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Vážení čtenáři, 

dostáváte do rukou první číslo nového časopisu CALLUNA, který je nástupnickým listem Zpravodaje 
západočeské pobočky České botanické společnosti a je opět určen členům a spolupracovníkům naší pobočky. 
Věříme, že jeho novou tvář přijmete se sympatiemi. 

Bude opět přinášet kratší odborné články z botaniky nebo z pomocných disciplín zvláště z našeho regionu, 
dále zprávy spolkové, personálie, zprávy o nové literatuře apod. 
Jaký bude obsah časopisu však nezávisí ani tak na redakci, ale především na tom, jak hojně budete do něho přispívat. 

Rukopisy článků přijímáme na disketě (v textovém editoru T602 - s nezarovnaným pravým okrajem, případně 
v textovém procesoru Microsoft Word), s jednou tiskovou kopii. 

Adresa redakce: 
Západočeská pobočka České botanické společnosti, Přfrodovědné muzeum, Tylova 22, Plzeň 301 25 

Na vaše příspěvky se těší 

Ivona Matějková 
redaktorka 

;Z:práva O činnosti západočeské pobočky 
Ceské botanické společnosti v roce 1995 

K 31.12.1995 měla západočeská pobočka České 
botanické společnosti 64 členů. Čtyři členové přistoupili, 
čtyři byli vyřazeni z důvodů opakovaného nezaplacení 
příspěvků do pobočky a nezájem o její činnnost. Sídlem 
pobočky bylo p racoviště oddělení botaniky 
Západočeského muzea v Plzni, Tylova 22 (tel. 7221828). 
Přednášky se konaly v přednáškové místnosti Centra 
dalšího vzdělávání pedagogů v Plzni, Prokopova 30. 

Výbor pobočky, zvolený na výroční členské schůzi 
12.3.1995, pracoval v následujícím složení: 
Jaromlr Sofron: předseda 
Jiři Cais: místopředseda 
Lenka Pivoňková: jednatelka 
Jaroslava Nesvadbová: hospodářka 
Ivona Matějková: redaktorka Zpravodaje pobočky 
Karel Martínek, Miloslav Vondráček: členové výboru 

V roce 1995 uspořádala pobočka následující 
akce, které byly zaměřeny výhradně na území města 
Plzně u příležitosti 700. výročí jejího založení: 

Přednášky: 
12.5.1995: J. Čihák, M. Svoboda, I. Huňady: Územní 
systém ekologické stability města Plzně. Účast: 6 členů 
a 4 hosté. 
15.9.1995: A. Pyšek: Ruderální květena města Plzně. 
Účast: 9 členů. 
20.10.1995: M. Vondráček, K. Sýkorová: Mechorosty a 
lišejníky Plzně. Účast: 12 členů, 1 host. 
1.12.1995: L. Pivoňková: Zvláště chráněná území Plzně 
a okolí. Účast: 14 členů. 

Exkurse: 
3.6.1995: Floristická exkurse do okolí Litic (vedla J. 
Nesvadbová). Účast: 6 členů a 2 hosté. 
31.7. - 4.8.1995 a 8. - 11.8.1995: Floristicko
geobotanické exkurze do SZ části Královského hvozdu -
skupina Ostrého (v rámci grantového projektu 2002/93 
"Ochranářsko-botanický průzkum Šumavy", 

financovaného MLP - vedl J. Sofron); účast: V. Čejka 
Ueden den), K. Čížek Ueden den), I. Matějková, J. 
Nesvadbová, J. Sofron, K. Sýkorová, M. Vondráček. 
16.9.1995: Ruderální flóra města Plzně (na Roudnou) 
(vedl A. Pyšek); účast: 11 členů. 

Výroční schůze se konala 12.3.1995 s 
přednáškou J. Nesvadbové a J. Sofrona: Vegetace 
Plzně. Účast: 21 členů a 3 hosté. 

Konference ČBS "Červené seznamy ohrožené 
flóry" konané v Praze 24.-25.3.1995 se z pobočky 
zúčastnili: M. Hostička, I. Matějková, J. Nesvadbová, J. 
Sofron, M. Šandová, M. Štech. 

Floristického kurzu ČBS v červenci 1995 v 
Břeclavi se ze západočeské pobočky ČBS zúčastnili: E. 
Kuklíková, K. Martinek, L. Pivoňková, J. Sladký, M. Štech, 
V. Lila. 

Konference "Invazní druhy v české flóře", konané 
v Praze, Benátská 2, dne 25.11.1995 se ze západočeské 
pobočky zúčastnili: H. Hartel, J. Lorber, B. Mandák, K. 
Martínek, I. Matějková, J. Nesvadbová, L. Pivoňková, P. 
Pyšek, J. Sladký, M. Světlíková, M. Šandová, Milan Štech, 
Z. Třeštíková, V. Lila. 

Přípravných prací na Květeně Šumavy se účastnili 
V. Čejka, K. Člžek, J. Nesvadbová, J. Sofron, M. 
Světlíková, L. Pivoňková. 

J. Sofron byl členem výboru sekce 
krajinoekologické, která uspořádala ekologický víkend v 
Hojsově Stráži 8.-10.9.1995. 

Pobočka vydala jedno číslo Zpravodaje o 10 stranách. 

Ing. Lenka Pivoňková 
jednatelka 

RNDr. Jaromír Sofron 
předseda' 



Výroční schůze západočeské pobočky 
CBS 

Dvacet členů západočeské pobočky ČBS a dva 
hosté se sešli v sobotu 3. února 1996 v zasedaci 
mistnosti Pedagogického centra (dřívějši Centrum 
dalšího vzděláváni pedagogů) v Plzni v Prokopově ulici 
30. 

Po obvyklém programu (zpráva o činnosti a zpráva o 
hospodařeni v roce 1995, návrh činnosti na rok 1996) 
následovala diskuze a různé. 

