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ORGANIZAČNÍ ZPRÁVY

– zajímavé jednotlivé floristické nálezy z regionu jsou soustředěny a publikovány v Calluna 2012/1

Zpráva o činnosti Západočeské pobočky České
botanické společnosti za rok 2012

Eva Chvojková
předsedkyně

Západočeská pobočka ČBS měla v roce 2012 54 členů, oproti
roku 2011 tedy nezaznamenala žádnou změnu. Výbor pobočky
se v roce 2012 sešel dvakrát, s větší intenzitou se však scházela
pracovní skupina ke konání konference k 50 letům trvání Západočeské pobočky. Sídlem pobočky bylo pracoviště oddělení
botaniky Západočeského muzea v Plzni, Tylova ul. 22.

Jiří Sladký
jednatel

Z BOTANICKÉHO ŽIVOTA
Exkurze Západočeské pobočky ČBS do Kornatic
Jana Nová a Jaromír Sofron
Cílem exkurze 21. 4. 2012 bylo okolí zaniklé středověké
tvrze Mydlná (severně od Kornatic, okres Rokycany), kam
jsme se hodlali dopravit pěšky z železniční zastávky v Kornaticích. Počet účastníků se ale ustálil na ideálním čísle 5 –
byli to: Jana Nová (vedoucí, rozuměj řidič), Jitka Horková,
Jaroslava Nesvadbová, Lenka Pivoňková a Jaromír Sofron,
který se ujal zapisování –, takže jsme se celkem pohodlně
vešli do auta, ušetřili si túru a dojeli přímo do lesa.
Terénní procházku jsme zahájili na křižovatce silnice Kakejcov-Nevid s lesní asfaltkou k hájovně Hádek a Kozlu
(49°40'33" s. š., 13°36'53" v. d., cca 2,5 km SV od Kornatic)
a odtud postupovali k jihozápadu. Smíšený les svazu Carpinion nás uvítal krásně rozkvetlým jarním aspektem s naprostou
dominancí sasanky hajní. Zaznamenané druhy – dřeviny: Acer
pseudoplatanus (hojné zmlazení), Betula pendula, Carpinus
betulus (hojné zmlazení), Crataegus sp. (juv.), Euonymus europaea, Larix decidua, Picea abies, Pinus sylvestris, Quercus
petraea, Q. robur, Sambucus nigra, S. racemosa, Sorbus aucuparia; byliny: Adoxa moschatellina, Alliaria petiolata, Anemone nemorosa, Angelica sylvestris, Arctium sp., Avenella flexuosa, Calamagrostis epigejos, Cirsium arvense, Deschampsia cespitosa, Ficaria verna subsp. bulbifera, Fragaria vesca,
Galeobdolon argentatum, Galeopsis sp., Galium aparine, Geranium robertianum, Geum urbanum, Glechoma hederacea,
Lathyrus vernus, Luzula luzuloides, Lysimachia nummularia,
Maianthemum bifolium, Melica nutans, Mercurialis perennis,
Myosotis sylvatica, Oxalis acetosella, Pulmonaria obscura,
Rubus fruticosus agg., R. idaeus, Senecio ovatus, Urtica dioica, Viola reichenbachiana (herbářová položka uložena do
herbáře Západočeského muzea v Plzni – PL), V. riviniana
(PL); mechorosty: Plagiomnium affine, Pleurozium schreberi,
Polytrichum formosum.
Z lesa jsme vyšli na mokrou louku (49°40'26" s. š.,
13°36'43" v. d., cca 2,2 km SV od Kornatic), jíž protéká jeden z pramenů Kábovského potoka a ve středověku tam býval rybník. Louka je udržovaná, ale v západní části do ní silně proniká třtina křovištní, tužebník a olše. Druhy zaznamenané na louce a v olšině na březích potůčku – dřeviny: Acer
pseudoplatanus juv., Alnus glutinosa, Crataegus cf. laevigata, Fagus sylvatica juv., Sambucus nigra, S. racemosa, Sorbus aucuparia juv.; byliny: Achillea millefolium agg.,
Achillea ptarmica, Alchemilla sp., Anemone nemorosa, Angelica sylvestris, Betonica officinalis, Caltha palustris, Cardamine amara, C. pratensis, Carex brizoides, C. rostrata, C.
umbrosa, Chaerophyllum hirsutum, Chrysosplenium alternifolium (PL), Cirsium oleraceum, C. palustre, Deschampsia
cespitosa, Dryopteris carthusiana, Equisetum sylvaticum,
Ficaria verna subsp. bulbifera, Filipendula ulmaria, Galeobdolon argentatum, Galium boreale, Geum urbanum, Juncus effusus, Lathyrus pratensis, Lysimachia nummularia,
L. vulgaris, Lythrum salicaria, Mentha arvensis, Molinia
caerulea, Oxalis acetosella, Potentilla reptans, Primula
elatior, Pulmonaria obscura, Ranunculus acris, R. auricomus, R. repens, Rubus idaeus, Rumex acetosa, Sanguisorba
officinalis, Scirpus sylvaticus, Stellaria nemorum, Trollius
altissimus, Urtica dioica, Veronica beccabunga; mechorosty: Fontinalis antipyretica, Mnium undulatum.

V roce 2012 se uskutečnily tyto akce:
11. 2. 2012: Výroční členská schůze pobočky, na které byly
podány informace o zpracování výsledků FK Domažlice
2010 a FK Rokycany 2003, spolu s plánem pobočky na jarní
cyklus přednášek a exkurzí.
Po oficiálním programu schůze proběhla přednáška Tomáše Vymyslického – „Repatriace vzácných druhů rostlin
v Podyjí“ (30 účastníků).
Přednášky (konané ve spolupráci se Západočeským muzeem):
11. 1. – Zdeňka Chocholoušková: Aktuální stav ruderální
vegetace města Plzně (15 účastníků)
28. 3. – Michaela Kopečková: Hnědásek chrastavcový aneb
„Když louku kosí entomolog“ (16 účastníků)
18. 4. – Jitka Štěpánková: Květena ČR, life history jednoho
z největších projektů (14 účastníků)
Přednášky a výroční schůze se uskutečnily v přednáškovém
sále Západočeského muzea v Plzni v Kopeckého sadech 2;
byly přístupné veřejnosti.
Exkurze:
21. 4. – Údolím Kábovského potoka u Kornatic, vedoucí Jana Nová (5 účastníků), viz Calluna 18/1: 1–2.
12. 5. – Korečnickým potokem, vedoucí Ondřej Bílek (3
účastníci), viz Calluna 18/1: 2–5.
26. 5. – Za botanickými a krajinářskými zajímavostmi mezi
Koterovem a Božkovem I, vedoucí Ivana Kinská (9
účastníků), viz Calluna 18/1: 5–7.
30. 8. – Ověříme stozrník (Radiola linoides) v pískovně
u Lhoty?, vedoucí Jaroslava Nesvadbová (13 účastníků),
viz Calluna 18/1: 7–8.
Ostatní:
1.–7. 7. – Floristický kurz ČBS ve Zlatých Moravcích (2
členové pobočky)
8.–14. 7. – Floristický kurz ČBS v Prachaticích (4 členové
pobočky)
3.–7. 9. – X. sjezd ČBS, Praha (8 členů pobočky)
6.–26. 10. – Výstava 50 let Západočeské pobočky ČBS
v Plzni (mázhaus radnice města Plzně) – viz Calluna
18/1: 14–15.
12.–14. 10. – Konference k 50 letům Západočeské pobočky
ČBS v Plzni (45 účastníků) – viz Calluna 17/2 (celé číslo) a 18/1: 15.
4. 12. – Zimní setkání nad herbářovými položkami, v sídle
pobočky (10 účastníků)
– v roce 2012 byla vydána 2 čísla časopisu Calluna: 2012/1
o 23 stranách a 2012/2 o 28 stranách k 50. výročí Západočeské pobočky ČBS
– tiskem vyšly materiály z FK ČBS Rokycany a Domažlice:
Výsledky floristických kurzů ČBS v Rokycanech (2003)
a Domažlicích (2010), Zprávy Čes. Bot. Společ. 47, Příloha 2012/1
– do 10. dílu „Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae“ (Zprávy Čes. Bot. Společ.) zaslalo své nálezy 12
Západočechů, převážně členů pobočky
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murorum, Hypericum perforatum, Impatiens noli-tangere, Luzula pilosa, Mercurialis perennis, Myosotis sylvatica, Phyteuma spicatum, Ranunculus auricomus s. l., Senecio ovatus, Stellaria media, Urtica dioica, Vicia sepium, Vinca minor (dominanta podrostu), Viola reichenbachiana, V. riviniana.
Od Mydlné jsme se pustili na jihojihozápad údolím Kábovského potoka, které přetínají mohutné, dnes protržené hráze
a dosvědčují, že rybníků tu v minulosti byla celá kaskáda
(49°40'15" s. š., 13°36'24" v. d., cca 1,5 km SV od Kornatic).
Zaznamenané druhy – dřeviny: Acer pseudoplatanus, Alnus
glutinosa, Picea abies, Quercus rubra; byliny: Actaea spicata,
Adoxa moschatellina (masový výskyt), Aegopodium podagraria, Asarum europaeum, Campanula persicifolia, Cardamine
impatiens, Carex sylvatica, Crepis paludosa, Dentaria bulbifera, Galium odoratum, Glechoma hederacea, Hepatica nobilis,
Luzula pilosa, Mercurialis perennis, Petasites albus (PL), Phyteuma spicatum, Scrophularia nodosa.
Část soboty jsme tak strávili příjemnou procházkou po
jarním lese, kochali se pestrými barvami probouzející se přírody a naši dobrou náladu podtrhlo slunečné počasí. Cestou
zpět do civilizace jsme ještě krátce navštívili rezervaci Zvoníčkovna a na louce i ve velmi raném stavu identifikovali rašící prstnatce a vemeníky.

Na louce jsme si udělali také pauzu od botanizování, a nevyplnila ji svačina, nýbrž milé setkání s filmařem Václavem Chaloupkem, který bydlí v jedné z hájoven v Kozelském polesí
a některé zdejší lokality si „zahrály“ v jeho dokumentech i večerníčcích se zvířátky. Podebatovali jsme si s ním nejen o přírodě a vrátili se do lesa. Tam nás čekala historická vsuvka:
prohlídka ruin tvrze Mydlná (49°40'22" s. š., 13°36'30" v. d.,
cca 1,9 km SV od Kornatic), které jsou spolu s Lopatou nejzachovalejším pozůstatkem mezi zaniklými středověkými sídly
v tomto lesním komplexu. Asi není náhoda, že právě lokality
zaniklého osídlení často hostí zajímavou květenu. K obrannému systému tvrze patřil i bezejmenný rybník na Kábovském
potoce; na jeho břehu jsme našli tyto druhy: Crepis paludosa,
Geranium robertianum, Chaerophyllum hirsutum, Chrysosplenium alternifolium, Ranunculus repens, Urtica dioica. Druhy
zaznamenané na tvrzišti a v jeho okolí – dřeviny: Betula pendula, Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Populus tremula,
Quercus petraea, Q. rubra; byliny: Actaea spicata (PL), Adoxa
moschatellina, Aegopodium podagraria, Anemone nemorosa,
Arctium nemorosum, Asarum europaeum, Astragalus glycyphyllos, Calamagrostis arundinacea, Caltha palustris, Campanula persicifolia, Cardamine impatiens, Carex sylvatica,
Dentaria bulbifera, Festuca gigantea, Ficaria verna subsp.
bulbifera, Glechoma hederacea, Hepatica nobilis, Hieracium

Exkurze dolní částí údolí Korečnického potoka a shrnutí znalostí o území
Ondřej Bílek a Jaroslava Nesvadbová

Korečnický potok (podle některých map též Korečný či Korečínský, dříve se používal také název Točná) je levostranným
přítokem Berounky, do níž ústí v ř. km 119 mezi Sedleckem
a Nadryby. Tok pramení ve výšce asi 550 m n. m. pod vrchem
Hradiště poblíž Březiny, odkud teče směrem k západu přes
Stupno a Všenice. Těsně před zaústěním do Berounky leží na
potoce bývalý Korečnický mlýn, často zvaný také Korečník.
Délka toku je asi 8 km, a protože do Berounky ústí
v nadmořské výšce asi 286 m, činí jeho průměrný spád cca
3,3 %. Z fytogeografického hlediska je zajímavé, že údolí tohoto poměrně krátkého toku propojuje hned tři fytochoriony:

pramenná oblast východně od Březiny leží ve fytogeografickém podokresu 35a – Holoubkovské Podbrdsko, poměrně široké údolí mezi Březinou a Všenicemi už patří do fytochorionu 31a – Plzeňská pahorkatina vlastní. Území, k němuž se
vztahuje tento příspěvek, tedy přibližně dolní třetina toku
(a celé přilehlé údolí, které už je v těchto místech úzké a hluboce zaříznuté), spadá do okresu 32 – Křivoklátsko. V rámci
mapovací sítě se jedná o čtverec 6147c. Část trasy exkurze
vede územím přírodního parku Horní Berounka.
Názvosloví cévnatých rostlin se drží Klíče ke květeně
ČR (KUBÁT et al. 2002), v druhových soupisech
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holostea, S. media, Tripleurospermum inodorum, Urtica
dioica, Veronica hederifolia, V. beccabunga.

z jednotlivých lokalit exkurze je připomenuto i zařazení do
kategorií červeného seznamu (GRULICH 2012). Údaje
z exkurze v terénu zapisoval první z autorů, spoluautorka
provedla mj. podrobnou excerpci historické literatury a herbářových položek Západočeského muzea v Plzni, které se
vztahují k řešenému území.
Flóru údolí potoka zřejmě dosud nikdo podrobněji nestudoval, z území existují jen sporadické jednotlivé záznamy. První údaje pocházejí od F. Malocha (MALOCH 1913),
např. Aira caryophyllea („nad Korečínským mlýnem“, str.
130), Carlina acaulis („nad Korečínským mlýnem“, str.
184), Salvia pratensis („na loukách u Korečínského potoka“,
str. 210), Sedum boloniense („na suchopáru proti jihu nad
Korečínským mlýnem“, str. 266), Physocarpus opulifolius
(„u Korečínského potoka na Ostrově i pod ním“, str. 280) či
Trifolium fragiferum („dle Korečínského potoka“, str. 287).
Několik novodobých údajů přináší PEŠEK (1966), který
např. na str. 42 uvádí nález Thlaspi alpestre, dále Sedum album („u Korečníku“, str. 73) a Sedum sexangulare („nad
Korečníkem“, str. 76). V případě výskytu Aurinia saxatilis
(„nad Korečníkem“, str. 43) odkazuje autor na údaj F. Malocha (MALOCH 1913). Jediný dohledaný fytocenologický
záznam představuje snímek akátiny „nad pravým břehem
Točné u Korečníku“ (SOFRON 1967).
V herbářích Západočeského muzea je uloženo několik
herbářových položek, z nichž většina pochází od F. Malocha;
bohužel se vztahují převážně k hornímu toku v okolí Březiny.
Na dolním toku byly Malochem učiněny sběry Teucrium
botrys (1897), Pastinaca sativa subsp. urens (1909) a Rosa
dumalis subsp. coriifolia (1924). Z posledních desetiletí odtud
pocházejí jen dva sběry: Aurinia saxatilis (M. Šandová 1971)
a Polypodium vulgare (J. Sofron 1977). Nepublikovaná zpráva z mapování biotopů (CHOCHOLOUŠKOVÁ 2004) upozorňuje ze zajímavějších druhů pouze na výskyt Aruncus vulgaris. Žádnou publikaci zabývající se přímo tímto územím se
dohledat nepodařilo. I z tohoto důvodu byla jedna z jarních
exkurzí západočeské pobočky ČBS vedena dolní částí tohoto
údolí, konkrétně od ústí potoka do Berounky po Stupno.
Exkurzi jsme zahájili 12. května 2012 v deštivém počasí
a skromném počtu tří účastníků (vedle autorů příspěvku ještě L. Pivoňková) na železniční zastávce Sedlecko. Než jsme
se přesunuli po červené turistické značce údolím potoka
Lužnice do údolí Berounky (asi 1 km severně), přestalo pršet. U nedalekého ústí Korečnického potoka jsme tak mohli
už začít vesele botanizovat.
První studovanou lokalitou (přesná lokalizace této i
všech dalších lokalit je patrná z obr. na str. 2) byly břehy
a doprovodný porost podél upraveného koryta potoka, který
protéká těsně před svým ústím již širokou nivou Berounky.
Dominantou liniového břehového porostu je olše, v podrostu
převládají nitrofilní a vlhkomilné druhy jako chrastice, kopřiva či hluchavka skvrnitá.

O něco výše obtéká potok areál bývalého mlýna, který
v současnosti prochází rekonstrukcí, podél potoka vede zeleně značená turistická cesta. S blízkostí člověkem ovlivněných stanovišť koresponduje zastoupení synantropních až
ruderálních druhů (např. pitulník postříbřený), přesto dominují druhy potočních niv (čistec lesní aj.).
2. Potoční niva u turistické cesty kolem Korečnického mlýna:
Acer platanoides, Adoxa moschatellina, Aegopodium
podagraria, Anthriscus sylvestris, Caltha palustris, Carduus
crispus, Carex brizoides, Carpinus betulus, Chaerophyllum
aromaticum, Ch. hirsutum, Cirsium arvense, Dryopteris filix-mas, Equisetum arvense, Fagus sylvatica juv., Filipendula ulmaria, Fraxinus excelsior, Galeobdolon argentatum,
Geranium robertianum, Geum urbanum, Glechoma hederacea, Heracleum sphondylium, Hypericum perforatum, Lapsana communis, Lysimachia nummularia, Moehringia trinervia, Poa nemoralis, Quercus robur juv., Rubus idaeus,
Rumex acetosa, Salix caprea, Scirpus sylvaticus, Senecio
ovatus, Stachys sylvatica, Stellaria nemorum, Symphytum
officinale, Tanacetum vulgare, Taraxacum sect. Ruderalia,
Thlaspi caerulescens, Ulmus glabra, Viola arvensis.
Východně od mlýna je údolí potoka již velmi úzce zaříznuté
mezi strmými svahy s četnými drolinami a skalními výchozy,
což se odráží i v druhovém složení. Převládající dřevinou je
zde habr, místy doplněný akátem. Na nestabilizované suti
dominuje bažanka vytrvalá, jako subdominanty se uplatňují
pitulník horský a obě netýkavky. Na zastíněných výchozech
jsou nápadné porosty osladiče (z těchto míst pochází i sběr
Polypodium vulgare J. Sofrona z roku 1977). Velké pokryvnosti dosahují také další kapradiny a hojné jsou i acidofyty
(bika hajní, metlička křivolaká či jestřábník zední).
3. Úzká zaříznutá údolnice a strmé svahy údolí nad Korečnickým mlýnem:
Acer platanoides, Adoxa moschatellina, Ajuga reptans,
Alliaria petiolata, Anemone nemorosa, Asarum europaeum,
Avenella flexuosa, Campanula persicifolia, Cardamine impatiens, Carpinus betulus, Corylus avellana, Dryopteris carthusiana, D. dilatata, D. filix-mas, Euphorbia dulcis, Galeobdolon montanum, Galium aparine, Geranium robertianum, Geum urbanum, Gymnocarpium dryopteris, Hedera helix, Hepatica nobilis, Hieracium murorum, Impatiens noli-tangere,
I. parviflora, Lathyrus vernus, Luzula luzuloides, Melica nutans, Mercurialis perennis, Mycelis muralis, Oxalis acetosella, Picea abies, Poa nemoralis, Polypodium vulgare, Pulmonaria obscura, Quercus robur, Robinia pseudacacia, Sambucus racemosa, Stellaria holostea, Ulmus glabra, Urtica dioica, Vaccinium myrtillus, Viola reichenbachiana, V. riviniana.
Dále proti proudu je druhové složení podrostu silněji ovlivněno lesnickým hospodařením. Na svazích (zejména na levobřežním) ve výsadbě převládá smrk, což se zejména při
úpatích projevuje degradací bylinného patra a účastí různých
nenáročných druhů kulturních lesů (např. šťavel, starček
vejčitý, jestřábníky, ostružiníky). Místy dochází k podsvahovým vývěrům, na něž jsou vázány některé mokřadní druhy
jako škarda bahenní, pomněnky či ptačinec mokřadní. Skalní výchoz, na nějž upozorňuje ve zprávě z mapování biotopů
i CHOCHOLOUŠKOVÁ (2004), zde hostí mj. udatnu lesní
a puchýřník křehký.

1. Olšina podél potoka mezi bývalým Korečnickým mlýnem
a ústím do Berounky:
Acer pseudoplatanus, Aegopodium podagraria, Alliaria petiolata, Alnus glutinosa, Arctium lappa, Artemisia
vulgaris, Athyrium filix-femina, Betula pendula, Capsella
bursa-pastoris, Cardamine amara, Carduus crispus, Cerastium sp. (cf. glutinosum), Chelidonium majus, Corylus
avellana, Crataegus sp., Dactylis glomerata, Euonymus
europaea, Festuca gigantea, F. rubra, Ficaria verna subsp. bulbifera, Galeobdolon montanum, Galeopsis sp., Galium aparine, Impatiens noli-tangere, I. parviflora, Lamium album, L. maculatum, Myosoton aquaticum, Phalaris
arundinacea, Poa annua, P. trivialis, Prunus padus, Ranunculus repens, Rubus caesius, Rumex obtusifolius, Salix
fragilis, Sambucus nigra, Scrophularia nodosa, Stellaria

4. Svahy údolí:
Aruncus vulgaris (C4a), Calamagrostis arundinacea, Carex brizoides, Crepis paludosa, Cystopteris fragilis, Deschampsia cespitosa, Dryopteris dilatata, Epilobium angustifolium,
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Bromus hordeaceus, Campanula patula, Cardamine pratensis, Carex brizoides, C. caryophyllea, C. hirta, C. nigra,
C. ovalis, C. pallescens, Centaurea jacea, Cerastium holosteoides subsp. triviale, Crepis biennis, Epilobium angustifolium,
Festuca rubra, Filipendula ulmaria, Galium album, Geranium palustre, G. pratense, Heracleum sphondylium, Holcus
lanatus, Hypericum maculatum, Lathyrus pratensis, Lolium
perenne, Lotus corniculatus, Luzula campestris, Lychnis flos-cuculi, Lythrum salicaria, Phleum pratense, Plantago lanceolata, Potentilla anserina, Prunella vulgaris, Ranunculus
acris, R. repens, Rumex acetosa, Sanguisorba officinalis, Saxifraga granulata, Scirpus sylvaticus, Tanacetum vulgare, Taraxacum sect. Ruderalia, Trifolium pratense, T. repens, Veronica chamaedrys, V. serpyllifolia, Vicia cracca.

Fragaria moschata, Geranium robertianum, Hieracium laevigatum, H. murorum, Holcus lanatus, Impatiens noli-tangere, I.
parviflora, Lonicera xylosteum, Lysimachia nummularia, Melica nutans, Moehringia trinervia, Mycelis muralis, Myosotis
palustris agg., Oxalis acetosella, Picea abies, Poa nemoralis,
Rubus idaeus, Senecio ovatus, Stellaria alsine, Tussilago farfara, Vaccinium myrtillus, Veronica officinalis, Vicia sepium.
Před prvními chatkami na levém břehu vystupuje turistická
cesta nad potoční nivu, v těchto místech jsme zaznamenali
nepříliš rozlehlou paseku s dominantní třtinou křovištní
a další typickou flórou.
5. Paseka u turistické cesty (okraj lesního porostu u chat severně od Střapole):
Calamagrostis epigejos, Carpinus betulus, Cirsium vulgare, Epilobium angustifolium, Heracleum sphondylium,
Moehringia trinervia, Poa annua, Quercus robur, Rubus
fruticosus agg., R. idaeus, Rumex acetosella, R. obtusifolius,
Sambucus nigra, S. racemosa, Senecio viscosus, Stellaria
alsine, S. media, Urtica dioica.

Naproti louce lemuje cestu k západnímu okraji Všenic sušší
mez, dříve pravděpodobně vypásaná, v současnosti značně
ruderalizovaná, zčásti osázená vlašskými topoly a zarůstající
křovinami. Pravděpodobně díky spilitovému podloží se dosud
vyznačuje porostem válečky prapořité a výskytem některých
teplomilných druhů (řepík lékařský, jahodník trávnice či ovsíř
pýřitý). Fragmenty xerotermních stanovišť se pak nacházejí
také na několika zídkách, ohraničujících zahrady na východním okraji Všenic. Druhový soupis z obou dílčích lokalit byl
doplněn o pozorování prvního autora z 21. 7. 2012.

Mezi výše zmíněnými chatami a potokem prochází turistická cesta přes silně zanedbanou vlhčí louku, nyní nápadnou
vedle několika druhů pcháčů výrazným aspektem krvavce
totenu a pryskyřníků.

10. Mez nad cestou k západnímu okraji Všenic:
Avenula pubescens, Brachypodium pinnatum, Centaurea
jacea, Cerastium arvense, Convolvulus arvensis, Fragaria
viridis, Galium album, G. verum, Hypericum perforatum,
Knautia arvensis, Linaria vulgaris, Lotus corniculatus, Lysimachia nummularia, Poa angustifolia, Populus nigra
´Italica´, Potentilla reptans, Prunus padus, P. spinosa, Rosa
canina, Sanguisorba officinalis, Veronica chamaedrys, Vicia
hirsuta, Viola canina.

6. Louka pod chatami severně od Střapole:
Aegopodium podagraria, Alchemilla glabra, Alopecurus
pratensis, Angelica sylvestris, Cardamine pratensis, Chaerophyllum aromaticum, Cirsium arvense, C. oleraceum,
C. palustre, Dactylis glomerata, Elytrigia repens, Glechoma
hederacea, Holcus lanatus, Lathyrus pratensis, Lychnis flos-cuculi, Poa pratensis, Ranunculus acris, Rumex acetosa,
Stellaria nemorum, Urtica dioica, Veronica chamaedrys.
Další část cesty vedoucí nivou potoka přinesla vedle opakujících se nálezů z níže položených úseků zpestření dřevinného patra, mj. o zjevně introdukované výsadby olše šedé a jírovce. Pod soutokem Korečnického potoka s oboustrannými
přítoky, tvořícími hranici přírodního parku Horní Berounka,
prochází cesta také přes bývalou louku, v současnosti intenzivně zarůstající náletem osiky a křovin. Poblíž levostranného přítoku jsme zaznamenali také několik zplanělých okrasných druhů (plicník lékařský, brčál barvínek).

