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

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

Věnováno památce Václava Chána (* 1929 – † 2009) a Víta Grulicha (* 1956 – † 2022)

Abstract: This paper presents the first record of the occurrence of Pilosella ×iserana, a new taxon 
for South Bohemia. New localities of rare native or rare alien taxa and threatened or otherwise im-
portant taxa of the South Bohemian flora are reported and described: Aphanes arvensis, Cardamine 
chelidonia, Crepis foetida subsp  rhoeadifolia, Corydalis solida, Dianthus superbus, Diphasias-
trum ×zeilleri, Equisetum hyemale, Hibiscus trionum, Hieracium levicaule, Nicandra physalodes, 
Ornithopus perpusillus, Pilosella floribunda, Polystichum aculeatum, Potamogeton nodosus, Ru-
bus capricollensis, Silene baccifera, Veronica vindobonensis and Vulpia myuros. For some of the 
above species, regional distribution or known localities are only updated or supplemented here. 
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Abstrakt: V příspěvku je publikován prvotní záznam o výskytu chlupáčku pojizerského (Pilosella 
×iserana) v jižní části Čech a zveřejněny jsou nové nebo komentovány známé lokality původních 
i nepůvodních, ohrožených nebo jinak regionálně významných taxonů: dymnivky plné (Coryda-
lis solida), hvozdíku pyšného (Dianthus superbus), chlupáčku květnatého (Pilosella floribunda), 
ibišku trojdílného (Hibiscus trionum), jestřábníku obecného (Hieracium levicaule), kapradiny la-
ločnaté (Polystichum aculeatum), lilíku mochyňovitého (Nicandra physalodes), mrvky myšího 
ocásku (Vulpia myuros), nepatrnce rolního (Aphanes arvensis), ostružiníku drobnokvětého (Rubus 
capricollensis), ptačí nohy maličké (Ornithopus perpusillus), plavuníku Zeillerova (Diphasiast-
rum ×zeilleri), přesličky zimní (Equisetum hyemale), rdestu uzlinatého (Potamogeton nodosus), 
rozrazilu vídeňského (Veronica vindobonensis), řeřišnice vlaštovičníkovité (Cardamine chelido-
nia), silenky bobulnaté (Silene baccifera) a škardy smrduté mákolisté (Crepis foetida subsp. rho-
eadifolia). U některých těchto rostlin jsou uvedena pouze upřesnění již dříve publikovaných lokalit 
nebo jsou jinak doplněny informace o jejich rozšíření, výskytu nebo ohrožení v jihočeském regionu.
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Úvod

Další díl tohoto floristického seriálu přináší tradičně řadu významných a překvapivých objevů. Jako 
nový druh pro jižní část Čech je představen chlupáček pojizerský (Pilosella ×iserana), nalezený 
v roce 2019 na antropogenním stanovišti v Českém Krumlově. Další významnou zprávou zveřej-
něnou na tomto místě je ověření výskytu druhu Silene baccifera u Hluboké nad Vltavou, který 
byl doposud v Červené knize považován v jihočeském regionu za nezvěstný (Lepší P. et al. 2013). 
Z kategorie regionálně kriticky ohrožených taxonů jsou publikovány nové lokality šesti druhů. 
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