Kromě přednášek a jednodennich exkurzí bude 
v letošnim roce jako stěžejní úkol západočeské pobočky 
ČBS spolu organizace celostátniho floristického kurzu v 
Chebu ve dnech 8. - 14. července. Floristický kurs se tak 
po deseti letech opět vrátí do západních Čech. 

RNDr. J. Sofron informoval o novém rozšiřeném 
vydán! publikace J. Moravce a kol. Rostlinná 
společenstva ČR a jejich ohroženi, kterou si 13 členů 
pobočky současně o bjednalo prostfednictvim J. 
Nesvadbové u Litoměřického muzea (pozn.: publikaci je 
možno si již vyzvednout). Dále se zmínil o vydáni dvou 
nových Sborniků Západočeského muzea v Plzni s 
botanickou tematikou: Vacek V.: Materiál ke květeně 
Přešticka a Nesvadbová J. et Sofron J.: Přírodní 
rezervace Postřekovské rybn!ky, jej! flóra a vegetace. 

V diskuzi byl přednesen návrh na uskutečněni 
dvoudenni exkurze do Českého lesa v pfištim roce. 
Členové byli vyzváni k přispívání do nového pobočkového 
časopisu Calluna, který nahradil Zpravodaj západočeské 
pobočky ČBS, a k pořizováni fotografii na společných 
exkurzích členů (i mimo oficiálně pořádané exkurze), tim 
by mohla vzniknout nová tradice - vedle dosavadního 
spisového archívu západočeské pobočky by jeji činnost 
dokládalo i album fotografii. 

V první části schůze bylo popřáno dvěma jubilantům, 
kteří v těchto dnech slavi své "kulaté" narozeniny - paní 
H. Marková (50) a pan K. Čížek (60). V průběhu letošniho 
roku oslavi své šedesátiny ještě V. Čejka, M. Hostička a 
P. Valtr. Timto všem blahopřejeme. 

V druhé části výroční schůze přednesl J. Sofron 
velice pěknou přednášku o vegetaci centrálních Brd. 

Lenka Pivoňková, jednatelka 

Lišejníky zámeckého parku v Horšovském 
Týně 

Kateřina Sýko rová, Miloslav Vondráček 

Horšovský Týn leži v jihozápadni části Plzeňské 
pahorkatiny v nadmořské výšce 380 m. Park je rozložený 
severně až severozápadně od komplexu zámeckých 
budov a zaujimá rozlohu asi 40 ha. Skládá se ze dvou 
části, ležicich nad oběma břehy Křakovského potoka. 
Svahy nad levým - východnim - břehem mají západni 
expozici, jsou zalesněné a misty s vystupujicimi skalkami 
dvojslídného svoru. Stráně nad pravým břehem jsou bez 
skalek, ale nad nimi se nachází areál školy se zahradou 
a hřištěm. Zde rostou zvláště Popu/us nígra a Ma/us 
sp., zatim co v ostatních částech parku jsou to Quercus 
sp. div., Tílía sp. div., Acer pseudop/atanus, Betu/a sp. a 
řada jehličnanů. 

Po bryologické stránce se územím zabýval 
VONDRÁČEK (1979). Od té doby park doznal značných 
změn. Byla vykácena řada náletových dřevin, zvláště nad 
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pravým břehem potoka. Byly vyčištěny lesni porosty od 
tlej!cich pařezů a tak došlo ke značnému úbytku jak 
mechorostů, tak jistě i lišejniků. Lichenologicky park 
nenáleži k bohaté lokalitě, je však do jisté mfry izolovaným 
územfm vůči svému okoli. Protože z celých západnich 
Čech je velmi málo jakýchkoliv lichenologických zpráv, 
přinášíme alespoň následujíci skromný příspěvek. 

Buellía punctata (HOFFM.) MASSAL - Na Acer 
pseudop/atanus na západnim svahu nad rybníkem a u 
cesty v jižni části parku. 

Ca/op/aca citrína (HOFFM.) TH. FR. - Na zdivu staré 
kaple na východním svahu. 

Ca/op/aca decípíens (ARNOLD) BLOMB. et FOR SS. 
- Na temeni betonového sloupku v areálu školy. 

Ca/op/aca flavorubens (HUDS.) LAUNDON - Na cihle 
u vyhlidkové věže na východním svahu. 

Chrysothryx candellarís (L.) LAUNDON - Na Ma/us 
sp. v areálu školy. 

C/adonía coníocraea (FLK.) SPRENG. - Na 
trouchnivých kmenech na vých. svazích na více místech. 

C/adonía dígitata (L.) HOFFM. - Na bázi Betu/a sp. na 
levém břehu Křakovského potoka. 

C/adonía fímbríata (L.) FR. - Na zemi v sev. části údolí 
Křakovského potoka na mnoha mistech a na temeni 
sloupku v areálu školy. 

C/adonía subu/ata (L.) WEB. in WIGG. - Za budovou 
bývalého muzea ve vých. části parku. 

Evernía prunastrí (L.) ACH. - Na Quercus sp. na levém 
břehu Křakovského potoka a blíže vyhlídkové věže. 

Hypocenomyce sca/arís (ACH.) CHOISY - Na bázi 
Quercus sp. na vých. svahu. 

Hypogymnía physodes (L.) NYL. - Na Quercus sp., 
Popu/us nígra, Ma/us sp. a na dřevěných částech hradby 
v areálu školy i na obou svazich údoli. 

Lecanora conízaeoídes NYL. ex CROMBIE - Poměrně 
vzácně v areálu školy a za budovou bývalého muzea na 
stromech. 

Lecanora crenu/ata (DICKS.) HOOK. - Na zdivu staré 
kaple nad východnim svahem. 

Lecanora díspersa (PERS.) SOMMERF. - Betonový 
sloupek v areálu školy. 

Lecanora muralís (SCHREB.)  RABENH. - Na 
betonových obrubnicich v areálu školy, na zdivu u 
vyhlídkové věže a u kaple na vých. svahu. 