11. Zídky na východním okraji Všenic:
Ballota nigra, Cerastium arvense, Poa compressa, Potentilla argentea, P. erecta, P. tabernaemontani, Thlaspi
caerulescens.
Další podrobněji studovanou lokalitou byl mokřad na severním okraji Všenic poblíž brodu za požární nádrží. Jednalo se
o podrost mokřadní olšiny v lokálně rozšířené nivě, v době
exkurze silně proředěné (většina stromů vykácena). Dominantami jsou blatouch, tužebník, subdominantou je místy
škarda bahenní. Druhový soupis z této lokality byl doplněn
o pozorování prvního autora z 21. 7. 2012, která se vztahují
také k nejbližšímu okolí toku a požární nádrže (což je
i případ štětičky chlupaté). Sběr Virga strigosa z této lokality nakonec ozdobil i říjnovou výstavu k 50. výročí západočeské pobočky ČBS.

7. Lužní les v nivě nad chatami:
Acer platanoides, A. pseudoplatanus, Aesculus hippocastaneum, Alnus incana, Chelidonium majus, Euonymus
europaea, Filipendula ulmaria, Milium effusum.
8. Zarostlá bývalá louka podél cesty:
Acer platanoides, A. pseudoplatanus, Achillea millefolium, Alopecurus pratensis, Anthriscus sylvestris, Chaerophyllum aromaticum, Elytrigia repens, Geranium pratense,
Populus tremula, Prunus avium, P. spinosa, Pulmonaria officinalis, Ranunculus auricomus, Sorbus aucuparia, Urtica
dioica, Vinca minor.

12. Mokřad u brodu na severním okraji Všenic a niva v okolí požární nádrže:
Alnus glutinosa, Anemone nemorosa, Athyrium filix-femina, Caltha palustris, Calystegia sepium, Cardamine
amara, Carex brizoides, C. hirta, Chaerophyllum hirsutum,
Crepis paludosa, Epilobium ciliatum, Equisetum arvense,
Festuca gigantea, Ficaria verna subsp. bulbifera, Filipendula ulmaria, Galeopsis cf. tetrahit, Galinsoga quadriradiata,
Glyceria fluitans, Juncus bufonius, Persicaria amphibia,
Phleum pratense, Prunus avium, Ranunculus lanuginosus,
Salix fragilis, Scirpus sylvaticus, Stachys sylvatica, Vicia
cracca, Virga strigosa.

Nad soutokem s oběma přítoky se údolí směrem ke Všenicům
již více rozevírá a mezi turistickou cestou a potokem se nachází převážně vlhčí, druhově velmi pestrá louka. Mezi druhy
s největší pokryvností zde patří pryskyřník prudký, krvavec
toten či jitrocel kopinatý, zajímavostí je hojný výskyt lomikamene zrnatého či celkem šest zaznamenaných druhů ostřic.
Druhový soupis z této lokality pořízený během květnové exkurze byl doplněn o pozorování prvního autora z 21. 7. 2012.
9. Louka na západním okraji Všenic:
Achillea millefolium, Alchemilla sp., Alopecurus pratensis, Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum elatius,

Několik dalších zápisů jsme učinili podél zeleně značené turistické cesty od východního okraje Všenic ke Stupnu, resp.
k tzv. Korečnickému (Korečnému, Koreckému) rybníku.
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proměnou. Většinu druhů doložených ze zkoumaného území
se na žádné z lokalit ověřit nepodařilo; z dnešního hlediska se
historická data vztahují k nepochybně méně zalesněné a intenzivněji využívané krajině. Naopak většinu novodobých nálezů
z druhé poloviny 20. století jsme potvrdili i v současnosti.
Věříme, že exkurze přispěla k lepšímu poznání flóry popsaného území. Celkové hodnocení území si však dovolíme
odložit na někdy příště – horní část údolí Korečnického potoka totiž na své bližší prozkoumání stále čeká.

Zde se v podrostu akátiny na skalkách nad cestou vyskytují
mj. četné druhy kapradin.
13. Skalky nad cestou poblíž Korečnického rybníka (tzv.
„staré koupaliště“):
Asplenium septentrionale, A. trichomanes, Chelidonium
majus, Cystopteris fragilis, Dryopteris filix-mas, Euphorbia
cyparissias, Fragaria vesca, Geranium robertianum, Hylotelephium maximum, Larix decidua, Poa compressa, Robinia pseudacacia.
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Exkurze dospěla ke svému cíli krátce po poledni; její poslední zastávkou byl stupenský hřbitov. Avšak nejednalo se
jen o symbolické zakončení – i tady jsme ještě pořídili několik zajímavých floristických zápisů. Vedle několika druhů
rozchodníků (včetně r. španělského) jsme si všimli i jestřábníků rostoucích podél cesty od hřbitova ke kostelu. Na rumišti u hřbitova pak roste bohatá populace štětičky chlupaté.
14. Hřbitov ve Stupně a jeho nejbližší okolí:
Fragaria viridis, Hieracium aurantiacum (C3), Hieracium cymosum (C4a), H. pilosella, Myosotis stricta, Potentilla supina, Sedum acre, S. hispanicum, S. spurium, Valerianella locusta, Virga strigosa.
Pro doplnění poznatků z trasy jarní exkurze navštívil první
z autorů tohoto příspěvku dne 9. 9. 2012 ještě navíc spilitový výchoz nad Korečnickým mlýnem, ležící při zaústění
údolí potoka do kaňonu Berounky. Jedná se o xerotermní
stanoviště na jižně až jihozápadně orientovaném svahu, vystupující nad okolní lesní (převážně habrové) porosty. Lokalita odpovídá místu sběru herbářové položky tařice skalní od
M. Šandové z roku 1971 a vedle skalní vegetace hostí také
některé xerofilní dřeviny. Na lokalitě se vyskytuje několik
zástupců lišejníků rodů Cladonia a Parmelia; mechové,
resp. lišejníkové patro však nebylo blíže studováno.

Za botanickými a krajinářskými zajímavostmi
mezi Koterovem a Božkovem
Ivana Kinská
V sobotu 26. května 2012 se sešlo na konečné trolejbusu č. 13
v Plzni-Černicích deset zájemců o poznání botanických zajímavostí jihovýchodního okraje Plzně – Jitka Horková, Ivana
Kinská, Miroslav Klán, Lucie Klánová, Jaroslava Nesvadbová,
Jana Nová, Sylvie Pecháčková, Lucie, Martin, Ivona a Pavel
Steinbachovi. Na poměrně malém území mezi Černicemi a
Božkovem lze nalézt širokou škálu zajímavých biotopů – od
druhově pestrých nivních luk s Thalictrum lucidum u Koterova
a Potentilla alba u Božkova, vlhkých pcháčových luk s Dactylorhiza majalis přes fragmenty sušších ovsíkových luk až po
suché semiruderální trávníky a skalní vegetaci. Na strmých
svazích nad Úslavou se vyskytují kromě převažujících akátin i
zbytky dubohabřin a acidofilních doubrav. V jižní části navštíveného území se nachází řada rozsáhlejších ruderálních ploch.
Zápisky postupně prováděly J. Nová a S. Pecháčková,
doklady pro herbář Západočeského muzea v Plzni (PL) soustřeďovala J. Nesvadbová. Nomenklatura je dle Klíče ke
květeně ČR (KUBÁT et al. 2002). Zkoumané území leží
v poli 6246 středoevropského mapování.
Od zastávky trolejbusu u obchodního centra jsme se vydali po silničce vedoucí podél náspu dálnice po proudu Černického potoka, který je v těchto místech zcela regulovaný a sevřený kamennou dlažbou. Na okrajích asfaltové komunikace,
v příkopech a na neudržovaných stráňkách až k podchodu pod
silničním mostem (1,7–2,1 km JJZ od kóty Háje) jsme zaznamenali výskyt Arrhenatherum elatius, Brassica napus subsp. napus, Campanula patula, Carex muricata agg., Cytisus
scoparius, Dactylis glomerata, Daucus carota, Dipsacus cf.
fullonum, Euphorbia esula, Galium mollugo, Hieracium cf.
caespitosum, H. pilosella, Leontodon hispidus, Leucanthemum sp., Linaria vulgaris, Lotus corniculatus, Medicago lupulina, Ranunculus repens, Rosa canina s.l., Rumex crispus,
Sambucus nigra, Silene latifolia subsp. alba, Symphytum

15. Skála s křížem nad Korečnickým mlýnem (a jižní stráň
v jejím nejbližším okolí):
Ajuga genevensis, Allium senescens subsp. montanum
(C4a), Asplenium septentrionale, A. trichomanes, Aurinia
saxatilis subsp. saxatilis (C4a), Campanula rotundifolia,
Carpinus betulus, Corylus avellana, Cotoneaster integerrimus (C4a), Crataegus sp., Cytisus nigricans, Euphorbia cyparissias, Fallopia convolvulus, Festuca ovina, F. rupicola,
Frangula alnus, Hieracium pilosella, H. sabaudum, Hieracium schmidtii (C4a), Hylotelephium maximum, Hypericum perforatum, Lychnis viscaria, Poa nemoralis, Polygonatum odoratum, Potentilla tabernaemontani, Prunus spinosa, Pyrus pyraster (C4a), Quercus robur, Rhamnus cathartica, Robinia pseudacacia, Rosa canina, Rubus sp., Rumex
acetosella, Sorbus aucuparia, Sorbus torminalis (C4a), Veronica officinalis, Vincetoxicum hirundinaria.
V navštíveném území bylo na 15 dílčích lokalitách pořízeno
celkem 390 floristických záznamů cévnatých rostlin. Určeno
přitom bylo celkem 244 taxonů, z nichž 8 (Aruncus vulgaris,
Sorbus torminalis, Allium senescens subsp. montanum, Aurinia saxatilis subsp. saxatilis, Cotoneaster integerrimus,
Hieracium schmidtii, Hieracium cymosum a Pyrus pyraster)
patří k vzácnějším druhům naší květeny, vyžadujícím pozornost (C4a). Další taxon, Hieracium aurantiacum, patří sice podle červeného seznamu k druhům ohroženým (C3),
nicméně s ohledem na charakter výskytu (zplanělý
z kultury) nelze nález hodnotit jako významný. Za zmínku
stojí i nálezy invazního taxonu Virga strigosa.
Při srovnání aktuálních druhových soupisů s historickými
záznamy a sběry pořízenými F. Malochem (který v území působil hlavně v letech 1896–1909) je zřejmé, že krajina v okolí
Korečnického potoka prošla za více než sto let značnou
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officinale, Trifolium pratense, T. repens, Tussilago farfara,
Vicia cracca, V. sepium, V. cf. villosa (PL); za podchodem
ještě Cornus sanguinea, Galium aparine, Ligustrum vulgare
a v korytě potoka Veronica beccabunga.
Za podchodem potok kamennou dlažbu opouští a kromě
úseku pod mostkem vedoucím k malé chatové oblasti pokračuje dál k Úslavě přírodě bližším korytem. V tomto úseku se na
loukách nad levým břehem potoka nachází registrovaný významný krajinný prvek Mokřad na Černickém potoce – jižní
část, který byl další zastávkou naší trasy (1,6 km JJZ od kóty
Háje, 49°42'25,672" s. š., 13°25'55,392" v. d.). Pcháčová loučka s navazující sušší částí je v současné době místem
s nejbohatším výskytem Dactylorhiza majalis v Plzni. Kromě
tohoto druhu jsme zde nalezli Alchemilla sp., Anthoxanthum
odoratum, Alopecurus pratensis, Avenula pubescens, Bistorta
major, Briza media, Caltha palustris, Carex brizoides, C. nigra, C. panicea, Cirsium oleraceum, Equisetum palustre, Eriphorum angustifolium (PL), Festuca pratensis, Filipendula
ulmaria, Holcus lanatus, Lychnis flos-cuculi, Ranunculus
acris, Rumex acetosa, Sanguisorba officinalis, Scirpus sylvaticus, Symphytum officinale, Valeriana dioica. Osud této zajímavé lokality závisí na pravidelném sečení, které v posledních
několika letech uskutečňovala skupina dobrovolníků.
Do Koterova jsme pokračovali po polní cestě podél železniční trati. V okolí cesty lze nalézt mezi rozsáhlejšími ruderálními plochami i fragmenty ovsíkových luk. Na jedné z nich
(49°42'28,978" s. š., 13°25'50,841" v. d.), donedávna pravidelně kosené a stále druhově bohaté, jsme zaznamenali Achillea
millefolium, Alopecurus pratensis, Anthoxanthum odoratum,
Anthriscus sylvestris, Arrhenatherum elatius, Avenula pubescens, Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus, Campanula patula, Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Galium mollugo,
G. verum, Heracleum sphondylium, Holcus lanatus, Leontodon
hispidus, Lychnis flos-cuculi, Medicago lupulina, Melilotus sp.,
Plantago lanceolata, Poa pratensis, P. trivialis, Ranunculus
acris, Rumex acetosa, Saxifraga granulata, Taraxacum sect.
Ruderalia, Trifolium pratense, Trisetum flavescens, Veronica
chamaedrys. Od železniční trati jsme se po zpevněné cestě a podél
silnice přesunuli do Koterova, na okraji pole a okrajích cesty
mezi křovinami jsme nalezli Centaurea cyanus, Cerastium arvense, Chelidonium majus, Geranium robertianum, Geum urbanum, Leucanthemum vulgare agg., Lychnis flos-cuculi, Papaver dubium, Poa nemoralis, P. pratensis, P. trivialis, Reseda
lutea, Tripleurospermum inodorum.
Za mostem přes Úslavu jsme se pustili ještě před památkově chráněnou koterovskou návsí po cestě vlevo a u zdi jednoho z místních statků zaznamenali Armoracia rusticana
a Malva neglecta. Další zastávkou exkurze byly louky v nivě
Úslavy, z větší části bohužel v době exkurze už posekané. Záplavu Thalictrum lucidum, kterou se jinak tyto louky pyšní,
jsme tedy již nespatřili, přesto se nám podařilo učinit řadu zajímavých nálezů. Při okraji pole vpravo od cesty vedoucí loukami (1,3 km ZJZ od kóty Háje, 321 m n. m.) nás potěšil nález Myosurus minimus (PL), dále jsme nalezli Apera spica-venti, Arabidopsis thaliana, Bromus sterilis, Capsella bursa-pastoris, Descurainia sophia, Fallopia convolvulus, Galium
aparine, Gnaphalium uliginosum, Juncus bufonius, Lamium
amplexicaule, Lithospermum arvense, Myosotis arvensis, Papaver argemone, Ranunculus sceleratus, Rorippa palustris,
Stellaria media, Thlaspi arvense, Tussilago farfara, Veronica
arvensis, V. chamaedrys, V. persica, Viola arvensis.
Po cestě vedoucí loukami jsme pokračovali dále směrem
k lávce přes Úslavu a po pravé straně od cesty (900 m Z od
kóty Háje) jsme zaznamenali výskyt Alchemilla sp., Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius, Colchicum autumnale,
Deschampsia cespitosa, Galium album, Geranium pratense,
Holcus lanatus, Lathyrus pratensis, Lychnis flos-cuculi,

Ranunculus acris, Rumex crispus, Sanguisorba officinalis,
Symphytum officinale a Thalictrum lucidum, a ve vlhčích depresích dále Cardamine pratensis, Carex acuta, C. hirta,
C. ovalis, C. vulpina (PL), Equisetum palustre, Juncus articulatus, J. conglomeratus, J. effusus, Lotus uliginosus, Lysimachia nummularia a Phalaris arundinacea. Vlevo od cesty jsme
nalezli porost s Carex brizoides, Ficaria verna subsp. bulbifera, Filipendula ulmaria, Lychnis flos-cuculi, Lythrum salicaria, Potentilla reptans, Ranunculus auricomus a Scirpus sylvaticus. Vegetace zde názorně odráží mikroreliéf údolní nivy. Seznámit se s ním lze i z pohledu z ptačí perspektivy, z vyhlídky
startovací rampy pro závěsné létání při silnici z Koterova do
Božkova, kam jsme se po prohlídce nivních luk vydali.
Při polní cestě vedoucí vzhůru z nivy Úslavy k silnici
z Koterova do Božkova (800 m ZJZ od kóty Háje) jsme nalezli Avenula pubescens, Knautia arvensis, Leucanthemum
ircutianum, Saxifraga granulata, Thalictrum lucidum, Trifolium dubium, a na kraji pole Erodium cicutarium, Euphorbia helioscopia, Lycopsis arvensis a Polygonum aviculare, a
dále u cesty Bromus sterilis, Chaerophyllum bulbosum, Falcaria vulgaris, Matricaria discoidea, M. recutita, Poa humilis (PL) a Ranunculus bulbosus.
Při silnici od Koterova směrem k vyhlídce nás zaujala
Cuscuta europaea rostoucí na kopřivě. Na vyhlídce
(49°43'18,194" s. š., 13°26'5,488" v. d.) jsme se pokochali
pohledem na nivu Úslavy s krásně zachovanými říčními meandry a zřetelným reliéfem vytvořeným řekou (zaniklý meandr přímo pod vyhlídkou, zvlněný terén nivy s lokálními
zamokřenými depresemi s odlišnou vegetací) a poté jsme se
vydali po silničce dál až k odbočce vedoucí na vrchol vrchu
Háje (436 m n. m.). U bunkru při cestě (49°43'14,073" s. š.,
13°26'17,433" v. d.) nás zaujaly druhy Cynoglossum officinale (PL) a Silene alba, na okraji lesa Veronica officinalis.
Obešli jsme lesní porost ze severu a na vrcholu Háje nás potěšil okraj pole severně od cesty s výskytem Aphanes arvensis, Anagallis arvensis, Centaurea cyanus, Geranium pusillum (PL), Hypericum perforatum a Scleranthus annuus.
Po obhlídce vrcholové partie Hájů jsme se vydali na druhou, jižní stranu kopce, do které se v minulosti zahryzla těžba
spilitů. Ta trvala do roku 1979 a postupně vytvořila čtyřetážový lom. Od té doby byla lokalita ponechána samovolnému
vývoji a stalo se z ní území s vysokou přírodovědnou hodnotou, významné nejen plošně rozsáhlým výskytem skalní vegetace, ale rovněž z hlediska výskytu vzácnějších druhů ptáků,
plazů a teplomilného a suchomilného hmyzu. Nutno podotknout, že k těmto pozitivním změnám v minulosti člověkem
silně narušené lokality došlo bez nutnosti nákladných rekultivací území. Z přírodovědného hlediska se rozhodně vyplatilo
dát přírodě čas k tomu, aby si od následků lidských zásahů
pomohla sama. Příroda rekultivuje sice pomalu, ale výsledek
bývá kvalitnější než sebelépe plánované navážky a umělé výsadby – a je zadarmo. Celé území koterovského lomu má rovněž velký naučný a výletní potenciál do budoucna, je zde několik míst s dalekým rozhledem, lom je zajímavý i z geologického hlediska – těžební činnost tu odkryla několik profilů
tzv. polštářových láv. Jeho význam dokresluje i to, že tento
lom měl být cílem jedné z exkurzí Mezinárodního geologického kongresu, který hostila Praha v roce 1968. Na horní hraně
lomu (49°43'9,635" s. š., 13°26'29,899" v. d.) jsme zaznamenali druhy Ajuga genevensis, Alyssum alyssoides (PL), Arabis
glabra, Arenaria serpyllifolia, Centaurea stoebe, Cytisus
scoparius, Erysimum durum (PL), Euphorbia cyparissias,
Hieracium cf. bauhini (PL), Hieracium cf. cymosum (PL),
Poa compressa, Potentilla tabernaemontani, Salix caprea,
Sanguisorba minor, Securigera varia a Trifolium campestre.
Při sestupu po východním okraji lomu jsme v přilehlém
háji (49°43'7,404" s. š., 13°26'35,614" v. d.) zaznamenali
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Astragalus glycyphyllos, Chelidonium majus, Fragaria viridis, Geum urbanum, Hieracium sabaudum, Lonicera xylosteum, Myosotis sparsiflora (PL), Rubus caesius, Trifolium
medium a Viola hirta, níže na úrovni plató 3. etáže jsme podél
příjezdové cesty nalezli Alisma plantago-aquatica a o kousek
níže Achillea millefolium, Alliaria petiolata, Armoracia rusticana, Arrhenatherum elatius, Campanula rapunculoides, Carex ovalis, Carlina vulgaris, Centaurea jacea, Cerastium holosteoides subsp. triviale, Convolvulus arvensis, Euphorbia
cyparissias, Falcaria vulgaris, Knautia arvensis, Leontodon
hispidus, Pastinaca sativa, Plantago lanceolata, Potentilla
neglecta Baumg. (Kubát et al. 2002 ji zahrnují do druhu Potentilla argentea), Rumex acetosa a Trifolium repens.
V prostoru dvou horních etáží lomu jsme rovněž zaznamenali
Campanula rotundifolia, Leucanthemum ircutianum (PL),
Poa humilis, Sedum spurium (PL) a dále Brachypodium pinnatum, Bromus hordeaceus, Carex muricata, Cerastium glutinosum, Convolvulus arvensis, Cornus sanguinea, Echium vulgare, Epilobium angustifolium, Filago arvensis, Plantago media, Poa compressa, Sedum album, Verbascum densiflorum, a
na cestě vedoucí do nižších partií lomu nás potěšil nález Petrorhagia prolifera (PL). Na plató 2. etáže jsme obdivovali
velkoplošný výskyt skalní vegetace s dominantním Sedum album a dále s Arabis glabra, Festuca sp., Hieracium cymosum,
Poa compressa, Sanguisorba minor a Trifolium arvense. Nutno poznamenat, že vzhledem k horkému počasí panujícímu na
konci května 2012 byla determinace řady nalezených druhů
obtížná, protože vegetace na spilitovém podkladu orientovaném k jihu byla značně postižená dlouhodobým suchem.
Po prohlídce lomu jsme pokračovali dál směrem k Božkovu a s ohledem na pokročilý čas jsme udělali jen krátkou
zastávku na vyhlídce při silnici nad Božkovem
(49°43'24,960" s. š., 13°26'19,106" v. d.). Na okraji pole nás
zde zaujaly Neslia paniculata (PL) a Onopordum acanthium.
Z vyhlídky jsme se vydali již přímo na konečnou trolejbusu č.
12 v Plzni-Božkově. Shodli jsme se, že zajímavé území mezi
Božkovem a Koterovem ještě někdy navštívíme, na řadu pozoruhodných míst se při exkurzi nebylo možno z časových důvodů podívat – minuli jsme mj. spilitový pahorek Chlumek nad
Božkovem, louky s hojným výskytem Potentilla alba v nivě
Úslavy, údolí Buková (Kristýnov) s porosty dubohabřin na odvalech po těžbě kyzových břidlic či loni nalezenou novou lokalitu Valerianella dentata na okraji pole nad Božkovem.
Nebyla to exkurze na neznámá místa – navštívené lokality jsou botanické veřejnosti známé a jejich květena byla i
publikována, nicméně exkurze byla úspěšná a plni zážitků
jsme se vydali k domovu.

Lhotě. Druh je zde znám od roku 2004. Tehdy byla pískovna
prozkoumána J. Nesvadbovou a J. Sofronem během studia
květeny a vegetace obce Lhota přičleněné k městu Plzni
(NESVADBOVÁ et SOFRON, 2004).
Roku 2004 rostlo ve lhotské pískovně mnoho set až tisíc
jedinců na ploše 60 × 10–30 m. Při srpnovém průzkumu
2012 jsme bohužel konstatovali očekávané – stozrníku zde
výrazně ubylo. Nalezli jsme jej v mnohem menším počtu
exemplářů a s velmi nejistým výhledem do budoucna. Odhadli jsme, že roste v počtu několika stovek plodných exemplářů na dvou plochách 3 × 2 m a 1 × 1,5 m. Tyto plochy
však, stejně tak jako jejich okolí, intenzivně zarůstají náletem borovice, břízy a dalších dřevin. V jejich těsné blízkosti
si vybudovali přístřešek nejspíš bezdomovci.
Pozn.: Ze zajímavějších druhů, které nebyly ve studii z r.
2004 ze lhotské pískovny uvedeny, jsme nalezli Peplis portula, Pyrola media a Utricularia sp., potvrzen byl výskyt
Centaurium erythraea. Na návozu surové zeminy při okraji
obce jsme nalezli Eragrostis minor. V jižní krajnici silnice
směrem na Novou Ves, asi v polovině vzdálenosti mezi obci
a pískovnou, nás zaujal nápadný, několik metrů dlouhý a ca
12 cm široký pás kuřinky, o níž jsme se domnívali, že jde o
Spergularia salina. Při určování jsme však dospěli k názoru,
že jde o běžný druh Spergularia rubra.
Jak již bylo řečeno, smyslem srpnové exkurze bylo jednak
ověření trvání lokality po osmi letech od původního nálezu a
také „ukázání“ lokality mladším kolegům, především pracovníkům státní ochrany přírody. Druh není chráněn podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., je však kriticky ohrožený, tj. C1
(PROCHÁZKA 2001: 95, 128, GRULICH 2012), zatímco v r.
1979 byla Radiola linoides hodnocena „pouze“ jako silně ohrožená, tj. C3 (cf. HOLUB, PROCHÁZKA et ČEŘOVSKÝ 1979).
Sborník Příroda, Praha přinesl ve svém 31. čísle z roku
2011 řadu zajímavých studií. Jedna z nich (ČERNÁ et al.
2011) je věnována změnám v rozšíření kriticky ohrožených taxonů. Na str. 282 jsou zveřejněny tři síťové mapy stozrníku
lnovitého: do r. 1945, v letech 1950–1999 a po roce 2000. Pro
nás Západočechy bylo překvapivé, že „lhotská“ lokalita je jedním z pouhých dvou polí středoevropského mapování v ČR.
Z jižních Čech uvádí CHÁN (1999: 130–131), že se po roce
1990 „daří ověřit výskyt pouze na třech lokalitách (na více
místech v širším okolí Vlkova, v komplexu vytěžených rašelinišť Karštejn u Jemčiny a na vytěžených plochách Borkovických blat)“, cf. ŠUMBEROVÁ (2011).
Kategorie „kriticky ohrožený druh“ je pro botanika natolik významná a zachování lokality tohoto druhu natolik zavazující, že by se regionální botanici měli pokusit udělat
maximum pro její záchranu. Jak pomocí managementových
zásahů, tak i předcházením případným snahám o zlikvidování lokality. To je úkol do nejbližšího období.
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Radiola linoides ve lhotské pískovně stále roste
Jaroslava Nesvadbová
Předposlední prázdninový den, ve čtvrtek 30. srpna 2012
odpoledne, se ve Lhotě sešlo celkem 13 účastníků exkurze
západočeské pobočky ČBS. Na stanici městských autobusů
na návsi ve Lhotě to byli: Jitka Horková, Kateřina Jedličková, Ivana Kinská, Jaroslava Nesvadbová, Sylvie Pecháčková
se synem Bartolomějem, Lenka Pivoňková, Marie Sladká,
Jiří Sladký a Josef Škrábek sen. Před pískovnou se ještě připojili noví zájemci o práci v pobočce: Rostislav Dubský,
Kateřina Tomášková a Milan Tomášek.
Hlavním cílem exkurze bylo ověření výskytu kriticky
ohroženého taxonu Radiola linoides – stozrníku lnovitého
v opuštěné pískovně 1,5 km ZJZ od křižovatky silnic ve
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na Chanovci – jsou zde floristicky pestré a velmi bohaté meze
a stráňky, na kterých roste např. Agrimonia eupatoria, Bupleurum falcatum, Cerinthe minor, Gentianopsis ciliata, Melampyrum arvense, Polygala comosa nebo Scabiosa columbaria. Hořeček nahořklý jsem zde ale bohužel již nenašel.
Literatura
VANĚČEK J. (1969): Květena Horažďovicka. – 272 p.,
KSSPPOP Plzeň.

