
 

 

 

 

 

Alchemilla, Hieracium, Pilosella, Rubus a Taraxacum

 

 

 Gentianella praecox praecox, Ludwigia palustris, Pedicularis sceptrum-carolinum 
a Typha minima

vestita, , Asperula arvensis, Botrychium simplex, Camelina alyssum, Cuscuta 
epilinum, Dryopteris remota, Herminium monorchis, Linaria arvensis, Lolium remotum, L. temulentum, Montia arvensis, Orchis 
coriophora, Spergula arvensis maxima, Taraxacum reichlingii, T. trilobifolium, Tephroseris palustris, Vaccaria hispanica

Dactylorhiza majalis turfosa
 

Rubus R. atromarginatus, R. blanicensis, R. jarae-cimrmanii, R. praegabretensis
Minuartia smejkalii, Rubus brdensis  a R. centrobohemicus. 

Aconitum plicatum, Dianthus carthusianorum capillifrons, Gentianella praecox 
subsp. bohemica, Melampyrum subalpinum, Phyteuma nigrum, Pinus uncinata uliginosa, Rubus muhelicus, R. kletensis, 
R. silvae-norticae, Spergularia echinosperma, S. kurkae, Taraxacum indigenum

Alchemilla glabricaulis, Dactylorhiza traunsteineri, 
Elatine orthosperma, Isoëtes echinospora, I. lacustris, Pilularia globulifera, Ranunculus aconitifolius, Rubus passaviensis, R. kletensis,  
R. muhelicus, Salix appendiculata, Sparganium angustifolium

Aphanes australis, Arnoseris 
minima, , , Hypochaeris glabra, Illecebrum verticillatum, , 

, Muscari botryoides, Nuphar pumila, Pseudognaphalium luteoalbum, Salix myrsinifolia, Utricularia 
ochroleuca, U. intermedia  



Carex chordorrhiza, Cyperus michelianus, Diphasiastrum tristachyum, Drosera anglica, D. intermedia, Elatine 
alsinastrum, Epipogium aphyllum, Eriophorum gracile, Gentiana verna, Gentianella obtusifolia sturmiana, Goodyera 
repens, Herniaria hirsuta, Juncus capitatus, J. tenageia, Lathyrus palustris, Lindernia procumbens, Liparis loeselii, Orchis ustulata, 
Orobanche elatior, Pedicularis palustris, Phelipanche purpurea, Polycnemum arvense, Potamogeton gramineus, Pulsatilla vernalis, 
Pyrola chlorantha, Radiola linoides, Ranunculus lingua, Rubus ambrosius, Sedum villosum, Spiranthes spiralis, Taraxacum 
austrinum, T. disseminatum, T. mendax, T. subdolum, , Utricularia bremii, U. vulgaris, Valerianella rimosa, 
Ventenata dubia, Veronica opaca 

Dactylorhiza majalis turfosa, D. ×silvae-gabretae, Epilobium nutans, Gentianella 
×austroamarella, Pinus ×celakovskiorum, P. ×ascendens skalickyi, Rubus kletensis, R. silvae-norticae, Taraxacum 
atroviride, T. indigenum, T. madidum, T. moldavicum, alpestris  

  Spergularia echinosperma,  S. kurkae

Bromus racemosus, Calamagrostis varia, Chenopodium urbicum, 
Diphasiastrum ×oellgaardii, , Hammarbya paludosa, Marrubium vulgare, Poa alpina, Rhynchospora fusca, 
Salix myrtilloides, Taraxacum skalinskanum, T. turfosum, Trifolium striatum, Vulpia bromoides, Xanthium strumarium

Botrychium matricariifolium, Iris sibirica, Lilium bulbiferum, Pinus uncinata uliginosa, Potamogeton alpinus, Pyrola 
media, Rhododendron tomentosum, Willemetia stipitata, Ajuga pyramidalis, Diphasiastrum ×issleri, Orchis morio 

 

Arrhenatherum elatius, Calamagrostis epigejos

 

 

Epilobium obscurum E. adenocaulon Medicago 
falcata Medicago sativa,  Medicago ×varia