Lecidella carpatica KOERBER - Na cihle u vyhlidkové 
věže. 

Parme/ia caperata (L.) ACH. - Na Quercus sp. na vých. 
svahu. 

Parmelía g/abratu/a (LAMY) NYL. - Skalky u cesty na 
levém břehu potoka. 

Parme/ía /oxodes NYL. - Skalky na levém břehu 
Křakovského potoka. 

Parme/ia su/cata TA YL. - Na Popu/us nigra v areálu 
školy na Quercus sp. v severových. části parku a na 
Tma sp. u kaple. 

Pertusaría a/bescens (HUDS.) CHOISY et WERNER 
- Na Quercus sp. v severových. části parku. 



Phaeophyscía orbícu/arís (NECK.) MOBERG - V areálu 
školy na Ma/us sp. a na betonovém sloupku. 

Physcía adscendens (FR.) OLIV. - Na Ma/us sp. v 
areálu školy a na Acer pseudop/atanus na záp. svahu 
nad rybníkem. 

Physconía grísea (NECK.) MOBERG - Na betonovém 
sloupku u školy. 

P/atísmatía g/auca (L.) W. et C. CULB. - Na Quercus 
sp. v sev. části parku. 

Porpídía tubercu/osa (SM.) HERTEL et KNOPH - Na 
zdivu u vyhlldkové věže. 

Pseudevernía fwfuracea (L.) ZOPF - Na dřevě hradby 
v areálu školy. 

Usnea sp. - Na Quercus sp. v severových. části parku. 
Xanthoria parietína (L.) TH. FR. - Na Popu/us nigra v 

areálu školy. 

L i t e r a t u r a  
VONDRÁČEK M. (1979): Bryologické poměry 
zámeckého parku v Horšovském Týně. - Zpr. Muz. 
Západočes. Kraje, Přír., Plzeň, 22: 13 - 20. 

Nové lokality Orchis ustu/a ta L., Eplpactis 
atrorubens (HOFF. ex BERNH.) SCHUL T. 
a Carex a/ba SCOP. v západních Cechách 

Lenka Pivoňková 

Při vyhodnocování území přírodní rezervace 
Střela pro potřeby plánu péče v roce 1995 byly v jejím 
ochranném pásmu nalezeny dva nové druhy orchidejí -
Orchís ustu/ata a Epípactís atrorubens. Inventarizační 
průzkum (LÁN et al. 1985), který zpracoval pouze území 
vlastní přírodní rezervace, odtud tyto dva druhy neuvádí. 

Orchís ustu/ata rostl v počtu 12 kveto ucí ch 
exemplářů ve 3 skupinkách na mezofilní louce na levém 
břehu Střely 1,1 km na SSZ od Černé Hatě. Tato louka 
byla ještě nedávno extenzivně obhospodařována 
společně s dalšími přirozenými floristicky bohatými 
loukami. 
Na louce byly dále zjištěny Acetosa pratensis, Achíllea 
mí/lefo/íum, A/opecurus pratensís, Anemonoides 
nemorosa, Angelica sy/vestris, Anthoxanthum 
odoratum, Anthriscus sy/vestrís, Bístorfa major, Bromus 
mollis, Campanu/a patu/a, Cerastium arvense, C. 
h% steoides, Cruciata /aevipes, Dactylis g/omerata, 
Festuca pratensis, Ho/cus /anatus, Knautia arvensis, 
Lathyrus pratensis, Leontodon hispidus, 
Leucanthemum sp. , Luzu/a multiflora, Phyteuma 
spícatum, P/antago /anceo/ata, P. medía, Poa trívialis, 
Potentilla neumanniana, Primu/a e/atior, Ranuncu/us 
acris, Sanguisorba offícina/is, Saxifraga granu/ata, 
Taraxacum sect. Ruderalía, Tragopogon pratensis, 
Trifo/ium pratense, Veronica chamaedrys, Vicia 
sepium. 

Epipactis atrorubens - několik desítek exemplářů 
roste na výchozech spilitu po obou stranách turistické 
stezky na jihozápadně orientovaném svahu ve světlém 
listnatém háji 300 - 400 m na JV od Kozičkova mlýna. 
Kromě toho zde ze zajímavějších druhů rostou např. 
Allíum montanum, Festuca pallens, Víncetoxicum 
hirundinaria. 

V roce 1991 jsem na Sušicku sebrala ostřici, 
kterou později ing. Řepka determinoval jako Carex a/ba, 

3 

u nás do té doby známou jen z karpatské oblasti. Rostla 
na malém prostoru v rozvolněném keřovitém porostu na 
jihozápadním svahu vápencového vrchu Minovka, 
severovýchodně od Sušice. Tento druh je zařazen mezi 
kriticky ohrožené druhy v ČR. 

L i t e r a t u r a  
LÁN M. et al. (1985): SPR Střela. - 204 p., 23 map., 12 
photo, ms., inventarizační průzkum (depon. in: AOPK 
Plzeň). 

Příspěvek k rozšjření Hydrocotyle vulgaris 
L. v západních Cechách 

t Petr Nevečeřal 

S konkrétními údaji o výskytu Hydrocoty/e vu/garis 
L. v západních Čechách přicházejí pouze DAL LA
TORRE (1878): u Podhradu (Smrčiny) a SKALICKÝ, 
MLADÝ et SKALICKÁ (1971): u Studánky (Halštrovské 
hory). Zde, severně od Aše, na zrašelinělých březích 
místních rybníků Hydrocoty/e vu/garís L. dosud 
pravidelně roste. Mimo toto úzce vymezené území jsem 
se s druhem zatím v západních Čechách nesetkal, až 
do společné exkurze s J. Horáčkem k západnímu úpatí 
masívu Slavkovského lesa. Na břehu Černého rybníka, 
který leží 1,5 km severně od Dolního Landova v nadm. 
výšce 515 m, ve fytogeografickém okrese Tepelská 
vrchovina a podokres Kynšperská vrchovina (SKALICKÝ 
1988), jsme objevili nevelkou populaci Hydrocoty/e 
vu/garis L. 