FLORISTIKA

K nálezu chudiny hajní (Draba nemorosa L.)
u Velkého Boru na Horažďovicku

Nález jednokvítku velekvětého (Moneses uniflora)
u Chanovic

Radim Paulič
V roce 2008 našla L. Pivoňková v kolejišti železniční zastávky Velký Bor na Horažďovicku bohatou populaci chudiny
hajní (PIVOŇKOVÁ 2009). Jak jsem však zjistil, druh zde již
10. 4. 1997 našla a sbírala Eva Legátová (herbářový doklad je
uložen u autora článku). V té době zde byla chudina hajní také
již velmi hojná. Nepřetržitý výskyt na lokalitě tedy trvá minimálně přes 10 let. Zdá se, že se chudina z této bohaté lokality
začíná postupně šířit po železniční trati Plzeň – České Budějovice. V roce 2009 byl druh nalezen A. Jírovou a M. Lepším
na nádraží v Českých Budějovicích (LEPŠÍ et LEPŠÍ 2010),
6. 5. 2012 jsem našel menší populaci na železniční zastávce
Dolní Poříčí u Katovic ve Volyňském Předšumaví. Je jen
otázkou času, kdy se chudina hajní rozšíří i na další lokality
podél železniční trati Plzeň – České Budějovice.

Radim Paulič a Eva Legátová
Při toulce lesem našla Eva Legátová začátkem ledna 2012
populaci jednokvítku velekvětého v mladé smrčině u Chanovic. Při revizi lokality 5. 6. 2012 zde bylo napočítáno 60
kvetoucích rostlin. Ve fytogeografického okresu Horažďovická pahorkatina jsou známé historické lokality jednokvítku od Drahenického Málkova (S. Kučera in SKALICKÝ et
al. 1980), od Tchořovic (B. Fott in SKALICKÝ et al. 1980)
a z vrchu Slavník u Břežan (VANĚČEK 1969). Jednokvítek
velekvětý nebyl v oblasti již přes 40 let nalezen, proto je nález nové lokality u Chanovic velice překvapivý.
Popis nové lokality:
36a. Blatensko, 6648a, Chanovice: mladá smrčina u lesní
cesty 100 m západně od rybníka Hluboký JV od obce, 500
m n. m., 49°23'48,10" s. š., 13°43'33,38" v. d.; 60 kvetoucích rostlin – 3. 1. 2012 not. Eva Legátová, 5. 6. 2012 leg.
Radim Paulič et Eva Legátová (herb. Paulič).
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Krátká floristická sdělení o ostružinících
Karel Čížek
Níže uvedené nálezy pocházejí převážně z let 2004–2007.
Čtyřciferné číslo udává pole síťového mapování, číslo na začátku popisu lokality fytogeografický okres, příp.podokres:
7c. Slánská tabule
26. Český les
31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
34. Plánický hřeben
35a. Holoubkovské Podbrdsko
36b. Horažďovicko
37e. Volyňské Předšumaví

Nález hořečku nahořklého (Gentianella amarella)
na vápencích u Velkých Hydčic
Radim Paulič
Při botanizování v okolí Velkých Hydčic na Sušicko-horažďovických vápencích začátkem září 2012 jsem zcela náhodně
a překvapivě objevil lokalitu hořečku nahořklého. Patrně se
však nejedná o lokalitu novou, ale o ověření staré historické
lokality, kterou nalezl J. Vaněček: „Velké Hydčice – pole
a travnaté stráně na svazích V od obce“ (VANĚČEK 1969;
leg. J. Vaněček 1967, CB). Recentní lokality hořečku nahořklého na Sušicko-horažďovických vápencích jsou v současnosti
známy u osady Rok u Sušice, na Žižkově vrchu u Sušice a na
severních svazích Pučanky u Hejné (J. Brabec, in litt.).
Popis lokality:
Velké Hydčice (6648c): travnaté meze při severním úpatí lesa
VSV od obce, 465 m n. m., 49°18'03,1" s. š., 13°40'26,9" v. d.;
asi 25 kvetoucích rostlin, 4. 9. 2012 leg. Radim Paulič.
Hořeček se na lokalitě se vyskytuje v hustém zapojeném
porostu s dominujícími Brachypodium pinnatum a Arrhenatherum elatius. Z dalších druhů zde roste např. Agrimonia
eupatoria, Briza media, Centaurea scabiosa, Clinopodium
vulgare, Galium verum, Gentianopsis ciliata, Hylotelephium
jullianum, Koeleria pyramidata, Linum catharticum, Lotus
corniculatus, Ononis repens a Polygala comosa. Lokalita
velmi silně zarůstá keři Cornus sanguinea a Prunus spinosa.
Vyprovokován tímto překvapivým nálezem jsem se 6. září vypravil na severní svahy vrchu Chanovce u Rabí, chtěje
ověřit další historickou lokalitu hořečku nahořklého, kterou
uvádí VANĚČEK (1969). Prošel jsem celé severní úpatí lesa

Rubus chaerophyllus Sag. et Schultze
7c: Kladno: Kožová hora, při modré turistické značce, 5850
(leg. 22. 7. 2005 K. Čížek, det. B. Trávníček);
31a: Klabava u Rokycan: les Vršíček (k. 431), jihových..
část (blíže myslivny), 6247 (leg. 15. 8. 2004 K. Čížek, rev.
B. Trávníček); Litohlavy u Rokycan: sev. okraj lesa Vršíček, 6247 (leg. 15. 8. 2004 K. Čížek, rev. B. Trávníček).
Rubus clusii Borbas
7c: Kladno: Kožová hora, při modré turistické značce, 5850
(leg. 22. 7. 2005 K. Čížek);
31a: Klabava u Rokycan: les Vršíček, hojně v jihových. části lesa (u myslivny), 6247 (15. 8. 2004 K. Čížek, rev. B. Trávníček); Přeštice-zastávka: cesta na hrázi rybníku Šavlice,
1,5 km S od obce, 6345 (leg. 23. 6. 2006 K. Čížek).
Rubus fabrimontanus Spribille
7c: Kladno: Kožová hora, 5850 (leg. 22. 7. 2005 K. Čížek).
Rubus franconicus H. E. Weber
37e: Kraselov u Strakonic: lem zalesněného chlumu, na jehož vrcholu je poutní kostel sv. Anny, 1 km SV od obce,
6748 (leg. 22. 8. 2004 K. Čížek, rev. B. Trávníček).
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činky 5–6 mm, nitka s krátkými žlutými žlázkami. Koruna
je nálevkovitě zvonkovitá, o průměru 25–27 mm, uprostřed
červenooranžová. Kvete v VI–VIII. Tobolka je ± kulovitá.
Otevírá se 5 chlopněmi. Semena jsou bradavičnatá.
Rostlina je nenáročná na půdu. Roste dobře v polostínu i na
slunných místech. Uvádí se, že snáší mrazy do –37° C. (Rostliny v Klatovech dobře přečkaly i 20° mrazy v zimě r. 2012.)
Herbářová položka z 22. 8. 2011 a 22. 10. 2011 a fotodokumentace jsou uloženy v oddělení botaniky Západočeského muzea v Plzni.

Rubus cf. josefianus H. E. Weber
35a: Mýto u Rokycan: nádraží ČD, 6248 (leg. M. Král, 21.
7. 2004)
Rubus koehleri Weihe
7c: Kladno: Kožová hora, blízko železniční trati směr Žatec,
která přetíná cestu označenou modrou turistickou značkou, 5850 (leg. 22. 7. 2005 K. Čížek, rev. P. Trávníček).
Rubus nessensis W. Hall subsp. nessensis
26: Třemešné pod Přimdou: při lesní cestě značené zelenou
turistickou značkou, která vede na Apolenský vrch (k.
725), 6342 (leg. 25. 6. 2006 K. Čížek, rev. B. Trávníček).
Rubus mollis J. Presl et C. Presl
31a: Rokycany: vodní nádrž Ejpovice (Klabava), břeh, 2,5
km SZ od obce, 6247 (leg. 15. 8. 2004 K. Čížek);
36b: Maňovice u Pačejova: draha u obce, 6647 (leg. 23. 6.
2007 K. Čížek, det. B. Trávníček).
Rubus pericrispatus Holub et Trávníček
31a: Plzeň: při cestě od Šidlovského rybníka k sídlišti Košutka, 6246 (leg. 18. 7. 2006 K. Čížek, det. B. Trávníček).
Rubus plicatus Weihe et Ness
31a: Plzeň: lesní cesta na záp. hranici PR Kamenný rybník,
6246 (leg. 18. 7. 2006 K. Čížek, det. B. Trávníček).
Rubus cf. × pseudidaeus (Weihe) Lej.
31a: Chrást u Plzně: na náspu u viaduktu blíže nádraží
(modrá turistická značka), 6246 (leg. 5. 7. 2006 K. Čížek, det. B. Trávníček).
Rubus scabrosus P. J. Mueller (R. semmonicus H. E. Weber ined., R. fasciculatiformis auct.)
34: Srby u Nepomuku, mezi železniční tratí a vrchem Buková hora, blízko železniční zastávky Srby, 6447 (leg. 11.
9. 1999 K. Čížek, det. V. Žíla, rev. B. Trávníček).
Rubus tabanimontanus Figert
31a: Litohlavy u Rokycan: sev. okraj lesa Vršíček, 6247
(leg. 15. 8. 2004 K. Čížek, det. B. Trávníček).
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Carex tomentosa na Plzeňsku neroste
Jaroslava Nesvadbová
Při listování starými separáty mne zaujal článek V. Skalického „Poznámky ke květeně Rokycanska a přilehlých území“ (SKALICKÝ 1975). Přestože od úmrtí tohoto vynikajícího znalce květeny jihozápadních Čech uplyne v r. 2013 již
20 let, stále nacházíme v jeho příspěvcích inspiraci
k dalšímu floristickému výzkumu. V uvedeném článku to
byla zmínka o Carex tomentosa, poznamenaná na závěr výčtu lokalit Carex caryophyllea a C. umbrosa v komentářích
k jejich rozšíření. Skalický totiž na str. 36 uvádí: „Pochybný
údaj C. tomentosa L. od Seneckého rybníka (MALOCH
1913) bude třeba ověřit, může se týkat právě jednoho
z těchto dvou druhů“.
Dohledání Malochovy položky v herbáři Západočeského
muzea nebyl problém. Bohužel F. Maloch sbíral uvedenou
položku na jaře (25. května 1896), kdy ještě potřebné určovací znaky nejsou dobře vyvinuty, nicméně to, že nejde
o Carex tomentosa, bylo jasné.
Vzhledem k tomu, že Malochova sbírka cévnatých
rostlin je zpracována a textově i obrazově digitalizována
(PECHÁČKOVÁ et al. 2010), byl k dispozici i obrázek,
pořízený pro databázi plzeňské sbírky. Díky elektronické
poště šlo relativně rychle a snadno získat názor znalých a
ochotných kolegů – kurátora herbářů Univerzity Karlovy J.
Hadince a kurátora herbářů Hornického muzea v Příbrami
R. Hlaváčka. Oba potvrdili, že se nejedná o Carex tomentosa, s tím, že jde pravděpodobně o Carex caryophyllea.
Druhý z jmenovaných posléze prozkoumal originál položky a nafotografoval v patřičném rozlišení detaily, na základě kterých se znalci rodu Carex a jeho zpracovatelé pro
Květenu ČR V. Grulich a R. Řepka vyjádřili jednoznačně,
že jde o Carex caryophyllea.
Malochův údaj převzali bez bližšího zkoumání i autoři
publikace Flóra a vegetace města Plzně (SOFRON et NESVADBOVÁ 1997: 85). Takže dnes, díky poznámce z roku
1975, můžeme tento více než 110 let starý omyl zveřejnit i
s vědomím, že tím „ochudíme“ květenu Plzně o jeden druh.
Dík patří kolegům V. Grulichovi, R. Hlaváčkovi, J. Hadincovi a R. Řepkovi za ochotu a revizi Malochovy položky.

Lysimachia ciliata L. – nový druh ve fytogeografickém
okrese Plzeňská pahorkatina vlastní
Karel Čížek
V roce 2011 byla v Klatovech v Jiráskově ulici v 68 m dlouhém záhonu pod středověkými městskými hradbami vysazena Lysimachia ciliata L.
Lysimachia ciliata L. – syn. Steironema ciliatum (L.)
Baudo; Steironema pumilum Greene (vrbina brvitá) – poprvé popsal C. Linné ve Sp. Pl. 147, 1753.
Tento druh vrbiny není zatím uváděn v žádném našem
klíči (DOSTÁL 1958, HEJNÝ et SLAVÍK 1992, KUBÁT et
al. 2002). Informace lze vyhledat na internetu, kde je přes
900 odkazů, převážně nabídek zahradnických firem, odtud
jsou čerpány některé z následujících informací. Morfologická pozorování a měření provedl autor tohoto článku na klatovských rostlinách.
Lysimachia ciliata pochází ze Severní Ameriky. Je uváděna ze států Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Missouri,
Ohio, Wisconsin.
Vytrvalá bylina má přímou lohyhu vysokou (70–) 90–
120 cm. Lodyha je mělce brázditá. Listy jsou ve 4četných
přeslenech nebo vzácněji vstřícné. Listová čepel je kopinatá,
65–70 mm dlouhá, 30–35 mm široká, řapík je dlouhý 15–
20 mm. Na okraji čepele a na řapíku jsou brvy 0,6–2,1 mm
dlouhé. Květy tvoří přeslenitý hrozen. Pětičetné květy jsou
na stopkách. Stopky květů vyrůstají z úžlabí listů a jsou
dlouhé 25–32 mm. Na stonku, líci listu i na květních stopkách jsou přisedlé červenooranžové žlázky. Kališní lístky
jsou 5 mm dlouhé, zelené, na bázi srostlé, nazpět sehnuté.
Korunní lístky jsou 13–14 mm dlouhé, 11–12 mm široké; na
konci lístku je nápadně odsazená špička. Korunní cípy jsou
světle zlatožluté. Pestík je dlouhý 7 mm, čnělka 5 mm, ty-
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zasolení. Je zde mimo jiné sledováno druhové složení rostlin
na pětimetrovém úseku vedeném těsně při okraji komunikace. Druh Spergularia salina zde byl poprvé nalezen v roce
2006 na lokalitě Soumarský most. Dále byl zaznamenán
v roce 2007, 2008, 2010 a 2011 na lokalitě Valná a v roce
2010 na lokalitě Strážný.

současného floristického průzkumu. – 57 p., ms. (Závěrečná zpráva k projektu MK ČR DE07P04OMG001 za
léta 2007–2010, depon. in Knih. odděl. botaniky Západočes. muz. Plzeň).
SKALICKÝ V. (1975): Poznámky ke květeně Rokycanska a
přilehlých území. – Zpr. Muz. Západočes. Kr., Příroda,
Plzeň, no. 17: 31–48.
SOFRON J. et NESVADBOVÁ J. [ed.] (1997): Flóra a vegetace města Plzně. – 200 p., Západočeské muzeum Plzeň.
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Výskyt Spergularia salina podél komunikací
udržovaných v zimě solením
Zdeňka Chocholoušková
Spergularia salina je prostrátní, nízká bylina, podle Červeného
seznamu v kategorii kriticky ohrožených druhů (PROCHÁZKA a kol. 2001) a v kategorii kriticky ohrožených druhů dle
vyhl. MŽP 395/1992 Sb. První záznam o výskytu tohoto druhu
na území dnešní České republiky pochází z r. 1835, kdy jej nalezl Karel Bořivoj Presl na Karlovarsku. Údaje z databáze Florabase ukazují, že během 19. a 20. století se botanici
s kuřinkou solnou setkávali v územích se slanými půdami,
zvláště v severních a severozápadních Čechách, v Českém
středohoří, v Polabí a na jižní Moravě. Z regionu západních
Čech pocházejí pouze údaje ze Soosu u Františkových Lázní
(Dalla Torre 1878, Rudolph 1937, E. Hadač 1948).
V současné době se druh šíří hlavně podél komunikací
udržovaných v zimě solením. Tradičně je pro zajištění sjízdnosti na vozovky aplikován krystalický chlorid sodný. Rostlinné druhy, které nejsou adaptované na zvýšený přísun solí,
z takto ošetřovaných míst ustupují. Ty označujeme jako glykofyty. Snižuje se celková pokryvnost porostů a volná místa
osídlují rostlinné druhy adaptované na tuto zátěž (subhalofyty a halofyty), např. Achillea millefolium, Carum carvi, Cerastium holosteoides subsp. triviale, Cirsium arvense, Holcus lanatus, Hypochaeris radicata, Juncus articulatus, Poa
annua, P. trivialis, Polygonum arenastrum, Potentilla anserina, Puccinellia distans, Ranunculus repens, Sagina procumbens, Sonchus arvensis, S. asper, Trifolium repens a Vicia cracca. Tyto druhy pak rostou na okrajích takto udržovaných silnic společně s druhem Spergularia salina.
Z Plzně a okolí druh do r. 2005 nikdy uváděn nebyl.
Tehdy byl poprvé nalezen při botanickém průzkumu v Plzni,
ve středovém vyvýšeném pásu mezi jízdními pruhy Francouzské ulice na Slovanech. Rostl zde solemi extrémně dotovaný porost s dominancí Spergularia salina. Jednotlivě se
v porostu vyskytovaly druhy odolné vůči zasolení: Atriplex
patula, Chenopodium strictum, Elytrigia repens, Festuca
rubra, Lepidium ruderale, Lolium perenne, Plantago major,
Polygonum arenastrum, Puccinellia distans, Spergularia
rubra, Taraxacum sect. Ruderalia, Trifolium repens a Tripleurospermum inodorum.
Při Kurzu indikační geobotaniky Katedry biologie Pedagogické fakulty ZČU v roce 2008 a při mapování flóry a vegetace města Plzně v rámci konzultace bakalářské práce
(HEJNA 2008) byl druh nalezen na Skvrňanech ve Vejprnické ulici (49°44'38,156" s. š., 13°20'4,601" v. d.) u zatáčky silnice, kde tvořil 2 metry dlouhý a 0,5 metru široký
pás podél okraje komunikace s pokryvností mezi 20 a 30 %.
V roce 2006 byl rovněž při konzultaci bakalářské práce
(ŠÍROVÁ 2007) druh nalezen u kruhového objezdu na Nové
Hospodě (49°43'53,594" s. š., 13°19'18,341" v. d.) na okraji
silnice celkem na devíti místech. Dále se vyskytuje ve Lhotě
v ulici K Sinoru (49°41'27,844" s. š., 13°19'16,324" v. d.)
rovněž při okraji vozovky.
Již od roku 1992 probíhá na Šumavě na silnici Vimperk
– Strážný na devíti trvale fixovaných lokalitách monitoring

Zajímavé floristické nálezy
Sylvie Pecháčková ed.
Ohroženost jednotlivých druhů je převzata z GRULICH
(2012).
Allium vineale L.
Nalžovské Hory (okr. Klatovy): řídký jihojihozáp. orientovaný trávník u kostela svaté Kateřiny, 530 m n. m., Horažďovicko, 6647, leg. J. Nesvadbová 1. 7. 2012, PL.
Ambrosia artemisiifolia L.
Plzeň-Bolevec: v lemu chodníku u křižovatky Ledecké a Vaníčkovy ulice, jeden exemplář, 360 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní, 49°46'16,901" s. š., 13°22'30,189" v. d.,
6246, leg. S. Pecháčková 11. 10. 2012, PL.
Antennaria dioica (L.) Gaertn. – C2
Bohdašice (okr. Klatovy): okraj boru při silnici cca 860 m
JJV od Bohdašického vrchu (kóta 666) a 1000 m JV od
kapličky v obci, 570 m n. m., Horní Pootaví, 6847, not.
J. Nesvadbová 17. 8. 2012.
Bromus carinatus Hook. et Arn.
Nezamyslice (okr. Klatovy): okraj cesty v polích na jihových.
svahu vrchu Kozníku SZ od obce, 495 m n. m., Volyňské Předšumaví, 49°16'11,7" s. š., 13°40'02,6" v. d., not.
R. Paulič, J. Horková et E. Legátová 29. 9. 2012.
Bromus erectus Huds.
Kamenec (okr. Rokycany): vrch Kalvárie (419 m), okraj
lesního smíšeného porostu ve vrcholové části u obnovovaného zastavení křížové cesty, hojně, cca 410 m n. m.,
Křivoklátsko, 6147, not. J. Nesvadbová 22. 5. 2010.
Svatá Barbora (u Kamence) (okr. Rokycany): travnaté lemy
při polní cestě V od osady, cca 390 m n. m., Křivoklátsko, 6147, not. J. Nesvadbová 22. 5. 2010.
MALOCH (1913: 136) uvádí z širšího Plzeňska pouze tři lokality (na loukách dle Manětínského potoka, u Zvíkovce a na
náspu dráhy u Lhoty D.), PEŠEK et al. (1966: 248)
z Rokycanska „na výslunných kamenitých a travnatých stráních a v řídkých křovinách hojný, zvláště v teplém okrsku“,
HADAČ, SOFRON et VONDRÁČEK (1968: 252) z Plzeňska
dvě lokality; v katastru obce Chrást (NESVADBOVÁ et
SOFRON 2007: 33) bylo nalezeno již osm lokalit.
Cardaminopsis halleri (L.) Hayek
Sušice (okr. Klatovy): v ulici T. G. Masaryka v trávníku
u domu blíže býv. podniku Solo Sušice, 470 m n. m.,
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Sušicko-horažďovické vápence, 6747, not. J. Nesvadbová 27. 4. 2012, PL.

Galeopsis angustifolia Ehrh. – C3
Mýto (okr. Rokycany): železniční zastávka, v hrubém štěrku
kolejiště, 420 m n. m., 6248, Holoubkovské Podbrdsko,
leg. J. Sofron 27. 9. 2008, PL.
Kamenec (okr. Plzeň-sever): 295 m JJZ od vrchu Babina, u
cesty ve stráni s jižní expozicí, 370 m n. m., Křivoklátsko, 49°52'55,234" s. š., 13°36'10,401" v. d., leg. S. Pecháčková 22. 8. 2012, PL.
Galium boreale L. – C4a
Bušovice (okr. Rokycany): Kokotský les – U dubu, ca 60 m
JZ od hráze Dolního Kokotského rybníka, 445 m n. m.,
Plzeňská pahorkatina vlastní, 6247a, not. J. Sofron 2011
(lokalita trvá od r. 1972).
Galium rotundifolium L.
Dýšina-Nová Huť (okr. Plzeň-město): Kokotský les, kraj
lesní cesty cca 700 m JZ od hráze Dolního Kokotského
rybníka, 420 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní,
6247, leg. J. Sofron 2. 7. 2011, PL.
Geranium columbinum L.
Radnice (okr. Rokycany): v kolejišti stanice ČD, 400 m n.
m., Křivoklátsko, 6147, not. J. Nesvadbová 22. 5. 2010.

Carex buekii Wimmer – C4a
Plzeň-Lhota: levobřežní niva Radbuzy u lávky přes řeku, asi
165 m JV od kapličky na návsi, 310 m n. m., Plzeňská
pahorkatina vlastní, 6345b, bohatý porost, leg. J. Škrábek 9. 6. 2012, herb. J. Škrábek.
Plzeň: v pravobřežní nivě Úhlavy pod Homolkou, poblíž
lávky přes řeku. 640 m J od kóty 371 Homolka,
310 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní, 6246c, bohatý porost, leg. J. Škrábek et J. Kalibán 7. 6. 2010, herb.
J. Škrábek, det. V. Grulich.
Carex caryophyllea Latourr.
Dýšina-Nová Huť (okr. Plzeň-město): v řídkém krátkostébelném trávníku v zahradě-louce u č. p. 88, cca 330 m n. m.,
Křivoklátsko, 6247, leg. J. Nesvadbová 31. 5. 2012, PL.
Carex demissa Hornem.
Manětín (okr. Plzeň-sever): 2,4 km JZ od zámku
v Manětíně, křižovatka 5 lesních cest, travnatá mokřina,
535 m n. m., Plzeňská pahorkatina, 49° 58' 43,956" s. š.,
13° 12' 14,140" v. d., leg. S. Pecháčková 5. 6. 2012, PL.

