 mm dl. a 1,5-2,0 mm šir. III-IV (reflores-
cence VIII-IX). Hkf.

2n 20(ČSR: 8. Ces.kras)
Variabilita: Roztroušené se vyskytuji v populacich

nebo v kultuře odchylky v barvě květů, např. s květy bílými
(označované jako f. albiflora OBORNY),lilákovými (označo-
vané jako V. lilacina RossM.in REICHENB.)nebo světle fialo-
vými (označované jako f. pallida D0MIN), výjimečné žlutý-
mi. Rostliny s drobnými listy (f. tenerrima WIESB.)se nevy-
mykají z fluktuační variability. Roztroušeně se vyskytují
i rostliny olysalé.

Ekologie a cenologie: Křoviny, akátiny,
parky, opuštěná sídliště a opuštěné sady, okra-
je cest. Zpravidla roste na humózních půdách
bohatých na živiny. Casto pěstována. V nejte-
plejšich územích v listnatých lesích roste i na
± přirozených stanovištích, často v lužních le-
sích. Diagnostický druh svazu Galio-Älliarion.
dále ve společenstvech svazů Aegopodion poda-
grariae, Sambuco-Salicion capreae, Carpinion
a relativně suchomilnëjších společenstvech
podsvazu Ulmenion, řidčeji svazu Arction lap-
pae.

Rozšíření v CSR: Pravděpodobné neoin-
digenofyt: od středověku pěstovaná a v teplej-
ších územích zdomácnělá. V termofytiku hojná
též v přirozených společenstvech, v mezofytiku
hojně roztroušená nebo roztroušená. v chlad-
nějším mezofytiku již jen v blízkosti sídlišť ne-
bo pouze pěstovaná (max.: Cipín u Českého
Krumlova, 800 m). V oreofytiku zřídka pěsto-
vána, avšak nezplaňuje, Zplanéle od planární-
ho do submontánního stupně. — Mapy: Sl.AVik
1990: 51.

T: ve všech fyt. o. hojně. —M: doložena ze všech fyt.
o. (alespoň roztr.). — O: zřidka pěstována nebo chybi.

Celkové rozšíření: Evropa. na severpo j. Švédsko
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a Finsko, ojediněle v Leningradské oblasti, na východ po
střed evropského SSSR; s. Afrika; Malá Asie, Kavkaz. Pů-
vodni v j. části areálu; severní hranice původního rozšíření
je nejasná. — Mapy: MEUSELet al. 1978:292.

Význam: Často pěstována pro časné
a vonné květy, které se používaly jako surovina
ve voňavkářství (dnes je silice nahrazována
syntetickými látkami). Oddenek se používal
v lidovém léčitelství.

6. Viola suavis BIEB. — violka křovištní
Tab. 95/4

Viola suavis M. BIEBERSTEINFI. Taur.-Caucas. 3: 164,
Syn. : V. sepincola JORDANObserv. PI. Nouv. Rar.1819. —

Crit. Fr. 7: 8, 1849p. p. — Viola beraudii BOREAUFI. Centre
Fr.ed.3,2: 76, 1857p.p. max.— V.cyaneaČELAK.Oesterr.
Bot.Z. 22: 349, 1872.— V.odorataL. subsp. cyanea(CE-
LAK.)NYMANConsp. FI. Eur. 78, 1878et subsp. suavis(BIEB.)
NYMANConsp. FI. Eur. 78, 1878. — V. austriaca A. et J.

KERNERsensu KERNERSched. FI. Exs, Austro-Hung. l: 13,
V. pontica W. BECKERBeih. Bot. Cbl., sect. 2, 36:1881. —

i8, 1918.

Exsikáty : DÖRFLERHerb. Norm., no 4306. — PETRAK
— Extra fines: FI. Exs.FI. Bohem. Morav. Exs., no 829.

Austro-Hung., no 67.

Vytrvalé byliny 10-15 cm vys. Oddenek
krátký, silný; výběžky zpravidla podzemní
i nadzemní, obvykle do 10 cm dl., až 3 mm sil-
né, kořenující, ± olysalé. Listy často dl. řapíka-
té; čepel široce až okrouhle vejčitá, často velká,
až 6 cm šir., zaokrouhlená až tupě špičatá,
vroubkovaná, na bázi srdčitá, olysalá nebo roz-
tr. chlupatá, na líci často lesklá, plochá; řapíky
někdy značně dlouhé (až 15 cm), řídce oděné
jemnými, rovnovážně nebo šikmo nazpět odstá-
tými, až 0,3mm dl. chlupy, vz. ± lysé; palisty úz-
ce trojúhelníkovité až čárkovitě kopinaté, třás-
nitě zubaté, se zuby častěji brvitými, na okraji
nežláznaté nebo s nezřetelnými bledými žlázka-
mi. Stopky květů kratší než listy, s listénci
v dol. třetině. Květy vonné; kališní lístky až 8
mm dl., ± lysé; korunní lístky obvejčité, vykro-
jené, bledě modré až bledě fialové modré, na
bázi ± do 1/3 bílé, dol. i s ostruhou 16-22 mm
dl. ; ostruha silná, tupá, bělavá až bledě namo-
dralá. Tobolky roztr. chlupaté až řidčeji lysé.
Semena vejcovitá, 2-3 mm dl. a ca 2 mm šir.,
bělavě hnědá. III-V. Hkf.

2n = 40 (extra fines)
Va ri abil i ta: Značně proměnlivý alotetraploidni

druh. Proměnlivost byla zpravidla vysoko taxonomicky
hodnocena. Rostliny s nápadně dl. řapíky a ± lysými to-
bolkami (označovanéjako V.cyaneaCELAK.)byly nalezeny
vestř. Čechách, stejnětak jako na•j. Moravě. V obou těchto
územích byly však nalezeny i rostliny s tobolkami chlupa-
tými. Podle novëjšiho zkoumání (SCHMIDT1961) je nutno
řadu popsaných druhů z okruhu V. suavis BIEB.ztotožnit;

proměnlivostv ČSRnemáani geografickévazby,neboťV.
suavis BIEB.je u nás zřejmé neofytem.

Ekologie a cenologie : Častopěstována,
zejména v teplejších územích; z místa pěstová-
ní se šíří do sadů a parků, na meze a křovinaté
stráně (často též na hřbitovech), zřídka do lemů
světlých listnatých lesů. Vzácně ve společen-
stvech svazu Galio-Alliarion, ojediněle v lemech
společenstev svazu Prunion spinosae.

Rozšíření v ČSR: Neofyt, téžčastopěsto-
vaný druh, zplaňující vzácně v termofytiku,
ojediněle též v mezofytiku. Pouze v planárním
a kolinním stupni (max.: vrch Turold u Miku-
lova, 385 m). — Mapy: SKALICKÝ 1966: map. 4;
SLAVÍK FKS 1990: 52.

T: 8. Ces.kras (Praha: Barrandov: Braník: Cikánka
v Radotínském údolí), 9. Do). Povlt. (Praha: Troja; park
Cibulka v Košířích; Petřínské sady), IOb. Praž. kotl. (vz.
v sadecha zahradách), 16. Znoj.-brn. pah. (Gránické údolí
a Kraví hora u Znojma), 17b. Pavl. kop. (Mikulov a blízké
okolí), 18a. Dyj.-svr. ův. (Brno - městský hřbitov a Riviéra),
20b.Hustop.pah.(Čejč).—M: 31. Plz.pah. (Pizeň-Locho.
tín), 62. Litomyš. pán. (Litomyšl; Horni Sloupnice).

Literární údaje zejména z přirozených xerotermních
a lesních společenstev Od Kravska, Hrabětic, Hrušovan
nad Jevišovkou, z Vysokého Rohu a z pahorků nad rybní-
kem Nesyt u Sedlce, od Velkých Pavlovic, Ořechoviček, Si.
lůvek, Jehnic a České u Brna nejsou doloženy sběry a je
pravděpodobné, že se týkají jiných druhů či kříženců.

Celkové rozšíření : Jižní Evropa, kde je s jistotou
původní (chybív Řeckua j. Itálii), nasever(druhotně)po
j. NSR,ČSSRajv. Polsko;přesUkrajinu a Krym zasahuje
na Kavkaz; Malá Asie, Kazachstán,Ťan-Šan, Altaj, Pamír.

Význam: Často pěstována pro časné
a vonné květy.

Subsect. 2. Rostratae KUPFFER

Vytrvalé byliny, zpravidla bez výběžků, vy-
tvářející květonosnou lodyhu; listy střídavé ne-
bo i v přízemní růžici; oddenky nejsou dlouze
plazivé. Kališní lístky špičaté (u V. rupestris F.
W. SCHMIDT± tupé); čnělka hákovitá, zobán-
katá. Tobolky tupě trojhranné, na vzpřímených
stopkách (za květu nicích), prudce pukavé za
současného vyvržení semen (hemibalochorie).
Semena s drobnými masíčky. — Fakultativně

myrmekochor.

7. Viola mirabilis L. — violka divotvárná
Tab. 96/4

Viola mirabilis LINNAEUSSp, PI. 936, 1753.
Exsikáty : FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no 347. —

PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 177 a, b. — TAUSCH
Herb. FI. Bohem., no 176. — TAUSCHPI. Select. FI. Bohem.,
sine no,

Oddenek zpravidla šikmý až vystoupavý,
často vícehlavý (a tvořící tak trsy), 2-4 mm sil-
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ný, tmavohnědý: hlava oddenku pokryta velký-
mi, časné na jaře špinavč bledě růžovými, poz-
ději od špičky křiklavě rezavě hnědě se barvící-
mi, celokrajnými, okrouhle eliptickými až pod-
louhlými, tupě zašpičatělými, až 2 cm dl. šupi-
nami. Rostliny dvojtvárné: na jaře nízké (do 12
cm), ± bezlodyžné (řapíky i stopky květů vyrů-
stají zdánlivě z oddenku); listy s čepelí zpravi-
dla kornoutovitě stočenou, stlačeně okrouhle
vejčitou až ± okrouhlou, mělce vroubkovaně
pilovitou, tupě špičatou, tupou nebo někdy za-
špičatělou, 3-4 cm šir., s vyniklou žilnatinou, ly-
sou nebo roztr. chlupatou, světle zelenou; řa-
pík vždy delší než čepel, na průřezu ± troj-
hranný, adaxiálně mělce oble žlábkovitý a os-
tře hranatý až uzoučce křídlatý, abaxiálně s tu-
pou hranou, na kýlu ± nazpět šikmo odstále
dl. chlupatý, velmi vz. olysalý. Květní stopky
v 1/2 až těsně pod květem s krátkými listénci.
Květy vonné; kališni lístky úzce trojúhelníkovi-
té až kopinaté, zpravidla delší než 10mm, s pří-
věsky zaokrouhlenými, alespoň 2x kratšími
než ostruha; koruny lilákové až světle fialové,
fialově žilkované, korunní lístky široce obvejči-
té, dol. i s ostruhou ca 16-20 mm dl.; ostruha
silná, tupá, světle liláková až zelenavě bílá.
V pozdním jarním období a v létě lodyhy až 30
cm vys., s podobným průřezem jako řapíky, na
kýlu dl. odstále chlupaté, někdy olysalé; pří-
zemnílisty dlouze řapíkaté (ca 10-14cm), s če-
pelí obdobnou jarní, avšak tmavě zelenou, až
10 cm šir.; řapíky lodyžních listů kratší, hor.
listy téměř přisedlé a poloobjímavé; palisty lo-
dyžních listů světle zelené, později hnědnoucí,
podlouhlé až čárkovitě kopinaté, špičaté, nejča-
stěji 12-15 mm dl. a 3-5 m šir. V paždí lodyž-
ních listů na (0,5-)2,0-3,0(-8,0) cm dl. stopkách
kleistogamické květy. Kališní lístky ± stejně
dl. jako tobolky, sezveličelými, až 5 mm dl. pří-
věsky. Tobolky (9-)11-14(-15) mm dl., lysé. Se-
mena ca 2,5 mm dl. a 1,5 mm šir., s 0,5-1,0 mm
dl. masíčky, hladká, hnědá. IV-V (chasmoga-
mické květy). Hkf.

2n = 20 (ČSR: 20a. Bučov. pah.)
Variabilita : Druh proměnlivý v oděni lodyh a řapí-

ků; rostliny s lodyhami a řapíky olysalými jsou častější
v létě než na jaře a jsou v populacích roztroušeny.

Ekologie a cenologie: Listnaté lesy
a háje, na humózních hlubokých půdách na
úživném, převážně bazickém substrátu (nejča-
stěji vápence, opuky, bazalty). Nejčastěji ve

společenstvech svazů Quereion pubescenti-pe-
traeae a Carpinion, méně často Tilio-Acerion
a Prunion spinosae a podsvazů Ulmenion a Ce-
phalanthero-Fagenion.

Rozšíření v ČSR: Těžiště rozšířeni v ter-
mofytiku a v mezofytiku v územích sesuťovými
lesy či bazickými substráty. V západních a j.
Cechách pouze v některých územích s rozsáh-
lejším výskytem bazických hornin. Na Česko-
moravské vrchovině a s. Moravě velmi vz. nebo

chybí. V oreofytiku jediná reliktní lokalita
v Krkonoších (Obří důl). Od planárního do
submontánního stupně (max.: Krkonoše, Rud-
nik v Obřím dole, 1150 m). — Mapy: ŠMARDA
XM 1963: map. 270; SLAViKFKS 1990: 52.

T: I. Doup. pah. (Skytaly u Valče). 3. Podkruš. pán.
(bažantnice u Oseku), 4. Loun.-lab. střed.. 5a. I)ol. Poohŕi.
6. Džbán, 7. Středočes.tab., 8. Ces.kras (hojně), 9, Dol. Po-
vlt., 10a. Jenšt. tab. (tes Beckov u Libeznice). II. Stř. Pol..
12.Do). Pojiz., 13. Rožď. tab., 14.Cidl. pán.. 15. Vých. Pol.,
16-20.Jihomor. okr., 21. Haná. — M: 29. Doup. vrchy. 32.
Křivokl., 35, Podbrd. (hrad Lopata; j. od Řevnic), 371.Ces-
kokr. Předšum., 39. Třeboň. pán. (les Libouš u Soběslavi).
40a. Pis.-hlub. hřeb. (PisekSobrovna, nověji nepotvrzeno),
41. Stř. Povlt., 42b. Táb.-vtaš. pah. (Hůrka u Jistebnice), 44.
Mileš. střed., 45a. Loveč. střed. (Chmelná hora u Däina;
Dolina u Kozel; vrch Sedlo u Úštěku). 51. Polom. hory
(okrajově u Snědovic a Mšena), 52. Ral.-bez. tab. (Bělá pod
Bezdězem),53a. Ceskolip. kotl. (Žiznikov), 55. Ces. ráj,
56b. Jil. Podkrk. (Hostinné), 60. Orl. opuky, 61. 1)01.Poorl
(Vojenice: Třebechovice), 62. Litomyš. pán., 63.Ceskomor.
mezih. (Peliny u Chocně: Lišnice u Žamberka), 64e.Cerno-
kost. perm (lit.: u Vlkančic), 68. Mor. podh. Vysoč.. 69a.
Železnohor. podh. (Hyksovo peklo u Skrovádu), 70, Mor,
kras (hojné), 71. Drah. vrch. (zvl. c. Drah. podh.), 73b. Ha-
nuš. vrch. (nad Vitošovem), 74. Slez. pah. (pouze lit.), 76.
Mor. brána, 77. Středomor. Karp. Ov. od Kloboučků u Bu.
čovic a lit. v Chřibech), 78. B. Karp. les. (Mandátské údoli
u Radějova; les Háj u Velké nad Veličkou), 79. Gottw.
vrchy (lit. : Kudlov). — O: 93a. Krk. les. (Obři důl, Rudnik

- naposled pozorována A. Zlatníkem r. 1921).
Nedoložené a velmi nepravděpodobné lit. údaje jsou

z Horního Poohří, Českomoravské vrchoviny, z Nízkého
a Hrubého Jeseníku a z Jesenického podhůří. Lit. údaje ze
Slezsképahorkatiny, Gottwaldovských vrchů a z Chřibů je
třeba ověřit.

Celkové rozšíření: Evropa: na jihu po j. Francii,
Jugoslávii. Bulharskoa Černémoře (ojedinělé lokality na
Kavkaze), na sever po stř. Skandinávii a j. Finsko, na vý-
chod přes stř. část evropského SSSR po z. Sibiř. — Mapy:
MECSEL et al. 1978: 290.

8. Viola rupestris F. W. SCHMIDT— violka píseč-
ná Tab. 96/2

Viola rupestris F. W. SCHMIDTNeue Abh. Böhm, Köni-
gl. Ges. Wiss.. ser. 2. l: 60, 1791. — Syn. : Viola arenaria

V. allioniiDC. in LAM. et DC. FI. Fr. ed. 3.4:806, 1805. —
V. canina L. var. calcareaPto De Viola Specim. 20, 1813.

Tab 96: I Viola reichenbachiana.Ia - palisty. lb - květ. — 2 V.rupestris,2a - palist, 2b - část kvétni stopky. — 3 V. riviniana,
květ, 3a - palisty, 3b - list• . — 4 V. mirabilis. 4a - část řapíku.
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REICHENB.Iconogr. Bot. PI. Crit. I: 60. 1823. — V. silvestris
LAM.subsp.arenaria (DC.) ČELAK.Květ. Okoli Praž.83,

V. arenaria DC. subsp. rupestris (F. W. SCHMIDT)1870.

NYMAN Consp. FI. Eur. 77, 1878. — V- rupestris F. W.
SCHMIDTvar. glaberrima MORBECKBot. Not. 1887: 186, 1887
incl. — V. rupestris F. W. SCHMIDTsubsp. arenaria (DC.)
ROTHM.Feddes Repert. 67: 7. 1963. — V. nummulariaefolia
VILI.. sensu auct. bohem. vetust.

Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no 348. —
PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs.. no 1506 a, b. — TAUSCH
Herb. FI. Bohem., no 174 et 175. TAUSCHPl. Setect. FI.
Bohem., sine no.

Oddenek dl. (až jen 3 cm dl.), pokroucený,
šikmý až plazivý, někdy vícehlavý. Lodyhy vy-
stoupavé, 3-7(-12) cm vys., ± oblé, krátce hustě
pýřité (chlupy na celé rostlině ca 0,1 mm dl.) až
zcela lysé. Listy dl. řapíkaté; čepel přízemních
listů široce vejčitá až okrouhle stlačeně vejčitá,
ca 1,0-2,5 cm šir., mělce vroubkovaně pilovitá až
nezřetelně vroubkovaná, tupě špičatá až tupá,
na bázi mělce srdčitá, tuhá, olysalá až zvl. při
bázi na žilkách a na okraji roztr. pýřitá, na
svrchní straně tmavozelená, naspodu světlejší
(až šedozelená); řapík vždy delší než čepel,
hustě pýřitý, vz. olysalý; lodyžní listy menší, ±
okrouhlé až okrouhle vejčité, tupé až zaokrou-
hlené, na bázi mělce srdčité až uťaté, palisty
přízemních listů kopinaté až úzce kopinaté, třá-
snitč zubaté, brzy hnědnoucí, u lodyžních listů
vejčitě kopinaté až kopinaté, 4-8 mm dl. a až
3,5 mm šir., krátce třásnitě zubaté až ostře od-
dáleně zubaté, obvykle krátce brvité, zelené.
Květní stopky obvykle 1,5-4,5 cm dl., nicí,
v hor. polovině, avšak pod ohybem s čárkovitý-
mi listénci. Květy nevonné; kališní lístky úzce
kopinaté až úzce trojúhelníkovité, i s krátkými
přívěsky (4,5-)5,0-6,0(-7,0) mm dl.; korunní líst-
ky podlouhle obvejčité, dol. i s ostruhou
(8-)11-14(-16) mm dl., ocelově modrofialové až
růžovofialové, na bázi bělavé; ostruha přímá
nebo slabě nahoru zahnutá, 2-4 mm dl., bělavá,
slabě narůžovělá až bělavě modrofialová. To-

bolky vejcovité, 7-10 mm dl., pýřité, vz. olysalé.
Semena tmavě hnědá, 1,35-1,70 mm dl.,
0,85-1,15 mm šir., hladká, s nezřetelnými běla-
vými masíčky. IV-V. Hkf.

2n = 20(ČSR: 8. čes. kras, 17b.Pavl. kop.,
70. Mor. kras)

Variabilita : V CSR roste pouze typový poddruh (V.
rupesrris subsp. rupestris). který je v sz. Fennoskandii na-
hrazen poddruhem subsp. relicta JALAS.Naše rostliny jsou
proměnlivé (kromé barvy koruny) zvláště v oděni. Položka
vybraná jako lektotyp druhu (uložená v Kitaibelově sbirce
v Budapešti - BP) obsahuje rostlinu husté krátce pýřitou: je
tedy třeba opravit údaje ve Schmidtem publikovaném po-
Pisu. Tim je V. arenaria DC. plně taxonomicky shodná s V.
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rupestris. Jména vztahujici se k lysým rostlinám (napŕ. var.
glaberrima MURBECK)nejsou tedy nadbytečná. Rostliny zce-
Ia lysé byly u nás nalezeny pouze u Kyjova (Vacenovice:
Vlkoš) a v Javornikách: na lokalitách však rostou vždy lysé
pospolu s chlupatými. Jsou známy i přechodné morfotypy.

Ekologie a cenologie: Výslunné až po-
lostinné svahy a skály, borové doubravy a bory
na vápnitých píscích; na minerálních půdách,
hlavně písčitých až štěrkovitých; na bazických
až neutrálních horninách (vápence, opuky, dia-
bázy, vápnité pisky), vzácně na mírně kyselých
substrátech. Ve společenstvech svazů Quercion
pubescenti-petraeae, Erico-Pinion, Seslerio-Fe-
stucion glaucae, Festucion valesiacae, Helianthe-
mo cani-Festucion pallentis a Alysso-Festucion
pallentis.

Rozšíření v ČSR: V celém termofytiku
roztroušeně (chybí pouze ve v. Polabi a v Bí-
lých Karpatech). V mezofytiku zejména v úze-
mích s vápenci. Chybí v rozsáhlých územích
v z. Čechách, v řadě fyt. o. s. Cech (např. Lu-
žický okruh), s. Moravy (např. Severomorav-
ský okruh) a ve značné části Moravských Kar-
pat. Těžiště rozšíření v planárním a zvl. kolin-
ním stupni, ojediněle vystupuje až do submon-
tánního stupně (min.: mezi Roudnicí a Trávči-
cemi, ca 170m; max.: vrch Gigula v Javorní-
kách, ca 900m). — Mapy: ŠMARDAXM 1963:
map. 271: SLAVÍKFKS 1990: 53.