Samotný Černý rybník je nehluboký s písčitým dnem, 
v hydrosérii makrofytní společenstva zastupuje řídký 
porost Callitriche hamu/ata KOTZ. ex KOCH, zarůstání 
nádrže iniciuje Typha /atífolia L. a na ní navazuje porost 
s Carex rostrata STOKES, V ignea cínerea L. a 
Comarum pa/ustre L., místy i Sphagnum sp. - právě v 
tomto porostu se podařilo nalézt Hydrocoty/e vu/garis 
L., které svým výskytem dokresluje charakter tohoto 
subatlantsky laděného květenného okrsku v rámci CHKO 
Slavkovský les. 

Celá oblast leží na žulovém podloží; blízký 
křemencový výchoz zdejší flóru významně neovlivňuje 
(hrubozrnné půdy a výchozy žulových skal jsou pro oblast 
na úpatí Slavkovského lesa od Lázní Kynžvart po 
Štědrou, typické). Zatímco na polích zastihneme Aethusa 
cynapium L., Anchusa arvensís (L.) BIEB., Apera spícta
venti (L.) BEAUV., Aphanes arvensís L., Erodíum 
cícutaríum (L.) L H t:R., Geraníum co/umbínum L., 
Geraníum pusíl/um L., Va/eríanella dentata (L.) 
POLLlCH, v literatuře je udávána i Teesdalia nudícau/ís 
(L.) R. BR. (DOMIN 1924, H OUFEK 1968), ve 
zvodnělých nivách často dominuje Lotus u/íginosus 
SCHKUHR, Menyanthes trifoliata L., vzácně zde rostou 
Carex pulicarís L., Hypericum humífusum L. a u vodních 
toků a na vlhčinách v polích G/yceria dec/inata BRt:B., 
řada z výše zmíněných druhů území ostře odlišuje od 
ostatních částí chráněné krajinné oblasti Slavkovský les 
a fytogeografického okresu Tepelské vrchy, druhy Lotus 
u/íginosus SCHKUHR, Menyanthes trífo/íata L.  
především četnosti výskytu a bohatostí jednotlivých 
populaci (cf. SKALICKÝ, CHRTEK et GILL 1966). 

Vzhledem k tomu, že výše uvedené druhy na jih od 
hřbetu mezi masívem Slavkovského lesa a Českého lesa 
(600 m n.m.), který probíhá na úrovni Lázně Kynžvart -
Stará Voda, nepronikajl, nebo pronikají jen velmi 
sporadicky, jeví se vhodnější posunout jižní hranici mezi 



fytogeorafickými podokresy Kynšperská vrchovina a 
Toužimská vrchovina do těchto mlst (obr. 1). Obdobně 
některé teplomilnějšl druhy vyskytujlcí se na jih od hřbetu 
nezasahuji na sever (Vignea paniculata L., Carex 
distans L., Vignea davalliana SM., Juncus inflexus L.). 
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Ohrožená lokalita Gentiana pneumonanthe 
L. u Plzně 

Zdeňka Třeštíková 

Lokalita se nacházi 1,2 km severozápadně od 
konečné autobusu Č. 26 Plzeň-Valcha směrem k objektu 
Armabetonu a pokračujeme po asfaltové silnici. Asi po 
190 m SSZ od objektu uvidime vlevo průsek v lese (344 
m n.m.). 

Na ploše 20 x 70 m roste asi 120 jedinců tohoto 
druhu. Lokalitu znám od září 1994. Před dvěma lety zde 
údajně byly pouze 2 až 3 exempláře (Helena Reinová -
ústně). Výskyt je soustředěn do vlhčí části průseku blíže 
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k silnici. 
V lemech lesa převládaji druhy Vaccinium 

myt1i11us, V. vitis-idaea, Deschampsia flexuosa. Na 
těchto místech se hořec vyskytuje pouze ojediněle. 
Vlastní porost je ve středním pásu průseku. Dominuje 
Gentiana pneumonanthe (4), Calamagrostis epigeios 
(4), Chamaerion angustifolium (2) a Deschampsia 
caespitosa (2). Tyto druhy provázejl Potentilla erecta 
(1), Juncus effusus (r), Galium boreale (r). Z lián se 
vzácně objevuje Rubus sp. (r). 

Celá plocha je značně ruderalizována. Na pasece 
jsou vysázeny asi 10 - 12 let staré exempláře Pinus 
sylveslris. Dále zde roste Belula pendula, Quercus 
robur, Prunus spinosa a Frangula alnus. 

Omezený rozsah lokality (i přes současnou 
bohatou populaci) a ekologická labilita biotopu nedávajl 
druhu šanci přežit. Pro udrženi lokality by bylo nutné 
odstranit třtinu a zabránit zalesnění a odvodnění místa. 
Zarůstání třtinou a v budoucnu i dřevinami způsobí 
pravděpodobně zánik této lokality. 

Dvě další lokality Comarum pa/ustre L. a 
Menyanthes tr ifoliata L., jejich 
společenstva a ohrožení 

Ivona Matějková 

Společenstva se společným výskytem druhů 
Comarum palustre a Menyanthes trifoliata jsou 
popisována ze dvou lokalit, v dostupné literatuře zatím 
nezminěných. Jedná se o slatinné, asi 40 let 
neobhospodařované louky, z nichž první fytogeograficky 
náleži do Českého lesa, druhá do Plánického hřebene. 