Herniaria glabra L.
Plzeň: Anglické nábřeží, lávka přes Radbuzu, 430 m JV od
náměstí Republiky, 300 m n. m., Plzeňská pahorkatina
vlastní, 6246c, rostliny rostly společně s Microrrhinum
minus v železné konstrukci lávky, leg. J. Škrábek 6. 9.
2012, herb. J. Škrábek.
Kvášňovice (okr. Klatovy): 900 m JV od obce, cesta u křížku na jižním břehu Jámského rybníka, 525 m n. m., Blatensko, 49°24'24,724" s. š., 13°39'8,647" v. d., leg. S.
Pecháčková et O. Peksa 24. 8. 2012, PL.

Carex vesicaria L.
Plzeň-Lochotín: 1,1 km JV od kóty Sylvánský vrch, vlhčí
stanoviště u Kopeckého pramene, 350 m n. m., Plzeňská
pahorkatina vlastní, 6246a, not. J. Škrábek 31. 5. 2012.
Cyperus fuscus L. – C3
Nezamyslice (okr. Klatovy): severní břeh Podkostelního
rybníka SZ od obce, 482 m n. m., Volyňské Předšumaví,
49°16'04,0" s. š., 13°40'09,3" v. d., not. R. Paulič, J.
Horková et E. Legátová 29. 9. 2012.

Hieracium aurantiacum L.
Štěpánovice (okr. Klatovy): zplaněle v trávníku v obci,
440 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní, 6545, not. J.
Sofron 8. 9. 2011.

Dianthus sylvaticus Willd. – C3
Plzeň-Valcha: řidší borový les 1,3 km S od Volského vrchu,
při Lučním potoku, 330 m n. m., Plzeňská pahorkatina
vlastní, 49°42'13,527" s. š., 13°18'11,289" v. d., 6245d,
ca 25 exemplářů, leg. J. Škrábek 7. 8. 2012.

Holosteum umbellatum L.
Radnice (okr. Rokycany): v kolejišti stanice ČD, 400 m n.
m., Křivoklátsko, 6147, not. J. Nesvadbová 22. 5. 2010.
Kamenec (okr. Rokycany): úpatí travnatého svahu nad silničkou ca 0,7 km J od obce v místech odbočení zelené turistické značky od silnice Kamenec – Radnice (společně
s Valerianella locusta a Thlaspi perfoliatum), 350 m n.
m., Křivoklátsko, 6147, not. J. Nesvadbová 22. 5. 2010.
Dýšina (okr. Plzeň-město): jižně exponovaný vysoký břeh
silnice u výjezdu z obce na Zábělou a Červený Hrádek
VSV od rozcestí a křížku „Na Krásné“, pod elektrovodem, bohatá populace, 390 m n. m., Křivoklátsko, 6246,
not. J. Nesvadbová 28. 4. 2012.
Zřejmě přehlížený terofyt, uváděný z Plzně a okolí jen vzácně
(cf. SOFRON et NESVADBOVÁ 1997: 104, NESVADBOVÁ et SOFRON 2003: 96, NESVADBOVÁ et SOFRON
2007a: 18, NESVADBOVÁ et SOFRON 2007b: 45).

Diphasiastrum cf. complanatum (L.) Holub – C2
Skelná Huť (okr. Plzeň-sever): 380 m SZ od obce, na okraji
smrkového lesa v porostu Vaccinium myrtillus 540 m SZ
od Černého rybníka a 10 m J od průseku s elektrickým
vedením, 570 m n. m., 49° 56' 46,4" s.š., 13° 06' 06,6"
v.d., Plzeňská pahorkatina vlastní, 6044d, tři malé plodné populace, leg. O. Peksa et S. Pecháčková 5. 6. 2012,
PL. Pro jisté určení je nutná revize.
Eupatorium cannabinum L.
Vrčeň (okr. Plzeň-jih): sev. úbočí vrchu Štědrý, při asfaltové
lesní cestě, cca 600 m n. m., Plánický hřeben, 6447,
mimořádně bohatá populace, not. J. Sofron 21. 7. 2012.
Filago minima (Sm.) Pers. – C3
Újezd u Chanovic (okr. Klatovy): pískovna při silnici na jihozáp. úpatí vrchu Prašivec, cca 0,5 km SZ od vsi, 540
m n. m., Blatensko, 49° 24' 15,64" s.š., 13° 41' 29,04" v.
d., not. E. Legátová 4. 7. 2012.

Huperzia selago (L.) Schrank et C. F. P. Martius – C3
Závist u Rybníku (okr. Domažlice): pramen Radbuzy, břeh,
720 m n. m., Český les, 6442, leg. J. Sofron 1. 5. 2011, PL.

Gagea pratensis (Pers.) Dum.
Dýšina-Nová Huť (okr. Plzeň-město): v trávníku mezi mlýnem a Husovým pomníkem, skupina rostlin pod vzrostlou lípou, cca 320 m n. m., Křivoklátsko, 6247, leg. J.
Nesvadbová 8. 4. 2011, PL.

Hypericum montanum L.
Dýšina-Nová Huť (okr. Plzeň-město): habřina na záp. okraji
Kokotského lesa mezi Novou Hutí a Horomyslicemi cca
800 m JJV od Nové Hutě, cca 330 m n. m., Křivoklátsko, 6247a, leg. J. Sofron 10. 8. 2011, PL.

Galanthus nivalis L.
Dýšina-Nová Huť (okr. Plzeň-město): travnaté porosty při
levém břehu řeky Klabavy pod obcí, zplaněle, 305 m n.
m., Křivoklátsko, 6247, not. J. Sofron 19. 3. 2011.

Isolepis setacea (L.) R. Br. – C3
Nezamyslice (okr. Klatovy): severní břeh Podkostelního
rybníka SZ od obce, 482 m n. m., Volyňské Předšumaví,
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49°16'04,0" s. š., 13°40'09,3" v. d., not. R. Paulič, J.
Horková et E. Legátová 29. 9. 2012.

Melissa officinalis L.
Plzeň-Bolevec: na hrázi Kamenného rybníka (= jižní břeh),
poblíž stavidla, 340 m n. m., Plzeňská pahorkatina
vlastní, 49°47'21,164" s. š., 13°22'52,197" v. d., 6246,
leg. S. Pecháčková 21. 8. 2012, PL.

Jovibarba globifera (L.) J. Parnell – C3
Tojice (okr. Plzeň-jih): spára kamenné zídky v obci, 440 m
n. m., 6547, Plánický hřeben, not. J. Sofron 21. 7. 2012.

Monotropa hypopitys L. – C3
Chanovice (okr. Klatovy): v lese „Babáček“ v místech 100
m SV od rybníka Hluboký JV od obce, 500 m n. m.,
Blatensko, 6648a, not. Eva Legátová 11. 7. 2012.
Chvalšovice (okr. Klatovy): 1 km V od obce, jehličnatý les,
770 m n. m., Plánický hřeben, 6745, not. S. Pecháčková
21. 7. 2012.

Juncus squarrosus L.
Hvozd (okr. Plzeň-sever): 1,5 km SZ od obce, u lesní cesty,
540 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní,
49°56'58,583" s. š., 13°15'5,525" v. d., not. S. Pecháčková 21. 8. 2012.
Skelná Huť (okr. Plzeň-sever): severozáp. okraj obce, 430 m
SSZ od Černého rybníka, na travnaté cestě vedle průseku
s elektrickým vedením, Plzeňská pahorkatina vlastní,
leg. S. Pecháčková et O. Peksa 21. 8. 2012, PL.

Myosurus minimus L. – C3
Plzeň: nepoužívané žel. koleje v bývalém Hospodářském
družstvu Soukenická ul. č. 5, 890 m J od Velké synagogy,
340 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní, 6246a, cca 20
exemplářů, leg. J. Škrábek 7. 5. 2012, herb. J. Škrábek.

Juniperus communis L. – C3
Žihle (okr. Plzeň-sever): 2 exempláře 500 m a 600 m S od
rozcestí U Nového dvora, cca 2,3 km Z od Žihle, 570 m n.
m., Žlutická pahorkatina, 5946, not. J. Sofron 5. 11. 2011.
Svojšice (okr. Klatovy): při polní cestě cca 400 m V od obce, více jedinců, cca 600 m n. m., Plánický hřeben,
6746, not. J. Sofron 3. 12. 2011.
Hořovice (okr. Beroun): při silnici z obce Rpety do Felbabky, cca 410 m n. m., Hořovická kotlina, 6149, not. J. Sofron 30. 7. 2011.
Šipín (okr. Tachov): Bezínské (Slovanské) hradiště, skály
nad pravým břehem Hadovky, cca 430 m n. m., Svojšínská pahorkatina, 6144, not. J. Sofron 29. 10. 2011.
Chrástov (okr. Plzeň-sever): Žebrácký mlýn, cca 200 m Z od
mlýna, okraj smrkového lesa, cca 415 m n. m., Svojšínská pahorkatina, 6144, not. J. Sofron 20. 10. 2012.

Ononis repens L. – C3
Slivonice (okr. Klatovy): výslunný jihozáp. okraj borového
lesíka při polní cestě 1,2 km SZ od obce, 520 m n. m.,
Horažďovicko, 49°22'39,6" s. š., 13°46'06,2" v. d., not.
R. Paulič 5. 6. 2012.
Origanum vulgare L.
Dýšina (okr. Plzeň-město): travnatý okraj zahrady v obci, 345
m n. m., Křivoklátsko, 6246, leg. J. Sofron 15. 8. 2010, PL.
Ornithogalum kochii Parl.
Klabava (okr. Rokycany): v řídkém jihozápadně orientovaném trávníku na hrázi vodní nádrže Klabava JV od obce,
350 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní, 6247, leg. J.
Nesvadbová 1. 5. 2012, PL. Pozn.: Na keřnaté stráni u
Klabavy uvádí druh MALOCH (1913: 140) sub
O. tenuifolium a z několika lokalit v okolí Klabavy uvádí druh PEŠEK et al. (1966: 227) sub O. gussonei.

Lastrea limbosperma (All.) Holub et Pouzar
Klabava (okr. Rokycany): Kokotský les, příkop lesní komunikace zv. Alej od křižovatky lesních cest u zaniklé Raisovic hájovny v úseku 20–100 m, cca 420 m n. m., Plzeňská
pahorkatina vlastní, 6247, not. J. Sofron 13. 8. 2011.
Podhůří (okr. Plzeň-jih): Skalka (k. 576,8), vrcholová partie,
smíšený les, cca 570 m n. m., 300 m SZ od obce, Plánický hřeben, 6547, not. J. Sofron 21. 7. 2012.

Oxalis corniculata L.
Nalžovské Hory (okr. Klatovy): hřbitov, na hrobech i
v řídkých trávnících mezi hroby, 530 m n. m., Horažďovicko, 6647, not. J. Nesvadbová 1. 7. 2012.
Pedicularis sylvatica L. – C2
Dobřany (okr. Plzeň-jih): polesí Vysoká, 1,5 km JZ od vrchu
Kluk (k. 465), vlhké travnaté vřesoviště, 420 m n. m.,
Plzeňská
pahorkatina
vlastní,
49°38'56,8" s. š.,
13°20'31,4" v. d., leg. S. Pecháčková et O. Peksa 31. 5.
2011, PL.

Lycopodiella inundata (L.) Holub – C1
Horní Bříza (okr. Plzeň-sever): vrcholové plató zarůstající kaolinové haldy 1,1 km SZ od železniční stanice Horní Bříza, otevřené stanoviště na staré cestě na vlhkém bílém jílu,
450 m n. m., 49°51'27,9" s. š., 13°22'04,5" v. d., Plzeňská
pahorkatina vlastní, 6146a, bohatá fertilní populace, leg.
S. Pecháčková et O. Peksa 28. 3. a 6. 6. 2012, PL. (Tento
údaj o nálezu byl zaslán redakci Zpráv Čes. Bot. Společ.
pro Additamenta.)

Petasites albus (L.) Gaertn.
Hadačka (okr. Plzeň-sever): příkop lesní cesty cca 300 m SV
od Sechutické hájovny, cca 495 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní, 6046, not. J. Sofron 2. 4. 2011.

Lycopodium annotinum L. – C3
Přeštice (okr. Plzeň-jih): býv. kaolinový lom v lese 1 km JVV
od vlakové zastávky Přeštice-zastávka, pod mladými borovicemi spolu s L. clavatum, 375 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní, 49°35'47,663" s. š., 13°18'42,403" v. d.,
leg. O. Peksa et A. Peksová 4. 11. 2012, PL.
Lycopodium clavatum L. – C3
Hvozd (okr. Plzeň-sever): 1,4 km SZ od obce, v pásu vřesoviště mezi lesem a cestou, 540 m n. m., 49°56'58,583" s. š.,
13°15'5,525" v. d., Plzeňská pahorkatina vlastní, leg. S.
Pecháčková et O. Peksa 28. 3. 2012, PL.

Polygala multicaulis Tausch – C3
Zhořec (okr. Plzeň-sever): 1,4 km Z od vrchu Kozelka, zarůstající dno lůmku u křižovatky silnic na Nečtiny a Mezí, 49°59'43,714" s. š., 13°8'18,838" v. d., Plzeňská pahorkatina, leg. S. Pecháčková et O. Peksa 5. 6. 2012, PL.
Horní Bříza (okr. Plzeň-sever): 1,1 km SZ od vlakové stanice Horní Bříza, vrcholové plató zarůstající kaolinové
haldy, 450 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní,
49°51'27,720" s. š., 13°22'5,196" v. d., leg. S. Pecháčková et O. Peksa 6. 6. 2012, PL.

Melampyrum nemorosum L.
Humpolec (okr. Klatovy): lem lískových křovin cca 350 m
VJV od osady, 790 m n. m., Šumava-Javorník, 6847,
not. J. Nesvadbová 17. 8. 2012. Pozn.: v západních Čechách druh rozšířen velice nerovnoměrně (cf.
ŠTĚPÁNKOVÁ ed., 2012: mapa č. 1143).

Polygala vulgaris L.
Horní Bříza (okr. Plzeň-sever): 1,1 km SZ od vlakové stanice Horní Bříza, východní svah staré kaolinové výsypky
u červeně značené turistické cesty, 440 m n. m.,
Plzeňská pahorkatina vlastní, 49°51'29,074" s. š.,
13°22'8,003" v. d., leg. S. Pecháčková 6. 6. 2012, PL.
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Potentilla heptaphylla L.
Dolany-Habrová (okr. Plzeň-sever): při cestě lesem nad
levým břehem Berounky mezi hradištěm Kozel a silnicí do Nadryb, cca 310 m n. m., Křivoklátsko, 6146,
leg. J. Nesvadbová et A. Paidarová 10. 6. 2012, PL.

Trifolium incarnatum L.
Rabí (okr. Klatovy): u silnice směr Budětice na SZ okraji
obce, 480 m n. m., Sušicko-horažďovické vápence,
6747b, not. R. Paulič 17. 9. 2012.
Valerianella locusta (L.) Laterrade
Dýšina-Nová Huť (okr. Plzeň-město): v lemu křovin u polní
cesty u chat na okraji lesa Háj, 315 m n. m., Křivoklátsko, 6247, leg. J. Nesvadbová 24. 4. 2001, PL (Pozn.:
lokalita trvá i v r. 2012).
Klabava (okr. Rokycany): v řídkém jihozápadně orientovaném trávníku na hrázi vodní nádrže Klabava JV od obce,
350 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní, 6247, leg. J.
Nesvadbová 1. 5. 2012, PL.

Pseudolysimachion maritimum (L.) A. Löve et D. Löve – C3
Plzeň: 975 m Z od kostela Všech svatých na Roudné, neudržované bylinné porosty v nivě na levém břehu Mže,
305 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní,
49°45'25,743" s. š., 13°23'33,280" v. d., asi 10 jedinců,
not. I. Kinská 30. 8. 2011.
Dobřany (okr. Plzeň-jih): 1,4 km S od žel. st. Dobřany, vlhká louka na břehu kanálu v nivě na levém břehu Radbuzy, 320 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní,
49°40'9,261" s. š., 13°18'10,375" v. d., leg. O. Peksa et
S. Pecháčková 24. 8. 2012, PL.

Verbena officinalis L. – C3
Dobřany (okr. Plzeň-jih): v Pobřežní ulici 100 m Z od kostela
sv. Mikuláše na náměstí, trávník s Potentilla anserina, 325
m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní, 49°39'20,943 s. š.,
13°17'18,996" v. d., leg. S. Pecháčková et O. Peksa 24. 8.
2012, PL.

Pyrola minor L. – C3
Horní Bříza (okr. Plzeň-sever): 1,1 km SZ od vlakové stanice H. Bříza, vrcholové plató zarůstající kaolinové haldy,
450 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní,
49°51'27,720" s. š., 13°22'5,196" v. d., leg. S. Pecháčková et O. Peksa 6. 6. 2012, PL.

Veronica filiformis Sm.
Dýšina (okr. Plzeň-město): hřbitov, v trávníku u vstupu na
hřbitov po schodišti od fary, 370 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní, 6247, leg. J. Nesvadbová 29. 4. 2012, PL.

Rubus saxatilis L. – C3
Chanovice (okr. Klatovy): v lese „Babáček“ v místech 100
m SV od rybníka Hluboký JV od obce, 500 m n. m.,
Blatensko, 6648a, not. R. Paulič et E. Legátová 5. 6.
2012.

Veronica polita Fries
Osek (okr. Rokycany): trávníky u rodinných domků v obci,
400 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní, 6247, leg. J.
Nesvadbová 1. 4. 2007, PL.
Dýšina (okr. Plzeň-město): pole S od viaduktu přes silnici
do Nové Hutě, V od železniční trati, 340 m n. m., Křivoklátsko, 6247, leg. J. Nesvadbová 7. 5. 2008, PL.

Rumex scutatus L.
Rabštejn nad Střelou (okr. Plzeň-sever): 70 m J od zámku,
osluněná suť na jižním svahu, u cesty, hojně, 430 m n.
m., 50°2'29,997" s. š., 13°17'32,879" v. d., Žlutická
pahorkatina, leg. I. Hradská 29. 5. 2012, det. S. Pecháčková, PL. Pozn.: Tato lokalita je doložena již od r.
1946 (A. Sobota – PL).

Vicia cassubica L. – C3
Nová Huť (u Dýšiny) (okr. Plzeň-město): Kokotský les,
okraj lesní cesty asi v poloviční vzdálenosti mezi Novou
Hutí a Dolním Kokotským rybníkem, 410 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní, 6247a, leg. J. Sofron
5. 7. 2012, PL.

Saxifraga tridactylites L.
Sušice (okr. Klatovy): v kolejišti stanice ČD hojně, 470 m n.
m., Sušicko-horažďovické vápence, 6747, leg. J. Nesvadbová 29. 4. 2012, PL.
Nezvěstice (okr. Plzeň-jih): v kolejišti stanice ČD hojně, 380
m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní, 6347, leg. J. Nesvadbová 21. 4. 2012, PL.

Viscum album subsp. austriacum (Wiesb.) Vollmann – C4a
Nová Huť (u Dýšiny) (okr. Plzeň-město): les Háj 500 m S
od obce, na Pinus sylvestris i na Picea abies, 345 m n.
m., Křivoklátsko, 6247, leg. J. Sofron 26. 8. 2011, PL.
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Sedum pallidum M. Bieb.
Nalžovské Hory (okr. Klatovy): hřbitov, 530 m n. m., Horažďovicko, 6647, leg. J. Nesvadbová 1. 7. 2012, PL.
Silybum marianum (L.) Gaertner
Vrčeň (okr. Plzeň-jih): pole cca 700 m V od obce, cca 430 m
n. m., Plánický hřeben, 6447, not. J. Sofron 21. 7. 2012.
Spergula morisonii Bor. – C3
Chotíkov (okr. Plzeň-sever): 2 km SZ od obce a 3,1 km Z
od vrchu Krkavec, horní hrana písčitého svahu s jihozápadní expozicí, pod elektrovodem, 440 m n. m., Plzeňská
pahorkatina
vlastní,
49°48'10,2" s. š.,
13°17'51,4" v. d., 6145, not. S. Pecháčková 6. 6. 2012.
Lokalita je totožná s lokalitou Corynephorus canescens
(viz Erica 2011/18: 17).
Stellaria palustris Ehrh. ex Hoffm. – C3
Svéradice (okr. Klatovy): břehy malého rybníka 0,8 km V
od kaple v obci, 470 m n. m., Horažďovicko,
49°22'18,6" s. š., 13°44'59,9" v. d., not. R. Paulič 5. 6.
2012.
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podoba výstavy postupně krystalovala, od představy použití
„špendlených“ či lepených fotografii a zalaminovaných plakátů k přednáškám, až nakonec zvítězily obvyklé plakáty-postery. Výstava s sebou ale nesla potřebu najít potřebné
finance – i toho se zhostila L. Pivoňková, která absolvovala
školení k získávání dotací a podala dvě žádosti, z nichž jedna byla přijata. Technické zkušenosti s tvorbou posterů povětšinou byly, takže byly domluveny základní parametry,
týkající se velikosti posteru, kvality papíru, velikosti a typu
písma či barevnosti. Odborná náplň vycházela logicky
z 50leté činnosti pobočky a především směřovala
k běžnému, často i náhodnému návštěvníkovi mázhausu.
Chtěli jsme zaujmout přívětivými barevnými fotografiemi
rostlin a exkurzními fotografiemi, mapkami, ale i popularizujícími texty.

RŮZNÉ
50. výročí založení Západočeské pobočky ČBS
v Plzni – ohlédnutí za jubileem
Jaroslava Nesvadbova
První úvahy o podobě připomenutí si 50 let od založení Západočeské pobočky České botanické společnosti se objevily
v počátku roku 2010; konkrétní podobu, která se příliš nelišila od výsledné, pak měly od počátku r. 2011. Bylo jasné,
že chceme udělat výstavu, konferenci, exkurzi a vydat soubor referátů ve slavnostním čísle Calluna. Zkušenosti jsme
čerpali z podobných oslav před deseti lety k 40. výročí pobočky i z oslav k 50. výročí Jihočeské pobočky, jichž jsme
se zúčastnili (J. Nesvadbová, S. Pecháčková, J. Sofron, L.
Pivoňková).
Věděli jsme, že se chceme sejít v říjnu, kdy pobočka
vznikla, a že to má být opět Plzeň – místo nejdostupnější,
pro nás nejpřívětivější a současně město „zakladatelské“.
K exkurzím se v Plzni nabízela řada zajímavostí jak čistě
přírodovědných, tak kulturně či turisticko-přírodovědných.
Tušili jsme, že absolvovat celé tři dny setkání je pro většinu
účastníků časově nereálné, proto jsme vyloučili exkurzi autobusovou. Velice příjemné a současně velmi důležité bylo,
že všichni členové výboru přijali myšlenku uspořádat setkání za svou a tak se přípravné práce na podzim 2011rozběhly
naplno tak, aby v říjnu 2012 vše vyšlo. Velký dík patří především: E. Chvojkové, J. Nesvadbové, J. Nové, L. Pivoňkové, S. Pecháčkové, J. Sladkému a J. Škrábkovi.

Bylo připraveno 24 posterů:
Úvodní (o přípravě výstavy)
Česká botanická společnost
Významní západočeští botanici
Celostátní floristické kurzy
Floristický kurz v Domažlicích 4. až 10. 7. 2010
Exkurze
Přednášky pro veřejnost
Regionální květeny či významné floristické práce – výběr
Fytokartografický atlas Západočeského kraje
Časopisy Západočeské pobočky České botanické společnosti
Botanikové a regionální časopisy
Květena přírodního parku Plánický hřeben
Přehlížené květy města
Květena vlhkých luk a pastvin
Květena sušších luk a pastvin
Květena rybníků a mokřadů
Co kvete v lese
Švihlík krutiklas – čtvrtstoletí sledování podivuhodné orchideje u Sušice
Hořeček drsný Sturmův – skvost západních Čech
Pojďte s námi do přírody
Invazní tráva milička menší (Eragrostis minor) v západních
Čechách
Sledování výskytu šruchy zelené (Portulaca oleracea subsp.
oleracea) v Plzeňském kraji
Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) a její rozšíření
na území Plzeňského a Karlovarského kraje
Rostlina roku 2013 – štětička větší (Virga strigosa)

Setkání
bylo
zahájeno
neformálním
posezením
v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni v pátek
12. října v 16.00 hodin. Kromě současných členů (R. Hlaváček, M. Hostička, E. Chvojková, H. Marková, J. Nesvadbová,
L. Pivoňková, S. Pecháčková, J. Sladký, J. Sofron, J. Smola,
M. Šandová, J. Škrábek sen., J. Škrábek jun.) přišla i dřívější
členka pobočky – tehdejší studentka z prvního působení A.
Pyška na plzeňské pedagogické fakultě – J. Hájková-Flégrová. Množství kvalitního propagačního materiálu, ale i
odborné literatury poskytl Krajský úřad Plzeňského kraje
v osobě L. Pivoňkové, část materiálu jsme získali na odboru
propagace a marketingu Magistrátu města Plzně; literaturu
k nahlédnutí, včetně novinek, zapůjčili a přivezli pracovníci
botanického oddělení Západočeského muzea v Plzni.
V přednáškovém sále byly instalovány rovněž panely
s informacemi k programu všech tří dnů setkání, k exkurzím,
tvorbě posterů, i historické materiály. Dík za půjčení panelů
náleží oddělení výstavnictví Západočeského muzea. Ti, kdož
přednášeli druhý den, si mohli díky ochotě Z. Hejdukové
z oddělení PR muzea připravit prezentaci a odzkoušet si ji.
O občerstvení se s úsměvem starala H. Marková, která je zakoupila, napekla, navařila i naservírovala k velké spokojenosti
přítomných první i druhý den setkání (to s pomocí J. Horkové
a S. Pecháčkové). Společně jsme pak odešli do mázhausu Plzeňské radnice prohlédnout si výstavu k 50 letům Západočeské pobočky ČSB; zde se připojili J. Bureš, I. Kinská, E. Kmochová a I. Matějková. Slavnostní den jsme zakončili posezením a večeří v restauraci U Pašáka.