T: l. Doup. pah. (Úhošťu Kadaně;Trmický a Jánský
vrch u Doupova), 2a. Žatec. Poohři (Vysočany u Žatce; Li-
penec u Loun), 4. Loun.-iab. střed. (do tohoto fyt. o. zařa-
zeny též nejisté lokalizovatelné sbčry od Teplic a Bohosu.
dova), 5b. Roudn. písky (bory mezi Roudnici a Trávčicemi;
Vetlá), 6. Džbán, 7. Středočes.tab., 8. Ces. kras, 9. Dol. Po-
vit.. 10. Praž. ploš., I I. Stř. Pol., 12. Dol. Pojiz.. 13. Rožď.
pah., 14a. Bydž. pán. (Jičín), 15. Vých. Pol. (lit.: Týnec nad
Labem), 16. Znoj.-brn. pah., 17. Mikul. pah., 18. Jihomor.
úv., 20. Jihomor. pah. — M: 28.Tep. vrchy (Chlumská ho.
ra u Manětína), 29. Doup. vrchy, 30. Jesen.-rak. ploš. (z.
a sv. od Lužné). 31a. Plz. pah. vl. (mezi Bolevcema Ledci:
Litice), 32. Křivokl., 35. Podbrd.,37. Sum.-novohr.podh.
(pouze v některých fyt. p. s vápenci: b. Suš.-horaž.váp., c.
Nezd.váp., f. Strak.váp.,h. Prach.Předšum.- Újezdec
u Vlachova Březi: u Netolic), 41. Stř. Povlt., 45a. Loveč.
střed. (Skalice: Děčín), 51. Polom. hory, 52. Ral.-bez. tab.
(hojně), 53. Podješ., 55. Čes. ráj, 56. Podkrk. (lit.: hrad
Kumburk), 67. Ceskomor. vrch. (Telč; Nárameč: Dobrá
Voda; Lhota u Olešnice), 68. Mor. podh. Vysoč., 70. Mor.
kras, 71. Drah. vrch., 76. Mor. brána (lit.: Nový Jičin), 81.
Host. vrchy, 82. Javorn.

Nepravděpodobné, nikdy nedoložené nálezy v Hornim
Poohři (DALLA TORRE:Komorni Hůrka a blízký násep že.
leznični trati), z okolí Teplé. Mariánských Lázní a Bezdru-
žic vznikly zřejmé záměnou při určováni. Podobné nebyly
doloženyúdajezeSluknovskaaod MatéSkály(Nyt MANN).
Velmi pochybný je i údaj z Pardubicka (Nemošická stráň).
Formánkova herbářová položka od Ivanovic u Vyškova se
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zřejmě vztahuje k publikovanému údaji od Ivanovic u Brna
(zámëna herbářových etiket).

Celkové rozši řeni: Souvislé rozšířeni převážně
v mírném a boreálním pásmu Eurasie, s výjimkou nejzá-
padnějšĺ Evropy a Dálného Východu, roztroušené v horách
teplejších pásem od Pyrenejí po z. Himálaj a též v subar-
ktickém pásmu. Těžiště rozšíření v kontinentálních obla-
stech. Nominátní poddruh je rozšířen téměř v celém areálu
druhu. — Mapy: MEUSELet al. 1978: 291.

9. hola reichenbachiana BOREAU — violka lesní
Tab. 96/1

Viola reichenbachiana JORDAN ex BOREAU FI. Centre FT.

Sy n.: Viola sylvestris LAM. FI. Frang.ed. 3, 2: 78, 1857. —
2: 680, 1779 p.p., nom. illeg. — V. silvatica (HARTM.) FRIES
ex HARTM.Bot. Not. 1841: 81, 1841, nom. illeg. — V. canina
L. sp. Pl. 935. 1753 p. p. min.

Exsikáty : FI. Exs. Reipubl. Bohem., Slov., no 244 et
433. — PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 648 et 649 (ut V.
x dubia WIESB.; admixt. reichenbachiana x riviniana).
— TACSCHHerb. FI. Bohem., no 177 (ut V. canina L.).

Oddenek přímý, až 5 cm dl., hnědý, obvykle
bez výběžků. Lodyhy obloukovitě vystoupavé,
± oblé, (5-)8-12(-15) cm vys. (v době zralosti
plodů i vyšší), přízemní růžice listů vyvinuta
(často však pouze z 1-3 listů). Listy dl. řapíkaté,
až 12 cm dl., lysé nebo častěji roztr. přitiskle
chlupaté, jemné; čepel přízemních listů vejčitá
až trojúhelníkovitá, zpravidla delší než široká,
obvykle 1,5-4,0 cm dl. a 1,5-3,0 cm šir., mělce
vroubkovaně pilovitá, na vrcholu špičatá až za-
špičatělá (špička svírá úhel 60-800); řapíky ten-
ké, rovné nebo obloukovité, vždy delší než če-
pel; lodyžní listy menší, zpravidla krátce řapí-
katé; palisty čárkovité až úzce kopinaté, 6-10
mm dl., dlouze hustě třásnitě zubaté (zuby při
bázi palistu vždy delší než šířka těla palistu),
brzy hnědnoucí. Květní stopky až 7 cm dl.
(stopky kleistogamických květů kratší), v hor.
třetině s čárkovitými listénci. Květy nevonné;
kališní lístky uzoučce až úzce trojúhelníkovité
až úzce kopinaté, i s přívěsky až 8 mm dl.; pří-
věsky drobné, zaokrouhlené, úzké, max. 1,5
mm dl. (t/ 10-1/5délky kališních lístků), na plo-
dech se nezvětšující; korunní lístky úzce obvej-
čité, úzké, dol. i s ostruhou (12-)14-19(-20) mm
di., postranní krátce vousaté; koruny modrofia-
lové až fialové, vz. lilákové až růžové; ostruha
tenká, nejvýše 2 mm silná, až 7 mm dl., rovná
až slabě dolů ohnutá, zaokrouhlená, sytě červe-
nofialová; čnělka na vrcholu vousatá. Tobolky
vejcovité, lysé. Semena 1,9-2,4 mm dl.,
mm šir., světle hnědá. IV-VI (časté reflorescen-
ce). Hkf.

2n = 20 (ČSR: 76a.Mor. brána vl.)
Variabilita: V ČSRmálo proměnlivá.Roztroušeně

se v populacích vyskytuji odchylky v barvě květů: např.
rostliny s květy světle růžovofialovými bývaji označovány
jako var. lilacina ČELAK.Morfotypy se špinavěbílými až
světle modrofialovými ostruhami jsou však již notomorfy
křížence V. reichenbachiana x riviniana.

Ekologie a cenologie: Listnaté a smíše-
né lesy (často i bučiny - srovnej následující
druh), na humózních, minerálně bohatých pů-
dách kyselé až bazické reakce. Diagnostický
druh řádu Fagetalia, méně ve společenstvech
svazů Quercion pubescenti-petraeae, Prunion spi-
nosae, Genisto germanicae-Quercion a v synan-
tropních pláštích (v parcích).

Rozšíření v ČSR: Velmi hojně v termofy-
tiku a mezofytiku v celém území (s menší frek-
vencí v územích nelesního charakteru), v oreo-
fytiku zřídka v montánním stupni a v karech
(max.: Hrubý Jeseník, Velká kotlina, 1150 m).
— Mapy: SLAVÍKFKS 1990: 53.

T, M: doložena ze všech fyt. o. — O: zřídka ve všech
fyt. o. [chybi ve fyt. p. 92b. Jiz. louky, 93b. Krk. subalp.l.

Celkové rozšíření: Západni část Evropy, kromě
většiny Pyrenejského poloostrova a nejsevernějších oblasti,
v SSSR pouze na Ukrajině, v pobaltských republikách,
v Moldavsku, na Krymu, a na Kavkaze; ostrůvkovitě s.
Afrika, Malá Asiea s. Írán. — Mapy: MEUSELet al. 1978:
290.

10. nola riviniana REICHENB. — violka Rivinova

Tab. 96/3

Viola riviniana REICHENBACHIconogr. Bot. PI. Crit. I:
81, 1823. — syn.: Viola canina L. sp. Pl. 935, 1753 p. p.
min. — V.sylvestris LAM. FI. Franc. 2: 680, 1779, p. p., nom.
illeg. — V. silvarica (HARTM.) FRIESex HARTM.var. macran-
tha FRIESNovit. FI. Suec. Mant. 3: 121, 1845.— V. sylvestris
LAM.subsp. riviniana (REICHENB.)CELAK.Květ. Okoli Praž.
83, 1870.

Exsikáty : TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 177(ut V.ca-
nina, admixt. V. reichenbachiana).

Oddenek přímý či vystoupavý, často více-
hlavý, hnědý. Lodyhy přímé až obloukovitě vy-
stoupavé, za květu 10-20 cm, za plodu až 35 cm
vys.; přízemní růžice vyvinuta (často pouze
z 1-4 listů). Listy dlouze řapíkaté, až 15 cm dl.;
čepele přízemních listů vejčité až stlačeně
okrouhle vejčité, často širší než dlouhé nebo
jen o málo delší než široké, ca 3-4 cm dl., 3-5
cm šir., mělce vroubkovaně pilovité, tupě špiča-
té až zaokrouhlené (špička svírá tupý úhel), na
bázi srdčité, lysé nebo roztr. přitiskle chlupaté;
lodyžní listy menší, s kratšími řapíky; palisty
šir. až úzce kopinaté, až 12 mm dl., dl. hustě
třásnitě zubaté (třásnité zuby při bázi lodyžní-
ho palistu ± stejně dl. nebo kratší než šířka
zbylé části palistu), brzy hnědnoucí. Květní
stopky až 7 cm dl., v hor. třetine s čárkovitými
listénci. Květy nevonné; kališní lístky uzoučce
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až úzce trojúhelníkovité, i s přivěsky 8-12 mm
dl. ; přívěsky velké, obdélníkovité, někdy vykro-
jené, 1,5-2,5 mm dl. (± 1/4 délky kališního list-
ku), na plodech ještě větší (až 3 mm dl.); korun-
ní lístky obvejčité, šir., dol. i s ostruhou 16-25
mm dl., postranní krátce vousaté; koruny bledě
modré až bledě modrofialové: ostruha silná (až
3 mm) a až 6 mm dl., rovná nebo slabé nahoru
zahnutá, tupá, na konci sedlovitě vykrojená,
špinavě až čistě bílá, vždy světlejší než koruna;
čnělka lysá. Tobolky vejcovité, špičaté, tupě
hranaté, lysé. Semena 1,8-2,3 mm dl., 1,2-1,5
mm šir., světle hnědá. IV-V. Hkf.

2n 40 (ČSR: 8. Ces.kras)
Variabilita: Dosti proměnlivá. V západni Evropë

byl popsán mofotyp (ekotyp) ekologicky vázaný na nelesní
společenstva (např. vřesoviště), který se vyznačuje drobněj-
šími květy, drobnými listy a menšími tobolkami. V ČSR se
takový morfotyp sporadicky též vyskytuje (např. Holý vrch
u Žebráku), dává však přednost přechodným stanovištím
na neúživných substrátech (lesní lemy, železniční náspy
apod.) a vytváří přechodné tvary k typickému morfotypu.
Je vhodné pro něj použit jméno V. riviniana RE'tCHENB.var.
minor(MĽRBECk ex E. S. GREGORY)VALENTINE[Syn.: V. rivi-
niana REICHENB.subsp. minor (MURBECKex E. S. GREGORY)
VALENTINE].

Ekologie a cenologie: Převážně listnaté
světlé lesy, zvl. doubravy (nikoli bučiny), křovi-
naté teplé stráně, křoviny a kamenité kazy v po-
lích, lesní lemy a parky. Na sušších (často mi-
nerálně chudších), vzácně i písčitých půdách,
slabě bazických až kyselých. Světlomilnější než
V. reichenbachiana. Diagnostický druh svazů
Genisto germanicae-Quercion a Galio-Alliarion,
často ve společenstvech svazů Carpinion. Quer-
cion pubescenti-petraeae a Prunion spinosae.

Rozšíření v ČSR: Rozšířena na celém
území. Těžiště rozšíření v termofytiku a teplej-
Ším mezofytiku, kde roste dosti hojně. V chlad-
nějším mezofytiku roztroušeně, v oreofytiku
vzácně. Od planárního do submontánního
stupně(max.: Šumava,Stožeckývrch nad Dob-
rou, ca 800 m). — Mapy: SLAVÍKFKS 1990: 54.

T: dosti hojně [chybějí doklady z fyt. o. 2. Stř. Poohří,
17. Mikul. pah.l. M: roztr. až dosti hojné [pravděpodob-
ně chybi ve fyt. o. 22. Halštr. vrch.. 43. Votic. vrch.l. — O:
88d. Boub.-stož. horn. (Stožecký vrch nad Dobrou). 91.
Žďár. vrchy (Studnice).

WIESBAUR(1904: 258) uvádi výskyt (nekvetoucích rost-
lin) z Pavlovských kopců, což je pravděpodobně mylné:
druh zde nebyl potvrzen. Vzhledem k častým záměnám
(zvl. s různými kříženci) nebylo možné použít hojné údaje
z floristické a fytocenologické literatury.

Poznámka: V porovnáni s druhem V. reichenbachia-

na je mnohem ménéčastá. v nčkterých ryt. o. je dokonce
vzácnéjši než V. reichenbachiana x riviniana.

Celkové rozšířeni: Evropa. s výjimkou s. Fenno-
skandie, větši části Maďarska a jihu Balkánského polo.
ostrova. v evropském SSSR chybi v jv. a sv. části. —Mapy

et al. 1978: 290.

11.-12. Viola canina agg.

Oddenek dlouhý, většinou šikmý a vicehla-
vý, hnědý. Lodyhy vystoupavé, nebo při mé, ±
lysé. Přízemní listy chybějí, lodyžni listy řapi-
katé; čepel vejčité kopinatá nebo protáhle troj-
úhelníkovitá (dol. lodyžní listy širší), na vrcho-
lu tupě špičatá, mělce vroubkovaně pilovitá, na
bázi mělce srdčitá, vzácně až ± uťatá: palisty
úzce kopinaté až kopinaté, nesouměrné, nesou-
měrně oddáleně zubaté až krátce třásnitě zuba-

té. Květní stopky ± v hor. čtvrtině s čárkovitě
kopinatými listénci. Květy nevonné: kališní
lístky úzce trojúhelníkovité, špičaté, kališní při-
věsky ca 1,5-3,0 mm dl.: koruny bledě až sytě
fialově modré; korunní lístky s ostruhou zao-
krouhlenou nebo sedlovitě vykrojenou, 1,5-
2(-3)>< delší než kališní přívěsky. Tobolky
protaženě vejcovité. Semena tmavé hnědá, vej-
covitá, 1,5-2,2 mm dl., 1,0-1,4 mm šir., s drob-
nými bělavými masíčky.
la

b

Lodyha většinou přímá: palisty hor. listů
nejčastěji 15-20 mm dl.. často přesahujíci
1/2 řapíku; korunní lístky obkopinaté až úz-
ce eliptické, oboustranné bledé fialové mo-
dré 12. V. ruppii
Lodyha většinou vystoupavá, palisty hor. li.
stů nejčastěji 6-II mm dl., kratší než 1/2 řa-
píku; korunní lístky obvejčité, na vnitřní
straně sytě fialově modré 11. V. canina

Viola canina L. — violka psí Tab. 97/5

Viola canina LINNAFUSSp. PI. 935, 1753, emend. RM.
CIIENBACHIconogr. Bot. Pl. ('rit. I : 60, 1823. — Syn. : Viola
ericeľorum SCHRADER ex LINK Enum. Pl. Horti Berol. I : 240.
1821 incL — V. navicornis SNI.Engl. FIA : 304. 1824 incl.
V. canina L. subsp. ericetorum (LENK)Sc Ret MART. FI.
Würtemb. 160, 1834. V. saxigena SVIN'R Verh. Natur-
forsch. Ver. Brünn 15(1876)/2: 114. 1877 inct. — V. canina

L. var. lucorum REICHENB.sensu auct. n. bohem. p. p.
Exsikáty : PETRARFI. Bohem. Morav. Exs.. no 359. —

TAUSCH Herb. FI. Bohem.. no 178 (ut V. montana L.), 179 et
180 (ut V. montana L. Y lacľea SM.). — Trauten. Bezirks-
herb., no 16. Extra fines: CAI.tMR FI. Siles. Exs.. no
1296. — NEUMANN, WAHI-STEDTet Ml RBECKViolae Suec.
Exs., no 23.

Lodyhy většinou vystoupavé, vyrůstající ve
větším počtu (keříčkovitě) z oddenku, vzácně

Tab. 97: I Viola stagnina. 2 V.pumila. — 3 V.ruppii. — 4 V.palustris. 5 V. canina.— 6 V.elatioľ. část lodyhy s listem,
6a - část lodyhy.
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± poléhavé nebo ± přímé, cm
vys. Lodyžní listy i jejich palisty ± stejné po
celé délce lodyhy (nebo heterofylie jen nezře-
telná), většinou tmavě zelené; čepel ± vejčitě
kopinatá až protáhle trojúhelníkovitá, nejčastě-
ji 1,5-3,5cm dl. a 1-2 cm šir. (poměr délky ku
šířce ca 1,6), na vrcholu ± tupá, na bázi mělce
srdčitá, někdy až téměř uťatá ; řapík nekřídlatý;
palisty úzce kopinaté až kopinaté (u dol. listů
až vejčitě kopinaté), nesouměrné, nesouměrně
oddáleně zubaté až hrubě zubaté, mnohem
kratší než řapík příslušného listu, u horních
dobře vyvinutých listů mm dl.,
kratší než 1/2 řapíku. Květní stopky s úzce ko-
pinatými, (2-)3-5(-7) mm dl. listénci. Kališní líst-
ky úzce trojúhelníkovité, včetně přívěsků
(4-)5-9(-11) mm dl., přívěsky nejčastěji 1,5-2,0
mm dl.; koruny při pohledu zpředu sotva vyšší
než široké, většinou sytě fialově modré, na
vnější straně bledší, korunní lístky obvejčité,
méně často úzce obvejčité, zaokrouhlené, dol.
i s ostruhou ca 12-19 mm dl., ostruha ± rovná,
někdy slabě vzhůru zahnutá, tupá nebo sedlo-
Vitě vykrojená, 4-6 mm dl., žlutavě a až zelena-
vě bílá, nejvýše 2 x delší než kališní přívěsky.
Tobolky protáhle vejcovité, (7-)8-9(-11) mm dl.,
± tupé. V-VI(-VII). Hkf.

2n = 40 (ČSR: 32. Křivokl.)
Variabilita: Velmi variabilni druh, vytvářející ve

svém areálu řadu geograficky či ekologicky vázaných mor-
fotypů. Na sušších stanovištích, zvláště v teplejších úze-
mích (na suchých pastvinách, písčitých chlumech apod.),
se u nás vyskytuji rostliny s nízkým trsnatým vzrůstem,
s drobnějšími listy a drobnými palisty [var. ericetorum
(SCHRADERex LINK) GING. ex DC.]. Tento dosti vyhraněný
ekotyp byl nalezen např. ve Středním Polabí. Roztroušeně
se vyskytují i rostliny s ± přímými lodyhami a poněkud ro-
bustnějšĺho vzrůstu (avšak barvou květu a palisty neodpo-
vídající druhu V. ruppii ALL.) Ve středoevropské literatuře
bývají označovány jako V. canina L var. lucorum auct. non
REICHENB.V. canina agg. vyžaduje podrobné zpracováni
alespoň v rámci evropské části areálu.

Ekologie a cenologie: Světlomilný druh
s rozsáhlou ekologickou amplitudou. Převážně
pastviny, meze a sušší louky, ale i některá vlhčí
nebo synantropní stanoviště (např. železniční
náspy). Na hlinitých až písčitých půdách s ky-
selou, řidčeji neutrální reakcí, s oblibou na sili-
kátech. Častáve společenstvechřádu Nardeta-
lia (diagnostický druh svazu Violion caninae),
dále ve společenstvech svazů Genistion, Trifoli-
on medii, Molinion, Bromion erecti aj.

Rozšíření v ČSR: Hojně na celém území
(kromě fyt. o. s hojným výskytem bazických
hornin a teplejších území se subkontinentálním
klimatem, kde se vyskytuje roztroušeně) od pla-
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nárního do montánního stupně (max.: vrch
Špičáku BožíhoDaru, 1070m). —Mapy: SLAS
VÍK FKS 1990: 54.

Celkové rozšíření: Evropa s výjimkou jihu Pyre-
nejského, Apeninského a Balkánského poloostrova a j. čá-
sti evropského SSSR: izolované v z. Grónsku, na Islandu.
na Krymu a na Kavkaze. Na východ dosahuje až po stř. Si-
bit. — Mapy: Mt1'SFt.et al. 1978: 291 (V. canina agg.).

12. Viola ruppii ALL. — violka Ruppova
Tab. 97/3

Viola ruppii AI.I_IOMAuctuar. Syn. Meth. Stirp. Taurin.
32. 1773. — Syn. : Viola canina L. subsp. ruppii (Al t.)

et MART. Würtemb. 160, 1834. — V. schult:ii
BILLOT FI. Gail. et Germ. Exs., introd. ad cent. 4, 1836
et Flora, Regensburg, 23/I: 121. 1840 incl. V. canina L.
sensu SCHERvar. obtusifolia SCHLR et var. dentžfolia Sent R
Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 1876)/ 2: 115-116, 1877.
— V.stricta HORNEM.subsp. ruppii(Al.l..) NYMANConsp. Fi.
Eur. 77, 1878.— V. canina L. subsp. stricta (HORNEM.)Rot•y
et FOUC. FI. Fr. 3: 8. 1896. — ? V. septentrionis LINt)B. fil.
Acta Bot. Fenn. 60: 106. 1958 incl., nom. inval. — V. mon•
tana auct. p. p. maj., non L.

Exsikáty : Extra fines: BECKERViolae Exs., no 63. —
FI. Exs. Austro-Hung., no 2869 (ut V. nemoralis).
Rom. Exs., no i 526 a (ut V. canina), 1527 (ut V. stagni-
na) et 1529 (ut V. monrana). — HAYEK FI. Stir. Exs., no 131,
— REICHENBACHFI. Germ. Exs., no 1770. — Herb.
Norm., no 431 (V. schultzii e loco classico).