První lokalita leží 750 m J od obce Rybník u 
Poběžovic (výměra: okolo 1 ha, cca 540 m n.m). Mokřad 
vyplňuje dno poměrně mělkého, k jihu se zužujlcího údol!. 
Ze záp. strany je obklopen pastvinami, z jihu a východu 
převážně olšovými porosty s Alnus glutinosa). Na S je 
lokalita ohraničena komunikací. Mokřadem na vých. a 
záp. straně protékajl od severu k jihu dva potoky. Koryto 
vydatnější vodoteče na Z straně bylo regulováno. Oba 
potoky se spojuji pod mostem protinajícím komunikaci a 
dávajl vznik řece Radbuze. 

Druhá lokalita, nesouci pomístní název Bahnice, 
se nacházi zhruba 500 m JZ od obce Nová Plánice u 
Klatov (výměra: méně než 1 ha, cca 550 m n.m.). Zaujímá 
opět údolní polohu, je součástí dna rozšířeného a též 
poměrně mělkého údoli. Ze záp. strany ji obklopuje vlhká 
jednosečná louka, z již. strany také, avšak v dolni části 
neni sečená. Na V straně k lokalitě přiléhá vzrostlá 
vysazená vrbová olšina (Alnus glutinosa se Salix 
fragilis), na sev. vyvýšené straně fragment olšiny se 
sousednim plošným porostem Scirpus sylvaticus. Úzký 
potůček přitékajlcí od severozápadu lemuje J okraj 
Bahnice. Zde oba jeho břehy porůstaji olše a potok se 
vlévá do větši vodoteče zv. Oborka, tekoucí dále k 
východu. 

Obě lokality jsou silně zamokřené - voda stagnuje 
na povrchu. Většinu plochy na obou lokalitách 
representuji porosty sv. Caricion fuscae a Caricion 
rostratae, přihodné pro výskyt Comarum palustre a 
Menyanthes trifoliata. Zatímco Comarum palustre byl 
v porostech vlceméně rovnoměrně rozptýlen, 
Menyanfhes trifoliata tvořila sp'lše shluky až kolonie 
zejména v prohlubeninách. 

Na lokalitě u Rybníka pokrývaly ostřicové porosty 



sev. část lokality. V již. části se vyskytovaly spíše jako 
malé fragmenty mezi koloniemi tvořenými Fílipendula 
u/maria a Scirpus sy/vaticus (sv. Ca/thion). Skladba 
ostřicových porostů na lokalitě u Rybníka je zachycena 
vegetačnlmi snlmky v tab. 1. 

Pozn. : hodnoty dominance a abundance 
jednotlivých druhů byly stanovovány podle 
jedenáctičlenné stupnice Domin-Hadačovy v úpravě 
Kopeckého (KOPECKÝ 1961:10). Nomenklatura druhů 
vycházl z Dostála (DOSTÁL 1982). 

TAB. 1 
ČIslo snlmku 2 

E1 
Carex nigra 6 5 
Menyanthes trifo/iata 6 
Vignea echinata 4 2 
Vignea e/ongata 4 1 
Comarum pa/ustre 1 4 
Galium uliginosum 3 2 
Carex ros trata 3 1 
Lycopus europaeus 2 1 
Lysimachia vu/garis 2 1 
Epi/obium pa/ustre 2 1 
Eriophorum angustifolium 1 2 
Galium pa/ustre 2 1 
Vignea cinerea 1 1 
Equisetum f/uviatile 1 1 
Cirsium pa/ustre 1 1 
Viola pa/ustris 1 1 
Cardamine pratensis 1 1 
Carex vesicaria 2 
Angelica sy/vestris 2 
E 
Calliergon stramineum 4 4 
Plagiomnium cf. affine 1 

Pouze v jednom snímku s hodnotou 1 se vyskytly: 
1. : Mentha arvensis su bsp. austriaca 1, Veronica 

scutellata 1, Epi/obium ciliatum 1, Poa trivia/is 1, Poa 
pa/ustris 1, A/nus g/utinosa +; 
2.: Filipendu/a u/maria 1, Sparganium sp. 1. 

Lokalizace snlmků (k tab. 1): 
1. Rybnlk: mokřad J od obce, S část, 25 m2, 12.6.1995, 
E,: 60%, E : 10%. - 2. Rybnlk: mokřad J od obce, SSV 
čast, 0,50, CZ, 25 m2, 12.6.1995, E1: 50%, Eo: 15%. 

Ze snímků je zřetelné, že analyzovaný porost lze 
přiřadit k asociaci Caricetum fuscae subas. caricetosum 
inf/atae KLIKA et ŠMARDA 1944. Porost je na několika 
mlstech zrašeHnělý. 

Z Českého lesa uvádl SOFRON (1990:24) tuto 
asociaci z okoll Lesné (rybník a rašeliniště) a tyto 
analyzované porosty majl společné znaky s mými. 

Na Bahnici plné dvě třetiny plochy obsadil poměrně 
homogenní porost ze svazu Caricion rostratae. Vysoké 
procentuálnl zastoupeni Carex rostrata a stálá 
přítomnost Equisetum f/uviati/e umožňuje tento porost 
přiřadit k asociaci Equiseto limosi-Caricetum rostratae 
ZUMPFE 1929 (snímky 3 a 4, tab. 2). Na nehojných 
zrašelinělých mlstech se v asociaci zvýšila pokryvnost 
druhů svazu Caricion fuscae (snlmek 4, tab. 2). Při 
fytocenologickém zařazování snímků z Bahnice jsem 
čerpala z práce Balátové-Tuláčkové (BALÁTOV Á
TULÁČKOV Á 1993), jež asociaci Equiseto limosi
Caricetum rostratae popisuje ze sousedního Blatenska, 
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neboť porosty z Bahnice i z Blatenska si téměř zcela 
odpovldajl floristickým složením. 

Na konci již., trochu vyvýšené části, dominuje 
Mo/inia caeru/ea. U strouhy, oddělující na záp. straně 
Bahnici od louky, se vytvořila menši kolonie Scirpus 
sy/vaticus. 

