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Rozšíření snědků z okruhu snědku rozkladitého (Ornithogalum 
umbellatum agg.) v jižní části Čech
Distribution of Ornithogalum umbellatum agg. in the southern part of Bohemia

Pavla Kunzová(1) • Martin Lepší (2) • Petr Koutecký(1)

Abstract: This report presents the first elaboration of current distribution of Ornithogalum umbel-
latum agg. in the southern part of Bohemia region and a comparison of the current distribution with 
historical records from this area. The taxonomical identity of members of O� umbellatum agg. was 
verified using flow cytometry. The list of current localities of all cytotypes, unconfirmed localities, 
distribution maps of all cytotypes in the southern part of Bohemia and photos of the plants in situ 
and ex situ are provided in this paper. In total, three cytotypes have been found in this region – 
O� angustifolium (2n = 3x), O� umbellatum s. str. (2n = 5x) and a cytotype of unknown taxonomical 
identity (2n ~ 7x). O� angustifolium was the most common among these cytotypes. It was found at 
83 localities of which 29 showed a long-term character – i.e. they were represented by large popu-
lations confined to semi-natural to ruderal habitats. The remaining localities originated probably as 
recent escapes of the species from cultivation. We have not confirmed 18 of 36 published localities. 
The centre of the current distribution of long-term localities is the foothills of the Novohradské 
hory Mts, especially the area between České Budějovice and Trhové Sviny. In the Budweis basin 
in the vicinity of České Budějovice where this species was found in the past at several localities, 
only one locality of long-term character was verified. Other than this we observed only new occur-
rences in the Budweis basin, which were probably connected with escapes from gardens. The spe-
cies is grown as an ornamental plant and occasionally and probably only temporarily escapes in 
the vicinity of human settlements. Occurrences with long-term character are rare in the rest of the 
studied area (Třeboňská pánev and Kaplické mezihoří phytogeographical regions). Due to inten-
sive agriculture in the second half of the 20th century this species almost totally disappeared from 
its main original habitats (mainly arable fields and meadows). Nowadays, the species grows mainly 
in substitute habitats at localities of long-term character, where it often persists vegetatively under 
suboptimal conditions. We propose transferring O� angustifolium from the category of critically 
endangered species to the category of strongly endangered species of the southern part of Bohemia 
flora. O� umbellatum s. str. and the cytotype 2n ~ 7x are both alien to the southern part of Bohemian 
flora (garden escapes) and have been found at 10 and 4 localities, respectively.
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Abstrakt: Příspěvek přináší první zpracování historického a aktuálního rozšíření zástupců okruhu 
Ornithogalum umbellatum agg. v jižní části Čech. Taxonomická příslušnost rostlin byla ověřena 
pomocí průtokové cytometrie. V článku je publikován seznam všech recentních lokalit jednotli-
vých cytotypů, neúspěšně ověřovaných lokalit, mapy rozšíření všech cytotypů v jihočeském regi-
onu a fotografie rostlin in situ a ex situ. Celkem se z tohoto okruhu v jihočeském regionu vyskytují 
tři cytotypy – O� angustifolium (2n = 3x), O� umbellatum s. str. (2n = 5x) a cytotyp neznámého 
taxonomického zařazení (2n ~ 7x). Dominuje druh O� angustifolium, který byl nalezený celkem 
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na 83 lokalitách, z toho pouze 29 lokalit vykazuje trvalejší charakter – tj. hostí bohaté populace 
na polo-přirozených až ruderálních biotopech. Zbývající lokality jsou pravděpodobně novodobé, 
vzniklé zplaněním z okrasných kultur. Celkem 18 z 36 publikovaných lokalit se ověřit nepodařilo. 
Centrem dlouhodobějšího rozšíření druhu je v současnosti Novohradské podhůří, především oblast 
mezi Českými Budějovicemi a Trhovými Sviny. V Budějovické pánvi v okolí Českých Budějovic, 
kde se druh v minulosti vyskytoval také na více lokalitách, bylo nalezeno pouze jedno naleziš-
tě trvalejšího charakteru, jinak byly v tomto území pozorovány pouze novodobé výskyty zřejmě 
související se zplaňováním druhu. Druh se recentně pěstuje jako okrasná rostlina a příležitostně 
a zřejmě přechodně v okolí sídel zplaňuje. Ve zbývajících oblastech jihočeského regionu je výskyt 
trvalého charakteru vzácný (Třeboňská pánev, Kaplické mezihoří). Z hlavního původního biotopu, 
kterým byly v minulosti v jižní části Čech pole a louky, vlivem intenzivního zemědělství v 2. polo-
vině 20. století téměř vymizel. Druh na současných lokalitách trvalého charakteru roste převážně 
v náhradních biotopech, kde často vytrvává ve sterilním stavu v suboptimálních podmínkách. Or-
nithogalum angustifolium navrhujeme přeřadit z kategorie kriticky ohrožených druhů mezi silně 
ohrožené druhy jihočeské flóry. Ornithogalum umbellatum s. str. a cytotyp 2n ~ 7x se v jižní části 
Čech vyskytuje celkem na 10 respektive 4 lokalitách a všechny tyto výskyty považujeme za dru-
hotné, tj. za zplanění z kultury.