Cypripedium calceolus

Aldrovanda vesiculosa

Sparganium angustifolium
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Kategorie / Category Značka / Symbol

Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb. ČR

kriticky ohrožené §1

silně ohrožené §2

ohrožené §3

taxony ve vyhlášce neuvedené -

Česká republika (Grulich 2012)

vyhynulé nebo vymizelé A1

nezvěstné A2

nejasné případy vyhynulých, vymizelých nebo nezvěstných A3

kriticky ohrožené, rapidně ustupující (90 % a více populací taxonu vyhynulo a populací stále ubývá) C1t

kriticky ohrožené, vzácné a ustupující (1–5 lokalit a taxon je na ústupu) C1b

kriticky ohrožené, vzácné, ale recentně neustupující (zánik lokalit v  minulosti, dnes 1–5  
lokalit, taxon není na ústupu)

C1r

silně ohrožené, rapidně ustupující (50–90 % populací taxonu vyhynulo a populací stále ubývá) C2t

silně ohrožené, vzácné a ustupující (6–20 lokalit a taxon je na ústupu) C2b

silně ohrožené, vzácné, recentně neustupující (zánik lokalit v minulosti, dnes 6–20 lokalit a taxon není 
na ústupu)

C2r

ohrožené C3

méně ohrožené C4a

vzácnější vyžadující další pozornost – dosud nedostatečně prostudované C4b

taxony v seznamu neuvedené -

Šumava (Procházka & Štech 2002)

vyhynulé A1

nezvěstné (pravděpodobně vyhynulé) A2

nejasné případy A3

kriticky ohrožené C1

silně ohrožené C2

ohrožené C3

vzácnější vyžadující další pozornost – méně ohrožené C4a

vzácnější vyžadující další pozornost – dosud nedostatečně prostudované C4b

taxony v seznamu neuvedené -

Bavorsko (Scheuerer & Ahlmer 2003) BY

0

nezvěstné   0*

ohrožené vyhynutím 1

extrémně vzácné taxony potenciálně velmi ohrožené  R*

velmi vzácné taxony potenciálně ohrožené R

silně ohrožené 2

ohrožené 3

potenciálně ohrožené P

nedostatek informací ke zhodnocení ohrožení, ale ohrožení možné G

taxony v seznamu neuvedené nebo se na území Bavorska nevyskytují -

Horní Rakousko (Hohla et al. 2009) OÖ

vyhubené, vyhynulé nebo nezvěstné 0

ohrožené vyhynutím 1

silně ohrožené 2

ohrožené 3

vzácné, ale neohrožené R

méně ohrožené V

neohrožené

nedostatek informací ke zhodnocení ohrožení D

nedostatek informací ke zhodnocení ohrožení, ale ohrožení možné G

výskyt taxonu sporný F

neofyt s tendencí zdomácnění N-T

neofyt s efemérním výskytem N-U

taxony v seznamu neuvedené -

Vymezení území

Zdroje dat

 

  

Kategorie / Category Značka / Symbol



 
Rubus a Taraxacum 

Orchidaceae 

 

Struktura textu

 

Rubus

 

 

Polypodiophyta

 

Polemonium caeruleum a Spiraea salicifolia



 

Taraxacum Rubus Pilosella Hieracium
Alchemilla

druhy Hieracium maculatum, Pilosella , Rubus canescens, R. silesiacus, R. sprengelii, Taraxacum aberrans, T. bellum,  
T. hamatiforme

Alchemilla glabricaulis, Pilosella scandinavica
Rubus elatior Rubus kletensis,  

R. muhelicus, R. passaviensis, R. silvae-norticae, Taraxacum atroviride, T. moldavicum
Rubus jarae-cimrmanii, R. vatavensis

Alchemilla baltica, A. glabricaulis, Taraxacum skalinskanum

. Rubus vatavensis, Taraxacum 
pronilobum Pilosella brachiata, , 
Taraxacum intermedium

Alchemilla glabra, Rubus 
bohemiicola, R. epipsilos, R. koehleri, Taraxacum danubium, T. porrigentilobatum

Allium angulosum, Cnidium dubium, Equisetum variegatum, 
Orobanche alsatica  Rumex hydrolapathum, Salix repens

Asplenium 
trichomanes pachyrachis, A. t. trichomanes, Dryopteris cambrensis, D. remota, Carex divulsa, C. leersii, C. otomana, 
Orobanche kochii, Pulmonaria , Senecio germanicus glabratus .

