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Hoc volumen in memoriam claram botanici excellentissimi
Josef Holub (5. 2. 1930 – 23. 7. 1999) dedicatur
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“Naši vnuci budou žít ve světě, který bude padesát procent dnešních druhů rostlin znát
už jenom jako neživé preparáty.”
Jane LUBCHENKO (University of Oregon), srpen
1999 na 16. světovém botanickém kongresu v
Saint Louis (USA)

Úvod
Zajišťování potřeb rozvinuté lidské společnosti klade stále větší nároky na využívání
všech přírodních zdrojů, následkem čehož dochází k takovým změnám přírodního
prostředí, které by dříve sotva bylo možno předpokládat. Tyto neustálé změny krajiny se
odrážejí v rychlém ochuzování biologické diverzity přírodního prostředí a z hlediska
botanického se projevují jako nápadné, vesměs negativní, kvantitativní i kvalitativní
změny vegetace a flóry. Mnohé druhy rostlin ustupují, některé dokonce již úplně nebo
téměř úplně vymizely. Přitom nejsou tyto negativní změny v první řadě důsledkem
přímého využívání nebo poškozování jednotlivých druhů (např. jejich sběrem jako
rostlin užitkových – léčivých, aromatických, dekorativních, domněle magických;
neuváženým či neopodstatněným sběrem pro botanické sbírky atd.), ale jde tu o
následky přímých i nepřímých vlivů civilizačních procesů, jako jsou odlesňování,
odvodňování, změny v obhospodařování zemědělské a lesní půdy, urbanizace, zábor
půdy pro nejrůznější výstavbu, těžba nerostných surovin, zakládání přehrad, budování
komunikací atd., včetně znečišťování přírodního prostředí odpady nejrůznějšího druhu.
To často vede k destrukcím stanovišť, roztrhání areálů, zmenšení hustoty a snížení
velikosti populací, což může způsobit až vyhynutí taxonu buď ve větší či menší části
areálu, anebo v horším případě i v areálu celém.
Z hlediska nejen vědeckého a ekonomického, ale v neposlední míře i morálního, je
proto společnost povinna chránit fytogenofond ve stavu, do něhož v průběhu
dlouhodobého období své evoluce dospěl. Bez ohledu na skutečnost, že současné
využití celkového genofondu je zatím nepatrné, jsou jeho ztráty nenahraditelné.
Jako jeden z teoretických podkladů pro aktivní ochranu fytogenofondu slouží mj. i
červené seznamy, stanovující stupeň ohrožení jednotlivých taxonů na základě aktuálně
dostupných vědeckých poznatků. Jejich význam pro ochranářskou praxi není snad
zapotřebí zdůrazňovat, protože to jsou základní dokumenty pro stanovování priorit
v druhové ochraně rostlin, motivované snahami po zachování diverzity fytogenofondu.
Před nedávnem byl zveřejněn nový červený seznam cévnatých rostlin České
republiky (HOLUB & PROCHÁZKA 2000). Vyšel v anglickém jazyce a vzhledem k použité
taxonomické koncepci a z toho vyplývající nomenklatuře (v citované práci jen vědecké)
je jen málo přístupný širší ochranářské veřejnosti, nehledě k tomu, že jeho dostupnost je
limitována i značně omezeným nákladem.
Zde předkládaná forma zpracování zpřístupňuje nový červený seznam široké
profesionální i laické veřejnosti. Co do věcného obsahu je zcela totožný s již
publikovanou výše citovanou verzí (obsahuje tytéž rostliny se stejným zařazením).
Formálně se však liší v těchto bodech:
• Je použita jiná taxonomická koncepce. (Pojetí rodů se snaží přiblížit koncepci běžně
používané v EU např. WISSKIRCHEN R. et HAEUPLER H. 1998). Například vymezení
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•

rodu Potentilla (mochna) je širší, zahrnuje i rody Drymocallis (vřeteník) a Comarum
(zábělník); rod Hieracium (jestřábník) zahrnuje i skupinu druhů řazenou někdy do
samostatného rodu Pilosella (chlupáček); podobně rod Carex (ostřice) zahrnuje i
taxony dříve vyčleňované do rodu Vignea (tuřice). Do druhu Oxycoccus palustris
(klikva bahenní) je inkludován i taxon O. hagerupii (k. Hagerupova) a v četných
případech jsou v tomto zpracování zařazeny některé taxony, v anglické verzi
uvedené jako samostatné druhy, jen jako poddruhy (Pastinaca opaca – pastinák
tmavý = P. sativa subsp. urens – pastinák setý palčivý, Isatis praecox – boryt časný
= I. tinctoria subsp. praecox – boryt barvířský časný, Dactylis slovenica – srha
slovenská = D. glomerata subsp. slovenica – s. laločnatá slovenská, Filipendula
stepposa – tužebník stepní = F. ulmaria subsp. picbaueri – t. jilmový Picbauerův
nebo Anthriscus longirostris – kerblík štětinoplodý = A. cerefolium subsp.
trichosperma – k. třebule štětinoplodá apod.). Naopak jsou zde v nemnohých
případech, na rozdíl od původní anglické verze, uvedeny některé taxony, dříve
chápané jen jako subspecie, na úrovni samostatných druhů (Lappula heteracantha
subsp. heterocarpa – strošek číškovitý různoplodý jako L. semicincta – s. polopásý
nebo Dianthus seguieri subsp. glaber – hvozdík křovištní lysý jako D. sylvaticus –
h. lesní atd.). Všechna jména použitá v dříve publikovaném originálním znění tohoto
červeného seznamu jsou uvedena v synonymice. Další synonyma jsou do seznamu
pojata jen v nezbytné míře, tj. tehdy, kdy je to zapotřebí k pochopení, o jaký taxon
vůbec jde (Camelina alyssum subsp. integerrima – lnička tařicovitá celokrajná,
Montia arvensis – zdrojovka rolní apod.), anebo bylo-li ve vyhlášce č. 395/1992 Sb.
k zákonu o ochraně přírody a krajiny použito jiné jméno (např. Saxifraga decipiens
– lomikámen růžicovitý pro S. rosacea – l. trsnatý). Jsou doplněna česká jména.
Tam, kde se liší zde použité české jméno od jmen uvedených ve vyhlášce 395/1992
Sb. nebo od jména v Květeně České republiky či od jinak všeobecně vžitého jména,
většinou Dostálova, jsou uvedena česká synonyma.
Kategorie C4, jež zůstala v originálním znění tohoto červeného seznamu (HOLUB &
PROCHÁZKA 2000) v pojetí více méně stejném jako v první verzi červeného seznamu
z roku 1979 (HOLUB, PROCHÁZKA & ČE OVSKÝ 1979), je v tomto zpracování rozdělena
na dvě podkategorie: C4a = vzácnější taxony vyžadující další pozornost – méně
ohrožené (IUCN: lower risk) a C4b = vzácnější taxony vyžadující další pozornost –
dosud nedostatečně prostudované (IUCN: data deficient).
Při praktickém užívání starších červených seznamů, v nichž jsou stejně jako v této
nové verzi řazeny taxony do skupin podle jednotlivých kategorií ohrožení, se
ukázalo jako poněkud obtížné vyhledávat zařazení (stupeň ohrožení) konkrétních
taxonů. Proto je předkládané zpracování doplněno abecedními seznamy (českých i
vědeckých jmen), kde je za jménem připojena zkratka kategorie, do níž je příslušný
taxon zařazen. V obou abecedních rejstřících jsou mimo zařazení do příslušné
kategorie současného ohrožení dle platného červeného seznamu ČR uvedeny také
odkazy na legislativní druhovou ochranu, a to nejen v naší republice (Vyhláška MŽP
č. 395/1992 Sb.), ale i mezinárodní (Bernská úmluva ve znění z r. 1998, část A, příl.
I; Washingtonská úmluva ve znění posledních aktualizací z let 1997 a 1999;
Směrnice Rady Evropských společenství č. 92/43/EEC z r. 1992), nakonec pak i
údaje o tom, zda je příslušný taxon uveden v celosvětovém červeném seznamu
(WALTER & GILLETT 1997) a zda je zpracován v naší Červené knize (ČE OVSKÝ et al.
1999).
Ř

•

Ř
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Žádný červený seznam není a ani nemůže být definitivní, protože stupeň ohrožení
jednotlivých taxonů se mění tak, jak v krajině probíhají v čase nejrůznější ekologické
změny. Ty mohou být ve vztahu ke konkrétnímu taxonu nejen negativní, ale i pozitivní,
takže stupeň ohrožení se může měnit v obou směrech. Do těchto objektivních vlivů na
stupeň ohrožení vstupují pak i faktory subjektivní (nedostatečná úroveň znalostí,
zejména o taxonech z kritických nebo některých obtížně určitelných skupin). Proto je
nutné po čase každý červený seznam aktualizovat. Tato verze, vypracovaná na základě
stavu a úrovně znalostí k roku 2000, zahrnuje i některé taxony – vesměs označené
zkratkou “tax.” – velmi pochybné taxonomické úrovně (např. Hyoscyamus bohemicus,
Galium glaucum subsp. hirsutum, Crepis succisifolia subsp. velenovskyi, Rhinanthus
serotinus subsp. vernalis) nebo na základě nedostatečných znalostí možná nesprávně
stanovuje stupeň ohrožení některých druhů či subspecií. Odstranění těchto nedostatků a
možná i neuvědomělých chyb bude však již úkolem pro ty autory, kteří budou
sestavovat první aktualizovanou verzi v příštím tisíciletí.

Ve Vimperku 23. září 2000.
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Od prvotních snah o druhovou ochranu rostlin do vydání prvního
červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky v roce 1979
První cílené snahy o druhovou ochranu rostlin se objevují ve střední Evropě, a sice ve
druhé polovině 19. století. Tehdy byl, v roce 1881 v Salcburku a již o rok později
v Tyrolsku, zakázán sběr protěže alpské (Leontopodium alpinum), což souviselo
s rozvojem turistiky, kdy naprosto nezbytným suvenýrem z každého pobytu v alpské
přírodě byla jako symbol vysokohorské květeny “alpská protěž”. U nás byl první pokus
o ochranu jednotlivých druhů rostlin realizován až ve dvacátých letech 20. století. Dne
9. června 1921 vyšel oběžník Zemské správy politické v Praze o ochraně květeny, jenž
obsahoval první seznam chráněných druhů pro Čechy. Obdobný dokument pro Moravu
vydala Zemská správa politická v Brně 22. května 1922 a v témže roce i Zemská správa
politická pro Slezsko v Opavě (cf. ČE OVSKÝ 1964). Protože tyto oběžníky obsahovaly
jen velmi omezený výběr druhů, záhy následovaly vyhlášky platné pro menší správní
celky (např. pro Prahu a jiná statutární města, okresy Hradec Králové nebo Semily) a
tento trend pokračoval i po druhé světové válce (např. okres Pardubice).
Teprve ve druhé polovině 50. let 20. století spatřil světlo světa první soupis
chráněných druhů rostlin pro území celé České republiky (vyhláška ministerstva
školství a kultury č. 54 Ú. l. z 18. dubna 1958). Přestože již po 10 letech byla zveřejněna
jeho dílčí analýza (cf. PROCHÁZKA 1969), která upozornila na různé nedostatky, platila
tato zákonná norma více než tři desetiletí, tj. až do roku 1992.
Výše citovaná vyhláška – podobně jako naše předchozí obdobné regionální
dokumenty, ale i oficiální vyhlášky té doby o chráněných druzích rostlin jiných zemí –
obsahovala téměř bezvýhradně jen vzácnější druhy, které byly člověkem uvědoměle
poškozovány vzhledem ke své atraktivitě (trhání do kytic, přesazování do zahrad) nebo
sběrem k nejrůznějším účelům (zejména léčebným, pro domnělé účinky magické apod.).
Jestliže byla důvodem pro zařazení druhů do vyhlášky téměř výhradně jen atraktivita
kombinovaná se vzácností a přímé (záměrné, uvědomělé) ničení lidmi, pak je nasnadě,
že příslušný dokument nezahrnoval četné neatraktivní rostliny, které sice mohly být
ještě roztroušené nebo nezřídka i hojné, které však z přírody mizely neuvědomělým
ničením člověkem v důsledku změn krajiny vyvolaných zajišťováním rychle rostoucích
nejrůznějších potřeb společnosti, a tím zvýšené exploatace přírodních zdrojů (půda,
vegetace, nerostné suroviny) nebo jejich znečištění (ovzduší, voda). Mnohé atraktivní
tehdy chráněné rostliny (Lilium martagon – lilie zlatohlavá, Aurinia saxatilis – tařice
skalní, Betula nana – bříza trpasličí, Doronicum austriacum – kamzičník rakouský,
Cicerbita alpina – mléčivec alpský atd.) se vyskytovaly v přírodě v téměř neztenčené
míře, zatímco rozšíření mnohých méně nápadných nechráněných rostlin, dříve často i
hojných (např. Sedum villosum – rozchodník huňatý, Sesleria uliginosa – pěchava
slatinná, Carex davalliana – ostřice Davallova, Hypochaeris glabra – prasetník lysý)
bylo hrozivým způsobem redukováno. Také se ukázalo, že na území České republiky
dokonce již zcela vymizely i druhy nechráněné, např. Botrychium simplex – vratička
jednoduchá a Hieracium purkynei – jestřábník Purkyňův, který je dokonce celosvětově
vyhynulým druhem (PROCHÁZKA 1972).
Tímto aktuálním problémem se zevrubně zabývala – mezi prvními na světě – týdenní
mezinárodní konference “Flóra a člověk XX. století”, kterou pod záštitou Mezinárodní
unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů (IUCN) zorganizovalo v červenci roku
1970 v Pardubicích tamní Východočeské muzeum (cf. PROCHÁZKA 1973). Hlavní závěry
z této konference lze shrnout do tří bodů:
Ř
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1. Míra přímého ohrožení rostlin člověkem je mnohem menší než ohrožení nepřímé,
působené rozsáhlými změnami krajiny
2. Je zapotřebí rozlišovat druhy úředně chráněné od druhů ohrožených, neboť mnohé
chráněné mohou být jen málo ohrožené, a naopak četné druhy velmi ohrožené ve
své existenci chráněny nejsou.
3. Pasivní ochrana, ať již druhová či územní, v mnoha případech nemůže sama o sobě
dlouhodobě zajistit existenci ohrožených druhů. Tu je začasté možné zajistit jen
aktivními ochranářskými zásahy (management).
V období tzv. normalizace nebylo již možné vydat sborník referátů ze zmíněné
konference, která proto mezinárodně upadla v zapomnění. Myšlenek během ní
vyřčených, se však ujala tehdejší SSC (Species Survival Commission) IUCN. Ta sice
tehdy vyzvala ke spolupráci i východoevropské botaniky, ti se však, ať již byli (např. N.
Wisniewski z východního Berlína) či nebyli jmenováni členy SSC, nemohli na
jednáních komise, tehdy odbývaných výhradně v západní Evropě, podílet. Nejen
v jednotlivých státech, ale i v rámci celoevropském, začínají intenzivní práce na
sestavování tzv. červených seznamů ohrožených druhů (bez ohledu na skutečnost, zda
jsou či nejsou úředně chráněny).
První červené seznamy rostlin jednotlivých států se objevují v Evropě na přelomu 60.
a 70. let. Vůbec první seznam, ještě ne pod názvem “červený”, vyšel pro Belgii
(DELVOLSALLE et al. 1969). Pak následovala Spolková republika Německo, kde po
nesmělém pokusu o sestavení seznamu ohrožených druhů celého státu (LOHMEYER et
al.1972) a obdobném dokumentu regionálním pro Bádensko-Württembersko,
označeném již jako červený seznam (cf. MÜLLER et al. 1973), brzy následovalo první
úplné znění červeného seznamu pro celou SRN (SUKOPP 1974). O dva roky později vyšel
první seznam vzácných, ohrožených a endemických rostlin celého evropského
kontinentu – List of rare, threatened & endemic plants for the countries of Europe
(LUCAS & WALTERS 1976), jemuž však už předcházela první červená kniha (TACHTADŽJAN
1975). Anotovaný výběr botanických červených seznamů a červených knih Evropy,
zveřejněných do roku 1995, sestavil J. Čeřovský (ČE OVSKÝ 1995).
Ve stejné době široce projednával nutnost ochrany flóry jako nenahraditelného
přírodního zdroje i XII. mezinárodní botanický kongres, konaný od 3. do 10. července
1975 v tehdejším Leningradě, dnes opět Petrohradě.
Nejen potřeba zabývat se touto tématikou i v našem státě, ale zřejmě i výše popsané
zahraniční aktivity, byly podnětem k uspořádání pracovní konference Československé
botanické společnosti při Československé akademii věd, konané 4. a 5. prosince 1976
v Praze na téma “Mizející flóra a vegetace”. Přednesené referáty týkající se vegetace
byly uveřejněny již v následujícím roce (ŠT PÁN 1977), kdežto referáty zabývající se
flórou až o několik let později (HOLUB 1981). V téže době byly nové přístupy k ochraně
rostlinného přírodního bohatství souhrnným způsobem prezentovány i našim
ochranářským kruhům (ČE OVSKÝ 1977) a na zmíněné konferenci zazněl poprvé již jasně
formulovaný požadavek: “Jedním ze základních úkolů bude soupis ohrožených druhů a
jejich kategorizace na základě vědeckých zásad; tím bude určena i priorita ochrany.”
(HOLUB 1981: 10).
K naplnění tohoto cíle došlo pak tři roky po uspořádání popsané konference vydáním
prvního “Seznamu vyhynulých, endemických a ohrožených taxonů vyšších rostlin
květeny ČSR” (HOLUB, PROCHÁZKA & ČE OVSKÝ 1979). Krátce potom následovalo
zveřejnění jeho stručnějších a populárnějších verzí (ČE OVSKÝ, HOLUB & PROCHÁZKA
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1979, 1980) i obsáhlejší verze zahrnující také údaje o tehdy úředně chráněných druzích
rostlin (PROCHÁZKA, ČE OVSKÝ & HOLUB 1983).
Ř

Od vydání prvního červeného seznamu cévnatých rostlin
republiky do aktuální verze roku 2000

Č

eské

První verze seznamu vyhynulých a ohrožených taxonů cévnatých rostlin České
republiky byla zpracována před více než 20 lety (HOLUB, PROCHÁZKA & ČE OVSKÝ 1979).
Už v době jejího zveřejnění byly autorům známy skutečnosti, které buď měnily status
uvedených druhů (např. Isoëtes lacustris – šídlatka jezerní, byla zařazena mezi vyhynulé
druhy omylem, neboť autorům nebylo známo, že byl její výskyt na jediné lokalitě
v České republice v r. 1978 po více než 50 letech znovu ověřen – cf. TOMŠOVIC 1979)
nebo seznam doplňovaly (jen opomenutím nebyly uvedeny např. Androsace
septentrionalis – pochybek severní nebo Hypochaeris glabra – prasetník lysý).
V důsledku zvýšeného zájmu botaniků i ochranářů, který byl zveřejněním uvedeného
Červeného seznamu vyvolán, ale zřejmě i díky publikaci širší veřejnosti přístupnějších
modifikací původního znění seznamu (ČE OVSKÝ, HOLUB & PROCHÁZKA 1979, 1980;
PROCHÁZKA, ČE OVSKÝ & HOLUB 1983), začala se nedlouho poté rychle hromadit četná
nová zjištění, která v mnohém ohledu podstatně měnila obraz skutečnosti zachycený ve
zpracování z roku 1979, jenž vycházel ze stavu známého k roku 1978. K rozhojnění
konkrétních poznatků přispělo nemalou měrou i zpracovávání několika svazků dosud
nedokončené Květeny České republiky (HEJNÝ & SLAVÍK 1988, 1990, 1992; SLAVÍK
1995).
Záhy bylo shromážděno množství informací, které ukázaly, že některé taxony byly do
oddílu vymizelých zařazeny jen nedopatřením, protože se v době vydání červeného
seznamu na dříve známých lokalitách vyskytovaly (např. Astragalus arenarius –
kozinec písečný, Eragrostis pilosa – milička chlupatá, Kochia prostrata – bytel
rozprostřený, Angelica palustris – matizna bahenní, Poa riphaea – lipnice jesenická,
Verbascum speciosum – divizna ozdobná). Jiné sice vyhynuly na historických
nalezištích, byly však později nalezeny na nových lokalitách, takže musely být –
k potěše botaniků i ochranářů – přeřazeny “jen” do skupiny druhů kriticky ohrožených
(např. Adonis flammea – hlaváček ohnivý, Lathyrus pisiformis – hrachor hrachovitý,
Nasturtium microphyllum – potočnice drobnolistá, Orobanche caesia – záraza sivá,
Hieracium macranthum – jestřábník velkoúborný, Salix myrtilloides – vrba
borůvkovitá, Spergula pentandra – kolenec pětimužný, Wolffia arrhiza – drobnička
bezkořenná). Výsledkem zevrubnějšího studia některých taxonomicky nebo
determinačně obtížných skupin (např. Epipactis helleborine agg. – okruh kruštíku
širolistého, Himantoglossum hircinum agg. – okruh jazýčku kozlího, Minuartia verna
agg. – okruh kuřičky jarní, Rubus fruticosus agg. – okruh ostružiníku křovitého,
Taraxacum sect. Palustria et sect. Ruderalia – pampelišky ze sekcí Palustria a
Ruderalia) bylo nalezení mnohých druhů, které z území České republiky nebyly dříve
známy (Epipactis greuteri – kruštík Greuterův, Himantoglossum adriaticum – jazýček
jadranský, Minuartia caespitosa – kuřička hercynská, Rubus sp. div. – různé druhy
ostružiníků, Taraxacum sp. div. – různé druhy pampelišek nebo Trichomanes
speciosum – vláskatec tajemný, vyskytující se u nás, stejně jako i v dalších územích
střední Evropy, pouze ve stadiu gametofytu). Některé druhy byly odtud i nově popsány
(Dactylorhiza bohemica BUSINSKÝ – prstnatec český, Minuartia smejkalii DVO ÁKOVÁ –
kuřička hadcová, Rubus bohemiicola HOLUB – ostružiník český, R. brdensis HOLUB – o.
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brdský, R. vratnensis HOLUB – o. kokořínský, Taraxacum bohemicum KIRSCHNER &
ŠT PÁNEK – pampeliška česká, T. dentatum KIRSCHNER & ŠT PÁNEK – p. zubatá, T.
irrigatum KIRSCHNER & ŠT PÁNEK – p. zavlažovaná, T. madidum KIRSCHNER & ŠT PÁNEK –
p. bažinná, T. mendax KIRSCHNER & ŠT PÁNEK – p. klamavá). U těchto nových druhů flóry
České republiky bylo samozřejmě třeba posoudit stupeň ohrožení a včlenit je do nového
seznamu.
Některé taxony bylo nutno z původního seznamu zcela vypustit, protože se ukázalo,
že byly z České republiky udávány jen omylem (např. Lonicera caerulea – zimolez
modrý), naopak z kategorie nejasných případů vyhynulých a nezvěstných taxonů bylo
nutno zařadit mezi taxony kriticky ohrožené Potamogeton polygonifolius – rdest
rdesnolistý, jehož výskyt byl prokázán v západních Čechách na Ašsku. Ve
více odůvodněných případech bylo zapotřebí na základě nově získaných poznatků
změnit kategorie ohrožení. Například Sparganium angustifolium – zevar úzkolistý,
Herminium monorchis – toříček jednohlízný nebo Xeranthemum annuum – suchokvět
roční bylo nutno přeřadit z kriticky ohrožených do vyhynulých, kdežto Utricularia
bremii – bublinatka vícekvětá a Equisetum × meridionale – přeslička jižní z kriticky
ohrožených mezi nezvěstné, Goodyera repens – smrkovník plazivý, Daphne cneorum –
lýkovec vonný nebo Illecebrum verticillatum – nehtovec přeslenitý ze silně ohrožených
mezi kriticky ohrožené. Druh Ajuga pyramidalis – zběhovec jehlancovitý, původně
uvedený jen jako ohrožený, byl již zařazen dokonce mezi taxony kriticky ohrožené. Na
druhé straně byl u některých taxonů snížen stupeň ohrožení. Tak byly přeřazeny Iris
humilis subsp. arenaria – kosatec skalní písečný, Orobanche alsatica – záraza alsaská
či O. reticulata – z. síťnatá ze skupiny kriticky ohrožených jen do ohrožených apod.
Množství nových informací, jež nezřídka vedly k přehodnocení původně stanoveného
stupně ohrožení, bylo nashromážděno i v publikacích, zabývajících se z různých
pohledů ohrožením rostlinných druhů v menších regionech České republiky, například
v severních (KUBÁT 1986) nebo východních Čechách (PROCHÁZKA 1980, FALTYS 1993),
v okrese Prachatice (PROCHÁZKA 1990), v Jeseníkách (BUREŠ, BUREŠOVÁ & NOVÁK 1989), v
Bílých Karpatech (JONGEPIEROVÁ & GRULICH 1992) nebo v okrese Zlín (ELSNEROVÁ 1995).
K objektivnějšímu zhodnocení tehdejšího stavu ochrany a využití našeho fytogenofondu
přispěl nemalou měrou i seminář uspořádaný 28. listopadu 1986 v Praze
Československou botanickou společností ve spolupráci s Lesnickou společností ČSVTS
(cf. KOLBEK & ŠT PÁN 1987).
V roce 1992, tedy po 34 letech, konečně vychází jako příloha č. II vyhlášky 395/1992
Sb. ministerstva životního prostředí nový “Seznam zvláště chráněných druhů rostlin”,
který zjevně vychází z první verze červeného seznamu z roku 1979, byly v něm však již
vzaty v potaz i četné tehdy aktuální skutečnosti, které byly zapracovány až do verze
druhé, která se v té době již nacházela ve stadiu příprav.
Všechny nové poznatky, vyplývající z hlubšího poznání květeny České republiky a
stavu jejího ohrožení, shromážděné během 80. a první poloviny 90. let, byly uplatněny
ve druhé verzi Červeného seznamu ohrožené květeny ČR (HOLUB et al. 1995). Tento
dokument, o němž se nejprve široce diskutovalo na pracovní konferenci České
botanické společnosti pořádané k tomuto tématu ve dnech 24.–25. března 1995 (cf.
KUBÁT 1996) a který byl záhy poté zpracován pro ministerstvo životního prostředí, nebyl
nikdy uveřejněn. Přesto však koluje v botanických i ochranářských kruzích v mnoha
neoficiálních kopiích a je jako rukopis v odborných statích často citován. Zmíněná
pracovní verze Červeného seznamu z roku 1995 se od první verze odlišuje, kromě
četných rozdílů v zařazení taxonů zahrnutých do jednotlivých skupin ohrožení a
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mnohých změn odrážejících nové poznatky taxonomické i nomenklatorické, především
v tom, že neobsahuje skupinu nejasných případů vyhynulých taxonů (A3) a skupinu
druhů nejméně ohrožených (C4 – vzácnější taxony vyžadující pozornost). Soupisy
taxonů náležejících do uvedených dvou skupin byly sice později zveřejněny (HOLUB
1996b), ovšem jen jako pracovní materiál předložený k diskusi širší botanické
veřejnosti. V tomto novém Červeném seznamu je ve srovnání s první verzí (HOLUB,
PROCHÁZKA & ČE OVSKÝ 1979) zařazeno do skupiny C4 podstatně méně taxonů. U
některých, původně sem zařazených, byl totiž zjištěn vyšší stupeň ohrožení, a byly tedy
přeřazeny do skupin C1 až C3, jiné z ní byly vyloučeny, protože bylo nade vší
pochybnost zjistěno, že ohroženy nejsou (Circaea intermedia – čarovník prostřední,
Juncus squarrosus – sítina kostrbatá aj.)
Práce na sestavení nepublikované druhé verze Červeného seznamu probíhaly od
května 1994 do dubna 1995. Za několik málo let, které od té doby uplynuly, objevilo se
opět množství nových poznatků. Ty byly jen dílem publikovány, např. v předposledním
svazku Květeny České republiky (SLAVÍK 1997) – zatím poslední 6. díl (SLAVÍK 2000) byl
vydán až po dokončení rukopisu této publikace – nebo v nejrůznějších studiích o
systematických skupinách v naší květeně dosud nedostatečně prozkoumaných
[Diphasiastrum – plavuník (PROCHÁZKA 1997); Euphrasia – světlík (DVO ÁKOVÁ 1999b);
Hypericum – třezalka (MÁRTONFI et al. 1999); Lemna – okřehek (KAPLAN 2000);
Minuartia – kuřička (DVO ÁKOVÁ 1999a); Orchidaceae – vstavačovité (BATOUŠEK 1998,
1999, BATOUŠEK & KREUTZ 1999, JATIOVÁ & ŠMITÁK 1996); Orobanche – záraza (HOLUB &
ZÁZVORKA 1999); Primula – prvosenka (KOVANDA 1997b); Rubus – ostružiník (WEBER
2000); Sorbus – jeřáb (KOVANDA 1996a, 1996b, 1997a, 1998); Stipa – kavyl (DANIHELKA
et al. 2000); Taraxacum sect. Palustria – pampelišky sekce Palustria (KIRSCHNER &
ŠT PÁNEK 1998) atd.]. Po roce 1995 byl u nás zjištěn značný počet nových taxonů,
nezřídka popsaných z jiných území Evropy až v posledních letech [Diphasiastrum
oellgaardii STOOR et al. – plavuník Øllgaardův, Epipactis helleborine subsp. orbicularis
(RICHTER) KLEIN – kruštík širolistý oddálený, E. nordeniorum ROBATSCH – k.
Nordenových, E. pontica TAUBENHEIM – k. pontický, E. pseudopurpurata MERE A – k.
příbuzný, E. tallosii A. MOLNÁR et ROBATSCH – k. Tallósův, Hypericum dubium LEERS –
třezalka přítupá, Orobanche teucrii HOLANDRE – záraza ožanková, Rubus amphimalacus
H. E. WEBER – ostružiník hebký, R. caflischii FOCKE – o. Caflischův, R. sendtneri PROGEL
– o. Sendtnerův, R. nessensis subsp. scissoides H. E. WEBER – o. vzpřímený
mnohoostný, R. orthostachyoides H. E. WEBER – o. šedolistý, R. wessbergii A. PEDERSEN
et WALSEMANN – o. příkopový, Stipa eriocaulis BORBÁS – kavyl skalní, Taraxacum
fartoris KIRSCHNER et ŠT PÁNEK – pampeliška drůbeží, T. fascinans KIRSCHNER et ŠT PÁNEK
– p. čarovná, T. litigiosum KIRSCHNER et ŠT PÁNEK – p. pochybná, T. ranunculus
KIRSCHNER et ŠT PÁNEK – p. žabička]. Četné jiné druhy a poddruhy byly z našeho území
teprve po roce 1995 dokonce nově popsány [Dactylorhiza traunsteineri subsp.
carpatica BATOUŠEK et KREUTZ – prstnatec Traunsteinerův bělokarpatský = D. carpatica
– p. karpatský, Minuartia corcontica DVO ÁKOVÁ – kuřička krkonošská, Rubus
josholubii H. E. WEBER – ostružiník Holubův, Taraxacum ambrosium KIRSCHNER et
ŠT PÁNEK – pampeliška božská, T. indigenum KIRSCHNER et ŠT PÁNEK – p. domácí, T.
inundatum KIRSCHNER et ŠT PÁNEK – p. zaplavovaná, T. paludem-ornans KIRSCHNER et
ŠT PÁNEK – p. zdobná, T. portentosum KIRSCHNER et ŠT PÁNEK – p. podivná, T.
tragopogon KIRSCHNER et ŠT PÁNEK – p. kozí brada, T. uvidum KIRSCHNER et ŠT PÁNEK – p.
šťavnatá] nebo překlasifikovány do hodnoty druhu [Euphrasia corcontica (SMEJKAL)
SMEJKAL et DVO ÁKOVÁ – světlík krkonošský] či subspecie [Primula elatior subsp.
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corcontica (DOMIN) KOVANDA – prvosenka vyšší krkonošská]. V tomto červeném
seznamu uvádíme i některé taxony, jejichž nově zjištěný výskyt v České republice nebyl
dosud publikován [Cystopteris dickieana R. SIM – puchýřník hladký (K. Kubát, ústní
sděl.); Dactylorhiza maculata subsp. elodes (GRISEB.) SOÓ – prstnatec plamatý bažinný
(P. Batoušek, ústní sděl.)].
Z druhů ještě v roce 1995 zařazených mezi vyhynulé nebo nezvěstné byly později
v České republice nalezeny Linaria arvensis – lnice rolní (jižní Čechy; SUDA 1999),
Hypericum pulchrum – třezalka pěkná a Luronium natans – žabníček vzplývavý
(severní Čechy; J. Hadinec & J. Suda, nepubl.), Triglochin maritimum – bařička
přímořská (slanisko u Nesytu; DANIHELKA & ŠMARDA, v tisku) a Utricularia bremii –
bublinatka vícekvětá (jižní Čechy – M. Štech, nepubl.). Naopak bylo zapotřebí
z květeny České republiky zcela vyškrtnout byť jen historický výskyt Himantoglossum
hircinum (jazýček kozlí), poněvadž na jediném herbářovém dokladu k nálezu
v severních Čechách z roku 1874 (leg. R. Brandeis), který překvapivě objevil v herbáři
Národního muzea (PR) R. Hendrych až ve velmi nedávné době (HENDRYCH 2000), není
H. hircinum – j. kozlí, nýbrž H. adriaticum – j. jadranský (PROCHÁZKA 2000).
Potřeba aktualizace seznamu vyhynulých, nezvěstných a ohrožených taxonů Květeny
České republiky vyplynula i z množství nových údajů, které se objevily v ochranářsky
zaměřených publikacích poslední doby. K nim patří především pátý díl Červené knihy
ohrožených druhů rostlin a živočichů ČR a SR – vyšší rostliny (ČE OVSKÝ et al. 1999),
obsáhlý Komentovaný červený seznam ohrožené květeny jižní části Čech (CHÁN 1999),
dále nová verze Černého seznamu flóry České republiky (HOLUB et al. 1999, HOLUB
2000) nebo předběžný Červený seznam ostružiníků České republiky (HOLUB 1999).
Nová, aktuální verze červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky – stav
roku 2000, která bere v úvahu všechna dostupná nová zjištění, byla s využitím všech
materiálů J. Holuba zpracována až po jeho smrti ve spolupráci s řadou specialistů na
taxonomicky nebo systematicky obtížné skupiny F. Procházkou a v angličtině
publikována v časopise České botanické společnosti Preslia (HOLUB & PROCHÁZKA 2000).
Ř

Poznámky k formálnímu zpracování černého a červeného seznamu
V již vydané anglické verzi tohoto červeného seznamu (HOLUB & PROCHÁZKA 2000)
byla ponechána téměř beze změny taxonomická koncepce a s ní spojená vědecká
(latinská) nomenklatura, kterou navrhl J. Holub. Jeho taxonomická koncepce se
vyznačuje přijetím úzce vymezených rodů (např. Carex – ostřice excl. Vignea – tuřice,
Cornus – dřín excl. Swida – svída, Filago – bělolist excl. Logfia – bělolístka nebo
Cerastium – rožec excl. Dichodon – rožinec), které jsou zahraničními autory většinou
ponechávány na nižší taxonomické úrovni (často jako podrod nebo sekce) a úzkým
vymezením některých druhů, které jiní autoři obvykle akceptují jen na úrovni subspecií
(Zannichellia palustris – šejdračka bahenní, Z. pedicellata – š. stopečkatá, Potentilla
thyrsiflora – mochna kytkokvětá, P. hedrichii – m. Hedrichova, Pastinaca opaca –
pastinák palčivý atd.). Na rozdíl od cizojazyčné verze je v předkládaném zpracování
černého a červeného seznamu použito mnohem širšího pojetí taxonů na různých
úrovních (rod, druh, subspecie). Tam, kde byla v již publikované verzi užita pro některé
taxony jiná než obvykle užívaná jména (např. Genistella sagittalis pro Genista
sagittalis – kručinka křídlatá, Kengia serotina pro Cleistogenes serotina – dvouřadec
pozdní, Kadenia dubia pro Cnidium dubium – jarva žilnatá, Spergularia media pro S.
maritima – kuřinka přímořská, Struthiopteris spicant pro Blechnum spicant – žebrovice
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různolistá, Vandenboschia speciosa pro Trichomanes speciosum – vláskatec tajemný),
což bylo vyjádřením Holubova přesvědčení nebo někdy jen jistých pochybností o
správnosti obvykle používaných jmen, a to jak z důvodů taxonomických (např.
Mutellina purpurea pro Ligusticum mutellina – koprníček bezobalný, Tithymalus
virgultosus = Euphorbia virgultosa pro Euphorbia virgata – pryšec prutnatý), tak jen
formálně nomenklatorických, jsou v tomto zpracování použita jiná jména. Mnohé z
těchto případů, podobně jako v seznamech uvedené taxony s poznámkami “tax.” anebo
“nom.”, představují však souhrn dílčích témat, jimž by mělo být v budoucnosti
věnováno hlubší studium.
Seznam obsahuje jako základní systematickou jednotku druhy. Kde se to ukázalo
vhodné, jsou uvedeny i poddruhy (subspecie). Pokud se v České republice vyskytuje
více subspecií jednoho druhu, aniž by byly v seznamu zvláště (jmenovitě) uvedeny,
vztahuje se zařazení druhu do určité kategorie i na všechny jeho subspecie zastoupené
v naší republice. Kříženci byli zařazeni jen ojediněle v těch případech, kdy jsou jejich
porosty mnohdy již zcela nezávislé na rodičovských populacích a výjimečně byly do
seznamu pojaty i vzácné hybridní kombinace dřevin, které byly z našeho území poprvé
popsány (např. převzácná Pinus × celakovskiorum – borovice Čelakovských, jež roste
na klasickém nalezišti, kterým je kamenné moře u Plešného jezera na Šumavě, již déle
než 100 let).
Další poznámky k formálnímu zpracování této verze jsou uvedeny v úvodu.
Č

lenění seznamu

Co se týče použití kategorií ohrožení, zachováváme v naší republice vžité původní
členění (A1 až A3, C1 až C4), které se v průběhu doby přiblížilo mezinárodně
používaným kritériím (IUCN 1994, HOLUB 1996). Úplná shoda však nebyla možná,
protože v současnosti platné kategorie ohrožení IUCN vyhovují spíše potřebám
zoologickým než botanickým. Částečné rozdíly ve vymezení našich kategorií, které jsou
vymezeny obdobně jako kategorie ohrožení používané ve většině sousedních
středoevropských států, oproti náplni kategorií IUCN, vyplývají z následujícího textu,
který jednotlivé zde použité kategorie podrobněji charakterizuje.
Oproti Červenému seznamu z roku 1979 (HOLUB, PROCHÁZKA & ČE OVSKÝ 1979)
neobsahuje předkládaná nová verze oddíl B (endemity a subendemity). Co se týče
taxonů známých již před delší dobou, nic se nemění; jen u části taxonů teprve nedávno
nově popsaných je téměř jistý endemický charakter (např. Dactylorhiza bohemica –
prstnatec český, Euphrasia corcontica – světlík krkonošský, Minuartia smejkalii –
kuřička hadcová, M. corcontica – k. krkonošská, Rubus bohemiicola – ostužiník český).
Lze sice předpokládat, že i mnohé další nově popsané taxony z kritických rodů
(Dactylorhiza – prstnatec, Rubus – ostružiník, Taraxacum – pampeliška, Sorbus – jeřáb)
budou mít endemickou povahu, dosud nedostatečně známé celkové rozšíření však ještě
neumožňuje stanovit to s jistotou.
Ř

A Vyhynulé a nezvěstné taxony (IUCN: extinct = EX)
A1 Vyhynulé (EX)
Sem jsou zařazeny takové taxony, které nebyly na území státu zjištěny po velmi dlouhou
dobu (25–50 let, ale i po více než 100 let). Patří sem i ty, které nebyly navzdory snahám
o potvrzení výskytu nalezeny na svých dobře známých (vesměs nepočetných) lokalitách
alespoň po dobu 50 let, byť se jejich stanoviště nijak podstatně nezměnila, a také druhy
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s úzkou ekologickou amplitudou, které na svých zpravidla nečetných lokalitách
vyhynuly vzhledem k úplné změně stanovištních podmínek (v těchto případech
požadavek určeného časového období ztrácí význam).
A2 Nezvěstné (pravděpodobně vyhynulé) (?EX)
Do skupiny nezvěstných (= pravděpodobně vyhynulých) taxonů patří rostliny, u kterých
výskyt na dobře známých lokalitách nebyl po více než 20–30 let (někdy užito i kratší
období) potvrzen, ale ještě trvá možnost jejich opětovného nalezení na některém z dříve
známých nalezišť nebo dokonce i objevení lokalit zcela nových. To se týká zejména
druhů snadno přehlédnutelných, taxonů s občasným výskytem nebo takových rostlin,
pro které je dokonce typické, že některé jejich lokality zanikají, zatímco jinde mohou
vznikat naleziště nová. Nezřídka sem jsou zařazeny i některé obtížně rozlišitelné taxony,
jimž nebyla v delším uplynulém období věnována speciální pozornost. Některé taxony
z této skupiny bude možné po získání dostatečně důvěryhodných informací převést do
skupiny kriticky ohrožených druhů nebo mezi taxony skutečně vyhynulé.
A3 Nejasné případy vyhynulých a nezvěstných (?EX?)
Tato velmi různorodá skupina zahrnuje množství případů, kdy chybí dostatečně
průkazné doklady o přítomnosti v naší květeně, není znám charakter výskytu (náhodný,
adventivní či autochtonní, dlouhodobější). Kromě toho sem patří taxony s nejasnou
taxonomickou hodnotou, popřípadě může jít o omyly v určování apod. Teprve po
zevrubnějším studiu každého jednotlivého případu bude možné rozhodnout, zda taxon
patří do skupiny A1 (eventuálně A2). Skupina A3 jistě zahrnuje i větší počet taxonů,
které u nás nikdy nerostly (byly od nás udávány omylem), nebo takových, které mají jen
nepatrnou taxonomickou hodnotu. Jedině cílený výzkum může přinést podklady pro
objektivní rozhodnutí, zda má být ten který taxon kamkoliv přeřazen, anebo definitivně
z naší květeny (nejen současné, ale i historické) vyškrtnut.
C Taxony různého stupně ohrožení
C1 Kriticky ohrožené (IUCN: critically endangered = CR)
Do této kategorie spadají předně velmi vzácné a zároveň podstatně ohrožené druhy
s výskytem omezeným jen na jednu nebo několik málo lokálních populací (zpravidla
1–5), vázaných většinou na ohrožené typy stanovišť, jež mizí převážně v důsledku
lidských aktivit (např. slatiny, rašeliny, slaniska, chudé pastviny a pravidelně
obhospodařované přirozené louky), ale někdy i z přirozených příčin (pád skalních bloků,
laviny, změny stanovišť v důsledku sukcese aj.). Populace těchto druhů jsou často
chudočlenné (někdy již počet rostlin dokonce klesl pod kritickou hranici), mnohdy jsou
fragmentární, navzájem vzdálené, tvořené rostlinami jen někdy kvetoucími a vzácně
přinášejícími klíčivá semena nebo rostlinami zachovávajícími se na dané lokalitě jen
vegetativním způsobem apod. Taxony s tímto charakterem populací sem řadíme i tehdy,
když počet jejich lokalit je vyšší než 5, protože při ochraně fytogenofondu nelze v tomto
případě užívat striktně stanovený formální limit. Dále sem patří taxony dříve hojnější až
velmi hojné, u nichž došlo k podstatnému snížení počtu, rozsahu a hustoty lokálních
populací, takže nyní jsou již vzácné. Dosavadní trend ústupu dospěl mnohdy na
pouhých 10 % jejich dřívějšího zastoupení nebo i do hodnot ještě nižších a tento trend
lze ve stejné míře předpokládat i nadále (např. mnohé segetální druhy, linikolní plevele
a druhy obnažených rybničních den). Pokud nebudou pro taxony této skupiny včas
přijata účinná ochranářská opatření (mnohé z nich nejsou zastoupeny v žádném
14
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maloplošném chráněném území), pak s velkou pravděpodobností pod vlivem
ohrožujících faktorů značná část z nich během doby z naší květeny vymizí.
C2 Silně ohrožené (IUCN: endangered = EN)
Sem řadíme taxony s prokazatelným a trvalým ústupem, který se projevuje zvláště
v poslední době zřetelným snižováním počtu, velikosti a hustoty dílčích populací na
větší části státního území nebo i na území celém, v některých případech taxony této
kategorie již zcela vymizely ve větších územních celcích. Zastoupení klesá až na 50 %
původního stavu. Zpravidla se však ústup netýká všech populací, jako je tomu u taxonů
přechozí kategorie C1. Dále sem patří některé vzácné druhy s poměrně malým počtem
lokalit (obvykle 5–20), jejichž existence je sice již tímto faktem ohrožena, někdy jsou
některé z lokalit prokazatelně ohroženy, ale zatím ještě nelze současný stav označit jako
kritický. Úplné vymizení z flóry České republiky těmto taxonům zatím nehrozí.
Nebudou-li však přijata účinná ochranářská opatření, mohou se některé z nich během
krátké doby dostat do stavu kritického ohrožení.
C3 Ohrožené (IUCN: vulnerable = VU)
Taxony sem zařazené vykazují sice slabší, ale prokazatelný trvalý ústup. Ten se
projevuje na území celého státu nebo alespoň v jeho části hlavně zmenšováním rozsahu
dílčích populací na jednotlivých lokalitách, ale i vymizením taxonu z některých lokalit
s chudšími populacemi, což vede k celkovému snížení hustoty výskytu. Ze srovnání
současného stavu s výskytem v minulosti vyplývá, že taxony této kategorie byly
v minulosti hojnější (snížení výskytu na 50–80% původního zastoupení). Taxony sem
zařazené jsou často vázány na stanoviště, která v současné krajině zanikají.
C4 Vzácnější taxony vyžadující další pozornost
(IUCN: lower risk = LR + data deficient = DD)
Do této kategorie jsou zahrnuty vzácnější taxony, které zatím nelze zařadit do žádné
z výše uvedených kategorií ohrožení.
C4a Vzácnější taxony vyžadující další pozornost – méně ohrožené
(IUCN: lower risk = LR)
Sem jsou zařazeny zejména taxony, u kterých lze vzhledem k různým rizikovým
faktorům ohrožení v relativně krátké době předpokládat. Patří sem i některé sice
hojnější druhy, které jsou zejména v době květu vzhledem ke značné atraktivnosti
ohrožovány trháním, nebo takové, jejichž existence je do značné míry závislá na
specifickém managementu stanovišť.
C4b Vzácnější taxony vyžadující další pozornost – dosud nedostatečně prostudované
(IUCN: data deficient = DD)
Řadíme sem taxony, o kterých není zatím k dispozici dostatečné množství poznatků
taxonomických, fytogeografických a ekologických, aby mohl být přesněji stanoven
jejich konkrétní stupeň ohrožení. Jejich další studium je proto nanejvýš žádoucí.