TAB. 2 
Člslo snlmku 3 4 

E1 
Carex ros tra ta 7 4 
Comarum pa/ustre 5 5 
Menyanthes trifo/iata 4 4 
Equisetum f/uviatile 4 3 
Galium u/iginosum 2 4 
Equisetum pa/ustre 3 3 
Epi/obium pa/ustre 2 3 
Lotus uliginosus 2 3 
Ga/ium pa/ustre 2 2 
Viola palustris 1 3 
Valeriana dioica 1 3 
Juncus effusus 3 1 
Cirsium palustre 2 1 
Scutellaria galericulata 1 2 
Ca/tha pa/ustris 1 1 
Agrostis canina 2 
Eo 
Calliergon cordifolium 1 
Plagiomnium affine 1 
Sphagnum squarrosum 7 
Sphagnum teres 5 

Pouze v jednom snlmku s hodnotou 1 se vyskytly: 
3.: Vignea diandra 1, Epi/obium ci/iatum 1, Lysimachia 

vulgaris 1, Mentha arvensis subsp. austriaca 1, Poa 
palustris 1, Lycopus europaeus 1, Carex vesicaria 1; 

4.: Ho/cus lanatus 1, Ho/cus mollis 1, Poa trivia/is 1, 
Galeopsis bifida 1, Carex nigra 1, Ange/ica sylvestris 
1, Briza media 1, Festuca rubra 1, Lychnis flos-cuculi 
1. 

Lokalizace snímků (k tab. 2): 
3. Bahnice: uprostřed lokality, 20 m2, 19.7.1995, E

b
' 85%, 

Eo: 1 %. - 4. Bahnice: mlrně zrašelinělý porost líže k 
východu, 16 m2, E1: 70%, Eo: 65%. 

Vignea e/ongata zde zcela chyběla. Ojediněle se 
vyskytla Vignea dian dra , chybějlc{ na prvnl lokalitě. Z 
významnějších druhů byly mimo plochu snímků na obou 
lokalitách nalezeny Carex cf. hartmanii a Va/eriana 
dioica. Na Bahnici navíc několik exemplářů Oactylorhiza 
majalis a Scorzonera humilis. 

Pěkná druhová skladba ostřicových 
společenstev je však na obou lokalitách ohrožena 
kolonizujícími, konkurenčně velmi zdatnými druhy. K 
pomaleji se šlřlcím patří Scirpus sylvaticus a Filipendu/a 
u/maria, mezi druhy silně expanzivnl pak Pha/aroides 
arundinacea. Vše nasvědčuje tomu, že 
dosavadní porosty na lokalitách za málo let zcela nahradí 
monocenóza chrastice rákosovité, šířící se v 
obou případech od břehů vodotečI. Náhradou 
mechanizace za ruční koseni totiž přestaly být louky 
vysekávány až k samým břehům potoků a struh. Chrastici 
se tak naskytla velká šance značně se rozšířit po březích 
vodotečí (také díky eutrofizaci vod) a pronikat do okolí. 
A ostřicové porosty na podmáčených nesečených lukách 
poskytují Pha/aroides dobré podmínky k jejímu šíření. 



Pokud se vše ponechá pfirozenému vývoji, zcela jistě 
dojde k postupnému a nenávratnému! zániku velkého 
množstv( takovýchto floristicky hodnotných ostřicových 
porostů, rezervoárů mnoha vzácnějšlch bažinných druhů. 
Domnivám se, že nebýt šiřeni agresivně zasahuji cích 
druhů, uchovávaly by se nadále, neboť určité své vnitřní 
stability již dosáhly. Je třeba najit akutnl řešeni na jejich 
záchranu, neboť nebudou bez racionelniho zásahu 
člověka v současné značně destabilizované krajině 
skutečně dlouho schopny existence a nová vznikat již 
prakticky nebudou. A samozřejmě jsou v neposledni řadě 
citelně ohroženy právě C omarum palustre a 
Menyanthes trifoliata, dva vzácnějši mokřadnl druhy. 

Za laskavé určeni mechorostů děkuji panl RNDr. 
N. Gutzerové. 
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Ruptikaju�il�ntq 

Karel Čížek šedesátiletý 

Neni mnoho současných aktivnlch členů 
západočeské pobočky ČBS, kteři byli zároveň jejlmi 
zakládajlcimi členy před 34 léty. 

Mezi ně patři letošnl šedesátnlk Karel Čížek, 
učitel, florista a konzervátor státnl ochrany při rody. 

Klatovský rodák (28.1.1936) absolvoval po 
maturitě na jedenáctileté střednl škole šestinedělní 
kurs pro učitelstv( v Plzni, vykonal doplňovaci maturitu na 
pedagogickém gymnáziu v Plzni, načež po složeni 
státnlch závěrečných zkoušek na Vyšší pedagogické 
škole v Plzni v r. 1962 nabyl vysokoškolské kvalifikace 
promovaný učitel pro předměty biologie a chemie na 
základnich školách. 

Pedagogickou dráhu zahájil 1.9.1954 zpočátku na 
málotřidnich národnich školách, od r. 1959 již jako učitel 
přirodopisu a chemie na devítiletých školách, od r. 1965 
vyučoval na základnl škole v Klatovech, tf. Národnich 

mučedníků. Od r. 1971 mu byla svěřena funkce 
vedouciho kabinetu přírodopisu Okresniho 
pedagogického střediska v Klatovech, od r. 1991 je 
členem poradnlho sboru Školského úradu v Klatovech 
pro odbornou pomoc učitelům přirodopisu. 

V ČBS byl členem nejen západočeské pobočky, 
ale též sekcí: floristické, dendrologické a ochrany přirody. 
Byl aktivním účastnikem floristických kursů (Sušice 1964, 
Svitavy 1965, Dačice 1968, Sedlčany 1969, Lanškroun 
1970, Horšovský Týn 1971, Valašské Klobouky 1973, 
Frýdek-Místek 1975, Kadaň 1979, Český Krumlov 1981, 
Blovice 1986, Volary 1992), kde často vedl exkurzni 
trasy; pilně se zúčastňoval akci západočeské pobočky 
ČSBS (ČBS). 

