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Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XXVII
Records of interesting and new plants in the South Bohemian flora XXVII

Martin Lepší (1) • Petr Lepší (2) • Karel Boublík (3) (red.)

Věnováno památce Václava Chána

Abstract: The paper publishes the first record of the occurrence of Vallisneria spiralis, a new alien 
taxon for South Bohemia. New localities of rare native or rare alien taxa and threatened or otherwi-
se important taxa of the South Bohemian flora are reported and described: Allium senescens subsp. 
montanum, Anacamptis morio, Aphanes arvensis, Cephalanthera longifolia, Crepis praemorsa, 
Dianthus superbus, Diphasiastrum ×issleri, Eleocharis uniglumis subsp. uniglumis, Gagea villo-
sa, Galeopsis pernhofferi, Hieracium bifidum, Hydrocotyle vulgaris, Hypericum hirsutum, Lathy-
rus linifolius, Leucojum vernum, Luzula divulgata, Meum athamanticum, Montia fontana subsp. 
amporitana, Petrorhagia saxifraga, Pilosella lactucella, P  macranthela, P  piloselloides, P  schul-
tesii, Rosa gallica, Rubus passaviensis, Salvia hispanica, Triglochin palustris, Valerianella cari-
nata, Viola stagnina and Viscum album subsp. abietis  Regional distribution or known localities of 
some of the above species are updated or supplemented here.
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Abstrakt: V příspěvku je publikován prvotní záznam o výskytu zákrutichy šroubovité (Vallisneria spi-
ralis), novém adventivním druhu pro území jižní části Čech, a zveřejněny jsou nové lokality původních 
i nepůvodních, ohrožených nebo jinak významných taxonů: bahničky jednoplevé pravé (Eleocharis uni-
glumis subsp. uniglumis), bařičky bahenní (Triglochin palustris), biky obecné (Luzula divulgata), ble-
dule jarní (Leucojum vernum), česneku šerého horského (Allium senescens subsp. montanum), hrachoru 
horského (Lathyrus linifolius), hvozdíčku lomikamenovitého (Petrorhagia saxifraga), hvozdíku pyšného 
(Dianthus superbus), chlupáčku dlouholistého (Pilosella macranthela), ch. myšího ouška (P  lactucella), 
ch. Schultesova (P  schultesii), ch. úzkolistého (P  piloselloides), jestřábníku dvouklaného (Hieracium 
bifidum), jmelí bílého jedlového (Viscum album subsp. abietis), konopice Pernhofferovy (Galeopsis per-
nhofferi), koprníku štětinolistého (Meum athamanticum), kozlíčku kýlnatého (Valerianella carinata), kři-
vatce rolního (Gagea villosa), nepatrnce rolního (Aphanes arvensis), okrotice dlouholisté (Cephalanthera 
longifolia), ostružiníku pasovského (Rubus passaviensis), plavuníku Isslerova (Diphasiastrum ×issleri), 
pupečníku obecného (Hydrocotyle vulgaris), růže galské (Rosa gallica), šalvěje hispánské (Salvia hispa-
nica), škardy ukousnuté (Crepis praemorsa), třezalky chlupaté (Hypericum hirsutum), violky slatinné 
(Viola stagnina), vstavače kukačky (Anacamptis morio) a zdrojovky hladkosemenné potoční (Montia 
fontana subsp. amporitana). U vybraných druhů jsou uvedena upřesnění již dříve publikovaných lokalit 
nebo jsou jinak doplněny informace o jejich rozšíření nebo ohrožení v jihočeském regionu.
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