Autory výstavních panelů byli: J. Nesvadbová,
L. Pivoňková, S. Pecháčková, J. Brabec, J. Bureš, E. Chvojková a I. Matějková. Fotografie a další materiály poskytli:
archiv Západočeské pobočky ČBS, botanické a paleontologické oddělení Západočeského muzea v Plzni, O. Bílek, J.
Brabec, J. Bureš, E. Honzíková, E. Chvojková, Z. Ipser,
J. Juráková, J. Kalibán, I. Kinská, E. Martínková, Z. Musil,
J. Nová, P. Pecháček, S. Pecháčková, O. Peksa, L. Pivoňková, J. Prach, J. Sladký, L. Šiková, J. Škrábek sen., J. Škrábek
jun., P. Tájek, I. Tomajková, J. Velebil. Věcnou a jazykovou
korekturu textů provedli J. Nová a J. Sofron. Výstava vznikla díky dobrovolné práci uvedených členů a příznivců Západočeské pobočky České botanické společnosti a za finanční
podpory Plzeňského kraje.
Při instalaci posterů, se kterou jsme neměli praktické
zkušenosti, nás výrazně zaskočil fakt, že došlo k chybnému
zadání velikosti při tisku posterů, a tak se v sobotu 6. října
ráno před námi po vyndání z krabice objevily postery větší –
místo 70 × 100 cm měly rozměr 80 × 120 cm! Sice byly větší a výraznější, ale nevešly se do zapůjčených klipů. Pomohl
nápad zakoupit mapové lišty a zavěšovací provázky a
ochotné ruce všech přítomných: p. Bukovského (který

Za místo konání výstavy (6. až 26. října) byl zvolen, jak již
bylo zmíněno, mázhaus plzeňské radnice, který je k podobným výstavám předurčen a který většina z nás pasivně, jako
návštěvníci nejrůznějších výstav, zná. S ročním časovým
předstihem bylo nutné podat žádost s jasně stanoveným termínem, který obsahuje pro nás důležité datum založení pobočky (7. října) a naopak vylučuje možnost zablokování
prostoru jinými, pro město důležitými výstavami. „Patronátu“ nad výstavou se ujala Lenka Pivoňková. Konkrétní
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tomným a bude distribuováno i do všech knihoven, které
odebírají spolkový časopis.
Bylo předneseno 11 přednášek a prezentací; přednášejícími byli: O. Bílek, J. Cais, M. Hostička, P. Krása, V. Melichar, J. Nesvadbová, S. Pecháčková, J. Sofron, M. Trégler.
Kromě přednášky J. Caise bylo vše publikováno ve slavnostním čísle Calluna 2/2012 (28 p., včetně 6 obr. v textu a
skupinové fotografie přítomných na konferenci).
Oficiálním fotografem setkání byl P. Pecháček (autor
skupinového fota na schodech Západočeského muzea a u
fontány před muzeem), průběžně pořizovaly fotografie i S.
Pecháčková a L. Pivoňková.

obhospodařuje výstavy v mázhausu), E. a R. Chvojkových,
J. a J. Nesvadbových, S. a B. Pecháčkových, L. a L. Pivoňkových. Příjemným oživením tištěného textu byla instalace
rostliny roku 2013 Virga strigosa, kterou obstaral O. Bílek.
Návštěvníci měli možnost zapsat své dojmy i připomínky do
Pamětní návštěvnické knihy (je uložena společně s celou
dokumentací výstavy a konference v archivu pobočky).
Výtvarně velice zdařilou pozvánku na výstavu vytvořil
kolektiv výtvarníků z oddělení výstavnictví Západočeského
muzea v Plzni, fotografie kopretinové louky na ni poskytla I.
Matějková a ocúnu podzimního L. Pivoňková.
Kromě současných i dřívějších členů a příznivců Západočeské pobočky byla pozvánka rozeslána i řadě nejrůznějších kulturních instituci v kraji; dík za to náleží pracovnici
PR Západočeského muzea v Plzni R. Němečkové.
Výstavu jsme propagovali v Kulturních přehledech
v Plzeňském deníku i Žurnálu, kde byla i krátká anotace, na
webových stránkách Západočeského muzea v Plzni a Krajského úřadu Plzeňského kraje v Plzni. Článek napsaný do
Radničních listů (Plzeň) redakce bohužel neuveřejnila.
Počet návštěvníků výstavy, trvající 21 dnů, lze jen odhadnout z pravidelného „nakukování“ autorů výstavy do mázhausu, kdy prakticky pokaždé bylo možné zastihnout někoho, kdo
si postery prohlíží – takže hodně! Posledním návštěvníkem
byla geoložka A. Červená. Reakce v návštěvní knize byly
jednoznačně pozitivní. Kromě klasického zápisu „výstava se
mi líbila“ jsme se dozvěděli diky vystavení několika suchých
lodyh Virga strigosa s plodenstvím i o spontánním výskytu této rostliny roku 2013 na konkrétní zahradě v Plzni na Lochotíně. Při návštěvě ředitele Zoologické a botanické zahrady v
Plzni ing. J. Trávníčka jsme domluvili instalaci výstavy
v areálu zahrady na turistickou sezónu březen–říjen 2013. Výstava byla ukončena v pátek 16. října v 13 hodin. Snímání a
balení posterů se zúčastnili J. a J. Nesvadbovi, L. Pivoňková a
J. Škrábek sen.

Na neděli 14. října byly připraveny dvě hlavní exkurze
(Sigmondova naučná stezka a Zoologická a botanická zahrada v Plzni) a individuálně Naučná stezka Po stopách F.
Malocha a Meditační zahrada v Plzni-Doudlevcích.
Sigmondovu naučnou stezku v lesích při severním okraji
města absolvovali čtyři účastníci: zakládající člen pobočky
J. Sofron, odpovědná redaktorka Calluna S. Pecháčková a
její děti Alžběta a Bartoloměj – spoluúčastníci více exkurzí
za zajímavými nálezy v okolí Plzně.
Exkurze do Zoologické a botanické zahrady se zúčastnilo 12 zájemců: R. Bláhová, M. Hostička, I. Matějková, J. a
J. Nesvadbovi, B. a M. Kolářovi, L. Pivoňková, M. a J.
Sladkých, J. a J. Škrábkovi. Prohlídku sponzorsky umožnil
ředitel ZOO ing. J. Trávníček. Doprovázela nás botanička
zahrady V. Pešková. Během tříhodinové prohlídky jsme si
prohlédli nejen většinu kombinovaných zoologickobotanických expozic – biogeografických celků, ale i nejnovější „tahák“ zahrady Podzemí a stejně tak významnou expozici Řeka. Zaujala nás nezvyklá koncepce asijské zahrady i majestátnost Körnerova dubu. S potěšením jsme si prohlédli i
muzeum zahrady věnované M. Vaňouskovi – zakladateli
moderní lochotínské zahrady a současně zakládajícímu členovi Západočeské pobočky Československé botanické společnosti. Zahrada určitě za oněch 50 let od založení pobočky
rozkvetla do krásy a objemem botanických informací podstatně přispívá ke kvalitnímu botanickému nazírání na přírodu nejen západních Čech. Touto návštěvou jsme tak symbolicky ukončili setkání k 50. výročí založení pobočky tam,
kde pobočka byla před padesáti lety založena!
Bylo to setkání příjemné a podle reakce 45 přítomných
členů pobočky i hostů snad i zdařilé.

Sobota 13. 10. byla dnem konání slavnostní konference.
Zúčastnili se: O. Bílek, R. Bláhová, J. Brabec, J. Cais, K.
Čížek, A. Čížková, J. Hájková-Flégrová, J. Holá, L. Hrouda,
J. Horková, M. Hostička, J. Hradílková. Z. Chocholoušková,
P. Krása, V. Melichar, paní Malochová, J. Nesvadba, J. Nesvadbová, P. Pecháček, S. Pecháčková, V. Pešková, J. Sladký, J. Smola, J. Sofron, M. Šandová, J. Škrábek jun., J.
Škrábek sen., M. Štech, M. Trégler, J. Velebil. Z pozvaných
hostů se omluvili: I. Bufková, F. Frýda, J. Hadinec, K. Kubát, V. Maloch (vnuk botanika Františka Malocha), E. Martínková, K. Prach, I. Svoboda, J. Trávníček.
Vzácnými a vítanými hosty konference byli „nezápadočeši“ – doc. RNDr. L. Hrouda, předseda České botanické
společnosti, a RNDr. Milan Štech, PhD., předseda Jihočeské
pobočky ČBS; oba svými pozdravy přítomné velice zaujali.
Milým hostem byla i manželka vnuka Františka Malocha,
paní Malochová. I ona požádala o možnost pozdravit přítomné; krátce připomněla i blížící se sté výročí od vydání
Květeny v Plzeňsku.
Konference byla i příležitostí poděkovat J. Smolovi, J.
Sofronovi, K. Čížkovi, H. Markové, M. Šandové a J. Nesvadbové za dlouholetou práci pro pobočku i pro botaniku
západních Čech. Poděkování a symbolické předání hrnečku
s namalovaným vřesem od odpovědné redaktorky Calluna S.
Pecháčkové se dostalo i členům redakční rady časopisu J.
Nesvadbové a J. Sofronovi.
Na konferenci spatřilo světlo botanického světa i delší
dobu připravované CD se všemi čísly Zpravodaje Západočeské pobočky Československé (České) botanické společnosti a Calluna. Vzniklo díky nadšení a ochotě L. Pivoňkové
a O. Peksy, kteří všechny texty naskenovali a technicky připravili. Oběma patří velký dík. CD bylo předáno všem pří-

Výběr nových publikací za rok 2012, příp. 2011
V dále uvedeném přehledu jsou připomenuty práce, které se
objevily na stole pracovny oddělení botaniky Západočeského muzea v Plzni, sdělili je kolegové (především J. Brabec a
Lenka Pivoňková – kterým patří dík), případně jsme je našli
při zpracovaní jiných témat. Z velké části jde o sborníky
s tématem „ekologické obnovy“ – tématu, kterému je věnovaná v současnosti velká pozornost botaniků i ochranářů.
Články s botanickou náplní se objevují prakticky ve všech
regionálních časopisech, v jejichž redakcích „sedí“ naši kolegové botanikové. Není v našich silách vypisovat veškeré
články, i když jsme si vědomi toho, jak potřebná by regionální botanická bibliografie byla! Předkládaný seznam je tudíž pro čtenáře navázáním na informace shrnuté v Calluna
11 (2006: 18–19), Calluna 14 (2009: 9 – zde vyjmenované
regionální časopisy) a Calluna 17 (2012: 21).
Monografie
ANONYMUS (2012): Cesty zámeckých pánů 2011–2012.
Bečovská botanická zahrada. – 64 p., ed. MAS Náš region o.s. et MAS 21 o.p.s. Velká Hleďsebe.
CHVOJKA L. (2011): Střela – řeka našich životů. – Starý
most, Plzeň. Fotografie J. Kavale.
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CHYTRÝ M. [ed.] (2011): Vegetace České republiky 3.
Vodní a mokřadní vegetace. – 828 p. Academia, Praha.
MELICHAR V., KRÁSA P. et TÁJEK P. (2012): Zvláště
chráněné rostliny Karlovarského kraje. – 107 p., ed. Karlovarský kraj ve spolupráce s AOPK ČR.
ŠTĚPÁNKOVÁ J. [ed.] (2012): Phytokartographical Syntheses of the Czech Republick 4. – 161 p., Bot. ústav
AV ČR, Academia Praha. [Mapa č. 974–1225, celkem
252 map.]

JUBILEA
Naši jubilanti – Jaromír Sofron, Slávka Nesvadbová
a Calluna
Jaromír mi zakázal psát „oslavný článek o Sofronovi“. Inu, poslouchat se musí. Napíšu tedy pár slov oslavujících náš časopis.
Zpravodaj Západočeské pobočky ČSBS vyšel poprvé
v únoru roku 1963. Ročně vycházela až čtyři čísla. Číslem
1995/1 skončil formálně jako Zpravodaj, ale pokračuje od
čísla 1996/1 pod názvem Calluna dosud. Padesáti lety trvání
se může pochlubit jen málo časopisů. Ale co je opravdu
úžasné, těch 50 let čte a upravuje články redakce, jejíž složení se několikrát proměnilo, kromě jednoho člena: Jaromíra
Sofrona. Od samého počátku hojně do časopisu přispíval, a
od čísla 1967/3 se jeho jméno objevuje i v oficiální tiráži.
S neochvějnou důkladností hlídá věcnou správnost i formální náležitosti článků. Posledních 23 let tvoří se Slávkou Nesvadbovou půvabný tandem, v němž jeden druhého poňouká
a zároveň podporuje, a výsledek si s chutí prolistují nejen
západočeští botanici.
K těm 50 letům jsme si nadělili (my=pobočka) pěkný a
důstojný dárek: všechna čísla časopisu od r. 1963 do r. 2012
jsou dostupná v elektronické podobě. U počátků tohoto nápadu nestál nikdo jiný než Slávka Nesvadbová.
Jako odpovědný redaktor doufám, že Jaromír i Slávka
nám budou „kytky, dvojtečky i mezárky“ opravovat ještě
hodně dlouho. Stejně tak jako kurátor sbírky cévnatých rostlin v Západočeském muzeu docela sobecky doufám, že nám
i nadále Jaromír pomůže s luštěním starých sched, Slávka se
sháněním pamětníků a oba nás budou přátelsky popichovat
k lepší práci.
Tak, oslava časopisu mi trošku zabloudila – ale já za to
nemůžu, pane doktore… Přeji Vám i Slávce zdraví a spokojenost do dalších nejen botanických let!
Sylvie Pecháčková

Sborníky
JONGEPIEROVÁ I., PEŠOUT P., JONGEPIER J. W. et
PRACH K. [eds] (2012): Ekologická obnova v České
republice. – 147 p., AOPK ČR, Praha [a totéž
v angličtině]: JONGEPIEROVÁ I., PEŠOUT P.,
JONGEPIER J. W. et PRACH K. [eds] (2012):, Ekological restoration in the Czech Republic. – 147 p.,
AOPK ČR, Praha [Články ze západních Čech více autorů.]
KOŽELUH J. a kol. (2012): Blovice. Historie školství. –
112 p., ed. Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích. [Též
zmínka o K. Homanovi, blovickém floristovi.]
MÜNZBERGOVÁ Z., ČERNÁ L. et GABRIELOVÁ J.
[eds] (2011): Priority druhové ochrany cévnatých rostlin. – Příroda, Praha, no. 31: 1–370. [Ze západních Čech
články k Asplenium adulterinum, A. cuneifolium, Spiranthes spiralis.]
PRACH K. et ŘEHOUNKOVÁ K. (2012): Near-Natural
Restauration. Programme and Abstract Book. – 132 p.,
The 8th European Conference on Ecological Restoration
September 9–14, 2012, České Budějovice, Czech Republic.
ŘEHOUNKOVÁ K., ŘEHOUNEK J. et PRACH K. [eds]
(2011): Near-natural restoration vs. technical reclamation of mining sites in the Czech Republic. – 111 p.,
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přírody a krajiny Plzeň].
NESVADBOVÁ J. (1982): Vegetační kryt. – In: Žán M. [red.],
Státní přírodní rezervace Bělč. Inventarizační průzkum, p.,
28–30, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny
Plzeň].
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1982): Ochranářská doporučení
k dalšímu rozvoji klidové oblasti Pod Štědrým. – In: Nesvadbová et al., Klidová oblast Pod Štědrým u Nepomuka, Zprav.
Okres. Muz. Plzeň-jih, Blovice, 1982/1: 22.
NESVADBOVÁ J., SOFRON J. et VONDRÁČEK M. (1982): Vegetace klidové oblasti Pod Štědrým. – In: Nesvadbová J. et al.,
Klidová oblast Pod Štědrým u Nepomuka, Zprav. Okres. Muz.
Plzeň-jih, Blovice, 1982/1: 6–18.
1983
ALBRECHT J., HOSTIČKA M., NESVADBOVÁ J. et SOFRON J.
(1983): Navrhovaná maloplošná chráněná území v CHKO Šumava. – In: Ekol. problémy hospodaření. v Chrán. Krajin. Obl.
Šumava, České Budějovice, p. 152–156.
ALBRECHT J., KUČERA S., NESVADBOVÁ J. et SOFRON J.
(1983): Ochrana fytogenofondu Šumavy. – In: Ekol. problémy
hospodaření v Chrán. Krajin. Obl. Šumava, České Budějovice,
p. 165–185.
NESVADBOVÁ J. (1983): Vegetační kryt. – In: Čečil F. [red.],
Státní přírodní rezervace Chejlava. Inventarizační průzkum, p.
25–38 et 40–45, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a
krajiny Plzeň].
NESVADBOVÁ J. (1983): Vegetační kryt. – In: Nesvadbová J.
[red.], Státní přírodní rezervace Smraďoch. Inventarizační průzkum, p. 31–37 et 41–44, ms. [Depon. in: Agentura ochrany
přírody a krajiny Plzeň].
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NESVADBOVÁ J. (1983): Vegetační kryt. – In: Nesvadbová J.
[red.], Státní přírodní rezervace Pluhův bor. Inventarizační průzkum, p. 34–46 et 72–79, ms. [Depon. in: Agentura ochrany
přírody a krajiny Plzeň].
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1983): Vegetační kryt. – In: Nesvadbová J. [red.], Chráněné naleziště Křížky. Inventarizační
průzkum, p. 24–36, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a
krajiny Plzeň].
1984
NESVADBOVÁ J. (1984): Vegetační kryt. – In: Čečil F. [red.],
Státní přírodní rezervace Anenské rybníky. Inventarizační průzkum, p. 26–31, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a
krajiny Plzeň].
NESVADBOVÁ J. (1984): Vegetační kryt. – In: Kraft J. [red.],
Chráněný přírodní výtvor Čertova hráz. Inventarizační průzkum, p. 19–23, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a
krajiny Plzeň].
NESVADBOVÁ J. (1984): Floristický seznam druhů zjištěných v
území. – In: Kraft J. [red.], Chráněný přírodní výtvor Čertova
kazatelna. Inventarizační průzkum, p. 21–23, ms. [Depon. in:
Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].
NESVADBOVÁ J. (1984): Vegetační kryt. – In: Čečil F. [red.],
Státní přírodní rezervace Lužany. Inventarizační průzkum, p.
24–31 et 33–37, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a
krajiny Plzeň].
NESVADBOVÁ J. (1984): Flóra. – In: Červená A. [red.], Chráněný
přírodní výtvor Mrazové srázy u Lazen. Inventarizační průzkum, p. 16 et 20–22, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].
NESVADBOVÁ J. (1984): Vegetační kryt. – In: Nesvadbová J.
[red.], Chráněné naleziště Plamby. Inventarizační průzkum, p.
15–19, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].
NESVADBOVÁ J. (1984): Vegetační kryt. – In: Nesvadbová J.
[red.], Státní přírodní rezervace Netřeb. Inventarizační průzkum, p. 31–37 et 43–48, ms. [Depon. in: Agentura ochrany
přírody a krajiny Plzeň].
NESVADBOVÁ J. (1984): Vegetační kryt. – In: Žán M. [red.],
Státní přírodní rezervace Střela. Inventarizační průzkum, p. 66–
86 et 142–154, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].
NESVADBOVÁ J. (1984): Pastevní areál Prameny – botanický posudek. – Ms., 2 pp. [Depon. in: Správa CHKO Slavkovský les,
Mariánské Lázně].
SOFRON J. et al. (1984): Bibliografie Šumavy 1968–1980. I–IV. –
Sborn. Západočes. Muz., Plzeň, Příroda, 49A–49D: 1–404. [J.
KADLECOVÁ, E. KUHNOVÁ et J. NESVADBOVÁLEOPOLDOVÁ collab.]
1985
NESVADBOVÁ J. (1985): Vegetační kryt. – In: Nesvadbová J.
[red.], Státní přírodní rezervace Mlynářská slať. Inventarizační
průzkum, p. 39–46 et 53–56, ms. [Depon. in: Agentura ochrany
přírody a krajiny Plzeň].
NESVADBOVÁ J. (1985): Vegetační kryt. – In: Čečil F. [red.],
Státní přírodní rezervace Ostrůvek. Inventarizační průzkum, p.
38–39 et 41–44, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a
krajiny Plzeň].
NESVADBOVÁ J. (1985): Vegetační kryt. – In: Nesvadbová J.
[red.], Státní přírodní rezervace Rokytské slati. Inventarizační
průzkum, p. 46–48 et 64–69, ms. [Depon. in: Agentura ochrany
přírody a krajiny Plzeň].
NESVADBOVÁ J. et KNÍŽETOVÁ L. (1985): Vegetační kryt. –
In: Nesvadbová J. [red.], Státní přírodní rezervace Rašeliniště
Huť v Českém lese. Inventarizační průzkum, p. 22–24 et 26–28,
ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].
1986
NESVADBOVÁ J. (1986): Přehled dosavadních výzkumů. – In:
Červená A. [red.], Státní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero. Inventarizační průzkum, p. 73–83, ms. [Depon. in: Správa
Nár. parku a Chrán. krajin. obl. Šumava Kašperské Hory].
NESVADBOVÁ J. (1986): Floristické poměry. – In: Červená A.
[red.], Chráněný přírodní výtvor Železná Hůrka. Inventarizační
průzkum, p. 19–24, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a
krajiny Plzeň].
NESVADBOVÁ J. (1986): Vegetační kryt. – In: Červená A. [red.],
Státní přírodní rezervace Křížový kámen. Inventarizační prů-