Použité zkratky
U některých taxonů jsou za jmény uvedeny zkratky, jejichž obsah je vysvětlen níže:
agg. – skupina nedostatečně prozkoumaných taxonů (nezřídka drobných druhů)
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ind. – v úvahu se bere jen původní, přirozený výskyt (pokud existuje)
ind.? – není jasné, zda je taxon na území České republiky původní
nom. – pravděpodobný problém nomenklatorický
s. l. – sensu lato, taxon uvažován v širším pojetí
s. str. – sensu stricto, taxon uvažován v užším pojetí (drobný druh nebo typová subspecie)
tax. – taxonomická problematika je nejasná

Zkratky použité v abecedních rejstřících
A1 až A3 (= EX); C1 (= CR), C2 (= EN), C3 (= VU), C4a (= LR), C4b (=DD) – kategorie ohrožení dle
této verze černého a červeného seznamu
§ – taxony chráněné dle vyhl. MŽP 395/1992 Sb.: §1 – kriticky ohrožené, §2 – silně ohrožené, §3 –
ohrožené
ČK – taxony zpracované v 5. dílu (vyšší rostliny) Červené knihy ohrožených a vzácných druhů rostlin a
živočichů ČR a SR (ČE OVSKÝ et al. 1999)
EU – taxony uvedené ve Směrnicích Rady evropských společenství č. 92/43/EEC/1992: EU2 – příloha II.,
EU4 – příloha IV, EU5 – příloha V. [EU] – návrh
BERN – taxony uvedené v Bernské úmluvě ve znění z roku 1998, část A, příl. I.
CITES – taxony zahrnuté ve Washingtonské úmluvě ve znění posledních aktualizací z 18. 9. 1997 a
29. 4. 1999
WORLD – taxony zahrnuté do celosvětového červeného seznamu (WALTER & GILLETT 1997)
Ř

Aktuální dodatky a opravy
Do cizojazyčné verze tohoto seznamu (HOLUB & PROCHÁZKA 2000), mohly být včleněny
jen některé nové poznatky ze samého počátku vegetační sezóny roku 2000. Od té doby
však poznání květeny České republiky dále pokročilo. Nová zajímavá zjištění přinesl
nejen terénní výzkum, ale objevila se i v již dokončených (byť ještě nepublikovaných)
nebo postupně dokončovaných speciálních studiích. Práce na této verzi a s nimi spojené
diskuse odhalily i některá opomenutí: v cizojazyčném vydání např. chybí Xanthium
strumarium s. str. Kromě toho je již dnes zřejmé, že bude dříve nebo později zapotřebí
pozměnit zařazení některých taxonů do příslušných kategorií. Ve snaze zachovat
obsahovou shodu obou vydání však nejsou nové poznatky a opravy začleněny do
základního textu této publikace, ale jsou shrnuty v následujícím přehledu.
Již před několika lety (1998) objevil R. Hlaváček v Obecnici na Příbramsku
orobinec, o němž se domníval, že by mohl patřit k Typha shuttleworthii. Zesnulý J.
Holub, jenž viděl sebrané položky, nevyloučil sice správnost určení, avšak přesto
ponechal orobinec stříbrošedý mezi vyhynulými druhy české květeny (cf. HOLUB 2000:
172). Proto bylo toto zařazení ponecháno i v novém republikovém červeném seznamu
(HOLUB & PROCHÁZKA 2000: 195). Při revizi dokladů sebraných R. Hlaváčkem dospěl Z.
Kaplan (BÚ AV ČR) k přesvědčení, že jde skutečně o Typha shuttleworthii (Kaplan in
litt., Hlaváček in litt.), takže je nutné vynechat tento druh v kategorii A1 a přeřadit ho do
kategorie C1.
Na základě současných výzkumů (cf. MORAVCOVÁ et al., v tisku) se zdá být prokázané,
že druh Puccinellia limosa (SCHUR) HOLMBERG, zařazený do kategorie C1, na území
České republiky neroste. Dokonce je však možné, že i všechny literární údaje o výskytu
tohoto druhu na jihomoravských lokalitách, vztahovaly se na zcela neohrožený, naopak
podél solených silnic rychle se rozšiřující druh Puccinellia distans (JACQ.) PARL., takže
samotná existence (byť i jen historická) druhu P. limosa v květeně České republiky je
zpochybněna.
Členění příbuzenského okruhu kamyšníku přímořského (Bolboschoenus maritimus
agg.) na subsp. maritimus a subsp. cymosus (obě subspecie jsou zařazeny v kategorii
C3), použité v cizojazyčné verzi tohoto seznamu, je nesprávné (cf. HROUDOVÁ,
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ZÁKRAVSKÝ & FRANTÍK 1999; HROUDOVÁ, ZÁKRAVSKÝ & JAROLÍMOVÁ 1999). Podle
současných znalostí se z uvedeného okruhu vyskytují na území České republiky
nejméně tři druhy rozdílného stupně ohrožení. Je to Bolboschoenus glaucus (LAMK.) S.
G. SMITH (ind.?) se stupněm ohrožení C1, Bolboschoenus maritimus (L.) PALLA [= B.
maritimus. subsp. compactus (HOFFM.) HEJNÝ] se stupněm ohrožení také C1 a
Bolboschoenus yagara (OHWI) A. E. KOZHEVN. [= B. maritimus subsp. maritimus p. p.]
se stupněm ohrožení C2.
V poslední době byly v Krkonoších nalezeny dva z českých zemí dosud neznámé
druhy rodu Hieracium z podrodu Pilosella, a to Hieracium fuscoatrum NAEG. et A.
PETER (H. aurantiacum – H. caespitosum) a Hieracium tubulascens NORRL. (H.
glomeratum – lactucella) (KRAHULCOVÁ et al., v tisku). Oba jsou známy pouze z jedné
lokality a nepochybně patří mezi kriticky ohrožené taxony, tedy do kategorie C1. Po
více než stu letech se v Krkonoších podařilo ověřit výskyt H. caespitosum subsp.
brevipilum (NAEG. et A. PETER) P. D. SELL [H. onegense (NORRL.) NORRL.] (KRAHULCOVÁ et
al., v tisku), které bylo nově nalezeno také v lese Dúbrava u Hodonína (R. Šimek,
nepubl.). Je to významný diploidní taxon, který by bylo vhodné provizorně zařadit do
kategorie C2 (další nálezy je snad možné očekávat).
Zevrubné studium druhu Senecio paludosus L. (C1) na území České republiky
ukázalo (I. Hodálová et V. Grulich in litt.), že je možné rozeznávat tři poddruhy
s různým zařazením do kategorií ohrožení: Senecio paludosus subsp. paludosus [= S.
p. subsp. tomentosus ČELAK., S. p. subsp. bohemicus (TAUSCH) ČELAK.] se stupněm
ohrožení C1, dále Senecio paludosus subsp. angustifolius HOLUB, klasifikovatelný jako
A2, a posléze dnes v České republice již vyhynulý poddruh Senecio paludosus subsp.
lanatus HOLUB (kdysi v Polabí u Dašic na Pardubicku a u Libice nad Cidlinou), který je
proto nutné zařadit do kategorie A1.
Jen opomenutím nebylo zařazeno do původní cizojazyčné verze vysoce ohrožené
Xanthium strumarium L., které dnes roste jen na zasolených úhorech na několika
místech na Břeclavsku (J. Danihelka in litt.), zatímco rozsáhlé populace na obnažených
náplavech Dyje patří k jinému taxonu.
Teprve nedávno byly zjištěny další nové druhy pro Českou republiku, jako Rubus
pruinosus A. ARRH., nalezený zatím na jediné lokalitě u Křepenic ve Středním Povltaví
(leg. P. Havlíček et B. Trávníček, rev. H. E. Weber, nepubl.) a Alchemilla glabricaulis
H. LINDB., objevený na Šumavě u Bučiny a Knížecích Plání (leg. V. Faltys et P.
Havlíček, det. S. Fröhner, nepubl.), přičemž oba druhy patří do kategorie C1. Podobně
je třeba do kategorie C1 doplnit Phyteuma orbiculare subsp. flexuosum R. SCHULZ,
vyskytující se jen na dvou lokalitách v Bílých Karpatech (KOVANDA in SLAVÍK 2000: 724).
Druh Prunus fruticosa PALLAS, zařazený do C2, téměř vymizel díky hybridizaci
s pěstovanými druhy rodu Prunus, a proto by měl být zařazen do kategorie C1. Stejně
tak by do jiných kategorií měly být přesunuty dva krkonošské jestřábníky, a to
Hieracium stoloniflorum WALDST. et KIT., a to z C2 do C1 (cf. KRAHULCOVÁ & KRAHULEC
1999) a Hieracium rubripilosella G. SCHNEID. z C1 do A2 (“Neznám nikoho, kdo tento
druh v poslední době v terénu nalezl” – F. Krahulec in litt..). Podobně by měl být taxon
Euphorbia platyphyllos subsp. literata (JACQ.) HOLUB přeřazen z kategorie C1 do
kategorie A1, protože jediný doložený výskyt jednoho exempláře byl na dně přehradní
nádrže Rozkoš ve východních Čechách. Naopak u druhu Allium rotundum L. by bylo
asi vhodné snížit stupeň ohrožení z C2 na C3, protože sice značně ustoupil z polních
stanovišť, avšak dosud je u nás v teplejších krajích dosti hojný, i když pouze jako
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sterilní rostliny snáze nalezitelné jen v březnu a v první polovině dubna (F. Krahulec in
litt.).
Možných přeřazení do jiných kategorií bylo by zajisté mnohem více. Mějme však na
paměti sice nepublikovaný, avšak z hlediska metodického přístupu významný výrok
Josefa Holuba: “Rozdíl v zařazení do sousední kategorie není chybou, může být jen
odrazem jiných názorů, za chybu v zařazení lze považovat až rozdíl ob jednu kategorii.”
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Č

erný seznam cévnatých rostlin České republiky

A1 Vyhynulé taxony
Alchemilla corcontica PLOCEK – kontryhel krkonošský
Aldrovanda vesiculosa L. (ind.)– aldrovandka měchýřkatá
Androsace maxima L. – pochybek největší
Apera interrupta (L.) BEAUV. – chundelka přetrhovaná
Asperula arvensis L. – mařinka rolní
Aster canus WALDST. et KIT. – hvězdnice šedá
[Galatella cana (WALDST. et KIT.) NEES – slanice šedá]
Astragalus asper WULFEN (ind.) – kozinec drsný
Betula humilis SCHRANK – bříza nízká
Botrychium simplex E. HITCHC. – vratička jednoduchá
Camelina alyssum (MILLER) THELL. subsp. alyssum – lnička tařicovitá pravá
Camelina alyssum subsp. integerrima (ČELAK.) SMEJKAL – lnička tařicovitá celokrajná
[C. alyssum subsp. macrocarpa (WIERZB.) HIITONEN – l. t. velkoplodá, C. macrocarpa REICHENB.
– l. velkoplodá, C. sativa subsp. macrocarpa (WIERZB.) SOÓ – l. setá velkoplodá]
Camelina macrocarpa viz C. alyssum subsp. integerrima
Ceratocephala testiculata (CRANTZ) ROTH – rohohlavec rovnorohý
[C. orthoceras DC.]
Ciminalis viz Gentiana
Clematis integrifolia L. – plamének celolistý
[Coriflora integrifolia (L.) W. A. WEBER, Viorna integrifolia (L.) SPACH – plaménka
celolistá]
Conringia austriaca (JACQ.) SWEET – hořinka rakouská
Coriflora viz Clematis
Cuscuta epilinum WEIHE – kokotice hubilen (lnová)
Cystopteris sudetica A. BRAUN et MILDE – puchýřník sudetský
Dactylorhiza curvifolia (NYL.) CZEREPANOV – prstnatec Russowův
[D. russowii (KLINGE) HOLUB]
Euphrasia corcontica (SMEJKAL) SMEJKAL et DVO ÁKOVÁ – světlík krkonošský
[E. micrantha var. corcontica SMEJKAL – s. drobnokvětý krkonošský]
Galatella viz Aster
Galium verrucosum HUDSON – svízel bradavčitý (bradavičnatý)
Gentiana acaulis L. – hořec bezlodyžný
[Ciminalis acaulis (L.) BORKH. – modrohořec bezlodyžný]
Gentianella campestris (L.) BÖRNER subsp. campestris – hořeček ladní pravý
Gentianella campestris subsp. suecica (FROEL.) TZVELEV – hořeček ladní švédský
Gentianella germanica subsp. solstitialis (WETTST.) HOLUB – hořeček německý letní
Gentianella praecox (KERNER et J. KERNER) E. MAYER subsp. praecox – hořeček
mnohotvarý pravý (h. časný šumavský)
[G. gabretae SKALICKÝ – h. šumavský]
Geranium bohemicum L. – kakost cikánský (český)
Geranium lucidum L. – kakost lesklý
Gladiolus felicis MIREK – mečík ušlechtilý
Gymnadenia odoratissima (L.) L. C. RICHARD – pětiprstka vonná
Helianthemum rupifragum KERNER – devaterník skalní
[Rhodax rupifragus (KERNER) HOLUB – devaterníček skalní]
Heliotropium europaeum L. – otočník evropský
Herminium monorchis (L.) R. BR. – toříček jednohlízný
Hieracium purkynei ČELAK. – jestřábník Purkyňův
Ř
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Iris spuria L. – kosatec žlutofialový (nepravý)
Linnaea borealis L. – zimozel severní
Linum perenne L. – len vytrvalý
Melampyrum barbatum WILLD. – černýš bradatý
Moehringia muscosa L. – mateřka mechovitá
Moenchia erecta (L.) GAERTNER, E. MEYER et SCHERB. – bělička vzpřímená
Montia arvensis WALLR. – zdrojovka rolní
[M. fontana subsp. chondrosperma (FENZL) WALTERS – z. prameništní jarní, M. fontana
subsp. verna DOSTÁL – z. p. jarní]
Myagrum perfoliatum L. – povázka prorostlá
Narthecium ossifragum (L.) HUDSON – liliovec kostilomka
Oenanthe fistulosa L. – halucha dutá
Oenanthe silaifolia BIEB. – halucha koromáčolistá
Orchis coriophora L. – vstavač štěničný
Pedicularis sceptrum-carolinum L. – všivec žezlovitý
Peucedanum arenarium WALDST. et KIT. – smldník písečný
Pilularia globulifera L. – míčovka kulkonosná
Plantago altissima L. – jitrocel nejvyšší
Potamogeton coloratus HORNEM. – rdest zbarvený
Potamogeton compressus L. – rdest smáčknutý
Primula farinosa L. – prvosenka pomoučená
Rhodax viz Helianthemum
Rosa arvensis HUDSON – růže rolní (plazivá)
Salicornia prostrata PALLAS – slanorožec rozprostřený
Schoenoplectus supinus (L.) PALLA – skřípinec poléhavý (nízký)
Schoenoplectus triqueter (L.) PALLA – skřípinec trojhranný
Scirpus viz Schoenoplectus
Scleranthus verticillatus TAUSCH – chmerek přeslenitý
[S. collinus OPIZ]
Senecio viz Tephroseris
Silene bupleuroides L. – silenka dlouhokvětá (prorostlíkovitá)
Silene cretica subsp. annulata (THORE) HAYEK (tax.) – silenka krétská prsténčitá
Sparganium angustifolium MICHX. fil. – zevar úzkolistý (příbuzný)
Spergula arvensis subsp. linicola (BOREAU) JANCHEN – kolenec rolní lnový
[S. linicola BOREAU – k. lnový]
Spergula linicola viz S. arvensis subsp. linicola
Suaeda prostrata PALLAS – solnička rozprostřená
[S. maritima auct. fl. morav. non (L.) DUMORT. – s. přímořská; S. pannonica auct. non (BECK)
A. et GR. – s. panonská]
Tephroseris palustris (L.) FOURR. – starček (pastarček, stařinec) dutý (slatinný)
[Senecio congestus (R. BR.) DC. - starček shloučený, S. tubicaulis MANSF.]
Trinia ucrainica ŠIŠKIN – bezobalka ukrajinská (Kitaibelova)
[T. kitaibelii auct., T. ramosissima auct.]
Typha minima HOPPE – orobinec nejmenší
Typha shuttleworthii KOCH et SONDER – orobinec stříbrošedý (Shuttleworthův)
Urtica kioviensis ROGOW. – kopřiva lužní
Veronica pumila ALL. – rozrazil nízký
Viorna viz Clematis
Woodsia alpina (BOLTON) S. F. GRAY – kapradinka alpínská
Xeranthemum annuum L. (ind.) – suchokvět roční
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A2 Nezvěstné taxony
Ajuga glabra C. PRESL – zběhovec olysalý
[Ajuga chamaepitys subsp. ciliata (BRIQ.) SMEJKAL – zběhovec brvitý, A. pseudochia DESJ.ŠOST. – z. olysalý, Chamaepitys chia subsp. glabra (C. PRESL) DOSTÁL – zběhoveček
žlutokvětý olysalý]
Alchemilla filicaulis subsp. vestita (BUSER) BRADSHAW – kontryhel tenkolodyžný oděný
(chlupatý)
Botrychium multifidum (S. G. GMELIN) RUPR. – vratička mnohoklaná
[Sceptridium multifidum (S. G. GMELIN) TAGAWA – žezlovka mnohoklaná (vratičkovec
mnohoklaný)]
Camelina pilosa viz C. sativa subsp. Zingeri
Camelina sativa subsp. zingeri (MIREK) SMEJKAL – lnička setá Zignerova
[C. pilosa (DC.) ZINGER – lnička chlupatá, C. sativa subsp. pilosa auct. – l. setá chlupatá]
Camelina sativa (L.) CRANTZ subsp. sativa – lnička setá pravá
Caucalis platycarpos subsp. muricata (ČELAK.) HOLUB – dejvorec velkoplodý osténkatý
Chamaepitys viz Ajuga
Chenopodium chenopodioides (L.) AELLEN – merlík slanomilný
[Ch. botryodes SM. – merlík hroznovitý, Ch. crassifolium HORNEM.]
Colobium viz Leontodon
Elatine hydropiper subsp. orthosperma viz E. orthosperma
Elatine orthosperma MEINSH. – úpor rovnosemenný
[E. hydropiper subsp. orthosperma (MEINSH.) HERMANN – ú. peprný rovnosemenný]
Eleocharis uniglumis subsp. sterneri STRANDH. – bahnička jednoplevá Sternerova
Epilobium lanceolatum SEBASTINI et MAURI (ind.) – vrbovka kopinatá
Equisetum × meridionale (MILDE) CHIOV. – přeslička jižní
[Hippochaete × meridionalis (MILDE) HOLUB – cídivka jižní]
Erigeron angulosus GAUD. – turan hranatý (lysý)
Euclidium syriacum (L.) R. BR. – rukevníček syrský
Galium parisiense L. – svízel pařížský
Gentianella amarella subsp. lingulata (C. AGARDH) HOLUB – hořeček
nahořklý jazykovitý
Geum aleppicum JACQ. (ind.) – kuklík alepský (tuhý)
Heleocharis viz Eleocharis
Heleochloa alopecuroides (PILLER et MITTERP.) HOST (ind.) – bahenka psárkovitá
Hieracium anchusoides ARVET-TOUVET – jestřábník pilátovitý
[Pilosella anchusoides (ARVET-TOUVET) SOJÁK – chlupáček pilátovitý]
Hieracium grabowskianum NAEGELI et PETER – jestřábník Grabowského
Hieracium pseudocalodon PETER – jestřábník krušnohorský
[Pilosella pseudocalodon (PETER) SOJÁK – chlupáček krušnohorský]
Hieracium suprafloccosum (NAEGELI et PETER) ZAHN – jestřábník útlý
[H. bracchiatum subsp. stenosoma NAEGELI et PETER, Pilosella stenosoma (NAEGELI et
PETER) SOJÁK – chlupáček útlý]
Hieracium tephrophyton OBORNY et ZAHN – jestřábník popelavý
[Pilosella tephrophyton (OBORNY et ZAHN) SOJÁK – chlupáček popelavý]
Hippochaete viz Equisetum
Inula salicina subsp. aspera (LAM.) HAYEK – oman vrbolistý drsný
Kochia laniflora (S. G. GMELIN) BORBÁS (ind.) – bytel vlnokvětý (písečný)
[Bassia laniflora (S. G. GMELIN) A. J. SCOTT – trnoplodník vlnokvětý]
Lactuca saligna L. – locika vrbová (vrbolistá)
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Leontodon saxatilis LAM. – máchelka pampelišková (skalní)
[L. nudicaulis auct. – m. nahoprutá, L. taraxacoides (VILL.) MÉRAT – m. pampelišková,
Colobium taraxacoides (VILL.) HOLUB – pupavík pampeliškový, C. saxatile (LAM.) HOLUB – p.
skalní, Thrincia hirta ROTH – p. skalní, T. saxatilis (LAM.) HOLUB et MORAVEC – p. skalní]
Leontodon taraxacoides viz L. saxatilis
Lolium remotum SCHRANK – jílek oddálený
Lolium temulentum L. – jílek mámivý
Lycopodioides viz Selaginella
Pilosella viz Hieracium
Pleconax viz Silene
Polycnemum heuffelii LÁNG – chruplavník Heuffelův
Potamogeton friesii RUPR. – rdest hrotitý
Rubus barberi H. E. WEBER – ostružiník svraskalý
Rubus curvaciculatus WALSEMANN ex H. E. WEBER – ostružiník německý
[R. dethardingii auct. non H. E. WEBER]
Rubus hercynicus G. BRAUN – ostružiník hercynský
Sagina apetala ARD. – úrazník brvitý
Sagina micropetala RAUSCHERT – úrazník bezkorunný (drobnokorunný)
Salix starkeana WILLD. – vrba bledá (sivozelená, šedozelená)

Scandix pecten-veneris L. – vochlice hřebenitá (hřeben Venušin)
Sceptridium viz Botrychium
Selaginella helvetica (L.) SPRING. – vraneček švýcarský
[Lycopodioides helveticum (L.) O. KUNTZE – vranečka švýcarská (vranečkovec švýcarský)]
Senecio rupestris WALDST. et KIT. – starček skalní
Silene conica L. – silenka kuželovitá
[Pleconax conica (L.) ŠOURKOVÁ – mnohožilka kuželoplodá]
Spergula arvensis subsp. maxima (WEIHE) O. SCHWARZ – kolenec rolní největší
[S. maxima WEIHE s. str. – kolenec veliký]
Spergula maxima viz S. arvensis subsp. maxima
Taraxacum inundatum KIRSCHNER et ŠT PÁNEK – pampeliška zaplavovaná
Taraxacum limosum VAN SOEST (tax.) – pampeliška mokřadní
Taraxacum olivaceum VAN SOEST – pampeliška olivová
Taraxacum portentosum KIRSCHNER et ŠT PÁNEK – pampeliška podivná
Taraxacum trilobifolium HUDZIOK – pampeliška nezvěstná
[T. hemiparabolicum HUDZIOK]
Thrincia viz Leontodon
Turgenia latifolia (L.) HOFFM. (ind.) – štětináč širolistý
Vaccaria hispanica subsp. grandiflora (SÉR.) HOLUB (ind.) – kravinec španělský velkokvětý
Veronica scardica GRISEB. – rozrazil slanistý (útlý)
Ě

Ě

A3 Nejasné případy
Althaea hirsuta L. – proskurník chlupatý
[Dinacrusa hirsuta (L.) G. KREBS]
Alyssum turkestanicum REGEL et SCHMALH. – tařice (tařinka) stepní
[Alyssum desertorum STAPF]
Anthemis cretica subsp. columnae (TEN.) FRANZÉN – rmen krétský horský
[A. montana L. – r. horský]
Anthemis montana viz A. cretica subsp. columnae
Artemisia alba TURRA – pelyněk bílý
Artemisia austriaca JACQ. (ind.) – pelyněk rakouský
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Aster punctatus WALDST. et KIT. – hvězdnice tečkovaná
[Galatella punctata (WALDST. et KIT.) NEES – slanice tečkovaná]
Astragalus sulcatus L. – kozinec žlábkatý
Betula tortuosa LEDEB. – bříza svalcová
Campanula rapunculus L. – zvonek řepka (hlíznatý)
Capsella heegeri SOLMS (tax.) – kokoška Heegerova
Carex brevicollis DC. – ostřice krátkošíjná
Carex brunnescens (PERS.) POIR. – ostřice hnědavá
[Vignea brunnescens (PERS.) SOJÁK – tuřice hnědavá]
Carex praecox subsp. velenovskyi (DOMIN) JÍLEK (tax.) – ostřice časná Velenovského
[Vignea praecox subsp. velenovskyi (DOMIN) DOSTÁL – tuřice časná Velenovského]
Cerastium litigiosum DE LENS – rožec sporný
Cerastium sylvaticum WALDST. et KIT. – rožec lesní
Ceratocephala falcata (L.) CRAMER – rohohlavec srpovitý
Ceratoides viz Krascheninnikovia
Chamaecytisus falcatus (WALDST. et KIT.) HOLUB – čilimník srpovitý
[Ch. hirsutus subsp. ciliatus (WAHLENB.) KLÁSKOVÁ – č. chlupatý srpovitý, Ch. triflorus subsp.
ciliatus (WAHLENB.) HOLUB, Cytisus ciliatus WAHLENB.]
Coronilla viz Securigera
Crepis succisifolia subsp. velenovskyi DOMIN (tax.) – škarda čertkusolistá Velenovského
Dinacrusa viz Althaea
Epilobium hypericifolium TAUSCH (tax.) – vrbovka třezalkolistá
Euphrasia frigida PUGSLEY – světlík chladnomilný
Euphrasia salisburgensis HOPPE – světlík solnohradský
Eurotia viz Krascheninnikovia
Fritillaria meleagris L. – řebčík kostkovaný
Galatella viz Aster
Galium aristatum L. – svízel osinkatý
Galium lucidum ALL. – svízel lesklý
Galium rubioides L. – svízel mořenovitý
Genista tinctoria subsp. elatior (KOCH) NYMAN – kručinka barvířská vyšší
Gentianella obtusifolia subsp. norica (KERNER et J. KERNER) HOLUB – hořeček drsný
(tupolistý) slovinský
Gentianella uliginosa (WILLD.) BÖRNER – hořeček slatinný
Herniaria incana LAM. (ind.) – průtržník šedý
Hieracium calomastix PETER – jestřábník bičovitý
[Pilosella calomastix (PETER) SOJÁK – chlupáček bičovitý]
Hieracium chamaeadenium OBORNY et ZAHN (tax.) – jestřábník nízký
Hieracium liptoviense BORBÁS s. l. (tax.) – jestřábník liptovský
Hieracium riphaeoides BORNM. et ZAHN (tax.) – jestřábník dlouhodolský
Hierochloë hirta (SCHRANK) BORBÁS – tomkovice chlupatá
Hordeum secalinum SCHREBER – ječmen rumištní
Hylotelephium viz Sedum
Hymenophyllum tunbrigense (L.) SM. – blánatec kentský
Hyoscyamus bohemicus F. W. SCHMIDT (tax.) – blín český
Isatis tinctoria subsp. praecox (TRATT.) DOMIN et PODP. – boryt barvířský časný
[Isatis praecox TRATT. – boryt časný]
Krascheninnikovia ceratoides (L.) GUELDENST. – bělostník růžkatý
[Ceratoides latens (J. F. GMELIN) REVEAL et HOLMGREN, Eurotia ceratoides (L.) C. A. MEYER]
Lamium molucellifolium FRIES – hluchavka prostřední (mušlovkolistá)
Leontodon incanus (L.) SCHRANK – máchelka šedá
Libanotis pyrenaica subsp. intermedia (RUPR.) SOÓ – žebřice pyrenejská prostřední
(širolistá)
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Linum hirsutum subsp. glabrescens (ROCHEL) SOÓ (tax.) – len chlupatý olysalý
Ludwigia palustris (L.) ELLIOTT – zakucelka bahenní
Mibora minima (L.) DESV. – trpaslička nejmenší
Minuartia glaucina DVO ÁKOVÁ – kuřička nasivělá
[M. verna subsp. collina (NEILR.) HALLIDAY – k. jarní pahorkatinná]
Muscari botryoides (L.) MILLER – modřenec širolistý
Muscari neglectum TEN. – modřenec hroznatý (přehlížený)
[M. racemosum auct.]
Myosotis alpestris F. W. SCHMIDT – pomněnka vysokohorská
Ononis foetens ALL. – jehlice zapáchající
[O. spinosa subsp. austriaca (BECK) GAMS – j. trnitá rakouská, O. spinosa subsp. foetens (ALL.)
ŠIRJ. – j. t. páchnoucí]
Ophioglossum azoricum C. PRESL – hadí jazyk azorský (jazyk azorský, hadilka azorská)
Ophrys sphegodes MILLER – tořič pavoukonosný
Osmunda regalis L. – podezřeň královská
Otites viz Silene
Petrorhagia saxifraga (L.) LINK (ind.) – hvozdíček lomikamenovitý
Peucedanum officinale L. – smldník lékařský
Pilosella viz Hieracium
Podospermum viz Scorzonera
Polycnemum verrucosum LÁNG – chruplavník bradavičnatý
Polygonatum latifolium (JACQ.) DESF. – kokořík širolistý
Pseudolysimachion spurium (L.) RAUSCHERT subsp. spurium – rozrazil (úložník, čestec)
latnatý (pochybný) pravý
[Veronica spuria L. subsp. spuria – rozrazil latnatý pravý]
Quercus frainetto TEN. (ind.?) – dub balkánský (uherský)
Rhinanthus borbasii (DÖRFLER) SOÓ (tax.) – kokrhel Borbášův
Rhinanthus glacialis PERSONAT – kokrhel vysokohorský (úzkolistý)
Rubus hypomalacus FOCKE – ostružiník krátkozubý
Saxifraga hirculus L. – lomikámen bažinný
Saxifraga moschata WULFEN (ind.?) – lomikámen pižmový
Scorzonera laciniata L. – hadí mord dřípatý
[Podospermum laciniatum (L.) DC. – hadí mordec dřípatý]
Securigera moravica (CHRTKOVÁ et STAV LOVÁ) ined. (tax.) – čičorka moravská
[Coronilla moravica CHRTKOVÁ et STAV LOVÁ]
Sedum argutum (HAW.) SWEET – rozchodník zubatý
[Hylotelephium argutum (HAW.) HOLUB – rozchodníkovec zubatý, Sedum carpaticum
G. REUSS – rozchodník karpatský, S. fabaria KOCH – r. bobový]
Schoenoplectus americanus viz S. pungens
Schoenoplectus pungens (VAHL) PALLA – skřípinec americký
[S. americanus (PERS.) VOLKART]
Seseli austriacum (BECK) WOHLF. – sesel rakouský
Silene borysthenica subsp. parviflora (HORNEM.) ŠOURKOVÁ – silenka dněperská
drobnokvětá
[Otites borysthenica subsp. parviflora (HORNEM.) HOLUB – ušnice dněperská drobnokvětá]
Spiranthes aestivalis (POIR.) L. C. RICHARD – švihlík letní
Thalictrum bauhinii CRANTZ – žluťucha Bauhinova
Thlaspi alliaceum L. (ind.?) – penízek česnekový
Tragus racemosus (L.) ALL. (ind.) – bodloplev hroznatý
Trifolium diffusum EHRH. – jetel rozložený
Trifolium pannonicum JACQ. – jetel panonský
Tunica viz Petrorhagia
Valeriana montana L. – kozlík horský
Ř

Ě

Ě
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Vignea viz Carex
Viola epipsila LEDEB. – violka olysalá (lysá)
Viola uliginosa BESSER – violka močálová
Xanthium ripicola HOLUB – řepeň pobřežní
[X. albinum subsp. riparium (ČELAK.) WIDDER et WAGENITZ – ř. polabská pobřežní]
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ervený seznam cévnatých rostlin České republiky

C1 Kriticky ohrožené
Achillea asplenifolia VENT. – řebříček sleziníkolistý (tečkovaný)
Achroanthes viz Malaxis
Aconitum lycoctonum subsp. penninum (SER.) HOLUB – oměj vlčí mor žláznatý
[A. altissimum subsp. penninum (SER.) HOLUB, A. vulparia subsp. penninum (SER.) GÁYER]
Adenophora liliifolia (L.) LEDEB. ex DC. – zvonovec liliolistý (vonný)
Adonis flammea JACQ. – hlaváček (ohníček) ohnivý (plamenný)
Agropyron pectinatum (BIEB.) BEAUV. (ind.) – žitňák hřebenitý
Agrostemma githago L. – koukol polní
Agrostis alpina SCOP. – psineček alpský
Aira caryophyllea L. – ovsíček obecný (ladní)
Ajuga pyramidalis L. – zběhovec jehlancovitý
Alchemilla baltica SAM. ex JUZ. – kontryhel baltský
Alchemilla fissa GÜNTHER et SCHUMMEL – kontryhel rozeklaný
Alchemilla glabricaulis H. LINDB. – kontryhel lysolodyžný (cf. p. 17)
Alectorolophus viz Rhinanthus
Alisma viz Luronium
Amygdalus nana viz Prunus tenella
Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. RICHARD – rudohlávek jehlancovitý
Androsace septentrionalis L. – pochybek severní (severský)
Anemonastrum viz Anemone
Anemone narcissiflora L. – sasanka narcisokvětá
[Anemonastrum narcissiflorum (L.) HOLUB – větrnice narcisokvětá]
Angelica palustris (BESSER) HOFFM. – matizna (děhel) bahenní
[Ostericum palustre (BESSER) BESSER]
Aphanes australis RYDB. – nepatrnec pískomilný (drobnoplodý)
[Alchemilla microcarpa BOISS. et REUTER – kontryhel drobnoplodý]
Aposeris foetida (L.) LESS. – razilka smrdutá
Arabis nemorensis (HOFFM.) KOCH – huseník hajní (luční, slatinný)
Arabis sudetica TAUSCH – huseník sudetský
Arenaria grandiflora L. – písečnice velkokvětá
[Cernohorskya grandiflora (L.) Á. LÖVE et D. LÖVE – skalnatka velkokvětá]
Arnoseris minima (L.) SCHWEIGGER et KOERTE – písečnatka nejmenší (nadmutá)
Artemisia pancicii (JANKA) RONNIGER – pelyněk Pančičův (jihomoravský)
Artemisia scoparia WALDST. et KIT. – pelyněk metlatý
Asplenium adiantum-nigrum L. – sleziník netíkovitý (černý)
Asplenium adulterinum MILDE – sleziník nepravý (klamný)
Asplenium trichomanes subsp. pachyrhachis (CHRIST) LOVIS et REICHST. – sleziník
červený zakřivený (s. č. tlustovřetenný)
Asplenium viz také Ceterach, Phyllitis
Aster alpinus L. – hvězdnice alpská
Aster pannonicus viz A. tripolium subsp. pannonicus
Aster tripolium subsp. pannonicus (JACQ.) SOÓ – hvězdnice slanistá panonská
[A. pannonicus JACQ. – h. panonská, Tripolium pannonicum (JACQ.) DOBRO . – hvězdnička
panonská (slanisková)]
Astragalus arenarius L. – kozinec písečný
Atriplex rosea L. – lebeda růžová
Batrachium baudotii (GODRON) F. W. SCHULZ – lakušník Baudotův (slanomilný, trojdílný)
Batrachium penicillatum DUMORT. – lakušník štětičkový (štětičkatý)
Č
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Beckmannia eruciformis (L.) HOST (ind.?) – housenkovec zduřelý
Betula oycoviensis BESSER – bříza ojcovská
Botrychium matricariifolium A. BR. ex KOCH – vratička heřmánkolistá
Brassica elongata EHRH. (ind.?) – brukev prodloužená (řepka prodloužená)
Bromus arvensis L. – sveřep rolní
Bromus racemosus L. – sveřep hroznatý
Bromus secalinus L. – sveřep stoklasa (žitný)
Bromus squarrosus L. – sveřep kostrbatý
Bulliardia viz Tillaea
Buphthalmum salicifolium L. – volovec vrbolistý
Bupleurum affine SADLER – prorostlík prutnatý
Bupleurum longifolium subsp. vapincense (VILL.) TODOR – prorostlík dlouholistý fialový
Bupleurum rotundifolium L. – prorostlík okrouhlolistý
Bupleurum tenuissimum L. – prorostlík nejtenčí (slaniskový)
Calamagrostis phragmitoides HARTMAN – třtina nachová (mokřadní)
[C. purpurea subsp. phragmitoides (HARTMAN) TZVELEV]
Calamagrostis pseudophragmites (HALLER fil.) KOELER – třtina pobřežní
Calamagrostis stricta (TIMM) KOELER – třtina přehlížená (tuhá)
[C. neglecta auct. non P. GAERTN., B. MEY. et SCHERB.]
Calamagrostis varia (SCHRADER) HOST – třtina pestrá
Calathiana viz Gentiana
Callitriche hermaphroditica L. – hvězdoš podzimní (ponořený)
Callitriche platycarpa KÜTZ. (tax.) – hvězdoš hranoplodý (plochoplodý)
Campanula cervicaria L. – zvonek hadincovitý (štětinatý)
Campanula gelida KOVANDA – zvonek jesenický
[C. bohemica subsp. gelida (KOVANDA) KOVANDA – z. český jesenický]
Cardamine amara subsp. opizii (J. PRESL et C. PRESL) ČELAK. – řeřišnice hořká Opizova
[Cardamine opizii J. PRESL et C. PRESL – řeřišnice Opizova]
Cardamine opizii viz C. amara subsp. opizii
Cardamine parviflora L. – řeřišnice malokvětá
Cardamine resedifolia L. – řeřišnice rýtolistá (štěrbinová)
Cardaminopsis petraea (L.) HIITONEN – řeřišničník skalní
Carex alba SCOP. – ostřice bílá
Carex atrata L. s. str. – ostřice tmavá
Carex buxbaumii WAHLENB. s. str. – ostřice Buxbaumova
Carex capillaris L. – ostřice vláskovitá
Carex chordorrhiza EHRH. – ostřice šlahounovitá
[Vignea chordorrhiza (EHRH.) REICHENB. – tuřice šlahounovitá]
Carex dioica L. – ostřice dvoudomá
[Vignea dioica (L.) REICHENB. – tuřice dvoudomá]
Carex hordeistichos VILL. – ostřice ječmenovitá
Carex macroura viz C. pediformis subsp. macroura
Carex pediformis subsp. macroura (MEINSH.) PODP. (tax.) – ostřice tlapkatá velkonohá
[Carex macroura MEINSH.– ostřice velkonohá]
Carex pseudobrizoides CLAV. – ostřice pískomilná
[Vignea reichenbachii (BONNET) SOJÁK – tuřice pískomilná, V. pseudobrizoides (CLAV.)
SCHUR]
Carex rupestris ALL. – ostřice skalní
Carex stenophylla WAHLENB. – ostřice úzkolistá
[Vignea stenophylla (WAHLENB.) REICHENB. – tuřice úzkolistá]
Carex vaginata TAUSCH – ostřice pochvatá
Carex viridula subsp. pseudoscandinavica HOLUB ined. – ostřice drobnoplodá krkonošská
[C. oederi subsp. pseudoscandinavica HOLUB nom. nud.]
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Carlina biebersteinii viz C. vulgaris subsp. stricta
Carlina acaulis subsp. caulescens (LAM.) SCHUEBLER et MARTENS – pupava bezlodyžná
prodloužená
[C. caulescens LAM. – p. lodyžnatá]
Carlina caulescens viz C. acaulis subsp. caulescens
Carlina vulgaris subsp. stricta (ROUY) DOMIN – pupava obecná dlouholistá
[C. biebersteinii BERNH. ex HORNEM. – pupava dlouholistá]
Catabrosa aquatica (L.) BEAUV. – odemka vodní
Caulinia viz Najas
Centaurea mollis viz C. montana subsp. mollis
Centaurea montana subsp. mollis (WALDST. et KIT.) GUGL. – chrpa horská měkká
[C. mollis WALDST. et KIT. – ch. měkká, Cyanus mollis (WALDST. et KIT.) J. PRESL et C. PRESL]
Centaurea stenolepis KERNER – chrpa úzkoperá
[Jacea stenolepis (KERNER) SOJÁK – chrpina úzkoperá]
Centaurium littorale subsp. compressum (HAYNE) KIRSCHNER – zeměžluč přímořská slatinná
[C. l. subsp. uliginosum (WALDST. et KIT.) ROTHM. ex MELDERIS, C. uliginosum (WALDST. et
KIT.) LAUS – z. slatinná]
Cerastium alsinifolium TAUSCH – rožec kuřičkolistý (hadcový, západočeský)
Cerastium fontanum BAUMG. – rožec prameništní
Cerastium tenoreanum SER. – rožec Tenoreův (přímochlupý)
Ceratophyllum submersum L. – růžkatec bradavčitý (potopený)
Cernohorskya viz Arenaria
Ceterach officinarum DC. – kyvor lékařský
Chamaecytisus albus (HACQ.) ROTHM. – čilimník bílý
Chamaespartium viz Genista
Chenopodium murale L. – merlík zední
Chimaphila umbellata (L.) BARTON – zimozelen okoličnatý (okolíkatý)
Chrysanthemum viz Leucanthemum
Chrysaspis viz Trifolium
Cimicifuga europaea ŠIP . – ploštičník evropský
Cirsium brachycephalum JURATZKA – pcháč žlutoostenný (krátkohlavý)
Cladium mariscus (L.) POHL – mařice pilovitá
Cleistogenes serotina (L.) KENG – dvouřadec pozdní
[Kengia serotina (L.) PAKER ]
Conioselinum tataricum HOFFM. – šabřina tatarská
Conringia orientalis (L.) DUMORT. – hořinka východní
Corrigiola litoralis L. – drobnokvět pobřežní
Cortusa matthioli L. – kruhatka Matthiolova
[C. m. subsp. moravica SOJÁK – k. M. moravská (k. vápnomilná macošská)]
Crassula viz Tillaea
Crataegus lindmanii HRAB.-UHR. – hloh Lindmanův (přímokališný)
Crepis mollis (JACQ.) ASCHERSON subsp. mollis – škarda měkká pravá
Crepis pannonica (JACQ.) K. KOCH – škarda panonská
Crepis setosa HALLER fil. – škarda štětinkatá
Crepis sibirica L. – škarda sibiřská
Crocus albiflorus KIT. (ind.) – šafrán bělokvětý
Crocus heuffelianus HERBERT (tax.) – šafrán karpatský (Heuffelův)
Crypsis aculeata (L.) AITON – skrytěnka bodlinatá
Crypsis viz také Heleochloa
Cryptogramma crispa (L.) R. BR. ex HOOKER – jinořadec kadeřavý
Cuscuta approximata BAB. – kokotice křovištní (stepní)
Cuscuta lupuliformis KROCKER – kokotice chmelová
[Monogynella lupuliformis (KROCKER) HADA et CHRTEK – užerka chmelová]
Č
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Cyanus viz Centaurea
Cyperus flavescens L. – šáchor žlutavý
[Pycreus flavescens (L.) BEAUV. ex REICHENB. – šáchorek žlutavý]
Cyperus michelianus (L.) LINK – šáchor Micheliův
[Dichostylis micheliana (L.) NEES – trojřadka Micheliova (pobřežní)]
Cystopteris dickieana R. SIM – puchýřník hladký
Cytisus viz Chamaecytisus
Dactylorhiza bohemica BUSINSKÝ – prstnatec český
[D. maculata auct. fl. bohem p. p. non (L.) SOÓ]
Dactylorhiza traunsteineri subsp. carpatica viz D. carpatica
Dactylorhiza carpatica (BATOUŠEK et KREUTZ) BATOUŠEK et PROCHÁZKA ined. - prstnatec
bělokarpatský
[D. traunsteineri subsp. carpatica BATOUŠEK et KREUTZ – prstnatec Traunsteinerův
bělokarpatský]
Dactylorhiza fuchsii subsp. sooana (BORSOS) BORSOS (tax.) – prstnatec Fuchsův Soóův
Dactylorhiza incarnata subsp. serotina (HAUSSKN.) SOÓ et D. M. MOORE (tax.) – prstnatec
pleťový (pletní) pozdní
Dactylorhiza maculata subsp. elodes (GRISEB.) SOÓ (tax.) – prstnatec plamatý bažinný
[D. maculata subsp. ericetorum (E. F. LINTON) AVERYANOV – p. p. vřesovištní]
Dactylorhiza maculata (L.) SOÓ subsp. maculata – prstnatec plamatý pravý
Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica (SCHUR) SOÓ – prstnatec plamatý
sedmihradský
Dactylorhiza majalis subsp. turfosa PROCHÁZKA – prstnatec májový (širolistý ) rašelinný
[Dactylorhiza comosa subsp. turfosa (PROCHÁZKA) HOLUB]
Dactylorhiza traunsteineri (SAUTER) SOÓ – prstnatec Traunsteinerův (úzkolistý)
Danthonia alpina VEST – trojzubec (plevnatec) lesostepní
Daphne cneorum L. – lýkovec vonný
Dianthus arenarius subsp. bohemicus (NOVÁK) O. SCHWARZ – hvozdík písečný český
Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons (BORBÁS) NEUMAYER – hvozdík kartouzek
úzkolistý (hadcový)
Dianthus carthusianorum subsp. sudeticus KOVANDA – hvozdík kartouzek sudetský
Dianthus superbus L. subsp. superbus – hvozdík pyšný pravý
Dichostylis viz Cyperus
Diphasiastrum oellgaardii STOOR et al. – plavuník Øllgaardův
[D. issleri auct. non (ROUY) HOLUB]
Diphasiastrum tristachyum (PURSH) HOLUB – plavuník cypřiškový (trojklasý)
Diplachne viz Cleistogenes
Draba nemorosa L. – chudina hajní (stepní)
Dracocephalum austriacum L. – včelník rakouský
Drosera anglica HUDSON – rosnatka anglická (dlouholistá)
Drosera intermedia HAYNE – rosnatka prostřední
Drymocallis viz Potentilla
Drymochloa viz Festuca
Dryopteris cristata (L.) A. GRAY – kapraď hřebenitá
Echium russicum J. F. GMELIN – hadinec červený (ruský, nachový)
Elatine alsinastrum L. – úpor kuřičkovitý (přeslenitý)
Eleocharis quinqueflora (F. X. HARTMANN) O. SCHWARZ – bahnička chudokvětá
Epipactis helleborine subsp. orbicularis (RICHTER) KLEIN – kruštík širolistý oddálený
[E. distans C. ARVET-TOUVET – k. oddálený]
Epipactis greuteri H. BAUMANN et KÜNKELE – kruštík Greuterův
Epipactis leptochila subsp. neglecta KÜMPEL – kruštík ostrokvětý přehlížený
Epipactis nordeniorum ROBATSCH – kruštík Nordenových
Epipactis microphylla (EHRH.) SWARTZ – kruštík drobnolistý
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Epipactis pontica TAUBENHEIM – kruštík pontický
Epipactis pseudopurpurata MERE A – kruštík příbuzný
Epipactis tallosii A. MOLNÁR et ROBATSCH (tax.) – kruštík Tallósův
Epipogium aphyllum SWARTZ – sklenobýl bezlistý
Equisetum variegatum SCHLEICHER – přeslička různobarvá (peřestá)
[Hippochaete variegata (SCHLEICHER) BRUHIN – cídivka peřestá]
Eragrostis pilosa (L.) BEAUV. (ind.) – milička chlupatá
Erica tetralix L. (ind.) – vřesovec čtyřřadý
Eriophorum gracile KOCH ex ROTH – suchopýr štíhlý
Eryngium planum L. – máčka plocholistá
Erysimum repandum L. – trýzel rozkladitý (vykrajovaný, rozestálý)
Erythronium dens-canis L. (ind.) – kandík psí zub
Euphorbia platyphyllos subsp. literata (JACQ.) HOLUB – pryšec plocholistý vlnatý
[Tithymalus platyphyllos subsp. literatus (JACQ.) HOLUB]
Euphorbia salicifolia HOST – pryšec vrbolistý
[Tithymalus salicifolius (HOST) KLOTZSCH et GARCKE]
Euphorbia seguieriana subsp. minor (SADLER) DOMIN – pryšec sivý menší
[Tithymalus seguierianus subsp. minor (SADLER) CHRTEK et K ÍSA]
Euphrasia micrantha REICHENB. – světlík drobnokvětý
Euphrasia picta WIMMER – světlík pestrý
Euphrasia slovaca (YEO) HOLUB – světlík slovenský
Festuca amethystina L. – kostřava ametystová
Festuca drymeja MERT. et KOCH – kostřava horská
[Drymochloa drymeja (MERT. et KOCH) HOLUB – kostřavina bučinná]
Festuca psammophila (HACKEL ex ČELAK.) FRITSCH – kostřava písečná
Festuca trichophylla (DUCROS) K. RICHTER – kostřava niťolistá
Festuca vaginata subsp. dominii (KRAJINA) SOÓ et JÁV. – kostřava pochvatá Dominova
(osinkatá)
Festuca versicolor TAUSCH – kostřava peřestá
Filago lutescens JORDAN – bělolist žlutavý
Filago vulgaris LAM. – bělolist obecný (šedavý)
Filipendula ulmaria subsp. picbaueri (PODP.) SMEJKAL – tužebník jilmový Picbauerův
(stepní)
[F. stepposa JUZ. – t. stepní]
Filipendula stepposa viz F. ulmaria subsp. picbaueri
Gagea bohemica subsp. saxatilis (MERT. et KOCH) STROH– křivatec český skalní
Galium austriacum JACQ. – svízel rakouský
Galium sudeticum TAUSCH – svízel sudetský
Galium tricornutum DANDY – svízel trojrohý
Genistella viz Genista
Genista sagittalis L. (ind.?) – kručinka křídlatá
[Genistella sagittalis (L.) GAMS – kručinečka křídlatá, Chamaespartium sagittale (L.) GIBBS]
Gentiana punctata L. – hořec tečkovaný
Gentiana verna L. – hořec jarní
[Calathiana verna (L.) HOLUB – hořepníček jarní]
Gentianella amarella (L.) BÖRNER subsp. amarella – hořeček nahořklý pravý
Gentianella campestris subsp. baltica (MURB.) A. LÖVE et D. LÖVE – hořeček ladní
pobaltský
[G. baltica (MURB.) BÖRNER – h. pobaltský]
Gentianella germanica (WILLD.) BÖRNER subsp. germanica – hořeček německý pravý
Gentianella lutescens subsp. carpatica (WETTST.) HOLUB – hořeček žlutavý karpatský
[Gentiana polymorpha subsp. carpatica (WETTST.) WETTST.]
Gentianella lutescens (VELEN.) HOLUB subsp. lutescens – hořeček žlutavý pravý
Ď
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[Gentiana praecox auct. non KERNER et J. KERNER, G. polymorpha subsp. praecox (KERNER et
J. KERNER) WETTST.]
Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana (KERNER et J. KERNER) HOLUB – hořeček
drsný (tupolistý) Sturmův
[G. aspera subsp. sturmiana (KERNER et J. KERNER) DOSTÁL ex SKALICKÝ, CHRTEK et
GILL – h. drsný Sturmův]
Gentianella praecox subsp. bohemica (SKALICKÝ) HOLUB – hořeček mnohotvarý (časný)
český
[G. bohemica SKALICKÝ – h. český]
Geranium divaricatum EHRH. – kakost rozkladitý
Gladiolus palustris GAUDIN – mečík bahenní
Glaucium corniculatum (L.) RUDOLPH (ind.) – rohatec růžkatý
Glaux maritima L. – sivěnka přímořská (slanomilná)
Gnaphalium supinum L. – protěž nízká
[Omalotheca supina (L.) DC. – protěžec nízký]
Gnaphalium viz také Pseudognaphalium
Goodyera repens (L.) R. BR. – smrkovník plazivý
Groenlandia densa (L.) FOURR. – rdest hustolistý (rdestice hustolistá)
[Potamogeton densus L.]
Gymnadenia densiflora (WAHLENB.) A. DIETR. – pětiprstka hustokvětá
[G. conopsea subsp. densiflora (WAHLENB.) K. RICHTER – p. žežulník hustokvětá]
Gymnadenia conopsea subsp. montana BISSE (tax.) – pětiprstka žežulník (obecná) horská
Gypsophila paniculata L. – šater latnatý
Hackelia deflexa (WAHLENB.) OPIZ – lopuštík skloněný
[Lappula deflexa (WAHLENB.) GARCKE]
Hammarbya paludosa (L.) O. KUNTZE – měkkyně bažinná (bahenní)
Hedysarum hedysaroides (L.) SCHINZ et THELL. – kopyšník tmavý
Heleocharis viz Eleocharis
Heleochloa schoenoides (L.) HOST – bahenka šášinovitá
Helianthemum grandiflorum (SCOP.) DC. subsp. grandiflorum – devaterník velkokvětý
pravý
Herniaria hirsuta L. – průtržník chlupatý
Hesiodia viz Sideritis
Hibiscus trionum L. – ibišek trojdílný (rolní)
Hieracium albinum FRIES – jestřábník labský
Hieracium asperulum FREYN – jestřábník draslavý
Hieracium blyttianum FRIES – jestřábník Blyttův
[Pilosella blyttiana (FRIES) F. W. SCHULTZ et C. H. SCHULTZ – chlupáček Blyttův]
Hieracium chlorocephalum WIMMER ex UECHTR. – jestřábník zelenohlavý
Hieracium chrysostyloides (ZAHN) CHRTEK jun. – jestřábník zlatoblizný
Hieracium corconticum KNAF fil. ex ČELAK. – jestřábník krkonošský
Hieracium engleri UECHTR. – jestřábník Englerův
Hieracium fuscoatrum NAEG. et A. PETER – jestřábník hnědočerný (cf. p. 17)
Hieracium kablikianum ZLATNÍK (tax.) – jestřábník Kablíkové
Hieracium kalksburgense WIESB. – jestřábník skalkový
[Pilosella kalksburgensis (WIESB.) SOJÁK – chlupáček skalkový]
Hieracium inuloides TAUSCH – jestřábník omanovitý
Hieracium luteistylum ZLATNÍK (tax.) – jestřábník žlutoblizný
Hieracium nigrostylum ZLATNÍK – jestřábník černoblizný
Hieracium nivimontis (OBORNY et ZAHN) CHRTEK jun. – jestřábník sněžnický
Hieracium pedunculare TAUSCH – jestřábník stopkatý
Hieracium pseudalbinum G. SCHNEIDER – jestřábník licholabský
Hieracium riphaeum UECHTR. – jestřábník chudolistý