Jeho základním pracovním územím, odkud přinesl 
. sám přip. se spoluautory množství cenných údajů, bylo 
Klatovsko; zprvu Branžovský hvozd, později se stal 
vynikajícím znalcem zvl. květeny Plánického hřebene. 
Příležitostně pracoval i v jiných fytochorionech např. na 
Moravě a na Slovensku. 
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Vedle bohaté publikačnl činnosti pořldil rozměrný 
herbář; z celkového počtu cca 2000 sebraných položek 
byla přibližně polovina těchto sběrů začleněna do herbáře 
Západočeského muzea v Plzni, druhá polovina je dosud 
v majetku sběratele. Množstvl floristických údajů je dosud 
v kartotéce, v exkursnlch denlcich nebo převedeno do 
škrtaclch seznamů. V současné době se Člžek 
předáváním údajů spolupodíH na tvorbě Květeny Šumavy. 
Širšl odborný zájem a pedagogická erudice zavedly Čižka 
i do oblasti dějin botaniky i do příbuzných přlrodních věd 
a do metodiky jejich vyučováni. 

Znalosti přirodnlch poměrů rodného Klatovska 
zúrodnil Čížek ve funkci konzervátora státnl ochrany 
přlrody Oako člen okresního aktivu státní ochrany přírody) 
v letech 1967-1982. 

Do dalšich aktivnlch let přejeme jubilantovi mnoho 
zdraví, elánu a plodných výsledků na poli scientiae 
amabilis. 

Jaromír Sofron 
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- Příspěvek ke květeně Branžovského hvozdu. 
- 6 p., ms. (depon. in: Knih. bot. odděl. Zá-

padočes. Muz., Plzeň). 
- Přispěvek ke květeně Klatovska. - Zprav. 
Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., 
Plzeň, 1968/4:1-6. 

1969 - Příspěvek k rozšlřenl druhu Amica montana v 
klatovské a sušické části Předšumavl a v 
přilehlém územ!. - Zprav. Západočes. Poboč. Čs. 
Bot. Společ., Plzeň, 1969/1:2-3. 

- Příspěvek k rozšlřeni Petasites a/bus (L.) GA
ERTN. s. I. a Petasites hybridus (L.) G. M. SCH. 
s. I. v klatovské a přilehlé části Předšumaví. - Zpr. 
Muz. Západočes. Kraje, Plzeň, Přír., 8-9:37-40. 

1970 - ČILEK K. et KURZ K.: Příspěvek ke květeně 
Plánického hřebene a přilehlého územ i II. - Zpr. 
Čs. Bot. Společ., Praha, 5:10-25. 

- Přispěvek k rozšiřeni vstavačovitých na Kla
tovsku a v přilehlé části Sušicka I. - Zprav. 
Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 
1970/2:2-4. 

- Materiály k ochraně při rody. - Okres. Pedag. 
Střed. - Kab. Přlr., Klatovy, 1970:1-9. 

1971 - Rozšiřeni Adoxa moschatellina v Klatovské a 
přilehlé sušické části Předšumaví. - Zpr. Muz. 
Západočes. Kraje, Plzeň, Přir., 12:9-11. 

1972 - Nejstarší stromy v lesích Plánického hřebene. -
Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., 
Plzeň, 1972/1: 1. 

1974 - ČILEK K. et KRÁL M.: Příspěvek ke květeně 
Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. 
Čs. Bot. Společ., Praha, 9:95-114. 

- ČILEK K. et VAN�ČEK J.: Seznam dřevin v 
parcich okresu Klatovy. - Dendrol. Sděl., Praha, 
28:1-22. 

- ČILEK K. et VAN�ČEK J.: Materiály k ochraně 
životniho prostřed!. - Okres. Pedag. Střed. - Kab. 
Přlr., Klatovy, 1974:1-11. 

1975 - NESVADBOVÁ-LEOPOLDOVÁ J. et SOFRON 
J. (red.): Fytogeografický atlas západočeského 
kraje III. - Sborn. Západočes. Muz., Plzeň, Přír. 
15:1-69,7 map. (colab. K. Čižek). 

1976 - Cizokrajné dřeviny v lesich Plánického hřebene. -
Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., 
Plzeň, 1976/1 :3-6. 

1978 - Lokality zasluhujici ochrany na Plánickém hřebenu. 
- Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Spo!eč., 
Plzeň, 1978/1:15-17. 

1979 - Regionálni prvky ve vyučováni. - Okres. Pedag. 
Střed. - Kab. Přír., Klatovy, 1979:1-8. 

1980 - Rostlinný materiál pro přírodopis v 5. ročníku ZŠ. 
- 5 p., Kraj. Pedag. Úst. - Kab. Biol. a Geol., Plzeň. 

1984 - ČILEK K. (red.): Těžba užitkových nerostů a hornin 
v minulosti i současnosti na okrese Klatovy. 

7 

- 16 p., Okres. Pedag. Střed. - Kab. Přír., Klatovy. 
1985 - ČILEK K, SOFRON J. et VONDRÁČEK M.: Státní 

přirodni rezervace Jeleni vrch v Plánickém 
hřebeni. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Přír., 
Plzeň, 30-31:15-17. 

1986 - ČILEK K. et KRÁL M.: Flóra klidové oblasti 
Plánický hřeben. - Sborn. Západočes. Muz., 
Plzeň, Přír., 57: 1-28. 

- ČILEK K. (red.): Přehled výskytu vybraných 
druhů rostlin (didaktických typů) na okrese Klatovy. 
- 13 p., Okres. Pedag. Střed. - Kab. Biol., Klatovy. 

1991 - ČILEK K., ČEJKA V. et KRÁL M.: Přlspěvek k 
poznáni květeny CHKO Šumava I. - 6 p., ms. 
(depon. in: Knih. bot. odděl. Západočes. Muz., 
Plzeň). 