Allium rotundum, Althaea , Amaranthus blitum, Anthriscus cerefolium cerefolium, Aristolochia 
clematitis, Asperula arvensis, Bupleurum rotundifolium, Campanula bononiensis, Lathyrus aphaca, Muscari botryoides, Nepeta 
cataria, N. nuda, Nonea pulla, Salvia nemorosa, S. pratensis, S. verticillata, Stachys annua nebo Xanthium strumarium

Arabis hirsuta, Batrachium penicillatum, 
, Galanthus nivalis, Gnaphalium norvegicum, Onopordum acanthium, Ranunculus polyanthemos, Spergula 

arvensis maxima, Veronica spicata Lonicera caerulea, 
Myricaria germanica

Euphrasia stricta, Nuphar lutea, Rhinanthus minor a Urtica urens

Asplenium adulterinum, Melica ciliata, Minuartia verna, Viola epipsila, V. pumila
Carex juncella, Deschampsia cespitosa austrobohemica, Euphrasia 

curta  Fritillaria meleagris,  struthiopteris  
Filago arvensis, Soldanella montana, Utricularia australis, Valeriana dioica, Veronica scutellata

Aruncus dioicus, Athyrium distentifolium, Blechnum spicant, Circaea alpina,  
C. ×intermedia, Lilium martagon, Lycopodium annotinum, Soldanella montana

Carex , 
Epilobium palustre, Filago arvensis, Galeopsis ladanum, Lycopodium clavatum, Lycopsis arvensis, Myosotis palustris palustris, 
Orthilia secunda, Tephroseris crispa, Valeriana dioica, Veronica scutellata

 
Atriplex prostrata latifolia, Carduus 

nutans, Chenopodium bonus henricus, Leonurus cardiaca Rubus a Taraxacum,  

 



Taxon Důvod nezařazení do Červené knihy / Annotation
Ohrožení podle / �reat by

Chán 1999 Grulich 2012

Achillea millefolium subsp. sudetica

Morfotypy podobné tomuto taxonu jsou udávány z Bučiny 
a Zhůří u Železné Rudy na Šumavě (Procházka & Štech 
2002, Danihelka in Slavík & Štěpánková 2004). Příslušnost 
šumavských rostlin k tomuto taxonu, jakož i taxonomická 
hodnota jsou však doposud nejasné.

- C4a

Alchemilla glabra Druh není na území jižní části Čech ohrožen. C4 -

Anthericum liliago
Veškeré záznamy na území jižní části Čech se týkají vysa-
zených rostlin nebo se jedná o mylné a nedoložené údaje. 

C1 C3

Arenaria leptoclados
V ČR taxonomicky nejasný druh (Danihelka et al. 2012). 
Údaj z Blatenska (Deyl & Skočdopolová-Deylová 1989) je 
velmi nevěrohodný (cf. Chán 1999).

A3 C4b

Aruncus dioicus Druh není na území jižní části Čech ohrožen. C4 C4a

Asplenium adulterinum
Údaje z Křemžských hadců (Anonymus 1966) se na zákla-
dě revize herbářových dokladů vztahují k druhu  
A. viride (L. Ekrt in litt.).

A3 C1r

Athyrium distentifolium Druh není na území jižní části Čech ohrožen. C4 -

Atriplex prostrata subsp. latifolia Taxon není na území jižní části Čech ohrožen. - C4a

Avenella !exuosa subsp. corsica 
(Tausch) Valdés & H. Scholz

Na informaci o výskytu tohoto taxonu na Šumavě upozor-
nil Procházka (in Hadinec et al. 2004). Bez podrobného 
průzkumu horských populací metličky křivolaké nelze 
dospět k jasnému závěru, zda se tento taxon v ČR skutečně 
vyskytuje, proto také nebyl zařazen do seznamu taxonů  
ČR (Danihelka et al. 2012).