Klíčová slova: floristika, Ornithogalum angustifolium, ploidní stupeň.

Úvod

Rod Ornithogalum L. s. l. patří do jednoděložné čeledi Hyacinthaceae (Hrouda 2019). Zahrnuje asi 
160 –300 druhů. Přesný počet druhů není známý, neboť vymezení rodu a ani taxonomie uvnitř rodu 
nejsou doposud dostatečně objasněny (Manning et al. 2009, Martínez-Azorín et al. 2011). Rod je 
široce rozšířen s centrem diverzity v mediteránní části Evropy, v západní Asii a v kapské oblasti Af-
riky (Hrouda 2010, Martínez-Azorín et al. 2011). Na území České republiky se vyskytuje (či dříve 
vyskytovalo) 7 druhů snědků ze tří podrodů (Hrouda 2010). Z podrodu Myogalum (Link) Peterm 
se u nás vyskytují dva druhy, O� boucheanum (Kunth) Aschers. – snědek hřebenitý a O� nutans L. 
– snědek nicí. Ornithogalum boucheanum je z jižní Moravy udáván jako původní druh, v součas-
né době je také pěstován a místy zplaňuje. Je řazen do kategorie ohrožení C2 (Grulich 2017). Or-
nithogalum nutans není v České republice původní, je však pěstován častěji než O� boucheanum 
a také příležitostně zplaňuje. Z podrodu Beryllis (Salisb.) Baker roste v České republice O. pyre-
naicum subsp. sphaerocarpum (Kerner) Hegi – snědek pyrenejský kulatoplodý, který se přirozeně 
vyskytuje velmi vzácně na východní Moravě a je řazen do kategorie C1 (Grulich 2017). Dalším 
zástupcem tohoto podrodu je O� brevistylum Wolfner – snědek jehlancovitý, který je udáván jen 
ze střední části Bílých Karpat, výjimečně, avšak zřejmě přechodně, byl nalezen i jinde na Moravě. 
Tento druh spadá do kategorie ohrožení C2 (Grulich 2017). Posledním podrodem vyskytujícím se 
v České republice je podrod Ornithogalum, který je na území České republiky reprezentován po-
lyploidním komplexem snědku rozkladitého (O� umbellatum agg.)� Skupina snědku rozkladitého 
zahrnuje řadu morfologicky vzájemně blízkých taxonů, které se často liší počtem chromozomů. 
Základním chromozomovým číslem skupiny je x = 9 a polyploidní série zahrnuje počty od 2n = 2x 
= 18 až po 2n = 12x = 108 (Raamsdonk 1986, Guervin 1994). V minulosti bylo ve skupině popsá-
no mnoho taxonů, avšak často nízké nebo pochybné taxonomické hodnoty, které byly rozlišová-
ny na základě drobných morfologických rozdílů. To vedlo k determinačním a nomenklatorickým 
chybám, které vyústily v nejasnou taxonomii (Martínez-Azorín et al. 2009). Nomenklatura a ta-
xonomie komplexu není uspokojivě vyřešena doposud a stejné cytotypy se v různých státech 
Evropy označují různými jmény. Např. španělští, rakouští a němečtí autoři označují triploidní 
rostliny jako O� umbella tum s. str. Pro pentaploidy a hexaploidy někteří autoři používají jméno 
O� divergens Boreau a O� vulgare Sailer, přičemž oba taxony mohou mít obě ploidie (Fischer et 