zkum, p. 30–33 et 35–38, ms. [Depon. in: Agentura ochrany
přírody a krajiny Plzeň].
NESVADBOVÁ J. (1986): Zemřel Miroslav Rodr. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 1986/1: 1.
NESVADBOVÁ J., SOFRON J. et VONDRÁČEK M. (1986): Charakteristika flóry a vegetace fytochorionů [v dosahu exkurzních
tras flóristického kurzu ČSBS v Blovicích]. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot Společ., Plzeň, 1986/2: 1–10.
NESVADBOVÁ J., SOFRON J. et VONDRÁČEK M. (1986): Poznámky k flóře a vegetaci připravovaného chráněného území
Šmauzy. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň,
1986/3: 2–5.
NESVADBOVÁ J., SOFRON J. et VONDRÁČEK M. (1986): Příspěvek k poznání vegetace Sušicko-horažďovických vápenců. –
Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 1986/3: 6–8.
1987
NESVADBOVÁ J. (1987): Zhodnocení západočeské části CHKO
Šumava z hlediska životních podmínek chráněných a ohrožených druhů rostlin. – Ms., nepag. [Depon. in: Agentura ochrany
přírody a krajiny Plzeň].
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1987): Vegetační kryt. – In:
NESVADBOVÁ J. [red.], Chráněný přírodní výtvor Pastviště u
Fínů. Inventarizační průzkum, p. 20–59, ms. [Depon. In: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1987): Prověrka navržených
chráněných území na Železnorudsku. – Šumava, Vimperk-Sušice, no. 26: 9–10.
NESVADBOVÁ J., SOFRON J. et VONDRÁČEK M. (1987): Poznámky k současnému stavu vegetace rašeliniště u Nového
Brunstu na Železnorudsku. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs.
Bot. Společ., Plzeň, 1987/1: 6–7.
NESVADBOVÁ J., SOFRON J. et VONDRÁČEK M. (1987): Víkend v CHKO Slavkovský les. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs.
Bot. Společ., Plzeň, 1987/1: 8–11.
NESVADBOVÁ J., SOFRON J. et VONDRÁČEK M. (1987): Vegetace údolí Lužního potoka v Chebské pánvi. – Zpr. Muz. Západočes. Kr., Plzeň, Příroda, 34–35: 13–18.
1988
NESVADBOVÁ J. [red.] (1988): Agroekologická charakteristika
mikroregionu a agroekologických komplexů vybrané části
CHKO Šumava. – 90 p., mapy, photo, ms. [Depon. In: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].
NESVADBOVÁ J. (1988): Pro odpočinek i poučení. – Pravda, Plzeň, 2. 8. 1988: 5. [Šumava, Povydří]
NESVADBOVÁ J. (1988): Vegetační kryt. – In: Žán M. [red.],
Chráněný přírodní výtvor Skalky skřítků. Inventarizační průzkum, p. 21–24, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a
krajiny Plzeň].
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1988): Příspěvek k poznání
flóry a vegetace Železnorudska. – Zpr. Muz. Západočes. Kr.,
Plzeň, Příroda, 36–37: 25–36.
1989
NESVADBOVÁ J. (1989): Zpráva o výroční schůzi západočeské
pobočky ČSBS. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ.,
Plzeň, 1989/1: 9.
NESVADBOVÁ J. (1989): Přesazování hořce panonského. – Šumava, Vimperk a Sušice, no. 28/1989: 23–24.
NESVADBOVÁ J. (1989): Spolupráce KSSPPOP Plzeň s KRB v
rámci JZD Soběšice. – In Sborn. ref. Komplexní zúrodňovací
proces v JZD „Stráž“ v Soběšicích, p. 34–36. [CHÚ Na Volešku]
NESVADBOVÁ J. (1989): Botanika. – In: Červená A. [red.], Chráněná krajinná oblast Střední Poohří, p. 87–92, ms. [Depon. In:
Agentura ochrany přírody a krajiny Karlovy Vary].
NESVADBOVÁ J. (1989): Vegetační kryt. – In: Nesvadbová J.
[red.], Chráněný přírodní výtvor Pod Volfštejnem. Inventarizační průzkum, p. 36–58, ms. [Depon. in: Agentura ochrany
přírody a krajiny Plzeň].
NESVADBOVÁ J. (1989): Vegetační kryt. – In: Nesvadbová J.
[red.], Chráněný přírodní výtvor Maršovy Chody. Inventarizační průzkum, p. 14–21, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].
NESVADBOVÁ J., SOFRON J. et VONDRÁČEK M. (1989): Die
Vegetation des geschützten Naturgebildes Weide „U Fínů“
(Südwestböhmen, Gebiet von Sušice). – Folia Mus. Rer. Natur.
Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 29: 1–42.
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NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1992): Svobodova niva. – Erica,
Plzeň, 1: 17–20.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1992): Botanické sbírky Západočeského muzea. – Plzeňsko, Plzeň, 19: 32.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1992): Muzejní botanika
a ochrana přírody. – Plzeňsko, Plzeň, 19: 52.
1993
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1993): Přírodovědecké podklady místního územního systému ekologické stability v okrese
Plzeň-město. I. etapa – vegetační a floristická charakteristika. –
[142] p., 40 map., ms. [Depon. in: Knih. odděl. botaniky Západočes. muz. Plzeň].
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1993): Návrh managementu přírodní rezervace Postřekovské rybníky (okres Domažlice). – 30
p., 5 map., ms. [Depon. in: Knih. odděl. botaniky Západočes.
muz. Plzeň].
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1993): Seznam vzácných
a ohrožených a fytogeograficky významných rostlin Královského hvozdu. (Šumava)). – 7 p., ms. [Depon. in: Knih. odděl.
botaniky Západočes. muz. Plzeň].
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1993): Příspěvek k poznání vegetace a flóry Královského hvozdu na Šumavě. – Erica, Plzeň,
2: 31–42.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1993): Příspěvek k poznání
flóry západní části Šumavských Plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. – 19 p., ms. [Depon. in: Knih. odděl. botaniky Západočes. muz. Plzeň].
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1993): Najdeme je ještě? Po
stopách dvou vyhynulých rostlin na Plzeňsku. – Plzeňsko, Plzeň, 20: 12.
SKALICKÝ V. et KIRSCHNEROVÁ L. [red.] (1993): Rozbor květeny západní části Šumavských plání a kontaktních území. –
Sborn. Západočes. Muz., Plzeň, Příroda, 86: 1–83. [J. Nesvadbová collab.]
1994
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1994): Seznam vzácných a
ohrožených cévnatých rostlin Královského hvozdu (Šumava). –
Zprav. Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ., Plzeň, 32/2: 1–7.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1994): Příspěvek k poznání
flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. – Erica, Plzeň, 3: 23–37.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1994): Přírodovědecké podklady místního územního systému ekologické stability v okrese
Plzeň-město. II. etapa – vegetační a floristická charakteristika
reginálních, nadregionálních a lokálních biokoridorů. – 84 p.,
ms. [Depon. in: Knih. odděl. botaniky Západočes. Muz. Plzeň].
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1994): Přírodovědecké podklady místního územního systému ekologické stability v okrese
Plzeň-město. III. etapa – vegetační a floristická charakteristika
regionálních, nadregionálních a lokálních biocenter. – 57 p.,
ms. [Depon. in: Knih. odděl. botaniky Západočes. muz. Plzeň].
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1994): Stepní pastvina na
Chlumku u Božkova. – Plzeňsko, Plzeň, 21: 1.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1994): Cruciata glabra (L.)
Ehrend. roste také v Královském Hvozdu. – Zprav. Západočes.
Poboč. Čes. Bot. Společ., Plzeň, 32/3: 3.
NESVADBOVÁ J., SOFRON J. et VONDRÁČEK M. (1994): Některá zajímavější rostlinná společenstva Šumavy. – Zprav. Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ., Plzeň, 32/2: 7–10.
NESVADBOVÁ J., SOFRON J. et VONDRÁČEK M. (1994): Rašeliniště a podmáčené smrčiny u Nové Hůrky (Šumavské pláně). – Erica, Plzeň, 3: 39–51.
SOFRON J. [red.] (1994): Ochranářsko-botanický průzkum Šumavy. Závěrečná zpráva ke grantovému projektu. – Nepag. [Depon in: Knih. odděl. botaniky Západočes. Muz. Plzeň.] [J. Nesvadbova coauct.]
SOFRON J. et NESVADBOVÁ J. (1994): Krajinný plán Železná
Ruda a Bayerisch Eisenstein. – [65] p., ms. [Depon. in: Knih.
odděl. botaniky Západočes. muz. Plzeň].
SOFRON J. et NESVADBOVÁ J. (1994): Landschaftsplan Železná
Ruda und Bayerisch Eisenstein. – [67] p., ms. [Depon. in: Knih.
odděl. botaniky Západočes. muz. Plzeň].
VOSS S. et al. (1994): Landschaftsplan Bayerisch Eisenstein und
Umsetzungskonzept zur Bewältigung grenzüberschreitender
Probleme. 2. Zwischenbereich. – 54 p., Niederalteich. [J. Nesvadbová collab.]

1990
HOSTIČKA M. et NESVADBOVÁ J. (1990): Monitoring populace
kriticky ohroženého druhu Spiranthes spiralis (L.) Chevall. na
trvalých plochách v CHPV Pastviště u Fínů. – 5 p., 3 append.,
ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].
NESVADBOVÁ J. (1990): Zpráva o výroční schůzi západočeské
pobočky ČSBS. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ.,
Plzeň, 28/2: 2–3.
NESVADBOVÁ J. (1990): CHKO Slavkovský les – podklady
k odborným prověrkám – botanika. – 11 p., ms. [Depon. in:
Správa CHKO Slavkovský les].
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1990): Poznámky k vegetačním
poměrům údolí Nemanického potoka na Domažlicku. – Zprav.
Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 28/2: 7.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1990): Příspěvek k poznání květeny Čerchovského lesa. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot.
Společ., Plzeň, 28/2: 8–11.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1990): Zpráva o činnosti západočeské pobočky ČSBS v roce 1989. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 28/1: 10–11.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1990): Vrba borůvkovitá (Salix
myrtilloides L.) ve Slavkovském lese. – Arnika, Mariánské
Lázně, no. 24: 134–135.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1990): Dryopteris cristata (L.)
A. Gray u Plzně. – Zprávy Čs. Bot. Společ., Praha, 25: 28.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1990): Zachovejme Čerchovské
hvozdy. – Výhledy, Straubing, 1/13: 3.
NESVADBOVÁ J. et VANĚČEK J. (1990): S přírodou v srdci. –
Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 1990/1: 1–4.
1991
NESVADBOVÁ J. (1991): Hvožďanská louka. – Zprav. Západočes.
Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 29/1: 11.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1991): Vegetační kryt. – In: Vacovský M. [red.], Chráněný přírodní výtvor Petrovka. Inventarizační průzkum, p. 25–33 et 41–50, ms. [Depon. in: Agentura
ochrany přírody a krajiny Plzeň].
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1991): Zpráva o činnosti západočeské pobočky ČSBS v roce 1990. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 29/1: 2–3.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1991): Busta T. G. Masaryka
v Dýšině. – Zprav. Obce Dýšina, Dýšina, 2/1: 11–12.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. – Zprávy Čs. Bot. Společ., Praha,
26: 55–64.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1991): Zpráva o životním prostředí v obci Dýšina a v kontaktních územích. – 13 p., ms. [Depon. in: Knih. odděl. botaniky Západočes. muz. Plzeň et Obecní
úřad Dýšina].
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1991): Poznámky o vegetaci
navrženého chráněného území Datelovská rokle na Šumavě. –
Zpr. Muz. Západočes. Kr., Plzeň, Příroda, 41: 51–59.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1991): Vegetace chráněného území
Petrovka. – Zpr. Muz. Západočes. Kr., Plzeň, Příroda, 41: 61–72.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1991): Vegetační poměry pobřežních porostů u Hořehled. – Zpr. Muz. Západočes. Kr., Plzeň, Příroda, 41: 73–76.
1992
NESVADBOVÁ J. (1992): Miloslav Vondráček sedmdesátiletý. –
Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 30/1: 1–2.
NESVADBOVÁ J. (1992): Zemřel Standa Kučera. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 30/2: 11.
NESVADBOVÁ J. (1992): Postřekovské rybníky. – Výhledy,
Straubing, 3/10: 3.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1992): Zpráva o činnosti západočeské pobočky ČSBS v roce 1991. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 30/1: 3–4.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1992): Státní přírodní rezervace
Holina a její vegetace. – Arnika, Mariánské Lázně, no. 30: 342–
344.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1992): Seznam ochranářsky významných lokalit a rostlinných druhů na nich rostoucích v bývalém HP a západní části VVP Dobrá Voda na Železnorudsku.
– 6 p., ms. [Depon. in: Knih. odděl. botaniky Západočes. muz.
Plzeň].
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1992): Vegetace státní přírodní
rezervace Holina ve Slavkovském lese. – Erica, Plzeň, 1: 9–15.

20

NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1998): Výsledky flóristického
průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce
1997. – Erica, Plzeň, 7: 27–46.
NESVADBOVÁ J. et PECHÁČKOVÁ S. (1998): Botanické poznámky k návrhu pana JUDr. V. Wopršálka na vyhlášení zvláště chráněného území (přírodní památky) v k. ú. Nekmíř, okr.
Plzeň-sever. – 2 p., ms. [Depon. in: Knih. odděl. botaniky Západočes. Muz. Plzeň].
1999
CHÁN V. [ed.] (1999): Komentovaný červený seznam květeny jižní
části Čech. – Příroda, Praha, 16: 1–284. [J. Nesvadbová
coauct.]
MATĚJKOVÁ I. et NESVADBOVÁ J. (1999): Exkurze pobočky
na Sušicko. – Calluna, Plzeň, 4/2: 2–5.
MATĚJKOVÁ I. et NESVADBOVÁ J. (1999): Změny ve vegetačních poměrech NPP Pastviště u Fínů po desetiletém řízeném
obhospodařování. – Erica, Plzeň, 8: 93–119.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1999): Dodatek k botanické bibliografii města Plzně. – Erica, Plzeň, 8: 127–135.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1999): K čemu přispěla jedna
studentská práce aneb Jak dlouho je znám výskyt Matteuccia
struthiopteris (L.) Todaro v dnešní přírodní památce „Pod Šipínem“? – Calluna, Plzeň, 4/2: 5–6.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1999): Vegetace obnaženého
dna Šídlovského rybníka. – Calluna, Plzeň, 4/2: 6–7.
2000
GRULICH V., MARTÍNEK K., NESVADBOVÁ J. et SOFRON J.
(2000): Poznámky k vybraným rodům a druhům. – In: Martínek
K., [ed.]: Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu
(8.–13. 7. 1996), Sborn. Západočes. Muz., Plzeň, Příroda, no.
99: 25–29.
CHÁN V., NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2000): Bibliografie
prací Josefa Vaněčka. Literatura o jubilantovi. – In: Chán V.,
Josef Vaněček devadesátníkem, Sborn. Jihočes. Muz. České
Budějovice, Přír. Vědy, 40: 33–38.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2000): Rostliny ve výstavách a
expozicích v Západočeském muzeu v Plzni. – Calluna, Plzeň,
5/1: 4–5.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2000): Výzva všem botanikům!!! – Calluna, Plzeň, 5/1: 10–11. [Příprava 4. doplňku k Dějinám botanického výzkumu západních Čech a Šumavy.]
2001
NESVADBOVÁ J. (2001): Jarní botanické vykročení do lesa V
Pytli v Plzni-Božkově. – Calluna, Plzeň, 6/1: 5–6.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2001): Příspěvek k poznání některých antropogenních bezlesí v severozápadní části Bavorského lesa. – Erica, Plzeň, 9: 47–54.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2001): Poznámky o vegetaci
kamenných zídek v Chrástu u Plzně. – Erica, Plzeň, 9: 69–
71.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2001): Komentovaný červený
seznam květeny jižní části Čech. – Příroda, Praha, 16: 1–284. –
Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. Vědy, 41 (2001):
92–94. [Recenze.]
2002
HLAVÁČEK R. (2002): Závěrečná zpráva o výsledcích projektu
Květena Brd. – 8 p., ms. [Depon. in: Hornické muzeum Příbram.] [J. Nesvadbová collab.].
HONZÍKOVÁ E., NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2002): Botanika a oddělení botaniky v Západočeském muzeu v Plzni ve
zprávách, článcích, referátech. – 358 p., ms. [Depon. in: Archiv
odděl. bot. Západočes. Muz. Plzeň].
NESVADBOVÁ J. (2002): Setkání u příležitosti 40. výročí trvání
západočeské pobočky České botanické společnosti. – Calluna,
Plzeň, 7/2: 3.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2002): Exkurze západočeské
pobočky České botanické společnosti do luk v údolí Berounky.
– Calluna, Plzeň, 7/1: 2–3.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2002): Nástin vegetačních poměrů přírodní rezervace Bažantnice u Nekmíře. – Erica, Plzeň,
10: 45–52.
NESVADBOVÁ J. et PECHÁČKOVÁ S. (2002): Srovnávací sbírka podzemních orgánů rostlin – základ studia variability lučních druhů. – [11] p., 8 append., ms. [Depon. in: Knih. odděl.
botaniky Západočes. Muz. Plzeň, Závěr. zpr. o plnění grant.
proj. MK ČR RK99P03OMG021 (1999–2001)].

1995
AMMER H. [ed.] (1995): Landschaftsplan Bayerisch Eisenstein
und Umsetzungskonzept zur Bewältigung grenzüberschreitender Probleme. – Erläuterungen: p. 1–57, 11 map., 48 photo color., Materialien: I: 1–5+[29], II: 1–5, III: 1–21, IV: 1–58, V: 1–
32, VI: 1–9, VII: 1–51 et VIII: 1–98, 3 map. in append., ms.,
Niederalteich [Depon. in: Knih. odděl. bot. Západočes. muz.,
Plzeň]. [J. Nesvadbová collab.]
AMMER H. [ed.] (1995): Landschaftsplan Bayerisch Eisenstein
und Umsetzungskonzept zur Bewältigung grenzüberschreitender Probleme. – Erläuterungen: p. 1–57, 11 map., 48 photo color., Materialien: I: 1–5+[29], II: 1–5, III: 1–21, IV: 1–58, V: 1–
32, VI: 1–9, VII: 1–51 et VIII: 1–98, 3 map. in append., ms.,
Niederalteich [Depon. in: Knih. odděl. bot. Západočes. muz.,
Plzeň]. [J. Nesvadbová collab.]
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1995): Spolupráce přírodovědců
Západočeského muzea s Útvarem koncepce a rozvoje města
Plzně. – Územ. Plán. Urban., Praha, 22/1: 51–52.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Železnorudska. – Erica, Plzeň, 4: 31–45.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Svojšínské pahorkatiny. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha,
30: 43–50.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1995): Mapování aktuální vegetace v přírodní rezervaci Postřekovské rybníky – předběžná
zpráva. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 30, Mater. 12 [Využití terénní botaniky v ekologii krajiny]: 46–48.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1995): Charakteristika vegetačního krytu Lochotínských luk. – 9 p., ms. [Depon. in: Knih. odděl. botaniky Západočes. Muz. Plzeň].
SOFRON J. et NESVADBOVÁ J. (1995): Rekonstrukční mapa vegetace Plzně 1:50.000 se shrnutím dosavadních poznatků z průzkumu flory a vegetace města Plzně. – Ms. [Depon. in: Knih.
odděl. botaniky Západočes. muz. Plzeň].
1996
MATĚJKOVÁ I., NESVADBOVÁ J., PIVOŇKOVÁ L. et
SOFRON J. (1996): Abecední seznam cévnatých druhů rostlin
zjištěných během floristického kurzu ČBS, konaného v Chebu
ve dnech 8.–14. 7. 1996. – 14 p., ms. [Depon. in: Knih. odděl.
botaniky Západočes. muz. Plzeň].
MATĚJKOVÁ I., NESVADBOVÁ J., SOFRON J. et
VONDRÁČEK M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý). –
Erica, Plzeň, 5: 51–108.
NESVADBOVÁ J. (1996): Smutná zpráva. – Calluna, Plzeň, 1/1:
7–8. [Úmrtí Petra Nevečeřala.]
NESVADBOVÁ J. et PIVOŇKOVÁ L. (1996): Monitoring populace
Spiranthes spiralis (L.) Chevall. na trvalých plochách v národní přírodní památce Pastviště u Fínů. – Příroda, Praha, 6: 95–104.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1996): Přírodní rezervace Postřekovské rybníky, její flora a vegetace. – Sborn. Západočes.
Muz., Plzeň, Příroda, 92: 1–51.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1996): Flóristický kurz ČSBS v
Blovicích (5. 7.–12. 7. 1986). – Sborn. Západočes. Muz., Plzeň,
Příroda, 95: 23–48.
NESVADBOVÁ J., SOFRON J. et VONDRÁČEK M. (1996): Vegetace vrchoviště Javoří vrch (Šumavské pláně). – Erica, Plzeň,
5: 109–117.
1997
MATĚJKOVÁ I., NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1997): Poznámky k novým lokalitám některých společenstev Šumavy. –
Calluna, Plzeň, 2/2: 3–4.
MATĚJKOVÁ I., NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. – Erica, Plzeň, 6: 19–27.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1997): Květnatá loučka mezi
Javornou a osadou Keply na Šumavských pláních. – Calluna,
Plzeň, 2/1: 3.
SOFRON J. et NESVADBOVÁ J. [ed.] (1997): Flóra a vegetace
města Plzně. – 200 p., Plzeň.
1998
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1998): Některé výsledky flóristického výzkumu severozápadní části české a bavorské Šumavy. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 155–159.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1998): Doplněk k flóře města
Plzně. – Erica, Plzeň, 7: 19–25.

21

PROCHÁZKA F. et ŠTECH M. [eds] (2002): Komentovaný černý
a červený seznam cévnatých rostlin české Šumavy. – 140 p.,
Vimperk [J. Nesvadbová coauct.].
SOFRON J. et NESVADBOVÁ J. (2002): Čtyřicetiletá! Západočeská
pobočka České botanické společnosti při AV ČR v letech 1962–
2002 ve faktech a fotografiích. – Calluna, Plzeň, 7/2: 1–3.
2003
MATĚJKOVÁ I. et NESVADBOVÁ J. (2003): Flóra a vegetace
přírodní rezervace Hvožďanská louka – 56 p., 3 map., ms. [Depon. in: Knih. odděl. botaniky Západočes. Muz. v Plzni].
NESVADBOVÁ J. (2003): Vodopis Holoubkovského Podbrdska a
Hořovické kotliny. – Calluna, Plzeň, 8/1: 14–15.
NESVADBOVÁ J., BRABEC J., KŘENOVÁ Z. et MATĚJKOVÁ
I. (2003): Biologie populace Spiranthes spiralis (L.) Chevall.
na lokalitě „NPP Pastviště u Fínů” v závislosti na managementu
lokality jako podklad pro účinnou ochranu druhu. Závěrečná
zpráva dílčího úkolu grantu VaV 610/10/00 Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích”. – 23 p., 6 append, 3 photo, ms. [Depon. in:
Agentura ochrany přírody a krajiny Praha et Knih. odděl. botaniky Západočes. Muz. v Plzni].
NESVADBOVÁ J., BRABEC J., MATĚJKOVÁ I. et KŘENOVÁ
Z. (2003): Populační biologie Spiranthes spiralis na tradičně
obhospodařované lokalitě NPP Pastviště u Fínů. – Příroda, Praha, suppl. 2003: 189–195.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2003): Květena Zbůchu a jeho
okolí. – In: Foud K., Koutský Z., Pavlík V., Nesvadbová J. et
Sofron J. (2003), Zbůch od pravěku k současnosti, Obecní úřad
Zbůch, p. 4–7.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2003): Poznámka o výskytu Trifolium striatum L. v Plzni a nejbližším okolí. – Calluna, Plzeň,
8/1: 4–5.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2003): Klima [Holoubkovského
Podbrdska a Hořovické kotliny]. – Calluna, Plzeň, 8/1: 15.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2003): Druhý doplněk k flóře
města Plzně. – Erica, Plzeň, 11: 89–103.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2003): Společenstvo s Myosurus
minimus L. u Dolního Vlkýše. – Erica, Plzeň, 11: 105–107.
NESVADBOVÁ J. et PECHÁČKOVÁ S. (2003): Výroční schůze
západočeské pobočky České botanické společnosti při AV ČR
za rok 2002. – Calluna, Plzeň, 8/: 1.
NESVADBOVÁ J. et PECHÁČKOVÁ S. (2003): Srovnávací sbírka podzemních orgánů rostlin. – Poster na konferenci Botanický underground. Podzemní orgány ve světle posledních výzkumů, Praha 21.–22. listopadu 2003.
SOFRON J. et NESVADBOVÁ J. (2003): Rekonstrukce vegetace. –
In: Klán M. [ed.], Životní prostředí města Plzně, Plzeň, vol. 2: 12.
SOFRON J. et NESVADBOVÁ J. (2003): Mapa rekonstruované vegetace v katastrálních územích Malesice, Dolní Vlkýš, Lhota u
Dobřan. – 11 p., 3 map., ms. [Depon. in: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně et Knih. odděl. bot. Západočes. muzea Plzeň].
2004
ANONYMUS (2004): Ing. Jaroslav Kail zemřel. – Calluna, Plzeň,
9: 14–15.
BRABEC J., KŘENOVÁ Z. et NESVADBOVÁ J. (2004): Švihlík
krutiklas – pozoruhodný druh květeny ČR. – Živa, Praha, LII
(XC): 209–211.
KINSKÁ I., NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2004): Čtvrtý dodatek k botanické bibliografii města Plzně. – Erica, Plzeň, 12:
119–128.
NESVADBOVÁ J. (2004): Vycházka na Ústřední hřbitov v Plzni. –
Calluna, Plzeň, 9: 2–3.
NESVADBOVÁ J. (2004): Ohlédnutí za floristickým kurzem ČBS
2003 – Rokycany. – Calluna, Plzeň, 9: 5–6.
NESVADBOVÁ
J.
(2004):
Už
nedoručené
dodatky
k Fytokartografickým syntézám dr. Bohumilu Slavíkovi (1935–
2004). – Calluna, Plzeň, 9: 11–12.
NESVADBOVÁ J. (2004): Tyttlovy obrazy hub na zámku Nebílovy. – Calluna, Plzeň, 9: 14.
NESVADBOVÁ J. (2004): Chráněná území ČR na příkladu chráněných území okresu Cheb. – Sborn. Chebského Muzea 2004,
Cheb: 247–249.
NESVADBOVÁ J. et MATĚJKOVÁ I. (2004): Na tankodromu rostou poklady. – Plzeňský deník, Plzeň, 9. 7. 2004. [Dobřanský
tankodrom.]

NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2004): Vegetace a flóra katastru
obce Lhota (Plzeň-město). – Erica, Plzeň, 12: 51–64.
2005
NESVADBOVÁ J. (2005): Barevný svět hub. – Audio video studio
ZČU v Plzni (scénář k filmu).
NESVADBOVÁ J. et MATĚJKOVÁ I. (2005): Floristická exkurze
pobočky do okolí Zelené Lhoty v Královském hvozdu. – Calluna, Plzeň 10: 2–3.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2005): Přehled botanických prací uveřejněných ve Sborníku Západočeského muzea Plzeň, Příroda. – Calluna, Plzeň 10: 21–22.
NESVADBOVÁ J. et PECHÁČKOVÁ S. (2005): Srovnávací sbírka podzemních orgánů rostlin v oddělení botaniky Západočeského muzea v Plzni. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 40, Materiály 20: 153–159.
PLZENŠTÍ BOTANIKOVÉ (2005): Hold panu Václavu Chánovi. –
Calluna, Plzen, 10: 23.
REDAKCE (2005): Nová regionální literatura. – Calluna, Plzeň, 10:
22–23.
SOFRON J., HLAVÁČEK R., KARLÍK P. et NESVADBOVÁ J.
(2005): Flora a vegetace. – In: Cílek V. et al., Střední Brdy,
Praha, ed. Minist. zeměd. ČR Praha, Minist. život. prostředí
ČR, Čes. Svaz ochr. přír. Praha, Kancelář pro otázky ochrany
přírody a krajiny Příbram, p. 101–119.
2006
BLÁHOVÁ R., NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2006): Pátý dodatek k botanické bibliografii města Plzně. – Erica, Plzeň, 13:
103–109.
NESVADBOVÁ J. (2006): Za houbami do plzeňského muzea. –
Věstn. Asoc. Muz. Galer. České Republ., Praha, 3/2006: 17.
NESVADBOVÁ J. (2006): Exkurze pobočky do lesa Zábělá. – Calluna, Plzeň, 11: 1.
NESVADBOVÁ J. [ed.] (2006): Příspěvek k Fytokartografickým
syntézám IV. – Calluna, Plzeň, 11: 9–12.
NESVADBOVÁ J. (2006): Helena Fialová-Marková – 60 let. –
Calluna, Plzeň, 11: 22–23.
NESVADBOVÁ J. a POTUŽÁKOVÁ J. (2006): Barevný svět. –
Skládanka, text, 11 obr., ed. Západočeské muzeum v Plzni.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkýš (Plzeň-město). – Erica, Plzeň, 13: 17–35.
PECHÁČKOVÁ S. et NESVADBOVÁ J. (2006): Neobvyklá sbírka
v Západočeském muzeu v Plzni. – Živa, Praha, LIV (XCII):
152 et XLIX–L.
REDAKCE (2006): Nová regionální literatura – výběr převážně za
rok 2005. – Calluna, Plzeň, 11: 18–19.
REDAKCE (2006): Karel Čížek – 70 let. – Calluna, Plzeň, 11: 23–24.
REDAKCE (2006): Vladimír Čejka – 70 let. – Calluna, Plzeň, 11: 24.
REDAKCE (2006): Pavel Valtr – 70 let. – Calluna, Plzeň, 11: 24.
REDAKCE (2006): Miloš Hostička – 70 let. – Calluna, Plzeň, 11: 24.
2007
BLÁHOVÁ R., NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2007): Šestý
dodatek k botanické bibliografii města Plzně. – Erica, Plzeň,
14: 87–93.
KRAHULEC F. et NESVADBOVÁ J. (2007): Intergeneric hybrid
Festuca rubra × Vulpia myuros in the Czech Republic. – Preslia, Praha 79(1): 63–68.
NESVADBOVÁ J. (2007): Botanické oddělení Přírodovědeckého
muzea v Plzni v letech 2002–2006. – Erica, Plzeň, 14: 95–101.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2007): Exkurze Západočeské pobočky ČBS na Litický hrad u Plzně. – Calluna, Plzeň, 12: 1–2.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2007): Třetí doplněk k flóře
města Plzně. – Erica, Plzeň, 14: 13–22.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2007): Vegetace a flóra katastru
obce Chrást. – Sborn. Západočes. Muz., Plzeň, Příroda, 108: 1–72.
NESVADBOVÁ J. et PECHÁČKOVÁ S. (2007): Poohlédnutí za
výstavou obrazů hub Františka Tyttla (Západočeské muzeum
v Plzni 27. 4. 2006–24. 9. 2006). – Calluna, Plzeň12/1: 22–23.
SOFRON J. et NESVADBOVÁ J. (2007): Mapa rekonstruované
vegetace v katastrálních územích Chrást, Dýšina a Kyšice. – 11
p. et mapa, ms. [Depon. in: Knih. odděl. botaniky Západočes.
muz. Plzeň et Magistrát města Plzeň].
2008
HLAVÁČEK R., NESVADBOVÁ J., PECHÁČKOVÁ S. et
FRANKLOVÁ H. (2008): Botanický průzkum lokality uvažované
pro výstavbu radaru u Míšova v Brdech. – Calluna, Plzeň, 13: 5–7.