Lodyhy přímé, vyrůstající většinou v men-
Ším počtu, vz. keříčkovitě z oddenku, méně ča-
sto vystoupavé, 10-30 cm vys. Listy i jejich pali-
sty se k vrcholu lodyhy pozvolna prodlužuji,
většinou světle zelené; dol. a stř. lodyžní listy
s řapíky delšími než čepel, nejhořejší s řapíky
kratšími než čepel: řapík nekřídlatý nebo
uzoučce křídlatý; čepel protáhle (vz. úzce) troj-
úhelníkovitá nebo vejčitě kopinatá až trojúhel-
níkovitá nebo vejčitá, nejčastěji 2,5-5,0 cm dl..
1,3-2,6 cm šir. (poměr délky a šířky stř. lodyž-
nich listů ca 1,8), u nejdolejších listů někdy
okrouhle vejčitá až široce trojúhelníkovitá, na
vrcholu většinou tupá, na bázi mełce srdčitá až
± uťatá; palisty úzce kopinaté, v hor. části lo-
dyhy 9-22 mm dl. (průměrně 18,5 mm dl.), od-
dáleně hrubě až třásnitě zubaté (hor. někdy
podlouhlé, ± celokrajné, až 8 mm šir.), u hor.,
dobře vyvinutých listů průměrně přes 3/4 řapi-
ku dl. Květní stopky s čárkovitými až úzce ko-
pinatými, (2,0-)3,0-7,0(-8,5) mm, průměrné 5,5
mm dl. listénci. Kališní lístky úzce trojúhelní-
kovité, špičaté, včetně přívěsků 8-12 mm dl. ,
přívěsky 2-4 mm, průměrně 2,6 mm dl. : koruny
zřetelné vyšší než šir., svetle modré až smetano-
vě bílé; korunní lístky obkopinaté až úzce elip-
tické (průměrné 2,5 x delší než šir.), na vrcholu
tupé, vz. tupě špičaté nebo zaokruhlené, dol.
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včetně ostruhy 14-22 mm (průměrně 18 mm)
dl. ; ostruha většinou slabě vzhůru zahnutá až
rovná, většinou tupá, smetanově bílá až žluto-
zelená, 1,5-2,5x delší než kališní přívěsky. To-
bolky úzce vejcovité, 8-10(-13) mm dl., ± za-
špičatělé. V-VI. Hkf.

2n = 40 (ČSR: 37. Šum.-novohr.podh.)
Variabilita: Velmi variabitnĺ druh. na území ČSR

nedostatečné studovaný, který zejména v předhoří Východ-
nich Sudet tvoří tranzitní typy k V. canina s. str. Rostliny
z karpatskéčásti CSRmají ± širší korunní lístky. Rostliny
se sytěji modrofialovými korunními lístky pravdčpodobnë
pocházejí z populaci, které zasáhla introgrese druhu V. ca-
nina s. str. Morfotypy značně blízké V. schultzii BILLOTbyly
v ČSR roztroušeně zjištěny na rašelinných stanovištích; řa-
díme je k V. ruppii.

Ekologie a cenologie: Mezofilní až
vlhčí krátkostébelné loučky, pastviny, travnaté
lemy křovin a lesů, vzácněji světliny v řídkých
listnatých lesích; na půdách hlinitých, spíše
s dostatkem živin. Ve společenstvech svazů Tri-
folion medii, Bromion erecti a Violion caninae.

Rozšíření v ČSR: Těžiště rozšíření v me-
zofytiku (zvláštěj. částČech,j., stř. a v. Mora-
va), v termofytiku zřídka, v oreofytiku vzácně.
Chybí v s. Čechách a ve větší části z., stř. a v.
Čech.Od planárního do submontánníhostup-
ně, výjimečně výše (max.: Hrubý Jeseník, mo-
torest Skřítek u Klepáčova, 866 m). Rozšíření
dosud nedokonale známé. — Mapy: SLAVÍK
FKS 1990: 55.

T: 16. Znoj.-brn. pah., 18. Jihomor. úv. (Veselí nad
Moravou), 19. B. Karp. step. (Malá Vrbka: Velká nad Ve-
ličkou: Suchov: Hluk), 20. Jihomor. pah. (okolí Bzence:
Lebedov u Zdounek; Zlobice u Kroměříže; Brno-Tuřany),
21. Haná (okoli Olomouce: Dědice; Kroměříž: Otrokovi-
ce).— M: 37.Šum.-novohr. podh. (roztr.), 39.Třeboň. pán.
(Veselí nad Lužnicí; Třeboň), 41. Stř. Povlt. (Štěchovice:
Voznice: okolí Orlíka), 68. Mor. podh. Vysoč. (Okolí Brna,
Námešte nad Oslavou a Znojma), 70. Mor. kras (Křtiny;
Hádek u Mokré). 71. Drah. vrch.. 73b. Hanuš. vrch., 75.
Jes.podh. (Malá Morávka; Řídeč),76.Mor. brána(Sedlni-
ce). 78. B. Karp, les. (vrch Lesná u Korytné). 80a, Vset, ko-
tl., 84a. Besk. Podh. (úpatí Goduly u Komorni Lhotky). —
O: 88g. Hornovlt. kotl. (Soumarský most u Volar), 91.
Žďár. vrchy (Karlštejn v. od Svratky; okolí Žďáru nad Sáza-
vou), 95. Orl. hory (Mladkov: Petrovice), 97. Hr. Jes. (Kle-
páčov).

Celkové rozšířeni: V Evropě Od s. Itálie a Francie
j. části NSRa jz, cípemNDR přesjv. polovinu Cech,Mo-
ravu a Polsko až po SSSR (na východ s jistotou do okolí
Mogileva), na jihu ve větší části Balkánského poloostrova.
Blízce příbuzné morfotypys označované jako V. septentrio-
nis LINDB. fil. ( = V. montana auct. scand.), jsou známy od
Grónska, přes Skandinávii do SSSR. Liši sezejména obvej-
čitými, vždy zaokrouhlenými korunními lístky a v SSSR
i sytě fialovomodrými květy (jako V. canina L. emend. REt.
CHENB.). Vzhledem k taxonomickým nejasnostem vůči V.
ruppii ALL. i V. canina L emend. REICHENB.nelze odkázat

ani na jednu mapu celkového rozšítenĺ—všechny mapy V.
canina•• a „V. montana” lze vztáhnout pouze k celkovému
rozšířeni V. canina agg.

13. hola stagnina SCHULTES— violka slatinná
Tab. 97/1

Viola sragnina KITAIBELex SCHULTESOesterr. FI. ed. 2,
1:426, 1814. — Syn Viola canina L subsp. stagnina (KIT.
ex SCHULTES)ROUYet Fouc. FI. Fr. 3: 9, 1896.— V.persicifo-
lia SCHREBERsensu auct., verisimiliter non orig.

Exsikáty : PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 64.
Extra fines: CALLIERFI. Siles. Exs., no 783. — MAGNIERFI.
Select. Exs., no 22. — Pl. Polon. Exs., no 326.

Oddenek krátký, přímý až šikmý, tenký,
hnědý. Lodyhy přímé nebo krátce vystoupavé,
(10-)12-20(-35) cm vys., lysé nebo papilnaté.
Přízemní růžice listů není vyvinuta: čepel úzce
kopinatá nebo úzce až protáhle trojúhelní-
kovitá, alespoň (2,5-)3x delší než šir., ca
(1,5-)2,0-3,5(-4,0) cm dl. a zpravidla 1,0-1,9 cm
šir., tupě, mělce až vynikle vroubkovaně pilovi-
tá, tupě špičatá, na bázi ± uťatá, na žilkách na
rubu většinou pýřitá nebo lysá; řapíky tenké,
při bázi čepele úzce křídlaté, u dol. listů delší,
u hor. kratší než čepel, lysé; palisty v obrysu ši-
roce čárkovité, úzce eliptické až úzce kopinaté,
(0,8-)1,0-1,4(-1,6) cm dl. a nejvýše 0,6 cm šir.,
v dol. polovině lodyhy vždy kratší než 1/2 řapí-
ku, u hor. listů někdy i delší než řapík, ostře,
nepravidelně, často oddáleně, někdy hrubě zu-
baté nebo až celokrajné, na okraji roztr. brvité
nebo ± lysé, zelené. Květní stopky tenké, lysé,
až 7 cm dl., v hor. třetině s krátkými čárkovitý-
mi listénci nepřesahujícími stopku. Květy ne-
vonné; kališní lístky i s přívěsky až 7 mm dl.,
úzce trojúhelníkovité, špičaté; přívěsky ± 2
mm dl., obdélníkovité, uťaté až slabě vykroje-
né; korunní lístky obkopinaté až úzce obvejči-
té, zaokrouhlené, smetanově bílé, vz. až slabě
lilákově naběhlé, fialově až lilákově žilkované,
dol. i s ostruhou 0,8-1,5 cm dl. ; ostruhy tupé,
2-3 mm dl., stejně dl. nebo o málo delší než ka-
lišní přívěsky, nazelenalé. Tobolky protaženě
vejcovité, ± špičaté, 6-10 mm dl. Semena
1,5-1,7 mm dl., 0,9-1,1 mm šir., tmavohnědá.
V-VII. HkĹ

2n = 20 (ČSR: lla. vset. Pol.)
Ekologie a cenologie: Slatiny, křoviny,

okraje a světliny lužních úvalových lesů; na mi-
nerálně bohatých půdách s neutrální, bazickou
i slabě kyselou reakcí. Ve společenstvech svazů
Molinion, méně často Caricion davallianae
a v lemových společenstvech podsvazu Ulmeni-
on.

Rozšíření v ČSR: Roztroušeně v kotli-
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nách a úvalech termofytika, v mezofytiku zvláš-
tě v rybničních pánvích. Od planárního do su-
prakolinního stupně (max.: Opatovický rybník
u Třeboně, 435 m). Hojnější než V. pumila i V.
elatior. A — Mapy: KIRSCHNERŽiva 31: 90,
1983; SLAViK FKS 1990: 55.

T: 2a.Žatec. Poohří(Žabokliky). 3. Podkruš.pán. (Er-
vënice; Most: Teplice), 5. Terez. kotl. (Velké Žernoseky:
Brozany; Vetlá), 6. Džbán (Smečno, bažantnice). 7. Středo-
čes. tab. (Dřínov u Veltrus), IOa. Jenští tab. (les Vidrholec
u Běchovic), I l. Stř. Pol., 12. Dol. Pojiz. (Kosmonoská
obora), 13. Rožď. pah., 14a. Bydž. pán., 15b. Jarom. Pol.
(lit.: Nový Ples), 15c. Pard. Pol., 16. Znoj.-brn. pah. (Znoj-
mo: Džbánice), 18. Jihomor. úv.. 19. B. Karp. step. (Velká
nad Veličkou), 21. Haná. — M: 36a. Blat. (Sedlická obora).
38. Bud. pán., 39. Třeboň. pán., 41. Stř. Povlt. (pouze lit.:
Davle: Zbraslav; Jíloviště), 45. Verneř. střed. (Děčín:
Srbská Kamenice: Česká Kamenice),47. Sluk. pah., 48.
Luž. kotl. (lit.: Jiříkov), 52. Ral.-bez. tab. (lit.: Staré Spla-
vy), 61b. Týništ. úv., 62. Litomyš. pán. (Slatina u Vysokého
Mýta: údolí Loučné u Litomyšle). 63g. Opat. rozv. (u Opa-
tovského rybnika), 72. Zábř.-unič. úv. (Markrábka u Lo-
štic: Štěpánov).

Zřejmé záměnou lokalit vznikl Malochův sběr od Zele-
nohorských Chalup na Šumavě. Pochybnéjsou rovněž
Schubeho lit, údaje Od Frýdlantu a starší údaje z okoli Pís-
ku a Kladna.

Celkové rozšíření : Evropa (kromě Středozemí a ji-
hu Balkánského poloostrova), na sever po stř. Fennoskan-
dii, sever a střed evropské části SSSR; západ a jih stř. Sibi-
ře.

14. Viola pumila CHAIX — violka nízká
Tab. 97/2

Viola pumila CHAÍX Pl. Vapincenses 35, 1785. — Syn.:
Viola pratensis MERT.et KocH Deutschl. FI. 2: 268, 1826.—
V. canina L. subsp.pratensis (MERT.et KOCH)ČELAK.Květ.
Okolí Praž. 83, 1870. — V. canina L. subsp. pumila (CHAIX)
Rouy et Fouc. FI. Fr. 3: 12, 1896. — V.persicifolia SCHRE8ER
sensu auct. p. p.

Exsikáty: Extra fines: BAENITZ Herb. Eur„ no 7972.
BECKERViolae Exs., no 66. — CALLIER FI. Siles. Exs.. no

784. — Herb. FI. Ross., no 909. — SCHULTZHerb. Norm..
no 432.

Oddenek dl., šikmý až vystoupavý nebo
plazivý, větvený a často vícehlavý, hnědý. Lo-
dyhy jednotlivé nebo v trsech, přímé nebo na
bázi krátce vystoupavé, 5-12 cm, později až 25
cm vys., ± oblé, lysé nebo oděné drobnými pa-
pilami. Přízemní růžice listů není vyvinuta; lis-
ty s čepelí úzce kopinatou nebo protáhle po-
dlouhlou až kopinatou, (2,5-)3-4x delší než
Šir., 2-5 cm dl., 0,7-1,2 cm Šir., oddálené velmi
mělce vroubkovaně pilovitou až ± celokraj-
nou, na bázi klínovitou, vz. náhle staženou
v křídlatý až téměř bezkřídlý, ± 2 mm šir., lysý
řapík, tužší než u předešlého druhu, i na rubu
na žilkách zcela lysou; palisty úzce kopinaté až
kopinaté, nepravidelně ostře zubaté až ± celo-
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krajné. u dol. listů kratši než 1/4 řapiku. ve stř.
části lodyhy zdéli 1/2 - 3/. řapiku, v hor. polovi-
ně lodyhy často delši než řapík a až cm dl.
a nejvýše 5 mm Šir. Květni stopky často vyrů-
stající i z paždí dol. lodyžních listů, tenké. až 8
cm dl., nicí, těsně pod ohybem s listénci promě-
nlivé délky. Kališni lístky úzce kopinaté až úz-
ce trojúhelníkovité, s ± I mm dl., uťatými při-
věsky; korunní lístky úzce obvejčité, dol. i s os-
truhou 1,0-1,7 cm dl., fialové až bledě fialově
modré nebo bledé. na bázi bělavé: ostruha ble-
dá, nazelenalá, 2-3 mm dl., stejné dl. nebo
o málo delší než kališní přivěsky: čnělka v ohy-
bu lysá. Tobolky protáhle vejcovité, špičaté. ly-
sé- Semena 1,7-1,9 mm dl., 1,1-1,2 mm Sir..
hladká, tmavě hnědá. V-VI. Hkf.

2n = 40 (ČSR: 18a.Dyj.-svr. úv.)
Ekologie a cenologie: Převážná část vý-

Skytu na zaplavovaných nivních loukách, dále
na slatinách a (častěji než V. stagnina i V. elati-
or) podél pramenných horizontů ve svazích. na
minerálně silných, periodicky zvlhčovaných,
alespoň mírně bazických půdách. Ve společen-
stvech svazů Cnidion venosi(diagnostický druh,
zvláště v asociaci Cnidio-Violetum pumilae KOR-
NECK 1962), Molinion a Caricion davallianae.
pravděpodobně i ve společenstvech podsvazu
Ulmenion.

Rozšíření v ČSR: Těžiště rozšíření v pla-
nárním stupni termofytika v nivách velkých řek
a v pánvích s výskytem slatin, převážně v Pola-
bí a na j. Moravě. V mezofytiku pouze velmi
vzácně v územích s výskytem minerálně silných
půd (dosti vápnitých), např. na Podzvičinsku.
V kolinním stupni vzácně, v submontánnim již
chybí (max.: vrch Hájová nad Lipovem, ca
350 m). A— Mapy: KIRSCHNERŽiva 31: 90.
1983; SLAVÍK FKS 1990: 56.

T: 2a, Žatec. Poohří (Bitence: Žatec Ť). 3. Podkruš.
pán. (Cernovice u Chomutova: Zalužany u Chabařovic).
4b. Lab. střed. (Ústi nad Labem-Bukovt), 6. Džbán(my-
slivna Smradovna u Bilichova). I I. Stř. Pol.. 13. Rožď. pah.
(vrch Báň u Žehuně: úpatí vrchu Chlum u Mladé Bolesla-
vi; rybníky u Dymokur: Dolni Bousov). 14.Cidl. pán.(No.
vý Bydžov; Vysoké Veseli: Sadová: Ohnišťany; mezi obce.
mi Lískovice a Tereziny Dary). 15c. Pard. Pol. (Svítkov).
18. Jihomor. úv., 19. B. Karp. step. (Hluk: Blatnička: Blat-
nice: vrch Hájová nad Lipovem). 21b. Hornomor. úv. (Olo.
mouc; Kojetín). — M: 57a. Bëlohr. (Červená Třemešná),

Druh často zaměňovaný. Nutno ověřit vérohodnost
Formánkova sběru Od Malých Hostčrádek: neovétené lit.
údaje jsou dosud z ryt. o. 60. Orlické opuky (mezi Chábory
a Skalkou) a 72. Zábřežsko.uničovský úval (Červenka u Li.
tovle), nepravdčpodobný je údaj Od Spáleništč u Dobruš-
ky.

Celkové rozšířeni: V Evropë od z. Francie a s. (tá-
lie do stř. Skandinávie, na jihu po Balkánský poloostrov
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a Malou Asii, na východ přes j. část evropského SSSR na z.
a j. Sibiř a do Středni Asie.

15. Viola elatior FRIES— violka vyvýšená
Tab. 97/6

Viola elatior FRIESNovit. FI. Suec. ed- 2, 277, 1828.
Syn.: Viola montana L. Sp. PI. 935, 1753,nom. rejic. pro-
positum. — V. persicifolia SCHREBERsensu auct., an SCHRE-

spicil. FI. Lips. (63, 1771? — V. erectaGILIB. FI. Lithu-
an. 5: 124, 1785, nom. inval. — V. canina L. subsp. persicifo-
lia (SCHREBER) CF.!.AK.sensu ČELAK.Květ. Okolí Praž. 83,
1870.— V. canina L. subsp. elatior(FRIEs) ROVYet FOUC.FI.
Fr. 3: 10, 1896.

Exsikáty: Herb. FI. Bohem., no 181 (ut V.
persicifolia). — Extra fines: FI. Exs. Austro-Hung., no 2866.

SCHULCZ Herb. Norm., no 615.

Oddenek šikmý, vystoupavý či krátce plazi-
vý, ca 2 mm silný, hnědý. Lodyhy přímé,
(13-)20-35(-50) cm vys., oblé nebo s nezřetelný-
mi hranami, krátce odstále, hustě až roztr. chlu-
paté (zvl. v blízkosti uzlin a na hranách). Pří-
zemní růžice listů není vyvinuta; čepel ± kopi-
natá (podlouhlá až široce kopinatá), 2,5-4x
delší než šir., až 9 cm dl a 3 cm šir., oddáleně
mělce vroubkovaně pilovitá, na bázi uťatá až
stažená, vz. až mělce srdčitá, krátce sbíhavá na
řapík, na okrajích a na žilnatině na rubu krátce
chlupatá, trávově zelená; řapík často úzce kří-
dlatý, krátce roztr. chlupatý; palisty stř. a hor.
lodyžních listů nápadné velké, úzce eliptické,
úzce kopinaté až kopinaté, až 6 cm dl.
a mm šir., zpravidla pouze na bázi
hrubě nesouměrně zubaté, jinak celokrajné.
Květní stopky pouze v úžlabí stř. a hor. lodyž-
ních listů, až 10cm dl., nicí, v ohybu nesoucí ±
I cm dl. a 0,5-1,5 mm šir. vztyčené listénce,
přesahující stopku. Kališní lístky v přední části
úzce trojúhelníkovité, 11-15 mm dl.; kališní pří-
věsky obdélníkovité, až 3 mm dl.; koruny vel-
ké, světle modré až světle modlofialové, při ústí
ostruhy bělavé, modrofialově žilkované; korun-
ní lístky široce obvejčité, dol. i s ostruhou
22-25 mm dl.; ostruha nazelenalá, tupá, silná,
zpravidla o málo delší než kališní přívěsky;
čnělka v ohybu vousatá. Tobolky protáhle vej-
covité, špičaté. Semena 1,9-2,2 mm dl.,
1,2-1,4 mm šir., tmavě hnědá. V-VI. Hkf.

2n = 40 (extra fines)
Ekologie a cenologie: Lemy lužních le-

sů, lužní křoviny a světlé luhy, vzácněji na slati-
nách. Na vlhkých, zaplavovaných, minerálně
(zejména vápníkem) bohatých půdách. Dia-
gnostický druh svazu Cnidion venosi, vzácněji
ve společenstvech svazů Molinion a Senecion
fluviatilis, snad i ve společenstvech svazu Salici-
on albae a podsvazu Ulmenion.

Rozšíření v ČSR: Výhradně v termofyti-
ku, v nivách velkých řek (Labe, Dyje, Morava,
dříve Ohře), vzácné v územích s výskytem sla-
tin (např. Rožďalovická tabule). V planárním,
výjimečně v kolinnĺm stupni (min.: Brozany, ca
i 55 m; max.: les Zbytka u Českého Meziříčí,
250 m). V českém termofytiku vymírající druh.
A — Mapy: KIRSCHNERživa 31: 91, 1983;SLA-

FKS 1990: 56.

T: 4b. Lab. střed. (Stadice t), 5a. Dol. Poohři (Brozany ?
Ť: Doksany t), 6. Džbán (Smečno t), 11. Stř. Pol. (? Ť), 13a.
Rožď. tab. (Oškobrh u Vlkova t; u Dymokur ?t), 15b. Hrad.
Pol. (les Zbytka u ČeskéhoMeziříčí), 15c.Pard. Pol. (t), 18.
Jihomor. úv., 19. B. Karp. step. (vrch Hájová u Lipova t),
21b. Hornomor. úv. (u Kroměříže ? t).

V blízkosti Domažlic byla jednou nalezena (snad vysa-
zena: nelze ani vyloučit zámënu herbářových etiket) Kre-
slem v r. 1933. Záměnou lokalit nebo smícháním hetero-

gennich herbářových materiálů vznikly sběry z Prahy, od
Karlštejna, Litomyšle a Od Božího Daru.