31

A1
Hieracium rubripilosella G. SCHNEIDER – jestřábník nachový
[Pilosella rubripilosella (G. SCHNEIDER) SOJÁK – chlupáček nachový]
Hieracium rubrum PETER – jestřábník červený
[Pilosella rubra (PETER) SOJÁK – chlupáček červený]
Hieracium schustleri ZLATNÍK – jestřábník Schustlerův
Hieracium silesiacum KRAUSE – jestřábník slezský
Hieracium subortum G. SCHNEIDER – jestřábník studničnohorský (horský)
Hieracium tortuosum TAUSCH (tax.) – jestřábník zkroucený
Hieracium tubulascens NORRL. – jestřábník trubkatý (cf. p. 17)
Hieracium villosum JACQ. – jestřábník huňatý
Hierochloë odorata (L.) BEAUV. – tomkovice vonná
Hierochloë repens (HOST) BEAUV. – tomkovice plazivá
Himantoglossum adriaticum BAUMANN – jazýček jadranský
Hippochaete viz Equisetum
Hippocrepis comosa L. – podkovka chocholatá
Hippuris vulgaris L. – prustka obecná (přeslenitá)
Hypericum elegans STEPHAN ex WILLD. – třezalka ozdobná (sličná)
Hypericum pulchrum L. – třezalka pěkná
Hypochaeris glabra L. – prasetník lysý
Illecebrum verticillatum L. – nehtovec přeslenitý
Iris aphylla subsp. fieberi (SEIDL) DOSTÁL (tax.) – kosatec bezlistý čedičový
Iris aphylla subsp. novakii SOÓ (tax.) – kosatec bezlistý Novákův (opukový)
Isoëtes echinospora DURIEU – šídlatka ostnovýtrusná
[I. tenella LÉMAN ex DESV., nom. dubium]
Isoëtes lacustris L. – šídlatka jezerní
Jacea viz Centaurea
Juncus atratus KROCKER – sítina tmavá (černavá)
Juncus capitatus WEIGEL – sítina strboulkatá (hlavatá)
Juncus gerardii LOISEL. – sítina Gerardova (slanisková)
Juncus sphaerocarpus NEES – sítina kulatoplodá
Juncus subnodulosus SCHRANK – sítina slatinná
Juncus tenageia L. fil. – sítina rybniční
Juniperus communis subsp. alpina (SMITH) ČELAK. – jalovec obecný nízký
[J. sibirica BURGSD. – j. nízký]
Juniperus sibirica viz J. communis subsp. alpina
Jurinea cyanoides (L.) REICHENB. – sinokvět chrpovitý
Kengia viz Cleistogenes
Klasea viz Serratula
Knautia arvensis subsp. pseudolongifolia (SZABÓ) O. SCHWARZ – chrastavec rolní
krkonošský
[Trichera arvensis subsp. pseudolongifolia (SZABÓ) HOLUB]
Kochia prostrata (L.) SCHRADER – bytel rozprostřený
Lappula heteracantha subsp. heterocarpa viz L. semicincta
Lappula semicincta (STEVEN) M. POPOV – strošek polopásý
[L. heteracantha subsp. heterocarpa (KLOKOV et ARTEM UK) HOLUB – s. číškovitý různoplodý]
Lappula viz také Hackelia
Laser trilobum (L.) BORKH. – timoj trojlaločný (čupřinatý)
Laserpitium archangelica WULFEN (ind.) – hladýš andělikový
Lathyrus aphaca L. – hrachor pačočkový (bezlistý)
Lathyrus heterophyllus L. – hrachor různolistý
Lathyrus hirsutus L. – hrachor chlupatý
Lathyrus nissolia L. (ind.) – hrachor trávolistý
Lathyrus palustris L. – hrachor bahenní
Č
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Lathyrus pannonicus (JACQ.) GARCKE subsp. pannonicus – hrachor panonský pravý
Lathyrus pisiformis L. – hrachor hrachovitý (palistnatý)
Leucanthemum adustum (KOCH) GREMLI (tax.) – kopretina osmahlá
Leucojum aestivum L. – bledule letní
Ligularia sibirica (L.) CASS. – popelivka sibiřská
Limodorum abortivum (L.) SWARTZ – hnědenec zvrhlý
Linaria arvensis (L.) DESF. – lnice rolní
Lindernia procumbens (KROCKER) PHILCOX – puštička rozprostřená
Linum hirsutum L. subsp. hirsutum – len chlupatý pravý
Liparis loeselii (L.) L. C. RICHARD – hlízovec Loeselův (slatinný)
Listera cordata (L.) R. BR. – bradáček srdčitý
Littorella uniflora (L.) ASCHERSON – pobřežnice jednokvětá
Loncomelos viz Ornithogalum
Luronium natans (L.) RAFIN. – žabníček vzplývavý
[Alisma natans L. – žabník vzplývavý]
Luzula spicata (L.) DC. – bika klasnatá
Lycopodium viz Diphasiastrum
Malaxis monophyllos (L.) SWARTZ – měkčilka jednolistá
Marrubium peregrinum L. – jablečník cizí (běloplstnatý)
Marrubium vulgare L. – jablečník obecný (vonný)
Melandrium viz Silene
Mentha viz Pulegium
Mercurialis ovata STERNBERG et HOPPE – bažanka vejčitá
Minuartia caespitosa (WILLD.) DEGEN – kuřička hercynská
[M. verna subsp. hercynica (WILLK.) O. SCHWARZ – k. jarní hercynská]
Minuartia corcontica DVO ÁKOVÁ – kuřička krkonošská
[M. gerardii auct. non (WILLD.) HAYEK – k. Gerardova]
Minuartia smejkalii DVO ÁKOVÁ – kuřička hadcová (Smejkalova)
[M. verna subsp. montana sensu auct. fl. bohem. p. p. – k. jarní horská]
Minuartia viscosa (SCHREBER) SCHINZ et THELL. – kuřička lepkavá
Misopates orontium (L.) RAFIN. – šklebivec přímý (úhorní)
Moneses uniflora (L.) A. GRAY – jednokvítek velekvětý (nicí)
Monogynella viz Cuscuta
Montia fontana L. – zdrojovka hladkosemenná (prameništní)
Myosotis stenophylla KNAF – pomněnka úzkolistá
[M. podperae DOMIN – p. Podpěrova]
Myricaria germanica (L.) DESV. (ind.) – židoviník německý (štěrkovištní)
Najas minor ALL. – řečanka menší
[Caulinia minor (ALL.) COSSON et GERM. – řečanečka menší (útlá)]
Nasturtium microphyllum (BOENN.) REICHENB. (ind.?) – potočnice drobnolistá
Nigella arvensis L. – černucha rolní
Notholaena marantae (L.) DESV. – podmrvka hadcová (jižní)
Nuphar pumila (TIMM) DC. – stulík malý
Nymphaea alba L. – leknín bílý
Nymphaea candida J. PRESL – leknín bělostný
Nymphoides peltata (S. F. GMELIN) O. KUNTZE – plavín štítnatý
Omalotheca viz Gnaphalium
Onosma arenaria WALDST. et KIT. – ruměnice písečná
Ophrys apifera HUDSON – tořič včelonosný
Ophrys holosericea subsp. holubyana (ANDRASOVSZKY) DOSTÁL – tořič čmelákovitý Holubyho
[O. fuciflora subsp. holubyana (ANDRASOVSZKY) JÁV.]
Ophrys insectifera L. – tořič hmyzonosný (muchonosný)
Orchis mascula (L.) L. subsp. mascula – vstavač mužský pravý
Ř
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Orchis palustris JACQ. – vstavač bahenní
[O. laxiflora subsp. palustris (JACQ.) ASCHERSON et GRAEBNER – v. řídkokvětý bahenní]
Orchis tridentata SCOP. – vstavač trojzubý
Orchis ustulata subsp. aestivalis (KÜMPEL) KÜMPEL et MRKVICKA (tax.) – vstavač osmahlý
letní
Orchis ustulata L. subsp. ustulata – vstavač osmahlý pravý
Oreosedum viz Sedum
Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum (KERNER) HEGI – snědek pyrenejský
kulatoplodý
[O. sphaerocarpum KERNER – s. kulatoplodý, Loncomelos pyrenaicus subsp. sphaerocarpus
(KERNER) HOLUB – snědovka pyrenejská kulatoplodá]
Orobanche arenaria BORKH. – záraza písečná
[Phelipanche arenaria (BORKH.) POMEL – mordovka písečná]
Orobanche artemisiae-campestris VAUCHER ex GAUDIN – záraza šupinatá
[O. loricata REICHENB.]
Orobanche bohemica viz O. purpurea subsp. bohemica
Orobanche caesia REICHENB. – záraza sivá
[Phelipanche caesia (REICHENB.) SOJÁK – mordovka sivá]
Orobanche coerulescens STEPHAN ex WILLD. – záraza namodralá
Orobanche picridis F. W. SCHULTZ – záraza hořčíková
Orobanche purpurea JACQ. subsp. purpurea – záraza nachová pravá
[Phelipanche purpurea (JACQ.) SOJÁK – mordovka nachová]
Orobanche purpurea subsp. bohemica (ČELAK.) ined. – záraza nachová česká
[Orobanche bohemica ČELAK. – záraza česká, Phelipanche bohemica (ČELAK.) HOLUB et
ZÁZVORKA – mordovka česká, P. purpurea subsp. bohemica (ČELAK.) ZÁZVORKA
– mordovka nachová česká]
Orobanche teucrii HOLANDRE – záraza ožanková
Ostericum viz Angelica
Padus viz Prunus
Papaver lecoqii LAMOTTE – mák Lecoqův (žlutomléčný)
Pedicularis exaltata BESSER – všivec statný
Pedicularis sudetica WILLD. – všivec krkonošský
Peucedanum carvifolia VILL. – smldník kmínolistý
Phelipanche viz Orobanche
Phyllitis scolopendrium (L.) NEWMAN – jelení jazyk celolistý (jazyk jelení)
Phyteuma orbiculare subsp. flexuosum R. SCHULZ – zvonečník hlavatý zprohýbaný (cf.
p. 17)
Phyteuma orbiculare subsp. montanum R. SCHULZ – zvonečník hlavatý horský
Pilosella viz Hieracium
Pinguicula vulgaris subsp. bohemica viz P. bohemica
Pinguicula bohemica KRAJINA – tučnice česká
[Pinguicula vulgaris subsp. bohemica (KRAJINA) DOMIN – tučnice obecná česká]
Pinus × celakovskiorum ASCHERSON et GRAEBNER – borovice Čelakovských
Plantago atrata subsp. sudetica (PILGER) HOLUB – jitrocel černavý sudetský (jesenický)
Plantago maritima subsp. ciliata PRINTZ – jitrocel přímořský brvitý
[P. m. subsp. salsa (PALLAS) SOJÁK – j. p. slaniskový]
Plantago maritima subsp. salsa viz P. m. subsp. ciliata
Poa alpina L. – lipnice alpská
Poa crassipes DOMIN ex ŠOUREK (tax.) – lipnice vršatecká
Poa riphaea (ASCHERSON et GRAEBNER) FRITSCH – lipnice jesenická
Polycnemum arvense L. – chruplavník rolní
Polycnemum majus A. BR. – chruplavník větší
Polygala amara subsp. brachyptera (CHODAT) HAYEK – vítod hořký krátkokřídlý
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Polygala serpyllifolia HOSE – vítod douškolistý
Potamogeton polygonifolius POURRET – rdest rdesnolistý (západní)
Potamogeton praelongus WULFEN – rdest dlouholistý
Potamogeton × angustifolius J. PRESL – rdest Zizův (srpovitý, úzkolistý)
Potamogeton viz také Groenlandia
Potentilla crantzii subsp. serpentini (BORBÁS) HAYEK (tax.) – mochna Crantzova hadcová
Potentilla patula WALDST. et KIT. – mochna rozkladitá
Potentilla rupestris L. – mochna skalní
[Drymocallis rupestris (L.) SOJÁK – vřeteník skalní]
Potentilla sterilis (L.) GARCKE – mochna jahodovitá (jahodníkovitá, jahodníkokvětá)
Primula elatior subsp. corcontica (DOMIN) KOVANDA (tax.) – prvosenka vyšší krkonošská
Primula minima L. – prvosenka nejmenší
Prunus padus subsp. borealis (SCHÜBELER) NYMAN – střemcha obecná skalní
[Padus avium subsp. petraea (TAUSCH) PAWŁ. ex HOLUB, Prunus padus subsp. petraea
(TAUSCH) DOMIN – slivoň střemcha skalní]
Prunus padus subsp. petraea viz P. p. subsp. borealis
Prunus tenella BATSCH. – mandloň nízká
[Amygdalus nana L. – mandloň nízká]
Pseudognaphalium luteo-album (L.) HILLIARDT et BURTT. – protěž žlutobílá
[Gnaphalium luteo-album L.]
Pseudolysimachion spurium subsp. foliosum (WALDST. et KIT.) HOLUB – rozrazil (úložník,
čestec) latnatý širolistý
[Veronica paniculata subsp. foliosa (WALDST. et KIT.) SKALICKÝ]
Puccinellia limosa (SCHUR) HOLMBERG – zblochanec mokřadní
Pulegium vulgare MILLER – polej obecná (p. pastvištní)
[Mentha pulegium L. – máta polej]
Pulicaria dysenterica (L.) BERNH. – blešník úplavičný
Pulicaria vulgaris GAERTNER – blešník obecný (menší)
Pulsatilla patens (L.) MILLER – koniklec otevřený
Pulsatilla vernalis (L.) MILLER – koniklec jarní
Pycreus viz Cyperus
Pyrola chlorantha SWARTZ – hruštička zelenokvětá
Pyrola media SWARTZ – hruštička prostřední
Quercus virgiliana TEN. (tax.) – dub jadranský
Radiola linoides ROTH – stozrník lnovitý (nizounký)
Ranunculus sardous CRANTZ s. l. – pryskyřník sardinský (srstnatý)
Ranunculus viz také Batrachium
Reseda phyteuma L. – rýt velkokališní (rezeda velkokališná)
Rhinanthus serotinus subsp. vernalis (ZINGER) HYLANDER – kokrhel větší jarní
Rhodiola rosea L. – rozchodnice růžová
Rhynchospora fusca (L.) AITON fil. – hrotnosemenka hnědá
Ribes petraeum WULFEN – rybíz skalní (meruzalka skalní)
Rubus ambrosius TRÁVNÍ EK ined. – ostružiník vznešený
Rubus amphimalacus H. E. WEBER – ostružiník hebký
Rubus caflischii FOCKE – ostružiník Caflischův
Rubus chaerophylloides SPRIBILLE – ostružiník nepravý
Rubus chamaemorus L. – ostružiník moruška (moruškovitý)
Rubus geminatus H. E. WEBER – ostružiník hojnokvětý
Rubus lividus G. BRAUN – ostružiník modrozelený
Rubus lusaticus ROSTOCK – ostružiník lužický
Rubus pruinosus –ostužiník fialovoostný (cf. p. 17)
Rubus pyramidalis KALTENB. – ostružiník jehlancovitý
Rubus scaber WEIHE – ostružiník drsný
Č
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Rubus vestitus WEIHE – ostružiník hustochlupý
Rumex palustris SM. (ind.) – šťovík bahenní
Rumex stenophyllus LEDEB. (ind.) – šťovík úzkolistý
Sagina nodosa (L.) FENZL – úrazník uzlovitý
Sagina subulata (SWARTZ) C. PRESL – úrazník šídlovitý
Salix appendiculata VILL. – vrba velkolistá
Salix bicolor WILLD. – vrba dvoubarvá
Salix daphneola TAUSCH (tax.) – vrba krkonošská
Salix herbacea L. – vrba bylinná
Salix myrtilloides L. – vrba borůvkovitá
Salix myrsinifolia SALISB. – vrba černající
[S. nigricans SMITH]
Salix repens L. s. str. – vrba plazivá
Salvia aethiopis L. – šalvěj etiopská (vlnatá)
Salvia austriaca JACQ. (ind.) – šalvěj rakouská
Samolus valerandii L. – solenka Valerandova (hroznatá)
Saxifraga oppositifolia L. – lomikámen vstřícnolistý
Saxifraga rosacea subsp. steinmannii (TAUSCH) HOLUB – lomikámen trsnatý (růžicovitý)
vlnatý
[S. decipiens subsp. steinmannii (TAUSCH) BR.-BL.]
Scabiosa lucida subsp. calcicola BLO SKI (tax.) – hlaváč lesklý vápnomilný
Scheuchzeria palustris L. – blatnice bahenní
Schoenus ferrugineus L. – šášina rezavá
Schoenus nigricans L. – šášina načernalá
Scorzonera parviflora JACQ. – hadí mord (hadomord) maloúborný
Scrophularia vernalis L. – krtičník jarní
Sedum villosum L. – rozchodník huňatý (pýřitý)
[Oreosedum villosum (L.) GRULICH – bělorozchodník huňatý]
Sedum viz také Rhodiola
Senecio doria L. – starček zlatý
Senecio erucifolius L. – starček roketolistý (roketovitý)
Senecio paludosus L. – starček bažinný
Senecio viz také Tephroseris
Serratula lycopifolia (VILL.) KERNER – srpice jednoúborná (karbincolistá)
[Klasea lycopifolia (VILL.) Á. LÖVE et D. LÖVE – srpovník jednoúborný (karbincolistý)]
Sideritis montana L. – hojník chlumní
Silene gallica L. – silenka francouzská (galská)
Silene rupestris L. (ind.?) – silenka skalní
Silene viscosa (L.) PERS. – silenka lepkavá
[Melandrium viscosum (L.) ČELAK. – knotovka lepkavá]
Sorbus alnifrons KOVANDA – jeřáb olšolistý
Sorbus gemella KOVANDA – jeřáb džbánský (zdvojený)
Sorbus graeca (SPACH) SCHAUER – jeřáb řecký
Sorbus hardeggensis KOVANDA – jeřáb hardeggský
Sorbus quernea KOVANDA – jeřáb dubolistý
Sorbus rhodanthera KOVANDA – jeřáb manětínský (růžovoprašníkový)
Sorbus sudetica (TAUSCH) BLUFF, NEES et SCHAUER – jeřáb sudetský (krkonošský)
Spergula pentandra L. – kolenec pětimužný
Spergularia salina J. PRESL et C. PRESL – kuřinka solná
[S. marina (L.) GRISEB.]
Spergularia maritima (ALL.) CHIOV. – kuřinka přímořská (obroubená)
[S. media auct.]
Spergularia media viz S. maritima
Ń
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Spergularia marina viz S. salina
Spiranthes spiralis (L.) CHEVALL. – švihlík krutiklas (podzimní)
Stachys germanica L. – čistec německý (pichlavý)
Stipa borysthenica KLOKOV ex PROKUDIN – kavyl písečný
Stipa eriocaulis BORBÁS – kavyl skalní (jižní, drsnostéblý)
Stipa glabrata viz S. zalesskii
Stipa smirnovii MARTINOVSKÝ – kavyl Smirnovův (krátkochlupý)
Stipa zalesskii WILE SKI – kavyl olysalý
[Stipa glabrata (SMIRNOV) MARTINOVSKÝ]
Taraxacum alpestre (TAUSCH) DC. – pampeliška krkonošská
Taraxacum ambrosium KIRSCHNER et ŠT PÁNEK – pampeliška božská
Taraxacum ancoriferum HUDZIOK – pampeliška kotvičkatá
Taraxacum arachnoideum KIRSCHNER et ŠT PÁNEK – pampeliška pavučinatá
Taraxacum arcuatum (TAUSCH) DUMORT. – pampeliška obloučkatá
Taraxacum argutum DAHLST. – pampeliška trubkokvětá
Taraxacum austrinum G. HAGL. – pampeliška vlhkomilná
[T. heleonastes G. HAGL.]
Taraxacum bavaricum VAN SOEST – pampeliška bavorská
Taraxacum bessarabicum (HORNEM.) HAND.-MAZZ. – pampeliška besarabská
Taraxacum bracteatum DAHLSTEDT – pampeliška listenatá
Taraxacum brandenburgicum HUDZIOK – pampeliška braniborská
Taraxacum cognatum KIRSCHNER et ŠT PÁNEK – pampeliška příbuzná
Taraxacum dentatum KIRSCHNER et ŠT PÁNEK – pampeliška zubatá
Taraxacum fartoris KIRSCHNER et ŠT PÁNEK – pampeliška drůbeží
Taraxacum huterianum VAN SOEST – pampeliška Huterova
Taraxacum indigenum KIRSCHNER et ŠT PÁNEK – pampeliška domácí
Taraxacum irrigatum KIRSCHNER et ŠT PÁNEK – pampeliška zavlažovaná
Taraxacum litigiosum KIRSCHNER et ŠT PÁNEK – pampeliška pochybná
Taraxacum madidum KIRSCHNER et ŠT PÁNEK – pampeliška bažinná
Taraxacum mendax KIRSCHNER et ŠT PÁNEK – pampeliška klamavá
Taraxacum paludem-ornans KIRSCHNER et ŠT PÁNEK – pampeliška zdobná
Taraxacum pauckertianum HUDZIOK – pampeliška husí
[T. anserinum KIRSCHNER et ŠT PÁNEK]
Taraxacum pseudobalticum VAN SOEST – pampeliška panonská
Taraxacum quaesitum KIRSCHNER et ŠT PÁNEK – pampeliška slatinná
Taraxacum ranunculus KIRSCHNER et ŠT PÁNEK – pampeliška žabička
Taraxacum skalinskanum MAŁECKA et VAN SOEST – pampeliška Skalińské
Taraxacum subdolum KIRSCHNER et ŠT PÁNEK – pampeliška potměšilá
Taraxacum turfosum (C. H. SCHULTZ) VAN SOEST – pampeliška rašelinná
Taraxacum uvidum KIRSCHNER et ŠT PÁNEK – pampeliška šťavnatá
Tephroseris aurantiaca (WILLD.) GRISEB. et SCHENK – starček (pastarček, stařinec) oranžový
[Senecio integrifolius subsp. aurantiacus (WILLD.) BRIQ. et CAVILLIER – starček celolistý
oranžový]
Tephroseris longifolia subsp. moravica HOLUB – starček (pastarček, stařinec) dlouholistý
moravský
[Senecio ovirensis (KOCH) DC. = Tephroseris longifolia (JACQ.) GRISEB. et SCHENK]
Thalictrum galioides viz T. simplex subsp. galioides
Thalictrum simplex subsp. galioides (DC.) KORSH. – žluťucha jednoduchá svízelovitá
[T. galioides DC. – ž. svízelovitá]
Thesium arvense HORVÁTOVSZKY – lněnka rolní (větevnatá)
Thesium dollineri MURB. – lněnka Dollinerova
Thesium ebracteatum HAYNE – lněnka bezlistenná
Thesium rostratum MERT. et KOCH – lněnka zobánkatá
Ń
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Thymus carpaticus ČELAK. – mateřídouška karpatská
Thymus froelichianus viz T. pulegioides subsp. carniolicus
Thymus pulegioides subsp. carniolicus (BORBÁS) P. SCHMIDT – mateřídouška vejčitá kraňská
[T. froelichianus OPIZ – m. Frölichova]
Tillaea aquatica L. – masnice vodní
Tithymalus viz Euphorbia
Tofieldia calyculata (L.) WAHLENB. – kohátka kalíškatá
Tordylium maximum L. – zapalička největší (paprsčitá)
Torilis arvensis (HUDSON) LINK – tořice rolní
Trapa natans L. s. l. – kotvice plovoucí
Trichera viz Knautia
Trichomanes speciosum WILLD. – vláskatec tajemný
[Vandenboschia speciosa (WILLD.) KUNKEL]
Trifolium badium SCHREBER (ind.?) – jetel hnědý
[Chrysaspis badia (SCHREBER) GREENE – dětel hnědý]
Trifolium patens SCHREBER (ind.) – jetel otevřený (rozkladitý)
[Chrysaspis patens (SCHREBER) HOLUB – dětel rozkladitý]
Trifolium retusum L. – jetel malokvětý
Trifolium striatum L. – jetel žíhaný
Triglochin maritimum L. – bařička přímořská (slanisková)
Trigonella monspeliaca L. – pískavice thesalská (provensálská)
[Medicago monspeliaca (L.) TRAUTV. – tolice provensálská]
Trinia glauca (L.) DUMORT. – bezobalka sivá
Tripolium viz Aster
Typha laxmannii LEPECHIN – orobinec sítinovitý
Utricularia bremii HEER (tax.) – bublinatka vícekvětá (Bremova)
Utricularia intermedia HAYNE – bublinatka prostřední
Utricularia ochroleuca R. HARTMAN – bublinatka bledožlutá
Utricularia vulgaris L. – bublinatka obecná (zlatožlutá)
Valerianella carinata LOISEL. – kozlíček kýlnatý
Vandenboschia viz Trichomanes
Veratrum nigrum L. – kýchavice černá
Verbascum speciosum SCHRADER – divizna ozdobná
Veronica bellidioides L. – rozrazil chudobkovitý
Veronica opaca FRIES – rozrazil matný
Veronica viz také Pseudolysimachion
Vicia oreophila ŽERTOVÁ (tax.) – vikev horská (horomilná)
Vignea viz Carex
Viola alba BESSER – violka bílá
Viola elatior FRIES – violka vyvýšená (vyšší)
Viola kitaibeliana ROEMER et SCHULTES – violka nejmenší
Viola saxatilis subsp. curtisii viz V. tricolor subsp. curtisii
Viola tricolor L. subsp. curtisii (E. FORSTER) SYME – violka trojbarevná Curtisova (písečná)
[V. saxatilis F. W. SCHMIDT subsp. curtisii (E. FORSTER) KIRSCHNER et SKALICKÝ – v. skalní
(suťová) písečná]
Vitis sylvestris viz V. vinifera subsp. sylvestris
Vitis vinifera subsp. sylvestris (C. C. GMELIN) HEGI – réva vinná lesní
[V. sylvestris C. C. GMELIN – r. lesní]
Vulpia bromoides (L.) S. F. GRAY – mrvka sveřepovitá
Wolffia arrhiza (L.) HORKEL ex WIMMER – drobnička bezkořenná
Xanthium strumarium L. s. str. – řepeň durkoman (cf. p. 17)

38

A1
C2 Silně ohrožené
Achillea tanacetifolia auct. bohem. non MILLER nec ALL. (tax.) – řebříček vratičolistý
(povltavský)
[A. distans s. l., A. bohemica HOLUB ined., A. styriaca SAUKEL et al. ined.]
Aconitum firmum subsp. moravicum SKALICKÝ – oměj tuhý moravský
Adonanthe viz Adonis
Adonis aestivalis L. – hlaváček (ohníček) letní
Adonis vernalis L. – hlaváček jarní
[Adonanthe vernalis (L.) SPACH, Chrysocyathus vernalis (L.) HOLUB]
Agrostis rupestris ALL. – psineček skalní
Aira praecox L. – ovsíček časný
Ajuga chamaepitys (L.) SCHREBER – zběhovec trojklaný (yva)
[Ajuga chamaepitys (L.) SCHREBER subsp. chamaepitys – zběhovec yva pravý, Chamaepitys
chia subsp. trifida (DUMORT.) KME OVÁ – zběhoveček žlutokvětý trojklaný]
Alcea biennis WINTERL – topolovka bledá
Alchemilla flabellata BUSER – kontryhel vějířovitý
Alchemilla obtusa subsp. trapezialis PLOCEK – kontryhel tupý lichoběžníkový
(k. tupolaločnatý lichoběžníkovitý)
Alchemilla reniformis BUSER – kontryhel ledvinitý
Alchemilla ursina FRÖHNER – kontryhel medvědí
Alectorolophus viz Rhinanthus
Alisma gramineum LEJ. – žabník trávolistý
Allium angulosum L. – česnek hranatý
Allium carinatum L. – česnek kýlnatý
Allium rotundum L. – česnek kulovitý
Allium sphaerocephalon L. – česnek kulatohlavý
Allium strictum SCHRADER – česnek tuhý
Allium victorialis L. – česnek hadí
Alnus viridis (CHAIX) DC. (ind.) – olše zelená
[Duschekia alnobetula (EHRH.) POUZAR – olšička zelená]
Alsine viz Stellaria
Althaea officinalis L. (ind.) – proskurník lékařský
Andromeda polifolia L. – kyhanka sivolistá
Androsace elongata L. – pochybek prodloužený (dlouhostopký)
Antennaria dioica (L.) GAERTNER – kociánek dvoudomý
Anthriscus caucalis BIEB. – kerblík obecný (rumištní)
Arabis auriculata LAM. – huseník ouškatý
Arabis brassica (LEERS) RAUSCHERT – huseník chudokvětý
[Arabis pauciflora (GRIMM) GARCKE ]
Arabis pauciflora viz A. brassica
Arabis turrita L. – huseník převislý
Arctostaphylos uva-ursi (L.) SPRENGEL – medvědice lékařská
Aremonia agrimonoides (L.) DC. – řepíček mochnovitý (trojlistý)
Armeria vulgaris subsp. serpentini (GAUCKLER) HOLUB – trávnička obecná hadcová
Asperula viz Galium
Asplenium cuneifolium VIV. – sleziník hadcový
Astragalus exscapus L. – kozinec bezlodyžný
Avenula planiculmis (SCHRADER) W. SAUER et CHMELITSCHEK – ovsíř dvouřízný
Baeothryon viz Trichophorum
Bartsia alpina L. – lepnice alpská
Batrachium rionii (LAGGER) NYMAN – lakušník Rionův (drobnoplodý, plihý)
Betula nana L. – bříza trpasličí (zakrslá)
Ť
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Betula obscura A. KOTULA – bříza tmavá
Bifora radians BIEB. – štěničník paprskující
Blysmus compressus (L.) PANZER ex LINK – skřípinka smáčknutá
Botrychium lunaria (L.) SWARTZ – vratička měsíční (půlměsíčitá)
Bromus commutatus SCHRADER – sveřep luční
Bupleurum longifolium L. subsp. longifolium – prorostlík dlouholistý pravý
Campanula barbata L. – zvonek vousatý
Campanula bohemica HRUBY – zvonek český
[C. bohemica HRUBY subsp. bohemica – z. č. pravý]
Campanula bononiensis L. – zvonek boloňský (plstnatý)
Campanula rotundifolia subsp. sudetica (HRUBY) SOÓ – zvonek okrouhlolistý sudetský
[C. sudetica HRUBY – z. sudetský, C. tatrae subsp. sudetica (HRUBY) KOVANDA – zvonek
tatranský sudetský]
Cardamine dentata SCHULTES – řeřišnice bahenní (zubatá)
Carex appropinquata SCHUMACHER – ostřice odchylná
[Vignea appropinquata (SCHUMACHER) SOJÁK – tuřice čupřinatá]
Carex aterrima HOPPE – ostřice nejtmavší (zčernalá, nivní)
Carex davalliana SM. – ostřice Davallova
[Vignea davalliana (SM.) REICHENB. – tuřice Davallova (slatinná)]
Carex diandra SCHRANK – ostřice přioblá
[Vignea diandra (SCHRANK) SOJÁK – tuřice přioblá]
Carex distans L. – ostřice oddálená (oddálenoklasá)
Carex divulsa STOKES – ostřice přetrhovaná
[Vignea divulsa (STOKES) REICHENB. – tuřice přetrhovaná]
Carex fritschii WAISB. – ostřice doubravní (Fritschova, širolistá)
Carex hostiana DC. – ostřice Hostova (lemovaná)
Carex lasiocarpa EHRH. – ostřice plstnatoplodá
Carex lepidocarpa TAUSCH – ostřice šupinoplodá (slatinná)
Carex limosa L. – ostřice bažinná (mokřadní)
Carex melanostachya BIEB. ex WILLD. – ostřice černoklasá
Carex ornithopoda WILLD. – ostřice ptačí nožka
Carex paupercula MICHX. – ostřice vrchovištní (chudá)
Carex pulicaris L. – ostřice blešní
[Vignea pulicaris (L.) REICHENB.]
Carex secalina WILLD. ex WAHLENB. – ostřice žitná
Carex viridula subsp. serotina (MÉRAT) MALYŠEV – ostřice drobnoplodá pozdní
[C. serotina MÉRAT, C. oederi auct.]
Carex strigosa HUDSON – ostřice hubená
Caucalis platycarpos L. subsp. platycarpos – dejvorec velkoplodý pravý
Centaurea montana L. subsp. montana (ind.) – chrpa horská pravá
[Cyanus montanus (L.) HILL]
Centaurium pulchellum (SWARTZ) DRUCE – zeměžluč spanilá
Centunculus minimus L. – drobýšek nejmenší (nizoučký)
Cephalanthera rubra (L.) L. C. RICHARD – okrotice červená
Cerastium dubium (BAST.) GUÉPIN – rožec lepkavý
[Dichodon viscidum (BIEB.) HOLUB – rožinec lepkavý]
Cerasus viz Prunus
Chaiturus viz Leonurus
Chamaepitys viz Ajuga
Chenopodium botrys L. – merlík hroznový (hroznatý)
[Teloxys botrys (L.) W. A. WEBER – žláznatec hroznatý]
Chenopodium urbicum L. – merlík městský
Chenopodium vulvaria L. – merlík smrdutý

40

A1
Chrysanthemum viz Leucanthemum
Chrysocyathus viz Adonis
Cicuta virosa L. – rozpuk jízlivý
Cnidium dubium (SCHKUHR) THELL. – jarva žilnatá
[Kadenia dubia (SCHKUHR) LAVROVA et TICHOMIROV]
Coeloglossum viride (L.) HARTMAN – vemeníček zelený
Coleanthus subtilis (TRATT.) SEIDL – puchýřka útlá
Corallorhiza trifida CHÂTEL. – korálice trojklaná
Cornus australis C. A. MEYER – svída jižní
[Swida australis (C. A. MEYER) POJARKOVA]
Coronilla vaginalis LAM. – čičorka pochvatá
Coronopus squamatus (FORSKÅL) ASCHERSON – vranožka šupinatá (bradavkatá)
Crambe tataria SEBEÓK – katrán tatarský
Crepis praemorsa (L.) TAUSCH – škarda ukousnutá
Cruciata pedemontana (BELLARDI) EHREND. – svízelka piemontská (štětinkatá)
Cyanus viz Centaurea
Cynoglossum hungaricum viz C. montanum
Cynoglossum montanum L. – užanka uherská
[C. hungaricum SIMONKAI]
Cypripedium calceolus L. – střevíčník pantoflíček
Dactylorhiza incarnata (L.) SOÓ subsp. incarnata – prstnatec pleťový (pletní) pravý
Dactylorhiza fuchsii subsp. sudetica (PÖCH ex REICHENB. f.) VERM. – prstnatec Fuchsův
sudetský
[D. fuchsii subsp. psychrophila auct. non (SCHLECHTER) HOLUB – p. F. chladmomilný]
Dactylorhiza sambucina (L.) SOÓ – prstnatec bezový
[D. latifolia (L.) BAUMANN et KÜNKELE]
Dasystephana viz Gentiana
Deilosma viz Hesperis
Delphinium elatum L. – stračka vyvýšená
Dianthus gratianopolitanus VILL. – hvozdík sivý
Dianthus lumnitzeri WIESB. – hvozdík Lumnitzerův
[D. hungaricus subsp. lumnitzeri (WIESB.) HOLUB – h. časný děvínský]
Dianthus moravicus KOVANDA – hvozdík moravský
[D. gratianopolitanus subsp. moravicus (KOVANDA) HOLUB – h. sivý moravský]
Dianthus seguieri subsp. glaber viz D. sylvaticus
Dianthus superbus subsp. alpestris (UECHTR.) ČELAK. – hvozdík pyšný alpínský
Dianthus superbus subsp. sylvestris ČELAK. (tax.) – hvozdík pyšný lesní
Dianthus sylvaticus HOPPE – hvozdík lesní
[D. seguieri subsp. glaber ČELAK. – h. křovištní lysý]
Dichodon viz Cerastium
Diphasiastrum issleri (ROUY) HOLUB – plavuník Isslerův
Diphasiastrum zeilleri (ROUY) HOLUB – plavuník Zeillerův
Dipsacus laciniatus L. – štětka laločnatá (dřípená)
Draba muralis L. – chudina zední
Duschekia viz Alnus
Elatine hexandra (LAPPIERRE) DC. – úpor šestimužný
Elatine triandra SCHKUHR – úpor trojmužný
Eleocharis uniglumis (LINK) SCHULTES subsp. uniglumis – bahnička jednoplevá pravá
Empetrum hermaphroditum (LANGE) HAGERUP – šicha oboupohlavná (obojaká)
[E. nigrum subsp. hermaphroditum (LANGE) BÖCH. – š. černá obojaká]
Epilobium anagallidifolium LAM. – vrbovka drchničkolistá
Epilobium nutans F. W. SCHMIDT – vrbovka nicí
Epipactis albensis NOVÁKOVÁ et RYDLO – kruštík polabský
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Epipactis muelleri GODFERY – kruštík růžkatý
Epipactis palustris (L.) CRANTZ – kruštík bahenní
Equisetum × moorei NEWMAN – přeslička Mooreova (písečná)
[Hippochaete × moorei (NEWMAN) H. P. FUCHS – cídivka písečná]
Eriophorella viz Trichophorum
Eriophorum latifolium HOPPE – suchopýr širolistý
Euphorbia angulata JACQ. – pryšec hranatý
[Tithymalus angulatus (JACQ.) RAFIN.]
Euphorbia lucida WALDST. et KIT. – pryšec lesklý
[Tithymalus lucidus (WALDST. et KIT.) KLOTZSCH et GARCKE]
Euphorbia palustris L. – pryšec bahenní
[Tithymalus palustris (L.) HILL]
Euphorbia seguieriana NECKER subsp. seguieriana – pryšec sivý pravý
[Tithymalus seguierianus (NECKER) PROCHANOV subsp. seguierianus]
Euphorbia villosa WALDST. et KIT. ex WILLD. – pryšec kosmatý (huňatý)
[Tithymalus villosus (WALDST. et KIT. ex WILLD.) PACHER]
Euphrasia curta subsp. glabrescens (WETTST.) SMEJKAL – světlík krátký olysalý
Euphrasia kerneri WETTST. (tax.) – světlík Kernerův
Euphrasia rostkoviana subsp. montana (JORD.) WETTST. – světlík lékařský horský
[E. rostkoviana subsp. monticola SILVERSIDE]
Euphrasia tatarica FISCH. ex SPRENGEL – světlík tatarský
Euphrasia uechtritziana JUNGER et ENGLER – světlík modravý (modrý)
[ E. coerulea TAUSCH]
Fumana procumbens (DUNAL.) GREN. et GODRON – devaterka rozprostřená
Gagea bohemica (ZAUSCHNER) SCHULTES et SCHULTES fil. subsp. bohemica – křivatec
český pravý
Gagea pusilla (F. W. SCHMIDT) SCHULTES et SCHULTES fil. – křivatec nizoučký (maličký)
Gagea transversalis (PALL.) STEVEN (tax.) – křivatec stepní
Gagea villosa (BIEB.) DUBY – křivatec rolní
Galium boreale subsp. exoletum (KLOKOV) SOJÁK – svízel severní volyňský
[G. exoletum KLOKOV – svízel volyňský]
Galium exoletum viz G. boreale subsp. exoletum
Galium viz také Cruciata
Gentiana cruciata L. – hořec křížatý
[Tretorhiza cruciata (L.) DELARBRE – prostřelenec křížatý]
Gentiana pannonica SCOP. – hořec panonský (šumavský)
Gentiana pneumonanthe L. – hořec hořepník
[Dasystephana pneumonanthe (L.) SOJÁK – hořepník luční, Pneumonanthe vulgaris F. W.
SCHMIDT]
Geranium molle L. – kakost měkký
Geum montanum L. – kuklík horský
[Oreogeum montanum (L.) GOLUBKOVA – kuklice horská, Parageum montanum (L.) HARA]
Gladiolus imbricatus L. – mečík střechovitý (obecný)
Globularia punctata LAPEYR.– kolenka prodloužená (vyvýšená)
[G. bisnagarica L.]
Gratiola officinalis L. – konitrud lékařský
Guepinia nudicaulis viz Teesdalia nudicaulis
Gypsophila fastigiata L. – šater svazčitý
Heleocharis viz Eleocharis
Helianthemum canum (L.) BAUMG. – devaterník šedý
[Rhodax canus (L.) FUSS – devaterníček šedý]
Helichrysum arenarium (L.) MOENCH – smil písečný
Helictotrichon desertorum subsp. basalticum (PODP.) HOLUB – ovsec stepní čedičový
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Helictotrichon viz také Avenula
Hesperis sylvestris CRANTZ – večernice lesní
Hesperis tristis L. – večernice smutná
Hieracium apiculatum TAUSCH – jestřábník špičkatý
Hieracium bifurcum BIEB. – jestřábník dvouvidličný
[Pilosella bifurca (BIEB.) F. W. SCHULTZ et C. H. SCHULTZ – chlupáček dvouvidličný]
Hieracium caespitosum subsp. brevipilum (NAEG. et A. PETER) P. D. SELL – jestřábník
trsnatý oněžský (cf. p. 17)
[H. onegense (NORRL.) NORRL. – j. oněžský]
Hieracium euchaetium NAEGELI et PETER – jestřábník tuhoštětinatý
[Pilosella euchaetia (NAEGELI et PETER) SOJÁK – chlupáček tuhoštětinatý]
Hieracium fallax WILLD. – jestřábník chlumní
[Pilosella fallax (WILLD.) ARVET-TOUVET – chlupáček chlumní]
Hieracium fritzei F. W. SCHULTZ – jestřábník kopisťolistý
Hieracium glandulosodentatum UECHTR. – jestřábník žlázkozubý
Hieracium heterodoxum TAUSCH – jestřábník různotvarý
[Pilosella heterodoxa (TAUSCH) SOJÁK – chlupáček různotvarý]
Hieracium koernickeanum (NAEGELI et PETER) ZAHN – jestřábník Körnickův
[Pilosella koernickeana (NAEGELI et PETER) SOJÁK – chlupáček Körnickův]
Hieracium krajinae ZLATNÍK (tax.) – jestřábník Krajinův
Hieracium macranthum TEN. – jestřábník velkoúborný
[Pilosella macrantha (TEN.) F. W. SCHULTZ et C. H. SCHULTZ – chlupáček velkoúborný]
Hieracium melanocephalum TAUSCH – jestřábník černohlavý
Hieracium moravicum FRIES (tax.) – jestřábník moravský
Hieracium nigrescens WILLD. – jestřábník černavý
Hieracium paragogum NAEGELI et PETER – jestřábník vločkatý
[Pilosella paragoga (NAEGELI et PETER) SOJÁK – chlupáček vločkatý]
Hieracium rohlenae ZLATNÍK – jestřábník Rohlenův
Hieracium schneiderianum ZLATNÍK – jestřábník Schneiderův
Hieracium stoloniflorum WALDST. et KIT. – jestřábník výběžkokvětý
[Pilosella stoloniflora (WALDST. et KIT.) F. W. SCHULTZ et C. H. SCHULTZ – chlupáček
výběžkokvětý]
Hieracium sulphureum DÖLL – jestřábník sírový
[Pilosella sulphurea (DÖLL) F. W. SCHULTZ et C. H. SCHULTZ – chlupáček sírový]
Hieracium tubulosum (TAUSCH) TAUSCH – jestřábník trubkovitý
Hieracium uechtritzianum G. SCHNEIDER – jestřábník Uechtritzův
Hieracium wimmeri UECHTR. – jestřábník Wimmerův
Hippochaete viz Equisetum
Holoschoenus viz Scirpoides
Hydrocharis morsus-ranae L. – voďanka žabí
Hypericum dubium LEERS – třezalka přítupá (pochybná)
Inula germanica L. – oman německý (maloúborný)
Iris aphylla L. subsp. aphylla – kosatec bezlistý pravý
[I. a. subsp. bohemica (F. W. SCHMIDT) DOSTÁL – k. b. český]
Iris aphylla subsp. bohemica viz I. a. subsp. aphylla
Iris graminea L. – kosatec trávovitý
Iris humilis subsp. arenaria (WALDST. et KIT.) Á. LÖVE et D. LÖVE – kosatec skalní
písečný
Iris pumila L. – kosatec nízký
Iris variegata L. – kosatec pestrý
Juncus trifidus L. – sítina trojklaná
Jurinea mollis (L.) REICHENB. – sinokvět měkký
Kadenia viz Cnidium