- -

Barbarea vulgaris subsp. arcuata Taxon není na území jižní části Čech ohrožen. - C4a

Blechnum spicant Druh není na území jižní části Čech ohrožen. C4 C4a

Bolboschoenus maritimus

Všechny literární údaje o výskytu druhů rodu Bolboscho-
enus v jižní části Čech patří jiným druhům (cf. Ducháček 
& Hroudová 2007). Bolboschoenus maritimus se přirozeně 
ve sledovaném území nevyskytuje, byl zaznamenán pouze 
jako zavlečený u hnojiště poblíž Klenové u Nové Bystřice 
(Ducháček & Hroudová 2006).

C3 C2b

Callitriche cophocarpa Druh není na území jižní části Čech ohrožen. C4 -

Callitriche hamulata Druh není na území jižní části Čech ohrožen. C4 -

Carduus nutans subsp. nutans Taxon není na území jižní části Čech ohrožen. - C4a

Carex buekii Druh není na území jižní části Čech ohrožen. - C4a

Carex !ava Druh není na území jižní části Čech ohrožen. - C4a

Carex juncella (Fr.) ?. Fr.
Rostliny označované v České republice tímto jménem patří 
ve skutečnosti k variabilnímu druhu C. nigra (Košnar et al. 
2012, Danihelka et al. 2012).

C4 -

Cerastium pumilum
Údaje z jižní části Čech (Chán 1999, Smejkal in Hejný  
& Slavík 1990 a další) jsou s největší pravděpodobností myl-
né, vznikly záměnou za C. glutinosum (Letz et al. 2012).

C3 C3

Circaea alpina Druh není na území jižní části Čech ohrožen. C4 -

Circaea ×intermedia Taxon není na území jižní části Čech ohrožen. C4 -

Corydalis pumila

Údaj Mydlovary v Květeně ČR (Smejkal in Hejný & Slavík 
1988) se pravděpodobně vztahuje k Mydlovarským luhům 
u Nymburka (cf. Čelakovský 1877), údaj České Budějovice 
(Smejkal in Hejný & Slavík 1988) je nanejvýš pochybný.

- C3

Deschampsia cespitosa subsp. aus-
trobohemica (Deyl) Conert

Tento poddruh popsaný z Blatenska (Deyl 1984) není  
v současnosti akceptován (cf. Danihelka et al. 2012)  
a vyžaduje zevrubnou taxonomickou revizi.

C4 -

Epilobium lamyi Druh není na území jižní části Čech ohrožen. C4 C4b

Epilobium palustre Druh není na území jižní části Čech ohrožen. - C4a

Euclidium syriacum 
Lokalita uvedená v práci Chán (1999) leží již za hranicemi 
sledovaného území.

A1 A1

Euphrasia curta (Fr.) Wettst.
Taxon sporné taxonomické hodnoty, podrobněji viz  
komentář u E. nemorosa.

A3 C4b

Filago arvensis Druh není na území jižní části Čech ohrožen. C3 C3

Fritillaria meleagris
Druh je v ČR považován za neofytní (Pyšek et al. 2012), 
tomu odpovídá i charakter výskytu v jižní části Čech.

A3 -

Galega o#cinalis
Výskyt druhu má na území jižní části Čech novodobý 
charakter (Chán 2009).

- C4a

Galeopsis ladanum Druh není na území jižní části Čech ohrožen. - C4a

Galium elongatum Druh není na území jižní části Čech ohrožen. - C4a

Genista sagittalis
Druh je v ČR považován za neofytní (Pyšek et al. 2012)  
a tomu odpovídá i charakter výskytu v jižní části Čech.

C1 -

Gentiana asclepiadea

S největší pravděpodobností je druh v jižní části Čech ne-
původní (Lepší & Grulich in Lepší & Lepší 2011), někteří 
autoři však původní výskyt na Šumavě zcela nevylučují (cf. 
Procházka & Štech 2002).

