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ČESNEK PODIVNÝ – NOVÝ ZAVLEČENEC 
NA PODBLANICKU

V posledních letech nabírá na popularitě konzu-
mace česneku medvědího (Allium ursinum L.). Jde 
o původní druh květeny České republiky. Můžeme 
ho sbírat zejména v lužních lesích, kolem řek a po-
toků a v listnatých lesích na stinných vlhkých úpa-
tích svahů. Na Podblanicku se vyskytuje jen velmi 
vzácně, nejbližší hojné výskyty hostí lesy v Polabí 
a dolním Povltaví. Dříve byl často vysazován pro 
okrasu v parcích, dnes, s nárůstem jeho oblíbenosti, 
je čím dál ve větší míře pěstován i na zahrádkách 
jako užitková rostlina. 

V letošním roce první z autorů objevil na Podbla-
nicku jiný druh česneku, jehož listy se dají použí-
vat stejně jako listy česneku medvědího. Jedná se 

o česnek podivný (Allium paradoxum (M. Bieb.) G. 
Don.). Lokalita se nachází v dubohabřině ve Vorlin-
ském údolí u Vlašimi (N 49°41.748 E 14°53.194) 
v nadmořské výšce 387 m. Česnek podivný zde vy-
tváří souvislý porost na ploše velké asi 75 m2.

Česnek podivný na rozdíl od medvědího není na-
ším původním druhem. Pochází až od Kaspického 
moře. Volně v přírodě se s ním můžeme setkat v du-
bových a dubohabrových lesích v oblasti Kavkazu, 
Zakavkazska až Střední Asie (v Turkmenistánu, 
severním Iránu). Jde také o vytrvalou cibulovinu 
s drobnými vejčitě kulovitými cibulkami, chabou 
a proto snadno poléhavou až 30 cm vysokou lody-
hou a přízemními, kopinatými 3 cm širokými listy. 

solitérní smrk v mokřadu tak může hostit řadu  
druhů.

Na základě získaných údajů bude upraven ma-
nagement lokalit, kdy budou při výřezech náleto-
vých dřevin a křovin vytipovány vhodné dřeviny 
pro ponechání. V mokřadech budou ponechávány 
i vybrané odumřelé stojící stromy.

Poděkování za připomínky k textu a poskytnutí fo-
tografií patří Mgr. Jiřímu Malíčkovi a RNDr. Magdě 
Zmrhalové.

Martin Klaudys, Foto: J. Malíček

Prameny:
http://artfakta.artdatabanken.se
http://www.bbsfieldguide.org.uk
Kučera J., Váňa J. & Hradílek Z. (2012): Seznam a Červe-

ný seznam mechorostů ČR, Preslia 84: 813–850
Liška J., Palice Z. (2010): Červený seznam lišejníků Čes-

ké republiky (verze 1.1). Příroda, Praha, 29: 3–66
Kučera J., Váňa J. (2005): Seznam a Červený seznam 

mechorostů České republiky (2005), Příroda 23: 1-104
Liška J. (2010): Česká jména lišejníků., Příroda, Praha, 

29: 67–135, 2010.

Dosud známé rozšíření česneku podivného v České republice dle nálezové databáze AOPK ČR.
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Detail květu česneku podivného (foto: Adam Pešout).

Porost česneku podivného ve Vorlinském údolí u Vlašimi (foto: Adam Pešout).
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LÍPA V OBRAZECH ČESKOSLOVENSKÝCH MINCÍ 
(1918 – 1992)

Botanické náměty v obrazech mincí jsou asi stej-
ně hojné jako zoologické, jsou však často obtížněji 
určitelné, jak konstatoval Ludvík Helebrant ve svém 
pojednání o obrazu dřevin na mincích od roku 1850 
(Numismatické listy 36, 1981). Z bylinných námětů 
jsou alespoň v novější době nejčastější obilné klasy, 
aniž je možné z jejích stylizovaného obrazového 
provedení přesněji určit druh zobrazené obiloviny. 
Objevují se však i typické a zajímavé rostliny urči-
tých území, alpská protěž a hořce na mincích švý-
carských a rakouských, tulipány v Nizozemí, květy 
chryzantém v Japonsku atd. Dřeviny jsou součástí 
mincovních obrazů již od antiky. Určeny na nich 
byly břečťan, fíkovník, granátové jablko, vinná réva, 
růže, vavřín, z jehličnanů borovice, cypřiš a jedle. 
V 19. a 20. století patřily k nejčastěji zobrazova-
ným bezesporu vavřín a dub (viz přehledné tabulky 
sestavené a publikované L. Helebrantem). Lípa se 
s nimi v tomto ohledu zdaleka nemůže měřit. Její 
vyobrazení na československých mincích od dva-
cátých do devadesátých let 20. století je určitým 
specifickým znakem tehdejší československé min-
covní tvorby. Jakkoli je tradičně považována za slo-
vanský symbol, na mincích ostatních slovanských 
zemí nebyl s ní spojený motiv lipového listu, lipové 
ratolesti, větvičky nebo celé rostliny použit. Obje-
vuje se na nich stereotypně dub, vavřín nebo obojí.