43

A1
Kickxia elatine (L.) DUMORT. subsp. elatine – úporek hrálovitý pravý
Kickxia spuria (L.) DUMORT. – úporek pochybný (pochvatý, vejčitý)
Koeleria glauca (SCHRADER) DC. – smělek sivý
Lathyrus lacteus viz L. pannonicus subsp. collinus
Lathyrus pannonicus subsp. collinus (ORTMANN) SOÓ – hrachor panonský chlumní
[Lathyrus lacteus (BIEB.) VISSJUL. – hrachor chlumní]
Leonurus marrubiastrum L. – buřina jablečníkovitá (srdečník jablečníkovitý)
[Chaiturus marrubiastrum (L.) REICHENB.]
Leopoldia viz Muscari
Leucanthemum adustum subsp. margaritae viz L. margaritae
Leucanthemum margaritae (GÁYER in JÁV.) ZELENÝ – kopretina panonská
[L. adustum (KOCH) GREMLI subsp. margaritae (GÁYER) HOLUB – k. osmahlá panonská]
Leucorchis viz Pseudorchis
Lilium bulbiferum L. – lilie cibulkonosná
Linum flavum L. – len žlutý
Lithospermum officinale L. – kamejka lékařská
Loncomelos viz Ornithogalum
Lotus borbasii UJHELYI – štírovník Borbásův (stepní)
Luzula luzulina (VILL.) RACIBORSKI – bika žlutavá
Lycopodiella inundata (L.) HOLUB – plavuňka zaplavovaná
Lycopodium viz Diphasiastrum, Lycopodiella
Lycopus exaltatus L. fil. – karbinec statný
Lygia viz Thymelaea
Lysimachia punctata L. (ind.) – vrbina tečkovaná
Lythrum hyssopifolia L. – kyprej yzopolistý (malokvětý)
Lythrum virgatum L. – kyprej prutnatý
Malus sylvestris MILLER (ind.) – jabloň lesní (planá)
Medicago prostrata JACQ. – tolice rozprostřená
Melilotus dentata viz M. macrorrhiza
Melilotus macrorrhiza (WALDST. et KIT.) PERS. – komonice zubatá
[M. dentata (WALDST. et KIT.) PERS. – k. zoubkatá]
Minuartia fastigiata (SM.) REICHENB. – kuřička svazčitá
Monotropa hypophegea WALLR. – hnilák lysý
Montia hallii (A. GRAY) GREENE – zdrojovka potoční (pobřežní, mokřadní)
Muscari racemosum (L.) LAM. et DC. (nom.) – modřenec hroznatý
Muscari tenuiflorum TAUSCH – modřenec tenkokvětý
[Leopoldia tenuiflora (TAUSCH) HELDR. – modravec tenkokvětý]
Myriophyllum alterniflorum DC. – stolístek střídavokvětý
Najas marina L. – řečanka přímořská (zubatá)
Nasturtium × sterile (AIRY SHAW) OEFELEIN – potočnice zkřížená (jalová)
Nepeta nuda L. – šanta lesostepní
[N. pannonica L. – š. panonská]
Odontites verna (BELLARDI) DUMORT. – zdravínek jarní
Onobrychis arenaria (KIT.) DC. – vičenec písečný
Ononis arvensis L. – jehlice rolní
Ophioglossum vulgatum L. – hadí jazyk obecný (jazyk hadí, hadilka luční)
Orchis militaris L. – vstavač vojenský (sivorůžový)
Orchis morio L. – vstavač kukačka (obecný, ovčí)
Orchis pallens L. – vstavač bledý
Orchis purpurea HUDSON – vstavač nachový
Oreogeum viz Geum
Orlaya grandiflora (L.) HOFFM. – paprska velkokvětá
Ornithogalum brevistylum WOLFNER – snědek jehlancovitý
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[Loncomelos brevistylus (WOLFNER) DOSTÁL – snědovka jehlancovitá]
Orobanche alsatica KIRSCHLEGER – záraza alsaská (smldníková)
Orobanche flava MART. ex F. W. SCHULTZ – záraza devětsilová (rusá)
Orobanche reticulata WALLR. – záraza síťnatá (pcháčová)
Oxycoccus microcarpus TURCZ. ex RUPR. – klikva maloplodá
[O. palustris PERS. p. p.]
Papaver maculosum subsp. austromoravicum (KUBÁT) KUBÁT ined. – mák bělokvětý
jihomoravský
Parageum viz Geum
Parietaria officinalis L. (ind.) – drnavec lékařský
Parnassia palustris L. – tolije bahenní
Pedicularis palustris L. – všivec bahenní
Phlomis tuberosa L. – sápa hlíznatá
[Phlomoides tuberosa (L.) MOENCH]
Phlomoides viz Phlomis
Phyteuma orbiculare L. subsp. orbiculare – zvonečník hlavatý pravý
Pilosella viz Hieracium
Pinguicula vulgaris L. – tučnice obecná
[Pinguicula vulgaris L. subsp. vulgaris – tučnice obecná pravá]
Plantago arenaria WALDST. et KIT. – jitrocel písečný
[Psyllium scabrum (MOENCH) HOLUB – chmelík písečný]
Pleurospermum austriacum (L.) HOFFM. – mázdřinec rakouský
Pneumonanthe viz Gentiana
Poa badensis HAENKE – lipnice chlumní
Poa laxa HAENKE – lipnice plihá
Podospermum viz Scorzonera
Polygala amarella CRANTZ subsp. amarella – vítod nahořklý pravý
Polygala amarella subsp. austriaca (CRANTZ) DOSTÁL – vítod nahořklý rakouský
Polypodium interjectum SHIVAS – osladič přehlížený (statný)
Polystichum braunii (SPENNER) FÉE – kapradina Braunova (plevinatá)
Polystichum lonchitis (L.) ROTH – kapradina hrálovitá
Populus nigra L. (ind.) – topol černý
Potamogeton alpinus BALBIS – rdest alpský (červenavý)
Potamogeton acutifolius LINK – rdest ostrolistý
Potamogeton perfoliatus L. – rdest prorostlý
Potamogeton gramineus L. – rdest trávolistý
Potamogeton nodosus POIRET – rdest uzlinatý
Potamogeton trichoides CHAM. et SCHLECHTENDAL – rdest vláskovitý
Potentilla lindackeri TAUSCH (tax.) – mochna Lindackerova (středočeská)
[P. collina subsp. lindackeri (TAUSCH) DOSTÁL – m. chlumní středočeská]
Potentilla micrantha RAMOND ex DC. – mochna malokvětá (drobnokvětá)
Potentilla thuringiaca BERNH. ex LINK – mochna durynská
[P. parviflora subsp. thuringiaca (BERNH. ex LINK) HYLANDER – m. zlatokvětá durynská]
Prunus fruticosa PALLAS – třešeň křovitá
[Cerasus fruticosa (PALLAS) WORONOW – třešeň křovitá]
Pseudorchis albida (L.) Á. LÖVE et D. LÖVE – běloprstka bělavá (horská)
[Leucorchis albida (L.) E. MEYER]
Psyllium viz Plantago
Pulmonaria angustifolia L. – plicník úzkolistý
Pulsatilla grandis WENDER. – koniklec velkokvětý
Pulsatilla pratensis subsp. bohemica SKALICKÝ – koniklec luční český
Pyrola rotundifolia L. – hruštička okrouhlolistá
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Pyrus nivalis Jacq. (ind.) – hrušeň sněhobílá (sněžná)
Quercus cerris L. (ind.) – dub cer (cerový)
Ranunculus illyricus L. – pryskyřník ilyrský
Ranunculus lingua L. – pryskyřník velký (veliký)
Ranunculus viz také Batrachium
Rhinanthus pulcher SCHUMMEL – kokrhel sličný
Rhodax viz Helianthemum
Rhynchospora alba (L.) VAHL – hrotnosemenka bílá
Rosa majalis J. HERRMANN – růže májová
Rosa micrantha BORRER ex SM. – růže malokvětá
Rosa pimpinellifolia L. – růže bedrníkolistá (hustoostná)
Rosa sherardii H. DAVIES – růže Sherardova (přehlížená)
Rubus bertramii G. BRAUN – ostružiník lichozřasený
Rubus camptostachys G. BRAUN – ostružiník brvitý
Rubus divaricatus P. J. MUELLER – ostružiník rozkladitý
Rubus evestigatus TRÁVNÍ EK ined. – ostružiník vzácný
[R. “parawimmerianus”]
Rubus hadracanthos G. BRAUN – ostružiník bradavkatý
Rubus macrophyllus WEIHE et NEES – ostružiník velkolistý
Rubus micans GODRON – ostružiník blýskavý
Rubus nemoralis P. J. MUELLER – ostružiník okrouhlolistý
Rubus orthostachyoides H. E. WEBER – ostružiník šedolistý (písecký)
Rubus posnaniensis SPRIBILLE – ostružiník poznaňský
Rubus semmonicus H. E. WEBER ined. – ostružiník lichosvazečkovitý
[R. heweberi HOLUB ined., R. fasciculatiformis auct.]
Rubus sendtneri PROGEL – ostružiník Sendtnerův
Rubus senticosus WEIHE – ostružiník hustoostný
Rubus thelybatos CAFLISCH – ostružiník drobný
Rubus wahlbergii ARRHENIUS – ostružiník Wahlbergův
Rubus wessbergii A. PEDERSEN et WALSEMANN – ostružiník příkopový
Salix elaeagnos SCOP. – vrba šedá
Salix hastata L. – vrba šípová (hrotolistá)
Salix lapponum L. – vrba laponská
Salvinia natans (L.) ALL. (ind.) – nepukalka vzplývající (plovoucí)
Saxifraga rosacea subsp. sponhemica (C. C. GMELIN) D. A. WEBB – lomikámen trsnatý
(růžicovitý) křehký
[S. decipiens var. bohemica DOMIN]
Scabiosa columbaria L. – hlaváč fialový
Scabiosa lucida VILL. subsp. lucida – hlaváč lesklý pravý
Schoenoplectus tabernaemontani (C. C. GMELIN) PALLA – skřípinec Tabernaemontanův
(sivozelený)
Scilla drunensis (SPETA) SPETA – ladoňka rakouská (travenská)
[S. bifolia auct. non L.]
Scilla kladnii SCHUR – ladoňka karpatská (trojlistá)
[S. bifolia auct. non L.]
Scirpoides holoschoenus (L.) SOJÁK – kamýšek obecný
Scirpus radicans SCHKUHR – skřípina kořenující
Scirpus viz také Schoenoplectus, Scirpoides, Trichophorum
Sclerochloa dura (L.) BEAUV. – tužanka tvrdá
Scorzonera cana (C. A. MEYER) O. HOFFM. – hadí mord (hadomord) šedý
[Podospermum canum C. A. MEYER – hadí mordec šedý]
Scorzonera hispanica L. – hadí mord (hadomord) španělský
Scorzonera purpurea L. – hadí mord (hadomord) nachový
Č
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Scutellaria hastifolia L. – šišák hrálovitý
Selaginella selaginoides (L.) BEAUV. – vraneček brvitý (zoubkatý)
Senecio fluviatilis viz S. sarracenicus
Senecio sarracenicus L. – starček poříční
[S. fluviatilis WALLR.]
Senecio subalpinus KOCH – starček podalpský (horský)
Senecio umbrosus WALDST. et KIT. – starček stinný (stínomilný)
Senecio viz také Tephroseris
Seseli pallasii BESSER – sesel pestrý
[S. varium TREVIR.]
Sesleria caerulea viz S. uliginosa
Sesleria uliginosa OPIZ – pěchava slatinná
[S. caerulea (L.) ARD.]
Silene nemoralis WALDST. et KIT. – silenka hajní
Sisymbrium orientale L. – hulevník východní
Sium latifolium L. – sevlák širolistý
Sonchus palustris L. – mléč bahenní
Sorbus austriaca (BECK) PRAIN – jeřáb rakouský
Sorbus bohemica KOVANDA – jeřáb český
Sorbus eximia KOVANDA – jeřáb krasový
Sparganium minimum viz S. natans
Sparganium natans L. – zevar nejmenší
[Sparganium minimum WALLR. ]
Spergularia echinosperma (ČELAK.) ASCHERSON et GRAEBNER – kuřinka ostnosemenná
Stachys annua (L.) L. – čistec roční
Stellaria pallida (DUMORT.) PIRÉ – ptačinec bledý
[Alsine pallida DUMORT. – žabinec bledý]
Stipa dasyphylla (LINDEM.) TRAUTV. – kavyl chlupatý
Stipa tirsa STEVEN emend. ČELAK. – kavyl tenkolistý
Stratiotes aloides L. – řezan pilolistý
Swertia perennis L. – kropenáč vytrvalý
Swida viz Cornus
Symphytum bohemicum F. W. SCHMIDT – kostival český
Taraxacum bohemicum KIRSCHNER et ŠT PÁNEK – pampeliška česká
Taraxacum hamatum RAUNK. – pampeliška hákovitá
Taraxacum lacistophyllum (DAHLST.) RAUNK. – pampeliška západní
Taraxacum paucilobum HUDZIOK – pampeliška chudolaločná
Taraxacum rubicundum (DAHLST.) DAHLST. – pampeliška červenavá
Taraxacum serotinum (WALDST. et KIT.) POIRET – pampeliška pozdní
Taraxacum vindobonense VAN SOEST – pampeliška vídeňská
Ě

Teesdalia nudicaulis (L.) BAST. – nahoprutka písečná
[Guepinia nudicaulis (L.) R. BR.]
Teloxys viz Chenopodium
Tephroseris integrifolia (L.) HOLUB – starček (pastarček, stařinec) celolistý
[Senecio integrifolius subsp. campester (RETZ.) BRIQ. et CAVILL. – starček
celolistý ladní]
Teucrium montanum L. – ožanka horská (chlumní)
Teucrium scordium L. – ožanka čpavá (česneková)
Teucrium scorodonia L. (ind.) – ožanka lesní
Thalictrum flavum L. s. str. – žluťucha žlutá (slatinná)
Thalictrum foetidum L. – žluťucha smrdutá
Thesium bavarum SCHRANK – lněnka bavorská (chlumní)
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Thesium pyrenaicum POURRET – lněnka pyrenejská (ladní)
Thymelaea passerina (L.) COSSON et GERM. – vrabečnice roční
Thymus alpestris TAUSCH ex KERNER – mateřídouška alpínská (pohorská)
Tithymalus viz Euphorbia
Traunsteinera globosa (L.) REICHENB. – hlavinka horská
Tretorhiza viz Gentiana
Triglochin palustre L. – bařička bahenní
Trichophorum alpinum (L.) PERS. – suchopýrek alpský
[Baeothryon alpinum (L.) EGOR.]
Utricularia minor L. – bublinatka menší
Vaccinium viz Oxycoccus
Valeriana simplicifolia (REICHENB.) KABATH – kozlík celolistý
Valeriana tripteris L. – kozlík trojený
Valerianella rimosa BAST. – kozlíček štěrbinatý
Ventenata dubia (LEERS) COSSON – ovsiřík útlý
Veratrum album L. subsp. album – kýchavice bílá pravá
Verbascum lychnitis subsp. moenchii (C. F. SCHULTZ) HOLUB et MLADÝ (nom.) – divizna
knotovitá (knotovkovitá, latnatá) bělokvětá
Veronica agrestis L. – rozrazil polní
Veronica anagalloides GUSS. – rozrazil bažinný
Veronica austriaca L. – rozrazil rakouský
[V. dentata F. W. SCHMIDT – r. zubatý]
Veronica dentata viz V. austriaca
Veronica triloba (OPIZ) WIESB. – rozrazil trojlaločný
Vicia pannonica CRANTZ subsp. pannonica (ind.) – vikev panonská pravá
Vicia pannonica subsp. striata (BIEB.) NYMAN – vikev panonská červená
[V. striata BIEB. – v. žíhaná]
Vicia striata viz V. pannonica subsp. striata
Vignea viz Carex
Viola ambigua WALDST. et KIT. – violka obojetná (obojaká, stepní)
Viola lutea subsp. sudetica (WILLD.) NYMAN – violka žlutá sudetská
Viola pumila CHAIX – violka nízká
Viola stagnina KIT. ex SCHULT. – violka slatinná
Woodsia ilvensis (L.) R. BR. – kapradinka skalní

C3 Ohrožené
Achillea nobilis L. – řebříček sličný
Achillea pannonica SCHEELE – řebříček panonský
Achillea setacea WALDST. et KIT. – řebříček štětinolistý
Achyrophorus viz Hypochaeris
Aconitum anthora L. – oměj jedhoj (bledožlutý)
Aconitum callibotryon REICHENB. – oměj šalamounek
Aconitum variegatum L. – oměj různobarvý (pestrý, peřestý)
Aegonychon viz Lithospermum
Agrimonia procera WALLR. – řepík vonný
Alchemilla obtusa BUSER subsp. obtusa – kontryhel tupý pravý (k. tupolaločnatý pravý)
Alchemilla plicata BUSER – kontryhel řasnatý
Alchemilla straminea BUSER – kontryhel slámožlutý
Alchemilla suavis PLOCEK – kontryhel příjemný
Alectorolophus viz Rhinanthus
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Allium flavum L. – česnek žlutý
Allium schoenoprasum subsp. alpinum (DC.) ČELAK. – pažitka pobřežní horská (česnek
pažitka alpínská, č. pobřežní horský)
Alsine viz Stellaria
Alyssum montanum subsp. gmelinii (JORDAN et FOURR.) E. SCHMID – tařice (tařinka)
horská Gmelinova
Anagallis foemina MILLER – drchnička modrá
Anemone sylvestris L. – sasanka (sasankovka) lesní
Anthemis cotula L. – rmen smrdutý
Anthemis ruthenica BIEB. – rmen rusínský
Anthemis austriaca JACQ. – rmen rakouský
[Cota austriaca (JACQ.) C. H. SCHULTZ – marunek rakouský]
Anthericum liliago L. – bělozářka liliovitá
Aphanes arvensis L. – nepatrnec rolní
Aquilegia vulgaris L. – orlíček obecný
Arabis sagittata (BERTOL.) DC. – huseník střelovitý
Arnica montana L. – prha chlumní (arnika)
Artemisia pontica L. – pelyněk pontický
Arum maculatum L. s. str. – árón plamatý
Asperula tinctoria L. – mařinka barvířská
Asplenium viride HUDSON – sleziník zelený
Aster amellus L. s. l. – hvězdnice chlumní
Aster linosyris (L.) BERNH. – hvězdnice zlatovlásek
[Crinitina linosyris (L.) SOJÁK – zlatovlásek obecný (úzkolistý), Crinitaria linosyris (L.)
LESS., Linosyris vulgaris DC.]
Astragalus austriacus JACQ. – kozinec rakouský
Astragalus danicus RETZ. – kozinec dánský
Astragalus onobrychis L. – kozinec vičencovitý
Baeothryon viz Trichophorum
Batrachium fluitans (LAM.) WIMMER – lakušník vzplývavý (říční)
Batrachium trichophyllum (CHAIX emend. FREYN) VAN DEN BOSCH – lakušník niťolistý
(niťovitý, vláskovitý)
Biscutella laevigata subsp. varia (DUMORT.) ROUY et FOUC. – dvojštítek hladký proměnlivý
Bolboschoenus maritimus subsp. cymosus (REICHENB.) SOJÁK (tax.) – kamyšník přímořský
(hlíznatý) vrcholičnatý
Bolboschoenus maritimus (L.) PALLA subsp. maritimus (tax.) – kamyšník přímořský
(hlíznatý) pravý
Bromopsis viz Bromus
Bromus ramosus HUDSON s. str. – sveřep větevnatý
[Bromopsis ramosa (HUDSON) HOLUB s. str. – kostřavice větevnatá]
Butomus umbellatus L. – šmel okoličnatý
Calla palustris L. – ďáblík bahenní
Calycocorsus viz Willemetia
Campanula gentilis KOVANDA – zvonek jemný
Campanula glomerata subsp. farinosa (ROCHEL) KIRSCHLEGER – zvonek klubkatý
pomoučený (plstnatý)
Campanula latifolia L. (ind.) – zvonek širokolistý (širolistý)
Campanula sibirica L. – zvonek sibiřský
Cardamine matthioli MORETTI – řeřišnice Matthiolova (bělokvětá)
Cardamine trifolia L. – řeřišnice trojlistá (trojlístková)
Carex bigelowii subsp. rigida SCHULTZE-MOTEL – ostřice Bigelowova (holní) tuhá
Carex curvata KNAF – ostřice křivoklasá
[Vignea curvata (KNAF) SOJÁK – tuřice křivoklasá]
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Carex elata ALL. – ostřice vyvýšená
Carex ericetorum POLLICH – ostřice vřesovištní
Carex hartmanii CAJANDER – ostřice Hartmanova
Carex michelii HOST – ostřice Micheliova
Carex pauciflora LIGHTF. – ostřice chudokvětá
Carex pediformis subsp. rhizoides (BLYTT) LINDB. fil. – ostřice tlapkatá oddenkatá
[C. rhizina BLYTT ex LINDBLOM – o. tlapkatá]
Carex rhizina viz C. pediformis subsp. rhizoides
Carex supina WILLD. ex WAHLENB. – ostřice drobná (stepní)
Carex umbrosa HOST – ostřice stinná
Centaurea triumfettii ALL. – chrpa chlumní
[Cyanus triumfettii (ALL.) Á. LÖVE et D. LÖVE]
Cephalanthera damasonium (MILLER) DRUCE – okrotice bílá
Cephalanthera longifolia (L.) FRITSCH – okrotice dlouholistá (mečolistá)
Cerastium brachypetalum PERS. – rožec krátkoplátečný (drobnokvětý)
Cerastium semidecandrum L. – rožec pětimužný
Cerasus viz Prunus
Chamaebuxus viz Polygaloides
Chamaecytisus austriacus (L.) LINK – čilimník rakouský
Chamaecytisus × virescens (KOVÁTS ex NEILR.) DOSTÁL – čilimník zelenavý
Chrysaspis viz Trifolium
Cirsium eriophorum (L.) SCOP. – pcháč bělohlavý
Cirsium pannonicum (L. fil.) LINK – pcháč panonský
Clematis recta L. – plamének přímý
Corothamnus procumbens viz Cytisus procumbens
Corydalis pumila (HOST) REICHENB. – dymnivka nízká
Cota viz Anthemis
Crepis conyzifolia (GOUAN) DALLA TORRE – škarda velkoúborná
Crepis foetida subsp. rhoeadifolia (BIEB.) ČELAK. – škarda smrdutá mákolistá
[Crepis rhoeadifolia BIEB. – škarda mákolistá]
Crepis mollis subsp. hieracioides (WALDST. et KIT.) DOMIN – škarda měkká čertkusolistá
[Crepis succisifolia (ALL.) TAUSCH subsp. succisifolia – škarda čertkusovitá pravá]
Crepis rhoeadifolia viz C. foetida subsp. rhoeadifolia
Crepis succisifolia subsp. succisifolia viz C. mollis subsp. hieracioides
Crinitaria viz Aster
Crinitina viz Aster
Cyanus viz Centaurea
Cyclamen purpurascens MILLER – brambořík nachový
Cyperus fuscus L. – šáchor hnědý
Cytisus procumbens (WALDST. et KIT. ex WILLD.) SPRENGEL – čilimník (čilimníkovec)
poléhavý
[Corothamnus procumbens (WALDST. et KIT. ex WILLD.) C. PRESL – kručinkovec poléhavý,
Genista procumbens WALDST. et KIT. ex WILLD. – kručinka poléhavá]
Dactylorhiza majalis (REICHENB.) HUNT et SUMMERH. subsp. majalis – prstnatec májový
(širolistý) pravý
[D. comosa subsp. majalis (REICHENB.) P. D. SELL, D. fistulosa (MOENCH) BAUMANN et
KÜNKELE]
Dalanum viz Galeopsis
Dentaria glandulosa WALDST. et KIT. – kyčelnice žláznatá
Dianthus carthusianorum subsp. latifolius (GRISEB. et SCHENK) HEGI – hvozdík kartouzek
širolistý
Dianthus sabuletorum subsp. pontederae viz D. pontederae
Dianthus pontederae KERNER – hvozdík Pontederův
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[D. sabuletorum subsp. pontederae (KERNER) HOLUB – hvozdík panonský Pontederův
(drobnokvětý)]
Dictamnus albus L. – třemdava bílá
Diphasiastrum alpinum (L.) HOLUB – plavuník alpínský (alpský)
Diphasiastrum complanatum (L.) HOLUB – plavuník zploštělý
Dipsacus viz Virga
Dorycnium germanicum (GREMLI) RIKLI – bílojetel německý (hedvábný)
Dorycnium herbaceum VILL. – bílojetel bylinný
Draba viz Erophila
Drosera rotundifolia L. – rosnatka okrouhlolistá
Dryopteris affinis (LOWE) FRASER et JENKINS – kapraď rezavá
[Dryopteris pseudomas (WOLLASTON) HOLUB et POUZAR – kapraď plevinatá]
Dryopteris pseudomas viz D. affinis
Elatine hydropiper L. – úpor peprný
Eleocharis austriaca viz E. mamillata subsp. austriaca
Eleocharis mamillata subsp. austriaca (HAYEK) STRANDHEDE – bahnička bradavkatá
rakouská
[E. austriaca HAYEK – b. rakouská]
Eleocharis ovata (ROTH) ROEMER et SCHULTES – bahnička vejčitá
Epilobium alsinifolium VILL. – vrbovka žabincolistá
Epilobium obscurum SCHREB. – vrbovka tmavá
Epipactis atrorubens (HOFFM.) BESSER – kruštík tmavočervený
Epipactis purpurata SM. – kruštík modrofialový
[Epipactis viridiflora HOFFM. ex KROCKER]
Equisetum pratense EHRH. – přeslička luční
Equisetum hyemale L. – přeslička zimní
[Hippochaete hyemalis (L.) BRUHIN – cídivka zimní (přezimující)]
Equisetum × litorale KÜHLEW ex RUPR. – přeslička pobřežní
Equisetum ramosissimum DESF. – přeslička větevnatá
[Hippochaete ramosissima (DESF.) BÖRNER – cídivka větevnatá]
Erica herbacea L. – vřesovec pleťový (masový)
Erigeron podolicus BESSER – turan podolský
Erophila spathulata LÁNG – osívka kulatoplodá (kopisťovitá)
Erysimum crepidifolium REICHENB. – trýzel škardolistý
Erysimum diffusum EHRH. – trýzel rozvětvený (šedavý)
Erysimum odoratum EHRH. – trýzel vonný
Euphorbia epithymoides L. – pryšec mnohobarvý
[E. polychroma KERNER, Tithymalus polychromus (KERNER) PROCHANOV]
Euphorbia esula L. subsp. riparia (SCHUR) ined. (tax.) – pryšec obecný poříční
[Tithymalus esula (L.) SCOP. subsp. riparius (SCHUR) CHRTEK et K ÍSA]
Euphorbia falcata L. – pryšec srpovitý
[Tithymalus falcatus (L.) KLOTZSCH et GARCKE]
Euphorbia polychroma viz E. epithymoides
Euphorbia stricta L. – pryšec tuhý
[Tithymalus strictus (L.) KLOTZSCH et GARCKE]
Euphrasia nemorosa (PERS.) WALLR. – světlík větvený (hajní, větevnatý)
Festuca pseudovina HACKEL ex WIESB. – kostřava slanomilná
Ficaria calthifolia REICHENB. – orsej blatoucholistý
Filago arvensis L. – bělolist rolní
[Logfia arvensis (L.) HOLUB – bělolístka rolní]
Filago minima (SM.) PERS. – bělolist nejmenší
[Logfia minima (SM.) DUMORT. – bělolístka nejmenší (písečná)]
Ř
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Fraxinus angustifolia subsp. danubialis POUZAR – jasan úzkolistý podunajský
Gagea minima (L.) KER-GAWLER – křivatec nejmenší
Galanthus nivalis L. – sněženka podsněžník
Galeopsis angustifolia (EHRH.) HOFFM. – konopice úzkolistá
Galium valdepilosum H. BR. – svízel moravský
Genista viz Cytisus
Gentiana viz Gentianopsis
Gentianopsis ciliata (L.) MA – hořec brvitý (trličník brvitý, hořečka brvitá)
[Gentiana ciliata L. – hořec brvitý]
Glechoma hirsuta WALDST. et KIT. – popenec chlupatý
Glyceria nemoralis (UECHTR.) UECHTR. et KOERNICKE – zblochan hajní
Gymnadenia conopsea (L.) R. BR. subsp. conopsea – pětiprstka žežulník (obecná) pravá
Heleocharis viz Eleocharis
Hieracium alpinum L. – jestřábník alpský
Hieracium apatelium NAEGELI et PETER – jestřábník klamný
[Pilosella apatelia (NAEGELI et PETER) SOJÁK – chlupáček klamný]
Hieracium arvicola NAEGELI et PETER – jestřábník rolní
[Pilosella arvicola (NAEGELI et PETER) SOJÁK – chlupáček rolní]
Hieracium atratum agg. – jestřábník černý
[H. atratum FRIES incl. H. kavinae ZLATNÍK, H. polycephalum VELEN., H. sternbergii
ZLATNÍK, H. sudeticola (ZAHN) ZLATNÍK, H. velenovskyanum ZLATNÍK]
Hieracium aurantiacum L. (ind.) – jestřábník oranžový
[Pilosella aurantiaca (L.) F. W. SCHULTZ et C. H. SCHULTZ – chlupáček oranžový]
Hieracium auriculoides LÁNG – jestřábník sličný
[H. pannonicum NAEGELI et PETER, Pilosella auriculoides (LÁNG) F. W. SCHULTZ
– chlupáček sličný]
Hieracium bifidum KIT. ex HORNEM. – jestřábník dvouklaný
Hieracium caesium (FRIES) FRIES – jestřábník sivý
Hieracium calodon TAUSCH ex PETER – jestřábník tuhochlupý
[Pilosella calodon (TAUSCH ex PETER) SOJÁK – chlupáček tuhochlupý]
Hieracium decipiens TAUSCH – jestřábník klamný
Hieracium echioides LUMN. – jestřábník hadincovitý
[Pilosella echioides (LUMN.) F. W. SCHULTZ et C. H. SCHULTZ – chlupáček hadincový]
Hieracium fallacinum F. W. SCHULTZ – jestřábník klamavý
[Pilosella fallacina (F. W. SCHULTZ) C. H. SCHULTZ – chlupáček klamavý]
Hieracium iseranum (UECHTR.) UECHTR. – jestřábník jizerský
[Pilosella iserana (UECHTR.) SOJÁK – chlupáček jizerský]
Hieracium macrostolonum G. SCHNEIDER – jestřábník šlahounový
[Pilosella macrostolona (G. SCHNEIDER) SOJÁK – chlupáček šlahounový]
Hieracium nigritum UECHTR. [incl. H. pseudeximium (G. SCHNEIDER) ZLATNÍK] –
jestřábník načernalý [incl. j. velkokvětý]
Hieracium piloselliflorum NAEGELI et PETER – jestřábník dlouhovětvý
[Pilosella piloselliflora (NAEGELI et PETER) SOJÁK – chlupáček dlouhovětvý]
Hieracium prenanthoides VILL. – jestřábník věsenkovitý
Hieracium rothianum WALLR. – jestřábník štětinatý
[Pilosella rothiana (WALLR.) F. W. SCHULTZ et C. H. SCHULTZ – chlupáček štětinatý]
Hieracium sciadophorum NAEGELI et PETER – jestřábník vrcholíkový
[Pilosella sciadophora (NAEGELI et PETER) SOJÁK – chlupáček vrcholíkový,
P. corymbulifera ARVET-TOUVET]
Hieracium stygium UECHTR. – jestřábník kalný
Hieracium sudeticum STERNBERG – jestřábník sudetský
Hieracium tephroglaucum NAEGELI et PETER – jestřábník sivošedý
[Pilosella tephroglauca (NAEGELI et PETER) SOJÁK – chlupáček sivošedý]
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Hierochloë australis (SCHRADER) ROEMER et SCHULTES – tomkovice jižní
Hippochaete viz Equisetum
Honorius viz Ornithogalum
Hottonia palustris L. – žebratka bahenní
Huperzia selago (L.) BERNH. ex SCHRANK et MART. – vranec jedlový
Hydrocotyle vulgaris L. – pupečník obecný (štítovitý)
Hylotelephium viz Sedum
Hyoscyamus niger L. – blín černý
Hypericum humifusum L. – třezalka rozprostřená
Hypochaeris maculata L. – prasetník plamatý
[Trommsdorfia maculata (L.) BERNH. – náholník plamatý]
Hypochaeris uniflora VILL. – prasetník jednoúborný
[Trommsdorfia uniflora (VILL.) SOJÁK – náholník jednoúborný]
Inula ensifolia L. – oman mečolistý
Inula hirta L. – oman srstnatý
Inula oculus-christi L. – oman oko Kristovo (zlatožlutý)
Iris sibirica L. – kosatec sibiřský
Isolepis setacea (L.) R. BR. – bezosetka štětinovitá
Jovibarba globifera (L.) PARNELL – netřesk (netřeskovec, nechrastec) výběžkatý
[J. sobolifera (SIMS) OPIZ, Sempervivum soboliferum SIMS – netřesk výběžkatý]
Jovibarba sobolifera viz J. globifera
Juncus acutiflorus EHRH. ex HOFFM. – sítina ostrokvětá
Juncus alpino-articulatus CHAIX – sítina alpská
Juncus ranarius PERR. et SONG. – sítina slanomilná (skokaní)
[J. ambiguus auct. non GUSS.]
Juniperus communis L. subsp. communis – jalovec obecný pravý
Lactuca perennis L. – locika vytrvalá
Lactuca quercina L. – locika dubolistá
Lactuca viminea (L.) J. PRESL et C. PRESL – locika prutnatá (ouškatá)
[Scariola viminea (L.) F. W. SCHMIDT – prutnatka ouškatá]
Lappula squarrosa (RETZ.) DUMORT. – strošek pomněnkový
Laserpitium latifolium L. – hladýš širolistý
Laserpitium prutenicum L. – hladýš pruský (luční)
Lathyrus latifolius L. – hrachor širolistý
Lathyrus linifolius (REICHARD) BÄSSLER – hrachor horský (modrající)
Ledum palustre L. – rojovník bahenní
Leersia oryzoides (L.) SWARTZ – tajnička rýžovitá
Leopoldia viz Muscari
Leucojum vernum L. – bledule jarní
Ligusticum mutellina (L.) CRANTZ – koprníček bezobalný
[Mutellina purpurea (POIRET) THELL., Meum mutellina GAERTNER]
Limosella aquatica L. – blatěnka vodní
Linaria genistifolia (L.) MILLER – lnice kručinkolistá
Linosyris viz Aster
Linum tenuifolium L. – len tenkolistý
Lithospermum purpurocaeruleum L. – kamejka modronachová
[Aegonychon purpurocaeruleum (L.) HOLUB – kamejnice modronachová]
Logfia viz Filago
Lonicera caprifolium L. (ind.?) – zimolez kozí list (popínavý)
Lotus glaber MILLER – štírovník tenkolistý (úzkolistý)
[L. tenuis WALDST. et KIT.]
Luzula sudetica (WILLD.) SCHULTES – bika sudetská
Lycopodium annotinum L. – plavuň pučivá
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Lycopodium viz také Huperzia
Lysimachia viz Naumburgia
Malva pusilla SM. – sléz nizounký (nízký)
Matteuccia struthiopteris (L.) TOD. (ind.) – pérovník pštrosí
Medicago minima (L.) BARTAL. – tolice nejmenší
Melampyrum arvense L. – černýš rolní
Melampyrum bohemicum KERNER (nom.; tax.) – černýš český
Melampyrum cristatum L. – černýš hřebenitý
Melica ciliata L. – strdivka brvitá
Melica picta C. KOCH – strdivka zbarvená (jazýčkatá)
Melilotus altissima THUILL. – komonice nejvyšší (vysoká)
Melittis melissophyllum L. s. l. – medovník meduňkolistý (velkokvětý)
Menyanthes trifoliata L. – vachta trojlistá
Meum viz Ligusticum
Minuartia setacea (THUILL.) HAYEK – kuřička štětinkatá (vláskovitá)
Monotropa hypopitys L. – hnilák smrkový (žlutavý, chlupatý)
Muscari comosum (L.) MILLER – modřenec chocholatý
[Leopoldia comosa (L.) PARLAT. – modravec chocholatý]
Mutellina viz Ligusticum
Myosurus minimus L. – myší ocásek nejmenší (ocásek myší)
Myriophyllum verticillatum L. – stolístek přeslenitý
Nasturtium officinale R. BR. – potočnice lékařská
Naumburgia thyrsiflora (L.) REICHENB. – bazanovec kytkokvětý
Noccaea viz Thlapsi
Odontites viz Orthantha
Ononis repens L. – jehlice plazivá
Orchis mascula subsp. signifera (VEST) SOÓ – vstavač mužský znamenaný
Ornithogalum nutans L. (ind.?) – snědek nicí
[Honorius nutans (L.) S. F. GRAY – snědovec nicí]
Ornithogalum umbellatum L. – snědek chocholičnatý (chocholíkatý)
Orobanche alba STEPHAN ex WILLD. – záraza bílá (mateřídoušková)
Orobanche caryophyllacea SM. – záraza hřebíčková
Orobanche elatior SUTTON – záraza vyšší
Orobanche lutea BAUMG. – záraza žlutá
Orthantha lutea (L.) KERNER ex WETTST. – zahořanka žlutá
[Odontites luteus (L.) CLAIRV. – zdravínek žlutý]
Otites viz Silene
Oxycoccus hagerupii viz O. palustris
Oxycoccus palustris PERS. – klikva bahenní
[O. hagerupii Á. LÖVE et D. LÖVE – k. Hagerupova]
Oxytropis pilosa (L.) DC. – vlnice chlupatá
Padellus viz Prunus
Papaver confine JORDAN – mák časný (čihovitý)
Pedicularis sylvatica L. – všivec lesní (mokřadní, ladní)
Peucedanum alsaticum L. – smldník alsaský (žlutavý)
Phyteuma nigrum F. W. SCHMIDT – zvonečník černý
Pilosella viz Hieracium
Pinus rotundata LINK – borovice blatka (bažinná)
Pistolochia viz Corydalis
Platanthera bifolia (L.) L. C. RICHARD – vemeník dvoulistý
Platanthera chlorantha (CUSTER) REICHENB. – vemeník zelenavý
Poa remota FORSELLES – lipnice oddálená (rozkladitá)
Polemonium caeruleum L. (ind.) – jirnice modrá
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Polygala chamaebuxus L. – zimostrázek alpský (nízký)
[Polygaloides chamaebuxus (L.) O. SCHWARZ]
Polygala major JACQ. – vítod větší
Polygaloides chamaebuxus viz Polygala chamaebuxus
Potamogeton lucens L. – rdest světlý
Potamogeton obtusifolius MERT. et KOCH – rdest tupolistý
Potentilla collina WIBEL (tax.) – mochna chlumní
Primula veris subsp. canescens (OPIZ) HAYEK – prvosenka jarní šedavá
Prunella grandiflora (L.) SCHOLLER – černohlávek velkokvětý
Prunella laciniata (L.) L. – černohlávek dřípený (dřípatý)
Prunus mahaleb subsp. simonkaii PÉNZES – mahalebka obecná Simonkaiova
[Cerasus mahaleb subsp. simonkaii (PÉNZES) TERPÓ – třešeň mahalebka východní, Padellus
mahaleb subsp. simonkaii (PÉNZES) SOJÁK – mahalebka obecná Simonkaiova]
Pseudolysimachion maritimum (L.) Á. LÖVE et D. LÖVE – rozrazil (úložník, čestec)
dlouholistý
[P. longifolium auct. fl. eur., Veronica maritima L. – rozrazil dlouholistý]
Pseudolysimachion orchideum (CRANTZ) T. WRABER – rozrazil (úložník, čestec) vstavačovitý
[Veronica orchidea CRANTZ – rozrazil vstavačovitý]
Pulmonaria mollissima KERNER (tax.) – plicník měkký
Pulsatilla scherfelii (ULLEPITSCH) SKALICKÝ – koniklec bílý
Ranunculus aconitifolius L. – pryskyřník omějolistý
Ranunculus arvensis L. – pryskyřník rolní
Ranunculus cassubicus agg. – pryskyřník kašubský
Ranunculus viz také Batrachium, Ficaria
Rapistrum perenne (L.) ALL. – řepovník vytrvalý
Rhinanthus alectorolophus (SCOP.) POLLICH – kokrhel luštinec (huňatý)
Rosa gallica L. – růže galská
Rosa jundzillii BESSER – růže Jundzillova (drsnolistá)
Rubus austroslovacus TRÁVNÍ EK ined. – ostružiník jihoslovenský
Rubus canescens DC. – ostružiník šedavý
Rubus elatior FOCKE ex GREMLI – ostružiník chloupkatý
Rubus epipsilos FOCKE – ostružiník pošumavský
Rubus glivicensis (SUDRE) SPRIBILLE – ostružiník hlivický
Rubus graeciensis MAURER – ostružiník sametový
Rubus nemorosus HAYNE et WILLD. – ostružiník hajní
Rubus nessensis subsp. scissoides H. E. WEBER – ostružiník vzpřímený mnohoostný
Rubus portae-moravicae HOLUB et TRÁVNÍ EK ined. – ostružiník hustovětvý
Rubus praecox BERTOL. (tax.) – ostružiník hruboostný
Rubus radellus SPRIBILLE ex ZIELI SKI ined. – ostružiník pohraniční
Rubus rudis WEIHE – ostružiník krátkožlázkatý
Rubus saxatilis L. – ostružiník skalní
Rubus siemianicensis SPRIBILLE – ostružiník polský
Rubus sprengelii WEIHE – ostružiník tenkovětvý
Rubus silvae-bohemicae HOLUB et TRÁVNÍ EK ined. – ostružiník tmavý
Rubus vratnensis HOLUB – ostružiník kokořínský
Sagina saginoides (L.) KARSTEN – úrazník skalní (horský)
Salix daphnoides VILL. – vrba lýkovcová
Salix rosmarinifolia L. – vrba rozmarýnolistá
Salsola australis R. BR. – slanobýl ruský (pichlavý)
Saxifraga bulbifera L. – lomikámen cibulkatý
Saxifraga paniculata MILLER – lomikámen vždyživý (latnatý)
Saxifraga tridactylites L. – lomikámen tříprstý
Scabiosa canescens WALDST. et KIT. – hlaváč šedavý (vonný)
Č
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Scariola viz Lactuca
Scilla vindobonensis SPETA – ladoňka vídeňská
[S. bifolia auct. non L.]
Scirpus viz Bolboschoenus, Isolepis
Scleranthus polycarpos L. – chmerek mnohoplodý
Scorzonera austriaca WILLD. – hadí mord (hadomord) rakouský
Scorzonera humilis L. – hadí mord (hadomord) nízký
Scrophularia scopolii HOPPE – krtičník žláznatý
Scrophularia umbrosa DUMORT. – krtičník křídlatý
Sedum alpestre VILL. – rozchodník horský (alpínský)
Sedum telephium L. – rozchodník nachový
[S. purpurascens KOCH, Hylotelephium triphyllum (HAW.) HOLUB – rozchodníkovec
nachový]
Sempervivum viz Jovibarba
Seseli annuum L. – sesel roční
Seseli hippomarathrum JACQ. – sesel fenyklový (číškovitý)
Silaum silaus (L.) SCHINZ et THELL. – koromáč olešníkový (luční)
Silene otites (L.) WIBEL s. str. – silenka ušnice
[Otites cuneifolia RAFIN. s. str. – ušnice obecná]
Soldanella montana WILLD. – dřípatka horská
Sorbus carpatica BORBÁS – jeřáb karpatský
Sorbus danubialis (JÁV.) PRODAN – jeřáb dunajský
Spiraea salicifolia L. (ind.) – tavolník vrbolistý
Stachys alpina L. – čistec alpínský (alpský)
Staphylea pinnata L. – klokoč zpeřený
Stellaria longifolia MÜHLENB. ex WILLD. – ptačinec dlouholistý
Stellaria palustris RETZ. – ptačinec bahenní
Stellaria neglecta WEIHE – ptačinec přehlížený
[Alsine neglecta (WEIHE) Á. LÖVE et D. LÖVE – žabinec přehlížený]
Stipa joannis ČELAK. – kavyl Ivanův (svatojánský)
Stipa pulcherrima C. KOCH – kavyl sličný
Taraxacum fascinans KIRSCHNER, MIKOLÁŠ et ŠT PÁNEK – pampeliška čarovná
Taraxacum franconicum SAHLIN – pampeliška franská
Taraxacum gelertii RAUNK. – pampeliška Gelertova
Taraxacum hollandicum VAN SOEST – pampeliška nizozemská
Taraxacum subalpinum HUDZIOK – pampeliška sličná
Taxus baccata L. – tis červený
Tetragonolobus maritimus (L.) ROTH – ledenec přímořský (žlutý, luštinatý)
Teucrium botrys L. – ožanka hroznatá
Thalictrum lucidum L. – žluťucha lesklá
Thalictrum minus L. s. l. – žluťucha menší
Thelypteris palustris SCHOTT – kapradiník bažinný
Thesium alpinum L. – lněnka alpská
Thesium linophyllon L. – lněnka lnolistá (žlutavá)
Thlaspi montanum L. – penízek horský (chlumní)
[Noccaea montana (L.) K. F. MEYER – penízkovec chlumní]
Thymus glabrescens WILLD. – mateřídouška olysalá
Tithymalus viz Euphorbia
Trichophorum cespitosum (L.) HARTMAN – suchopýrek trsnatý
Trifolium fragiferum L. s. l. – jetel jahodnatý
Trifolium ochroleucum HUDSON – jetel bledožlutý
Trifolium rubens L. – jetel červenavý (načervenalý, válcovitý)
Trifolium spadiceum L. – jetel kaštanový
Ě
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[Chrysaspis spadicea (L.) GREENE – dětel kaštanový]
Trollius altissimus CRANTZ – upolín evropský (nejvyšší, luční)
[T. europaeus auct. non L.]
Trommsdorfia viz Hypochaeris
Valerianella dentata subsp. eriosperma (WALLR.) HOLUB – kozlíček zubatý vlnoplodý
Verbascum blattaria L. – divizna švábovitá (hroznatá)
Verbascum phoeniceum L. – divizna brunátná
Verbena officinalis L. – sporýš lékařský
Veronica catenata PENNELL – rozrazil vodní (pobřežní)
Veronica praecox ALL. – rozrazil časný
Veronica prostrata L. – rozrazil rozprostřený
Veronica viz také Pseudolysimachion
Vicia cassubica L. – vikev kašubská
Vicia lathyroides L. – vikev hrachorovitá
Vicia pisiformis L. – vikev hrachovitá
Vignea viz Carex
Viola canina subsp. ruppii (ALL.) SCHÜBLER et MART. (nom., tax.) – violka psí horská (psí
Ruppova)
[V. ruppii ALL. – v. Ruppova]
Viola rupestris F. W. SCHMIDT – violka písečná (skalní, pískomilná)
Viola ruppii viz V. canina subsp. ruppii
Viola saxatilis subsp. polychroma viz V. tricolor subsp. polychroma
Viola saxatilis subsp. saxatilis viz V. tricolor subsp. saxatilis
Viola tricolor subsp. polychroma (KERNER) MURR (tax.) – violka trojbarevná
různobarevná
[V. saxatilis subsp. polychroma (KERNER) KIRSCHNER et SKALICKÝ – v. skalní
různobarevná (v. suťová mnohobarevná)]
Viola tricolor subsp. saxatilis (F. W. SCHMIDT) ARCANG. – violka trojbarevná skalní
[V. saxatilis F. W. SCHMIDT subsp. saxatilis – v. skalní (suťová) pravá]
Virga pilosa (L.) HILL – štětička chlupatá
[Dipsacus pilosus L. – štětka chlupatá]
Viscum laxum subsp. abietis (WIESB.) O. SCHWARZ – jmelí jehličnanové jedlové
Vulpia myuros (L.) C. C. GMELIN – mrvka myší ocásek (latnatá)
Willemetia stipitata (JACQ.) DALLA TORRE – pleška stopkatá
[Calycocorsus stipitatus (JACQ.) RAUSCHERT]