1993 - Exkurze západočeské pobočky ČSBS na Plánický 
hřeben. - Zprav. Západočes. Poboč. Čes. Bot. 
Společ., Plzeň, 31 :3-5. 

- člLEK K. et KRÁL M.: Příspěvek k rozšíření 
rostlin z čeledi Apiaceae na Klatovsku. - Erica, 
Plzeň,2:7-14. 

1994 - Křišťan z Prachatic a jeho dilo z hlediska botaniky. 
- Sborn. Západočes. Muz., Plzeň, Přír., 90:1-39. 

1995 - ČILEK K., ČEJKA V. et KRÁL M.: Přispěvek k 
poznáni květeny CHKO Šumava II. - Zprav. 
Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ., Plzeň, 
33:4-6. 

- Krátká floristická sdělení ze západnlch a 
severních Čech. - Zprav. Západočes. Poboč. 
Čes. Bot. Společ., Plzeň, 33:6-8. 

Materiál ke květeně Přešticka 

15 let po smrti přeštického učitele pana Václava 
Vacka byla zpracována a ve Sborniku Západočeského 
muzea v Plzni-Příroda, Č. 91 publikována jeho pečlivě 
vedená kartotéka druhů Přešticka a jejich lokalit. Vyšla 
díky pochopení pracovníků přirodovědných odděleni 
ZČM a předevšim díky ochotě a pracovitosti členky naší 
pobočky, studentky I. Matějkové, která se celé práce 
aktivně ujala. Texty k jednotlivým druhům byly ponechány 
v původní nezměněné podobě, nebyly provedeny žádné 
taxonomické a nomenklatorické úpravy; vlastni kartotéku 
pak zpracovatelka doplnila poznámkami k topografii 
sledovaného územi, seznamem používaných zkratek a 
mapou studovaného územ!. Jde o významný doplněk pro 
poznáni květeny západnich Čech. 

Práci doporučujeme všem zájemcům o regionálni 
floristiku, pracovníkům péče o životního prostředí, úřadům 
samosprávy a státnl správy i školám, nacházejícim se v 
regionu. 

Práci je možno zakoupit v knihovně 
Západočeského muzea, Františkánská 13, Plzeň, 
301 12. 

Nesv. 

Smutná zpráva 

"Musime vám říci smutnou zprávu. Petr Nevečeřal 
se nevrátil z Tater. Zasypala ho lavina ... ". To jsme se 
dozvěděli od kolegů ze Správy CHKO Slavkovský les v 
Mariánských Láznich, odkud Petr pocházel a kde 
získával prvni botanické zkušenosti pro svou' tehdy 
studentskou práci o vegetaci pramenišť Slavkovského 
lesa. Zpráva o náhlém Petrově skonu nás všechny 



bolestně zasáhla. Znali jsme ho jako sice nesmělého a 
málomluvného, ale velice zapáleného a pracovitého 
studenta, výborně se orientujícího v taxonomii cévnatých 
i bezcévných i v geobotanice. 

Významně se zasloužil o botanický průzkum 
Slavkovského lesa a jeho okolí, odkud publikoval několik 
botanických studií a k tisku krátce před smrtí připravil další. 
I po vystudování se častěji k nám do Plzně vracel s novými 
nápady a návrhy. 

Petře, budeš nám chybět! 

Nesv. 

Změny a ydoplňky do adresáře západočeské 
pobočkyCBS 

Nově přijatí členové v roce 1996: 

Bufková lva, RNDr., Besední 384, 341 92 Kašperské 
hory 

Čejka Vladimír, Mgr., Pod nemocnicí 474, 339 01 
Klatovy 2 

Adresy autorů: 

Faitlová Petra, Kyjevská 49, 301 57 Plzeň 

Křenová Zdeňka, Biol. tak., 370 05 Jihočeská universita 
České Budějovice 

Pecháčková Sylva, Mgr., K pecím 12, 323 17 Plzeň -
Košutka 

Pocová Lenka, RNDr., Měst. muz. Mariánské 
Lázně, nám. J.W.Goethe 11, 353 01 Mariánské 
Lázně 

Světlíková Marcela, Sokolovská 143, 323 19 Plzeň 

Změna adresy: 

Cais Jiří, RNDr., Mikulášské nám. 2, 301 45 Plzeň 

Martínek Karel, Mgr., Sadová 3, 350 02 Cheb 

Sloupová Hanka, Mgr., Nádražní 357/11, 342 01 Sušice 

Úmrtí: 
Nevečeřal Petr, Mgr., 
Mariánské Lázně, 353 Ol, 
lednu 1996 

Gen. Svobody 507/26, 
nar. 17.11.1969, zemřel v 

Matějková Ivona, Nová Plánice 1, Plánice, 340 34 

Nesvadbová Jaroslava, Mgr., Nová Huť 88, Dýšina, 330 02 

Pivoňková Lenka, ing., Masarykova 4, Plzeň-Doubravka, 312 06 

Sofron Jaromír, RNDr., Lesní 79, Dýšina - Nová Huť, 330 02 

Sýkorová Kateřina, Nerudova 318, Starý Plzenec, 332 02 

Třeštíková Zdeňka, Mgr., Liškov 16, Vrčeň, 335 41 

Vondráček Miloslav, Lábkova 15, Plzeň, 307 07 

Calluna - Zpravodaj západočeské pobočky České botanické společnosti v Plzni. - © Vydává západočeská pobočka 
ČBS v Plzni. - Redaktorka: Ivona Matějková. Kresba na obálce: Miloslav Vondráček. - Vychází nepravidelně. Pro 
členy a spolupracovníky pobočky zdarma. Adresa redakce: Tylova 22, 301 25 Plzeň. - Za obsah článků ručí autoři. -
- Počet výtisků 100. Toto číslo vyšlo v březnu 1996. 
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