- C3

Geranium dissectum Druh není na území jižní části Čech ohrožen. C4 -

Hieracium neoplatyphyllum
Příslušnost rostlin udávaných od Vráže (cf. Chrtek in  
Slavík & Štěpánková 2004) k tomuto druhu není jistá  
a vyžaduje další studium (J. Chrtek in litt.).

- A3

Hypericum maculatum subsp. 
obtusiusculum (Tourlet) Hayek

Taxon je udáván z Jihočeských pánví (Schwarz 1965 sec. 
Zelený in Hejný & Slavík 1990), pro nevěrohodnost údajů 
nebyl akceptován do celostátního seznamu (Danihelka et 
al. 2012).

- -

Chenopodium bonus-henricus Druh není na území jižní části Čech ohrožen. - C4a

Isopyrum thalictroides
Výskyt v zámeckém parku u Stráže nad Nežárkou (Chán 
1999) je s největší pravděpodobností druhotný.

A3 C4a

Juncus atratus

Údaj od Tučap v Třeboňské pánvi (Berchtold in Čelakov-
ský 1868) nebyl pravděpodobně doložen ani znovu ověřen 
(Chán 1999), proto jej považujeme za velmi nepravděpo-
dobný.

A3 C1b

 Juncus minutulus

Juncus minutulus je zahrnut do červeného seznamu rostlin 
Šumavy (Procházka & Štech 2002). Nově provedená 
biosystematická revize však ukázala, že rozlišování tohoto 
taxonu na úrovni druhu není oprávněné, jedná se pouze  
o morfologicky nevyhraněný cytotyp Juncus bufonius 
(Rooks et al. 2011).

- C4b

Knautia maxima Druh není na území jižní části Čech ohrožen. - C4a

Leontodon saxatilis subsp. saxatilis
Výskyt na Třeboňsku (Klášterský 1950, Holub & Moravec 
1952) je s největší pravděpodobností druhotný.

A1 A2

Leonurus cardiaca Druh není na území jižní části Čech ohrožen. - C4a

Taxon Důvod nezařazení do Červené knihy / Annotation
Ohrožení podle / �reat by

Chán 1999 Grulich 2012



Lilium martagon Druh není na území jižní části Čech ohrožen. C4 C4a

Lithospermum o!cinale
Na území jižní části Čech je výskyt druhu nepůvodní 
(Slavík 2000).

C1 C2b

Lycopodium annotinum subsp. 
annotinum

Poddruh není na území jižní části Čech ohrožen. C4 C3

Lycopodium clavatum subsp. 
clavatum

Poddruh není na území jižní části Čech ohrožen. C4 C3

Lycopsis arvensis Druh není na území jižní části Čech ohrožen. C4 -

Matteuccia struthiopteris
Druh je na území celé České republiky považován za  
neofyt (Pyšek et al. 2012).

C3 -

Melica ciliata subsp. ciliata
Veškeré údaje o výskytu M. ciliata v jižní části Čech patří  
k druhu M. transsilvanica (podrobněji viz komentář  
M. transsilvanica).

A3 C3

Minuartia verna agg.
Některý z taxonů tohoto okruhu byl udáván od Netolic 
(Rohlena 1926). Výskyt je velmi nepravděpodobný a nebyl 
později znovu ověřen (Chán 1999).

A3 A3-C1r

Myosotis palustris subsp. palustris Poddruh není na území jižní části Čech ohrožen. - C4b

Orthilia secunda subsp. secunda Poddruh není na území jižní části Čech ohrožen. - C3

Peucedanum ostruthium

Někteří autoři zcela nevylučují možnost, že tento kdysi 
běžně pěstovaný a zplaňující druh je v nejvyšších polohách 
Šumavy původní (Procházka & Štech 2002). Celostátně je 
však považovaný za neofyt (Pyšek et al. 2012).

- -

Picris hieracioides
Velmi pravděpodobně se v jižní části Čech vyskytuje  
druhotně a jeho výskyt má krátkodobý charakter.