C4 Vzácnější taxony vyžadující další pozornost
C4a Vzácnější vyžadující pozornost – méně ohrožené
Achillea millefolium subsp. sudetica (OPIZ) OBORNY (tax.) – řebříček obecný sudetský
Abies alba MILLER – jedle bělokorá
Aconitum altissimum subsp. altissimum viz A. lycoctonum subsp. lycoctonum
Aconitum lycoctonum L. emend. KOELLE subsp. lycoctonum – oměj vlčí mor pravý
[Aconitum altissimum MILLER subsp. altissimum, A. vulparia REICHENB. sec. GÁYER subsp.
vulparia]
Adenostyles alliariae (GOUAN) KERNER – havez česnáčková
Aethusa cynapioides (BIEB.) NYMAN – tetlucha vznešená
[A. cynapium subsp. cynapioides (BIEB.) NYMAN – t. kozí pysk vyšší]
Aethusa cynapium subsp. cynapioides viz A. cynapioides
Agropyron viz Elytrigia
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Agrostis vinealis SCHREBER – psineček tuhý
Alchemilla filicaulis BUSER subsp. filicaulis – kontryhel tenkolodyžný pravý
Alchemilla gruneica PLOCEK – kontryhel grúňský
Allium senescens subsp. montanum (F. W. SCHMIDT) HOLUB – česnek šerý horský
Alyssum montanum L. subsp. montanum – tařice (tařinka) horská pravá
Alyssum viz také Aurinia
Anchusa officinalis L. – pilát lékařský
Anthemis tinctoria L. – rmen barvířský
[Cota tinctoria (L.) J. GAY – marunek barvířský]
Anthericum ramosum L. – bělozářka větvitá
Anthriscus cerefolium subsp. trichosperma (SCHULTES) ARCANG. – kerblík třebule
štětinoplodý
[A. longirostris BERTOL. – k. štětinoplodý]
Anthriscus longirostris viz A. cerefolium subsp. trichosperma
Anthyllis vulneraria subsp. polyphylla (KIT. ex SER.) NYMAN – úročník bolhoj mnoholistý
[A. macrocephala WENDER. – ú. mnoholistý]
Anthyllis macrocephala viz A. vulneraria subsp. polyphylla
Arctium nemorosum LEJ. – lopuch hajní
Armeria vulgaris WILLD. subsp. vulgaris – trávnička obecná pravá
Arum alpinum viz A.cylindraceum
Arum cylindraceum GASPARR. (tax.) – árón východní (alpský)
[A. alpinum SCHOTT et KOTSCHY]
Aruncus vulgaris RAFIN. – udatna lesní
Atriplex oblongifolia WALDST. et KIT. – lebeda podlouhlolistá
Aurinia saxatilis subsp. arduini (FRITSCH) DOSTÁL – tařice skalní Arduinova
[Alyssum arduini FRITSCH]
Avenula pratensis subsp. hirtifolia (PODP.) HOLUB – ovsíř luční chlupatý
Barbarea arcuata viz B. vulgaris subsp. arcuata
Barbarea stricta ANDRZ. – barborka přitisklá (tuhá)
Barbarea vulgaris subsp. arcuata (J. PRESL et C. PRESL) REICHENB. – barborka obecná
obloučnatá
[B. arcuata (OPIZ) REICHENB. – barborka obloučnatá]
Batrachium circinatum (SIBTH.) SPACH – lakušník okrouhlý
Berberis vulgaris L. – dřišťál obecný
Berula erecta (HUDSON) COVILLE – potočník vzpřímný
Bismalva viz Malva
Blechnum spicant L. – žebrovice různolistá
[Struthiopteris spicant (L.) WEISS]
Bothriochloa ischaemum (L.) KENG – vousatka prstnatá
Bromus japonicus THUNB. ex MURRAY – sveřep japonský
Caltha palustris subsp. cornuta (SCHOTT, NYMAN et KOTSCHY) HEGI (tax.) – blatouch
bahenní růžkatý
Caltha palustris subsp. procumbens (BECK) NEUMAYER – blatouch bahenní poléhavý
(položený)
Campanula moravica (SPITZNER) KOVANDA – zvonek moravský
Carduus nutans L. – bodlák nicí
Carex bohemica SCHREBER – ostřice šáchorovitá (česká)
[Vignea bohemica (SCHREBER) SOJÁK – tuřice česká]
Carex buekii WIMMER – ostřice Buekova (banátská)
Carex cespitosa L. – ostřice trsnatá
Carex disticha HUDSON – ostřice dvouřadá
[Vignea disticha (HUDSON) PETER – tuřice dvouřadá]
Carex flava L. – ostřice rusá
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Carex humilis LEYSSER – ostřice nízká
Carex otrubae PODP. – ostřice Otrubova
[Vignea otrubae (PODP.) SOJÁK – tuřice Otrubova]
Carex paniculata L. – ostřice latnatá
[Vignea paniculata (L.) REICHENB. – tuřice latnatá]
Carex pendula HUDSON – ostřice převislá
Carex polyphylla KAR. et KIR. – ostřice mnoholistá
[Vignea polyphylla (KAR. et KIR. pro Carex)]
Carex pseudocyperus L. – ostřice nedošáchor (pašáchor)
Carex riparia CURTIS – ostřice pobřežní
Centaurea cyanus L. – chrpa modrá (modrák)
[Cyanus segetum HILL]
Centaurea jacea subsp. oxylepis (WIMMER et GRAB.) HAYEK – chrpa luční ostroperá
[C. oxylepis WIMMER et GRAB. – ch. ostroperá, Jacea oxylepis (WIMMER et GRAB.) SOJÁK –
chrpina ostroperá]
Centaurea oxylepis viz C. jacea subsp. oxylepis
Centaurea pseudophrygia C. A. MEYER – chrpa parukářka
[C. phrygia L., Jacea phrygia (L.) SOJÁK – chrpina parukářka]
Centaurium erythraea RAFN – zeměžluč hořká
Cerastium lucorum SCHUR emend. MÖSCHL – rožec hajní
Cerinthe minor L. – voskovka menší
Chamaecytisus ratisbonensis (SCHÄFFER) ROTHM. – čilimník řezenský
Chamerion viz Epilobium
Chondrilla juncea L. – radyk prutnatý
Chrysosplenium oppositifolium L. – mokrýš vstřícnolistý
Cicerbita alpina (L.) WALLR. – mléčivec alpský
Circaea alpina L. – čarovník alpský
Cirsium acaule SCOP. – pcháč bezlodyžný
Comarum viz Potentilla
Cornus hungarica (KÁRPÁTI) SOÓ – svída uherská
[Swida hungarica (KÁRPÁTI) SOJÁK ]
Cornus mas L. – dřín jarní (svída dřín, dřín obecný)
Corydalis intermedia (L.) MÉRAT – dymnivka bobovitá
[C. fabacea (RETZ.) PERS.]
Corydalis solida (L.) CLAIRV. – dymnivka plná
Cota viz Anthemis
Cotoneaster integerrimus MED. – skalník celokrajný
Cotoneaster niger subsp. moravicus HRAB.-UHR. (tax.) – skalník černý moravský
Cucubalus baccifer L. – nadmutice bobulnatá
Cyanus viz Centaurea
Cynodon dactylon (L.) PERS. – troskut prstnatý
Dactylorhiza fuchsi (DRUCE) SOÓ subsp. fuchsii – prstnatec Fuchsův pravý
[D. longibracteata (F. W. SCHMIDT) HOLUB]
Daphne mezereum L. – lýkovec jedovatý
Dasystephana viz Gentiana
Dentaria enneaphyllos L. – kyčelnice devítilistá
Dianthus armeria L. – hvozdík svazčitý
Doronicum austriacum JACQ. – kamzičník rakouský
Eleocharis mamillata (LINDB. fil.) LINDB. fil. subsp. mamillata – bahnička bradavkatá pravá
Elytrigia intermedia (HOST) NEVSKI s. l. – pýr prostřední
Empetrum nigrum L. s. str. – šicha černá
Epilobium dodonaei VILL. – vrbovka rozmarýnolistá
[Chamerion dodonaei (VILL.) HOLUB – vrbka rozmarýnolistá]
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Epilobium palustre L. – vrbovka bahenní
Epipactis helleborine (L.) CRANTZ subsp. helleborine – kruštík širolistý pravý
Equisetum telmateia EHRH. – přeslička největší
Erigeron macrophyllus HERBICH – turan velkolistý
Euonymus verrucosa SCOP. – brslen bradavičnatý
Euphorbia amygdaloides L. – pryšec mandloňový (mandloňovitý)
[Tithymalus amygdaloides (L.) HILL]
Euphorbia virgata WALDST. et KIT. – pryšec prutnatý
[E. virgultosa KLOKOV, Tithymalus tommasinianus (BERTOL.) SOJÁK, T. virgultosus (KLOKOV)
HOLUB]
Festuca pallens HOST – kostřava sivá
Festuca supina SCHUR – kostřava nízká
Festuca valesiaca SCHLEICHER ex GAUD. – kostřava walliská
Galium boreale L. – svízel severní
Galium spurium L. – svízel pochybný (klamavý)
Genista pilosa L. – kručinka chlupatá
Gentiana asclepiadea L. – hořec tolitovitý
[Dasystephana asclepiadea (L.) BORKH. – hořepník tolitovitý, Pneumonanthe asclepiadea
(L.) F. W. SCHMIDT]
Geranium sanguineum L. – kakost krvavý
Gnaphalium norvegicum GUNN. – protěž norská
[Omalotheca norvegica (GUNN.) C. H. SCHULTZ et F. W. SCHULTZ – protěžec norský]
Hacquetia epipactis (SCOP.) DC. – hvězdnatec zubatý (čemeřicový)
Heleocharis viz Eleocharis
Helictotrichon viz Avenula
Hieracium cymosum L. – jestřábník chocholičnatý
[Pilosella cymosa (L.) F. W. SCHULTZ et C. H. SCHULTZ – chlupáček chocholičnatý]
Hieracium glaucescens BESSER – jestřábník šedozelený
[Pilosella glaucescens (BESSER) SOJÁK – chlupáček šedozelený]
Hieracium glaucinum JORDAN (tax.) – jestřábník nasivělý
Hieracium glomeratum FROEL. – jestřábník klubkatý
[H. ambiguum EHRH., nom. nudum – j. měnivý, Pilosella glomerata (FROEL.) ARVETTOUVET – chlupáček klubkatý]
Hieracium maculatum SCHRANK – jestřábník skvrnitý
Hieracium onosmoides FRIES – jestřábník ruměnicovitý
Hieracium saxifragum FRIES – jestřábník lomikamenovitý
Hieracium schmidtii TAUSCH – jestřábník bledý
Hieracium schultesii F. W. SCHULTZ – jestřábník Schultesův
[Pilosella schultesii (F. W. SCHULTZ) F. W. SCHULTZ et C. H. SCHULTZ – chlupáček
Schultesův]
Hieracium wiesbaurianum UECHTR. – jestřábník Wiesbaurův
Hieracium zizianum TAUSCH – jestřábník Zizův
[Pilosella ziziana (TAUSCH) F. W. SCHULTZ et C. H. SCHULTZ – chlupáček Zizův]
Imperatoria ostruthium L. (ind.?) – všedobr horní
Inula salicina L. subsp. salicina – oman vrbolistý pravý
Isopyrum thalictroides L. – zapalice žluťuchovitá
Jacea viz Centaurea
Knautia drymeia HEUFFEL – chrastavec křovištní (doubravní)
[Trichera drymeia (HEUFFEL) NYMAN]
Knautia dipsacifolia (SCHRANK) KREUTZER – chrastavec lesní
[Knautia maxima (OPIZ) ORTMANN, Trichera maxima (OPIZ) HOLUB]
Knautia maxima viz K. dipsacifolia
Kohlrauschia prolifera (L.) KUNTH – hvozdíček prorostlý
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Lavatera thuringiaca L. – slézovec durynský
Lemna gibba L. – okřehek hrbatý
Lemna trisulca L. – okřehek trojbrázdý
Lemna turionifera LANDOLT – okřehek červený
Libanotis pyrenaica subsp. bipinnata (ČELAK.) HOLUB – žebřice pyrenejská úzkolistá
Lilium martagon L. – lilie zlatohlavá (zlatohlávek)
Listera ovata (L.) R. BR. – bradáček vejčitý
Loranthus europaeus JACQ. – ochmet evropský
Lunaria rediviva L. – měsíčnice vytrvalá
Lycopsis arvensis L. – prlina rolní
Malva alcea L. – sléz velkokvětý
[Bismalva alcea (L.) MED. – slézovník velkokvětý]
Melandrium viz Silene
Melica transsilvanica SCHUR – strdivka sedmihradská
Meum athamanticum JACQ. – koprník štětinolistý
Mulgedium viz Cicerbita
Myosotis caespitosa C. F. SCHULTZ – pomněnka trsnatá
Myosotis discolor PERS. – pomněnka různobarvá
Myosotis sparsiflora POHL – pomněnka řídkokvětá
Neottia nidus-avis (L.) L. C. RICHARD – hlístník hnízdák
Nonea pulla (L.) DC. – pipla osmahlá
Omalotheca viz Gnaphalium
Omphalodes scorpioides (HAENKE) SCHRANK – pupkovec pomněnkový
Papaver argemone L. – mák polní
Papaver dubium L. s. str. – mák pochybný
Pastinaca opaca viz P. sativa subsp. urens
Pastinaca sativa subsp. urens (GODRON) ČELAK. – pastinák setý tmavý
[P. opaca BERNH. – p. palčivý (matný)]
Petasites kablikianus TAUSCH ex BERCHTOLD – devětsil Kablíkové
Petrorhagia viz Kohlrauschia
Peucedanum cervaria (L.) LAPEYR. – smldník jelení
Peucedanum oreoselinum (L.) MOENCH – smldník olešníkovitý
Peucedanum viz také Imperatoria
Phleum rhaeticum (HUMPHRIES) RAUSCHERT – bojínek švýcarský (alpský)
Pilosella viz Hieracium
Pinus × pseudopumilio (WILLK.) BECK – borovice rašelinná (slaťová)
Pneumonanthe viz Gentiana
Polygala oxyptera viz P. multicaulis
Polygala multicaulis TAUSCH – vítod ostrokřídlý
[Polygala oxyptera REICHENB.]
Polystichum aculeatum (L.) ROTH – kapradina laločnatá
Potentilla alba L. – mochna bílá
Potentilla arenaria BORKH. – mochna písečná
Potentilla aurea L. – mochna zlatá
Potentilla hedrichii (DOMIN) DOMIN (tax.) – mochna Hedrichova
Potentilla palustris (L.) SCOP. – mochna bahenní (zábělník bahenní)
[Comarum palustre L.]
Potentilla pusilla HOST (tax.) – mochna nízká
Potentilla recta L. s. l. – mochna přímá
Primula veris L. subsp. veris – prvosenka jarní pravá
Pseudolysimachion spicatum (L.) OPIZ – rozrazil (úložník, čestec) klasnatý
[Veronica spicata L. – rozrazil klasnatý]
Pyrus pyraster (L.) BURGSD. – hrušeň polnička (h. planá)
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Quercus pubescens WILLD. – dub pýřitý (šipák)
Ranunculus platanifolius L. – pryskyřník platanolistý
Ranunculus viz také Batrachium
Rubus acanthodes H. HOFFMANN – ostružiník šídloostný
Rubus adalberti HOLUB et TRÁVNÍ EK ined. – ostružiník Vojtěchův
Rubus bohemiicola HOLUB – ostružiník český
Rubus brdensis HOLUB – ostružiník brdský
Rubus elegantior viz R. phyllostachys
Rubus indusiatus FOCKE – ostružiník okrouhlý
Rubus josholubii H. E. WEBER – ostružiník Holubův
Rubus permollissimus HOLUB, TRÁVNÍ EK et HAVLÍ EK ined. – ostružiník nejměkčí
[R. chribensis HOLUB ined.]
Rubus phyllostachys P. J. MUELLER – ostružiník prolistěný
[R. elegantior TRÁVNÍ EK ined.]
Rubus praecociformis TRÁVNÍ EK ined. – ostružiník velkolatý
Schoenoplectus lacustris (L.) PALLA – skřípinec jezerní
Scirpus viz Schoenoplectus
Senecio erraticus BERTOL. – starček bludný
Senecio viz také Tephroseris
Serratula tinctoria L. – srpice barvířská
Seseli osseum CRANTZ – sesel sivý
Seseli viz také Libanotis
Silene noctiflora L. – silenka noční
[Melandrium noctiflorum (L.) FRIES – knotovka noční]
Sorbus aria (L.) CRANTZ – jeřáb muk
Sorbus torminalis (L.) CRANTZ – jeřáb břek
Spergula morisonii BOREAU – kolenec Morisonův (jarní)
Stipa capillata L. – kavyl vláskovitý
Streptopus amplexifolius (L.) DC. – čípek objímavý
Struthiopteris viz Blechnum
Swida viz Cornus
Taraxacum copidophyllum DAHLST. – pampeliška šavlovitá
Taraxacum nordstedtii DAHLST. – pampeliška Nordstedtova
Taraxacum proximum (DAHLST.) RAUNK. – pampeliška spřízněná
Taraxacum tragopogon KIRSCHNER et ŠT PÁNEK – pampeliška kozí brada
Tephroseris crispa (JACQ.) SCHUR – starček (pastarček, stařinec) potoční (kadeřavý)
[Senecio rivularis (WALDST. et KIT.) DC. – starček potoční]
Thymus kosteleckyanus viz T. pannonicus
Thymus pannonicus ALL. – mateřídouška panonská
[T. kosteleckyanus OPIZ – m. Kosteleckého, T. marschallianus auct. non WILLD. –
m. Marschallova]
Thymus praecox OPIZ – mateřídouška časná
Thyselinum viz Peucedanum
Tithymalus viz Euphorbia
Trichera viz Knautia
Trifolium alpestre L. – jetel podhorní
Tunica viz Kohlrauschia
Ulmus laevis PALLAS – jilm vaz
Ulmus minor MILLER emend. REICHENB. – jilm ladní
Utricularia australis R. BR. – bublinatka jižní (přehlížená)
Valeriana dioica L. – kozlík dvoudomý
Valeriana excelsa subsp. procurrens (WALLR.) HOLUB – kozlík výběžkatý chlupatý
Valeriana excelsa subsp. sambucifolia (MIKAN fil.) HOLUB – kozlík výběžkatý bezolistý
Č

Č

Č

Č

Č

Ě
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Valeriana stolonifera subsp. angustifolia SOÓ – kozlík ukrajinský chlumní
Valerianella dentata (L.) POLLICH subsp. dentata – kozlíček zubatý pravý
Veratrum album subsp. lobelianum (BERNH.) REICHENB. – kýchavice bílá Lobelova
(zelenokvětá)
Verbascum chaixii subsp. austriacum (ROEMER et SCHULTES) HAYEK – divizna jižní rakouská
Veronica dillenii CRANTZ – rozrazil Dilleniův (ladní)
Veronica montana L. – rozrazil horský
Veronica scutellata L. – rozrazil štítkovitý (štítnatý)
Veronica teucrium L. – rozrazil ožankový (ožankovitý)
Veronica verna L. – rozrazil jarní
Veronica viz také Pseudolysimachion
Viburnum lantana L. (ind.) – kalina tušalaj
Vicia dumetorum L. – vikev křovištní
Vignea viz Carex
Viola biflora L. – violka dvoukvětá
Viola mirabilis L. – violka divotvárná
Viscum album L. s. str. – jmelí bílé (listnáčové)
Viscum laxum BOISS. et REUTER subsp. laxum – jmelí jehličnanové borovicové
Zannichellia palustris L. subsp. palustris – šejdračka bahenní pravá

C4b Vzácnější vyžadující pozornost – nedostatečně prostudované
Acosta viz Centaurea
Alchemilla walasii PAWŁ. – kontryhel Walasův
Angelica archangelica L. (ind.?) – andělika lékařská
[Archangelica officinalis HOFFM.]
Archangelica officinalis viz Angelica archangelica
Avena nuda L. – oves nahý
Avena strigosa SCHREBER – oves hřebílkatý
Batrachium peltatum (SCHRANK) J. PRESL – lakušník štítnatý
[B. rhipiphyllum (BAST. ex BOREAU) DUMORT.]
Betula carpatica WILLD. – bříza karpatská
Betula celtiberica ROTHM. et VASCONCELLOS (tax.) – bříza skalní
[B. petraea sensu SÝKORA ms.]
Cardamine hirsuta L. (ind.) – řeřišnice srstnatá (chlupatá)
Cardamine pratensis subsp. major TOMŠOVIC (tax.) – řeřišnice luční velkokvětá
Carex chabertii F. W. SCHULZ – ostřice Chabertova
[Vignea chabertii (F. W. SCHULZ) DOSTÁL – tuřice Chabertova]
Carex juncella viz C. nigra subsp. juncella
Carex nigra subsp. juncella (FRIES) LEMKE (tax.) – ostřice obecná sítinovitá
[C. juncella (FRIES) NYMAN – ostřice sítinovitá]
Centaurea biebersteinii DC. – chrpa drobnoúborná
[Acosta biebersteinii (DC.) DOSTÁL – čekanice drobnoúborná]
Cerastium pumilum Curtis s. str. (tax.) – rožec nízký
Cotoneaster matrensis DOMOKOS (tax.) – skalník matranský
[C. alaunicus auct.]
Dactylis glomerata subsp. slovenica DOMIN (tax.) – srha laločnatá slovenská
[D. slovenica DOMIN – s. slovenská]
Dactylis slovenica viz D. glomerata subsp. slovenica
Deschampsia cespitosa subsp. austrobohemica (DEYL) CONERT (tax.) – metlice trsnatá
jihočeská
Dianthus sabuletorum subsp. serpentini (PODP.) HOLUB (tax.) – hvozdík panonský hadcový
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Digitaria pectiniformis viz D. sanguinalis subsp. pectiniformis
Digitaria sanguinalis subsp. pectiniformis HENRARD – rosička krvavá brvitá
[D. pectiniformis (HENRARD) TZVELEV – rosička brvitá]
Dryopteris expansa (C. PRESL) FRASER-JENKINS – kapraď podobná (horská)
Erysimum hieracifolium L. – trýzel jestřábníkovitý
[E. virgatum ROTH – t. prutnatý]
Erysimum virgatum viz E. hieracifolium
Fumaria officinalis subsp. wirtgenii (KOCH) ARCANG. (tax.) – zemědým lékařský
Wirtgenův
Galium glaucum subsp. hirsutum (WALLR.) HOLUB (tax.) – svízel sivý mrtnatý
Hieracium erythropodum UECHTR. (tax.) – jestřábník rudonohý
Juncus minutulus (ALB. et JAH.) PRAIN – sítina drobounká (maličká)
Larix sudetica DOMIN (tax.) – modřín sudetský
Lythrum salicaria subsp. intermedium (LEDEB.) TACIK (tax.) – kyprej vrbice (obecný)
prostřední
Melampyrum herbichii WOŁOSZCZAK (tax.) – černýš Herbichův
Oberna viz Silene
Otites viz Silene
Picris paleacea VEST (tax.) – hořčík plevkatý
Plantago major subsp. winteri (WIRTGEN) W. LUDWIG (tax.) – jitrocel větší slaniskový
Poa bulbosa subsp. pseudoconcinna (SCHUR) ASCHERSON et GRAEBNER (tax.) – lipnice
cibulkatá ladná
Polygonum calcatum LINDMAN – truskavec leskloplodý
Potentilla thyrsiflora HÜLSEN ex KERNER (tax.) – mochna kytkokvětá
Poterium viz Sanguisorba
Primula elatior subsp. tatrensis (DOMIN) SOÓ – prvosenka vyšší tatranská
Prunus spinosa subsp. cerasina HRAB.-UHR. (tax.) – trnka třešňovitá
Prunus spinosa subsp. fechtneri DOMIN (tax.) – trnka Fechtnerova
Prunus spinosa subsp. megalocarpa DOMIN (tax.) – trnka velkoplodá (“psí oka”)
Prunus spinosa subsp. moravica DOMIN (tax.) – trnka moravská
Prunus spinosa subsp. ovoideo-globosa DOMIN (tax.) – trnka vejčitoplodá
Quercus dalechampii TEN. – dub žlutavý
Quercus polycarpa SCHUR – dub mnohoplodý
Rosa andegavensis BAST. (tax.) – růže ostnatá
Rosa blondeana RIP. ex DÉSÉGL. (tax.) – růže leskavá
Rosa deseglisei BOREAU (tax.) – růže žláznatá
Rosa intricata GREN. (tax.) – růže matoucí
Rosa pomifera J. HERMANN – růže jablíčkonosná
Rosa squarrosa (RAU) BOREAU (tax.) – růže kostrbatá
Rosa stephanocarpa DÉSÉGL. et RIP. (tax.) – růže věncoplodá
Rubus gothicus E. H. L. KRAUSE – ostružiník gótský
Sanguisorba minor subsp. polygama (WALDST. et KIT.) HOLUB – krvavec menší
měkkoostenný
[S. muricata GREMLI – t. měkkoostenný, Poterium polygamum WALDST. et KIT. – krvavec
měkkoostenný]
Sanguisorba muricata viz S. minor subsp. polygama
Setaria decipiens SCHIMPER – bér klamný
[S. verticilliformis DUMORT. – b. stěsnaný]
Setaria verticilliformis viz S. decipiens
Silene pseudotites BESSER ex REICHENB. – silenka paušnice
[Otites pseudotites (BESSER ex REICHENB.) KLOKOV – ušnice nepravá]
Silene vulgaris subsp. antelopum (VEST) HAYEK (tax.) – silenka nadmutá obrovská
[Oberna antelopum (VEST) ŠOURKOVÁ – měchýřnatka obrovská]
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A1
Sparganium erectum subsp. oocarpum (ČELAK.) DOMIN (tax.) – zevar vzpřímený
vejcoplodý
Taraxacum aurosulum LINB. fil. – pampeliška nazlátlá
Taraxacum boekmanii BORGVALL – pampeliška Boekmanova
Taraxacum brachylepis MARKL. ex PUOLANNE – pampeliška krátkolistenná
Taraxacum corynodes HAGL. – pampeliška kyjovitá
Taraxacum croceiflorum DAHLST. – pampeliška šafránokvětá
Taraxacum cyanolepis DAHLST. – pampeliška fialová
Taraxacum duplidentifrons DAHLST. – pampeliška dvouzubá
Taraxacum fusciflorum H. ØLLG. – pampeliška hnědoúborná
Taraxacum haematicum HAGL. ex H. ØLLG. et H. WITTZELL – pampeliška krvavá
Taraxacum intermedium RAUNK. s. l. – pampeliška prostřední
Taraxacum lamprophyllum M. P. CHRIST. – pampeliška lesklolistá
Taraxacum lancidens HAGENDYJK, VAN SOEST et ZEVENBERGEN – pampeliška tenkozubá
Taraxacum lucidum DAHLST. – pampeliška lesklá
Taraxacum pannucium DAHLST. – pampeliška pobledlá
Taraxacum pseudohamatum DAHLST. – pampeliška hrbatá
Taraxacum pseudoretroflexum M. P. CHRIST. – pampeliška zprohýbaná
Taraxacum quadrans H. ØLLG. – pampeliška hranatá
Taraxacum ruptifolium H. ØLLG. – pampeliška potrhaná
Taraxacum subhamatum M. P. CHRIST. – pampeliška odchylná
Taraxacum tenebricans (DAHLST.) RAUNK. – pampeliška tmavá
Taraxacum undulatum LINB. fil. et MARKL. – pampeliška zvlněná
Thymus marschallianus viz T. pannonicus
Tragopogon minor viz T. pratensis subsp. minor
Tragopogon pratensis subsp. minor (MILLER) WAHLENB. (tax.) – kozí brada luční menší
[T. minor MILLER – k. b. menší]
Valeriana excelsa subsp. transiens (E. WALTHER) HOLUB (tax.) – kozlík výběžkatý
přechodný
Vignea viz Carex
Xanthium albinum (WIDDER) H. SCHOLZ – řepeň polabská
Zannichellia palustris subsp. pedicellata (WAHLENB. et ROSÉN) ARCANG. – šejdračka bahenní
stopečkatá
[Z. pedicellata (ROSÉN et WAHLENB.) FRIES – š. stopečkatá]
Zannichellia pedicellata viz Z. palustris subsp. pedicellata
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A1
Č

eský abecední černý a červený seznam cévnatých rostlin

Vysvětlivky zkratek viz str. 15
aldrovandka měchýřkatá
andělika lékařská
arnika → prha chlumní
árón alpský → á. východní
árón plamatý
árón východní
bahenka psárkovitá
bahenka šášinovitá
bahnička bradavkatá pravá
C4a
bahnička bradavkatá rakouská
C3
bahnička chudokvětá
bahnička jednoplevá pravá
bahnička jednoplevá Sternerova
bahnička rakouská → b. bradavkatá rakouská
bahnička vejčitá
barborka obecná obloučnatá
C4a
barborka obloučnatá → b. obecná obloučnatá
barborka přitisklá
barborka tuhá → b. přitisklá
bařička bahenní
bařička přímořská
bařička slanisková → b. přímořská
bazanovec kytkokvětý
bažanka vejčitá
bělička vzpřímená
bělolist nejmenší
bělolist obecný
bělolist rolní
bělolist šedavý → b. obecný
bělolist žlutavý
bělolístka nejmenší → bělolist nejmenší
bělolístka písečná → bělolist nejmenší
bělolístka rolní → bělolist rolní
běloprstka bělavá
běloprstka horská → b. bělavá
bělorozchodník huňatý → rozchodník huňatý
bělostník růžkatý A3
bělozářka liliovitá
bělozářka větvitá
bér klamný
bér stěsnaný → b. klamný
bezobalka Kitaibelova → b. ukrajinská
bezobalka sivá
bezobalka ukrajinská
bezosetka štětinovitá
bika klasnatá
bika sudetská
bika žlutavá
bílojetel bylinný
bílojetel hedvábný → b. německý
bílojetel německý
blánatec kentský
blatěnka vodní
blatnice bahenní
blatouch bahenní poléhavý C4a
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A1, EU2, BERN
C4b
C3, §3
C4a
A2, §1, ČK
C1, §1, ČK
C1, §2
C2
A2
C3
C4a
C2
C1, §1, ČK
C3, §2
C1, §1
A1
C3
C1
C3
C1, §1

C2, §2, CITES

C3, §3
C4a
C4b
C1
A1, ČK, WORLD-R
C3
C1, §1
C3
C2
C3
C3
A3
C3
C1, §1, ČK

A1
blatouch bahenní položený → b. bahenní poléhavý
blatouch bahenní růžkatý
bledule jarní
bledule letní
blešník menší → b. obecný
blešník obecný
blešník úplavičný
blín černý
blín český
bodlák nicí
bodloplev hroznatý
bojínek alpský → b. švýcarský
bojínek švýcarský
borovice bažinná → b. blatka
borovice blatka
borovice Čelakovských
borovice rašelinná
borovice slaťová → b. rašelinná
boryt barvířský časný
boryt časný → b. barvířský časný
bradáček srdčitý
bradáček vejčitý
brambořík nachový
brslen bradavičnatý
brukev prodloužená
bříza karpatská
bříza nízká
bříza ojcovská
bříza skalní
bříza svalcová
bříza tmavá
bříza trpasličí
bříza zakrslá → b. trpasličí
bublinatka bledožlutá
bublinatka Bremova → b. vícekvětá
bublinatka jižní
bublinatka menší
bublinatka obecná
bublinatka prostřední
bublinatka přehlížená → b. jižní
bublinatka vícekvětá
bublinatka zlatožlutá → b. obecná
buřina jablečníkovitá
bytel písečný → b. vlnokvětý
bytel rozprostřený
bytel vlnokvětý
A2
cídivka jižní → přeslička jižní
cídivka peřestá → přeslička různobarvá
cídivka písečná → přeslička Mooreova
cídivka přezimující → přeslička zimní
cídivka větevnatá → přeslička větevnatá
cídivka zimní → přeslička zimní
čarovník alpský
čekanice drobnoúborná → chrpa drobnoúborná
černohlávek dřípatý → č. dřípený
černohlávek dřípený
černohlávek velkokvětý
černucha rolní
černýš bradatý
černýš český

C4a
C3, §3
C1, §1
C1
C1
C3
A3
C4a
A3
C4a
C3
C1
C4a
A3
C1, §1, CITES
C4a, CITES
C3, §3, CITES
C4a
C1, ČK
C4b
A1
C1
C4b
A3
C2
C2, §2
C1, §1, ČK
C4a
C2
C1, §1
C1, §2, ČK
C1, §1
C2
C1,§1, ČK

C4a
C3
C3
C1
A1
C3, §3
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A1
č

ernýš Herbichův
ernýš hřebenitý
černýš rolní
česnek hadí
česnek hranatý
česnek kulatohlavý
česnek kulovitý
česnek kýlnatý
česnek pažitka alpínská → pažitka pobřežní horská
česnek pobřežní horský → pažitka pobřežní horská
česnek šerý horský
česnek tuhý
česnek žlutý
čestec dlouholistý → rozrazil dlouholistý
čestec klasnatý → rozrazil klasnatý
čestec latnatý pravý → rozrazil latnatý pravý
čestec latnatý širolistý → rozrazil latnatý širolistý
čestec vstavačovitý → rozrazil vstavačovitý
čičorka moravská
A3
čičorka pochvatá
čilimník bílý
čilimník chlupatý srpovitý → č. srpovitý
čilimník poléhavý
C3
čilimník rakouský
čilimník řezenský
čilimník srpovitý
A3
čilimník zelenavý
čilimníkovec poléhavý → čilimník poléhavý
čípek objímavý
čistec alpínský
čistec alpský → č. alpínský
čistec německý
čistec pichlavý → č. německý
čistec roční
ďáblík bahenní
děhel bahenní → matizna bahenní
dejvorec velkoplodý osténkatý
dejvorec velkoplodý pravý
dětel hnědý → jetel hnědý
dětel kaštanový → jetel kaštanový
dětel rozkladitý → jetel otevřený
devaterka rozprostřená
devaterníček skalní → devaterník skalní
devaterníček šedý → devaterník šedý
devaterník skalní
devaterník šedý
devaterník velkokvětý pravý
devětsil Kablíkové
divizna brunátná
divizna hroznatá → d. švábová
divizna jižní rakouská
C4a
divizna knotovitá bělokvětá
divizna knotovkovitá bělokvětá → d. knotovitá bělokvětá
divizna latnatá bělokvětá → d. knotovitá bělokvětá
divizna ozdobná
divizna rakouská → d. jižní rakouská
divizna švábovitá
drchnička modrá
drnavec lékařský
drobnička bezkořenná
č
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C4b
C3
C3
C2, §3
C2, §2
C2
C2 (cf. p. 17)
C2
C4a
C2, §2
C3

C2, §2
C1, §1
C3
C4a
C3
C4a
C3
C1
C2
C3, §3
A2
C2

C2, §2
A1
C2, §1
C1, §1
C4a
C3, §3
C2
C1, §1, ČK
C3
C3
C2
C1, ČK

A1
drobnokvět pobřežní
drobnýšek nizoučký → d. nejmenší
drobýšek nejmenší
dřín jarní
dřín obecný → dřín jarní
dřípatka horská
dřišťál obecný
dub balkánský
dub cer
dub cerový → d. cer
dub jadranský
dub mnohoplodý
dub pýřitý (šipák)
šipák → dub pýřitý
dub uherský → d. balkánský
dub žlutavý
dvojštítek hladký proměnlivý
dvouřadec pozdní
dymnivka bobovitá
dymnivka nízká
dymnivka plná
hadí jazyk azorský
hadí jazyk obecný
hadí mord dřípatý
hadí mord maloúborný
hadí mord nachový
hadí mord nízký
hadí mord rakouský
hadí mord šedý
hadí mord španělský
hadí mordec dřípatý → hadí mord dřípatý
hadí mordec šedý → hadí mord šedý
hadilka azorská → hadí jazyk azorský
hadilka luční → hadí jazyk obecný
hadinec červený
hadinec nachový → h. červený
hadinec ruský → h. červený
hadomord → hadí mord
halucha dutá
halucha koromáčolistá
havez česnáčková
hladýš andělikový
hladýš luční → h. pruský
hladýš pruský
hladýš širolistý
hlaváč fialový
hlaváč lesklý pravý
hlaváč lesklý vápnomilný
hlaváč šedavý
hlaváč vonný → h. šedavý
hlaváček jarní
hlaváček letní
hlaváček ohnivý
hlavinka horská
hlístník hnízdák
hlízovec Loeselův
hlízovec slatinný → h. Loeselův
hloh Lindmanův
hloh přímokališný → h. Lindmanův
hluchavka mušlovkolistá → h. prostřední

C1, §1, ČK
C2
C4a, §3
C3, §3
C4a
A3
C2
C1
C4b
C4a, §3
C4b
C3, §3
C1, §2
C4a
C3
C4a
A3
C2, §3
A3
C1, §1, ČK
C2, §3
C3
C3
C2
C2

C1, §1, ČK, [EU]

A1
A1
C4a
C1, §1
C3, §2
C3
C2
C2
C1
C3
C2, §3
C2
C1, ČK
C2, §2, CITES
C4a, CITES
C1, §1, ČK, EU2, BERN, CITES
C1
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A1
hluchavka prostřední
hnědenec zvrhlý
hnilák chlupatý → h. smrkový
hnilák lysý
hnilák smrkový
hnilák žlutavý → h. smrkový
hojník chlumní
hořčík plevkatý
hořec bezlodyžný
hořec brvitý
hořec hořepník
hořec jarní
hořec křížatý
hořec panonský
hořec šumavský → h. panonský
hořec tečkovaný
hořec tolitovitý
hořeček časný český → h. mnohotvarý český
hořeček časný šumavský → h. mnohotvarý pravý
hořeček český → h. mnohotvarý český
hořeček drsný slovinský
A3
hořeček drsný Sturmův
hořeček ladní pobaltský
hořeček ladní pravý
hořeček ladní švédský
hořeček mnohotvarý český
hořeček mnohotvarý pravý
hořeček nahořklý jazykovitý
hořeček nahořklý pravý
hořeček německý letní
hořeček německý pravý
hořeček pobaltský → h. ladní pobaltský
hořeček slatinný
hořeček šumavský → h. mnohotvarý pravý
hořeček tupolistý slovinský → h. drsný slovinský
hořeček tupolistý Sturmův → h. drsný Sturmův
hořeček žlutavý karpatský
hořeček žlutavý pravý
hořečka brvitá → hořec brvitý
hořepníček jarní → hořec jarní
hořepník luční → hořec hořepník
hořepník tolitovitý → hořec tolitovitý
hořinka rakouská
hořinka východní
housenkovec zduřelý
hrachor bahenní
hrachor bezlistý → h. pačočkový
hrachor horský
hrachor hrachovitý
hrachor chlumní → h. panonský chlumní
hrachor chlupatý
hrachor modrající → h. horský
hrachor pačočkový
hrachor palistnatý → h. hrachovitý
hrachor panonský → h. panonský pravý
hrachor panonský chlumní
hrachor panonský pravý
hrachor různolistý
hrachor širolistý
hrachor trávolistý
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A3
C1, §1, ČK, BERN, CITES
C2
C3
C1
C4b
A1
C3
C2, §2
C1
C2, §3
C2, §2, ČK
C1, §1
C4a, §3

C1, §1, ČK
C1, §1, ČK
A1, §1
A1, §1
C1, §1, ČK, [EU], WORLD-R
A1
A2, §2
C1, §2
A1
C1
A3

C1, §2, WORLD-V
C1, §2

A1, ČK
C1
C1, ČK
C1, §1, ČK
C3
C1, §1, ČK
C1
C1, §2
C2, §1
C1, §1, ČK
C1
C3
C1

A1
hrotnosemenka bílá
hrotnosemenka hnědá
hrušeň planá → h. polnička
hrušeň polnička
hrušeň sněhobílá
hrušeň sněžná → h. sněhobílá
hruštička okrouhlolistá
hruštička prostřední
hruštička zelenokvětá
hulevník východní
huseník hajní
huseník chudokvětý
huseník luční → h. hajní
huseník ouškatý
huseník převislý
huseník slatinný → h. hajní
huseník střelovitý
huseník sudetský
hvězdnatec čemeřicový → h. zubatý
hvězdnatec zubatý
hvězdnice alpská
hvězdnice chlumní
hvězdnice panonská → h. slanistá panonská
hvězdnice slanistá panonská
hvězdnice šedá
hvězdnice tečkovaná
hvězdnice zlatovlásek
hvězdnička panonská → hvězdnice slanistá panonská
hvězdnička slanisková → hvězdnice slanistá panonská
hvězdoš hranoplodý
hvězdoš plochoplodý → h. hranoplodý
hvězdoš podzimní
hvězdoš ponořený → h. podzimní
hvozdíček lomikamenovitý
hvozdíček prorostlý
hvozdík časný děvínský → h. Lumnitzerův
hvozdík kartouzek hadcový → h. k. úzkolistý
hvozdík kartouzek sudetský
hvozdík kartouzek širolistý
C3
hvozdík kartouzek úzkolistý
C1, §2
hvozdík křovištní lysý → h. lesní
hvozdík lesní
hvozdík Lumnitzerův
hvozdík moravský
hvozdík panonský drobnokvětý → h. Pontederův
hvozdík panonský hadcový C4b
hvozdík panonský Pontederův → h. Pontederův
hvozdík písečný český
hvozdík Pontederův
hvozdík pyšný alpínský
hvozdík pyšný lesní
hvozdík pyšný pravý
hvozdík sivý
hvozdík sivý moravský → h. moravský
hvozdík svazčitý
chlupáček bičovitý → jestřábník bičovitý
chlupáček Blyttův → jestřábník Blyttův
chlupáček červený → jestřábník červený
chlupáček dlouhovětvý → jestřábník dlouhovětvý
chlupáček dvouvidličný → jestřábník dvouvidličný

C2, §1
C1, §1, ČK
C4a
C2
C2
K, C1, §1
C1
C2
C1, §1
C2

Č

C2
C2
C3
C1, §1
C4a
C1, §1
C3, §3
C1, §1, ČK
A1, ČK
A3, ČK
C3, §3
C1
C1, §2, ČK
A3
C4a
C1, §1, ČK, WORLD-I

C2, §3
C2, §2, [EU], WORLD-V
C2, §1, ČK, [EU], WORLD-V

C1, §1, ČK, [EU], WORLD-V
C3
C2, §2
C2, §2
C1, §2
C2, §2
C4a
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A1
chlupáček hadincový → jestřábník hadincovitý
chlupáček chlumní → jestřábník chlumní
chlupáček chocholičnatý → jestřábník chocholičnatý
chlupáček jizerský → jestřábník jizerský
chlupáček klamavý → jestřábník klamavý
chlupáček klamný → jestřábník klamný
chlupáček klubkatý → jestřábník klubkatý
chlupáček Körnickův → jestřábník Körnickův
chlupáček krušnohorský → jestřábník krušnohorský
chlupáček nachový → jestřábník nachový
chlupáček oranžový → jestřábník oranžový
chlupáček pilátovitý → jestřábník pilátovitý
chlupáček popelavý → jestřábník popelavý
chlupáček rolní → jestřábník rolní
chlupáček různotvarý → jestřábník různotvarý
chlupáček Schultesův → jestřábník Schultesův
chlupáček sírový → jestřábník sírový
chlupáček sivošedý → jestřábník sivošedý
chlupáček skalkový → jestřábník skalkový
chlupáček sličný → jestřábník sličný
chlupáček šedozelený → jestřábník šedozelený
chlupáček šlahounový → jestřábník šlahounový
chlupáček štětinatý → jestřábník štětinatý
chlupáček tuhochlupý → jestřábník tuhochlupý
chlupáček tuhoštětinatý → jestřábník tuhoštětinatý
chlupáček útlý → jestřábník útlý
chlupáček velkoúborný → jestřábník velkoúborný
chlupáček vločkatý → jestřábník vločkatý
chlupáček vrcholíkový → jestřábník vrcholíkový
chlupáček výběžkokvětý → jestřábník výběžkokvětý
chlupáček Zizův → jestřábník Zizův
chmelík písečný → jitrocel písečný
chmerek mnohoplodý
chmerek přeslenitý
chrastavec doubravní → ch. křovištní
chrastavec křovištní
chrastavec lesní
chrastavec rolní krkonošský
chrpa drobnoúborná
chrpa horská pravá
chrpa horská měkká
chrpa chlumní
chrpa luční ostroperá
chrpa měkká → ch. horská měkká
chrpa modrá
chrpa modrák → ch. modrá
chrpa parukářka
chrpa úzkoperá
chrpina ostroperá → chrpa luční ostroperá
chrpina parukářka → chrpa parukářka
chrpina úzkoperá → chrpa úzkoperá
chruplavník bradavičnatý
chruplavník Heuffelův
chruplavník rolní
chruplavník větší
chudina hajní
chudina stepní → ch. hajní
chudina zední
chundelka přetrhovaná
ibišek rolní → i. trojdílný
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C3
A1
C4a
C4a
C1, §1, ČK
C4b
C2, §2
C1, §1
C3, §3
C4a
C4a
C4a
C1

A3
A2
C1
C1
C1
C2, §2
A1, ČK

A1
ibišek trojdílný
jablečník běloplstnatý → j. cizí
jablečník cizí
jablečník obecný
jablečník vonný → j. obecný
jabloň lesní
jabloň planá → j. lesní
jalovec nízký → j. obecný nízký
jalovec obecný nízký
jalovec obecný pravý
jarva žilnatá
jasan úzkolistý podunajský
jazýček jadranský
jazyk azorský → hadí jazyk azorský
jazyk hadí → hadí jazyk obecný
jazyk jelení → jelení jazyk celolistý
ječmen rumištní
jedle bělokorá
jednokvítek nicí → j. velekvětý
jednokvítek velekvětý
jehlice plazivá
jehlice rolní
jehlice trnitá páchnoucí → j. zapáchající
jehlice trnitá rakouská → j. zapáchající
jehlice zapáchající A3
jelení jazyk celolistý
jeřáb břek
jeřáb český
jeřáb dubolistý
jeřáb dunajský
jeřáb džbánský
jeřáb hardeggský
jeřáb karpatský
jeřáb krasový
jeřáb krkonošský → j. sudetský
jeřáb manětínský
jeřáb muk
jeřáb olšolistý
jeřáb rakouský
jeřáb růžovoprašníkový → j. manětínský
jeřáb řecký
jeřáb sudetský
jeřáb zdvojený → j. džbánský
jestřábník alpský
jestřábník bičovitý
jestřábník bledý
jestřábník Blyttův
jestřábník černavý
jestřábník černoblizný
jestřábník černohlavý
jestřábník černý
jestřábník červený
jestřábník dlouhodolský
jestřábník dlouhovětvý
jestřábník draslavý
jestřábník dvouklaný
jestřábník dvouvidličný
jestřábník Englerův
jestřábník Grabowského
jestřábník hadincovitý

C1
C1
C1
C2
C1, §2
C3
C2
C3
C1, §1, ČK, [EU], CITES

A3
C4a
C1, §2
C3
C2

C1, §1
C4a
C2, §1, ČK, WORLD-I
C1
C3
C1
C1
C3
C2
C1
C4a
C1
C2
C1
C1, §1, ČK, WORLD-I
C3, §2
A3
C4a
C1
C2
C1
C2
C3
C1
A3
C3
C1
C3
C2
C1
A2
C3
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A1
jestřábník hnědočerný
jestřábník horský → j. studničnohorský
jestřábník huňatý
jestřábník chlumní
jestřábník chocholičnatý
jestřábník chudolistý
jestřábník jizerský
jestřábník Kablíkové
jestřábník kalný
jestřábník klamavý
jestřábník klamný
jestřábník klubkatý
jestřábník kopisťolistý
jestřábník Körnickův
jestřábník Krajinův
jestřábník krkonošský
jestřábník krušnohorský
jestřábník labský
jestřábník licholabský
jestřábník liptovský
jestřábník lomikamenovitý
jestřábník měnivý → j. klubkatý
jestřábník moravský
jestřábník načernalý [incl. j. velkokvětý]
jestřábník nachový
jestřábník nasivělý
jestřábník nízký
jestřábník omanovitý
jestřábník oněžský → j. trsnatý oněžský
jestřábník oranžový
jestřábník pilátovitý
jestřábník popelavý
jestřábník Purkyňův
jestřábník Rohlenův
jestřábník rolní
jestřábník rudonohý
jestřábník ruměnicovitý
jestřábník různotvarý
jestřábník Schneiderův
jestřábník Schultesův
jestřábník Schustlerův
jestřábník sírový
jestřábník sivošedý
jestřábník sivý
jestřábník skalkový
jestřábník skvrnitý
jestřábník slezský
jestřábník sličný
jestřábník sněžnický
jestřábník stopkatý
jestřábník studničnohorský
jestřábník sudetský
jestřábník šedozelený
jestřábník šlahounový
jestřábník špičkatý
jestřábník štětinatý
jestřábník trsnatý oněžský
jestřábník trubkatý
jestřábník trubkovitý
jestřábník tuhochlupý
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C1 (cf. p. 17)
C1, §1
C2
C4a
C1
C3
C1
C3
C3
C3
C4a
C2
C2
C2
C1
A2
C1, ČK
C1
A3
C4a
C2
C3
C1 (cf. p. 17)
C4a
A3
C1
C3
A2
A2
A1, WORLD-EX
C2
C3
C4b
C4a
C2
C2
C4a
C1
C2
C3
C3
C1
C4a
C1
C3
C1
C1
C1
C3
C4a
C3
C2
C3
C2 (cf. p. 17)
C1 (cf. p. 17)
C2
C3