Celkové rozšíření: Ve střední Evropě pouze os-
trůvkovitë, zejména v Předalpí (s. Itálie, v. Francie, j. NSR)
a v Polsku. Souvislý areál zasahuje do Rakouska, Maďar.
ska, zemí Balkánského poloostrova, jihu a středu evropské
části SSSR až po Ural. V Asii malé arely ve stř. Sibiři
a v Kazachstánu. — Mapy: MEUSEL et al. 1978: 291.

Subsect. 3. Plagiostigma (GODRON)KUPFFER

Vytrvalé byliny nevytvářející květonosnou
lodyhu. Oddenek tenký, dl., s výběžky. Palisty
volné. Květy nevonné; kališní lístky ± tupé;
čnělka na vrcholu terčovitě rozšířená, vpředu
s nasazeným zobánkem, který má na konci bliz-
nový otvor. Stopky plodů vzpřímené; tobolky
tupě trojhranné, prudce pukající za současného
vyvržení semen (hemibalochorie). Semena s ne-
zřetelnými masíčky. — Fakultativně myrmeko-
chor.

16. Viola palustris L. — violka bahenní
Tab. 97/4

Viola palustris LINNAEUSSp. Pl. 934, 1753.
Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no 1146.

— PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 239. — TAUSCH
Herb. FI. Bohem., no 167. — Extra fines: FI. Exs. Austro-
Hung., no 2879.

Rostliny (3-)5-10(-15) cm vys. Oddenek dl.,
plazivý, tenký, světlý, na uzlinách s hnědými
šupinami, s dl. tenkými podzemními výběžky.
Listy dl. řapíkaté, zpravidla v počtu 2-5; čepel
okrouhle vejčitá, okrouhlá až okrouhle ledvini-
tá, cm, za plodu až 8 cm šir., mělce
vroubkovaná až mělce vroubkovaně pilovitá,
na vrcholu zaokrouhlená nebo tupě špičatá, na
bázi srdčitá, na svrchní straně vždy lysá, na
spodní lysá nebo vz. na žilkách s roztr. krátký-
mi chlupy; řapík vždy delší než čepel, uzoučce
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křídlatý až nekřídlatý; palisty vejčitě kopinaté
až protáhle vejčité, celokrajné, vz. s několika
krátkými zuby, zašpičatělé, ca I cm dl., zpravi-
dla blanité nebo světle zelené. Květní stopky
pod polovinou nebo v polovině s krátkými, úz-
ce trojúhelníkovitými listénci. Květy nevonné;
kališní lístky protáhle vejčité, na vrcholu ± tu-
pé, i s krátkými zaokrouhlenými přívěsky nej-
častěji 5-6 mm dl., s úzkým blanitým lemem;
korunní lístky obvejčité až protáhle obvejčité,
světle až bělavě fialové, dol. i s ostruhou

cm dl., ostruha silná, krátká,
tupá, 1-2 x delší než kališní přívěsky, světle fia-
lová. Tobolky vejcovité, lysé. Semena 1,6-2,0
mm dl., 0,9-1,2 mm šir., tmavohnědá až černo-
hnědá. IV-VI. Hkf.

2n = 48 (ČSR: 42b.Táb.-vlaš.pah.)
Variabilita : Druh značné proměnlivý. V nčkterých

populacích na Třeboňsku, na Ceskomoravské vrchovině
atd. se vyskytují mezi typickými rostlinami také rostliny
s listy špičatými, na spodní straně na žilkách řídce oděnými
krátkými chlupy; listénce jsou u těchto rostlin vetknuty
v polovině stopky květní nebo dokonce nad ní. Tyto rostli-
ny byly označovány jménem V. epipsila LEDEB.nebo jako
hybrid V.epipsila x palustris, avšak jsou to zřejmě morfoty-
py druhu V.palustris L. Vyžadují další studium.

Ekologie a cenologie: Bažinaté a raše-
linné louky, prameniště, olšiny a rašeliniště; na
kyselých, vzácně neutrálních, minerálních až
minerálně chudých půdách, obvykle na siliká-
tových podkladech. Diagnostický druh svazů
Sphagno recurvi-Caricion canescentis a Salicion
cinereae a celé třidy Scheuchzerio-Caricetea fus-
cae (zejména často ve společenstvech svazu Ca-
ricion fuscae), méně ve společenstvech podsva-
zu Alnenion glutinoso-incanae (zvl. asociace Pi-
ceo-Alnetum RUBNER ex OBERDORFER 1957)
a svazu Violion caninae, Alnion glutinosae, Cari-
cion rostratae atd.

Rozšíření v ČSR: Roztroušeně až dosti
hojně v mezofytiku a oreofytiku Českéhomasi-
vu a s. části Moravy. V termofytiku pouze zříd-
ka v územích se slatinami. Chybí v Lounsko-
labském a Milešovském středohoří, ve Střed-
ním Polabí, v Jihomoravském okruhu (kromě
jedné lokality u Rohatce—výskyt má souvislost
s lokalitami v Záhorské nížině na Slovensku)
a téměř v celém Moravskokarpatském okruhu,
Jižní hranice areálu probíhá přes j. a v. Mora-
vu. Od planárního do subalpínského stupně
(min.: Rohatec, u Soboněk, ca 190 m; max.:
Krkonoše, Labská bouda, 1350 m). —
SLAVÍK FKS 1990: 57.

Mapy:

T: I. Doup. pah. (Úhošť - vyžadujeověřeni). 3. Pod-
kruš. pán. (Horni Jiřetin: Červený Hrádek; Košťany),6.
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Džbán. 8. Ces. kras (Popoviceu Berouna),9. Dol. Povit.
(Praha-šárka), 12.Dol. Pojiz. (Cistá u Mimoně). 13.Rožď.
pah. (jen lit.), 14. Cidl. pán. (Dřevěnice: Bašnice). 15. Vých.
Pol.. 18b. Doinomor. úv. (Soboňky u Rohatce). — M: roz-
tr. až hojné: vz. jen ve fyt. o. 72. Zábř.-unič. úv. {Sudkov)
a 82. Javorn. (Velké Karlovice). Íchybéji doklady z fyt. o.
44. Mileš. střed., 51. Polom. hory, 62. Litomyš. pán.. 70.
Mor. kras, 77. Středomor. Karp., 78. B. Karp. les.. 79.
Gottw. vrchy, 80, Stř, Pobeč.l. O: ve všech ryt. o.

Nezřidka bývaji za druh V. palustris považovány steril-
ni růžice listů druhu Valeriana dioica L. který však nemá
listy palistnaté a srdčité.

Celkové rozšiřeni: Severni Evropa, zvl. Fennos-
kandie, Island, Velká Británie a severozápad evropské části
SSSR,vzácněve Španělskua Francii. Jižni hraniceareálu
probíhá podél j. Alp přes Rakousko, Moravu, Slovensko
a Polsko na Ukrajinu. Vzácne v j. Grónsku a na polo-
ostrove Labrador (?). — Mapy: HVI.TÉN AA 1958: 123:
MECSEL et al. 1978: 289.

17. Viola epipsila LEDEB. — violka olysalá

Viola epipsila LEDEBOURInd. Sem. Horti Dorpat. 5.
. — Syn. : Viola scanica FRIESSumma Veg. Scand. 35.1820

1846. V. suecica FRIESSumma Veg. Scand. 556. 1849. —
V. pubinervis RFHMANNet WOI.OSZCZAKFI. Pol. Exs., no 18.
1893.

Exsikáty : Extra fines: BAENI"ZHerb. Eur., no 3262.
— DÖRFLERHerb. Norm., no 5229. — Herb. FI. Ross., no
604.

Přízemní listy v malém počtu (obvykle 2):
čepel široce až okrouhle vejčitá, mělce vroub-
kovaně pilovitá, na vrcholu zpravidla špičatá,
méně často tupá, na bázi hluboce srdčitá,
2-6 cm, později až 8 cm šir., na spodní straně
zřetelně chlupatá na žilkách i na ploše: řapíky
1-7cm dl., úzce, avšak zřetelné křídlaté, lysé
nebo v hor. třetině roztr. chlupaté. Květní stop-
ky s listénci obvykle v hor. třetině stopky. Kvě-
ty 1,2-2,0 cm dl., světle fialové, méně často až
bělavé; kališní lístky vejčitě kopinaté, s krátký-
mi zaokrouhlenými přívěsky; korunní lístky
obkopinaté, postranní slabé vousaté až lysé: os-
truha tupá, silná, 2-3x delší než kališní přívěs-
ky. Tobolky ca I cm dl., vejcovité až protaženě
vejcovité, lysé. V-VI. Hkf.

2n = 24 (extra fines)
Výskyt druhu u nás je doložen jediným

exemplářem (na herbářové položce získané vý-
měnou), údajně z blízkosti Leskovce u Bruntá-
Iu (Nízký Jeseník). V literatuře je V. epipsila
udávánaz ČSR neseriózními autory (SPAZIER,
HRUBY) z Nízkého Jeseníku z více lokalit.
Ostatní údaje (Třeboňsko,okolí ŽeleznéRudy
na Šumavě,České Budějovice, Českomoravská
vrchovina) náležejí s vysokou pravděpodobno-
stí ke druhu V.palustris L.

Doklady prvního zveřejněného nálezu
v CSR se nepodařilo nalézt (SPAZIER,v letech

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

https://ocr.space/searchablepdf#watermark


1854 a 1858). Datum sběru jediného existující-
ho dokladu je (možná nikoli náhodou) totožné
s datem r. 1876, kdy byl J. Spazierovi zaslán
srovnávací materiál tohoto druhu od města
Kožle nad Odrou ze Slezska. Dokud nebude
výskyt nově potvrzen, nelze mít druh V.epipsila
za součástkvěteny ČSR.

V. epipsila se vyskytuje především na rašeli-
ništích v s. Evropě a na stř. Sibiři. Jižní hranice
areálu probíhá Dánskem, Skandinávií, Pol-
skem a severem evropské části SSSR. Ojedinělé
izolované lokality leží ve stř. Evropě, např. na
Slovensku. — Mapy: HULTÉNAA 1958: 123;
HULTÉN FA 1968: 683; MEUSEL et al. 1978:289.

Subsect. 4. Repentes (KUPFFER)W. BECKER

Vytrvalé byliny, nevytvářející květonosnou
lodyhu. Oddenek dl., plazivý, tenký, s podzem-
ními výběžky. Palisty vejčitě kopinaté, celokraj-
né, až do poloviny srostlé s řapíkem, 0,5-1,0 cm
dl. Čnělka na vrcholu ohnutá, s krátkým širo-
kým zobánkem, vpředu na zobánku šir. blizno-
vý otvor. Tobolky tupě trojhranné, za zralosti
prudce pukající za současného vyvržení semen
(hemibalochorie). Semena s nezřetelnými ma-
síčky. — Fakultativně myrmekochor.

18. Viola uliginosa BESSER— violka močálová

Viola uliginosa BESSERPrimit. FI. Galiciae I : 169, 1809.
— Syn.: Viola scaturiginosa WALLR.Sched. Crit. 97, 1822.

Exsikáty: Extra fines: Gerb. FI. SSSR, no 5283. —
FI. Exs. Austro-Hung., no 66.

Rostliny až 16cm vys. Oddenek s krátkými
hnědými šupinami. Listy v přízemní růžici, dl.
řapíkaté a lysé; čepel protáhle trojúhelníkovitá
až vejčitá, 2-6 cm dl., 1,5-4,0 cm šir., mělce
vroubkovaná až mělce vroubkovaně pilovitá,
tupá, na bázi srdčitá, se zřetelnou žilnatinou.
Květní stopky v počtu 1-3, až 12cm dl., sezakr-
nělými listénci v hor. čtvrtině stopky. Květy ne-
vonné; kališní lístky tupé až tupě špičaté, s ma-
lými zaokrouhlenými přívěsky; korunní lístky
obvejčité, vykrojené, dol. i s ostruhou 2-3 cm
dl., světle fialové; ostruha silná, nahoru zahnu-
tá, 3-4 mm dl., špinavě bledě fialová. Stopky to-
bolek nicí, ca I cm dl. IV-VI. Hkf.

2n = 20 (extra fines)
Z ČSR dosud nebyla bezpečněprokázána.

Nejblíže našemu území roste na hranicích Hor-
ní a Dolní Lužice v NDR, proto není vylouče-
no, že rostla kdysi nedaleko Liberce i na našem
území. Ve starší literatuře byla uváděna právě
odtud (Liberec-Králův háj — WOLFNERLotos
3:47-48, 1853; opłz Lotos 4: 105, 1854). Existu-

je rovněž herbářový doklad starého data s loka-
litou „u Liberce”, na němž je směs rostlin dru-
hů V.palustris L. a V. uliginosa BESSER;v tomto
případě nelze vyloučit přimíšení cizího materi-
álu. Literární údajezeŠumavy(Lenora; Zátoň)
a z okolí Jablonného v Podještědí nejsou dolo-
ženy a jsou zjevně chybné. Druh ve stř. Evropě
vymírá (nejblíže za hranicemi roste vz. na sla-
tinných loukách v okolí města Niesky v NDR),
hojněji se dosud vyskytuje v j. a v. Skandinávii,
ve Finsku a ve stř. a z. části evropského SSSR.
Není pravděpodobné, že by byl u nás ještě na-
lezen. — Mapy: MEUSELet al. 1978: 290.

Sect. 2. Dischidium GINGINS

Syn.: Chrysion SPACH.— Dischidium (GINGINS)REI-
CHENB.

Vytrvalé byliny. Palisty listům nepodobné,
drobné, celokrajné, lysé. Koruny chasmoga-
mických květů zpravidla žluté, postranní ko-
runní lístky šikmo nahoru směřující; kleistoga-
mické květy sevyvíjejí; čnělka od báze se rozši-
řující, na vrcholu uťatá až slabě dvoulaločná.

19. Viola biflora L. — violka dvoukvětá
Tab. 98/3

Viola biflora LINNAEUSSp. PI. 936, 1753.— Syn.: Chry-
Sion biflorum (L) SPACHHist. Natur. Vég. Phanér. 5: 510,
1836. — Dischidium biflorum (L) Opłz Sezn. Rostl. Květ.
Ces. 38, 1852.— Viola uniflora L. sensu KROCKER.

Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Social. Čechoslov., no
. — PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 175. — TAUSCH1421

Herb. FI. Bohem., no 173. — TAUSCHPl. Select. FI. Bohem.,
— Extra fines: CALLIER FI. Siles. Exs., no 1027.sine no.

Oddenek šikmý až horizontální, 2-3(-4) mm
silný, světle žlutavě šupinatý. Lodyhy I-3(-4),
(8-)10-15(-19) cm vys., přímé nebo vystoupavé,
oblé, lysé, jemné. Přízemní listy I-3(-4); čepel
ledvinitá až okrouhle ledvinitá, u přízemních li-
stů širší než dl., (1,5-)2,0-4,0(-5,0) cm šir., od-
dáleně mělce pilovitá až mělce vroubkovaně pi-
lovitá, jemná (čepel lodyžních listů menší, ±
užší a s tupou špičkou), na okrajích a po obou
stranách, zvl. na žilkách roztr. chlupatá, na líci
často olysalá; řapík 3-12 cm dl., lysý; palisty
vejčité až podlouhlé, tupě špičaté až tupé, 4-5
mm, za plodu až 6,5 mm dl., celokrajné, zelené,
s úzkým blanitým lemem, vz. roztr. krátce brvi-
té. Květní stopky (2,0)2,5-3,5(-4,0) cm dl., s li-
sténci často zcela zakrnělými nebo jen velmi
malými. Kališní lístky uzoučce trojúhelníkovi-
té, tupé, (3-)4-5(-6) mm dl., s přívěsky zakrnělý-
mi, lysé; korunní lístky obkopinaté, zaokrou-
hlené, dol. i s ostruhou (8-)10-13(-15) mm dl.,
sytě žluté, dol. se třemi purpurovými čárkami.

Viola 415
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Tobolky široce vejcovité, (4,5)5,0-6,0(-7,0) mm
dl., s tenkými, lysými stěnami, světle zelené až
světle hnědé. Semena vejcovitá, 1,5-2,0 mm dl.,
na užším konci zašpičatělá, světle hnědá až
hnědá. V-VIII. Hkf.

12 (ČSR: 97. Hr. Jes.)2n

Ekologie a cenologie: Horská nelesní
(vzácněji i lesní) prameniště, vysokostébelné ni-
vy, štěrbiny vlhkých skal, ojediněle v luzích
a prameništích nižších poloh; na kyselých i ba-
zických horninách. Diagnostický druh svazu
Adenostylion, dále ve společenstvech svazů Car-
daminion amarae, Cardamino-Montion a pod-
svazu Alnenion glutinoso-incanae (pouze asocia-
ce Alnetum incanae LUDI 1921).

Rozšíření v ČSR: V severní části území:
severočeské pískovce (v refugiálních inverzních
polohách), Sudety (chybí pouze v Nízkém Jese-
níku), Moravsko-slezské Beskydy; zpravidla
v subalpínském a supramontánním stupni, ča-
sto podél toků sestupuje do inverzních poloh
suprakolinního stupně (Jizera, 283 m; Orlice,
290 m; Labe, 430 m; min.: Hřensko, ca 140 m;
max.: Krkonoše, úbočí Sněžky, ca 1450m). —
Mapy: SLAVÍKSborn. Severočes. Muz.-Přír. Vč-
dy 5: 5, 1973(Čechy); ŠPERKAin HENDRYCHAc-
ta Univ. Carol.-Biol. 1977: 155, 1980; SLAVÍK
FKS 1990: 57.

M: 46a. Déč. Snëž, (Kristin Hrádek), 46d. Jetřich. sk.
město, 50. Luž. hory (vrch Luž, naposledy pozorována
r. 1908), 56. Podkrk., 59. Orl. podh., 60. Orl. opuky, 63.
Českomor. mezih., 73.Hanuš.-rychleb. vrch., 82. Javorn. —
O: 92. Jiz. hory, 93. Krk., 94. Tepl.-ad. sk., 95. Ort. hory, 96.
Král. snëž„ 97. Hr. Jes., 99. Mor.-slez. Besk.

Údajez Hejšovinyjsou již z územíPolska.Údaj o vý-
Skytu na Poličsku vznikl záměnou jmen obcí.

Celkové rozšířeni: Severní Evropa, pohoři stř.
a j. Evropy a jejich předhoří (Pyreneje, Alpy, Karpaty, zá-
pad Balkánského poloostrova), dále Kavkaz, Pamír, Altaj,
Himálaj, Japonsko, celá v. Sibiř, Ural a sever z. Sibiře. Izo-
lovaný výskyt na Aljašcea na Čukotce.— Mapy: HULTÉN
FA 1968: 681; et a). 1978: 292.

Poznámka I :V Praze na vrchu Petřín byl r. 1948nale-
zen (zplanělý nebo vysazený) druh Viola canadensis L Sp.
Pl. 936, 1753 — violka kanadská. Patří do sekce Chamae-

melanium (GINGINS)DC. (Syn.: Lophion SPACH).Jsou to vy-
trvalé byliny s květonosnou lodyhou, s palisty volnými, vej-
čitě kopinatými až kopinatými, ± I cm dl., květy s postran-
nimi korunními lístky směřujícími šikmo nahoru a s krát-
kou ostruhou a s čnělkou lahvicovitě rozšířenou, na vrcho-
lu paličkovitou, po obou stranách vousatou.

V. canadensis L. je až 20 cm VYS.,s okrouhle vejčitými,
dlouze zašpičatělými, na bázi hluboce srdčitými listy, krát-
ce výběžkatá. Druh byl v CSR dříve pro okrasu občas pěs-
tován(např.ČervenýHrádek).Planěrostoucirostliny nále-
ží k var. rugulosa(GREENE)HITCHCOCKet al. (rostliny výběž-
katě: listy hustě brvité; koruny bělavé).

Poznámka 2: Na vrchu Kalvárie u Bohosudova bvla

J. Wiesbaurem r. 1895 nalezena violka ze sekce Burealiante-

ricanae W. BECKER— Viola obliqua Nálezce pozna-
menal na herbářové etiketč (herbář PR), že výskyt je zdán-
livě spontánniho charakteru. Jedná se zŕejmë o přechodné
zplanëni (či vysazeni) tohoto severoamerického druhu. kte-
rý však v j. Evropě (Svýearsko, s, Itálie) rostejako neoindi.
genofyt a mohl by se připadne takto chovat i ve str. Evro-

Sect. 3. Melanium GINGINS

Syn.: Ion MFD. — Mnemion SPA('I. — Jacea OPI,' in
BFRCHT. et OPI/ 1839 non MII 1754.

Jednoleté nebo vytrvalé byliny. Palisty ob-
vykle velké, hluboce členěné, s koncovým
úkrojkem často listům podobným, nebo hrubě
zubaté, vždy bylinné. Listénce drobné, při bázi
s několika krátkými, rovnovážně odstálými
úkrojky. Koruny zpravidla alespoň částečně
žlutě zbarvené; postranní korunní lístky směřu-
jí šikmo nahoru; kleistogamické květy se za
normálních podmínek nevytvářejí: čnělka při
bázi ohnutá, na vrcholu paličkovitá, na paličce
vpředu bliznový otvor. Stopky tobolek i tobol-
ky vzpřímené.

20. Viola lutea HUDS. — violka žlutá

Viola lutea HUDSONFI. Angl. 331, 1762. — Syn.: Viola
tricolor L. subsp. lutea (Hl.'DS.) ROVYet Fot.c. FI. Fr. 3: 53,
1896.

Celkové rozšiřenĺ: Velká Británie. Vogézy, Alpy.
Sudety a z. Karpaty.

Rozpadá se na dva poddruhy, přičemž v zá-
padnĺ části areálu (po z, Alpy a Vogézy) se vy-
skytuje typový poddruh V.lutea subsp. lutea,
který se od našich rostlin liší celkově menším
vzrůstem, hustším oděním a poněkud i tvarem
palistů. Řada odlišností v kvantitativních zna-
cích a geografická vyhraněnost vymezuje naše
rostliny spíše v hodnotě poddruhu, třebaže řa-
da autorů se přiklání k hodnocení na úrovni
druhu.

(a) subsp. sudetica (WILLD.) NYMAN — violka
žlutá sudetská Tab. 99/4

Viola luteasubsp. suderica(WILI.DENOW)NYMANConsp.
FI. Eur. 81. 1878. — Syn.: Viola sudetic•aWit.1_D.Enum. Pl.
Horti Berol., suppl., 12, 1814. — Jacea lutea (Ht os.) Opi/ p
sudetica(WILLI).) Opu Sezn. Rostl. Kvet. Ces. 54. 1852.—
Mnemion sudetieum (WII FOVRR.Ann. Soc. Linn. Lyon.
ser. n., 16: 341, 1868. — Viola grandiflora L. sensu auct. bo-
hem. vetust.