Na československých mincích se motiv lípy uplat-
nil v různé podobě nejprve na 20 haléři a 50 haléři 

z dvacátých a třicátých let, v obou případech na je-
jich rubních stranách. Obraz rubní strany 20 haléře 
tvoří vlevo číslem 20 vyjádřená hodnota, uprostřed 
přes celou mincovní plochu snop obilí, vpravo srp 
ozdobený větvičkou lípy, která je stuhou přivázána 
ke snopu. Na rubní straně 50 haléře spatřujeme pod 
označením hodnoty (50) dvě směrem nahoru směřu-
jící větvičky lípy a dvě dolů směřující trojice klasů 
svázané stuhou. Na lícních stranách je zobrazen 
český lev se slovenským znakem na prsou, v opise 
uveden název státu a pod vyobrazením lva rok ražby. 
Autorem výtvarných návrhů obou mincí byl Otakar 
Španiel (1881 – 1955). S výrazně pozměněným pro-
vedením lícních stran (lev bez slovenského znaku, 
v opise Čechy a Morava – Böhmen und Mähren) 
a se zachováním rubních stran byly tyto mince vydá-
vány též v době Protektorátu v letech 1940 – 1944. 
Po roce 1945 byla jejich ražba obnovena v původ-
ním provedení a pokračovala do roku 1953.

Snítku lípy použil Otakar Španiel i na rubní stra-
ně prvorepublikové koruny pod označením hodnoty 
(ražena s letopočty 1922 až 1925,1929, 1930, 1937, 
1938). Centrálním obrazovým motivem je klečící 
žena s nad hlavu zdviženou pravou rukou a snopem 
obilí opřeným o její levou ruku se srpem. Po přeruše-
ní ražby v době Protektorátu byly nové jednokoruno-
vé mince téhož provedení vydány s letopočty 1946, 
1947, 1950 až 1953. V roce 1957 je nahradila koruna 
s novým obrazem, v němž se lípě dostalo opět místa 

Na lodyze ze shluku pacibulek vystupuje v téměř 
pravém úhlu většinou pouze jeden bílý květ. Často 
je namísto květu další trs pacibulek a květ vystupuje 
až z tohoto sekundárního trsu. Lodyha je tak dvakrát 
zalomená. Česnek podivný patří mezi časné jarní 
druhy – realizuje se od konce února do poloviny 
května, poté listy žloutnou a zatahují. Právě díky 
množství pacibulek se na vhodných stanovištích 
velmi rychle šíří a vytváří husté porosty.

Česnek podivný byl zavlečen do řady evropských 
zemí. Vyskytuje se v Anglii, Dánsku, Rakousku, Ni-
zozemí, Irsku, Polsku, Německu a Švédsku. Jeho 
invazní chování je popsáno z řady z nich, nejvíce 
asi z Anglie, kde je jeho výskyt znám již od r. 1823. 
V České republice se první výskyty druhu udávají 
z Prahy – konkrétně z universitní botanické zahrady 
v Praze 5 v r. 1844, obory Hvězda (1854), Prokop-
ského údolí (1880), ostrova Štvanice (1884) ad. Již 
v r. 1899 je udáván zplanělý z Křivoklátska z údolí 

Vůznice a okolí Nové Huti (Hejný 1971). Od té doby 
se druh rozšířil na řadě dalších lokalit v Praze; roste 
např. v okolí Zbraslavi, na Petříně, v Letenských 
sadech, v Šárce a jinde. V roce 1998 byl nalezen také 
v Brně v dolní části sídliště Lesná (Kubešová 2000). 

Česnek podivný sice zatím nepatří mezi běžně 
rozšířené nepůvodní druhy na území ČR, vzhledem 
k jeho expanzivnosti lze však předpokládat další ší-
ření. Jeho sběr a konzumaci namísto česneku medvě-
dího tedy lze jen doporučit. Autoři uvítají informaci 
o dalších lokalitách tohoto druhu na Podblanicku.

Adam Pešout, Pavel Pešout
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