C4 -

Pilosella fuscoatra

Výskyt druhu na Šumavě byl publikován v Additamentech 
(Hadinec et al. 2002) a přejat i do Květeny ČR (Chrtek in 
Slavík & Štěpánková 2004). Později se však ukázalo, že se 
jedná o netypické rostliny P. aurantiaca nebo o křížence  
P. aurantiaca a P. "oribunda. Pilosella fuscoatra v jižní části 
Čech neroste (J. Chrtek in litt.).

- C1r

Pilosella glomerata Druh není na území jižní části Čech ohrožen. - C4a

Pilosella macrostolona

Druh je uváděn ze Slučího Tahu u Železné Rudy na  
Šumavě (Chrtek in Slavík & Štěpánková 2004), určení však 
není úplně jisté, pravděpodobně se jedná o málo typického 
zástupce druhu P. piloselli"ora (J. Chrtek in litt.).

- C2b

Poa chaixii Druh není na území jižní části Čech ohrožen. C4 -

Potamogeton pusillus Druh není na území jižní části Čech ohrožen. C4 -

Primula elatior subsp. elatior Poddruh není na území jižní části Čech ohrožen. C4 -

Rosa agrestis Druh není na území jižní části Čech ohrožen. C4 C4b

Rosa elliptica Druh není na území jižní části Čech ohrožen. C4 C4b

Rosa pendulina Druh není na území jižní části Čech ohrožen. C4 -

Rosa villosa
Druh je na území ČR považován za archeofyt (Pyšek et 
al. 2012), domníváme se však, že v jižní části Čech je spíše 
neofytem.

- -

Rubus bohemiicola Druh není na území jižní části Čech ohrožen. C3 C3

Rubus constrictus Druh není na území jižní části Čech ohrožen. C3 -

Rubus epipsilos Druh není na území jižní části Čech ohrožen. C3 C4a

Rubus fasciculatus Druh není na území jižní části Čech ohrožen. C4 -

Rubus grossus Druh není na území jižní části Čech ohrožen. C4 -

Rubus chaerophyllus Druh není na území jižní části Čech ohrožen. C4 -

Rubus indusiatus Druh není na území jižní části Čech ohrožen. C4 C4a

Rubus koehleri Druh není na území jižní části Čech ohrožen. C3 -

Rubus permollissimus Druh není na území jižní části Čech ohrožen. - C4a

Soldanella montana Druh není na území jižní části Čech ohrožen. C3 C3

Sparganium emersum Druh není na území jižní části Čech ohrožen. C4 -

Taraxacum cristatum Druh není na území jižní části Čech ohrožen. - C4a

Taraxacum danubium Druh není na území jižní části Čech ohrožen. C2 -

Taraxacum parnassicum Druh není na území jižní části Čech ohrožen. C4 -

Taraxacum plumbeum Druh není na území jižní části Čech ohrožen. C3 C3

Taraxacum porrigentilobatum Druh není na území jižní části Čech ohrožen. C3 C4a

Taraxacum prunicolor Druh není na území jižní části Čech ohrožen. - C4a

Taraxacum rhaeticum Druh není na území jižní části Čech ohrožen. - C4a

Taraxacum violaceinervosum Druh není na území jižní části Čech ohrožen. - C4a

Tephroseris crispa Druh není na území jižní části Čech ohrožen. - C4a

Tilia platyphyllos subsp. cordifolia Taxon není na území jižní části Čech ohrožen. - C4b

Trientalis europaea Druh není na území jižní části Čech ohrožen. - C4a

Turgenia latifolia
Druh byl v jižní části Čech nalezen pouze přechodně  
zavlečený na ruderálních stanovištích (Chán 1999).  
Považujeme ho za neofyt.

A1 A1

Ulmus glabra Druh není na území jižní části Čech ohrožen. C4 -

Ulmus laevis Druh není na území jižní části Čech ohrožen. - C4a

Utricularia australis Druh není na území jižní části Čech ohrožen. C4 C4a

Valeriana dioica Druh není na území jižní části Čech ohrožen. C3 C4a

Verbascum densi"orum Druh není na území jižní části Čech ohrožen. - C4a

Veronica scutellata Druh není na území jižní části Čech ohrožen. C4 C4a

Viola epipsila
Hodnověrné doklady z jižní části Čech, které by opravňo-
valy zařadit tento druh do květeny našeho území, chybějí 
(Kirschner & Skalický in Hejný & Slavík 1990).