22

NESVADBOVÁ J. (2008): Zvláště chráněné rostliny Plzeňského
kraje (recenze). – Calluna, Plzeň, 13: 15.
NESVADBOVÁ S. (2008): Poděkování kolegům a botanikům. –
Calluna, Plzeň, 13: 15–16.
NESVADBOVÁ S. et al. (2008): Jaromír Sofron pětasedmdesátníkem. – Calluna, Plzeň, 13: 16–17. [Připojena bibliografie jubilanta.]
NESVADBOVÁ J. et PECHÁČKOVÁ S. [eds] (2008): Historický
atlas hub. Obrazy Františka Tyttla. –42 p., 236 obraz. příloh.,
ed. Academia Praha.
NESVADBOVÁ J. et PECHÁČKOVÁ S. (2008): Vědecká ilustrace v mykologii: západočeští učitelé-mykologové na přelomu
19. a 20. století. – Živa, Praha: 238–240 + 1 fig. 3 p. obálky.
NESVADBOVÁ J., PECHÁČKOVÁ S., PEKSA O. et SOFRON J.
(2008): Botanická sbírka. – In: Frýda F. [ed.] Západočeské muzeum v Plzni 1878–2008, p. 123–128.
PECHÁČKOVÁ S. et NESVADBOVÁ J. (2008): Changes in a regional flora over 100 years: methodological problems. – Poster,
EURECO-GFOE 2008 Leipzig 14.–19. 9. 2008. (CD depon. in:
archiv odděl. bot. Západočes. Muz. Plzeň).
REDAKCE (2008): Zajímavé floristické nálezy členů pobočky. –
Calluna, Plzeň, 13: 11.
REDAKCE (2008): Odkaz Vládi Čejky – Botanická zahrada při
SŠZP v Klatovech – žije. – Calluna, Plzeň, 13: 12.
REDAKCE (2008): Svatopluk Holec – 75 let. – Calluna, Plzeň, 13: 27.
REDAKCE (2008): Zemřel Ing. Karel Kaňák. – Calluna, Plzeň, 13: 28.
SOFRON J. et NESVADBOVÁ J. (2008): Západočeské muzeum a
botanika. – Erica, Plzeň, 15: 125–141.
2009
HLAVÁČEK R. et NESVADBOVÁ J. (2009): Geranium molle L.
– In: Hadinec J. et Lustyk P. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae VIII., Zprávy Čes. Bot. Společ. Praha,
44/2: 259.
HLAVÁČEK R., NESVADBOVÁ J., PIVOŇKOVÁ L et SOFRON
J. (2009): Platanthera chloranta (Custer) Rchb. – In: Hadinec
J. et Lustyk P. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae VIII. –– Zprávy Čes. Bot. Společ. Praha, 44/2: 285–
289.
IPSER Z., BRABEC J., JERSÁKOVÁ J., BALOUNOVÁ Z. et
NESVADBOVÁ J. (2009): Dlouhodobý monitoring populace
švihlíku krutiklasu v NPR Pastviště u Fínů. – Poster na konferenci ČBS.
NESVADBOVÁ [ed.] (2009): Výběr nových regionálních publikací
vyšlých v roce 2008, příp. 2007. – Calluna, Plzeň, 14/1: 9.
NESVADBOVÁ J. (2009): Dudák V. (ed)., Plzeňsko – příroda, historie a život. – Zprávy Čes. Bot. Společ. Praha, 44/2: 332–333.
[Recenze].
NESVADBOVÁ J. (2009): Michaela Kalibánová – 60. – Calluna,
Plzeň, 14/1: 10.
SOFRON J. et NESVADBOVÁ J. (2009): Nástin dějin botaniky v
západních a jihozápadních Čechách. – Sborn. Západočes. Muz.,
Plzeň, Příroda, 112: 1–170, 39 append.
SOFRON J. et NESVADBOVÁ J. (2009): Sedmý dodatek k botanické bibliografii města Plzně. – Erica, Plzeň, 16: 115–139.
2010
CHVOJKOVÁ R. et NESVADBOVÁ J. (2010): Herbář Františka
Chudáčka. – Calluna, Plzeň, 15/1: 18.
NESVADBOVÁ J. (2010): Zpráva o exkurzi západočeské pobočky
ČBS na Boleticko. – Calluna, Plzeň, 15/1: 4.
NESVADBOVÁ J. [ed.] (2010): Příspěvek k fytokartografickým
syntézám. – Calluna, Plzeň, 15/1: 9–12.
NESVADBOVÁ J. (2010): Karel Martínek (22. 3. 1951–20. 5.
2009). – Calluna, Plzeň, 15/1: 19.
NESVADBOVÁ J. (2010): Jak vycházely po listopadu 1989 obecní
časopisy v Dýšině? – Obec. Zprav., Dýšina, duben 2010: 6.
NESVADBOVÁ J. et FRANK J. (2010): Naučná stezka Kokotské
rybníky a turisté. – Obec. Zprav., Dýšina, říjen 2010: 5.
NESVADBOVÁ J. et HRADÍLEK J. (2010): Jaký je dopravní ruch
v Nové Huti? – Obec. Zprav., Dýšina, květen 2010: 6. [27. 4.
2010 mezi 5.00–20.00 hod. zapsán průjezd 726 vozidel a pohyb
87 chodců].
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2010): Naučná stezka Chrást,
texty k zastávce 2 – Stráň, 6 –Soutok Berounky a Klabavy, 8 –
Poradní skála. – Ms. [Depon. in: Obecní úřad Chrást].
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2010): Několik poznámek
k ozelenění obce Dýšina. – Obec. Zprav., Dýšina, duben 2010: 3.

PECHÁČKOVÁ S., BLÁHOVÁ R., NESVADBOVÁ J. et
SOFRON J. (2010). – Změny ve složení a struktuře flóry po
100 letech: srovnání historické herbářové sbírky a současného
floristického průzkumu. – 57 p., ms. (Závěrečná zpráva
k projektu MK ČR DE07P04OMG001 za léta 2007–2010, depon. in Knih. odděl. botaniky Západočes. muz. Plzeň).
PECHÁČKOVÁ S., NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. [eds]
(2010): Floristický kurz České botanické Společnosti, Domažlice, 4.–10. července 2010, Informační materiál pro účastníky kurzu. – 30 p. et 6 append., ed. ČBS, Plzeň.
REDAKCE (Nesvadbová J.) (2010): Životní jubilea. – Calluna, Plzeň, 15/1: 18.
REDAKCE (Nesvadbová J.) (2010): Nedožitá jubilea. – Calluna,
Plzeň, 15/1: 19.
SOFRON J. et NESVADBOVÁ J. (2010): Návrhy na výsadbu dřevin a údržbu zeleně v obci Dýšina a osadě Nová Huť. – Tabulka, průvodní text, mapa, ms. [Depon. in Obecní úřad Dýšina].
2011
BRABEC Jiří, IPSER Z., JERSÁKOVÁ J., MALINOVÁ T.,
BALOUNOVÁ Z., PLESKOVÁ L., SOMOL V., BRABEC
Jan, KRINKE L., ŠTEFÁNEK M. et NESVADBOVÁ J.
(2011): Populační dynamika, energetická náročnost kvetení a
přežívání švihlíku krutiklasu Spiranthes spiralis (L.) Chevall.
na tradičně obhospodařované lokalitě „NPP Pastviště U Fínů“.
– Příroda, Praha 31: 185–200.
CHVOJKOVÁ E. et NESVADBOVÁ J. (2011): Luftova zahrada
v Plzni. – Calluna, Plzeň 16/1: 3–4.
NESVADBOVÁ J. (2011): Upozornění na literaturu. – Calluna, Plzeň 16/1: 10.
NESVADBOVÁ J. (2011): Jiří Kalibán šedesátníkem. – Calluna,
Plzeň 16/1: 14.
NESVADBOVÁ J. (2011): Připomenutí botanika Václava Vacka. –
Calluna, Plzeň 16/1: 14–15.
NESVADBOVÁ J. et BUREŠ J. (2011): Přehled lokalit Impatiens
glandulifera v Plzeňském a Karlovarském kraji do r. 1998. – 4 p.,
ms. [Depon. in: Knih. odděl. botaniky Západočes. muz. v Plzni].
NESVADBOVÁ J. et NESVADBA J. (2011): Paškův park v Nové
Huti. – Obec. Zprav., Dýšina, leden–únor 2011: 9.
NESVADBOVÁ J. et NESVADBA J. (2011): Sokolské cvičiště
v Nové Huti – jeho minulost (a budoucnost ?). – Obec. Zprav.,
Dýšina, březen–duben: 9.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2011): Archív oddělení botaniky Západočeského muzea v Plzni. – Erica, Plzeň, 18: 201–213.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2011): Herbáře Univerzity Karlovy a západní Čechy. – Calluna, Plzeň 16/1: 9.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2011): Nedožitá jubilea. – Calluna, Plzeň 16/1: 15.
NESVADBOVÁ J. et PECHÁČKOVÁ S. (2011): Kolonizační historie Eragrostis minor v západních Čechách odvozená
z floristických dat. – Erica, Plzeň, 18: 33–48.
REDAKCE (Nesvadbová J.) (2011): Jiří Salák – 60 let. – Calluna,
Plzeň 16/1: 14.
REDAKCE (Nesvadbová J.) (2011): Pavel Valtr – 75 let. – Calluna,
Plzeň 16/1: 14.
2012
BARTOVSKÁ E. et NESVADBOVÁ J. (2012): Náhradní výsadba
zeleně. – Obec. Zprav., Dýšina, duben 2012: 6. [Dýšina, návrh
výsadby 100 dřevin – výzva občanům.]
CHVOJKOVÁ E., SLADKÝ J., BUREŠ J., PIVOŇKOVÁ L., DANIHELKA J., SOVA P., NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. [eds]
(2012): Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. –Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha 47, Příl. 2012/1: 1–94.
CHVOJKOVÁ
E.,
PIVOŇKOVÁ
L.,
SLADKÝ
J.,
NESVADBOVÁ J., SOFRON J. [eds] (2012): Floristický kurz
v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha 47, Příl. 2012/1: 103–164.
NESVADBOVÁ J. (2012): Výběr nových nejen regionálních publikací. – Calluna, Plzeň, 17/1: 21.
NESVADBOVÁ J. (2012): RNDr. J. Cais a Západočeská pobočka
ČBS. – Calluna, Plzeň, 17/1: 22.
NESVADBOVÁ J. (2012): Nedožitá jubilea. – Calluna, Plzeň, 17/1:
22.
NESVADBOVÁ J. (2012): Před 150 lety se narodil botanik František Maloch. – Radniční Listy, Plzeň, roč. 17, duben 2012: 8.
[Portrét F. Malocha (archiv ZČM Plzeň), foto Pamětní desky F.
Malocha nad Berounkou (foto M. Hostička)].

23

NESVADBOVÁ J. (2012): Založení a první léta Západočeské pobočky České botanické společnosti v Plzni – vzpomínky skoropamětnice. – Calluna, Plzeň, 17/2: 3–4.
NESVADBOVÁ J. (2012): Západočeská pobočka České botanické
společnosti (1962–2012) a dokumentace. – Calluna, Plzeň,
17/2: 5–12.
NESVADBOVÁ J. et BUREŠ J. (2012): Impatiens glandulifera a
její rozšíření na území Plzeňského a Karlovarského kraje. –
Calluna, Plzeň, 17/1: 14–19.
NESVADBOVÁ J. et HRADÍLKOVÁ J. (2012): Knihovna rukopisů oddělení botaniky Západočeského muzea. – Calluna, Plzeň,
17/1: 21.
NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2012): Po stopách Z. Jahna, J.
Hanuše a F. Malocha do lesa Březí. – Calluna, Plzeň, 17/1: 1–7.
NESVADBOVÁ J. et VELLEKOVÁ P. (2012): Nové výsadby
stromů v Dýšině (a jim předcházející kácení). – Obec. Zprav.,
Dýšina, listopad 2012: 4.

(1917–1918) a čtyřletý učitelský ústav v Plzni (1918–1923).
Vysvědčení dospělosti učitelské získal r. 1922 a vysvědčení
způsobilosti pro školy obecné r. 1924. Zastupujícím učitelem byl jmenován 1. 9. 1922 a definitivním učitelem,
s účinností od 1. 9. 1923, byl ustanoven dekretem ze dne
9. února 1926. Příslib (slib) vykonal 27. 9. 1922, 3. 3. 1926
a 29. 8. 1929, obnoven byl 2. června 1937. Jako zastupující
a po roce jako definitivní učitel působil ve školních letech
1922/1923 až 1928/1929 na čtyřtřídní obecné škole ve Žďáru a osm let na trojtřídní smíšené škole v Seči, od 1. 9. 1929
až do 30. 6. 1946 na pětitřídní obecné škole v Blovicích (cf.
Služební výkaz, depon. SOkA Plzeň-jih se sídlem v Blovicích), resp. od 7. 6. 1945 na škole měšťanské. Byl aktivním
sokolem, v místním Sokole působil jako vzdělavatel. Jako
okresní vzdělavatel pracoval r. 1939 v Národním souručenství. Pravděpodobně v r. 1946 odešel ze zdravotních důvodů
do invalidního důchodu.
Za protektorátu měli manželé Homanovi nelehký život.
K. Homan byl spolu se svými bratry a dalšími 23 blovickými občany na šest měsíců (10. 6. až 22. 12. 1942) na falešné
udání administrátora místního děkanského úřadu vězněn na
Borech. I když jim nebyla prokázána žádná vina, byli suspendování a nemohli několik měsíců vykonávat svoji profesi. K. Homan mohl vyučovat teprve od 25. října 1943; o rok
a čtvrt později – od 9. 2. do 16. 2. 1945 – byl spolu s dalšími
učiteli nasazen na blovickou pilu k štípání dříví pro vojenské
účely.
Manželka K. Homana Marie pocházela z rodiny Bečvářových. Její bratr, nadporučík letectva Karel Bečvář (*1917)
byl jedním z našich nejúspěšnějších navigátorů bombardovací perutě v zahraničním odboji. R. 1939 odešel do Francie; u 311. čs. bombardovací perutě RAF nastoupil v září
1940. V srpnu 1942 byl sestřelen nad Biskajským zálivem
(cf. KOŽELUH 2012: 61–62, LAŠTOVKA 2005: 23 et ústní sdělení pí Z. Homanové). Nacisté v září 1942 (v době,
kdy byl K. Homan vězněn na Borech) zatkli Marii Homanovou, sestru K. Bečváře a Bečvářovy rodiče. Byli vězněni
v internačním táboře ve Svatobořicích. Paní Homanovou se
podařilo dostat z tohoto tábora v srpnu 1943 s podmínkou,
že bude pracovat v zemědělství (LAŠTOVKA 2005: 23).
K. Homan působil jako dobrovolný spolupracovník
Okresního muzea v Blovicích, od 1964 jako dobrovolný
zpravodaj státní ochrany přírody pro Blovicko a aktivní člen
Západočeské pobočky Československé botanické společnosti v Plzni. Právě na exkurzích pobočky jsem pana Homana
poznávala jako nenápadného a nesmírně skromného a pracovitého pána, usměvavého, s výraznými brejličkami na nose. S panem učitelem v. v. Václavem Vackem tvořili nepřehlédnutelnou dvojici nadšených starších pánů-floristů.
Své znalosti soustředil Karel Homan do zpracování
Květeny Blovicka, která vyšla jako součást ne příliš známého sborníku Muzejní práce – 10 let činnosti pracovníků
okresního muzea v Blovicích 1960–1970. V úvodu ke studii
je poznamenáno, že jsou uvedeny „jen zajímavé nebo vzácné druhy a jejich lokality, z nichž mnohé nebyly dosud publikovány“; ve speciální části pak, že jde o “Výčet druhů a jejich lokalit, které profesoru Malochovi, jeho spolupracovníkům a také současným botanikům nebyly většinou známy“.
Na 16 stranách textu uvádí celkem 154 taxonů ze 44 čeledí.
Z výčtu lokalit vyplývá, že se věnoval převážně květeně
v povodí řeky Úslavy (méně Úhlavy) ve fytochorionech Plzeňská pahorkatina vlastní (botanizoval i na území dnešní
Plzně – Bory, Letná, Slovany, Koterov, Božkov, Černice,
Radobyčice, Doudlevce, Hradiště), na Plánickém hřebenu
(Neurazy, Polánka, Nehodív, Vojovice) a v Brdech (Míšov,
Chynín, Nové Mitrovice, Hořehledy, Třemšín aj.). U svých
nálezů vesměs neuvádí datum; pokud ano, pak většinou

Karel Homan – 110 let od narození znamenitého
floristy
* 3. 10. 1903 Blovice, † 2. 11. 1979 Blovice
Jaroslava Nesvadbová
O odborných i lidských kvalitách učitelů-floristů, narozených na sklonku Rakouska-Uherska
a
v prvních letech samostatného Československa, bylo již
psáno a hovořeno
vícekrát, naposledy
u příležitosti 50. výročí založení Západočeské
pobočky
České
botanické
společnosti
v roce
2012. Nicméně letošní 110. výročí od
narození
učitele-floristy Karla Homana je opět důvodem si toto připomenout.
Stejně tak jako jeho vrstevníkům, učitelům Václavu
Vackovi z nedalekých Přeštic (1909–1980) nebo Josefu Vaněčkovi (1910–2001) z Lnářského Málkova (působením v Hejné u
Horažďovic), se i Karlu Homanovi staly rostliny téměř osudovými – věnoval jim každou volnou chvilku. Především
pak v době, kdy předčasně odešel do invalidního důchodu.
Pátrání po osudu pana Homana, o němž toho
v botanických periodikách nebylo příliš napsáno, mně velice
usnadnil historik blovického muzea pan Josef Koželuh, velký znalec Blovicka. Od něj vedly kroky do okresního archivu v Blovicích a odtud, od duše archivu paní Aleny Linhartové, k dceři K. Homana paní Zitě Homanové. Všude se mi
na začátku prosince 2012 dostalo velice vlídného přijetí a
ochoty pomoci; všem tímto velice děkuji. Těsně před odevzdáním celého čísla k technické redakci jsem v lednu 2013
obdržela objemný dopis s 15 kopiemi ze školních kronik od
ředitelky archivu paní Mgr. P. Martínkové. Nejenom, že tato
nadstandardní služba velmi potěšila, ale především pomohla
– děkuji!
Pan K. Homan se narodil 3. října 1903 v Blovicích, Na
Hájku č. p. 145. Jako druhorozený měl starší sestru Marii a
dva mladší bratry Josefa a Rudolfa (rovněž učitelé
v Blovicích). Maminka byla v domácnosti a otec pracoval
jako keramický hrnčíř. K. Homan vychodil pět tříd obecní
školy v Blovicích (1909–1914), tři třídy měšťanské školy
tamtéž (1914–1917), jednoroční učitelský kurz v Blatné
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Státní okresní archiv (SOkA) Plzeň-jih, Blovice: Měšťanská
škola Blovice, Školní kronika 1916/1917–1952/1953,
inv. č. 19.
Státní okresní archiv (SOkA) Plzeň-jih, Blovice: Měšťanská
škola Blovice, Školní kronika 1940–1945, inv. č. 20.
Státní okresní archiv (SOkA) Plzeň-jih, Blovice: ZDŠ Seč,
Školní kronika 1928/1929–1939/1940, inv. č. 176.
Státní okresní archiv (SOkA) Plzeň-jih, Blovice: Obecná
škola Blovice, Školní kronika 1936–1952, inv. č. 186.
Státní okresní archiv (SOkA) Plzeň-jih, Blovice: Obecná
škola Blovice, Školní kronika 1940–1945, inv. č. 187.
Služební výkaz K. Homana (depon. in Státní okresní archiv
Plzeň-jih Blovice).
Vyprávění paní Z. Homanové (*1947), dcery Karla Homana.

v souvislosti se zánikem lokality (Origanum vulgare – nalezena 1954, 1965 lokalita zanikla, Helichrysum arenarium
nad Úhlavou mezi Hradištěm a Slovany – 1963 10–15 trsů,
1970 pouze 1 trs).
Ke květeně Blovicka pořizoval systematicky i dokladový herbář. Ten, o počtu 847 položek, byl r. 1981 převeden
z blovického muzea do Plzně a je deponován
v Západočeském muzeu v Plzni pod přírůstkovým číslem
154/81. Homanovy položky jsou na první pohled rozpoznatelné od jiných. Na tvrdém podložním papíru je připevněná
pečlivě vypreparovaná a vylisovaná rostlina a barevnými
propisovacími tužkami jsou napsané (případně na výstřižku
z kartotéky nalepené) nejenom základní údaje obvyklé na
schédě, ale jsou zde i další poznámky k ekologii druhu a
k dalším lokalitám na Blovicku. Patří k „zlatému fondu“ regionálních herbářů.
Stejně pečlivě vedl i kartotéku druhů cévnatých rostlin Blovicka, která v r. 1970 „obsahuje 980 druhů rostlin
z Blovicka a nejbližšího okolí“ (cf. Sborník Muzejní práce –
10 roků činnosti pracovníků okresního muzea v Blovicích
1960–1970: 47).
Některé své zajímavé nálezy publikoval K. Homan ve
zpravodaji pobočky (viz níže), ale i ochotně předával
k dalšímu využití – byl velice aktivním přispěvovatelem
k vydaným čtyřem dílům Fytogeografického atlasu Západočeského kraje v letech 1971 až 1979.
Zemřel 2. 11. 1979 v Blovicích ve věku 76 let. Celostátního floristického kurzu ČSBS v rodných Blovicích v roce
1986 se už nedožil.

Vzpomínka na Jana Čermáka
Kromě
Václava
Vacka byl druhým
přeštickým spolupracovníkem Západočeské
pobočky
Československé botanické společnosti
v Plzni také profesor Jan Čermák, od
jehož
narození
uplyne 90 let. Oba
dobří pedagogové
měli mezi sebou
vztahy nejen kolegiální, ale – jak dokládají zápisky Jana
Čermáka – i vysloveně přátelské.
Jan Čermák se narodil 17. října 1923 v Přešticích v rodině místního cukráře. Už
na obecné škole se u něho projevovalo hudební nadání. Zpíval v pěveckém sboru a učil se hrát na housle u kapelníka
Jahelky. V letech 1934–1942 absolvoval s velmi dobrým
prospěchem Masarykovo reálné gymnázium v Plzni. Jako
praktikant pracoval více než rok na Městském úřadu v Přešticích, poté byl až do konce dubna 1945 totálně nasazen v
Dobřanech na pile dřevařské firmy F. Springer. Na podzim
téhož roku nastoupil základní vojenskou službu, z níž se vrátil do civilu v hodnosti podporučíka. Do konce roku 1947
pracoval ve spořitelně v Kraslicích, v lednu 1948 zahájil
studia zprvu na Pedagogické fakultě v Plzni, kde roku 1950
složil státní zkoušku z pedagogiky, jazyka českého a zeměpisu, a poté pokračoval další tři roky na PedF UK v Praze
(aprobace přírodopis a chemie). Po ukončení dálkového studia Vysoké školy pedagogické v Praze (1957, aprobace biologie-chemie) se stal způsobilým vyučovat tyto obory na čs.
středních školách.
Od r. 1955 vystřídal několik učitelských míst – v Tachově, Horšovském Týně, v Bělé n. Radbuzou, a nakonec se
vrátil do Přeštic, kde začal učit na Jedenáctileté střední škole. V r. 1959 se oženil s Blaženou Houbovou; v r. 1960 se
manželům narodil syn Pavel a v r. 1963 dcera Jana. Své
vzdělání si Jan Čermák stále doplňoval, ať již odbornými
kurzy či dálkovým studiem na PedF v Plzni – složil zde
státní zkoušky z hudební výchovy a z německého jazyka,
dobře však ovládal i francouzský jazyk a latinu. Ve škole
vedl dlouhá léta pěvecký kroužek, působil jako instruktor
školení civilní obrany a jako předseda maturitních komisí,
např. v Sušici (1966) a v Chebu (1967). Po zrušení SVVŠ
přešel na I. ZDŠ v Přešticích, kde učil přírodopis, chemii a
hudební výchovu. Ještě po odchodu do důchodu (1984)

Bibliografie K. Homana
HOMAN K. et ŠKRÁBEK K. (1966): Některé zajímavější
nálezy z Blovicka. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot.
Společ., Plzeň, 1966/1: 3.
HOMAN K. et ŠKRÁBEK K. (1966): Některé zajímavější
nálezy z okresu Plzeň-jih. – Zprav. Západočes. Poboč.
Čs. Bot. Společ., Plzeň, 1966/4: 2.
HOMAN K. (1967): Příspěvek k poznání květeny Blovicka.
– Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň,
1967/1: 2–3.
HOMAN K. (1967): Pozoruhodnější nálezy na Blovicku
v roce 1967. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 1967/3: 4.
HOMAN K. (1968): Floristické zprávy z okresu Plzeň-jih. –
Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň,
1968/1: 3–4.
[HOMAN K.] (1970): Květena Blovicka. – In Škrábek K.,
Muzejní práce – 10 let činnosti pracovníků okresního
muzea v Blovicích 1960–1970, p. 29–47.
HOMAN K. (1975): Zajímavější nálezy rostlin z Blovicka. –
Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ, Plzeň,
1975/1: 8.
VACEK V., VANĚČEK J. et HOMAN K. (1976): Chaerophyllum aromaticum L. na Přešticku, Blovicku, Klatovsku, Horažďovicku a Sušicku. – Zprav. Západočes.
Poboč. Čs. Bot. Společ, Plzeň, 1976/1: 16–19.
Použitá literatura a prameny
KOŽELUH J. a kol. (2012): Blovice. Historie školství. –
112 p., ed. Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích.
LAŠTOVKA V. (2005): Letci RAF jižního Plzeňska proti
nacismu. – Jižní Plzeňsko III, Blovice: 17–64.
SOFRON J. (1979): Karel Homan mrtev. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 1979/3: 24.
SOFRON J. et NESVADBOVÁ J. (2009): Nástin dějin
botaniky v západních a jihozápadních Čechách. –
Sborn. Západočes. Muz., Plzeň, Příroda, 112: 1–170,
39 append.