Exsikáty: BAENITZHerb. Eur.. no 7468 et 7973.
BECKERViolae Exs., no 145.— FI. Exs. Austro-Hung.. no
574. — FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov.. no 1242 1, II. —
TRAK FI. Bohem. Morav. Exs., no 299. — PL Cechoslov.
Exs., no 299. TACSCHHerb. Fi. Bohem., no 182.

Tab. 98: I Viola arvensis. Ia - pestík. 2 V. tricolor, 2a - pestík. — 3 V. biflora.

416 Viola
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Vytrvalé byliny. Oddenek větvený, tenký,
bez výběžků. Lodyha 9-25 cm vys., nevětvená,
přímá nebo vystoupavá, 1-2 mm silná, nevýraz-
ně hranatá, lysá nebo v blízkosti uzlin řídce
chlupatá. Listy v dol. polovině lodyhy s řapí-
kem delším nebo stejně dl. jako čepel, s čepelí
vejčitou nebo podlouhle vejčitou, oddálené
vroubkovanou: hor. lodyžní listy s krátkými řa-
píky nebo ± přisedlé, s čepelí podlouhle až úz-
ce kopinatou až podlouhlou, až 3,5 cm dl., vel-
mi oddálené vroubkovaně mělce pilovitou
(vzdálenost mezi vroubky až 7 mm); palisty ne-
souměrně peřenosečné až méně často téměř
dlanitosečné, s postraními úkrojky nestejně dl.,

mm šir., ± čárkovitými, koncový
úkrojek vždy delší než postranní, ± široce čár-
kovitý (méně často podlouhlý) nebo v hor. tře-
tině o málo širší (čárkovitě obkopinatý),
(2-)3-4(-6) mm šir., vždy celokrajný; palisty roz-
tr. brvité. Květní stopky 3-9 cm dl., přímé, na
vrcholu nicí, lysé, s listénci ca 1 cm pod kvě-
tem, značně zakrnělými. Kališní lístky úzce až
uzoučce trojúhelníkovité, i s přívěsky až 15mm
dl., tupě oddálené pilovité nebo celokrajné;
přívěsky zpravidla trojúhelníkovité, tupé, až
4 mm dl. ; koruny (2,3-)2,5-3,5(-4,0) cm vys. ; ko-
runní lístky do plochy rozevřené, sytě žluté
(velmi vz. světle žluté nebo s modrofialovými
skvrnami až celé fialové), se zpravidla 5 purpu-
rově černými čárkami na do). a obvykle se 3 na
každém postranním korunním lístku; ostruha
při ústí silná, k vrcholu se zužující, vždy delší
než kališní přívěsky, žlutá s fialovým nádechem
až světle fialová; pylová zrna převážně tetra-
kolpátní. Tobolky vejcovité, lysé. Semena úzce
vejcovitá, na užším konci špičatá (kapkovitá),
až 2 mm dl. a ca I mm šir., hnědá. VI-IX. Hkf.

2n = 48 (ČSR: 96. Král. sněž.)
Variabilita: Druh v ČSR nepříliš variabilní. Barev-

né odchylky květů jsou alelické povahy a ačkoliv byty po-
psányjako formy (cf.ŠOUREK1969),většinaautorůjim taxo-
nomickou hodnotu nepřisuzuje.

Ekologie a cenologie: Vysokohorské
smilkové pralouky nebo pastviny (zpravidla na
kyselých, často zrudnělých horninách a porfyri-
tech) a vysokostébelné trávníky subalpínského
stupně, méně často louky montánního a supra-
montánního stupně vyšších pohoří (často
v blízkosti sídel). VespolečenstvechsvazůNar-
dion (diagnostický druh) a Nardo-Agrostion te-
nuis, méně často Calamagrostion villosae.

Tab. 99: I Viola küaibeliana, Ia - palist. — 2 V. x wiftrockiana.
stem.

418 Viola

Rozšíření v ČSR: Výhradně v oreofytiku;
přirozený výskyt omezen na Krkonoše (v sou-
časné době převážně ve v. části), Králický
Sněžník a Hrubý Jeseník. Druhotně (asi vysa-
zena) v Orlických horách a Moravsko-slez-
ských Beskydech. Těžiště rozšíření v subalpín-
ském stupni a v karech, méně často na neles-
nich enklávách supramontánního a montánní-
ho stupně (min.: Kunčice u Vrchlabí, 700 m:
max.: Krkonoše, Luční hora, ca 1500 m; Hrubý
Jeseník, Praděd, 1490m). A — Mapy: ŠPERKA
in HENDRYCHActa Univ. Carol.-Biol. 1977: 156,
1980; SLAVIK FKS 1990: 58.

O: 93. Krk., 95. Orl. hory (Vrchmezí, asi vysazena
u chaty), 96. Král. Sněž., 97. Hr. Jes., 99a. Radh. Besk.
(vrch Beskyd, asi vysazena),

Údajeo výskytuv okolí Jihlavy Veg.-Verh.
Iglau 74, 1852) a Pisku (CHADT Kvet. Písecka 36, 1884)
jsou založeny na mylném určení a prvni z nich byl trado-
ván ve většinč květen (OBORNY,FORMÁNEK,DOSIAt). Hru.
byho údaje od Brannéa Klepáčova nejsou doloženy a neni
vyloučena záměna.

Celkové rozšíření: Subendemit ČSSR. Kromě Su-
det a z. Karpat i v malé arele ve v. Alpách.

21. Viola cornuta L. — violka rohatá Tab. 99/3

Viola cornuta LINNAEUSSp. PI. ed. 2, 1325, 1763.
Exsikáty: Extra fines: DÖRFLERHerb. Norm.. no

4311.

Vytrvalé byliny. Oddenek tenký, plazivý.
Lodyhy krátce vystoupavé až přimé, 15-20(-30)
cm vys., oblé. Listy zřetelně řapíkaté, 2-4 cm
dl. ; čepel úzce vejčitá až vejčitá, mělce vroub-
kovaně pilovitá, na vrcholu tupč špičatá, na bá-
zi klínovitá nebo uťatá až mělce srdčitá, na
spodní straně chlupatá, řapíky ± zdéli čepele
nebo kratší, úzce křídlaté: palisty trojúhelníko-
Vitě vejčité, delší než řapík nebo stejně dl.,
1,5-2,0 cm dl., hrubě zubaté až zastřihovaně la-
ločnaté, s koncovým zubem jen o málo větším
než ostatní. Květní stopky až 10cm dl., v hor.
polovině s drobnými listénci. Květy vonné, ka-
lišni lístky uzoučce trojúhelníkovité, s dl. pří-
věsky, koruny fialové až lilákové (vz. bílé), až
4 cm vys. a 3 cm šir.; horní a postranní korunní
lístky většinou úzce obvejčité, vzájemně se ne-
překrývající, dol. někdy až obsrdčitý, i s ostru-
hou až 3 cm dl.; ostruha tenká, až 15 mm dl.,
rovná až nezřetelné zahnutá, světle fialová: na
paličce čnělky na bázi bliznového otvoru žláz-
natý výrůstek. Tobolky vejcovité, kratší než ka-
lišní lístky, tupě hranaté, lysé. VI-VII. Hkf.

= 22 (CSR: 88b. šum. pláně)

— 3 V. cornuta. — 4 V. lutea subsp. sudetiea, 4a • list s pali-
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Variabilita : V ČSRbyly zjištěnyjako zplanělépou-
ze malokvěté morfotypy, ± odpovídající rostlinám v pů-
vodním areálu. Zřidka se pěstuje i několik kultivarů (často
s většími nebo bílými květy).

Ekologie a cenologie: Pěstovaný druh,
zřídka zplaňující, avšak při zplanění obvykle se
zapojující do ± přirozených travinných spole-
čenstev mezofilních až vlhkých krátkostébel-
ných luk vyšších poloh. Zřídka ve společen-
stvech svazů Violion caninae a Caricion fuscae.

Rozšíření v ČSR: Zřídka pěstována(dří-
ve častěji); vzácně zplaňuje a roste jako neoin-
digenofyt v suprakolinním až montánním stup-
ni v pohraničních oblastechČech a s.Moravy
(původ zplanění není znám). Dosud zjištěné lo-
kality leží v oreofytiku a v chladném mezofyti-
ku (min.: Dolní Podluží, ca 400 m; max.:
u Modravy, ca 1060 m). — Mapy: SLAVÍKFKS
1990: 58.

M: 31. Plz. pah. (Kloušov u Merklína), 47. Sluk. pah.
(Dolní Podluží), 67. Ceskomor. vrch. (Albeř). — O: 88b.
Šum. pláne (mezi obcemi Vchynicea Tetov u Modravy),
93a. Krk. les. (Rokytnice nad Jizerou; Harrachov-Rýžovi-
ště), 97. Hr. Jes. (Karlova Studánka, v obci).

Celkové rozšířeni: Endemit Pyrenejí. Sekundární
výskyt (zplaněni) znám v horách stř. a j. Evropy. Mapy:
MEUSEL et al. 1978: 293.

Význam: V současné době zřídka pěstova-
ná pro nápadné květy, mnohdy i jako koberco-
vá vlhkomilná rostlina. Frekvence pěstování
podléhá módním výkyvům. Byla používána ke
šlechtění velkokvětých macešek.

22. Viola x wittrockiana GAMS — violka zahrad-

vými skvrnami nebo bez nich), velmi často ale-
spoň zčásti sametového vzhledu: korunní list-
ky široce obvejčité až ± okrouhlé, na okraji
někdy zvlněné, dol. bez kontrastní kresby nebo
naopak s kresbou z většího počtu čárkovitých
skvrn; ostruha obvykle kratší než kališní při-
vésky, různých barev. Tobolky velké, vejcovité,
tupě trojhranné. Semena kapkovitého tvaru,
žlutohnědá, hladká. III-IX. Tf (pěstované jako
jedno- až dvouletky).

2n — 48-50 (extra fines)
Pěstována velmi často (i hromadně) po ce-

lém území; zřídka přechodně zplaňuje na za-
hradách, skládkách, rumištích a v příkopech od
planárního do montánního stupně. Hybrido-
genní druh, vzniklý umělým křížením řady dru-
hů sekce Melanium (pravděpodobně V.lutea.
V. tricolor, V. cornuta, V. altaica atd.) zřejmě po-
čátkem minulého století ve Velké Británii. Je

známo několik set kultivarů. Sortiment povole-
ných kultivarů se dosti mění; v poslední době
se velmi často používají hybridní směsi kultiva-
rů. Mezi nejoblíbenější kultivary patří cv. Zim-
ní slunce,cv. Žlutá sokem, cv. Bernaapod.

23. Viola kitaibeliana R. et SCH.— violka nej-
menší Tab. 99/1

ní, maceška Tab. 99/2

Viola x wittrockiana GAMS in HEGI III. FI. Mitteleur.
5/I: 616, 1925. — Syn.: Viola hortensis auct. — V. tricolor
maxima hortul.

Zpravidla jednoleté, ozimé či dvouleté byli-
ny, 15-20(-30) cm vys. Kořen krátký, bělavý.
Listy s řapíky kratšími než čepel; čepel vejčitá
až podlouhlá, nejčastěji (4-)5-6(-7) cm dl., 2-3
cm šir., oddálené vroubkovaně pilovitá, tupá až
zaokrouhlená, na bázi klínovitá až uťatá; pali-
sty velké, ca 3-5 cm dl., na bázi široké, hrubě
zubaté nebo nepravidelně peřenoklané až peře-
nodílné, s úkrojky obvykle trojúhelníkovitými
a koncovým úkrojkem obvejčitým, krátce řapí-
katým a vroubkovaným nebo úzce obvejčitým
a ± celokrajným, ca I cm šir. Květní stopky
v hor. polovině s drobnými listénci. Květy ně-
kdy vonné; kališní lístky úzce trojúhelníkovité,
velké, až 2,5 cm dl. a 0,5 cm šir., s velkými pří-
věsky; koruny (3,0-)4,5-6,0(-8,0)cm vys., růz-
ných barev (bílé, žluté, modrofialové aj., s tma-
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Viola kiraibeliana ROEMERet SCHULIESSyst. Veg. 5:383.
— Syn. : Viola parľiflora Kn. ex R. et SCM.Syst-Veg.1819.

5: 383, 1819, nom. inval. — V. tricolor L III. (non subsp.l
minima GALIO.FI. Helv. 2: 210, 1828 p- p. min. — V. tricolor

L. subsp. parviflora NYMANConsp. Ft. Eur. 80. 1878. — V.
tricolor L. subsp. kitaibeliana (R. et SCH.)SCHINZet KE.I.I.ER
FI. Schweiz ed. 3, l: 336, 1909.

Exsikáty: Extra fines: FI. Exs. Austro-Hung„ no
3658. FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov.. no 1244.

Jednoleté byliny s tenkým kořenem. Lody-
ha ± přímá, jednoduchá nebo při bázi chudě
± vzpřímenými lodyhami větvená, časně na ja-
ře 3-10 cm, později až 20 cm vys. (za plodu
rostliny nápadné tuhou vzpřímeností a hustým
oděním), hustě krátce pýřitá (vždy v blízkosti
uzlin hustěji) a neolysávající. Dol. listy dl. Ťapi-
katé, s čepelí ± okrouhlou, ca I cm šir., náhle
staženou v řapík, vroubkovanou; stř. a hor. lo-
dyžní listy ± přímo odstálé, kopisťovité až čár-
kovitě obkopinaté, nejvýše 2,0 (-2,5) cm dl.
a 0,7 cm šir. (zpravidla kratší než lodyžní člá-
nek), oddáleně vroubkované až oddálené
vroubkovaně pilovité (někdy až celokrajné),
vždy tupé až zaokrouhlené, krátce pýřité; pali-
sty ± přímo odstálé, nesouměrně dlanito- (né-
kdy peřeno-) sečné, krátce pýřité, postranní
úkrojky čárkovité, koncový úkrojek podobný
listu (užší, zdéli 2/3 listu), ± celokrajný až od-
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dálenë mělce nesouměrně vroubkovaný, na
vrcholu tupý až zaokrouhlený. Květní stopky
± přímo odstálé, 2-5 cm dl, s listénci ca I cm
pod květem. Květy nevonné; kališní lístky čár-
kovitě kopinaté až úzce trojúhelníkovité, s krát-
kými, 1,0-1,5 mm dl. přívěsky, za květu max.
7 mm dl., ± zdéli korunních; koruny kornou-
tovitě sevřené, do plochy se nerozevírající, sme-
tanovë bílé až světle žluté, později často hor.
2 lístky světle fialové: korunní lístky úzce ob-
vejčité, dol. i s ostruhou 6-8 mm dl., na jeho
ploše při ústí ostruhy krátké proužky chlupů,
velmi krátce se rozbíhající šikmo do stran, os-
truha tenká, ± rovná, o málo delší než kališní
přívěsky; palička čnělky při ústí bliznového
otvoru bez žláznatého výrůstku; pylová zrna
převážně pentakolpátní. Tobolky ± kulovité,
5-6 mm dl., ± lysé. Semena 1,3-1,5 mm dl.,
0,7-0,8 mm šir. IV-V. Tf. Autogam.

2n = 16 (extra fines)

Poznámka : Pod jménem V. kitaibeliana jsou uvádě-
14,36, 48, které se však vztahují k jiným ta-ny i počty 2n =

xonům.

Variabilita: Pod jménem V. kitaibeliana R. et SCH.
bývá shrnován příbuzenský okruh taxonů, často cytologic-
ky a geograficky odlišených. Tento okruh je nedostatečně
prozkoumán. Typ druhu pocházi z Maďarska; populace
z Pavlovských kopců zcela odpovídá rostlinám ze Sloven-
ska a Maďarska. Tyto panonské populace nejsou příliš
proměnlivé.

Ekologie a cenologie: Prudký výhřevný
a výslunný travnatý svah, na mělké obnažené
půdě s hrubým vápencovým skeletem (rendzi-
na). V narušeném xerotermním travinném spo-
lečenstvu (svazu Festucion valesiacae).

Rozšíření v ČSR: Druh je znám pouze
z jedné lokality na Pavlovských kopcích. Loka-
lita je předsunuta před s. hranici areálu druhu.
A — Mapy: SLAVÍK FKS 1990: 59.

T: 17b. Pavl. kop. Ov. svah pod zříceninou hradu Dě-
vičky, ca 420 m).

Údaje o výskytu druhu u MoravskéhoKrumlova (BE-
CKER1910: 338), na Znojemsku, ale i jinde na Moravě vznik-
ly mylným určením herbářovéhomateriálu. Úvahy o vý-
Skytu v Cechách (cf. KUBÁTSeveročes.Přir. 3: 153, 1972)
jsou podloženy studiem význačnýchpopulací v Českém
středohoří, zahrnovaných zde provizorně do druhu V. ar-
vensisMURR.a vyžadujících dalši studium, stejně jako po-
dobná populace z lesa Kolby u Pouzdřan.

Cel kove rozšíření : Vzhledem k taxonomickým po-
tížím je rozšířeni nedostatečně známo. V Evropě s jistotou
Středozemí (od jv. Španělskapo evropskéTurecko), Krym
a s. předhůří Kavkazu. Severní hranice souvislého areálu
probíhá Rakouskem, Moravou, Slovenskem, Maďarskem
a oblastí při Černémmoři. Malé arely pravděpodobněve
Švýcarskua v Íránu. Zavlečenado Malé Asie a na Blízký
Východ. — Mapy: MEUSELet ar.1978: 294.

Pozn ámka : Zřejmé nepřesné pojetí druhu V. kitaibe-
liana R. et SCH.je přijato v díle Flora Polska.

24. Viola arpensis MURRAY — violka rolní
Tab. 98/1

Viola arvensis J. A. MURRAYProdr. Design. Stirp. Gött.
Syn. : Viola tricolor L subsp. arvensis (MUR.73, 1770. —

RAY)NYMANConsp. FI. Eur. 80, 1878. — Incl. microsp. au-
togam.: V . segetalis JORDANet V. agrestis JORDANObserv.
PE. Nouv. Rar. Crit. Fr. 2: 12 et 15, 1846. — V. ruralis J0R-
DAN ex BOREAUFI. Centre FT. ed. 3, 2: 81, 1857.

Exsikáty : CALLIERFI. Siles. Exs., ser. n., no 93. — FI.
Čechoslov.Exs.,no 18.—PETRÁKFI. Bohem.Morav. Exs.,
no 830 (ut V.kitaibeliana). — TRUSCHHerb. FI. Bohem., no
186.

Jednoleté byliny. Kořen přímý, tenký. Lo-
dyha většinou vystoupavá, chudě nebo řidčeji
bohatč na bázi větvená, (5-)10-20(-35) cm vys.,
na jaře šikmo nazpět či rovnovážně odstále
krátce chlupatá, později olysávající až zcela ly-
sá. Dol. lodyžní listy 3(-5) cm dl. ; čepel okrou-
hle vejčitá až kopinatá, oddáleně vroubkovaná
až vroubkovaná, kratší než řapík; v hor. polovi-
ně lodyhy čepel vejčitá až vejčitě kopinatá, ča-
sto eliptická až úzce eliptická, tupě špičatá ne-
bo tupá, vroubkovaně pilovitá, delší než řapík,
až 3,5 cm dl. a 1,5 cm šir.; palisty nesouměrně
dlanitosečné až peřenosečné, brvité až olysalé,
s postranními úkrojky obvykle čárkovitými,
koncový úkrojek podobný listu, užší (kopinatý
až vejčitý), většinou alespoň oddáleně vroubko-
vaný, u hor. palistů špičatý, méně často tupý.
Květní stopky 2-11 cm dl., přímo až šikmo od-
stálé, s listénci blízko květu. Květy nevonné;
kališní lístky uzoučce trojúhelníkovité, i s pří-
věsky (7-)9-14(-16) mm dl., hor. obvykle delší,
vz. i kratší než hor. korunní lístky; kališní pří-
věsky velké, často modrofialově naběhlé; koru-
na 8-13(-18) mm vys., zpravidla do plochy roze-
vřená, světle až smetanově žlutá (dol. korunní
lístek zpravidla se sytě žlutou skvrnou, hor. ča-
sto nafialovělé); korunní lístky s paprsčitou
kresbou, u postranních ze 2, u do). z 5 tmavých
čárek; dol. při ústí ostruhy se 2 ± rovnoběžný-
mi proužky chlupů, na konci se rozbíhajícími
do stran; ostruha kratší nebo o málo delší než
kališní přívěsky, tenká, modrofialově naběhlá;
pylová zrna převážně pentakolpátní; bliznový
otvor na čnělce bez zřetelného žláznatého vý-
růstku. Tobolky mm dl. Se-
mena (1,3-)1,5-1,7(-1,8) mm dl., 0,8-1,1 mm šir.,
světle hnědá. IV-IX. Tf. Autogam. (fakulta-
tivně).

2n = 34 (ČSR: 20b. Hustop. pah., 75. Jes
podh., 97. Hr. Jes.)

Viola 421
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Variabilita: Značně proměnlivý druh. Kromě nej-
rozšířenějšího morfotypu (viz tab. 98/1) se u nás vyskytuje
řada vyhraněných lokálních populaci, z nichž některé osi-
dluji i ± přirozená stanoviště. Z okruhu druhu V. arvensis
s. I. bylo popsáno několik autogamických druhů. které
jsou v novější dobé do něho zahrnovány. Od typických rost-
lin se liši především vzrůstem, tvarem palistů a listů, veliko-
stí, barvou a tvarem květů.

V Českém středohoří na lesostepních kamenitých sva-
Zích se vyskytují populace poněkud připominajici druh
V. küaibeliana R. et SCH.(vrch Vendula, Radobýl atd.). Je-
jich taxonomické postaveni je dosud nejasné.

Pozoruhodný je výskyt rostlin s mírně vyvinutým žláz-
natým výrůstkem na paličce čnělky, Tyto rostliny zřejmě
nemají jednotný původ (cf. PETTET1964-1965): některé
z nich představují zřejmě alogamické biotypy tohoto druhu
[označované jako var. tricoloriformis(GERsTLAVER)OBERDOR.
FER, nom. inval.l; v ČSRje zřejměvčtšinatakovýchrostlin
hybridního původu (viz V. tricolor x arvensis).