A3 A3

Viola pumila

Údajný výskyt v Budějovické pánvi (Dostál 1989) je velmi 
pravděpodobně mylný (chybná determinace) (Danihelka 
et al. 2009). Druh v jižní části Čech pravděpodobně nikdy 
nerostl.

A3 C2t

Vicia pannonica

Druh má v jižní části Čech s největší pravděpodobností 
pouze neofytní a nestálý charakter. Kromě náhodného 
zavlékání na pole a ruderální biotopy byl rovněž vyséván 
jako součást krmných směsek (Vaněček 1969, Chrtková in 
Slavík 1995).

- C2t

Viscum album subsp. austriacum Poddruh není na území jižní části Čech ohrožen. C4 C4a
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Aira 
praecox, Epipogium aphyllum, Hypochaeris glabra, Orchis purpurea, Pilularia globulifera, Schoenoplectus tabernaemontani, 
Sparganium angustifolium, Utricularia bremii a U. vulgaris , 
Bromus commutatus, Cyperus michelianus, Eleocharis uniglumis, Euphrasia micrantha, Herniaria hirsuta, Laserpitium 
latifolium, Malva pusilla, Melampyrum cristatum, Polycnemum arvense, Pulicaria vulgaris, Thalictrum minus, Trifolium 
rubens, Ventenata dubia, Veronica opaca a Veronica praecox
Draba muralis

Salix myrtilloides

Aira caryophyllea, Asplenium viride, Botrychium matricariifolium, Carex davalliana, , Filago 
lutescens, Gagea villosa, Helictotrichon pratensis, , , Ranunculus arvensis, Rubus 
salisburgensis, R. wimmerianus, Scheuchzeria palustris, Spergularia echinosperma Taraxacum madidum, Veronica agrestis  
a V. triloba  Ceratophyllum submersum, Coleanthus subtilis, Dryopteris borreri, 
Rubus centrobohemicus, R. henrici-egonis, R. orthostachyoides  Rubus scissoides

Carex riparia, Consolida regalis, Leucojum vernum, Rubus 
elatior, Scirpus radicans, Taraxacum paucilobum Isolepis setacea a Pinus mugo

Aphanes arvensis, Carex bohemica, Centaurium erythraea, Leersia oryzoides, Scorzonera humilis

Kategorie ohrožení /  
�reatened categories

A1 A2 A3/D1 C1 C2 C3 C4 D2
Celkem / 

Total
Červený seznam (1999) 39 43 22 193 132 156 110 - 695

Červená kniha (2013) 44 33 19 270 158 152 86 68 830

 
Atriplex rosea, Camelina alyssum, Carex buxbaumii, C. hostiana, 

Epilobium anagallidifolium, Erysimum repandum, Chenopodium murale, Kickxia spuria, Nigella arvensis, Polycnemum majus, 
Rhynchospora fusca Asperugo procumbens, Bromus racemosus, Helichrysum arenarium, Chenopodium urbicum, 
Kickxia elatine, Linaria arvensis, Phyteuma orbiculare, Taraxacum trilobifolium a T. turfosum

Silene baccifera

Anthemis cotula, Centunculus minimus, Crepis praemorsa, Dianthus superbus, Lactuca viminea, Lycopodiella inundata, Pinus 
uncinata uliginosa, Pyrola chlorantha, Viola mirabilis

Achillea styriaca, Andromeda polifolia, Pedicularis sylvatica, Teesdalia nudicaulis, Thesium 
pyrenaicum Empetrum hermaphroditum, Genista pilosa, Taraxacum scanicum

Anthriscus cerefolium trichocarpus a Inula britannica Alchemilla plicata, Melica 
transsilvanica, Pilosella lactucella, Rosa tomentosa a Salvia glutinosa Aconitum plicatum, 
Bupleurum falcatum, Eleocharis mamillata subsp. austriaca, Libanotis pyrenaica, Serratula tinctoria  