25

zaskakoval jako suplent na základních školách v Přešticích,
Dobřanech a Merklíně. Studenty vyučoval i soukromě, především němčině.
Léta zaslouženého odpočinku mu přinesla více času
na řadu jeho koníčků, především na přírodopisná bádání,
kterým se vedle své zahrady na Vícově věnoval s láskou
a nekonečnou trpělivostí. Předmětem jeho zájmu byl především výskyt plevelů a hub na Přešticku. Na botanické
výpravy se často vydával s Václavem Vackem a v této
souvislosti vyjmenovává jako nejčastěji společně navštěvované lokality Zlín u Dolní Lukavice, les Háj u Dnešic,
a trochu překvapivě i okolní nádraží, kde se díky zavlečení vlakovou dopravou objevovaly zajímavé rostliny.
Bohužel, jeho herbář ani jakýkoliv výstup z botanického
výzkumu se nezachovaly. Z pozůstalosti pochází pouze
čtyřicetistránkový strojopis s názvem „Makromycety zahrad, dvorků, luk, polí a parků Přeštic a blízkého okolí“,
u něhož navíc chybí příloha – mapka sběrných míst, zmiňovaná v textu. Práce pochází z období 1975–1986 a popisuje téměř 300 druhů hub i s místem a dobou jejich výskytu. Podle připojené korespondence ji pan profesor
zamýšlel uveřejnit v odborném časopise Zprávy muzeí
Západočeského kraje a práce byla v listopadu 1987 již
recenzována dr. M. Svrčkem a dr. V. Skalickým. Recenzenti však její publikování podmínili revizí některých
sběrů (po poradě se specialisty v Praze). K tomuto kroku
však již patrně nedošlo. Rukopis je uložen ve sbírce Domu historie Přešticka.
Jan Čermák nikdy nezapomínal na hudbu, která ho provázela celý život. V mládí hrával na kůru v přeštickém kostele Nanebevzetí P. Marie při bohoslužbách, v 60. a 70. letech koncertoval s místním kvartetem, v němž hrával na cello a na housle. Jeho housle znívaly až do léta 2008 také při
smutečních obřadech v přeštické obřadní síni.
Jako bývalý aktivní sportovec (volejbal, atletika) statečně bojoval s nemocemi stáří, které ho zhruba od ledna 2008
stále častěji poutaly na lůžko a odsuzovaly k pobytu mezi
čtyřmi stěnami. Zemřel 7. 3. 2011 ve věku 87 let. Pohřben je
v rodinné hrobce v Přešticích.

Vážení přátelé, dámy a pánové,
ta dnešní pouť jarní, předvelikonoční, nás zavedla sem do
starodávné Hejné, do krásného místa v podhůří Šumavy,
kterého se po staletí intenzívně dotýkala historie zlatonosné
Otavy i blízkost pyšného hradu Rabí.
Naše dnešní zastavení v obci Hejná bude patřit vzpomínce na zdejšího dlouholetého řídícího učitele, místního
kronikáře a především věhlasného regionálního botanika Josefa Vaněčka.
Je docela příznačné, že se tu dnes setkáváme v čase nastupujícího jara, kdy se vlády pomyslně ujímá Flora – bohyně kvetoucí přírody, jejímiž znaky jsou květiny. Brzy tu
rozkvete polní i luční kvítí – kolem Rabí, Horažďovic i Hejné, kvést bude i slavná Vaněčkova Pučanka.
To prosté, ale krásné kvítí, nezřídka s nenápadnými, ale
vzácnými exempláři pootavské flóry nám tu bude připomínat svého obdivovatele a stále okouzleného ctitele a milovníka – pana učitele Josefa Vaněčka (1910–2001).
Dobrý lidský život naplněný usilovnou prací
a nevyčerpatelnou láskou k tomuto kraji se sotva vměstná do
několika vět. Asi nestačí jen vyjmenovat tvůrčí činy, vědecké stati či nekonečné počty herbářových položek. Mnohým
z nás vytanou v mysli osobní vzpomínky na vzácného člověka. Chce se v duchu upřímně poděkovat učiteli, vlastenci,
botanikovi, dobrému člověku, muzejnímu kolegovi, příteli,
kamarádovi.
Poprvé jsem se s panem učitelem Vaněčkem setkal u nás
v muzeu v Kašperských Horách ještě jako žák základní školy. Bylo to o jedněch prázdninách ve společnosti podporovatelů šumavského muzea – malíře Aloise Moravce, básníka
Ladislava Stehlíka a horažďovického učitele Eduarda Šimona. Jak asi víte, tehdejší ředitel kašperskohorského muzea,
učitel Emanuel Bouška, Vaněčka už v polovině 50. let vyzval k vytvoření vynikající botanické expozice střední Šumavy a Pošumaví v muzeu. Tato spolupráce Vaněčka podnítila ke sběrům pro jeho jedinečný rozsáhlý šumavský herbář
v Muzeu Šumavy.
Po letech, když jsem se stal pracovníkem tohoto muzea,
pan Vaněček ještě stále na tomto herbáři pilně pracoval a
doplňoval jej stále o další a další nové položky. Vzpomínám
také na Vaněčkovu neúnavnou pomoc četným studentům i
mladým vědcům v dobách dávno po odchodu do důchodu,
kdy z milované Hejné přesídlil do staroslavné Sušice.
Tři desítky let, do roku 1970, působil Josef Vaněček
v Hejné u Horažďovic. Vedle práce učitele, kronikáře obce,
se tu podrobně věnoval botanickému průzkumu a ochraně
přírody. Zaměřil se na květenu Šumavy a Pošumaví.
Z počátku Vaněčkův floristický výzkum patřil poznání květeny bývalého politického okresu Horažďovice. Později svůj
zájem rozšířil nejen na území sušicko-horažďovických vápenců, ale i na sousední část Sušicka a Kašperskohorska.

Věra Kokošková
s poděkováním za pomoc při sestavování životopisu Pavlu
Čermákovi, synovi J. Č.

Slavnostní odhalení pamětní desky řídícímu učiteli,
botanikovi, zasloužilému členovi České botanické
společnosti Josefu Vaněčkovi v Hejné
na Horažďovicku
V dalším textu zveřejňuje redakce Calluna proslovy dvou
řečníků, PhDr. V. Horpeniaka a E. Kintzela, při slavnostním
odhalení pamětní desky Josefu Vanečkovi na bývalé škole
v Hejné u Horažďovic v sobotu dne 31. března 2012. Odhalení desky se zúčastnila jako členka komorního sdružení
Monumentum, které na slavnosti vystupovalo, botanička NP
Šumava Zuzana Mašková, která pro Calluna rovněž napsala
svou vzpomínku.
Po slavnostním odhalení desky pozvali Hejenští přítomné na občerstvení do bývalé třídy, kde J. Vaněček učil místní
děti. V sychravém a deštivém počasí to bylo velice příjemné! Obecní úřad v Hejné společně s Kašperskohorským muzeem a příbuznými pana Vaněčka zde navíc uspořádali výstavku o díle a životních osudech J. Vaněčka.
Z botaniků se slavnosti zúčastnili Jaroslava Nesvadbová
a Milan Štech.
Redakce
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rodokmenů“ obsahující 101 čísel popisných, vedl finanční
záležitosti obce, obecní knihovnu a pracoval i v místní kampeličce. A představte si, nikdo mu to nenařizoval ani za to
neplatil.
A ještě navíc, místní vápencová květena jej odlákala od
mineralogie a zoologie a tak se stal i díky nedaleké Pučance,
která je stále 617 m vysokou ozdobou vaší obce, zaníceným
botanikem. Na jejích svazích objevil několik druhů velmi
vzácných rostlin, jejichž názvy nám laikům mnoho neříkají
(tořič hmyzonosný, vstavač štěniční, hladýš širokolistý), ale
srdce botanika jistě zajásá, když je najde. A důležité bylo, že
jeho zásluhou byla v roce1948 Pučanka vyhlášena státní přírodní rezervací a tím bylo zabráněno její likvidaci v zájmu
těžby vápence pro naši vlast, spějící tehdy k lepším socialistickým zítřkům.
Žil mezi vámi více jak třicet let. Kdo z vás prošel jeho
školou, jistě na něho v dobrém vzpomíná. Učitelé na málotřídkách to neměli lehké a přesto byli neprávem mnohými
kolegy považováni za 2. ligu proti učitelům z měst. Ale pozor, to jest omyl! Málotřídkáři typu Vaněček a spol., to byla
vždy extraliga. On byl posledním kantorem ve vaší obci.
Roku 1970 odešel do důchodu, který trávil spolu s manželkou již v Sušici.
Prezentoval se mnoha publikacemi, herbáři a exkurzemi.
Sám jsem se některých zúčastnil jako naprostý neznalec a
proto jsem obdivoval, že to, co pro mne byla jen obyčejná
tráva, to vše on odborně pojmenoval. Proto i dnes klobouk
dolů.
Při pohledu na jeho školu jsem si proto vždy říkával, tady by měl mít destičku, sakra zasloužil by si to. A ejhle, už
je tady a za chvilku ji uvidíme. Jsem rád, nesmí se zapomenout na tak dobrého, statečného a hlavně skromného člověka. A tak dovolte, abych poděkoval všem, co se o tak dobrý
počin zasloužili.
No a na závěr bych rád přečetl jeho odkaz nejen vám
všem, co zde žijete, který sepsal roku 1941 v době, kdy jsme
žili v porobě zrůdného fašismu. Zůstává platný i v dnešní
době.

Hlavní pozornost ovšem náležela květeně vápenců. Zajímala
jej také typická flóra bývalých středověkých rýžovišt zlata
v Pootaví. Po začlenění těchto oblastí do okresu Klatovy se
celé toto správní území stalo místem jeho výzkumů.
V učitelském působišti v Hejné jej navštěvovali přední
odborníci v oboru botaniky z Akademie věd i Univerzity
Karlovy, např. docenti doktor Josef Dostál, doktor Slavomír Hejný, dále doktor Ivan Klášterský, doktor Jindřich
Houfek a další. V posledních letech výzkumů jezdil za ním
převážně doktor Vladimír Skalický z Botanického ústavu
AV v Praze.
Své vědecké poznatky Vaněček publikoval ve své
známé knize Květena Horažďovicka, vydané v roce 1969,
dále v odborných časopisech a sbornících. Těchto odborných prací s floristickou a ochranářskou tématikou je kolem 120.
S jeho přečetnými sběry se můžeme setkat nejen
v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách, ale také
v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, Západočeském muzeu v Plzni, a dokonce v herbářích katedry botaniky
Přírodovědecké fakulty UK v Praze nebo ve Slovenském národním muzeu v Bratislavě.
Na konci 50. let se Josef Vaněček podílel na založení Jihočeské pobočky Československé botanické společnosti
v Českých Budějovicích, spolupracoval s pobočkou západočeskou.
Jako konzervátor státní ochrany přírody Vaněček pracoval už od 40. let, v pozdějších letech převzal funkci konzervátora pro celý okres Klatovy. Na vrchu Pučance nedaleko
svého učitelského působiště objevil vzácné druhy rostlin,
zejména orchidejí. Zasloužil se o to, že Pučanka byla už
v roce 1964 prohlášena za přírodní rezervaci. Podobně inicioval vyhlášení přírodních rezervací Prácheň u Horažďovic a
Milčice. Ve funkci konzervátora pořídil soupis starých a
památných stromů, soupis dřevin v zámeckých parcích, soupis zeleně na nelesní půdě, podílel se na návrzích
k vyhlášení klidových oblastí na Klatovsku, účastnil se přípravných prací k vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Šumava.
Za mnohaletou výzkumnou a ochranářskou práci byl Josefu Vaněčkovi v roce 1997 udělen titul Zasloužilý člen
České botanické společnosti.
Jsem rád, že jsem ve svém životě mohl potkat a zblízka
zažít pana Josefa Vaněčka, člověka, učitele a vědce, vlastence, jednoho z posledních z rodu českých učitelů – kantorů,
neúnavných šiřitelů vzdělanosti na venkově, buditelů a obroditelů naší společnosti.
Vladimír Horpeniak

„.....vizte, jak veliká řada Vašich předků rvala se s touto půdou, kterou kropila svým potem, slzami i krví. A věřte, že i tito naši předkové žili v dobách těžkých, snad mnohdy ještě
těžších a beznadějnějších, než jsou dny dnešní. A vidíte, přec
jen vytrvali a neklesli! A Vy, vy byste chtěli klesnout. Vy
chtěli byste se snad vzdát tohoto dědictví svých otců? Nedělejte to!!! Vždyť z každé hroudy, z každého kamene a
z každého stromu i keře hledí na Vás oči Vašich předků. A ty
oči Vám velí: Vytrvejte!!!
Půda, kterou dnes každý obhospodařuješ, není Tvoje. Je
Ti jen svěřena Tvým rodem, Tvým národem, Tobě ji předal
Tvůj otec, Ty ji musíš předat jedině svým potomkům, a to neztenčenu a neznesvěcenu. Tato půda živí dnes Tebe, živila ty,
co dnes v ní sní svůj věčný sen, uchovej ji proto, aby jednou
dala chléb i dětem Tvým, neodlučuj se od ní. Tvé kořeny tkví
příliš hluboko v jejím nitru. Odloučíš-li se od této půdy, zradíš-li ji, pak věř, že bídně zahyneš.
Žij a pracuj a mysli nejen na sebe a svoji rodinu, ale i
na svůj národ! Jen v jeho středu je Tvoje místo, jen v práci
pro něj musí býti smysl Tvého života. Ten národ, to jsi Ty,
Tvoje rodina, Tvoji sousedé a všichni ti, kdož mluví krásnou
naší mateřštinou. Ty miluj a pro ně pracuj a pak miluješ národ. Miluj však skutky, nikoliv jen slovy. Snaž se každý, abys
byl tím pravým starým a tvrdým Čechem, hrdým, s odvahou
a láskou k vlasti v srdci, tvrdou pěstí, nezlomnou vůlí a
vzpřímenou šíjí…“
V Hejné dne 15. března 1941 Josef Vaněček
Emil Kintzl

Vážení obyvatelé starobylé obce Hejné, vážení příbuzní a
přátelé pana řídícího učitele Josefa Vaněčka, milí hosté.
Již více jak půlstoletí sjíždím řeku Otavu a při zastávce v
kempu v Hydčicích často navštěvuji vaši obec. Jednak proto,
že si stále udržuje svůj starobylý ráz, stále se vylepšuje, je
upravená a také se mi líbí její okolí se známou Pučankou,
kterou si již dávno zamiloval váš dlouholetý učitel Josef
Vaněček, kvůli němuž jsme se dnes tady sešli.
Vždy jsem se zastavil u jeho školy, abych na něho, dávného kolegu, zavzpomínal. Zavzpomínal na dobrého kantora
a především dobrého a statečného člověka, který přišel do
vaší obce Hejné roku 1939, ve svých 29 letech po praxi z
menšinových škol. Tu poslední v Rabštejně nad Střelou musel nuceně opustit po záboru Sudet a tak se dostal k vám do
Hejné. A ihned, jak bývalo v minulosti dobrým zvykem starých kantorů, se zapojil do veřejného života vaší obce. Převzal od svého předchůdce řídícího učitele Jakuba Herala
funkci kronikáře, za necelý rok sepsal Hejenskou „Knihu
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nepodělil o své dlouholeté zkušenosti. Úvodní návštěva u
pana Vaněčka byla trochu rozpačitá. Starý pán byl poněkud
nedůvěřivý, moc se mu do vyprávění nechtělo. Aby také ne,
když se neznámá mladá dáma tak neodbytně zajímala o to,
čeho si tolik cenil a co je penězi k nezaplacení. Postupem
času snad ale poznal, že moje nadšení pro „kytičky“ je
opravdové a že jeho letitá práce tak svým způsobem znovu
ožívá. Trávila jsem celé hodiny v příjemné společnosti milého pána, seděla nad jeho poznámkami a herbáři, a zjistila
tak, že mám na dosah poklad nejen botanický, ale zejména
lidský.
To všechno mi probíhalo hlavou, když jsme přemýšleli,
jaké písně by se panu Vaněčkovi líbily, kdyby je mohl slyšet. Nesměla chybět písnička o květině, vybrali jsme proto
na úvod jako veselou vzpomínku českou lidovou Rozmarýnku (arr. J. Raichl). Slavnostnější chvíli jsme zkusili podpořit Nocturnem no. III. od W. A. Mozarta a nostalgickou
lidovou písní Široký hluboký (arr. J. Tichota). Pro upřímnou
lásku pana Vaněčka k přírodě jsme na závěr zazpívali zhudebněnou báseň J. V. Sládka Lesní studánka (hudba J. B.
Foerster).
Ráda bych poděkovala svým kolegům zpěvákům Josefu
Baierlovi, Romaně Nakládalové, Josefu Kankrlíkovi a Ireně
Kratochvílové, že mi společným zpíváním pomohli alespoň
trochu splatit dluh panu Vaněčkovi za vše, co před lety ve
své laskavé vstřícnosti udělal pro začínající botaničku, která
tak na něho dodnes s vděčností vzpomíná.
Zuzana Mašková

V Hejné na Horažďovicku byla v sobotu 31. března 2012
v 16 hodin odhalena pamětní deska místnímu zasloužilému učiteli a věhlasnému regionálnímu botanikovi a
ochránci přírody Josefu Vaněčkovi (1910–2001). Pro
umocnění slavnostní nálady celé akce oslovili pořadatelé Josefa Baierla, sbormistra sušického pěveckého sboru Svatobor, zda by s menší skupinou zpěváků mohl připravený
program doprovodit několika písněmi. Při podobných příležitostech již několik let účinkuje při sboru Svatobor komorní
skupina Monumentum. Jako její člen jsem tak šťastnou shodou okolností dostala příležitost vrátit se ve vzpomínkách o
dvacet let nazpět.
V roce 1992 jsem s čerstvým diplomem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy nastoupila na místo botanika
na Správu Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Jako absolvent oboru anatomie a fyziologie rostlin
jsem si zpočátku připadala téměř ztracená – vědomosti
z oboru botaniky, shovívavě řečeno, spíše všeobecné nežli
potřebně zaměřené, znalost terénu minimální, zkušenosti
žádné. Rok po založení Národního parku bylo k dispozici
poměrně málo odborných materiálů, které by pomohly co
nejlépe a nejdříve poznat Šumavu a její poklady. Internet
a ani dnes všeobecně rozšířené databáze významných druhů
rostlin neexistovaly, většina informací se čerpala
z dostupných archivů či herbářů. Těch bylo bohužel poskrovnu. Dozvěděla jsme se však, že v Sušici žije jistý pan
Vaněček, bývalý učitel a amatérský botanik na penzi. Zkusila jsem tedy štěstí a vypravila se za ním, zda by se se mnou

Adresy autorů
RNDr. Ondřej Bílek, bilek@geovision.cz
Prom. ped. Karel Čížek, Palackého 289, 339 01 Klatovy 2
PhDr. Vladimír Horpeniak, horpeniak@sumavanet.cz
Mgr. Eva Chvojková, chvojkova@ametyst21.cz
Mgr. Ivana Kinská, ikinska@centrum.cz
Emil Kintzl, Karlova 78, 341 92 Kašperské Hory
Věra Kokošková, vera.kokoskova@seznam.cz
Eva Legátová, legat@cbox.cz
Mgr. Zuzana Mašková, zuzana.maskova@npsumava.cz
Mgr. Jaroslava Nesvadbová, jnesvadbova@zcm.cz
Mgr. Jana Nová, novaj@volny.cz
Ing. Radim Paulič, Radim.Paulic@seznam.cz
RNDr. Sylvie Pecháčková, spechackova@zcm.cz
Jiří Sladký, jiri.sladky@nature.cz
RNDr. Jaromír Sofron, JHSofron@seznam.cz
Autoři fotografií
Portrét K. Homana, str. 24: archiv Z. Homanové
Portrét J. Čermáka str. 25: archiv P. Čermáka
Pamětní tabule J. Vaněčka str. 26: L. Pivoňková

28

Pokyny pro autory
Rukopis je přijímán v textovém editoru Microsoft Word, formáty DOC nebo RTF, s jednou
vytištěnou kopií, nebo v elektronické podobě na adrese spechackova@zcm.cz.
Vědecká jména taxonů a syntaxonů je nutné psát kurzívou, jména autorů v literatuře velkými
písmeny; jinak celý text psát standardním typem písma (zdůrazněný text je možno psát tučně).
Zarovnávat vlevo. Entrovat pouze na konci odstavce, neodsazovat, nevynechávat řádky.
Tabulky je nutné dodat zvlášť, zpracované v tabulkovém procesoru Excel. Tabulky ani
obrázky (nejlépe .jpg, .tif) nesmí být zalomeny do textu. Kresby musí být dokonale kontrastní
(černá tuš, laserová tiskárna).
U citované literatury je pořadí popisovaných znaků následující:
1. u časopisů: příjmení autora, zkratka křestního jména, tečka, rok vydání práce v závorce,
dvojtečka, úplný název práce, tečka, pomlčka, název časopisu nebo jeho zkratka, čárka,
místo vydání, čárka, série, třída apod., čárka, ročník, dvojtečka, stránky citované práce,
tečka.
2. u knih: až po název knihy stejné, po tečce za názvem následuje údaj o edici, svazku apod.,
tečka, pomlčka, vydavatel, čárka, místo vydání, čárka, počet stran, tečka.
3. u sborníků, kompendií aj.: příjmení a zkratka křestního jména autora, rok vydání (stejné
jako u časopisů), dvojtečka, název práce, tečka, pomlčka, „In“, dvojtečka, příjmení a
zkratka křestního jména redaktora, příp. editora sborníku, zkratka „red.“ v hranatých
závorkách, název sborníku, čárka, stránky citované práce uvedené zkratkou „p.“, tečka,
pomlčka, místo vydání, tečka.
4. u rukopisů (dipl., disert., kandid. prací apod.) jako u knižní publikace, za pomlčkou za
názvem práce následuje zkratka „Ms“; na konci práce je nutno v hranatých závorkách
uvést údaj o deponaci, jemuž předchází zkratka „Depon.“.
5. u webových stránek: jako u předešlých citací, pomlčka, na závěr uvést adresu www a za ni
do závorky datum, kdy autor navštívil citovanou stránku
Poznámky: Zkratky křestního jména autora se uvádějí za příjmením; mezi jména autorů se
klade čárka, mezi předposlední a poslední jména autorů „et“. Cituje-li se více prací jednoho
autora, vydaných v témže roce, připojuje se za letopočet index ve formě malého písmene.
Počáteční písmena časopisu (event. jejich zkratky) se píší velká, členy, spojky a předložky se
vynechávají.
Výrazy pro označení edice, svazku, dílu apod. se latinizují (vydání = Ed., svazek =Vol., díl =
Tom.), stejně jako výrazy pro označení části, třídy (část = Pars, třída = Cl., řada = Ser.).
Uzávěrka příštího čísla: 25. 10. 2013

Zdeňka Chocholoušková
Výskyt Spergularia salina podél komunikací udržovaných v zimě solením ……...…..10
Sylvie Pecháčková ed.
Zajímavé floristické nálezy ……………………….………...…………..……….…..…10
Jaroslava Nesvadbová
50. výročí založení Západočeské pobočky ČBS v Plzni – ohlédnutí za jubileem….…..14
Výběr nových publikací za rok 2012, příp. 2011…………………………….……...….15
Naši jubilanti – Jaromír Sofron, Slávka Nesvadbová a Calluna ……..…….……....…....16
Bibliografie Jaromíra Sofrona z let 2008–2012……………………….…….…….…..16
Jaroslava Nesvadbová – 65 let …………….…………………………………….…..….17
Karel Homan – 110 let od narození znamenitého floristy ……………………….……..24
Vzpomínka na Jana Čermáka…………………………………………………….……..25
Slavnostní odhalení pamětní desky řídícímu učiteli, botanikovi,
zasloužilému členovi České botanické společnosti Josefu Vaněčkovi
v Hejné na Horažďovicku………………………………………………………….…...26
Adresy autorů .……………………………………………………….………………….28