Ekologie a cenologie; Polní kultury
obilovin a okopanin, na rumištích a kompo-
stech, podél cest atd., na vlhkých i vysycha-
vých, humózních i písčitých půdách. Vzácně
i na suchých kamenitých stráních v ± přiroze-
ných xerotermních společenstvech. Diagnostic-
ký druh svazu Aphanion, také v dalších spole-
čenstvech řádů Aperetalia a Secalietalia; často
ve společenstvech řádu Polygono-Chenopodieta-
lia.

Rozšíření v ČSR: Rozšířena hojně v ce-
lém území od planárního do montánního stup-
ně. V supramontánním stupni a výše pouze
zřídka zavlečena; roste zde zvláště podél cest
a v okolí horských bud (max.: Krkonoše, Luční
bouda, 1410m). — Mapy: SLAVÍKFKS 1990:
59.

T, M: hojně ve všechfyt. o. — O: roztr. VFvšech fyt. o.
Celkové rozšíření : Evropa: Kavkaz, j. Sibiř, zavle-

čenana Sinaj a do SeverníAmeriky. — Mapy: MEUSELet a).
1978: 294.

25.-26. Piola trieolor agg.
Syn.: Viola tricolor L. Sp. PI. 935, 1753,emend. J. A.

MURRAYProdr. Design. Stirp. Gott. 73, 1770. V. tricolor
L var. montanaČELAK.Prodr. FI. Böhm, 3: 482, 1875,nom.
illeg. — V.tricolorL. subsp.montana(ČELAK.)ČELAK.Ana-
lyt. Květ. Čes.304, 1879,nom, illeg. — V. ser. Curtisieae
DRABBLEJ. Bot. 67:71, 1929 incl.

Jednoleté až vytrvalé byliny. Palisty dlanitě
či zpeřeně členěné; koncový úkrojek palistu
zpravidla nepodobný listu (užší, často pouze
oddáleně a velmi mělce vroubkovaně pilovitý,
někdy ± celokrajný). Koruny zpravidla delší
než 1,5 cm; korunní lístky vždy (někdy jen
o málo) delší než úzce až uzoučce trojúhelníko-
vité kališní lístky. Na bázi dol. korunního líst-
ku při ústí ostruhy 2 ± rovnoběžné proužky
krátkých chlupů s konci téměř spojenými, a tak

422 Viola

tvořícími koncové očko, nebo proužky oblou-
kovité, k sobě směřující a na konci nespojené:
pylová zrna převážně tetrakolpátni; palička
čnělky se žláznatým výrůstkem na bázi blizno-
vého otvoru. Tobolky ± vejcovité.

Agregát se v Evropě člení na 3-4 druhy,
z nichž 2 sevyskytují i v ČSR.

la Rostliny jednoleté; lodyhy nepočetné, zpra-
vidla chudě větvené; hlavni kořen tenký (do
1,5 mm), ± přímý, nevětvený: květy nevon-
né, ostruha 3-4 mm dl., o málo delší než kali-
šní přívěsky. Na ± synantropních stanovi-
Štích 24. V. tricolor

b Rostliny vytrvalé (víceleté): lodyhy obvykle
početné, při bázi větvené; hlavní kořen sil-
nější (až 3 mm), vícehlavý, šikmý, vystoupa-
vý až plazivý: květy často slabě vonné: os-
truha (3,0-) 4,0-6,5 mm dl., o málo až 2-3 x
delší než kališní přívěsky. Roste na přiroze-
ných až polopřirozených stanovištích

26. V. saxatilis

25. Viola tricolor L. — violka trojbarevná
Tab. 98/2

Viola tricolor LtNNAEł•sSp. PI. 935. 1753, emend. F, W.
SCHMIDTFI. Boem. Inch. 61, 1794. — Syn. : Viola tricoIorL.
var. vulgaris KOCHSyn. Deutschl. FI. 87, 1837, nom. inval.
— V. trico/or L var. montana CELAK. Prodr. FI. Böhm. 3:
482, 1875 p. p. min., nom. illeg, — V. tricoloľ L. subsp. mon•
tana (ČELAK).CELAk'.Analyt. Květ. Ces. 304, 1879p. p.
min., nom. illeg. — V. tricolorL subsp. genuina
Acta Horti Berg. 2/I: 56. 1897, nom. inval.

Exsikáty : TALSCHHerb. FI. Bohem.. no 183 et 184.
Extra fines: BECKERViolae Exs., no 24.

Jednoleté byliny. Kořen ± jednoduchý,
tenký (do 1,5mm silný), ± přímý. Lodyha chu-
dě větvená, cm vys., ± oblá (s
nezřetelnými lištami pod řapíky). Dol. lodyžní
listy dlouze řapíkaté, ± eliptické až vejčité, od-
dáleně vroubkovaně pilovité; stř. lodyžní listy
vejčitě kopinaté, kopinaté nebo podlouhlé, od-
dálenë mělce vroubkovaně pilovité; hor. lodyž-
ní listy ± úzce kopinaté až podlouhlé: palisty
zdéli ± 2/3 listu, spíše dlanitodílné než peřeno-
dílné, koncový úkrojek obvykle podlouhlý ne-
bo obkopinatý až čárkovitě obkopinatý, mělce
oddálené vroubkovaně pilovitý, méně často až
celokrajný. Květni stopky ± šikmo odstálé, až
8 cm dl. Květy nevonné: kališní lístky i s pří-
věsky až 16 mm dl. a 2,5 mm šir., o málo kratší
než korunní; koruny mm vys.,
hor. korunní lístky zpravidla modrofialové
a ostatní světle nebo sytě žluté, často všechny
z větší části modrofialové, pouze vz. ± celé žlu-
té; často na postranních korunních lístcích pa-
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prsčitá kresba ze 3, na dol. zpravidla z 5 tma-
vých čárek a při ústi ostruhy 2 ± rovnoběžné
proužky chlupů, svými konci téměř spojené
a tvořící očko; ostruha ± rovná, ca 3-4 mm dl.,
1-1,5x delší než kališní přívěsky 2,5-3,0 mm dl.
Tobolky vejcovité, tupé. Semena až 2 mm dl.
a I mm šir., světle hnědá. (IV-)V-VIII. Tf. Alo-
gam.

2n = 26 (extra fines)
Poznámka : Významným vodítkem pro naše taxono-

mické pojetí druhu V- tricolor L. s. str. je položka Linnéova
herbáře no 1052/21.

Variabilita: V ČSRpouzenominátnísubsp.trieolor
s těžištěm rozšířeni ve stř. a sz. Evropě; na okrajích areálu
je nahrazena jinými poddruhy, např. na Ukrajině robu-
stnëjším žlutokvětým poddruhem subsp. matutina (KLO-
KOV)VALENTINE.Nominátni poddruh je velmi promenlivý.
Některé z odchylek (zvláště v barvě a velikosti korunních
lístků, tvaru a velikosti palistů atd.) jsou dčdičnë podminë-
né, jiné závisejí na podminkách stanoviště. Nelze vyloučit
ani vliv dávné nebo recentní hybridizace. Byl popsán znač-
ný počet vnitrodruhových taxonů: znaky, na nichž jsou
rozdíly mezi nimi založeny, se vyskytuji mozaikovitě v po-
pulacích druhu, postrádajíce významnějšíchkorelací sjiný-
mi vlastnostmi. Většině odchylek proto neni možné přisuzo-
vat taxonomickou hodnotu.

Ekologie a cenologie: Druhotná až po-
lopřirozená nelesní stanoviště (často v počáteč-
nich stadiích druhotné sukcese); okraje cest,
železniční náspy i zářezy, opuštěná místa, okra-
je polí, zahrady, ovocné sady, parky, travnaté
svahy i paseky; na půdách slabě bazických
i kyselých.

Rozšíření v ČSR: Roztroušeněpo celém
území, snad jako archeofyt, do oreofytika jen
zřídka zavlékána (např. se štěrkovým posypem
cest). Od nížiny do hor, zavlékána až do subal-
pínského stupně (max. Krkonoše, bouda Vý-
rovka, ca 1350 m). — Mapy: SLAVÍKFKS 1990:
60.

T, M: roztr. vevšech fyt. o. —O: zavlékána[dosud ne-
doložena z fyt. o. 87. Brdy, 89. Novohr. hory, 94. Tepl.-ad.
sk., 98. Níz. Jes.l.

Celkové rozšířeni : Evropa (zvláště stř. a sz.), chybí
ve Středozemí a v s. Fennoskandii; v SSSR až po Ural, na
jihu po stř. Ukrajinu: na jihozápadě evropské části SSSR je
nahrazena poddruhem subsp. matutina (KLOKOV)VALENTÍ.

Význam : Odedávna používána v lidovém
léčitelství, nyní vykupována jako droga (prav-
dëpodobně však nejsou farmaceuticky rozezná-
vány jednotlivé taxony z okruhů V. tricolor agg.
a V. arvensis MURR.).Velkokvěté kultivary byly
pěstovány jako okrasná jednoletka v zahradách
(zvl. dříve, než začal být hromadně pěstován
hybridogenní druh V. x wittrockiana GAMS).

26. Viola saxatilis F. W. SCHMIDT — violka skal-
ní

Viola saxatilis F. W. SCHMIDTFI. Boëm. Inch. 3: 60,
1794. — Syn.: Viola tricolor L I. [non subsp.!l subalpina
GAUDIN sensu auct. an GAUDIN FI. Helv. 2: 210, 1828 p.
p.? — V.alpestris(DC.) JORDANObserv. Pl. Nouv. Rar. Crit.
Fr. 2: 34, 1846s. l. — V. polychroma KERNERSched. FI. Exs.
Austro-Hung. 2: 89, 1882s. latissimo. — V. tricolor L. genu-
ina auct. p. p. min. (e. g. W. BECKER1910) non WITTROCK.

Krátce vytrvalé byliny. Kořen často vícehla-
vý, ± přímý nebo šikmý až plazivý nebo vy-
stoupavý, až 3 mm silný. Lodyha 8-50 cm dl.,
oblá až hranatá, často na bázi krátce plazivá
nebo vystoupavá a s podzemními nebo pozem-
nimi vystoupavými, nekořenujícími výhonky
(přezimuje pupeny v hustém trsu lodyh nebo
krátkými olistěnými výhonky). Lodyhy často
početné, na bázi větvené. Listy krátce nebo
dlouze řapíkaté, dol. zpravidla vejčité až vejčitě
kopinaté, hor. vejčité až čárkovitě kopinaté, vý-
razně vroubkované až oddálené mělce vroub-

kovaně pilovité; palisty dlanitě až zpeřeně čle-
něné, se stř. úkrojkem podobným nebo nepo-
dobným listu, široce kopinatým až čárkovitým,
vroubkovaným, vroubkovaně pilovitým až ce-
lokrajným. Květy často slabě vonné. Koruny
(12-)15-25(-35) mm vys., žluté, vícebarvé nebo
modrofialové; dol. korunní lístek při ústí ostru-
hy s proužky chlupů zpravidla ± rovnoběžný-
mi, na konci ± spojenými a tvořícími očko ne-
bo klešťovitými, zcela nespojenými; ostruha
3,0-6,5 mm dl., o málo nebo až 2-3 x delší než
kališní přívěsky. łv-vlll(-łx). Hkf.

Celkové rozšíření : Těžiště rozšíření ve stř. Evropě.
Zejména v pohořích od Pyrenejí, přes středoevropský pro-
stor až na Kavkaz. V severni Evropě pouze v subsp. curtisii
(E. FORSTER)KIRSCHNERet SKALICKÝ.V celém areálu se roz-
padá na řadu poddruhů.

Poznámka l: Viola saxatilis F. W. SCHMIDT se skládá

z ekologicky vyhraněných a geograficky izolovaných (ně-
kdy však morfologicky proměnlivých) populaci přiroze-
nýcha polopřirozenýchstanovišť,která(alespoňv ČSSR)
zpravidla vznikla během pleistocénu a až do recentu byla
trvale nelesni (např. zaříznutá údolí, vápencové skály) ne-
bo alespoň s nelesními biotopy souvisela (montánní až su-
pramontánnĺ louky).

Poznámka 2: Klíč je určen pro zařazováni populací,
proto vybrané jedince z některých populaci nelze sjeho po-
mocí s jistotou určit a je nutno označovat je prozatímně ja-
ko V- saxatilis s. I.

la Stř. a hor. lodyžní listy úzce podlouhlé až
čárkovitě kopinaté, nejvýše 5(-7) mm šir.;
koncový úkrojek palistu ± celokrajný až
nezřetelně oddálené mělce vroubkovaně pi-
lovitý, čárkovitý až čárkovitě obkopinatý;
koruny nejvýše 17(-24) mm vys., světle až
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sytě modrofialové, nikdy zcela žluté; ostru-
hy v populaci často delší než 5,5 mm. Píseč-

(c) subsp. curtisiiné přesypy
b Stř. a hor. lodyžní listy úzce kopinaté až ±
vejčité; stř. lodyžní listy zpravidla alespoň
(6-)8 mm šir., koncový úkrojek palistu zpra-
vidla oddáleně vroubkovaně pilovitý, zříd-
ka celokrajný, úzce vejčitý nebo až úzce ob-
kopinatý; koruny v populacích často vyšší
než 20 mm, kombinované, žluté nebo mo-
drofialové; ostruhy někdy 3-4 mm dl., v ji-
ných populacích až 6,5 mm dl. Neroste na
písečných přesypech 2

2a Koruny obvykle žluté, mm
vys., rostliny přezimují zpravidla pupeny
v hustém trsu lodyh; listy a koncový úkro-
jek palistů zpravidla řapíkatý. Kaňony řek,
skály a sutě (a) subsp. saxatilis

b Koruny vícebarvé nebo modrofialové, méně
často v celých populacích žluté, (14-)
18-26(-35) mm vys.; rostliny přezimují ča-
stěji krátkými olistěnými výhonky; stř,
a hor. lodyžní listy a stř. úkrojky palistů řa-
píkaté nebo ± přisedlé. Louky montánního
a supramontánního stupně, zřídka skalnaté
až kamenité svahy

(b) subsp. polychroma

(a) subsp. saxatilis — violka skalní pravá
Syn.: Jacea tricolor (L.) Opłz saxaťilis (F. W.

SCHMIDT)OptzSezn.Rostl. Květ. Ces. 53, 1852.— Violafla-
vida SCHURVerh. Naturforsch. Ver. Brünn 1876)/2: 119,
1877.— V. tricolor L. proles saxatiIis(F. W. SCHMIDT)Rovy et
Fouc. FI. Fr. 3: 41, 1896.— V. tricolor L. subsp. saxatilis (F.

SCHMIDT) DOSTÁLKvět. CSR 2: 342, 1948p. p.
Exsikáty: PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 1259

(ut V. alpestris) et 1503 (ut V. alpestris subsp. paulinii). —
TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 185.

Kořen až 2,5 mm silný. Lodyhy zpravidla
v hustém trsu, zřídka i s plazivými výhonky,

cm vys. (za plodu vz. i vyšší). Lis-
ty řapíkaté; čepel vejčitá až vejčitě kopinatá (i
u hor. listů), často širší než I cm, zpravidla vý-
razně vroubkovaná, někdy (zvl. hor.) vroubko-
vaně pilovitá; palisty dlanitě, vz. až zpeřeně
členěné, koncový úkrojek alespoň krátce řapí-
katý, listu podobný, zpravidla podlouhlý až ob-
vejčitý, zřetelně vroubkovaný až vroubkovaně
pilovitý. Květy nevonné; koruny žluté (v celých
populacích); výjimečně jsou hor. korunní lístky
nafialovělé nebo celé fialové, (12-) 15-21(-26)
mm vys.: dol. korunní lístek s paprsčitou kres-
bou z 5(-7), každý postranní ze 3 tmavých čá-
rek; na bázi dol. korunního lístku při ústí os-
truhy 2± rovnoběžné proužky chlupů, na kon-
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ci tvořící neuzavřené očko: ostruhy 3-4 mm dl.,
špinavě žluté až nafialovělé, o málo až 2x del-
ší než kališní přívěsky. Tobolky 7-9 mm dl. Se-
mena 1,6-1,8 mm dl., 0,9-1,0 mm šir. IV-VIII
(-1X). Hkf.

211= 26 (ČSR: 9. Dol. Povit.)
Variabilita: Poddruh V saxatilis F. W.

subsp. saxatilis byl popsán z Dolního Povltaví. kde se vy-
skytuje poměrně málo proměnlivá populace. Na ůživnëj.
ších horninách v údoli Vltavy se vyskytují ve žlutokvčtých
populacích vzácně i rostliny s horními korunnimi lístky
modrofialovými. To může být způsobeno introgresi jiné
macešky z V. tricoloragg., nelze vyloučit ani vliv substrátu,
Dalši lokálně vyhraněné populace, odlišené zpravidla tva-
rem listů a velikosti. zřídka i zabarvením květů. které přiŕa.
zujeme k nominátnimu poddruhu. se vyskytují v okoli Sou-
těsky v Pavlovských kopcich (velké žluté kvčty. vystoupavé
báze lodyhy), v kaňonech Moravského podhůři Vysočiny
(popsaná pod jménem V. flavida SCHťR).v Moravském kra-
su (menši žluté květy) a na několika dalšich lokalitách. Ty.
to populace se vyvíjely v oddělených arelách samostatně.

Ekologie a cenologie: Skalni štěrbiny
a sutě, na mělkých skeletovitých půdách na ky-
selých i bazických substrátech. Ve společen-
stvech svazů Galeopsidion, Geranion sanguinei
a Alysso-Festucion pallentis.

Rozšíření v CSR: Roztroušeně v úze-
mích s kaňony a skalními stanovišti; v kolin-
ním a suprakolinním stupni. — Mapy: SLAVIK
FKS 1990: 60 (V. saxatilis F. W. SCHMIDT).

T: 4. Loun.-lab. střed.. 7. Středočes. tab. (Slánská ho-
ra), 8. Ces. kras (Velká hora u Karlštejna). 9. Dol. Povlt..
16, Znoj.-brn. pah., 17b. Pavl. kop. (Soutéska a okolí). —
M. 32. Křivokl., 41. Stř. Povlt., 45. Verneř. střed.. 68. Mor.
podh. Vysoč., 70. Mor. kras. 76a. Mor, brána vl. (vrch KO-
touč u Štramberka).

Celkové rozšíření: Dosud nedokonale známé. ne.

boť nelze přebírat lit. údaje ani hodnotit fragmentární her-
bářové sběry. Pravděpodobné jen ve stř. Evrope.

(b) subsp. polychroma (KERNER) KIRSCHNERet
SKALICKÝ — violka skalní různobarevná

Viola suratilis subsp. polychroma (KERNER)KIRSCHNER
et SKALICKÝPreslia 61 : 3 17, 1989. — Sy n. : Viola polychroma
KERNERSched. FI. Exs. Austro-Hung. 2: 89, 1882 s. l. — V
tricolor L subsp.montana(CEI.AK.)CEI.AK.Analyt. Kvet.
Ces.304,1879p. p.. nom.illeg. — V.alpestris(DC.) JORDAN
subsp. polychroma (KERNER)HAYEK FI. Steierm. I: 595,
1909. — V. tricolor L. subsp. saxatilis (F. W. SCHMIDT)Do
STÁLKvět. ČSR 2: 342. 1948 p. p. min. — V. tricolor L. I

[non subspJ subalpina sensu auct. an GAI p. p.?
Exsikáty: PETRARFI. Bohem. Morav. Exs.. no t 504

(ut V. alpesłris subsp. polychroma). — Extra fines: FI. Exs.
Austro-Hung., no 575. — FI. Exs. Reipubl. Social. Cecho-
slov., no 1419. Pl. Polon. Exs., no 131 a, b.

Kořen tenký (až 2 mm silný), často vícehla-
vý, šikmý až vystoupavý. Lodyhy (zpravidla ne-
tvořící husté trsy) na bázi často plazivé až vy-
stoupavé, s krátkými pozemními až podzemni-
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mi nekořenujícími, obvykle olistěnými výhon-
ky, (15-)18-30(-50) cm dl. Listy krátce až dl. řa-
píkaté; čepel kopinatá až vejčitě kopinatá nebo
podlouhlá, oddáleně výrazně nebo mělce
vroubkovaná, oddáleně mělce vroubkovaně pi-
lovitá až vroubkovaně pilovitá; palisty různých
tvarů, s koncovým úkrojkem zpravidla nepo-
dobným listu, čárkovitě obkopinatým nebo ko-
pinatým, podlouhlým až úzce vejčitým, mělce
oddáleně vroubkovaně pilovitým až ± celo-
krajným. Květy často slabě vonné; kališní líst-
ky zpravidla velké, s přívěsky velkými, licho-
běžníkovitými, až 4 mm dl., koruny (14-)
18-26(-35) mm dl., až 2x delší než kališní líst-
ky, modrofialové, vícebarvé, vz. roztr. v popu-
lacíchžluté (žlutokvětépopulacena Šumavě);
na bázi dol. korunního lístku při ústi ostruhy 2
rovnoběžné nebo obloukovité proužky chlupů,
na konci obloukem k sobě směřující (avšak ne-
spojené) nebo tvořící neuzavřené očko. Tobol-
ky až 10 mm dl. Semena až 2 mm dl. a 1,2 mm
šir. V-IX. Hkf.

2n 26 (ČSR: 88g. Hornovtt. kotl.)

Variabi lita : Tento poddruh byl popsán z Alp z oko-
li Salzburgu; v literatuře bývá spojován se subsp. saxatilis.
U nás se nevyskytují populace náležející k typové odrůdě,
nýbrž blízce příbuzné lokální populace, odlišující se navzá-
jem výrazně např. převládajíci barľrou korun a tvarem pali-
stů. Variabilita původních, zpravidla montánních až supra-
montánních populací, je nyní zvyšována vlivem synantro-
pizace krajiny (rostliny se šiří často podél komunikací a na
odlesněná místa, kde se mohou křížit s jinými violkami sek-
ce Melanium).V Českémstředohoří sedokonce původní
rozdíly mezi populacemi tohoto poddruhu stirajĺ, a proto
lze rostliny odtud jen obtížně hodnotit.

V Krušných horách (zv}. v Okoli Božího Daru) se vy-
skytují rostliny s velkými modrofialovými květy, velkými,
oddálené vroubkovanými listy a palisty ± dlanitodílnými,
s postrannimi úkrojky krátkými, ostře špičatými a konco-
vým úkrojkem ± celokrajným, podlouhlým až podlouhle
kopinatým (v typickém morfotypu sevyskytuji přibližně Od
Přísečnice po Boži Dar, v sv. části Krušných hor se popula-
ce rozpadá na řadu mistnich morfotypů, snad následkem
kontaktu s typovýmpoddruhemv Českémstředohoří).