Callitriche platycarpa 

Vicia oreophila Conringia orientalis, 
Lathyrus hirsutus a Stratiotes aloides

Rosa majalis, Erophila spathulata
Potentilla anglica Hieracium laevigatum

gothicum Pyrus pyraster, Valerianella dentata 
eriosperma, Veronica alpestris

Aethusa cynapium subsp. elata, Betula carpatica, Carex digitata pallens, Festuca 
brevipila a 

Rubus  
a Taraxacum

 

 



 
 

Cyperus , Gentianella praecox bohemica,  , Potamogeton gramineus, Pseudognaphalium 
luteoalbum, Pulsatilla vernalis, Ranunculus lingua

, Dactylorhiza sambucina, 
Gentianella praecox bohemica, Orchis ustulata, Spiranthes spiralis Montia fontana
amporitana, Sedum villosum Nuphar pumila

Blysmus compressus, Gentiana verna,

Goodyera repens, Viola mirabilis
Epipogium aphyllum  

Chimaphila umbellata, Pulsatilla vernalis

Hypochaeris glabra, Pseudognaphalium luteoalbum
Bromus secalinus, Veronica opaca

Anthemis cotula, Chenopodium vulvaria
Pulicaria vulgaris

Artemisia scoparia

Taxony a jejich biotopy /  
Taxa and their habitats 
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Polní plevele / Weeds Stojaté vody / Still water bodies 

Bromus secalinus 87 Nuphar pumila 279

Veronica opaca 452 Potamogeton gramineus 325

Slatinné louky /  

Calcareous fens

Pastviny a krátkostébelné louky /  

Pastures and low-growing grasslands

Blysmus compressus 80 Botrychium multi!dum 85

Gentiana verna subsp. verna 207 Gentianella praecox subsp. bohemica 210

To!eldia calyculata 430 Spiranthes spiralis 393



Louky /  

Meadows

Bory a vřesoviště /  

Pine forests and heathlands 

Dactylorhiza sambucina 157 Chimaphila umbellata 132

Orchis ustulata var. ustulata 290 Pulsatilla vernalis var. vernalis 336

Skalnaté a kamenité biotopy 

ovlivněné člověkem /  

Human-in#uenced rock outcrops 

Listnaté lesy nižších poloh a křoviny / 

Broadleaved forests of lower 

altitudes and shrubs

Artemisia scoparia 69 Viola mirabilis 459

Rašelinné louky / Fen grasslands Prameniště / Springs

Sedum villosum 383 Montia fontana subsp. amporitana 269

Otevřené písčiny /  

Open grasslands on sandy soils

Obnažená dna /  

Exposed 'shpond bottoms

Hypochaeris glabra 226 Cyperus !avescens 150

Pseudognaphalium luteoalbum 333 Littorella uni!ora 251

Bučiny a jehličnaté lesy /  

Beech and coniferous forests

Ruderální biotopy v sídlech /  

Ruderal habitats in settlements

Epipogium aphyllum 183 Anthemis cotula 60

Goodyera repens 213 Chenopodium vulvaria 131

Vlhká ruderální místa /  

Wet ruderal habitats

Tůně, bažiny, bahnité okraje rybníků / 

Vegetation of muddy sediments

Pulicaria vulgaris 335 Ranunculus lingua 343
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Petr Lepší

Achillea tanacetifolia

Petr Lepší

Acinos arvensis  villosus 

Acinos arvensis

eglandulosus 

Petr Lepší

lycoctonum vulparia 

A. l.
vulparia

Karel Boublík

Milan Štech

A A



A. vulparia 

 

 

Aconitum callibotryon 

 

Aconitum variegatum

A. varie-
gatum. 

 

 

A. ×cammarum

Aconitum plicatum  

 

 

 

 
 

Impatiens glandulifera

Caucalidion

A A



 

Adonis aestivalis  aestivalis  

Aethusa cynapioides

Aethusa cynapium
cynapium 
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Agrostemma githago
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Aira praecox,  

A A



Ajuga chamaepitys  chamaepitys,  

 

Ajuga 
reptans

Ajuga pyramidalis, 
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Alchemilla glabricaulis

Alchemilla glabricaulis
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