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Mapy obsazenosti fytochorionů
K zobrazení rozšíření rostlin je použita mapa fytochorionů (fytochorion je termín sdružující
fytogeografický okres a podokres) převzatá z Regionálně fytogeografického členění ČR (Skalický
in Hejný & Slavík 1988). Pokud byl taxon alespoň jednou v daném fytochorionu zaznamenán, je
tento fytochorion vybarven. Jsou rozlišeny tři kategorie: původní výskyt (
), adventivní
výskyt (
) a charakter výskytu neznámý (
). Toto rozlišení nebylo provedeno u orchidejí a zástupců oddělení kapradiny (Polypodiophyta), u kterých je častý druhotný výskyt vzniklý
díky snadnému šíření diaspor a možnosti uchycení na antropogenních stanovištích. Pouze u
vybraných taxonů je znázorněno aktuální (od roku 2000) rozšíření (
) versus historický
výskyt (
). U fytogeografických okresů členěných na podokresy byly mapovány výskyty v
jednotlivých podokresech. Pokud byl výskyt rostliny v literárním zdroji vztažen pouze obecně k
celému fytogeografickému okresu, který se dále člení v podokresy, pak tento údaj není v mapě
zobrazen. Fytochoriony Střední Povltaví a Táborsko-vlašimská pahorkatina, které zasahují do
území jižní části Čech dvěma částmi, a Boubínsko-stožecká hornatina, který má dvě disjunktní
části, jsou mapovány jako jeden celek, tj. k obsazení obou částí stačil výskyt v části jedné.
Záznamy z různých důvodů pochybné či nejisté (determinační omyly a nejistoty) nejsou v
mapách zobrazeny stejně jako údaje o výsadbách. Mapy nebyly vytvořeny pro taxony kategorie
D1, pro vybrané taxony v kategorii D2 a pro několik rostlin s nejasným charakterem výskytu
(např. Polemonium caeruleum a Spiraea salicifolia).
Atlas byl vytvořen pro potřeby členů a spolupracovníků Jihočeské pobočky České botanické
společnosti. Mapy byly převzaty z Červené knihy květeny jižní části Čech (Lepší et al. 2013).
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37e. Volyňské Předšumaví
37f. Strakonické vápence
37g. Libínské Předšumaví
37h. Prachatické Předšumaví
37i. Chvalšinské Předšumaví
37j. Blanský les
37k. Křemžské hadce
37l. Českokrumlovské Předšumaví
37m. Vyšebrodsko
37n. Kaplické mezihoří
37o. Kaňon Malše
37p. Novohradské podhůří
37q. Soběnovská vrchovina
38. Budějovická pánev
39. Třeboňská pánev
40. Jihočeská pahorkatina
40a. Písecko-hlubocký hřeben
40b. Purkarecký kaňon
40c. Lhotický perm
41. Střední Povltaví
42. Votická pahorkatina
42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
43a. Čertovo břemeno
67. Českomoravská vrchovina
68. Moravské podhůří Vysočiny

35d. Březnické Podbrdsko
36. Horažďovická pahorkatina
36a. Blatensko
36b. Horažďovicko
37. Šumavsko-novohradské podhůří
37a. Horní Pootaví
37b. Sušicko-horažďovické vápence
37c. Nezdické vápence
37d. Čkyňské vápence

Mezofytikum

88. Šumava
88a. Královský hvozd
88b. Šumavské pláně
88c. Javorník
88d. Boubínsko-stožecká hornatina
88e. Trojmezenská hornatina
88f. Želnavská hornatina
88g. Hornovltavská kotlina
88h. Svatotomášská hornatina
89. Novohradské hory
90. Jihlavské vrchy

Oreofytikum