V Jizerských horách a v nejzápadnější části Krkonoš
(na východ ± po Harrachov) se vyskytuje podobná popu-
lace jako předešlá; rostliny však maji až dlanitosečné pali-
Sty s postranními úkrojky dlouhými, čárkovitými, tupě špi-
čatými a koncovým úkrojkem obkopinatým až podlou-
hlým, oddálenč vroubkovaně pilovitým.

Na Šumavě sevyskytují dvě populace: v Hornovltav-
ské kotlině (zvláště mezi Lenorou a Volary) má těžiště vý-
Skytu populace s nápadně sytě živě žlutými korunami s vý-
razně modrofialovými skvrnami na horních korunních list-
cích. Na Šumavských pláních sevyskytují (zvláštěod Kvil-
dy po Srní) rostliny se světle žlutými květy. Obě populace
sevyznačují zpeřenéčleněnými palisty s dlouhými čárkovi-
tými postranními úkrojky a úzce obkopinatým, oddáleně
vroubkované pilovitým koncovým úkrojkem.

Další vyhraněné populace se vyskytují v Ralsko-bez-
dězské pahorkatině (fialovokvétá populace na vrchu Ral-
sko; Bezděz) aj.

Ekologie a cenologie: Montánní až su-
pramontánní mezofilní louky (často druhotné,
polopřirozené), na vlhčích až středně vlhkých
půdách na silikátech; vzácně skalnaté svahy,
často podél komunikací (silnic, železnic) zavlé-
kána. Diagnostický poddruh svazu Polygono-
Trisetion; vzácněji i v jiných společenstvech.

Rozšíření v ČSR: Ve většině pohranič-
ních pohoří Čech (Šumava,Krušné a Jizerské
hory, z. část Krkonoš); roztroušeně i jinde, na-
př. Ralsko-bezdězská tabule, Moravské podhů-
ří Vysočiny, od suprakolinního do supramon-
tánního stupně (max.: Krušné hory, vrch Špi-
čák, ca 1100m; Šumava,ca 1070m, více loka-
lit).

M: 45. Verneř. střed., 52. Ral.-bez. tab., 68. Mor. podh.
Vysoč. —O: 85. Kruš. hory, 88. Šum„ 92 Jiz. hory, 93 Krk.
(z. část).

Celkové rozšíření: Hory stř. Evropy, ale snad již
od Pyrenejí na západe po Karpaty a hory Balkánského po-
loostrovana východě.Údaje jsou i z Kavkazu.Vzhledem
k taxonomickým problémům neni celkové rozšíření dosta-
tečně známo.

(c) subsp. curtisii (E. FORSTER)KIRSCHNERet
SKALICKÝ — violka skalní Curtisova

Violasaxatilis subsp. curtisii (E. FORSTERin J. E. SMITH)
KIRSCHNERet SKALICKÝPreslia 61 :317, 1989.— Syn. : Viola
curtisii E. FORSTERin SM. Engl. Bot., suppl. 2, tab. 2693,

V. tricolor L var. maririma SCHWE!GGER Kö-1831-1835. —
V. littoralis SPRENGEL Novinigsb. Arch. l: 210, 1812.

Prov. Hort. Acad. Hal. Berol. 43, 1819. — V. tricolor L var.
sabulosa DC. Prodr. Syst. Natur. I : 304, 1824.— V. sabulo-
sa (DC.) BOREAUBull. Soc. Acad. Angers 24: 335. 1855. —
V. tricolor L. sübsp. currisii (E. FORSTERin SM.) SYMEin SM.
Engl. Bot. ed. 3, 2: 26, 1864. V. tricoIorL. subsp. ammo-
tropha WITTROCKActa Horti Berg. 2/I : 66, 1897.— V. trico-
lor L. var. [?subsp.l sabulosa („GAYER") DOMIN et PODPĚRA
in POLÍVKAet al. Klíč Květ. Republ.Cs.94, 1928.

Exsi káty : Extra fines: DOMINet KRAJtNAFI. Cechosl.
Exs., no 60. — Exs. Torun., no 349. — FI. Exs. Reipubl. So-
cial. Cechoslov., no 1420.

Kořen šikmý až přímý, často nedosahující
k povrchu půdy a nesoucí trs vystoupavých až
poléhavých, (8-)12-20(-25) cm vys. lodyh. Listy
podlouhle až čárkovitě kopinaté, oddáleně vy-
nikle vroubkovaně pilovité, až 5(-7) mm šir.,
palisty ± zpeřeně členěné, postranní úkrojky
čárkovité, až 1,5 mm šir., ostře špičaté; konco-
vý úkrojek palistu čárkovitý až čárkovitě obko-
pinatý, ± celokrajný. Koruny zpravidla světle
až sytěmodrofialové ažsvětle fialové, nikdy ce-
lé žluté; korunní lístky dosti úzké, dol. i s ostru-
hou 11-23 mm dl. [koruny (l I-)13-17(-24) mm
vys.l; ostruha dl. (4,0-)4,5-5,5(-6,5)mm, tenká,
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zpravidla 2x delší než ca 2,5 mm dl. kališní
přívěsky, světle modrofialová; na dolním ko-
runním lístku 2 ± rovnoběžné proužky chlupů,
na konci tvořící očko. Tobolky 8-9 mm dl. Se-
mena podlouhle vejcovitá, 1,7-1,9 mm dl.,

mm šir. IV-VII. Hkf.

2n = 26 (extra fines)

Variabilita: V. saxatilis subsp. curtisii se vyskytuje
v přirozenépopulaci za hranicemiČSR(Záhorskánížina).
kde je poněkud proměnlivější (zřejmě následkem introgre-
se druhu V. tricolor L.) než populace přímořských píseč-
ných dun (odkud je poddruh popsán). Populace vnitrozem-
ské a přímořské nelze morfologicky odlišit: rostliny zavle-
čené na j. Moravu nejsou významně odchylné od rostlin ze
Záhorské nížiny.

Poznámka : Nápadně podobná rostlina je doložena
sběremz minulého století z okolí Čelákovic (Středni Pola-
bi). Nález nebyl nikdy nověji ověřen.

Ekologie a cenologie: Na původních
stanovištích blízko za hranicemi ČSR v Záhor-
ské nížině roste na písečných přesypech vege-
tačně podobných přímořským přesypům (ve
společenstvech svazu Corynephorion canescen-
tis jako diagnostický poddruh asociace Thymo
angustifolii-Corynephoretum canescentis KRIPPEL
1954). Na j. Moravu zavlečena na druhotná sta-
novištë stejného typu.

Rozšíření v ČSR: Doposud jednou zavle-
čena na písčiny j. Moravy (Dolnomoravský
úval: Moravský Písek, r. 1953).

Celkové rozšíření: Evropa, převážné na mořském
pobřeží od v. Pobaltí po Francii a Velkou Británii, izolova-
ně ve vnitrozemí (NSR, Záhorská nížina na Slovensku).

Kříženci

A, Kříženci mezi druhy podsekce Viola
Naše druhy V. subsect. Viola jsou -velmi

dobře vyhraněné. Setkají-li se však na jedné
lokalitě, je řada z nich schopna za určitých
podmínek se téměř neomezeně křížit. V čás-
tech areálu, kde některé druhy častěji pěstova-
né (např. V.odorata L.) běžně zplaňují a na antro-
Picky podmíněných a přechodných stanoviš-
tích, kde jsou často narušeny izolační me-
chanismy mezi druhy, vzniká řada kříženců.
V některých případech jsou kříženci schopni
sexuálního rozmnožování a zpětného křížení;
vzniklé hybridní roje často zcela vytlačují z pů-
vodní lokality druhy rodičovské. Tomu napo-
máhá myrmekochorní šíření semen z kleistoga-
micky vzniklých tobolek. V termofytiku, zvl.
v územích s převahou narušených stanovišť,
kříženci dokonce převládají.

1x 3. Viola ambigua x hirta Viola x hirtae-
formis WIESB.Oesterr. Bot. Z. 30: 190, 1880.
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Vyskytuje se výhradně mezi rodiči, a to spi-
še sporadicky, aniž by tvořila hybridní roje.
Část notomorf křížence V. hirra x odorata
v jednotlivých znacích připomíná V.ambigua x
hirta (čepel listová poněkud sbíhá na řapik
apod.). V. ambigua x hirta však nemá výběžky
a čepele listů má 1,5-2x delši než široké.

Dosud zjištěna roztroušeně v kolinnim stupni termofy-
tika na lokalitách s výskytem druhu V. ambigua. — T: 4a.
Loun. střed. (Oblik; Raná; Milá), 16. Znoj..brn. pah. (vrch
Palice u obce Dyje), 17. Miku). pah.. 20, Jihomor. pah.
Mapy: SKALICKÝ1966: map. 3.

I x 5. Viola ambigua x odorata Viola x
hungarica DEGENet SABR.Deutsch. Bot. Mo-
natsschr. 3: 8, 1885.

Syn.: Viola x medlingensis WIESB.Oesterr. Bot. Z 36:
190, 1886.

Výskyt bude vyžadovat další potvrzení :
pravděpodobně ojediněle mezi rodiči. —T: 4a.
Loun. střed. (Oblík; Milá), 17b. Pavl. kop.
(WIESBAUR1904: 257 jej udává ze svahů nad
Bavory).

1 x 6. Viola ambigua x suavis = Viola x hay-
naldii WIESB. in BAENITZ Herb. Eur. no 3133,
1886.

Syn.: Viola x kelleriW. BECKERBeih. Bot. CM., sect.
2, 26: 362, 1910.

Z našeho území dosud pouze literární úda-
je. WIESBAUR(1904: 257) nalezl pouze dva
exempláře tohoto křížence na Svatém Kopečku
u Mikulova (17b. Pavl. kop.).

2 x 3. Viola collina x hirta = Viola x interjec-
ta BORBÄSin HALLIERet WOHLF. in Kocu Syn.
Deutsch. Schweiz. FI. ed. 3, l: 190, 1892.

Syn.: Viola x parvula Opłz Naturalientausch 6: 47,
1824 non 1817. V. x umbrosa HOPPE Flora,
Regensburg, 13/2: 521, 1830 non FRIESNovit. FI. Suec. ed.
2, 271, 1828. — V. X hybrida VAL de LIEVREOesterr. Bot. Z.
8: 59, 1858, nom. inval. — V. hirta L. var. subciliara BORBÁs
PISComit. Castriferrei 253, 1887.

Exsikáty : PETRARFI. Bohem. Morav. Exs., no 762 (ut
V. hirta; admixt. V. hirta).

Oddenky bez výběžků. Odění měkčí než
u V. collina, často kombinované z kratších
a rovnovážně odstálých delších chlupů. Listy
často podobné listům druhu V. hirta; palisty
obvykle s roztroušeně brvitými třásnitými zuby.
Květy nevonné, se světle fialovou až bělavou
ostruhou. Listénce zpravidla v dolní polovinë
květní stopky.

Hojný kříženec, vytvářející často hybridní
roje, v nichž jsou zastoupeny notomorfy blízké
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rodičovským druhům (v silnějším zástinu bližší
druhu V. collina) i notomorfy intermediární.
Vyskytuje se mezi rodiči a často i samostatně.

Dosud doložena z fyt. o.: T: I. Doup. pah., 3. Podkruš.
pán., 4. Loun.-lab. střed., 6. Džbán, 7. Středočes. tab., 8.
Čes. kras, 9. Do}. Povlt., 10. Praž. ploš., II. Stř. Pol., 12.
Do}. Pojiz., 13. Rožď. pah., 15. Vých. Pol., 16. Znoj.-brn.
pah., 17c. Milov.-valt. pah., 19. B. Karp. step., 20. Jihomor.
pah., 21. Haná. — M: 24. Hor. Poohří (Cheb: Ostrov nad
Ohří). 27.Tachov.bráz„ 28e.Žlut. pah..29. Doup. vrchy,
31. Plz. pah., 32. Křivokl., 33. Branž. hv., 34. Plán. hřeb.,
36. Horaž. pah., 37.Šum.-novohr.podh., 39.Třeboň.pán.
(Soběslav; Veseli nad Lužnicí), 40. Jihočes. pah., 41. Stř.
Povlt., 45. Verneř. střed., 51. Polom. hory, 52. Ral.-bez. tab.,
53. Podješ., 55. Ces. ráj (Troskovice), 56. Podkrk., 61. Dol.
Poori., 63. Českomor. mezib., 67. Českomor, vrch., 68.
Mor. podh. Vysoč., 70. Mor. kras, 71. Drah. Vrch., 73. Ha-
nuš.-rychleb. vrch., 76. Mor. brána, 80. Stř. Pobeč., 81.
Host. vrchy, 82. Javorn.

2 x 3 x 5. Viola collina x hirta x odorata =

Viola x poelliana auct. an MURR Allg. Bot. Z.
16: 3, 1910.

Obtížně rozeznatelný kříženec, nejčastěji se
vyznačující výběžkatostí, žláznatě třásnitě zu-
batými palisty, na třásních brvitými, a ± odstá-
le, měkčeji chlupatými řapíky listů.

Dosud doloženapouzez Českéhotermofy-
tika; výskyt na j. Moravě je pravděpodobný.

T: 4. Loun.-lab. střed., 6. Džbán. 7. Středočes. tab., 8.
Ces. kras.

2 x 5. Piola collina x odorata = Viola x por-
phyrea UECHTR.in ENGLERJber. Schles. Ges.
Vaterl. Cult. 1871.

Syn.: Viola x merkensteinensis WIFSB.in HAI ,ĺcsy et
H. BRAUNNachtr. FI. Nieder-oesterr. 166, 1882.— V. x sub-
collina G. BECKRepert. Spec. Nov. Regni Veg. 17: 450,
1921.

Vzhledem podobná druhu V. odorata L,
s tenkými, často zkrácenými výběžky; čepele li-
stů zpravidla vejčitě okrouhlé, palisty obvykle
široce kopinaté, třásnitě zubaté, s třásněmi br-
vitými a zakončenými rezavě hnědou žlázkou;
květy vonné, se světle fialovou až bělavou os-
truhou.

Vyskytuje se zpravidla mezi rodiči, vzácně
tvoří hybridní roje. Těžiště rozšíření v termofy-
tiku; v mezofytiku roztroušeně.

Dosud doložena z fyt. o.: T: I. Doup. pah., 3. Podkruš.
pán., 4. Loun.-lab. střed.,6. Džbán, 8. Čes.kras, 9. DOLPO-
vlt., 10. praž. ploš., 12. Dol. Pojiz., 16. Znoj.-brn. pah., 17.
Mikul. pah., 20. Jihomor. pah., 21. Haná. — M: 32. Křivo-
kl., 34. Plán. hřeb., 35. Podbrd., 37. Šum.-novohr. podh.,
41. Stř. Povlt., 51. Polom. hory, 52. Ral.-bez. tab., 53. Pod-
ješ.,63.Českomor.mezih.,68.Mor. podh.Vysoč.,70.Mor.
kras, 71. Drah. vrch., 76. Mor. brána.

3 x 5. Viola hirta x odorata = Viola x scabra

F. BRAUNFlora, Regensburg, 3: 469, 1820.

Syn. : Viola x permixta JORDANObserv. Pl. Nouv. Rar.
Crit. Fr. 7: 6, 1849.— V. x foliosa CELAK.Prodr. FI. Böhm,
3: 477, 1875 p. p. non HEGETSCHW.1840. — V. odorata L
var. oblongataCELAK.Prodr. FI. Böhm. 3: 476, 1875.

Exsikáty: PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 1260.

Rostliny často podobné jednomu nebo dru-
hému rodiči; výběžky krátké nebo dlouhé,
zpravidla nekořenující.Čepel listu častoponě-
kud sbíhá na řapík, který je oděn delšími
a měkčími chlupy než u druhu V. odorata. Li-
sténce zpravidla v dol. polovině květní stopky.

Hojně vytváří hybridní roje. Extrémní noto-
morfy tohoto křížence se v některých vlast-
nostech podobají druhům V. ambigua a V. sua-
vis (zvl. od V. suavis lze V. hirta x odorata bez
studia populací živých rostlin jen obtížně roze-
znat).

Rozší ření v ČSR : Pravděpodobněnejhoj-
nější hybrid violek z podsekce Viola. Velmi hojně
v termofytiku, v mezofytiku hojně roztroušeně,
v chladnějším mezofytiku pouze v blízkosti síd-
lišť. V oreofytiku chybí. Od planárního do sub-
montánního stupně.

T: ve všech fyt. o. M: roztr. [dosud nebyla doložena
z fyt. o. 22. Halštr. vrch., 23. Smrč., 27. Tachov. bráz., 33.
Branž. hv., 36. Horaž. pah., 40. Jihočes. pah., 43. Votic,
vrch.,44. Mileš.střed.,45.Verner.střed.,47.Šluk.pah.,49.
Frýdl. pah., 50. Luž. hory, 54. Ješ. hřb., 74. Slez. pah„ 83.
Ostr. pán.l.

3 x 6. Viola hirta x suavis — Viola x kerneri

WIESB. Oesterr. Bot. Z. 30: 189, 1880.
Syn.: Viola x pragensis WIESB.Oesterr. Bot. Z 34:

184, 1884.

Výskyt tohoto křížencev ČSRbude nutno
dále doložit. Pravděpodobně se vyskytoval
pouze na jedné lokalitě v Mikulově (17b. Pa-
vlovské kopce), odkud jej uvádí WIESBAUR
(1904: 257).

4 x 3. Viola alba x hirta = Viola x adulterina

GODR.Thése Hybr. 18, 1844.
Syn. : Viola x badensisWIESB.Oesterr. Bot. Z. 24: 225,

1874.

U jistého podílu populací druhu V. alba se
projevuje introgrese druhu V. hirta, a to zvláště
v měkčím odění (než má V. alba) a často ve fia-
lové naběhlosti prýtů. Nejčastěji lze tento vliv
pozorovat u rostlin v teplomilných lemových
společenstvech. Kříženec doposud bezpečně
zjištěn na jedné lokalitě na jv. Moravě. — T:
19. B. Karp. step. (j. úpatí vrchu Háj u Velké
nad Veličkou).
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4 x 5. Viola alba x odorata = Viola x pluri-
caulis BORBÁSOesterr. Bot. Z. 41 : 422, 1891.

Syn.: Viola multicaulis JORDANPug. PI. Nov. 15, 1852
non TORR. et GRAY.

Kříženec intermediárního vzhledu. Dopo-
sud nalezena pouze na jedné lokalitě mezi rodi-
či ve fyt. p. 20a. Bučovická pahorkatina (Bole-
radice, 1 km zsz. od obce).

5 x 6. Viola odorata x suavis Viola x vindo-
bonensis WIESB. Oesterr. Bot. Z. 30: 191, 1880.

Syn-: Viola x praesignis G. BECKRepert. Spec. Nov.
V. x erdneri GERSTLAUER Ber.Regni veg. 17: 450, 1921. —

Bayer. Bot. Ges. 26: 29, 1943.

Vyskytuje se mezi rodiči, a to pouze v blíz-
kosti sídel (zvl. v parcích a na hřbitovech). Ne-
vytváří hybridní roje. Obtížně odlišitelná od ex-
trémních notomorf křížence V. hirta x odorata.

Dosud zjištěn pouze v Brně a v Mikulově.
T: 17b. Pavl. kop. (Mikulov: okraje zahrad pod Sva-

tým Kopečkem), 18a. Dyj.-svr. úv. (Brno: městský hřbitov;
Riviéra).

Podobné rostliny byly nalezeny i na Bělohorské tabuli
(u obce Dolany u Kladna); je však nutno je podrobit dalši.
mu studiu. Nejistý je údaj z Prahy (G. BECKl. c., ut V.prae-
signis G. BECK).

Poznámka: Velmi nejisté jsou údaje o výskytu kři-
žence V. collina x suavis (V. x atrichocarpa BORBÄS—
syn.: ? V. x velenovskýi SCHUSTLER)v pražské Botanické za-
hradě. Nepravděpodobné a nikdy neověřené jsou údaje
o výskytu kříženců V. hirta x rupestris, V. alba x collina
a V. alba x suavisz ČSR.

B. Kříženci mezi druhy podsekce Rostratae

7 x 8. Viola mirahilis x rupestris = Viola x he-
terocarpa BORBÄSin HALLIERet WOHLF.in KOCH
Syn. Deutsch. Schweiz. FI. ed. 3, I: 197, 1892.

Vzácně mezi rodiči na okrajích listnatých
lesů na vápnitých horninách v kolinním stupni
Panonského termofytika a Moravského krasu.
Netvoří hybridní roje.

T: 20b. Hustop. pah. (Panský mlýn u Klobouk; lit. :
u Němčiček, FIALA Preslia 31: 306, 1959). — M: Mor. kras
(údolí Říčky u Mokré).

7 x 9. Viola mirabilis x reichenbachiana = Vio-

la x perplexa GREMLI Excursionsfl. Schweiz
ed. 2, 106, 1874.

Syn.: Viola x spuriaČELAK.Prodr. FI. Böhm.3: 478.
1875.

Lodyhy mělce zaobleně žlábkovité, na kýlu
tupě hranaté, na dvou zbylých hranách až
uzoučcekřídlaté. Čepelelistů až 1,5x delšínež
široké, podobnější spíše čepelím listů druhého
rodiče; palisty zpravidla oddálené třásnitě zu-
baté.
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Vyskytuje se zřídka mezi rodiči, často v mo-
hutných exemplářích (heterózní efekt). Netvoří
hybridní roje. Ve světlých listnatých lesích na
vápnitých substrátech v termofytiku a vzácně
v teplejším mezofytiku.

T: 4b. Lab. střed. (úpati vrchu Deblik). 8. Ces. kras
(Karlštejn), 13a. Rožď. tab. (vrch Oškobrh), 14a. Bydž. pán.
(Jičín), 17c. Milov..valt. pah. (Milovice), 20b. Hustop- pah.
(Kurdějov; Klobouky). — M: 62. Litomyš. pán. (Benátky),
71c. Drah. podh. (vrch Kosíř; Mokrá u Brna), 76a. Mor.
brána vl. (mezi Lipníkem nad Bečvou a Hlinskem).

7 x 10. Viola mirabilis x riviniana = Viola x

orophila WIESB.Oesterr. Bot. Z. 36: 191, 1886.
Syn. : Viola x uechtrit:iana BORBÄsin HALI et Wo.