A1
jestřábník tuhoštětinatý
jestřábník Uechtritzův
jestřábník útlý
jestřábník velkokvětý cf. j. načernalý
jestřábník velkoúborný
jestřábník věsenkovitý
jestřábník vločkatý
jestřábník vrcholíkový
jestřábník výběžkokvětý
jestřábník Wiesbaurův
jestřábník Wimmerův
jestřábník zelenohlavý
jestřábník Zizův
jestřábník zkroucený
jestřábník zlatoblizný
jestřábník žlázkozubý
jestřábník žlutoblizný
jetel bledožlutý
jetel červenavý
jetel hnědý
jetel jahodnatý
jetel kaštanový
jetel malokvětý
jetel načervenalý → j. červenavý
jetel otevřený
jetel panonský
jetel podhorní
jetel rozkladitý → j. otevřený
jetel rozložený
jetel válcovitý → j. červenavý
jetel žíhaný
jílek mámivý
jílek oddálený
jilm ladní
jilm vaz
jinořadec kadeřavý
jirnice modrá
jitrocel černavý jesenický → j. černavý sudetský
jitrocel černavý sudetský
jitrocel nejvyšší
jitrocel písečný
jitrocel přímořský brvitý
jitrocel přímořský slaniskový → j. p. brvitý
jitrocel větší slaniskový
jmelí bílé
jmelí jehličnanové borovicové
jmelí jehličnanové jedlové
jmelí listnáčové → j. bílé
kakost cikánský
kakost český → k. cikánský
kakost krvavý
kakost lesklý
kakost měkký
kakost rozkladitý
kalina tušalaj
kamejka lékařská
kamejka modronachová
kamejnice modronachová → kamejka modronachová
kamýšek obecný

C2
C2
A2
C2, §1
C3
C2
C3
C2 (cf. p. 17)
C4a
C2
C1
C4a
C1
C1
C2
C1
C3
C3
C1
C3
C3
C1
C1
A3
C4a
A3, ČK
C1
A2
A2
C4a
C4a
C1, §2, ČK
C3
C1, §1, ČK, WORLD-E
A1
C2
C1, §1
C4b
C4a
C4a
C3
A1, ČK
C4a
A1, §1
C2
C1
C4a
C2
C3
C2
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A1
kamyšník hlíznatý pravý → k. přímořský pravý
kamyšník hlíznatý vrcholičnatý → k. přímořský vrcholičnatý
kamyšník přímořský pravý
kamyšník přímořský vrcholičnatý C3 (cf. p. 16–17)
kamzičník rakouský
kandík psí zub
kapraď horská → k. podobná
kapraď hřebenitá
kapraď plevinatá → k. rezavá
kapraď podobná
kapraď rezavá
kapradina Braunova
kapradina hrálovitá
kapradina laločnatá
kapradina plevinatá → k. Braunova
kapradiník bažinný
kapradinka alpínská
kapradinka skalní
karbinec statný
katrán tatarský
kavyl drsnostéblý → k. skalní
kavyl chlupatý
kavyl Ivanův
kavyl jižní → k. skalní
kavyl krátkochlupý → k. Smirnovův
kavyl olysalý
kavyl písečný
kavyl skalní
kavyl sličný
kavyl Smirnovův
kavyl svatojánský → k. Ivanův
kavyl tenkolistý
kavyl vláskovitý
kerblík obecný
kerblík rumištní → k. obecný
kerblík štětinoplodý → k. třebule štětinoplodý
kerblík třebule štětinoplodý
klikva bahenní
klikva Hagerupova → k. bahenní
klikva maloplodá
klokoč zpeřený
knotovka lepkavá → silenka lepkavá
knotovka noční → silenka noční
kociánek dvoudomý
kohátka kalíškatá
kokořík širolistý
kokoška Heegerova
kokotice hubilen
A1
kokotice chmelová
kokotice křovištní
kokotice lnová → k. hubilen
kokotice stepní → k. křovištní
kokrhel Borbášův
kokrhel huňatý → k. luštinec
kokrhel luštinec
kokrhel sličný
kokrhel úzkolistý → k. vysokohorský
kokrhel větší jarní
kokrhel vysokohorský
kolenec jarní → k. Morisonův
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C3 (cf. p. 16–17)
C4a, §3
C1, §1, ČK
C1, §1, ČK
C4b
C3
C2, §2
C2, §1
C4a
C3, §3
A1
C2, §2
C2
C2, §1, ČK, [EU]
C2, §2, WORLD-R
C3, §3
C1, §1, ČK, [EU], WORLD-R
C1, §1, ČK
C1
C3, §2
C1, §2
C2, §2
C4a
C2
C4a
C3, §3
C2, §3
C3
C2
C1, §1
A3
A3
C1
C1
A3
C3
C2
C1
A3

A1
kolenec lnový → k. rolní lnový
kolenec Morisonův
kolenec pětimužný
kolenec rolní lnový
kolenec rolní největší
kolenec veliký → k. rolní největší
komonice nejvyšší
komonice vysoká → k. nejvyšší
komonice zoubkatá → k. zubatá
komonice zubatá
koniklec bílý
koniklec jarní
koniklec luční český
koniklec otevřený
koniklec velkokvětý
konitrud lékařský
konopice úzkolistá
kontryhel baltský
kontryhel drobnoplodý → nepatrnec pískomilný
kontryhel grúňský
kontryhel krkonošský
A1
kontryhel ledvinitý
kontryhel lysolodyžný
kontryhel medvědí
kontryhel příjemný
kontryhel řasnatý
kontryhel rozeklaný
kontryhel slámožlutý
kontryhel tenkolodyžný chlupatý → k. t. oděný
kontryhel tenkolodyžný oděný
A2, WORLD-V
kontryhel tenkolodyžný pravý
kontryhel tupolaločnatý lichoběžníkovitý → k. tupý lichoběžníkový
kontryhel tupolaločnatý pravý → k. tupý pravý
kontryhel tupý lichoběžníkový
C2
kontryhel tupý pravý
kontryhel vějířovitý
kontryhel Walasův
kopretina osmahlá C1
kopretina osmahlá panonská → k. panonská
kopretina panonská
koprníček bezobalný
koprník štětinolistý
kopřiva lužní
kopyšník tmavý
korálice trojklaná
koromáč luční → k. olešníkový
koromáč olešníkový
kosatec bezlistý čedičový
kosatec bezlistý český → k. b. pravý
kosatec bezlistý Novákův
kosatec bezlistý opukový → k. b. Novákův
kosatec bezlistý pravý
kosatec nepravý → k. žlutofialový
kosatec nízký
kosatec pestrý
kosatec sibiřský
kosatec skalní písečný
kosatec trávovitý
kosatec žlutofialový
kostival český

C4a
C1, §1, ČK
A1
A2
C3
C2
C3, §3
C1, §1, ČK
C2, §2
C1, §1, ČK, EU2, BERN
C2, §2, [EU], BERN
C2, §2
C3
C1
C4a
C2
C1 (cf. p. 17)
C2
C3
C3
C1, §1, ČK
C3
C4a

C3
C2
C4b
C2
C3, §3
C4a, §3
A1
C1, §1
C2, §2, CITES
C3
C1, §2
C1, §2
C2, §2
C2, §2
C2, §2
C3, §2
C2, §1, ČK, [EU]
C2, §2
A1, ČK
C2, §3, ČK
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A1
kostřava ametystová
kostřava horská
kostřava niťolistá
kostřava nízká
kostřava peřestá
kostřava písečná
kostřava pochvatá Dominova
C1, ČK
kostřava pochvatá osinkatá → k. p. Dominova
kostřava sivá
kostřava slanomilná
kostřava walliská
kostřavice větevnatá → sveřep větevnatý
kostřavina bučinná → kostřava horská
kotvice plovoucí
koukol polní
koulenka prodloužená
koulenka vyvýšená → k. prodloužená
kozí brada luční menší
kozí brada menší → k. b. luční menší
kozinec bezlodyžný
kozinec dánský
kozinec drsný
kozinec písečný
kozinec rakouský
kozinec vičencovitý
kozinec žlábkatý
kozlíček kýlnatý
kozlíček štěrbinatý
kozlíček zubatý pravý
kozlíček zubatý vlnoplodý
kozlík celolistý
kozlík dvoudomý
kozlík horský
kozlík trojený
kozlík ukrajinský chlumní
kozlík výběžkatý bezolistý
kozlík výběžkatý chlupatý
kozlík výběžkatý přechodný
kravinec španělský velkokvětý
A2
kropenáč vytrvalý
krtičník jarní
krtičník křídlatý
krtičník žláznatý
kručinečka křídlatá → kručinka křídlatá
kručinka barvířská vyšší
kručinka chlupatá
kručinka křídlatá
kručinka poléhavá → čilimník poléhavý
kručinkovec poléhavý → čilimník poléhavý
kruhatka Mathiolova moravská → k. Matthiolova
kruhatka Matthiolova
kruhatka vápnomilná macošská → k. Matthiolova
kruštík bahenní
kruštík drobnolistý
kruštík Greuterův
kruštík modrofialový
kruštík Nordenových
kruštík oddálený → k. širolistý oddálený
kruštík ostrokvětý přehlížený
kruštík polabský

78

C1, §1
C1, §1
C1
C4a
C1, §2
C1
C4a
C3
C4a
C1, §1, ČK, BERN
C1, ČK
C2, §3
C4b
C2, §2, ČK
C3, §3
A1, ČK
C1, §1, ČK
C3, §2
C3, §3
A3
C1
C2
C4a
C3
C2
C4a
A3
C2
C4a
C4a
C4a
C4b
C2, §2
C1, §1
C3
C3
A3
C4a
C1, §3, ČK

C1, §1, ČK
C2, §2, CITES
C1, §2 CITES
C1, CITES
C3, §3, CITES
C1, CITES
C1, §1, CITES
C2, §2, ČK, WORLD-V, CITES

A1
kruštík pontický
kruštík příbuzný
kruštík růžkatý
kruštík širolistý oddálený
kruštík širolistý pravý
kruštík Tallósův
kruštík tmavočervený
krvavec měkkoostenný → k. menší měkkoostenný
krvavec menší měkkoostenný
C4b
křivatec český pravý
křivatec český skalní
křivatec maličký → k. nizoučký
křivatec nejmenší
křivatec nizoučký
křivatec rolní
křivatec stepní
kuklice horská → kuklík horský
kuklík alepský
kuklík horský
kuklík tuhý → k. alepský
kuřička Gerardova → k. krkonošská
kuřička hadcová
kuřička hercynská
kuřička jarní hercynská → k. hercynská
kuřička jarní horská → k. hadcová
kuřička jarní pahorkatinná → k. nasivělá
kuřička krkonošská
kuřička lepkavá
kuřička nasivělá
kuřička Smejkalova → k. hadcová
kuřička svazčitá
kuřička štětinkatá
kuřička vláskovitá → k. štětinkatá
kuřinka obroubená → k. přímořská
kuřinka ostnosemenná
kuřinka přímořská
kuřinka solná
kyčelnice devítilistá
kyčelnice žláznatá
kyhanka sivolistá
kýchavice bílá Lobelova
kýchavice bílá pravá
kýchavice bílá zelenokvětá → k. b. Lobelova
kýchavice černá
kyprej malokvětý → k. yzopolistý
kyprej obecný prostřední → k. vrbice prostřední
kyprej prutnatý
kyprej vrbice prostřední
C4b
kyprej yzopolistý
kyvor lékařský
ladoňka karpatská
ladoňka rakouská
ladoňka travenská → l. rakouská
ladoňka trojlistá → l. karpatská
ladoňka vídeňská
ladoňka dvoulistá → l. karpatská + l. rakouská + l. vídeňská
lakušník Baudotův
C1, §1, ČK
lakušník drobnoplodý → l. Rionův
lakušník niťovitý → l. niťolistý
lakušník niťolistý

C1, CITES
C1, CITES
C2, §2, CITES
C1, CITES
C4a, CITES
C1, CITES
C3, §3, CITES
C2, §2, ČK
C1, §2, ČK
C3
C2
C2
C2
A2
C2
C1, §1, ČK, [EU], BERN
C1, §1

C1, §1
C1
A3, §1, ČK, WORLD-E
C2
C3
C2
C1, §1
C1, §1, ČK
C4a
C3
C2, §3
C4a
C2, §3
C1, §1, ČK
C2
C2
C1, §1, ČK
C2, §2
C2, §2
C3, §2

C3
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A1
lakušník okrouhlý
lakušník plihý → l. Rionův
lakušník Rionův
lakušník říční → l. vzplývavý
lakušník slanomilný → l. Baudotův
lakušník štětičkatý → l. štětičkový
lakušník štětičkový
lakušník štítnatý
lakušník trojdílný → l. Baudotův
lakušník vláskovitý → l. niťolistý
lakušník vzplývavý
lebeda podlouhlolistá
lebeda růžová
ledenec luštinatý → l. přímořský
ledenec přímořský
ledenec žlutý → l. přímořský
leknín bělostný
leknín bílý
len chlupatý olysalý
len chlupatý pravý
len tenkolistý
len vytrvalý
len žlutý
lepnice alpská
lilie cibulkonosná
lilie zlatohlavá
lilie zlatohlávek → l. zlatohlavá
liliovec kostilomka
lipnice alpská
lipnice cibulkatá ladná
C4b
lipnice chlumní
lipnice jesenická
lipnice oddálená
lipnice plihá
lipnice rozkladitá → l. oddálená
lipnice vršatecká
lněnka alpská
lněnka bavorská
lněnka bezlistenná
lněnka Dollinerova
lněnka chlumní → l. bavorská
lněnka ladní → l. pyrenejská
lněnka lnolistá
lněnka pyrenejská
lněnka rolní
lněnka větevnatá → l. rolní
lněnka zobánkatá
lněnka žlutavá → l. lnolistá
lnice kručinkolistá
lnice rolní
lnička chlupatá → l. setá Zignerova
lnička setá chlupatá → l. s. Zignerova
lnička setá pravá
lnička setá velkoplodá → l. tařicovitá celokrajná
lnička setá Zignerova
A2
lnička tařicovitá celokrajná
A1
lnička tařicovitá pravá
lnička tařicovitá velkoplodá → l. tařicovitá celokrajná
lnička velkoplodá → l. tařicovitá celokrajná
locika dubolistá
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C4a
C2, §1

C1
C4b
C3
C4a
C1
C3
C1, §2
C1, §2
A3, §1, ČK
C1, §1
C3, §3
A1, ČK
C2, §3
C2
C2, §2
C4a, §3
A1
C1, §1
C2
C1, §1, ČK, [EU], BERN, WORLD-I
C3
C2, §2
C1
C3
C2
C1, §1, ČK, EU2, BERN
C1, §1, ČK
C3
C2
C1
C1, §1, ČK
C3
C1, ČK
A2

A1
C3

A1
locika ouškatá → l. prutnatá
locika prutnatá
locika vrbolistá → l. vrbová
locika vrbová
locika vytrvalá
lomikámen bažinný
lomikámen cibulkatý
lomikámen latnatý → l. vždyživý
lomikámen pižmový
lomikámen růžicovitý křehký → l. trsnatý křehký
lomikámen růžicovitý vlnatý → l. trsnatý vlnatý
lomikámen trsnatý křehký
lomikámen trsnatý vlnatý
lomikámen tříprstý
lomikámen vstřícnolistý
lomikámen vždyživý
lopuch hajní
lopuštík skloněný
lýkovec jedovatý
lýkovec vonný
máčka plocholistá
mahalebka obecná Simonkaiova
máchelka nahoprutá → m. pampelišková
máchelka pampelišková
máchelka skalní → m. pampelišková
máchelka šedá
mák bělokvětý jihomoravský
mák časný
mák čihovitý → m. časný
mák Lecoqův
mák pochybný
mák polní
mák žlutomléčný → m. Lecoqův
mandloň nízká
marunek barvířský → rmen barvířský
marunek rakouský → rmen rakouský
mařice pilovitá
mařinka barvířská
mařinka rolní
masnice vodní
máta polej → polej obecná
mateřídouška alpínská
mateřídouška časná
mateřídouška Frölichova → m. vejčitá kraňská
mateřídouška karpatská
mateřídouška Kosteleckého → m. panonská
mateřídouška Marschallova → m. panonská
mateřídouška olysalá
mateřídouška panonská
mateřídouška pohorská → m. alpínská
mateřídouška vejčitá kraňská
C1
mateřka mechovitá
matizna bahenní
mázdřinec rakouský
mečík bahenní
mečík obecný → m. střechovitý
mečík střechovitý
mečík ušlechtilý
medovník meduňkolistý
medovník velkokvětý → m. meduňkolistý

C3
A2
C3
A3, EU2, BERN
C3, §3
A3
C2, §2
C1, §2
C3, §2
C1, §2
C3, §2
C4a
C1
C4a
C1, §1, ČK
C1, §1
C3
A2, §1
A3
C2
C3
C1
C4a
C4a
C1, §1, ČK
C1, §1, ČK
C3
A1
C1, §1, ČK
C2
C4a
C1, §1
C3
C4a
A1
C1, §1, ČK, EU2, BERN
C2
C1, §1, ČK, WORLD-I, [EU]
C2, §2
A1, BERN, WORLD-EX
C3, §3
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A1
medvědice lékařská
měchýřnatka obrovská → silenka nadmutá obrovská
měkčilka jednolistá
měkkyně bahenní → m. bažinná
měkkyně bažinná
merlík hroznatý → m. hroznový
merlík hroznovitý → m. slanomilný
merlík hroznový
merlík městský
merlík slanomilný A2, ČK
merlík smrdutý
merlík zední
meruzalka skalní → rybíz skalní
měsíčnice vytrvalá
metlice trsnatá jihočeská
míčovka kulkonosná
milička chlupatá
mléč bahenní
mléčivec alpský
mnohožilka kuželoplodá → silenka kuželovitá
modravec chocholatý → modřenec chocholatý
modravec tenkokvětý → modřenec tenkokvětý
modrohořec bezlodyžný → hořec bezlodyžný
modřenec hroznatý
modřenec hroznatý
modřenec chocholatý
modřenec přehlížený → m. hroznatý
modřenec širolistý
modřenec tenkokvětý
modřín sudetský
mochna bahenní
mochna bílá
mochna Crantzova hadcová
mochna drobnokvětá → m. malokvětá
mochna durynská
mochna Hedrichova
mochna chlumní
mochna chlumní středočeská → m. Lindackerova
mochna jahodníkokvětá → m. jahodovitá
mochna jahodníkovitá → m. jahodovitá
mochna jahodovitá
mochna kytkokvětá
mochna Lindackerova
mochna malokvětá
mochna nízká
mochna písečná
mochna přímá
mochna rozkladitá
mochna skalní
mochna středočeská → m. Lindackerova
mochna zlatá
mochna zlatokvětá durynská → m. durynská
mokrýš vstřícnolistý
mordovka česká → záraza nachová česká
mordovka nachová → záraza nachová
mordovka nachová česká → záraza nachová česká
mordovka písečná → záraza písečná
mordovka sivá → záraza sivá
mrvka latnatá → m. myší ocásek
mrvka myší ocásek
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C2, §2
C1, §1, CITES
C1, §1, ČK, CITES
C2
C2
C2
C1
C4a, §3
C4b
A1
C1
C2
C4a

A3
C2
C3
A3
C2, §3
C4b
C4a
C4a
C1, §1
C2, §3
C4a
C3

C1, §1, ČK
C4b
C2, §3
C2, §1, ČK
C4a
C4a
C4a
C1, §1, ČK
C1, §3
C4a
C4a

C3

A1
mrvka sveřepovitá
myší ocásek nejmenší
nadmutice bobulnatá
náholník jednoúborný → prasetník jednoúborný
náholník plamatý → prasetník plamatý
nahoprutka písečná
nehtovec přeslenitý
nechrastec výběžkatý → netřesk výběžkatý
nepatrnec drobnoplodý → n. pískomilný
nepatrnec pískomilný
nepatrnec rolní
nepukalka plovoucí → n. vzplývající
nepukalka vzplývající
netřesk výběžkatý
netřeskovec výběžkatý → netřesk výběžkatý
ocásek myší → myší ocásek nejmenší
odemka vodní
ohníček letní → hlaváček letní
ohníček plamenný → hlaváček ohnivý
ochmet evropský
okrotice bílá
okrotice červená
okrotice dlouholistá
okrotice mečolistá → o. dlouholistá
okřehek červený
okřehek hrbatý
okřehek trojbrázdý
olše zelená
olšička zelená → olše zelená
oman maloúborný → o. německý
oman mečolistý
oman německý
oman oko Kristovo
oman srstnatý
oman vrbolistý drsný
oman vrbolistý pravý
oman zlatožlutý → o. oko Kristovo
oměj bledožlutý → o. jedhoj
oměj jedhoj
oměj peřestý → o. různobarvý
oměj pestrý → o. různobarvý
oměj různobarvý
oměj šalamounek
oměj tuhý moravský
oměj vlčí mor pravý
oměj vlčí mor žláznatý
orlíček obecný
orobinec nejmenší
orobinec Shuttleworthův → o. stříbrošedý
orobinec sítinovitý
orobinec stříbrošedý
orsej blatoucholistý
osívka kopisťovitá → o. kulatoplodá
osívka kulatoplodá
osladič přehlížený
osladič statný → o. přehlížený
ostružiník blýskavý
ostružiník bradavkatý
ostružiník brdský
ostružiník brvitý

C1, ČK
C3
C4a
C2
C1, §1, ČK
C1, ČK
C3
C2, §1, BERN
C3
C1, §1
C4a
C3, §3, CITES
C2, §2, CITES
C3, §3, CITES
C4a
C4a
C4a
C2
C3
C2, §2
C3, §3
C3
A2, ČK
C4a
C3, §2
C3, §3
C3, §3, WORLD-R
C2, §2, WORLD-R
C4a, §3
C1, §3
C3
A1, BERN
C1
A1 (cf. p. 16), BERN
C3
C3
C2, ČK
C2
C2
C4a
C2
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A1
ostružiník Caflischův
ostružiník český
C4a
ostružiník drobný
ostružiník drsný
ostružiník fialovoostný
ostružiník gótský
ostružiník hajní
ostružiník hebký
ostružiník hercynský
ostružiník hlivický
ostružiník hojnokvětý
ostružiník Holubův
ostružiník hruboostný
ostružiník hustochlupý
ostružiník hustoostný
ostružiník hustovětvý
ostružiník chloupkatý
ostružiník jehlancovitý
ostružiník jihoslovenský
ostružiník kokořínský
ostružiník krátkozubý
ostružiník krátkožlázkatý
ostružiník lichosvazečkovitý
ostružiník lichozřasený
ostružiník lužický
ostružiník modrozelený
ostružiník moruška
ostružiník moruškovitý → o. moruška
ostružiník nejměkčí
ostružiník německý
ostružiník nepravý
ostružiník okrouhlolistý
ostružiník okrouhlý
ostružiník pohraniční
ostružiník polský
ostružiník pošumavský
ostružiník poznaňský
ostružiník prolistěný
ostružiník příkopový
ostružiník rozkladitý
ostružiník sametový
ostružiník Sendtnerův
ostružiník skalní
ostružiník svraskalý
ostružiník šedavý
ostružiník šedolistý
ostružiník šídloostný
C4a
ostružiník tenkovětvý
ostružiník tmavý
ostružiník velkolatý
ostružiník velkolistý
ostružiník Vojtěchův
C4a
ostružiník vzácný
ostružiník vznešený
ostružiník vzpřímený mnohoostný
ostružiník Wahlbergův
ostřice sítinovitá → o. obecná sítinovitá
ostřice banátská → o. Buekova
ostřice bažinná
ostřice Bigelowova tuhá
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C1
C2
C1
C1 (cf. p. 17)
C4b
C3
C1
A2
C3
C1
C4a
C3
C1
C2
C3
C3
C1
C3
C3
A3
C3
C2
C2
C1
C1
C1, §2, ČK
C4a
A2
C1
C2
C4a
C3
C3
C3
C2
C4a
C2
C2
C3
C2
C3
A2
C3
C2
C3
C3
C4a
C2
C2
C1
C3
C2
C2, §2
C3

A1
ostřice bílá
ostřice blešní
ostřice Buekova
ostřice Buxbaumova
ostřice časná Velenovského
A3
ostřice černoklasá
ostřice česká → o. šáchorovitá
ostřice Davallova
ostřice doubravní
ostřice drobná
ostřice drobnoplodá krkonošská
ostřice drobnoplodá pozdní
ostřice dvoudomá
ostřice dvouřadá
ostřice Fritschova → o. doubravní
ostřice Hartmanova
ostřice hnědavá
ostřice holní tuhá → o. Bigelowova tuhá
ostřice Hostova
ostřice hubená
ostřice Chabertova
ostřice chudá → o. vrchovištní
ostřice chudokvětá
ostřice ječmenovitá
ostřice krátkošíjná
ostřice křivoklasá
ostřice latnatá
ostřice lemovaná → o. Hostova
ostřice Micheliova
ostřice mnoholistá
ostřice mokřadní → o. bažinná
ostřice nedošáchor
ostřice nejtmavší
ostřice nivní → o. nejtmavší
ostřice nízká
ostřice obecná sítinovitá
ostřice oddálená
ostřice oddálenoklasá → o. oddálená
ostřice odchylná
ostřice Otrubova
ostřice pašáchor → o. nedošáchor
ostřice pískomilná
ostřice plstnatoplodá
ostřice pobřežní
ostřice pochvatá
ostřice přetrhovaná
ostřice převislá
ostřice přioblá
ostřice ptačí nožka
ostřice rusá
ostřice skalní
ostřice slatinná → o. šupinoplodá
ostřice stepní → o. drobná
ostřice stinná
ostřice šáchorovitá
ostřice širolistá → o. doubravní
ostřice šlahounovitá
ostřice šupinoplodá
ostřice tlapkatá → o. tlapkatá oddenkatá
ostřice tkapkatá oddenkatá

C1, §1
C2, §3
C4a
C1, §1, ČK
C2, §2
C2, §3
C2
C3
C1, §1, ČK
C2
C1, §1, ČK
C4a
C3
A3
C2, §2
C2
C4b
C3
C1, §1
A3
C3
C4a
C3
C4a
C4a
C2
C4a
C4b
C2
C2
C4a
C1
C2, §2
C4a
C1, §1, ČK
C2
C4a
C2
C2, §2
C4a
C1, §1, ČK
C3
C4a
C1, §1, ČK
C2, §2
C3, §3
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A1
ostřice tlapkatá velkonohá
ostřice tmavá
ostřice trsnatá
ostřice úzkolistá
ostřice velkonohá → o. tlapkatá velkonohá
ostřice vláskovitá
ostřice vrchovištní
ostřice vřesovištní
ostřice vyvýšená
ostřice zčernalá → o. nejtmavší
ostřice žitná
ostužiník písecký → o. šedolistý
otočník evropský
oves hřebílkatý
oves nahý
ovsec stepní čedičový
ovsíček časný
ovsíček ladní → o. obecný
ovsíček obecný
ovsíř dvouřízný
ovsíř luční chlupatý
ovsiřík útlý
ožanka česneková → o. čpavá
ožanka čpavá
ožanka horská
ožanka hroznatá
ožanka chlumní → o. horská
ožanka lesní
pampeliška bavorská
pampeliška bažinná
pampeliška besarabská
pampeliška Boekmanova
pampeliška božská
pampeliška braniborská
pampeliška čarovná
pampeliška červenavá
pampeliška česká
pampeliška domácí
pampeliška drůbeží
pampeliška dvouzubá
pampeliška fialová
pampeliška franská
pampeliška Gelertova
pampeliška hákovitá
pampeliška hnědoúborná
pampeliška hranatá
pampeliška hrbatá
pampeliška husí
pampeliška Huterova
pampeliška chudolaločná
pampeliška klamavá
pampeliška kotvičkatá
pampeliška kozí brada
pampeliška krátkolistenná
pampeliška krkonošská
pampeliška krvavá
pampeliška kyjovitá
pampeliška lesklá
pampeliška lesklolistá
pampeliška listenatá
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C1, §3
C1, §1
C4a
C1, §1
C1, §1
C2, §2
C3
C3
C2, §2, BERN
A1
C4b
C4b
C2, §1, ČK
C2, §3, ČK
C1
C2
C4a
C2
C2, §2
C2, §2
C3
C2
C1, §3
C1, §3
C1, §1, ČK
C4b
C1, §3
C1, §3
C3, §3
C2
C2, §3
C1, §3
C1, §3
C4b
C4b
C3
C3
C2
C4b
C4b
C4b
C1, §3
C1
C2, §3
C1, §3
C1, §3
C4a, §3
C4b
C1, ČK
C4b
C4b
C4b
C4b
C1

A1
pampeliška mokřadní
A2
pampeliška nazlátlá
C4b
pampeliška nezvěstná
A2, §3
pampeliška nizozemská
C3, §3, ČK
pampeliška Nordstedtova
C4a
pampeliška obloučkatá
C1
pampeliška odchylná
C4b
pampeliška olivová
A2
pampeliška panonská
C1
pampeliška pavučinatá
C1, §3
pampeliška pobledlá
C4b
pampeliška podivná
A2, §3
pampeliška pochybná
C1, §3
pampeliška potměšilá
C1, §3
pampeliška potrhaná
C4b
pampeliška pozdní
C2, §1, ČK
pampeliška prostřední
C4b
pampeliška příbuzná
C1, §3
pampeliška rašelinná
C1, §3
pampeliška Skalińské
C1, §3
pampeliška slatinná
C1, §3
pampeliška sličná
C3, §3
pampeliška spřízněná
C4a
pampeliška šafránokvětá
C4b
pampeliška šavlovitá
C4a
pampeliška šťavnatá
C1, §3
pampeliška tenkozubá
C4b
pampeliška tmavá
C4b
pampeliška trubkokvětá
C1
pampeliška vídeňská
C2, §3
pampeliška vlhkomilná
C1, §3
pampeliška západní
C2
pampeliška zaplavovaná
A2, §3
pampeliška zavlažovaná
C1, §3
pampeliška zdobná
C1, §3
pampeliška zprohýbaná
C4b
pampeliška zubatá
C1, §3
pampeliška zvlněná
C4b
pampeliška žabička
C1, §3
paprska velkokvětá
C2
pastarček celolistý → starček celolistý
pastarček dlouholistý moravský → starček dlouholistý moravský
pastarček dutý → starček dutý
pastarček kadeřavý → starček potoční
pastarček oranžový → starček oranžový
pastarček potoční → starček potoční
pastarček slatinný → starček dutý
pastinák matný → p. setý tmavý
pastinák palčivý → p. setý tmavý
pastinák setý tmavý
C4a
pažitka pobřežní horská
C3
pěchava slatinná
C2, §1, ČK
pelyněk bílý
A3
pelyněk jihomoravský → p. Pančičův
pelyněk metlatý
C1
pelyněk Pančičův
C1, §1, ČK, EU2, BERN, WORLD-R
pelyněk pontický
C3
pelyněk rakouský
A3, ČK
penízek česnekový
A3
penízek horský
C3

87

A1
penízek chlumní → p. horský
penízkovec chlumní → penízek horský
pérovník pštrosí
pětiprstka hustokvětá
pětiprstka obecná → p. žežulník
pětiprstka vonná
pětiprstka žežulník horská C1, §3, CITES
pětiprstka žežulník hustokvětá → p. hustokvětá
pětiprstka žežulník pravá
pcháč bělohlavý
pcháč bezlodyžný
pcháč krátkohlavý → p. žlutoostenný
pcháč panonský
pcháč žlutoostenný
pilát lékařský
pipla osmahlá
písečnatka nadmutá → p. nejmenší
písečnatka nejmenší
písečnice velkokvětá
pískavice provensálská → p. thesalská
pískavice thesalská
plamének celolistý
plamének přímý
plaménka celolistá → plamének celolistý
plavín štítnatý
plavuň pučivá
plavuník alpínský
plavuník alpský → p. alpínský
plavuník cypřiškový
plavuník Isslerův
plavuník Øllgaardův
plavuník trojklasý → p. cypřiškový
plavuník Zeillerův
plavuník zploštělý
plavuňka zaplavovaná
pleška stopkatá
plevnatec lesostepní → trojzubec lesostepní
plicník měkký
plicník úzkolistý
ploštičník evropský
pobřežnice jednokvětá
podezřeň královská
podkovka chocholatá
podmrvka hadcová
podmrvka jižní → p. hadcová
pochybek dlouhostopký → p. prodloužený
pochybek největší
pochybek prodloužený
pochybek severní
pochybek severský → p. severní
polej obecná
polej pastvištní → p. obecná
poměnka různobarvá
pomněnka Podpěrova → p. úzkolistá
pomněnka řídkokvětá
pomněnka trsnatá
pomněnka úzkolistá
pomněnka vysokohorská
popelivka sibiřská
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C3, §3
C1, §1, CITES
A1, CITES
C3, §3, CITES
C3
C4a
C3
C1, §1, ČK, [EU]
C4a
C4a
C1
C1, §1, ČK
C1, ČK
A1, §1
C3, §3
C1, §1, ČK
C3, §3, EU5
C3, §2
C1, §1, ČK
C2, §2
C1, §2, ČK
C2, §3
C3, §3
C2, §2, ČK
C3, §3
C3
C2
C1, §1
C1, §1, ČK
A3
C1
C1, §1, ČK
A1, ČK
C2
C1, §1, ČK
C1, §1
C4a
C4a
C4a
C1, §1
A3
C1, §1, ČK, EU2, BERN

A1
popenec chlupatý
potočnice drobnolistá
potočnice jalová → p. zkřížená
potočnice lékařská
potočnice zkřížená
potočník vzpřímný
povázka prorostlá
prasetník jednoúborný
prasetník lysý
prasetník plamatý
prha chlumní
prlina rolní
prorostlík dlouholistý fialový
prorostlík dlouholistý pravý
prorostlík nejtenčí
prorostlík okrouhlolistý
prorostlík prutnatý
prorostlík slaniskový → p. nejtenčí
proskurník chlupatý
proskurník lékařský
prostřelenec křížatý → hořec křížatý
protěž nízká
protěž norská
protěž žlutobílá
protěžec nízký → protěž nízká
protěžec norský → protěž norská
prstnatec bezový
prstnatec bělokarpatský
prstnatec český
prstnatec Fuchsův chladmomilný → p. F. sudetský
prstnatec Fuchsův pravý
prstnatec Fuchsův Soóův
prstnatec Fuchsův sudetský
C2, §3, CITES
prstnatec listenatý → p. Fuchsův pravý
prstnatec májový pravý
prstnatec májový rašelinný
prstnatec plamatý pravý
prstnatec plamatý sedmihradský
C1, §1, CITES
prstnatec plamatý bažinný C1, §1, CITES
prstnatec plamatý vřesovištní → p. p. bažinný
prstnatec pletní pozdní → p. pleťový pozdní
prstnatec pleťový pozdní
prstnatec pleťový pravý
prstnatec Russowův
A1, CITES
prstnatec širolistý májový → p. májový pravý
prstnatec širolistý rašelinný → p. májový rašelinný
prstnatec Traunsteinerův
prstnatec Traunsteinerův bělokarpatský → p. bělokarpatský
prstnatec úzkolistý → p. Traunsteinerův
prustka obecná
prustka přeslenitá → p. obecná
prutnatka ouškatá → locika prutnatá
průtržník chlupatý
průtržník šedý
prvosenka jarní pravá
prvosenka jarní šedavá
prvosenka nejmenší
prvosenka pomoučená
prvosenka vyšší krkonošská
prvosenka vyšší tatranská

C3
C1, §1, ČK
C3, §2
C2
C4a
A1
C3
C1, §1
C3
C3, §3, EU5
C4a
C1
C2
C1, §1, ČK
C1, ČK
C1, §1, ČK
A3
C2
C1
C4a
C1
C2, §2, CITES
C1, §1, CITES
C1, §1, CITES
C4a, §3, CITES
C1, §3, CITES
C3, §3, CITES
C1, §3, CITES
C1, §1, CITES

C, §2, CITES
C2, §2, CITES

C1, §1, CITES
C1, §1, ČK
C1
A3, ČK
C4a
C3
C1, §2
A1
C1
C4b
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A1
pryskyřník ilyrský
pryskyřník kašubský
pryskyřník omějolistý
pryskyřník platanolistý
pryskyřník rolní
pryskyřník sardinský
pryskyřník srstnatý → p. sardinský
pryskyřník veliký → p. velký
pryskyřník velký
pryšec bahenní
pryšec hranatý
pryšec huňatý → p. kosmatý
pryšec kosmatý
pryšec lesklý
pryšec mandloňovitý → p. mandloňový
pryšec mandloňový
pryšec mnohobarvý
pryšec obecný poříční
pryšec plocholistý vlnatý
pryšec prutnatý
pryšec sivý menší
pryšec sivý pravý
pryšec srpovitý
pryšec tuhý
pryšec vrbolistý
přeslička jižní
přeslička luční
přeslička Mooreova
přeslička největší
přeslička peřestá → p. různobarvá
přeslička písečná → p. Mooreova
přeslička pobřežní
přeslička různobarvá
přeslička větevnatá
přeslička zimní
psineček alpský
psineček skalní
psineček tuhý
ptačinec bahenní
ptačinec bledý
ptačinec dlouholistý
ptačinec přehlížený
puchýřka útlá
puchýřník hladký
puchýřník sudetský
pupava bezlodyžná prodloužená
C1
pupava dlouholistá → p. obecná dlouholistá
pupava lodyžnatá → p. bezlodyžná prodloužená
pupava obecná dlouholistá
pupavík pampeliškový → máchelka pampelišková
pupavík skalní → máchelka pampelišková
pupečník obecný
pupečník štítovitý → p. obecný
pupkovec pomněnkový
puštička rozprostřená
pýr prostřední
radyk prutnatý
razilka smrdutá
rdest alpský
rdest červenavý → r. alpský
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C2, §2
C3
C3
C4a
C3
C1
C2, §2
C2, §2
C2, §2
C2, §3
C2, §1, ČK
C4a
C3
C3
C1 (cf. p. 17)
C4a
C1
C2
C3
C3
C1, §1
A2
C3
C2
C4a
C3
C1, §1
C3, §3
C3, §2
C1, §1
C2
C4a
C3
C2
C3
C3
C2, ČK, EU2, BERN, WORLD-R
C1
A1, §1, ČK

C1
C3, §3
C4a
C1, §1, ČK, EU4, BERN
C4a
C4a
C1, §1
C2, §2, ČK

A1
rdest dlouholistý
rdest hrotitý
rdest hustolistý
rdest ostrolistý
rdest prorostlý
rdest rdesnolistý
rdest smáčknutý
rdest srpovitý → r. Zizův
rdest světlý
rdest trávolistý
rdest tupolistý
rdest úzkolistý → r. Zizův
rdest uzlinatý
rdest vláskovitý
rdest západní → r. rdesnolistý
rdest zbarvený
rdest Zizův
rdestice hustolistá → rdest hustolistý
réva lesní → réva vinná lesní
réva vinná lesní
rezeda velkokališná → rýt velkokališní
rmen barvířský
rmen horský → r. krétský horský
rmen krétský horský
rmen rakouský
rmen rusínský
rmen smrdutý
rohatec růžkatý
rohohlavec rovnorohý
rohohlavec srpovitý
rojovník bahenní
rosička brvitá → r. krvavá brvitá
rosička krvavá brvitá
rosnatka anglická
rosnatka dlouholistá → r. anglická
rosnatka okrouhlolistá
rosnatka prostřední
rozchodnice růžová
rozchodník alpínský → r. horský
rozchodník bobový → r. zubatý
rozchodník horský
rozchodník huňatý
rozchodník karpatský → r. zubatý
rozchodník nachový
rozchodník pýřitý → r. huňatý
rozchodník zubatý A3
rozchodníkovec nachový → rozchodník nachový
rozchodníkovec zubatý → rozchodník zubatý
rozpuk jízlivý
rozrazil bažinný
rozrazil časný
rozrazil Dilleniův
rozrazil dlouholistý
C3
rozrazil horský
rozrazil chudobkovitý
rozrazil jarní
rozrazil klasnatý
rozrazil ladní → r. Dilleniův
rozrazil latnatý pravý
A3, §1
rozrazil latnatý širolistý

C1, §1, ČK
A2, §1, ČK
C1, §1, ČK
C2
C2
C1
A1
C3
C2
C3
C2
C2
A1
C1
C1
C4a
A3
C3
C3
C3
C1
A1, §1, ČK
A3
C3, §3
C4b
C1, §1, ČK
C3, §2
C1, §1, ČK
C1, §1
C3
C1, §1, ČK
C3

C2
C2
C3
C4a
C4a
C1, §1, ČK
C4a
C4a
C1, §1, ČK

91

A1
rozrazil matný
rozrazil nízký
rozrazil ožankovitý → r. ožankový
rozrazil ožankový
rozrazil pobřežní → r. vodní
rozrazil polní
rozrazil rakouský
rozrazil rozprostřený
rozrazil slanistý
rozrazil štítkovitý
rozrazil štítnatý → r. štítkovitý
rozrazil trojlaločný
rozrazil útlý → r. slanistý
rozrazil vodní
rozrazil vstavačovitý
C3
rozrazil zubatý → r. rakouský
rožec drobnokvětý → r. krátkoplátečný
rožec hadcový → r. kuřičkolistý
rožec hajní
rožec krátkoplátečný
rožec kuřičkolistý
rožec lepkavý
rožec lesní
rožec nízký
rožec pětimužný
rožec prameništní
rožec přímochlupý → r. Tenoreův
rožec sporný
rožec Tenoreův
rožec západočeský → r. kuřičkolistý
rožinec lepkavý → rožec lepkavý
rudohlávek jehlancovitý
rukevníček syrský
ruměnice písečná
růže bedrníkolistá
růže drsnolistá → r. Jundzillova
růže galská
růže hustoostná → r. bedrníkolistá
růže jablíčkonosná
růže Jundzillova
růže kostrbatá
růže leskavá
růže májová
růže malokvětá
růže matoucí
růže ostnatá
růže plazivá → r. rolní
růže přehlížená → r. Sherardova
růže rolní
růže Sherardova
růže věncoplodá
růže žláznatá
růžkatec bradavčitý
růžkatec potopený → r. bradavčitý
rybíz skalní
rýt velkokališní
řebčík kostkovaný
řebříček obecný sudetský
řebříček panonský
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C1
A1
C4a
C2
C2
C3
A2, §1, ČK
C4a
C2
C3

C4a
C3
C1, §1, ČK, [EU], BERN, WORLD-E
C2
A3
C4b
C3
C1
A3
C1, §1
C1, §2, ČK, CITES
A2
C1, §1, ČK
C2
C3
C4b
C3
C4b
C4b
C2
C2
C4b
C4b
A1, ČK
C2
C4b
C4b
C1, §2, ČK
C1
C1, §1, ČK
A3, ČK
C4a
C3

A1
ř

ebříček povltavský → ř. vratičolistý
řebříček sleziníkolistý
řebříček sličný
řebříček štětinolistý
řebříček tečkovaný → ř. sleziníkolistý
řebříček vratičolistý
řečanečka menší → řečanka menší
řečanečka útlá → řečanka menší
řečanka menší
řečanka přímořská
řečanka zubatá → ř. přímořská
řepeň durkoman
řepeň pobřežní
řepeň polabská
řepeň polabská pobřežní → ř. pobřežní
řepíček mochnovitý
řepíček trojlistý → ř. mochnovitý
řepík vonný
řepka prodloužená → brukev prodloužená
řepovník vytrvalý
řeřišnice bahenní
řeřišnice bělokvětá → ř. Matthiolova
řeřišnice hořká Opizova
řeřišnice chlupatá → ř. srstnatá
řeřišnice luční velkokvětá
řeřišnice malokvětá
řeřišnice Matthiolova
řeřišnice Opizova → ř. hořká Opizova
řeřišnice rýtolistá
řeřišnice srstnatá
řeřišnice štěrbinová → ř. rýtolistá
řeřišnice trojlistá
řeřišnice trojlístková → ř. trojlistá
řeřišnice zubatá → ř. bahenní
řeřišničník skalní
řezan pilolistý
sápa hlíznatá
sasanka lesní
sasanka narcisokvětá
sasankovka lesní → sasanka lesní
sesel číškovitý → s. fenyklový
sesel fenyklový
sesel pestrý
sesel rakouský
sesel roční
sesel sivý
sevlák širolistý
silenka dlouhokvětá
silenka dněperská drobnokvětá
silenka francouzská
silenka galská → s. francouzská
silenka hajní
silenka krétská prsténčitá
silenka kuželovitá
silenka lepkavá
silenka nadmutá obrovská
silenka noční
silenka paušnice
silenka prorostlíkovitá → s. dlouhokvětá
silenka skalní

C1, ČK
C3
C3
C2
C1, §1, ČK
C2
C1 (cf. p. 17)
A3
C4b
C2
C3
C3
C2
C1, §1
C4b
C1, §1, ČK
C3
C1, §1, ČK
C4b
C3
C1, §1
C2, §2
C2
C3, §3
C1, §2
C3
C2, §2, ČK
A3
C3
C4a
C2
A1
A3
C1
C2
A1
A2
C1
C4b
C4a
C4b
C1
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A1
silenka ušnice
sinokvět chrpovitý
sinokvět měkký
sítina alpská
sítina černavá → s. tmavá
sítina drobounká
sítina Gerardova
sítina hlavatá → s. strboulkatá
sítina kulatoplodá
sítina maličká → s. drobounká
sítina ostrokvětá
sítina rybniční
sítina skokaní → s. slanomilná
sítina slanisková → s. Gerardova
sítina slanomilná
sítina slatinná
sítina strboulkatá
sítina tmavá
sítina trojklaná
sivěnka přímořská
sivěnka slanomilná → s. přímořská
skalnatka velkokvětá → písečnice velkokvětá
skalník celokrajný
skalník černý moravský
skalník matranský
sklenobýl bezlistý
skrytěnka bodlinatá
skřípina kořenující
skřípinec americký
skřípinec jezerní
skřípinec nízký → s. poléhavý
skřípinec poléhavý
skřípinec sivozelený → s. Tabernaemontanův
skřípinec Tabernaemontanův
C2
skřípinec trojhranný
skřípinka smáčknutá
slanice šedá → hvězdnice šedá
slanice tečkovaná → hvězdnice tečkovaná
slanobýl pichlavý → s. ruský
slanobýl ruský
slanorožec rozprostřený
sléz nízký → s. nizounký
sléz nizounký
sléz velkokvětý
sleziník černý → s. netíkovitý
sleziník červený tlustovřetenný → s. č. zakřivený
sleziník červený zakřivený
sleziník hadcový
sleziník klamný → s. nepravý
sleziník nepravý
sleziník netíkovitý
sleziník zelený
slézovec durynský
slézovník velkokvětý → sléz velkokvětý
slivoň střemcha skalní → střemcha obecná skalní
smělek sivý
smil písečný
smldník alsaský
smldník jelení
smldník kmínolistý
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C3
C1, §1, ČK, EU2, BERN
C2, §2
C3
C4b
C1, §2
C1, §1, ČK
C3
C1, §1
C3
C1, §1
C1, §1, ČK
C1, §1
C2
C1, §1, ČK
C4a
C4a
C4b
C1, §1, ČK, CITES
C1, §1, ČK
C2
A3
C4a
A1, ČK
A1
C2