HLF.in KOCHSyn. Deutsch. Schweiz. Fi. ed. 3. I : 202, 1892.

Lodyhy mělce zaobleně žlábkovité. Palisty
krátce třásnitě zubaté. Listy podobnější listům
druhu V. mirabilis L.

Dosud nalezenanajedné lokalitě v Českém
krasu, a to mezi rodiči. Netvoří hybridní roje.
— T: 8. Čes.kras (Velká hora u Karlštejna).

9 x 8. Viola reichenbachiana x rupestris Vio-
la x iselensis W. BECKER Neue Denkschr.

Schweiz. Naturforsch. Ges. 45/1 : 40, 1910.

Vzácně mezi rodiči: není vyloučena tvorba
hybridních rojů. Zpravidla na řídce zalesně-
ných skalnatých svazích či písčitých plošinách,
na bazických substrátech (např. vápence, váp-
nité pískovce), Doposud zjištěna vzácně v ter-
mofytiku, ojediněle i v teplejším mezofytiku
v kolinním stupni.

T: 6. Džbán (Tuhanovský revír u Smečna: u Hnidous).
8. Čes. kras (Koda u Srbska), 9. Dol. Povit. (Praha-
Smíchov), 16. Znoj..brn. pah. (Cebin: Mohelno; Drásov;
Střelice), 20. Jihomor. pah. (pod vrchem Hády). — M: 31.
Plz. pah. (mezi obcemi Bolevec a Ledce). 52. Ral,-bez. tab.
(roztr.), 70. Mor. kras (Babí žlĺbek u Líšně).

7 x 9. Viola mirabilis x reichenbachiana = Vio-

la x perplexa GREMLI Excursionsfl. Schweiz
ed. 2, 106, 1874.

Syn. : Viola x intermedia REICHENB.Iconogr. Bot. P).
V. havaricaCrit, 7: 3, 1823 non KROCKERnec LEJ.

SCHRANK sensu auct.
Exsikáty: PETRAKFI, Bohem. Morav. Exs., no 649.

Lodyhy vystoupavé až ± přímé. Přízemní
růžice listů vyvinuta, přízemní listy dl. řapíkaté,
jejich čepele okrouhle vejčité až vejčité, špičaté,
na bázi hluboce srdčité; palisty kopinaté až
čárkovitě kopinaté nebo úzce trojúhelníkovité,
dl. třásnitě zubaté. Kališní lístky s přívěsky uťa-
tými nebo méně často zaokrouhlenými či vy-
krojenými, zpravidla 1,5-2,0 mm dl.; koruny
světle modrofialové (nikdy sytě modrofialové
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nebo naopak světle modré); ostruhy uťaté až
slabě vykrojené, špinavě světle modrofialové až
slabě modrofialově naběhlé.

Kříženec vytvářející hybridní roje. Dosti ča-
sto se vyskytují notomorfy podobné jednomu
nebo druhému rodiči. Vyskytuje se zejména
v náhradních lesích po habrových i acidofil-
ních doubravách, na křovinatých stráních
a v lesních lemech. Je velmi hojná v termofyti-
ku (v některých územích je častější než rodiče),
často se vyskytuje v mezofytiku, vz. v oreofyti-
ku. Od planárního do montánního stupně.

T: často [chybějí doklady z fyt. o. 2. Stř. Poohří, 5. Te-
rez. kotl., 17. Mikul. pah.l. — M: [chybějí doklady z fyt. o.
22. Halštr. vrch., 23. Smrč., 24. Hor. Poohří, 26. Ces. les,
27. Tachov. bráz., 30. Jesen.-rak. pioS.,33. Branž. hv., 34.
Plán. hřeb., 38. Bud. pán., 39. Třeboň. pán., 40. Jihočes.
pah., 43. Votic, vrch., 48. Luž. kotl., 50. Luž. hory, 51. PO-
lom. hory, 53. Podješ., 54. Ješ. hřb., 60. Orl. opuky, 61. DOL
Poorl., 78. B. Karp. les.).— O: 88.Šum. (Stožeckývrch nad
Dobrou; Včelná pod Boubínem), 93. Krk. (Horni Maršov).

10 x 8. Viola riviniana x rupestris = Viola x
burnatii GREMLI Excursionfl. Schweiz ed. 3, 89,
1878.

Vzácně mezi rodiči. Ojediněle vytváří hy-
bridní roje. Doposud s jistotou nalezena na
třech lokalitách.

T: 9. Dol. Povlt. (Otvovice), I lb, Stř. Pol. (Velenka). —
M: 52. Ral.-bez. tab. (Bëlá pod Bezdězem).

11 x 8. Viola canina x rupestris = Viola x
braunii BORBÁS in HALLIER et WOHLF. in KOCH

syn. Deutsch. Schweiz. FI. ed. 3, l: 202, 1892.
Velmi vzácně mezi rodiči. Snadno zaměni-

telná s V. canina L. var. ericetorum (LINK) REJ.
CHENB.nebo s olysalou formou druhu V. rupe-
stris F. W. SCHMIDT.Doposud zjištěna na dvou
lokalitách.

T: 7a. Liboch. tab. (Přestavlky u Roudnice). — M: 32.
Křivokl. (Lhota u Kamenných Žehrovic).

Poznámka: Podobné rostliny byly nalezeny též na
Blatensku (sz. od Hajan); je třeba je studovat v přírodě.

11 x 9. Piola canina x reichenbachiana Viola

x borussica (BORBÁS)W. BECKERBer. Bayer.
Bot. Ges, 8/2: 23, 1902.

Lodyhy ± vystoupavé. Zpravidla vyvinut
alespoň I přízemní list; lodyžní listy s řapíky
kratšími než ± vejčitá, špičatá čepel (interme-
diárního tvaru mezi čepelemi listů rodičů nebo
podobná čepelím listů druhu V. canina); palisty
zpravidla třásnitě zubaté, hnědnoucí. Květy se
špinavě fialovou ostruhou. Hojně se vytvářejí
kleistogamické květy.

Vyskytuje se dosti často mezi rodiči, zvl.
v lesních lemech a na pasekách. Roztroušeně
v celém území (v oreofytiku vzácně) od planár-
ního do montánního stupně.

T: l. Doup. pah:, 3. Podkruš. pán., 4. Loun.-lab. střed.,
6. Džbán,8. Ces.kras, 10.Praž.ploš., 13.Rožď. pah., 14,
Cidl. pán„ 15. Vých. Pol., 16. Znoj.-brn. pah., 17. Mikul.
pah., 20. Jihomor. pah. — M: 22. Halštr. vrch., 24. Hor.
Poohří, 29. Doup. vrchy, 32. Křivokl., 34. Plán. hřeb., 35.
Podbrd.,37.Šum.-novohr.podh., 39.Třeboň.pán.,49.Frý-
dl. pah., 52. Ral.-bez.tab., 56.Podkrk.,63.Českomor.me-
zih., 64. Říčan.ploš., 66. Hornosáz.pah., 67. Českomor.
vrch„ 68.Mor. podh.Vysoč.,69.Želez.hory,70. Mor. kras,
73. Hanuš.-rychleb. vrch., 75. Jes. podh., 76. Mor. brá-
na, 78. B. Karp. les., 79. Gottw. vrchy, 80, Stř. Pobeč. —
O: 88.Šum.,91.Žďár. vrchy,92.Jiz. hory.93.Krk., 95.Orl.
hory.

11 x 10. Viola canina x riviniana = Viola x
baltica W. BECKER Beih. Bot. Cbl., sect. 2, 26:
379, 1910.

Syn.: Viola canina L var. lucorum REICHENB.Iconogr.
Bot. PLCrit. I : 60.1823nonauct.n. bohem.(e.g.ČELAKOV-
SKÝ, DOSTÁL).

Lodyhy vzpřímené až vystoupavé, až 25 cm
vys. Přízemní listová růžice se zpravidla vytváří
(nejčastěji z 1-2 listů); listy často s delšími řapí-
ky než u V. canina, čepel ± široce vejčitá, širší
než u V. canina, okraje čepele v horní třetině
slabě konkávní, vrchol čepele tupý až zaokrou-
hlený; palisty častěji třásnitě zubaté než zubaté
(podobné spíše palistům druhu V. riviniana).
Květy větší než u V. canina, světle modrofialo-
vé, s bělavou ostruhou.

Kříženec často zaměňovaný s druhem V.
ruppii ALL. ( = V. montana auct. non L.), od ně-
hož se liší zejména přítomností přízemní listové
růžice (byť i chudé) a kratšími palisty.

Vyskytuje se velmi často mezi rodiči i samo-
statně (často vytváří hybridní roje). Zpravidla
ve světlých lesních lemech, na pasekách, křovi-
natých svazích. V termofytiku a mezofytiku ča-
sto, v oreofytiku doposud nezjištěn. Od planár-
ního do submontánního stupně.

T: dosti často [chybějí doklady z fyt. o. 2. Stř. Poohří,
17. Mikul. pah., 18.Jihomor., úv., 19. B. Karp. step.l. — M:
25. Kruš. podh., 28. Tep. vrchy, 29. Doup. vrchy, 30. Je-
sen.-rak. ploš., 31. Plz. pah., 32. Křivokl., 35. Podbrd., 36.
Horaž.pah.,37.Šum.-novohr.podh.,41.Stř.Povlt.,42.Vo-
tic. pah., 45. Verneř. střed., 51. Polom. hory, 52. Ral..bez.
tab., 53. Podješ., 56. Podkrk., 57. Podzvič., 58. Sud. mezih.,
59. Orl. podh., 63.Českomor.mezih.,66. Hornosáz.pah.,
67.Českomor.vrch.,68.Mor. podh. Vysoč.,70.Mor. kras,
71. Drah. vrch., 72. Zábř.-unič. úv., 73. Hanuš.-rychleb.
vrch., 74. Slez. pah„ 75. Jes. podh., 76. Mor. brána, 78. B.
Karp. tes., 80. Stř. Pobeč„ 81. Host. vrchy, 82. Javorn.. 84.
Podbesk. pah.

Poznámka: Velmi pravděpodobnýje v ČSR výskyt
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křížence V. canina x ruppii: je však nutno jej bezpečně do-
ložit (viz odstavec Variabilita u druhu V. ruppiÔ.

11 x 13. Viola canina x stagnina = V. x ri-
tschliana W. BECKERBer. Bayer. Bot. Ges. 8/2:
24, 1902.

Exsikáty: Extra fines: BAENITZHerb. Eur., no 7516.

Koruny špinavě světle fialové až bledé.
Vzhled intermediární mezi rodiči. Nevytváří
hybridní roje. Roztr. mezi rodiči na slatinách
a v nivách větších vodních toků převážně v ter-
mofytiku, ale i na podobných stanovištích
v mezofytiku.

T: I I. Stř.Pol., 13a.Rožď.tab. (lesBažantniceu Žehu-
ně), 14a. Bydž. pán. (Opatov: Kobylice), 15c. Pard. Pol.
(Hostovice), 21. Haná. — M: 38. Bud. pán. (H)uboká; Ra-
žice), 39. Třeboň. pán. (Drahov), 41. Stř. Povlt. (Pisek), 48a.
Žitav. kotl. (Šluknov t), 61b. Týništ. úv. (Petrovice nad Or-
licí), 64a. Průh. ploš. (Praha-Běchovice, les Vidrholec).

11 x 14. Viola canina x pumila = Viola x sem-
seyana BORBÁSin HALLIER et WOHLF. in KocH
Syn. Deutsch. Schweiz. FI. ed. 3, I: 211, 1892.

Lodyhy vystoupavé. Listy širší než u druhu
V. pumila, klínovitě sbíhavé na řapík; palisty
zubaté až téměř celokrajné, ± o polovinu krat-
ší než řapík. Vyskytuje se mezi rodiči a dosti
často vytváří hybridní roje. Roste v pánvích
a údolních nivách termofytika, vzácně na slati-
nách v teplých pahorkatinách.

T: 5a. Dol. Poohří (mezi Litoměřicemi a Libochova-
ny), I I. Stř. Pol., 13. Rožď. pah. (Nouzov; Dymokury; vrch
Chlum u Mladé Boleslavi), 14a. Bydž. pán. (mezi obcemi
Prasek a Králíky), 18a. Dyj.-svr. úv. (Blučina), 21a. Han.
pah. (Kojetín).

14 x 13. Viola pumila x stagnina = Viola x
gotlandica W. BECKERBeih. Bot. Cbl., sect. 2,
26: 386, 1910.

Zřídka mezi rodiči (netvoří hybridní roje)
v úvalových nivách a pánvích termofytika.

T: llb. Poděb. Pol. (Křečkov; Litol), 14a. Bydž. pán.
(Kobylice; Smidary), 15c. Pard. Pol. (Semtín), 21b. Horno-
mor. úv. (Černovir u Olomouce).

15 x 13. Viola elatior x stagnina = Viola x
torslundensis W. BECKERBeih. Bot. Cbl., sect. 2,
26: 385, 1910.

Vzácně mezi rodiči. Netvoří hybridní roje.
Doposud doložena z jediné lokality ve fyt. p.
Pardubické Polabí (Pardubice, Studánka).

15 x 14. Viola elatior x pumila — Viola x
skQ/itziana WIESB. Oesterr. Bot. Z. 36: 190,
1886.

Vzácně mezi rodiči. Netvoří hybridní roje.
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Výhradně v úvalech a na slatinách v Polabí
a na j. Moravě.

T: 13a. Rožď. tab. (rybnik Vražda u Nouzova), 18. Ji-
homor. úv., 21. Haná (Kojetín).

Poznámka : Ověřit je nutno nález ze stepnich Bitých
Karpat (vrch Hájová u Lipova), kde se vyskytovaly oba ro-
dičovské druhy.

C. Křiženci mezi druhy sekce Melanium

20 x 22. Viola lutea subsp. sudetica x wittrocki-
ana = Viola x sourekii PROCHÁZKAOpera Cor-
cont. 19: 289, 1982.
Syn.: Viola x spontaneaŠOUREKKvět. Krkonoš221.1969,
nom. nud,

Doposud nalezena na třech lokalitách v Kr-
konoších, a to výhradně poblíž sídel (Pec pod
Sněžkou; zahradaJ. Šourka při ústi Růžového
dolu; Obří důl). Pouze mezi rodiči. Vytváří hy-
bridní roje.

20 x 25. hola lutea subsp. sudetica x tricolor
agg. Viola x tatrae BORBÁSin HALLIERet Wo.
HLF.in KOCHSyn. Deutsch. Schweiz. FI. ed. 3,
1: 216, 1892 s. l.

Syn, : Viola x dominii ŠOUREKKvět. Krkonoš 221,
1969, nom. nud.

Doposud nalezena na několika lokalitách
v Krkonoších, kam byla V. tricolor zavlečena do
blízkosti druhého rodiče s vápencovým štěr-
kem. Vytváří hybridní roje.

24 x 25. Viola arvensis x tricolor = Viola x tri-
coloriformis GERSTLAUERsensu auct. an orig.
(Ber. Bayer. Bot. Ges. 26: 54, 1943)?

Tento kříženec pravděpodobně není vzácný
mezi rodiči, avšak je nutno jeho výskyt v CSR
prokázat studiem celých populací. Roztroušené
se vyskytující přechodné morfotypy mezi obë-
ma druhy mohou být též odchylkami druhu
V. arvensis (viz odstavec Variabilita u druhu
V. arvensis). Dosud nebyla bezpečně doložena
z ČSR.

24 x 26a. Viola anensis x saxatilissubsp. saxa-
tilis — Viola x bohemica G. BECKRepert. Spec.
Nov. Regni veg. 17: 432, 1921.

Kříženec popsaný z Dolního Povltaví, zná-
mý autorům pouze z literatury. Další výskyt
mezi rodiči i v jiných územích není vyloučen,
chybějí však konkrétní doklady.

Poznámka l: Velmi pravdčpodobný je výskyt kři-
ženců mezi zástupci V. tricoloragg. Křiženi sezřejmé proje-
vuje introgresí v populacích druhu V. saxarilis-

Poznámka 2: J. DosrÄ1. (Sezn. Cévn. Rostl. Kvét.
Cs. 187-190. 1982) uvádí v seznamu křiženců mezi druhy
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rodu Violavicenež30takových,kteřídosudbyli vČSSRna-
lezeni (z nich někteří jsou ovšem omezeni na SSR).Výskyt

— cistovité*)61. Cistaceae JUSS

většinyz nich je v ČSRzcelavyloučen,jiní (např. kříženci
s V. ruppit) vyžaduji další studium a připadné potvrzení.

Lit.: GROSSERW. (1903): Cistaceae. In: ENGLERA., Pflanzenreich IV/ 193:1-161. Leipzig. JANCHENE. (1909): Die Ci-
staceenÖsterreich-Ungarns.Mitt. Naturwiss.Ver.Univ. Wien 7: 1-124,—ŽMUNDAA. J. (1915):Posbnki Polskie.Rozpr.
Wydz. Mat. Przyr. Akad. Umifjet. Kraków, ser. B, 55:21-35. — DU RIETZG. E. (1923): De svenska Helianthemum-arterna.
Bot. Not. 1923:435-446. — BEGERH. (1925): Cistaceae. In: HEGIG., Illustrierte Flora von Mitteleuropa 5/I : 552-585. Mün-
chen. — DOMINK. (1932): Československédevaterníky. Věstn. Král. Čes.Společ. Nauk, cl. math.-natur., 1931/32: 1-55.—
PROCTOR M. (1955): Some chromosome counts in the European Cistaceae. Watsonia 3: 154-159.— PROCTORM. (1956): Bio-
logical flora Of British Isles. Helianthemum Mill. J. Ecol. 44:675-692. — PROCTORM. (1958): Ecological and historical fac-
tors in the distribution of the British Helianthemum species. J. Eco}. 46: 349-371. — LöVE A. et KJELQUISTE. (1964):
Chromosome nurnbers of some Iberian Cistaceae. Portugal. Acta Biol., ser. A, 8:69-81. — WOJCIECHOWSKAB. (1969): Mor-
fologia i anatomia nasion niektórych gatunków Helianthemum Mill. Monogr. Bot. 29: 121-131. — MARKOVAM. (1975):
Über die Chromosomenevolution der Vertreter der Cistaceae in der VR Bulgarien. In: JORDANOVD. (red.l, Problems of
Balkan flora and vegetation, p. 194-201. Sofia.

Polokeře, vzácně byliny. Listy jednoduché, celokrajné, většinou vstřícné, s palisty nebo bez
palistů. Květenství vrcholičnaté (vijan připomínající hrozen), vzácně květy jednotlivé. Květy oboupo-
hlavné, různoobalné, volnokorunné, s pětičetnými obaly; kališní lístky ve dvou kruzích
(2 + 3), často tvarem avelikostí odlišných ;korunní lístky většinou žluté ;tyčinky ve velkém počtu, vněj-
ší někdy sterilní; gyneceum parakarpní, srostlé ze 3 (někdy z 5) plodolistů, semeník svrchní,
obvykle jednopouzdrý (vzácně neúplně vícepouzdrý), obvykle s vyvinutou čnělkou, se 6 až vel-
kým počtem přímých či obrácených vajíček; placentace nástěnná. Plod pouzdrosečná tobolka,
pukající třemi chlopněmi. Semena s bohatým endrospermem a malým zárodkem. — Asi 8 rodů
(180 druhů), převážně ve Středozemí, méně v mírném pásmu Evropy, v Severní a Jižní Americe.

la Listy střídavé, čárkovité, jehlicovité; vnější tyčinky sterilní, růžencovitě zaškrcované; tobolky
lysé

b Listy (alespoň dolní) vstřícné, ploché; všechny tyčinky plodné; tobolky chlupaté
3. Fumana

2

2a Listy bez palistů; čnělka výrazně esovitě prohnutá, obvykle kratší než tyčinky; semena hladká
1. Rhodax

b Listy s palisty; čnělka dlouhá, přímá nebo jen mírně kolénkovitě prohnutá v dolní části, ob-
vykle zdéli či delší tyčinek; semena sjemně bradavčitým osemením 2. Helianthemum

1. Rhodax SPACH — devaterníček

RhodaxSpAcH Ann. Sci. Natur., ser. 2, 6: 363, 1836.— Syn. : Helianthemum MILL sect. PseudocisrusDUNALin DC. Pro-
dr. Syst. Natur. I : 276, 1824 p. p. — H. subgen. Pseudocistus(DuNAL) REtCHENB.Nomencl. 188, 1841. — H. subgen. Rhodax
(SPRCH)NYMANSyll. FI. Europ. 224, 1854-55.— H. subgen. PlectolobumWILLK.Ic. et Descr. PI. Nov. 2: 139, 1962.

Lit. : JANCHENE. (1907): Helianthemum canum (L.) Baumg. und seine nächsten Verwandten. Abh. Zool.-Bot. Ges.
Wien 4/ I -68.— PROCTORM. (1957): Variation in Helianthemum canum (L.) Baumg. in Britain. Watsonia 4:28-40. — TOMAN
M. (1973):Rozšířenídruhu Helianthemumcanum(L) Baumg.v Čechách.Sborn.Pedagog.Fak.Ústi nadLabem,ser.na-
tur., 1973: 72-77, 1973.

Polokeře. Hlavní kořen dřevnatý, ± vertikální, s mnoha postranními provazovitými kořeny bez
kořenového vlášení. Lodyhy vystoupavé až přímé, na bázi hustěji, výše řídce olistěné. Listy vstříc-
né, široce čárkovité, podlouhlé či obvejčité, krátce řapíkaté, s vyvinutými postranními žilkami,
alespoň dolní vždy bez palistů. Květenství chudý vijan připomínající hrozen. Korunní lístky žluté,
obvykle se nepřekrývající; tyčinky všechny plodné, pylová zrna trikolpátní, elipsoidní (40-45 gm
dl.), na povrchu bez síťovitě vystouplé struktury; čnělka výrazně esovitě prohnutá na bázi, na
vrcholu rozšířená v bliznu, kratší než tyčinky; semeník chlupatý, s přímými vajíčky. Tobolky chlu-
paté, mnohosemenné. Semena hladká. Zárodek s dvojitě složenými dělohami, děložní lístky výrazně
delší než klíční kořínek, asi v polovině zalomené. — Asi 15druhů, převážně v jz. Středozemí, méně
ve stř. a jv. Evropě. — Protogyn. Entomogam. Anemochor.

la Listy alespoň naspodu bělo- nebo šedoplstnaté; korunní lístky výrazně (0 1,0-2,5 mm) delší
než široké

*) Zpracoval L. Hrouda.

1. R canus
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