C3
A1
C3
C4a
C1
C2, §2
C1, §1, ČK, [EU], WORLD-R
C1, §1, ČK
C3
C4a
C2
C2, §2
C3
C4a
C1, §1

A1
smldník lékařský
smldník olešníkovitý
smldník písečný
smldník žlutavý → s. alsaský
smrkovník plazivý
snědek chocholičnatý
snědek chocholíkatý → s. chocholičnatý
snědek jehlancovitý
snědek kulatoplodý → s. pyrenejský kulatoplodý
snědek nicí
snědek pyrenejský kulatoplodý
snědovec nicí→ snědek nicí
snědovka jehlancovitá → snědek jehlancovitý
snědovka pyrenejská kulatoplodá → snědek pyrenejský kulatoplodý
sněženka podsněžník
solenka hroznatá → s. Valerandova
solenka Valerandova
solnička panonská → s. rozprostřená
solnička přímořská → s. rozprostřená
solnička rozprostřená
sporýš lékařský
srdečník jablečníkovitý → buřina jablečníkovitá
srha laločnatá slovenská
srha slovenská → s. laločnatá slovenská
srpice barvířská
srpice jednoúborná
srpice karbincolistá → s. jednoúborná
srpovník jednoúborný → srpice jednoúborná
srpovník karbincolistý → srpice jednoúborná
starček bažinný
starček bludný
starček celolistý
starček celolistý ladní → starček celolistý
starček celolistý oranžový → starček oranžový
starček dlouholistý moravský
C1, §1, ČK, [EU], WORLD-I
starček dutý
starček horský → s. podalpský
starček oranžový
starček podalpský
starček poříční
starček potoční
starček potoční → pastarček potoční
starček roketolistý
starček roketovitý → s. roketolistý
starček shloučený → starček dutý
starček skalní
starček stinný
starček stínomilný → s. stinný
starček zlatý
stařinec celolistý → starček celolistý
stařinec dlouholistý moravský → starček dlouholistý moravský
stařinec kadeřavý → starček potoční
stařinec oranžový → starček oranžový
stařinec potoční → starček potoční
stařinec slatinný → starček dutý
stolístek přeslenitý
stolístek střídavokvětý
stozrník lnovitý
stozrník nizounký → s. lnovitý
stračka vyvýšená

A3
C4a
A1, ČK
C1, §1, CITES
C3
C2
C3
C1, §1, ČK

C3, §3, CITES, EU5
C1, §1, ČK
A1, §1
C3
C4b
C4a
C1, §1, ČK, [EU], WORLD-R

C1 (cf. p. 17), §1, ČK
C4a
C2, §2

A1
C1, §1, ČK
C2
C2, §2
C4a
C1, §2
A2, §1
C2
C1, §1, ČK

C3
C2
C1
C2, §2
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A1
strdivka brvitá
strdivka jazýčkatá → s. zbarvená
strdivka sedmihradská
strdivka zbarvená
strošek číškovitý různoplodý → s. polopásý
strošek polopásý
strošek pomněnkový
střemcha obecná skalní
střevíčník pantoflíček
stulík malý
suchokvět roční
suchopýr širolistý
suchopýr štíhlý
suchopýrek alpský
suchopýrek trsnatý
sveřep hroznatý
sveřep japonský
sveřep kostrbatý
sveřep luční
sveřep rolní
sveřep stoklasa
sveřep větevnatý
sveřep žitný → s. stoklasa
světlík drobnokvětý
světlík drobnokvětý krkonošský → s. krkonošský
světlík hajní → s. větvený
světlík chladnomilný
světlík Kernerův
světlík krátký olysalý
světlík krkonošský
světlík lékařský horský
světlík modravý
světlík modrý → s. modravý
světlík pestrý
světlík slovenský
světlík solnohradský
světlík tatarský
světlík větevnatý → s. větvený
světlík větvený
svída dřín → dřín jarní
svída jižní
svída uherská
svízel bradavčitý
svízel bradavičnatý → s. bradavčitý
svízel klamavý → s. pochybný
svízel lesklý
svízel moravský
svízel mořenovitý
svízel osinkatý
svízel pařížský
svízel pochybný
svízel rakouský
svízel severní
svízel severní volyňský
svízel sivý mrtnatý
svízel sudetský
svízel trojrohý
svízel volyňský → s. severní volyňský
svízelka piemontská
svízelka štětinkatá → s. piemontská
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C3
C4a
C3
C1
C3
C1, ČK
C2, § 2, EU2, BERN, CITES
C1, §1, ČK
A1
C2
C1, §1, ČK
C2, §2
C3
C1
C4a
C1
C2
C1
C1, ČK
C3
C1, ČK
A3
C2
C2
A1
C2
C2
C1
C1, §1, WORLD-I
A3
C2
C3
C2
C4a
A1
A3
C3
A3
A3
A2, ČK
C4a
C1
C4a
C2
C4b
C1, §1, ČK, [EU]
C1
C2, §1

A1
šabřina tatarská
šafrán bělokvětý
šafrán Heuffelův → š. karpatský
šafrán karpatský
šáchor hnědý
šáchor Micheliův
šáchor žlutavý
šáchorek žlutavý → šáchor žlutavý
šalvěj etiopská
šalvěj rakouská
šalvěj vlnatá → š. etiopská
šanta lesostepní
šanta panonská → š. lesostepní
šášina načernalá
šášina rezavá
šater latnatý
šater svazčitý
šejdračka bahenní pravá
šejdračka bahenní stopečkatá
C4b
šejdračka stopečkatá → š. bahenní stopečkatá
šídlatka jezerní
šídlatka ostnovýtrusná
šicha černá
šicha černá obojaká → š. oboupohlavná
šicha obojaká → š. oboupohlavná
šicha oboupohlavná
šišák hrálovitý
škarda čertkusolistá Velenovského
škarda čertkusovitá pravá → š. měkká čertkusolistá
škarda mákolistá → š. smrdutá mákolistá
škarda měkká čertkusolistá
škarda měkká pravá
škarda panonská
škarda sibiřská
škarda smrdutá mákolistá
škarda štětinkatá
škarda ukousnutá
škarda velkoúborná
šklebivec přímý
šklebivec úhorní → š. přímý
šmel okoličnatý
štěničník paprskující
štětička chlupatá
štětináč širolistý
štětka dřípená → š. laločnatá
štětka chlupatá → štětička chlupatá
štětka laločnatá
štírovník Borbásův
štírovník stepní → š. Borbásův
štírovník tenkolistý
štírovník úzkolistý → š. tenkolistý
šťovík bahenní
šťovík úzkolistý
švihlík krutiklas
švihlík letní
švihlík podzimní → š. krutiklas
tajnička rýžovitá
tařice horská Gmelinova
tařice horská pravá
tařice skalní Arduinova

C1, §1, ČK
C1, §2, ČK
C1, §2
C3
C1, §1, ČK
C1, ČK
C1, §1, ČK
C1
C2
C1, §1, ČK
C1, §1, ČK
C1, §2, ČK
C2, §2
C4a
C1, §1, ČK
C1, §1, ČK
C4a, §3
C2, §3
C2, §2
A3
C3
C1
C1, §1, ČK
C1, §1, ČK
C3
C1
C2
C3
C1
C3
C2
C3
A2
C2
C2
C3
C1
C1
C1, §1, ČK, CITES
A3, EU4, BERN, CITES
C3
C3
C4a
C4a, §3
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A1
tařice stepní
tařinka horská Gmelinova → tařice horská Gmelinova
tařinka horská pravá → tařice horská pravá
tařinka stepní → tařice stepní
tavolník vrbolistý
tetlucha kozí pysk vyšší → t. vznešená
tetlucha vznešená
timoj čupřinatý – t. trojlaločný
timoj trojlaločný
tis červený
tolice nejmenší
tolice provensálská → pískavice thesalská
tolice rozprostřená
tolije bahenní
tomkovice chlupatá
tomkovice jižní
tomkovice plazivá
tomkovice vonná
topol černý
topolovka bledá
tořice rolní
tořič čmelákovitý Holubyho
tořič hmyzonosný
tořič muchonosný → t. hmyzonosný
tořič pavoukonosný
tořič včelonosný
toříček jednohlízný
toten měkkoostenný → krvavec menší měkkoostenný
trávnička obecná hadcová
trávnička obecná pravá
trličník brvitý → hořec brvitý
trnka Fechtnerova
trnka moravská
trnka třešňovitá
trnka vejčitoplodá
trnka velkoplodá
trnoplodník vlnokvětý → bytel vlnokvětý
trojřadka Micheliova → šáchor Micheliův
trojřadka pobřežní → šáchor Micheliův
trojzubec lesostepní
troskut prstnatý
trpaslička nejmenší
truskavec leskloplodý
trýzel jestřábníkovitý
trýzel prutnatý → t. jestřábníkovitý
trýzel rozestálý → t. rozkladitý
trýzel rozkladitý
trýzel rozvětvený
trýzel šedavý → t. rozvětvený
trýzel škardolistý
trýzel vonný
trýzel vykrajovaný → t. rozkladitý
třemdava bílá
třešeň křovitá
třezalka ozdobná
třezalka pěkná
třezalka pochybná → t. přítupá
třezalka přítupá
třezalka rozprostřená
třezalka sličná → t. ozdobná
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A3, ČK

C3
C4a
C1, §1
C3, §2
C3
C2
C2, §3
A3
C3
C1, §1
C1, ČK
C2
C2, §2
C1
C1, §1, ČK, WORLD-I, CITES
C1, §1, CITES
A3, ČK, CITES
C1, §1, ČK, CITES
A1, §1, ČK, CITES
C2, §3
C4a
C4b
C4b
C4b
C4b
C4b

C1, §1, ČK
C4a
A3
C4b
C4b
C1
C3
C3
C3
C3, §3
C2 (cf. p. 17)
C1, §2, ČK
C1
C2
C3

A1
třtina mokřadní → t. nachová
třtina nachová
třtina pestrá
třtina pobřežní
třtina přehlížená
třtina tuhá → t. přehlížená
tučnice česká
tučnice obecná
tučnice obecná česká → t. česká
tučnice obecná pravá → t. obecná
turan hranatý
turan lysý → t. hranatý
turan podolský
turan velkolistý
tuřice časná Velenovského → ostřice časná Velenovského
tuřice česká → ostřice šáchorovitá
tuřice čupřinatá → ostřice odchylná
tuřice Davallova → ostřice Davallova
tuřice dvoudomá → ostřice dvoudomá
tuřice dvouřadá → ostřice dvouřadá
tuřice hnědavá → ostřice hnědavá
tuřice Chabertova → ostřice Chabertova
tuřice křivoklasá → ostřice křivoklasá
tuřice latnatá → ostřice latnatá
tuřice Otrubova → ostřice Otrubova
tuřice pískomilná → ostřice pískomilná
tuřice přetrhovaná → ostřice přetrhovaná
tuřice přioblá → ostřice přioblá
tuřice slatinná → ostřice Davallova
tuřice šlahounovitá → ostřice šlahounovitá
tuřice úzkolistá → ostřice úzkolistá
tužanka tvrdá
tužebník jilmový Picbauerův
tužebník jilmový stepní → t. j. Picbauerův
tužebník stepní → t. j. Picbauerův
udatna lesní
úložník dlouholistý → rozrazil dlouholistý
úložník klasnatý → rozrazil klasnatý
úložník latnatý pravý → rozrazil latnatý pravý
úložník latnatý širolistý → rozrazil latnatý širolistý
úložník pochybný pravý → rozrazil latnatý pravý
úložník vstavačovitý → rozrazil vstavačovitý
upolín evropský
upolín luční → u. evropský
upolín nejvyšší → u. evropský
úpor kuřičkovitý
úpor peprný
úpor peprný rovnosemenný → ú. rovnosemenný
úpor přeslenitý → ú. kuřičkovitý
úpor rovnosemenný
úpor šestimužný
úpor trojmužný
úporek hrálovitý pravý
úporek pochvatý → ú. pochybný
úporek pochybný
úporek vejčitý → ú. pochybný
úrazník bezkorunný
úrazník brvitý
úrazník drobnokorunný → ú. bezkorunný

C1, §1
C1, §2
C1, §2
C1, §1, ČK
C1, §1, ČK, WORLD-I
C2, §2
A2
C3
C4a

C2
C1
C4a

C3, §3
C1, §1, ČK
C3
A2
C2
C2
C2
C2
A2
A2
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A1
úrazník skalní (horský)
úrazník šídlovitý
úrazník uzlovitý
úročník bolhoj mnoholistý
úročník mnoholistý → ú. bolhoj mnoholistý
ušnice dněperská drobnokvětá → silenka dněperská drobnokvětá
ušnice nepravá → silenka paušnice
ušnice obecná → silenka ušnice
užanka uherská
užerka chmelová → kokotice chmelová
vachta trojlistá
včelník rakouský
večernice lesní
večernice smutná
vemeníček zelený
vemeník dvoulistý
vemeník zelenavý
větrnice narcisokvětá → sasanka narcisokvětá
vičenec písečný
vikev horomilná → v. horská
vikev horská
vikev hrachovitá
vikev křovištní
vikev panonská červená
vikev panonská pravá
vikev žíhaná → v. panonská červená
violka bílá
violka divotvárná
violka dvoukvětá
violka lysá → v. olysalá
violka močálová
violka nejmenší
violka nízká
violka obojaká → v. obojetná
violka obojetná
violka olysalá
violka písečná
violka pískomilná → v. písečná
violka psí horská
C3
violka psí Ruppova → v. psí horská
violka Ruppova → v. psí horská
violka skalní → v. písečná
violka skalní písečná → v. t. Curtisova
violka skalní pravá → v. trojbarevná skalní
violka skalní různobarevná → v. trojbarevná různobarevná
violka skalní suťová → v. t. Curtisova
violka slatinná
violka stepní → v. obojetná
violka suťová mnohobarevná → v. trojbarevná různobarevná
violka suťová pravá → v. trojbarevná skalní
violka trojbarevná Curtisova
C1
violka trojbarevná písečná → v. t. Curtisova
violka trojbarevná různobarevná
violka trojbarevná skalní
violka vyšší → v. vyvýšená
violka vyvýšená
violka žlutá sudetská
vítod douškolistý
vítod hořký krátkokřídlý
vítod nahořklý pravý
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C3
C1
C1, §2
C4a

C2
C3, §3
C1, §1, ČK, EU2, BERN
C2
C2
C2, §2, CITES
C3, §3, CITES
C3, §3, CITES
C2
C1, §1
C3
C4a
C2
C2
C1, §1
C4a
C4a
A3
C1, §1
C2, §2, ČK
C2, §2
A3
C3

C2, §2

C3
C3
C1, §1, ČK
C2, §2, WORLD-I
C1, §1, ČK
C1
C2

A1
vítod nahořklý rakouský
vítod ostrokřídlý
vítod větší
vláskatec tajemný
vlnice chlupatá
voďanka žabí
vochlice hřeben Venušin → v. hřebenitá
vochlice hřebenitá
volovec vrbolistý
voskovka menší
vousatka prstnatá
vrabečnice roční
vranec jedlový
vraneček brvitý
C2, §2
vraneček švýcarský
A2, §1, ČK
vraneček zoubkatý → v. brvitý
vranečka švýcarská → vraneček švýcarský
vranečkovec švýcarský → vraneček švýcarský
vranožka bradavkatá → v. šupinatá
vranožka šupinatá
vratička heřmánkolistá
vratička jednoduchá
vratička měsíční
vratička mnohoklaná
A2, §1, ČK, BERN
vratička půlměsíčitá → v. měsíční
vratičkovec mnohoklaný → vratička mnohoklaná
vrba bledá
vrba borůvkovitá
vrba bylinná
vrba černající
vrba dvoubarvá
vrba hrotolistá → v. šípová
vrba krkonošská
vrba laponská
vrba lýkovcová
vrba plazivá
vrba rozmarýnolistá
vrba sivozelená → v. bledá
vrba šedá
vrba šedozelená → v.bledá
vrba šípová
vrba velkolistá
vrbina tečkovaná
vrbka rozmarýnolistá → vrbovka rozmarýnolistá
vrbovka bahenní
vrbovka drchničkolistá
vrbovka kopinatá
vrbovka nicí
vrbovka rozmarýnolistá
vrbovka tmavá
vrbovka třezalkolistá
vrbovka žabincolistá
vřesovec čtyřřadý
vřesovec masový → v. pleťový
vřesovec pleťový
vřeteník skalní → mochna skalní
vstavač bahenní
vstavač bledý
vstavač kukačka
vstavač mužský pravý

C2
C4a
C3
C1, ČK, EU2, BERN, WORLD-R
C3
C2
A2
C1, §1
C4a
C4a
C2
C3, §3

C2
C1, §1, ČK, BERN
A1, EU2, BERN
C2, §3

A2, ČK
C1, §1, ČK
C1, §1
C1, §1
C1, §1, ČK
C1
C2, §1
C3
C1, §3
C3
C2
C2
C1, §2
C2
C4a
C2
A2
C2
C4a
C3
A3
C3
C1
C3, §3
C1, §1, CITES
C2, §2, CITES
C2, §2, CITES
C1, §2, CITES

101

A1
vstavač mužský znamenaný
vstavač nachový
vstavač obecný → v. kukačka
vstavač osmahlý letní
C1, §2, CITES
vstavač osmahlý pravý
vstavač ovčí → v. kukačka
vstavač řídkokvětý bahenní → v. bahenní
vstavač sivorůžový → v. vojenský
vstavač štěničný
vstavač trojzubý
vstavač vojenský
všedobr horní
všivec bahenní
všivec krkonošský
všivec ladní → v. lesní
všivec lesní
všivec mokřadní → v. lesní
všivec statný
všivec sudetský → v. krkonošský
všivec žezlovitý
zábělník bahenní → mochna bahenní
zahořanka žlutá
zakucelka bahenní
zapalice žluťuchovitá
zapalička největší
zapalička paprsčitá → z. největší
záraza alsaská
záraza bílá
záraza česká → z. nachová česká
záraza devětsilová
záraza hořčíková
záraza hřebíčková
záraza mateřídoušková → z. bílá
záraza nachová česká
záraza nachová pravá
záraza namodralá
záraza ožanková
záraza pcháčová → z. síťnatá
záraza písečná
záraza rusá → z. devětsilová
záraza síťnatá
záraza sivá
záraza smldníková → z. alsaská
záraza šupinatá
záraza vyšší
záraza žlutá
zběhovec jehlancovitý
zběhovec olysalý
zběhovec trojklaný
zběhovec yva → z. trojklaný
zběhovec yva brvitý → z. olysalý
zběhovec yva pravý → z. trojklaný
zběhoveček žlutokvětý olysalý → zběhovec olysalý
zběhoveček žlutokvětý trojklaný → zběhovec trojklaný
zblochan hajní
zblochanec mokřadní
zdravínek jarní
zdravínek žlutý → zahořanka žlutá
zdrojovka hladkosemenná
zdrojovka mokřadní → z. potoční

102

C3, §2, CITES
C2, §2, CITES
C1, §2, CITES

A1, CITES
C1, §1, CITES
C2, §2, CITES
C4a
C2, §2
C1, §1, ČK, [EU], BERN, WORLD-V
C3, §2
C1, §1, ČK
A1, §1, ČK
C3
A3
C4a
C1, §1
C2
C3
C2
C1, ČK
C3
C1, ČK
C1
C1, ČK
C1, ČK
C1, ČK
C2, §2
C1, ČK
C1, ČK
C3
C3
C1, §2, ČK
A2
C2

C3
C1 (cf. p. 16) ČK
C2
C1, §1, ČK

A1
zdrojovka pobřežní → z. potoční
zdrojovka potoční
zdrojovka prameništní → z. hladkosemenná
zdrojovka prameništní jarní → z. rolní
zdrojovka rolní
A1
zemědým lékařský Wirtgenův
zeměžluč hořká
zeměžluč přímořská slatinná
C1, §1, ČK
zeměžluč slatinná → z. přímořská slatinná
zeměžluč spanilá
zevar nejmenší
zevar příbuzný → z. úzkolistý
zevar úzkolistý
zevar vzpřímený vejcoplodý
zimolez kozí list
zimolez popínavý → z. kozí list
zimostrázek alpský
zimostrázek nízký → z. alpský
zimozel severní
zimozelen okoličnatý
zimozelen okolíkatý → z. okoličnatý
zlatovlásek obecný → hvězdnice zlatovlásek
zlatovlásek úzkolistý → hvězdnice zlatovlásek
zvonečník černý
zvonečník hlavatý horský
zvonečník hlavatý pravý
zvonečník hlavatý zprohýbaný
zvonek boloňský
zvonek český
zvonek český jesenický → z. jesenický
zvonek český pravý → z. český
zvonek hadincovitý
zvonek hlíznatý → z. řepka
zvonek jemný
zvonek jesenický
zvonek klubkatý plstnatý → z. k. pomoučený
zvonek klubkatý pomoučený
zvonek moravský
zvonek okrouhlolistý sudetský
zvonek plstnatý → z. boloňský
zvonek řepka
zvonek sibiřský
zvonek sudetský → z. okrouhlolistý sudetský
zvonek širokolistý
zvonek širolistý → z. širokolistý
zvonek štětinatý → z. hadincovitý
zvonek tatranský sudetský → z. okrouhlolistý sudetský
zvonek vousatý
zvonovec liliolistý
zvonovec vonný → z. liliolistý
žabinec bledý → ptačinec bledý
žabinec přehlížený → ptačinec přehlížený
žabníček vzplývavý
žabník trávolistý
žabník vzplývavý → žabníček vzplývavý
žebratka bahenní
žebrovice různolistá
žebřice pyrenejská úzkolistá
žebřice pyrenejská prostřední
žebřice pyrenejská širolistá → ž. p. prostřední

C2, §2

C4b
C4a
C2
C2, §2
A1, §1, ČK
C4b
C3
C3, §3
A1, ČK
C1, §1, ČK

C3
C1, §2
C2, §2
C1 (cf. p. 17)
C2, §3
C2, §3, [EU], WORLD-V
C1, §2
C3
C1, §1, ČK, [EU], BERN
C3
C4a
C2, §1, WORLD-I
A3
C3, §3
C3

C2, §2
C1, §1, [EU]

C1, EU2, BERN
C2
C3, §3
C4a
C4a
A3
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A1
žezlovka mnohoklaná → vratička mnohoklaná
židoviník německý
židoviník štěrkovištní → ž. německý
žitňák hřebenitý
žláznatec hroznatý → merlík hroznový
žluťucha Bauhinova
žluťucha jednoduchá svízelovitá
žluťucha lesklá
žluťucha menší
žluťucha slatinná → ž. žlutá
žluťucha smrdutá
žluťucha svízelovitá → ž. jednoduchá svízelovitá
žluťucha žlutá
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C1, §1
C1, ČK
A3
C1, §1
C3
C3
C2, §3
C2, §2

A1

Latinský abecední černý a červený seznam cévnatých rostlin
Vysvětlivky zkratek viz str. 15
Abies alba
Achillea asplenifolia
Achillea bohemica → A. tanacetifolia
Achillea distans → A. tanacetifolia
Achillea millefolium subsp. sudetica
Achillea nobilis
Achillea pannonica
Achillea setacea
Achillea styriaca → A. tanacetifolia
Achillea tanacetifolia
Aconitum altissimum subsp. altissimum → A. lycoctonum subsp. lycoctonum
Aconitum altissimum subsp. penninum → A. lycoctonum subsp. penninum
Aconitum anthora
Aconitum callibotryon
Aconitum firmum subsp. moravicum
Aconitum lycoctonum subsp. lycoctonum
Aconitum lycoctonum subsp. penninum
Aconitum variegatum
Aconitum vulparia subsp. penninum → A. lycoctonum subsp. penninum
Aconitum vulparia subsp. vulparia → A. lycoctonum subsp. lycoctonum
Acosta biebersteinii → Centaurea biebersteinii
Adenophora liliifolia
Adenostyles alliariae
Adonanthe vernalis → Adonis vernalis
Adonis aestivalis
Adonis flammea
Adonis vernalis
Aegonychon purpurocaeruleum → Lithospermum purpurocaeruleum
Aethusa cynapioides
Aethusa cynapium subsp. cynapioides → A. cynapioides
Agrimonia procera
Agropyron pectinatum
Agrostemma githago
Agrostis alpina
Agrostis rupestris
Agrostis vinealis
Aira caryophyllea
Aira praecox
Ajuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys subsp. ciliata → A. glabra
Ajuga glabra
Ajuga pseudochia → A. glabra
Ajuga pyramidalis
Alcea biennis
Alchemilla baltica
Alchemilla corcontica
A1
Alchemilla filicaulis subsp. filicaulis
Alchemilla filicaulis subsp. vestita
A2, WORLD-V
Alchemilla fissa
Alchemilla flabellata
Alchemilla glabricaulis
Alchemilla gruneica
Alchemilla microcarpa → Aphanes australis
Alchemilla obtusa subsp. obtusa
Alchemilla obtusa subsp. trapezialis C2
Alchemilla plicata

C4a
C1, ČK

C4a
C3
C3
C3
C2
C3, §2
C3, §3, WORLD-R
C2, §2, [EU], WORLD-R
C4a, §3
C1, §3
C3, §3

C1, §1, [EU]
C4a
C2
C1, ČK
C2, §3
C4a
C3
C1, ČK
C1, ČK
C1, §1
C2
C4a
C1
C2, ČK
C2
A2
C1, §2, ČK
C2, §2
C1
C4a
C1, §1, ČK
C2
C1 (cf. p. 17)
C4a
C3
C3
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A1
Alchemilla reniformis
Alchemilla straminea
Alchemilla suavis
Alchemilla ursina
Alchemilla walasii
Aldrovanda vesiculosa
Alisma gramineum
Alisma natans → Luronium natans
Allium angulosum
Allium carinatum
Allium flavum
Allium rotundum
Allium schoenoprasum subsp. alpinum
C3
Allium senescens subsp. montanum
Allium sphaerocephalon
Allium strictum
Allium victorialis
Alnus viridis
Alsine neglecta → Stellaria neglecta
Alsine pallida → Stellaria pallida
Althaea hirsuta
Althaea officinalis
Alyssum arduini → Aurinia saxatilis subsp. arduini
Alyssum desertorum → A. turkestanicum
Alyssum montanum subsp. gmelinii
Alyssum montanum subsp. montanum
Alyssum saxatile subsp. arduini → Aurinia saxatilis subsp. arduini
Alyssum turkestanicum
Amygdalus nana → Prunus tenella
Anacamptis pyramidalis
Anagallis foemina
Anchusa officinalis
Andromeda polifolia
Androsace elongata
Androsace maxima
Androsace septentrionalis
Anemonastrum narcissiflorum → Anemone narcissiflora
Anemone narcissiflora
Anemone sylvestris
Angelica archangelica
Angelica palustris
Antennaria dioica
Anthemis austriaca
Anthemis cotula
Anthemis cretica subsp. columnae
Anthemis montana → A. cretica subsp. columnae
Anthemis ruthenica
Anthemis tinctoria
Anthericum liliago
Anthericum ramosum
Anthriscus caucalis
Anthriscus cerefolium subsp. trichosperma
Anthriscus longirostris → A. cerefolium subsp. trichosperma
Anthyllis macrocephala → A. vulneraria subsp. polyphylla
Anthyllis vulneraria subsp. polyphylla
Apera interrupta
Aphanes arvensis
Aphanes australis
Aposeris foetida
Aquilegia vulgaris
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C2
C3
C3
C2
C4b
A1, ČK, EU2, BERN
C2
C2, §2
C2
C3
C2 (cf. p. 17)
C4a
C2
C2, §2
C2, §3
C2
A3
C2
C3
C4a
A3, ČK
C1, §2, ČK, CITES
C3
C4a
C2, §3
C2
A1, ČK
C1, §1, ČK
C1, §2
C3, §3
C4b
C1, §1, ČK, EU2, BERN
C2
C3
C3
A3
C3
C4a
C3, §3
C4a
C2
C4a
C4a
A1, ČK
C3
C1, ČK
C1, §1
C3

A1
Arabis auriculata
Arabis brassica
Arabis nemorensis
Arabis pauciflora → A. brassica
Arabis sagittata
Arabis sudetica
Arabis turrita
Archangelica officinalis → Angelica archangelica
Arctium nemorosum
Arctostaphylos uva-ursi
Aremonia agrimonoides
Arenaria grandiflora
Armeria vulgaris subsp. serpentini
Armeria vulgaris subsp. vulgaris
Arnica montana
Arnoseris minima
Artemisia alba
Artemisia austriaca
Artemisia pancicii
Artemisia pontica
Artemisia scoparia
Arum alpinum → A.cylindraceum
Arum cylindraceum
Arum maculatum
Aruncus vulgaris
Asperula arvensis
Asperula tinctoria
Asplenium adiantum-nigrum
Asplenium adulterinum
Asplenium cuneifolium
Asplenium trichomanes subsp. pachyrhachis
Asplenium viride
Aster alpinus
Aster amellus
Aster canus
Aster linosyris
Aster pannonicus → A. tripolium subsp. pannonicus
Aster punctatus
Aster tripolium subsp. pannonicus
Astragalus arenarius
Astragalus asper
Astragalus austriacus
Astragalus danicus
Astragalus exscapus
Astragalus onobrychis
Astragalus sulcatus
Atriplex oblongifolia
Atriplex rosea
Aurinia saxatilis subsp. arduini
Avena nuda
Avena strigosa
Avenula planiculmis
Avenula pratensis subsp. hirtifolia
Baeothryon alpinum → Trichophorum alpinum
Barbarea arcuata → B. vulgaris subsp. arcuata
Barbarea stricta
Barbarea vulgaris subsp. arcuata
C4a
Bartsia alpina
Bassia laniflora → Kochia laniflora
Batrachium baudotii
C1, §1, ČK

C2
C2
C1, §1
C3
C1, §1
C2
C4a
C2, §2
C2
C1, §1, ČK
C2, §3
C4a
C3, §3, EU5
C1
A3
A3, ČK
C1, §1, ČK, EU2, BERN, WORLD-R
C3
C1
C4a
C3, §3
C4a
A1
C3
C1, §1, ČK
C1, §1, ČK, WORLD-R, [EU]
C2, §2
C1
C3
C1, §1
C3, §3
A1, ČK
C3, §3
A3, ČK
C1, §1, ČK
C1, §1, ČK
A1, ČK
C3, §2
C3, §3
C2, §2, ČK
C3, §3
A3
C4a
C1
C4a, §3
C4b
C4b
C2
C4a

C4a
C2
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A1
Batrachium circinatum
Batrachium fluitans
Batrachium peltatum
Batrachium penicillatum
Batrachium rhipiphyllum → B. peltatum
Batrachium rionii
Batrachium trichophyllum
Beckmannia eruciformis
Berberis vulgaris
Berula erecta
Betula carpatica
Betula celtiberica
Betula humilis
Betula nana
Betula obscura
Betula oycoviensis
Betula petraea → B. celtiberica
Betula tortuosa
Bifora radians
Biscutella laevigata subsp. varia
Bismalva alcea → Malva alcea
Blechnum spicant
Blysmus compressus
Bolboschoenus maritimus subsp. cymosus
C3 (cf. p. 16–17)
Bolboschoenus maritimus subsp. maritimus
Bothriochloa ischaemum
Botrychium lunaria
Botrychium matricariifolium
Botrychium multifidum
A2, §1, ČK, BERN
Botrychium simplex
Brassica elongata
Bromopsis ramosa → Bromus ramosus
Bromus arvensis
Bromus commutatus
Bromus japonicus
Bromus racemosus
Bromus ramosus
Bromus secalinus
Bromus squarrosus
Buphthalmum salicifolium
Bupleurum affine
Bupleurum longifolium subsp. longifolium
Bupleurum longifolium subsp. vapincense
Bupleurum rotundifolium
Bupleurum tenuissimum
Butomus umbellatus
Calamagrostis neglecta → C. stricta
Calamagrostis phragmitoides
Calamagrostis pseudophragmites
Calamagrostis purpurea subsp. phragmitoides → C. phragmitoides
Calamagrostis stricta
Calamagrostis varia
Calathiana verna → Gentiana verna
Calla palustris
Callitriche hermaphroditica
Callitriche platycarpa
Caltha palustris subsp. cornuta
Caltha palustris subsp. procumbens C4a
Calycocorsus stipitatus → Willemetia stipitata
Camelina alyssum subsp. alyssum
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C4a
C3
C4b
C1
C2, §1
C3
C1, ČK
C4a
C4a
C4b
C4b
A1
C2, §2
C2
C1
A3
C2
C3, §3
C4a
C2
C3 (cf. p. 16–17)
C4a
C2, §3
C1, §1, ČK, BERN
A1, EU2, BERN
C1, ČK
C1
C2
C4a
C1
C3
C1, ČK
C1
C1, §1
C1, §1, ČK
C2
C1
C1, ČK
C1, §1, ČK
C3
C1, §1
C1, §2
C1, §1, ČK
C1, §2
C3, §3
C1, §2, ČK
C1
C4a
A1

A1
Camelina alyssum subsp. integerrima
A1
Camelina alyssum subsp. macrocarpa → C. alyssum subsp. integerrima
Camelina macrocarpa → C. alyssum subsp. integerrima
Camelina pilosa → C. sativa subsp. zingeri
Camelina sativa subsp. macrocarpa → C. alyssum subsp. integerrima
Camelina sativa subsp. pilosa → C. sativa subsp. zingeri
Camelina sativa subsp. sativa
Camelina sativa subsp. zingeri
A2
Campanula barbata
Campanula bohemica
Campanula bohemica subsp. bohemica → C. bohemica
Campanula bohemica subsp. gelida → C. gelida
Campanula bononiensis
Campanula cervicaria
Campanula gelida
Campanula gentilis
Campanula glomerata subsp. farinosa
Campanula latifolia
Campanula moravica
Campanula rapunculus
Campanula rotundifolia subsp. sudetica
Campanula sibirica
Campanula sudetica → C. rotundifolia subsp. sudetica
Campanula tatrae subsp. sudetica → C. rotundifolia subsp. sudetica
Capsella heegeri
Cardamine amara subsp. opizii
Cardamine dentata
Cardamine hirsuta
Cardamine matthioli
Cardamine opizii → C. amara subsp. opizii
Cardamine parviflora
Cardamine pratensis subsp. major
Cardamine resedifolia
Cardamine trifolia
Cardaminopsis petraea
Carduus nutans
Carex alba
Carex appropinquata
Carex aterrima
Carex atrata
Carex bigelowii subsp. rigida
Carex bohemica
Carex brevicollis
Carex brunnescens
Carex buekii
Carex buxbaumii
Carex capillaris
Carex cespitosa
Carex chabertii
Carex chordorrhiza
Carex curvata
Carex davalliana
Carex diandra
Carex dioica
Carex distans
Carex disticha
Carex divulsa
Carex elata
Carex ericetorum
Carex flava

A2
C2, §2
C2, §3, [EU], WORLD-V
C2, §3
C1, §2
C1, §1, ČK, [EU], BERN
C3
C3
C3
C4a
A3
C2, §1, WORLD-I
C3, §3
A3
C1, §1
C2
C4b
C3
C1, §1, ČK
C4b
C1, §1, ČK
C3
C1, §1
C4a
C1, §1
C2
C2
C1, §1
C3
C4a
A3
A3
C4a
C1, §1, ČK
C1, §1
C4a
C4b
C1, §1, ČK
C3
C2, §3
C2
C1, §1, ČK
C2
C4a
C2
C3
C3
C4a
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A1
Carex fritschii
Carex hartmanii
Carex hordeistichos
Carex hostiana
Carex humilis
Carex juncella → C. nigra subsp. juncella
Carex lasiocarpa
Carex lepidocarpa
Carex limosa
Carex macroura → C. pediformis subsp. macroura
Carex melanostachya
Carex michelii
Carex nigra subsp. juncella
Carex oederi → C. viridula subsp. serotina
Carex oederi subsp. pseudoscandinavica → C. viridula subsp. pseudoscandinavica
Carex ornithopoda
Carex otrubae
Carex paniculata
Carex pauciflora
Carex paupercula
Carex pediformis subsp. macroura
Carex pediformis subsp. rhizoides
Carex pendula
Carex polyphylla
Carex praecox subsp. velenovskyi
A3
Carex pseudobrizoides
Carex pseudocyperus
Carex pulicaris
Carex rhizina → C. pediformis subsp. rhizoides
Carex riparia
Carex rupestris
Carex secalina
Carex serotina → C. viridula subsp. serotina
Carex stenophylla
Carex strigosa
Carex supina
Carex umbrosa
Carex vaginata
Carex viridula subsp. pseudoscandinavica
Carex viridula subsp. serotina
Carlina acaulis subsp. caulescens
C1
Carlina biebersteinii → C. vulgaris subsp. stricta
Carlina caulescens → C. acaulis subsp. caulescens
Carlina vulgaris subsp. stricta
Catabrosa aquatica
Caucalis platycarpos subsp. muricata
Caucalis platycarpos subsp. platycarpos
Caulinia minor → Najas minor
Centaurea biebersteinii
Centaurea cyanus
Centaurea jacea subsp. oxylepis
Centaurea mollis → C. montana subsp. mollis
Centaurea montana subsp. mollis
Centaurea montana subsp. montana
Centaurea oxylepis → C. jacea subsp. oxylepis
Centaurea phrygia → C. pseudophrygia
Centaurea pseudophrygia
Centaurea stenolepis
Centaurea triumfettii
Centaurium erythraea
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C2
C3
C1, §1
C2, §2
C4a
C2, §2
C2, §2
C2, §2
C2, §2
C3
C4b
C2, §2
C4a
C4a
C3
C2, §2
C1, §3
C3, §3
C4a
C4a
C1
C4a
C2, §3
C4a
C1, §1, ČK
C2, §2, BERN
C1, §1
C2
C3
C3
C1, §1, ČK
C1, §1, ČK
C2

C1
C1, §1
A2
C2
C4b
C4a
C4a
C1, §1
C2, §2
C4a
C1
C3, §3
C4a

A1
Centaurium littorale subsp. compressum
C1, §1, ČK
Centaurium littorale. subsp. uliginosum → C. l. subsp. compressum
Centaurium pulchellum
C2
Centaurium uliginosum → C. littorale subsp. compressum
Centunculus minimus
C2
Cephalanthera damasonium
C3, §3, CITES
Cephalanthera longifolia
C3, §3, CITES
Cephalanthera rubra
C2, §2, CITES
Cerastium alsinifolium
C1, §1, ČK, [EU], BERN, WORLD-E
Cerastium brachypetalum
C3
Cerastium dubium
C2
Cerastium fontanum
C1
Cerastium litigiosum
A3
Cerastium lucorum
C4a
Cerastium pumilum
C4b
Cerastium semidecandrum
C3
Cerastium sylvaticum
A3
Cerastium tenoreanum
C1, §1
Cerasus fruticosa → Prunus fruticosa
Cerasus mahaleb subsp. simonkaii → Prunus mahaleb subsp. simonkaii
Ceratocephala falcata
A3
Ceratocephala orthoceras → C. testiculata
Ceratocephala testiculata
A1, §1, ČK
Ceratoides latens → Krascheninnikovia ceratoides
Ceratophyllum submersum
C1, §2, ČK
Cerinthe minor
C4a
Cernohorskya grandiflora → Arenaria grandiflora
Ceterach officinarum
C1, §1, ČK
Chaiturus marrubiastrum → Leonurus marrubiastrum
Chamaecytisus albus
C1, §1
Chamaecytisus austriacus
C3
Chamaecytisus falcatus
A3
Chamaecytisus hirsutus subsp. ciliatus → Ch. falcatus
Chamaecytisus ratisbonensis
C4a
Chamaecytisus triflorus subsp. ciliatus → Ch. falcatus
Chamaecytisus × virescens
C3
Chamaepitys chia subsp. glabra → Ajuga glabra
Chamaepitys chia subsp. trifida → Ajuga chamaepitys
Chamaespartium sagittale → Genista sagittalis
Chamerion dodonaei → Epilobium dodonaei
Chenopodium botryodes → Ch. chenopodioides
Chenopodium botrys
C2
Chenopodium chenopodioides
A2, ČK
Chenopodium crassifolium → Ch. chenopodioides
Chenopodium murale
C1
Chenopodium urbicum
C2
Chenopodium vulvaria
C2
Chimaphila umbellata
C1, §1, ČK
Chondrilla juncea
C4a
Chrysaspis badia → Trifolium badium
Chrysaspis patens → Trifolium patens
Chrysaspis spadicea → Trifolium spadiceum
Chrysocyathus vernalis → Adonis vernalis
Chrysosplenium oppositifolium
C4a
Cicerbita alpina
C4a
Cicuta virosa
C2
Cimicifuga europaea
C1, §1
Ciminalis acaulis → Gentiana acaulis
Circaea alpina
C4a
Cirsium acaule
C4a
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A1
Cirsium brachycephalum
C1, §1, ČK, [EU]
Cirsium eriophorum
C3
Cirsium pannonicum
C3
Cladium mariscus
C1, §1, ČK
Cleistogenes serotina
C1
Clematis integrifolia
A1, §1
Clematis recta
C3, §3
Cnidium dubium
C2
Coeloglossum viride
C2, §2, CITES
Coleanthus subtilis
C2, ČK, EU2, BERN, WORLD-R
Colobium saxatile → Leontodon saxatilis
Colobium taraxacoides → Leontodon saxatilis
Comarum palustre → Potentilla palustris
Conioselinum tataricum
C1, §1, ČK
Conringia austriaca
A1, ČK
Conringia orientalis
C1
Corallorhiza trifida
C2, §2, CITES
Coriflora integrifolia → Clematis integrifolia
Cornus australis
C2
Cornus hungarica
C4a
Cornus mas
C4a, §3
Coronilla moravica → Securigera moravica
Coronilla vaginalis
C2, §2
Coronopus squamatus
C2
Corothamnus procumbens → Cytisus procumbens
Corrigiola litoralis
C1, §1, ČK
Cortusa matthioli
C1, §1, ČK
Cortusa matthioli subsp. moravica → C. matthioli
Corydalis fabacea → C. intermedia
Corydalis intermedia
C4a
Corydalis pumila
C3
Corydalis solida
C4a
Cota austriaca → Anthemis austriaca
Cota tinctoria → Anthemis tinctoria
Cotoneaster alaunicus → C. matrensis
Cotoneaster integerrimus
C4a
Cotoneaster matrensis
C4b
Cotoneaster niger subsp. moravicus
C4a
Crambe tataria
C2, §1, ČK, [EU]
Crassula aquatica → Tillea aquatica
Crataegus lindmanii
C1
Crepis conyzifolia
C3
Crepis foetida subsp. rhoeadifolia
C3
Crepis mollis subsp. hieracioides
C3
Crepis mollis subsp. mollis
C1
Crepis pannonica
C1, §1, ČK
Crepis praemorsa
C2
Crepis rhoeadifolia → C. foetida subsp. rhoeadifolia
Crepis setosa
C1
Crepis sibirica
C1, §1, ČK
Crepis succisifolia subsp. succisifolia → C. mollis subsp. hieracioides
Crepis succisifolia subsp. velenovskyi
A3
Crinitaria linosyris → Aster linosyris
Crinitina linosyris → Aster linosyris
Crocus albiflorus
C1, §2, ČK
Crocus heuffelianus
C1, §2
Cruciata pedemontana
C2, §1
Crypsis aculeata
C1, §1, ČK
Cryptogramma crispa
C1, §2, ČK
Cucubalus baccifer
C4a
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A1
Cuscuta approximata
Cuscuta epilinum
A1
Cuscuta lupuliformis
Cyanus mollis → Centaurea montana subsp. mollis
Cyanus montanus → Centaurea montana
Cyanus segetum → Centaurea cyanus
Cyanus triumfettii → Centaurea triumfettii
Cyclamen purpurascens
Cynodon dactylon
Cynoglossum hungaricum → C. montanum
Cynoglossum montanum
Cyperus flavescens
Cyperus fuscus
Cyperus michelianus
Cypripedium calceolus
Cystopteris dickieana
Cystopteris sudetica
Cytisus ciliatus → Chamaecytisus falcatus
Cytisus procumbens
C3
Dactylis glomerata subsp. slovenica
Dactylis slovenica → D. glomerata subsp. slovenica
Dactylorhiza bohemica
Dactylorhiza carpatica
C1, §1, CITES
Dactylorhiza comosa subsp. majalis → D. majalis subsp. majalis
Dactylorhiza comosa subsp. turfosa → D. majalis subsp. turfosa
Dactylorhiza curvifolia
A1, CITES
Dactylorhiza fistulosa → D. majalis subsp. majalis
Dactylorhiza fuchsi subsp. fuchsii
Dactylorhiza fuchsii subsp. psychrophila → D. f. subsp. sudetica
Dactylorhiza fuchsii subsp. sooana
Dactylorhiza fuchsii subsp. sudetica C2, §3, CITES
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata
Dactylorhiza incarnata subsp. serotina
Dactylorhiza latifolia → D. sambucina
Dactylorhiza longibracteata → D. fuchsi subsp. fuchsii
Dactylorhiza maculata subsp. elodes
C1, §1, CITES
Dactylorhiza maculata subsp. ericetorum → D. m. subsp. elodes
Dactylorhiza maculata subsp. maculata
Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica C1, §1, CITES
Dactylorhiza majalis subsp. majalis
Dactylorhiza majalis subsp. turfosa
Dactylorhiza russowii → D. curvifolia
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza traunsteineri
Dactylorhiza traunsteineri subsp. carpatica → D. carpatica
Danthonia alpina
Daphne cneorum
Daphne mezereum
Dasystephana asclepiadea → Gentiana asclepiadea
Dasystephana pneumonanthe → Gentiana pneumonanthe
Delphinium elatum
Dentaria enneaphyllos
Dentaria glandulosa
Deschampsia cespitosa subsp. austrobohemica
Dianthus arenarius subsp. bohemicus
Dianthus armeria
Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons C1, §2
Dianthus carthusianorum subsp. latifolius
C3
Dianthus carthusianorum subsp. sudeticus
Dianthus gratianopolitanus

C1
C1

C3, §3, CITES
C4a
C2
C1, ČK
C3
C1, §1, ČK
C2, §2, EU2, BERN, CITES
C1
A1, §1, ČK
C4b
C1, §1, CITES

C4a, §3, CITES
C1, §3, CITES
C2, §2, CITES
C1, §2, CITES

C1, §1, CITES
C3, §3, CITES
C1, §3, CITES
C2, §2, CITES
C1, §1, ČK, CITES
C1, §1, ČK
C1, §1, ČK
C4a
C2, §2
C4a
C3
C4b
C1, §1, ČK, [EU], WORLD-V
C4a
C1, §1, ČK, WORLD-I
C2, §2
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A1
Dianthus gratianopolitanus subsp. moravicus → D. moravicus
Dianthus hungaricus subsp. lumnitzeri → D. lumnitzeri
Dianthus lumnitzeri
Dianthus moravicus
Dianthus pontederae
Dianthus sabuletorum subsp. pontederae → D. pontederae
Dianthus sabuletorum subsp. serpentini
C4b
Dianthus seguieri subsp. glaber → D. sylvaticus
Dianthus superbus subsp. alpestris
Dianthus superbus subsp. superbus
Dianthus superbus subsp. sylvestris
Dianthus sylvaticus
Dichodon viscidum → Cerastium dubium
Dichostylis micheliana → Cyperus michelianus
Dictamnus albus
Digitaria pectiniformis → D. sanguinalis subsp. pectiniformis
Digitaria sanguinalis subsp. pectiniformis
Dinacrusa hirsuta → Althaea hirsuta
Diphasiastrum alpinum
Diphasiastrum complanatum
Diphasiastrum issleri
Diphasiastrum oellgaardii
Diphasiastrum tristachyum
Diphasiastrum zeilleri
Dipsacus laciniatus
Dipsacus pilosus → Virga pilosa
Doronicum austriacum
Dorycnium germanicum
Dorycnium herbaceum
Draba muralis
Draba nemorosa
Dracocephalum austriacum
Drosera anglica
Drosera intermedia
Drosera rotundifolia
Drymocallis rupestris → Potentilla rupestris
Drymochloa drymeja → Festuca drymeja
Dryopteris affinis
Dryopteris cristata
Dryopteris expansa
Dryopteris pseudomas → D. affinis
Duschekia alnobetula → Alnus viridis
Echium russicum
Elatine alsinastrum
Elatine hexandra
Elatine hydropiper
Elatine hydropiper subsp. orthosperma → E. orthosperma
Elatine orthosperma
Elatine triandra
Eleocharis austriaca → E. mamillata subsp. austriaca
Eleocharis mamillata subsp. austriaca
C3
Eleocharis mamillata subsp. mamillata
C4a
Eleocharis ovata
Eleocharis quinqueflora
Eleocharis uniglumis subsp. sterneri
Eleocharis uniglumis subsp. uniglumis
Elytrigia intermedia
Empetrum hermaphroditum
Empetrum nigrum
Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum → E. hermaphroditum
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C2, §2, [EU], WORLD-V
C2, §1, ČK, [EU],WORLD-V
C3

C2, §2
C1, §2
C2, §2
C2, §3
C3, §3
C4b
C3, §2
C3, §3
C2, §2
C1, §2, ČK
C1, §1, ČK
C2, §3
C2
C4a, §3
C3
C3
C2, §2
C1
C1, §1, ČK, EU2, BERN
C1, §1, ČK
C1, §1, ČK
C3, §2
C3
C1, §1, ČK
C4b
C1, §1, ČK, [EU]
C1, §1, ČK
C2
C3
A2
C2

C3
C1, §2
A2
C2
C4a
C2, §3
C4a, §2

A1
Epilobium alsinifolium
Epilobium anagallidifolium
Epilobium dodonaei
Epilobium hypericifolium
Epilobium lanceolatum
Epilobium nutans
Epilobium obscurum
Epilobium palustre
Epipactis albensis
Epipactis atrorubens
Epipactis distans → E. helleborine subsp. orbicularis
Epipactis greuteri
Epipactis helleborine subsp. helleborine
Epipactis helleborine subsp. orbicularis
Epipactis leptochila subsp. neglecta
Epipactis microphylla
Epipactis muelleri
Epipactis nordeniorum
Epipactis palustris
Epipactis pontica
Epipactis pseudopurpurata
Epipactis purpurata
Epipactis tallosii
Epipactis viridiflora → E. purpurata
Epipogium aphyllum
Equisetum hyemale
Equisetum × litorale
Equisetum × meridionale
Equisetum × moorei
Equisetum pratense
Equisetum ramosissimum
Equisetum telmateia
Equisetum variegatum
Eragrostis pilosa
Erica herbacea
Erica tetralix
Erigeron angulosus
Erigeron macrophyllus
Erigeron podolicus
Eriophorum gracile
Eriophorum latifolium
Erophila spathulata
Eryngium planum
Erysimum crepidifolium
Erysimum diffusum
Erysimum hieracifolium
Erysimum odoratum
Erysimum repandum
Erysimum virgatum → E. hieracifolium
Erythronium dens-canis
Euclidium syriacum
Euonymus verrucosa
Euphorbia amygdaloides
Euphorbia angulata
Euphorbia epithymoides
Euphorbia esula subsp. riparia
Euphorbia falcata
Euphorbia lucida
Euphorbia palustris
Euphorbia platyphyllos subsp. literata

C3
C2
C4a
A3
A2
C2
C3
C4a
C2, §2, ČK, WORLD-V, CITES
C3, §3, CITES
C1, CITES
C4a, CITES
C1, CITES
C1, §1, CITES
C1, §2, CITES
C2, §2, CITES
C1, CITES
C2, §2, CITES
C1, CITES
C1, CITES
C3, §3, CITES
C1, CITES
C1, §1, ČK, CITES
C3
C3
A2
C2
C3
C3, §3
C4a
C1, §1
C1
C3, §3
C1
A2
C4a
C3
C1, §1, ČK
C2
C3
C1, §1
C3
C3
C4b
C3
C1
C1, §1, ČK
A2
C4a
C4a
C2, §3
C3
C3
C3
C2, §1
C2, §2
C1 (cf. p. 17)
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A1
Euphorbia polychroma → E. epithymoides
Euphorbia salicifolia
Euphorbia seguieriana subsp. seguieriana
Euphorbia seguieriana subsp. minor
Euphorbia stricta
Euphorbia villosa
Euphorbia virgata
Euphorbia virgultosa → E. virgata
Euphrasia frigida
Euphrasia coerulea → E. uechtritziana
Euphrasia corcontica
Euphrasia curta subsp. glabrescens
Euphrasia kerneri
Euphrasia micrantha
Euphrasia micrantha var. corcontica → E. corcontica
Euphrasia nemorosa
Euphrasia picta
Euphrasia rostkoviana subsp. montana
Euphrasia rostkoviana subsp. monticola → E. r. subsp. montana
Euphrasia salisburgensis
Euphrasia slovaca
Euphrasia tatarica
Euphrasia uechtritziana
Eurotia ceratoides → Krascheninnikovia ceratoides
Festuca amethystina
Festuca drymeja
Festuca pallens
Festuca psammophila
Festuca pseudovina
Festuca supina
Festuca trichophylla
Festuca vaginata subsp. dominii
C1, ČK
Festuca valesiaca
Festuca versicolor
Ficaria calthifolia
Filago arvensis
Filago lutescens
Filago minima
Filago vulgaris
Filipendula ulmaria subsp. picbaueri
Filipendula stepposa → F. ulmaria subsp. picbaueri
Fraxinus angustifolia subsp. danubialis
Fritillaria meleagris
Fumana procumbens
Fumaria officinalis subsp. wirtgenii
Gagea bohemica subsp. bohemica
Gagea bohemica subsp. saxatilis
Gagea minima
Gagea pusilla
Gagea transversalis
Gagea villosa
Galanthus nivalis
Galatella cana → Aster canus
Galatella punctata → Aster punctatus
Galeopsis angustifolia
Galium aristatum
Galium austriacum
Galium boreale
Galium boreale subsp. exoletum
Galium exoletum → G. boreale subsp. exoletum
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C1, §1
C2
C1
C3
C2, §3
C4a
A3
A1
C2
C2
C1, ČK
C3
C1
C2
A3
C1, §1, WORLD-I
C2
C2
C1, §1
C1, §1
C4a
C1
C3
C4a
C1
C4a
C1, §2
C3
C3
C1, §1
C3
C1
C1
C3
A3, ČK
C2, §2
C4b
C2, §1, ČK
C1, §1, ČK
C3
C2
C2
C2
C3, §3, CITES, EU5
C3
A3
C1
C4a
C2

A1
Galium glaucum subsp. hirsutum
C4b
Galium lucidum
A3
Galium parisiense
A2, ČK
Galium rubioides
A3
Galium spurium
C4a
Galium sudeticum
C1, §1, ČK, [EU]
Galium tricornutum
C1
Galium valdepilosum
C3
Galium verrucosum
A1
Genista pilosa
C4a
Genista procumbens → Cytisus procumbens
Genista sagittalis
C1, §3, ČK
Genista tinctoria subsp. elatior
A3
Genistella sagittalis → Genista sagittalis
Gentiana acaulis
A1
Gentiana asclepiadea
C4a, §3
Gentiana ciliata → Gentianopsis ciliata
Gentiana cruciata
C2, §3
Gentiana pannonica
C2, §2, ČK
Gentiana pneumonanthe
C2, §2
Gentiana polymorpha subsp. carpatica → Gentianella lutescens subsp. carpatica
Gentiana punctata
C1, §1
Gentiana verna
C1, §1
Gentianella amarella subsp. amarella
C1, §2
Gentianella amarella subsp. lingulata
A2, §2
Gentianella aspera subsp. sturmiana → G. obtusifolia subsp. sturmiana
Gentianella baltica → G. campestris subsp. baltica
Gentianella bohemica → G. praecox subsp. bohemica
Gentianella campestris subsp. baltica
C1, §1, ČK
Gentianella campestris subsp. campestris
A1, §1
Gentianella campestris subsp. suecica
A1
Gentianella gabretae → G. praecox subsp. praecox
Gentianella germanica subsp. germanica
C1
Gentianella germanica subsp. solstitialis
A1
Gentianella lutescens subsp. carpatica
C1, §2, WORLD-V
Gentianella lutescens subsp. lutescens
C1, §2
Gentianella obtusifolia subsp. norica
A3
Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana
C1
Gentianella praecox subsp. bohemica
C1, §1, ČK, [EU], WORLD-R
Gentianella praecox subsp. praecox
A1
Gentianella uliginosa
A3
Gentianopsis ciliata
C3
Geranium bohemicum
A1, ČK
Geranium divaricatum
C1
Geranium lucidum
A1, §1
Geranium molle
C2
Geranium sanguineum
C4a
Geum aleppicum
A2
Geum montanum
C2
Gladiolus felicis
A1, BERN, WORLD-EX
Gladiolus imbricatus
C2, §2
Gladiolus palustris
C1, §1, ČK, WORLD-I, [EU]
Glaucium corniculatum
C1
Glaux maritima
C1, §1, ČK
Glechoma hirsuta
C3
Globularia bisnagarica → G. punctata
Globularia punctata
C2, §3
Glyceria nemoralis
C3
Gnaphalium luteo-album → Pseudognaphalium luteoalbum
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A1
Gnaphalium norvegicum
Gnaphalium supinum
Goodyera repens
Gratiola officinalis
Groenlandia densa
Guepinia nudicaulis → Teesdalia nudicaulis
Gymnadenia conopsea subsp. conopsea
Gymnadenia conopsea subsp. densiflora → G. densiflora
Gymnadenia conopsea subsp. montana
C1, §3, CITES
Gymnadenia densiflora
Gymnadenia odoratissima
Gypsophila fastigiata
Gypsophila paniculata
Hackelia deflexa
Hacquetia epipactis
Hammarbya paludosa
Hedysarum hedysaroides
Heleochloa alopecuroides
Heleochloa schoenoides
Helianthemum canum
Helianthemum grandiflorum subsp. grandiflorum
Helianthemum rupifragum
Helichrysum arenarium
Helictotrichon desertorum subsp. basalticum
Heliotropium europaeum
Herminium monorchis
Herniaria hirsuta
Herniaria incana
Hesperis sylvestris
Hesperis tristis
Hibiscus trionum
Hieracium albinum
Hieracium alpinum
Hieracium ambiguum → H. glomeratum
Hieracium anchusoides
Hieracium apatelium
Hieracium apiculatum
Hieracium arvicola
Hieracium asperulum
Hieracium atratum
Hieracium aurantiacum
Hieracium auriculoides
Hieracium bifidum
Hieracium bifurcum
Hieracium blyttianum
Hieracium bracchiatum subsp. stenosoma → H. suprafloccosum
Hieracium caesium
Hieracium caespitosum subsp. brevipilum
Hieracium calodon
Hieracium calomastix
Hieracium chamaeadenium
Hieracium chlorocephalum
Hieracium chrysostyloides
Hieracium corconticum
Hieracium cymosum
Hieracium decipiens
Hieracium echioides
Hieracium engleri
Hieracium erythropodum
Hieracium euchaetium
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C4a
C1
C1, §1, CITES
C2, §2
C1, §1, ČK
C3, §3, CITES
C1, §1, CITES
A1, CITES
C2, §2
C1, §2, ČK
C1
C4a
C1, §1, ČK, CITES
C1, §1
A2, §1, ČK
C1, §1, ČK
C2
C1, §1
A1, §1
C2, §2
C2, §1, ČK
A1
A1, §1, ČK, CITES
C1
A3, ČK
C2
C2
C1
C1, ČK
C3, §2
A2
C3
C2
C3
C1
C3
C3
C3
C3
C2
C1
C3
C2 (cf. p. 17)
C3
A3
A3
C1
C1
C1
C4a
C3
C3
C1
C4b
C2

A1
Hieracium fallacinum
Hieracium fallax
Hieracium fritzei
Hieracium fuscoatrum
Hieracium glandulosodentatum
Hieracium glaucescens
Hieracium glaucinum
Hieracium glomeratum
Hieracium grabowskianum
Hieracium heterodoxum
Hieracium inuloides
Hieracium iseranum
Hieracium kablikianum
Hieracium kalksburgense
Hieracium kavinae cf. H. atratum
Hieracium koernickeanum
Hieracium krajinae
Hieracium liptoviense
Hieracium luteistylum
Hieracium macranthum
Hieracium macrostolonum
Hieracium maculatum
Hieracium melanocephalum
Hieracium moravicum
Hieracium nigrescens
Hieracium nigritum
Hieracium nigrostylum
Hieracium nivimontis
Hieracium onegense → H. caespitosum subsp. brevipilum
Hieracium onosmoides
Hieracium pannonicum → H. auriculoides
Hieracium paragogum
Hieracium pedunculare
Hieracium piloselliflorum
Hieracium polycephalum cf. H. atratum
Hieracium prenanthoides
Hieracium pseudalbinum
Hieracium pseudeximium cf. H. nigritum
Hieracium pseudocalodon
Hieracium purkynei
Hieracium riphaeoides
Hieracium riphaeum
Hieracium rohlenae
Hieracium rothianum
Hieracium rubripilosella
Hieracium rubrum
Hieracium saxifragum
Hieracium schmidtii
Hieracium schneiderianum
Hieracium schultesii
Hieracium schustleri
Hieracium sciadophorum
Hieracium silesiacum
Hieracium sternbergii cf. H. atratum
Hieracium stoloniflorum
Hieracium stygium
Hieracium subortum
Hieracium sudeticola cf. H. atratum
Hieracium sudeticum
Hieracium sulphureum

C3
C2
C2
C1 (cf. p. 17)
C2
C4a
C4a
C4a
A2
C2
C1
C3
C1
C1
C2
C2
A3
C1
C2, §1
C3
C4a
C2
C2
C2
C3
C1
C1
C4a
C2
C1
C3
C3
C1
A2
A1, WORLD-EX
A3
C1
C2
C3
C1 (cf. p. 17)
C1
C4a
C4a
C2
C4a
C1
C3
C1
C2 (cf. p. 17)
C3
C1
C3
C2
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A1
Hieracium suprafloccosum
Hieracium tephroglaucum
Hieracium tephrophyton
Hieracium tortuosum
Hieracium tubulascens
Hieracium tubulosum
Hieracium uechtritzianum
Hieracium velenovskyanum cf. H. atratum
Hieracium villosum
Hieracium wiesbaurianum
Hieracium wimmeri
Hieracium zizianum
Hierochloë australis
Hierochloë hirta
Hierochloë odorata
Hierochloë repens
Himantoglossum adriaticum
Hippochaete hyemalis → Equisetum hyemale
Hippochaete × meridionalis → Equisetum × meridionale
Hippochaete × moorei → Equisetum × moorei
Hippochaete ramosissima → Equisetum ramosissimum
Hippochaete variegata → Equisetum variegatum
Hippocrepis comosa
Hippuris vulgaris
Honorius nutans → Ornithogalum nutans
Hordeum secalinum
Hottonia palustris
Huperzia selago
Hydrocharis morsus-ranae
Hydrocotyle vulgaris
Hylotelephium argutum → Sedum argutum
Hylotelephium triphyllum → Sedum telephium
Hymenophyllum tunbrigense
Hyoscyamus bohemicus
Hyoscyamus niger
Hypericum dubium
Hypericum elegans
Hypericum humifusum
Hypericum pulchrum
Hypochaeris glabra
Hypochaeris maculata
Hypochaeris uniflora
Illecebrum verticillatum
Imperatoria ostruthium
Inula ensifolia
Inula germanica
Inula hirta
Inula oculus-christi
Inula salicina subsp. aspera
Inula salicina subsp. salicina
Iris aphylla subsp. aphylla
Iris aphylla subsp. bohemica → I. a. subsp. aphylla
Iris aphylla subsp. fieberi
Iris aphylla subsp. novakii
Iris graminea
Iris humilis subsp. arenaria
Iris pumila
Iris sibirica
Iris spuria
Iris variegata
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A2
C3
A2
C1
C1 (cf. p. 17)
C2
C2
C1, §1
C4a
C2
C4a
C3
A3
C1, ČK
C1, §1
C1, §1, ČK, [EU], CITES

C1
C1, §1, ČK
A3
C3, §3
C3, §3
C2
C3, §3
A3
A3
C3
C2
C1, §2, ČK
C3
C1
C1, §1
C3
C3
C1, §1, ČK
C4a
C3
C2, §2
C3
C3, §3
A2, ČK
C4a
C2, §2
C1, §2
C1. §2
C2, §2
C2, §1, ČK, [EU]
C2, §2
C3, §2
A1, ČK
C2, §2

A1
Isatis praecox → I. tinctoria subsp. praecox
Isatis tinctoria subsp. praecox
Isoëtes echinospora
Isoëtes lacustris
Isoëtes tenella → I. echinospora
Isolepis setacea
Isopyrum thalictroides
Jacea oxylepis → Centaurea jacea subsp. oxylepis
Jacea phrygia → Centaurea pseudophrygia
Jacea stenolepis → Centaurea stenolepis
Jovibarba globifera
Jovibarba sobolifera → J. globifera
Juncus acutiflorus
Juncus alpino-articulatus
Juncus ambiguus → J. ranarius
Juncus atratus
Juncus capitatus
Juncus gerardii
Juncus minutulus
Juncus ranarius
Juncus sphaerocarpus
Juncus subnodulosus
Juncus tenageia
Juncus trifidus
Juniperus communis subsp. alpina
Juniperus communis subsp. communis
Juniperus sibirica → J. communis subsp. alpina
Jurinea cyanoides
Jurinea mollis
Kadenia dubia → Cnidium dubium
Kengia serotina → Cleistogenes serotina
Kickxia elatine subsp. elatine
Kickxia spuria
Klasea lycopifolia → Serratula lycopifolia
Knautia arvensis subsp. pseudolongifolia
Knautia dipsacifolia
Knautia drymeia
Knautia maxima → K. dipsacifolia
Kochia laniflora
A2
Kochia prostrata
Koeleria glauca
Kohlrauschia prolifera
Krascheninnikovia ceratoides
A3
Lactuca perennis
Lactuca quercina
Lactuca saligna
Lactuca viminea
Lamium molucellifolium
Lappula deflexa → Hackelia deflexa
Lappula heteracantha subsp. heterocarpa → L. semicincta
Lappula semicincta
Lappula squarrosa
Larix sudetica
Laser trilobum
Laserpitium archangelica
Laserpitium latifolium
Laserpitium prutenicum
Lathyrus aphaca
Lathyrus heterophyllus
Lathyrus hirsutus

A3
C1, §1, ČK
C1, §1, ČK
C3
C4a

C3
C3
C3
C1, §1
C1, §1, ČK
C1, §2
C4b
C3
C1, §1, ČK
C1, §1
C1, §1
C2
C1, §2
C3
C1, §1, ČK, EU2, BERN
C2
C2
C2
C1, §1, ČK
C4a
C4a
C1, §1, ČK
C2
C4a
C3
C3
A2
C3
A3
C1
C3
C4b
C1, §1
C1, §1
C3
C3, §2
C1
C1, §2
C1
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A1
Lathyrus lacteus → L. pannonicus subsp. collinus
Lathyrus latifolius
C3
Lathyrus linifolius
C3
Lathyrus nissolia
C1
Lathyrus palustris
C1, §1, ČK
Lathyrus pannonicus subsp. collinus
C2, §1
Lathyrus pannonicus subsp. pannonicus
C1, §1, ČK
Lathyrus pisiformis
C1, §1. ČK
Lavatera thuringiaca
C4a
Ledum palustre
C3, §3
Leersia oryzoides
C3
Lemna gibba
C4a
Lemna trisulca
C4a
Lemna turionifera
C4a
Leontodon nudicaulis → L. saxatilis
Leontodon incanus
A3
Leontodon saxatilis
A2, §1
Leontodon taraxacoides → L. saxatilis
Leonurus marrubiastrum
C2
Leopoldia comosa → Muscari comosum
Leopoldia tenuiflora → Muscari tenuiflorum
Leucanthemum adustum
C1
Leucanthemum adustum subsp. margaritae → L. margaritae
Leucanthemum margaritae
C2
Leucojum aestivum
C1, §1
Leucojum vernum
C3, §3
Leucorchis albida → Pseudorchis albida
Libanotis pyrenaica subsp. bipinnata
C4a
Libanotis pyrenaica subsp. intermedia
A3
Ligularia sibirica
C1, §1, ČK, EU2, BERN
Ligusticum mutellina
C3, §3
Lilium bulbiferum
C2, §2
Lilium martagon
C4a, §3
Limodorum abortivum
C1, §1, ČK, BERN, CITES
Limosella aquatica
C3
Linaria arvensis
C1, ČK
Linaria genistifolia
C3
Lindernia procumbens
C1, §1, ČK, EU4, BERN
Linnaea borealis
A1, ČK
Linosyris vulgaris → Aster linosyris
Linum flavum
C2, §3
Linum hirsutum subsp. glabrescens
A3, §1, ČK
Linum hirsutum subsp. hirsutum
C1, §1
Linum perenne
A1, ČK
Linum tenuifolium
C3, §3
Liparis loeselii
C1, §1, ČK, EU2, BERN, CITES
Listera cordata
C1, §1 CITES
Listera ovata
C4a, CITES
Lithospermum officinale
C2
Lithospermum purpurocaeruleum
C3
Littorella uniflora
C1, §1, ČK
Logfia arvensis → Filago arvensis
Logfia minima → Filago minima
Lolium remotum
A2
Lolium temulentum
A2
Loncomelos brevistylus → Ornithogalum brevistylum
Loncomelos pyrenaicus subsp. sphaerocarpus → Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum
Lonicera caprifolium
C3
Loranthus europaeus
C4a
Lotus borbasii
C2
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A1
Lotus glaber
Lotus tenuis → L. glaber
Ludwigia palustris
Lunaria rediviva
Luronium natans
Luzula luzulina
Luzula spicata
Luzula sudetica
Lycopodiella inundata
Lycopodioides helveticum → Selaginella helvetica
Lycopodium annotinum
Lycopsis arvensis
Lycopus exaltatus
Lysimachia punctata
Lythrum hyssopifolia
Lythrum salicaria subsp. intermedium
C4b
Lythrum virgatum
Malaxis monophyllos
Malus sylvestris
Malva alcea
Malva pusilla
Marrubium peregrinum
Marrubium vulgare
Matteuccia struthiopteris
Medicago minima
Medicago monspeliaca → Trigonella monspeliaca
Medicago prostrata
Melampyrum arvense
Melampyrum barbatum
Melampyrum bohemicum
Melampyrum cristatum
Melampyrum herbichii
Melandrium noctiflorum → Silene noctiflora
Melandrium viscosum → Silene viscosa
Melica ciliata
Melica picta
Melica transsilvanica
Melilotus altissima
Melilotus dentata → M. macrorrhiza
Melilotus macrorrhiza
Melittis melissophyllum
Mentha pulegium → Pulegium vulgare
Menyanthes trifoliata
Mercurialis ovata
Meum athamanticum
Meum mutellina → Ligusticum mutellina
Mibora minima
Minuaria gerardii → M. corcontica
Minuartia caespitosa
Minuartia corcontica
Minuartia fastigiata
Minuartia glaucina
Minuartia setacea
Minuartia smejkalii
Minuartia verna subsp. collina → M. glaucina
Minuartia verna subsp. hercynica → M. caespitosa
Minuartia verna subsp. montana → M. smejkalii
Minuartia viscosa
Misopates orontium
Moehringia muscosa

C3
A3
C4a, §3
C1, EU2, BERN
C2
C1, §1
C3
C2, §2, ČK
C3, §3, EU5
C4a
C2
C2
C2
C2
C1, §1, CITES
C2
C4a
C3
C1
C1
C3, §3
C3
C2
C3
A1
C3, §3
C3
C4b
C3
C3
C4a
C3
C2
C3, §3
C3, §3
C1, §1
C4a, §3
A3
C1, §1
C1, §1
C2
A3, §1, ČK, WORLD-E
C3
C1, §1, ČK, [EU], BERN

C1
C1
A1
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A1
Moenchia erecta
Moneses uniflora
Monogynella lupuliformis → Cuscuta lupuliformis
Monotropa hypophegea
Monotropa hypopitys
Montia arvensis
A1
Montia fontana
Montia fontana subsp. chondrosperma → M. arvensis
Montia fontana subsp. verna → M. arvensis
Montia hallii
Muscari botryoides
Muscari comosum
Muscari neglectum
Muscari racemosum
Muscari racemosum auct. → M. neglectum
Muscari tenuiflorum
Mutellina purpurea → Ligusticum mutellina
Myagrum perfoliatum
Myosotis alpestris
Myosotis caespitosa
Myosotis discolor
Myosotis podperae → M. stenophylla
Myosotis sparsiflora
Myosotis stenophylla
Myosurus minimus
Myricaria germanica
Myriophyllum alterniflorum
Myriophyllum verticillatum
Najas marina
Najas minor
Narthecium ossifragum
Nasturtium microphyllum
Nasturtium officinale
Nasturtium × sterile
Naumburgia thyrsiflora
Neottia nidus-avis
Nepeta nuda
Nepeta pannonica → N. nuda
Nigella arvensis
Noccaea montana → Thlaspi montanum
Nonea pulla
Notholaena marantae
Nuphar pumila
Nymphaea alba
Nymphaea candida
Nymphoides peltata
Oberna antelopum → Silene vulgaris subsp. antelopum
Odontites luteus → Orthantha lutea
Odontites verna
Oenanthe fistulosa
Oenanthe silaifolia
Omalotheca norvegica → Gnaphalium norvegicum
Omalotheca supina → Gnaphalium supinum
Omphalodes scorpioides
Onobrychis arenaria
Ononis arvensis
Ononis foetens
A3
Ononis repens
Ononis spinosa subsp. austriaca → O. foetens
Onosma arenaria
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A1
C1, §2
C2
C3
C1, §1, ČK
C2, §2
A3
C3
A3
C2
C2, §3
A1
A3
C4a
C4a
C4a
C1, §1
C3
C1, §1
C2
C3
C2
C1, §1, ČK
A1
C1, §1, ČK
C3, §2
C2
C3, §2
C4a, CITES
C2
C1
C4a
C1, §1, ČK
C1, §1, ČK
C1, §2
C1, §2
C1, §1, ČK
C2
A1
A1
C4a
C2
C2
C3
C1, §1, ČK

A1
Oononis spinosa subsp. foetens → O. foetens
Ophioglossum azoricum
A3
Ophioglossum vulgatum
C2, §3
Ophrys apifera
C1, §1, ČK, CITES
Ophrys fuciflora subsp. holubyana → O. holosericea subsp. holubyana
Ophrys holosericea subsp. holubyana
C1, §1, ČK, WORLD-I, CITES
Ophrys insectifera
C1, §1, CITES
Ophrys sphegodes
A3, ČK, CITES
Orchis coriophora
A1, CITES
Orchis laxiflora subsp. palustris → O. palustris
Orchis mascula subsp. mascula
C1, §2, CITES
Orchis mascula subsp. signifera
C3, §3, CITES
Orchis militaris
C2, §2, CITES
Orchis morio
C2, §2, CITES
Orchis pallens
C2, §2, CITES
Orchis palustris
C1, §1, CITES
Orchis purpurea
C2, §2, CITES
Orchis tridentata
C1, §1, CITES
Orchis ustulata subsp. aestivalis
C1, §2, CITES
Orchis ustulata subsp. ustulata
C1, §2, CITES
Oreogeum montanum → Geum montanum
Oreosedum villosum → Sedum villosum
Orlaya grandiflora
C2
Ornithogalum brevistylum
C2
Ornithogalum nutans
C3
Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum
C1, §1, ČK
Ornithogalum sphaerocarpum → O. pyrenaicum subsp. sphaerocarpum
Ornithogalum umbellatum
C3
Orobanche alba
C3
Orobanche alsatica
C2
Orobanche arenaria
C1, ČK
Orobanche artemisiae-campestris
C1, ČK
Orobanche bohemica → O. purpurea subsp. bohemica
Orobanche caesia
C1, ČK
Orobanche caryophyllacea
C3
Orobanche coerulescens
C1, ČK
Orobanche elatior
C3
Orobanche flava
C2
Orobanche loricata → O. artemisiae-campestris
Orobanche lutea
C3
Orobanche picridis
C1, ČK
Orobanche purpurea subsp. bohemica
C1, ČK
Orobanche purpurea subsp. purpurea
C1
Orobanche reticulata
C2, §2
Orobanche teucrii
C1, ČK
Orthantha lutea
C3
Osmunda regalis
A3
Ostericum palustre → Angelica palustris
Otites borysthenica subsp. parviflora → Silene borysthenica subsp. parviflora
Otites cuneifolia → Silene otites
Otites pseudotites → Silene pseudotites
Oxycoccus hagerupii → O. palustris
Oxycoccus microcarpus
C2, §3
Oxycoccus palustris
C3, §3
Oxytropis pilosa
C3
Padellus mahaleb subsp. simonkaii → Prunus mahaleb subsp. simonkaii
Padus avium subsp. petraea → Prunus padus subsp. borealis
Papaver argemone
C4a
Papaver confine
C3
Papaver dubium
C4a
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A1
Papaver lecoqii
C1
Papaver maculosum subsp. austromoravicum
C2
Parageum montanum → Geum montanum
Parietaria officinalis
C2
Parnassia palustris
C2, §3
Pastinaca opaca → P. sativa subsp. urens
Pastinaca sativa subsp. urens
C4a
Pedicularis exaltata
C1, §1, ČK
Pedicularis palustris
C2, §2
Pedicularis sceptrum-carolinum
A1, §1, ČK
Pedicularis sudetica
C1, §1, ČK, [EU], BERN, WORLD-V
Pedicularis sylvatica
C3, §2
Petasites kablikianus
C4a
Petrorhagia saxifraga
A3
Peucedanum alsaticum
C3
Peucedanum arenarium
A1, ČK
Peucedanum carvifolia
C1, §2
Peucedanum cervaria
C4a
Peucedanum officinale
A3
Peucedanum oreoselinum
C4a
Phelipanche arenaria → Orobanche arenaria
Phelipanche bohemica → Orobanche purpurea subsp. bohemica
Phelipanche caesia → Orobanche caesia
Phelipanche purpurea subsp. bohemica → Orobanche purpurea subsp. bohemica
Phelipanche purpurea subsp. purpurea → Orobanche purpurea subsp. purpurea
Phleum rhaeticum
C4a
Phlomis tuberosa
C2
Phlomoides tuberosa → Phlomis tuberosa
Phyllitis scolopendrium
C1, §1
Phyteuma nigrum
C3
Phyteuma orbiculare subsp. flexuosum
C1 (cf. p. 17)
Phyteuma orbiculare subsp. montanum
C1, §2
Phyteuma orbiculare subsp. orbiculare
C2, §2
Picris paleacea
C4b
Pilosella anchusoides → Hieracium anchusoides
Pilosella apatelia → Hieracium apatelium
Pilosella arvicola → Hieracium arvicola
Pilosella aurantiaca → Hieracium aurantiacum
Pilosella auriculoides → Hieracium auriculoides
Pilosella bifurca → Hieracium bifurcum
Pilosella blyttiana → Hieracium blyttianum
Pilosella calodon → Hieracium calodon
Pilosella calomastix → Hieracium calomastix
Pilosella corymbulifera → Hieracium sciadophorum
Pilosella cymosa → Hieracium cymosum
Pilosella echioides → Hieracium echioides
Pilosella euchaetia → Hieracium euchaetium
Pilosella fallacina → Hieracium fallacinum
Pilosella fallax → Hieracium fallax
Pilosella glaucescens → Hieracium glaucescens
Pilosella glomerata → Hieracium glomeratum
Pilosella heterodoxa → Hieracium heterodoxum
Pilosella iserana → Hieracium iseranum
Pilosella kalksburgensis → Hieracium kalksburgense
Pilosella koernickeana → Hieracium koernickeanum
Pilosella macrantha → Hieracium macranthum
Pilosella macrostolona → Hieracium macrostolonum
Pilosella paragoga → Hieracium paragogum
Pilosella piloselliflora → Hieracium piloselliflorum
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A1
Pilosella pseudocalodon → Hieracium pseudocalodon
Pilosella rothiana → Hieracium rothianum
Pilosella rubra → Hieracium rubrum
Pilosella rubripilosella → Hieracium rubripilosella
Pilosella schultesii → Hieracium schultesii
Pilosella sciadophora → Hieracium sciadophorum
Pilosella stenosoma → Hieracium suprafloccosum
Pilosella stoloniflora → Hieracium stoloniflorum
Pilosella sulphurea → Hieracium sulphureum
Pilosella tephroglauca → Hieracium tephroglaucum
Pilosella tephrophyton → Hieracium tephrophyton
Pilosella ziziana → Hieracium zizianum
Pilularia globulifera
Pinguicula bohemica
Pinguicula vulgaris
Pinguicula vulgaris subsp. bohemica → P. bohemica
Pinguicula vulgaris subsp. vulgaris → P. vulgaris
Pinus × celakovskiorum
Pinus × pseudopumilio
Pinus rotundata
Plantago altissima
Plantago arenaria
Plantago atrata subsp. sudetica
Plantago major subsp. winteri
Plantago maritima subsp. ciliata
Plantago maritima subsp. salsa → P. m. subsp. ciliata
Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha
Pleconax conica → Silene conica
Pleurospermum austriacum
Pneumonanthe asclepiadea → Gentiana asclepiadea
Pneumonanthe vulgaris → Gentiana pneumonanthe
Poa alpina
Poa badensis
Poa bulbosa subsp. pseudoconcinna C4b
Poa crassipes
Poa laxa
Poa remota
Poa riphaea
Podospermum canum → Scorzonera cana
Podospermum laciniatum → Scorzonera laciniata
Polemonium caeruleum
Polycnemum arvense
Polycnemum heuffelii
Polycnemum majus
Polycnemum verrucosum
Polygala amara subsp. brachyptera
Polygala amarella
Polygala amarella subsp. austriaca
Polygala chamaebuxus
Polygala major
Polygala multicaulis
Polygala oxyptera → P. multicaulis
Polygala serpyllifolia
Polygaloides chamaebuxus → Polygala chamaebuxus
Polygonatum latifolium
Polygonum calcatum
Polypodium interjectum
Polystichum aculeatum
Polystichum braunii

A1
C1, §1, ČK, WORLD-I
C2, §2
C1
C4a
C3
A1
C2
C1, §1, ČK, WORLD-E
C4b
C1, §1
C3, §3, CITES
C3, §3, CITES
C2
C1, §1
C2
C1
C2, §2
C3
C1, §1, ČK, [EU], BERN, WORLD-I
C3
C1
A2
C1
A3
C1
C2
C2
C3, §3
C3
C4a
C1, §1, ČK
A3
C4b
C2, ČK
C4a
C2, §2
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A1
Polystichum lonchitis
Populus nigra
Potamogeton acutifolius
Potamogeton alpinus
Potamogeton × angustifolius
Potamogeton coloratus
Potamogeton compressus
Potamogeton densus → Groenlandia densa
Potamogeton friesii
Potamogeton gramineus
Potamogeton lucens
Potamogeton nodosus
Potamogeton obtusifolius
Potamogeton perfoliatus
Potamogeton polygonifolius
Potamogeton praelongus
Potamogeton trichoides
Potentilla alba
Potentilla arenaria
Potentilla aurea
Potentilla collina
Potentilla collina subsp. lindackeri → P. lindackeri
Potentilla crantzii subsp. serpentini
Potentilla hedrichii
Potentilla lindackeri
Potentilla micrantha
Potentilla palustris
Potentilla parviflora subsp. thuringiaca → P. thuringiaca
Potentilla patula
Potentilla pusilla
Potentilla recta
Potentilla rupestris
Potentilla sterilis
Potentilla thuringiaca
Potentilla thyrsiflora
Poterium polygamum → Sanguisorba minor subsp. polygama
Primula elatior subsp. corcontica
Primula elatior subsp. tatrensis
Primula farinosa
Primula minima
Primula veris subsp. canescens
Primula veris subsp. veris
Prunella grandiflora
Prunella laciniata
Prunus fruticosa
Prunus mahaleb subsp. simonkaii
Prunus padus subsp. borealis
Prunus padus subsp. petraea → P. p. subsp. borealis
Prunus spinosa subsp. cerasina
Prunus spinosa subsp. fechtneri
Prunus spinosa subsp. megalocarpa
Prunus spinosa subsp. moravica
Prunus spinosa subsp. ovoideo-globosa
Prunus tenella
Pseudognaphalium luteo-album
Pseudolysimachion longifolium → Pseudolysimachion maritimum
Pseudolysimachion maritimum
C3
Pseudolysimachion orchideum
C3
Pseudolysimachion spicatum
Pseudolysimachion spurium subsp. foliosum
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C2, §1
C2
C2
C2, §2, ČK
C1
A1
A1
A2, §1, ČK
C2
C3
C2
C3
C2
C1
C1, §1, ČK
C2
C4a
C4a
C4a
C3
C1, §1
C4a
C2, §3
C2, §1, ČK
C4a
C1, §1, ČK
C4a
C4a
C1, §3
C1, §1, ČK
C2, §3
C4b
C1
C4b
A1
C1, §2
C3
C4a
C3
C3
C2 (cf. p. 17)
C3
C1, ČK
C4b
C4b
C4b
C4b
C4b
C1, §1, ČK
C1

C4a
C1, §1, ČK

A1
Pseudolysimachion spurium subsp. spurium A3, §1
Pseudorchis albida
Psyllium scabrum → Plantago arenaria
Puccinellia limosa
Pulegium vulgare
Pulicaria dysenterica
Pulicaria vulgaris
Pulmonaria angustifolia
Pulmonaria mollissima
Pulsatilla grandis
Pulsatilla patens
Pulsatilla pratensis subsp. bohemica
Pulsatilla scherfelii
Pulsatilla vernalis
Pycreus flavescens → Cyperus flavescens
Pyrola chlorantha
Pyrola media
Pyrola rotundifolia
Pyrus nivalis
Pyrus pyraster
Quercus cerris
Quercus dalechampii
Quercus frainetto
Quercus polycarpa
Quercus pubescens
Quercus virgiliana
Radiola linoides
Ranunculus aconitifolius
Ranunculus arvensis
Ranunculus cassubicus
Ranunculus illyricus
Ranunculus lingua
Ranunculus platanifolius
Ranunculus sardous
Rapistrum perenne
Reseda phyteuma
Rhinanthus alectorolophus
Rhinanthus borbásii
Rhinanthus glacialis
Rhinanthus pulcher
Rhinanthus serotinus subsp. vernalis
Rhodax canus → Helianthemum canum
Rhodax rupifragus → Helianthemum rupifragum
Rhodiola rosea
Rhynchospora alba
Rhynchospora fusca
Ribes petraeum
Rosa andegavensis
Rosa arvensis
Rosa blondeana
Rosa deseglisei
Rosa gallica
Rosa intricata
Rosa jundzillii
Rosa majalis
Rosa micrantha
Rosa pimpinellifolia
Rosa pomifera
Rosa sherardii

C2, §2, CITES
C1, (cf. p. 16), ČK
C1, §1
C1
C1
C2
C3
C2, §2, [EU], BERN
C1, §1, ČK, EU2, BERN
C2, §2
C3, §3
C1, §1, ČK
C1
C1, §1, ČK
C2
C2
C4a
C2
C4b
A3
C4b
C4a, §3
C1
C1
C3
C3
C3
C2, §2
C2, §2
C4a
C1
C3
C1, §1, ČK
C3
A3
A3
C2
C1
C1, §1
C2, §1
C1, §1, ČK
C1
C4b
A1, ČK
C4b
C4b
C3
C4b
C3
C2
C2
C2
C4b
C2
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A1
Rosa squarrosa
Rosa stephanocarpa
Rubus acanthodes
C4a
Rubus adalberti C4a
Rubus ambrosius
Rubus amphimalacus
Rubus austroslovacus
Rubus barberi
Rubus bertramii
Rubus bohemiicola
C4a
Rubus brdensis
Rubus caflischii
Rubus camptostachys
Rubus canescens
Rubus chaerophylloides
Rubus chamaemorus
Rubus chribensis → R. permollissimus
Rubus curvaciculatus
Rubus dethardingii → R. curvaciculatus
Rubus divaricatus
Rubus elatior
Rubus elegantior → R. phyllostachys
Rubus epipsilos
Rubus evestigatus
Rubus geminatus
Rubus glivicensis
Rubus gothicus
Rubus graeciensis
Rubus hadracanthos
Rubus hercynicus
Rubus heweberi → R. semmonicus
Rubus hypomalacus
Rubus indusiatus
Rubus josholubii
Rubus lividus
Rubus lusaticus
Rubus macrophyllus
Rubus micans
Rubus nemoralis
Rubus nemorosus
Rubus nessensis subsp. scissoides
Rubus orthostachyoides
Rubus “parawimmerianus” → R. evestigatus
Rubus permollissimus
Rubus phyllostachys
Rubus portae-moravicae
Rubus posnaniensis
Rubus praecociformis
Rubus praecox
Rubus pruinosus
Rubus pyramidalis
Rubus radellus
Rubus rudis
Rubus saxatilis
Rubus scaber
Rubus semmonicus
Rubus sendtneri
Rubus senticosus
Rubus siemianicensis
Rubus silvae-bohemicae
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C4b
C4b
C1
C1
C3
A2
C2
C4a
C1
C2
C3
C1
C1, §2, ČK
A2
C2
C3
C3
C2
C1
C3
C4b
C3
C2
A2
A3
C4a
C4a
C1
C1
C2
C2
C2
C3
C3
C2
C4a
C4a
C3
C2
C4a
C3
C1 (cf. p. 17)
C1
C3
C3
C3
C1
C2
C2
C2
C3
C3

A1
Rubus sprengelii
Rubus thelybatos
Rubus vestitus
Rubus vratnensis
Rubus wahlbergii
Rubus wessbergii
Rumex palustris
Rumex stenophyllus
Sagina apetala
Sagina micropetala
Sagina nodosa
Sagina saginoides
Sagina subulata
Salicornia prostrata
Salix appendiculata
Salix bicolor
Salix daphneola
Salix daphnoides
Salix elaeagnos
Salix hastata
Salix herbacea
Salix lapponum
Salix myrsinifolia
Salix myrtilloides
Salix nigricans → S. myrsinifolia
Salix repens
Salix rosmarinifolia
Salix starkeana
Salsola australis
Salvia aethiopis
Salvia austriaca
Salvinia natans
Samolus valerandii
Sanguisorba minor subsp. polygama
C4b
Sanguisorba muricata → S. minor subsp. polygama
Saxifraga bulbifera
Saxifraga decipiens subsp. steinmannii → S. rosacea subsp. steinmannii
Saxifraga decipiens var. bohemica → S. rosacea subsp. sponhemica
Saxifraga hirculus
Saxifraga moschata
Saxifraga oppositifolia
Saxifraga paniculata
Saxifraga rosacea subsp. sponhemica
Saxifraga rosacea subsp. steinmannii
Saxifraga tridactylites
Scabiosa canescens
Scabiosa columbaria
Scabiosa lucida subsp. calcicola
Scabiosa lucida subsp. lucida
Scandix pecten-veneris
Scariola viminea → Lactuca viminea
Sceptridium multifidum → Botrychium multifidum
Scheuchzeria palustris
Schoenoplectus americanus → S. pungens
Schoenoplectus lacustris
Schoenoplectus pungens
Schoenoplectus supinus
Schoenoplectus tabernaemontani
C2
Schoenoplectus triqueter
Schoenus ferrugineus

C3
C2
C1
C3
C2
C2
C1
C1
A2
A2
C1, §2
C3
C1
A1
C1, §2
C1, §1, ČK
C1
C3
C2
C2
C1, §1
C2, §1
C1, §1
C1, §1, ČK
C1, §3
C3
A2, ČK
C3
C1, §1, ČK
C1
C2, §1, BERN
C1, §1, ČK
C3, §3
A3, EU2, BERN
A3
C1, §2
C3, §2
C2, §2
C1, §2
C3, §2
C3
C2
C1
C2
A2
C1, §1, ČK
C4a
A3
A1, ČK
A1
C1, §1, ČK
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A1
Schoenus nigricans
Scilla bifolia → S. drunensis, S. vindobonensis et S. kladnii
Scilla drunensis
Scilla kladnii
Scilla vindobonensis
Scirpoides holoschoenus
Scirpus radicans
Scleranthus collinus → S. verticillatus
Scleranthus polycarpos
Scleranthus verticillatus
Sclerochloa dura
Scorzonera austriaca
Scorzonera cana
Scorzonera hispanica
Scorzonera humilis
Scorzonera laciniata
Scorzonera parviflora
Scorzonera purpurea
Scrophularia scopolii
Scrophularia umbrosa
Scrophularia vernalis
Scutellaria hastifolia
Securigera moravica
A3
Sedum alpestre
Sedum argutum
A3
Sedum carpaticum → S. argutum
Sedum fabaria → S. argutum
Sedum purpurascens → S. telephium
Sedum telephium
Sedum villosum
Selaginella helvetica
A2, §1, ČK
Selaginella selaginoides
C2, §2
Sempervivum soboliferum → Jovibarba globifera
Senecio congestus → Tephroseris palustris
Senecio doria
Senecio erraticus
Senecio erucifolius
Senecio fluviatilis → S. sarracenicus
Senecio integrifolius subsp. aurantiacus → Tephroseris aurantiaca
Senecio integrifolius subsp. campester → Tephroseris integrifolia
Senecio ovirensis → Tephroseris longifolia subsp. moravica
Senecio paludosus
Senecio rivularis → Tephroseris crispa
Senecio rupestris
Senecio sarracenicus
Senecio subalpinus
Senecio tubicaulis → Tephroseris palustris
Senecio umbrosus
Serratula lycopifolia
Serratula tinctoria
Seseli annuum
Seseli austriacum
Seseli hippomarathrum
Seseli osseum
Seseli pallasii
Seseli varium → S. pallasii
Sesleria caerulea → S. uliginosa
Sesleria uliginosa
Setaria decipiens
Setaria verticilliformis → S. decipiens
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C1, §1, ČK
C2, §2
C2, §2
C3, §2
C2
C2
C3
A1
C2
C3
C2
C2
C3
A3
C1, §1, ČK
C2
C3
C3
C1, §1
C2, §2
C3

C3
C1, §1, ČK

C1, §1, ČK
C4a
C1, §2

C1 (cf. p. 17), §1, ČK
A2, §1
C2, §2
C2
C2
C1, [EU]
C4a
C3
A3
C3
C4a
C2, §2, ČK
C2, §1, ČK
C4b

A1
Sideritis montana
Silaum silaus
Silene borysthenica subsp. parviflora
Silene bupleuroides
Silene conica
Silene cretica subsp. annulata
Silene gallica
Silene nemoralis
Silene noctiflora
Silene otites
Silene pseudotites
Silene rupestris
Silene viscosa
Silene vulgaris subsp. antelopum
Sisymbrium orientale
Sium latifolium
Soldanella montana
Sonchus palustris
Sorbus graeca
Sorbus alnifrons
Sorbus aria
Sorbus austriaca
Sorbus bohemica
Sorbus carpatica
Sorbus danubialis
Sorbus eximia
Sorbus gemella
Sorbus hardeggensis
Sorbus quernea
Sorbus rhodanthera
Sorbus sudetica
Sorbus torminalis
Sparganium angustifolium
Sparganium erectum subsp. oocarpum
Sparganium minimum → S. natans
Sparganium natans
Spergula arvensis subsp. linicola
Spergula arvensis subsp. maxima
Spergula linicola → S. arvensis subsp. linicola
Spergula maxima → S. arvensis subsp. maxima
Spergula morisonii
Spergula pentandra
Spergularia echinosperma
Spergularia marina → S. salina
Spergularia maritima
Spergularia media → S. maritima
Spergularia salina
Spiraea salicifolia
Spiranthes aestivalis
Spiranthes spiralis
Stachys alpina
Stachys annua
Stachys germanica
Staphylea pinnata
Stellaria longifolia
Stellaria neglecta
Stellaria pallida
Stellaria palustris
Stipa borysthenica

C1
C3
A3
A1
A2
A1
C1
C2
C4a
C3
C4b
C1
C1
C4b
C2
C2
C3, §3
C2
C1
C1
C4a
C2
C2, §1, ČK, WORLD-I
C3
C3
C2]
C1
C1
C1
C1
C1, §1, ČK, WORLD-I
C4a
A1, §1, ČK
C4b
C2, §2
A1
A2
C4a
C1, §1, ČK
C2
C1, §1
C1, §1, ČK
C3
A3, EU4, BERN, CITES
C1, §1, ČK, CITES
C3
C2
C1
C3
C3
C3
C2
C3
C1, §1, ČK
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A1
Stipa capillata
Stipa dasyphylla
Stipa eriocaulis
Stipa glabrata → S. zalesskii
Stipa joannis
Stipa pulcherrima
Stipa smirnovii
Stipa tirsa
Stipa zalesskii
Stratiotes aloides
Streptopus amplexifolius
Struthiopteris spicant → Blechnum spicant
Suaeda maritima → S. prostrata
Suaeda pannonica → S. prostrata
Suaeda prostrata
Swertia perennis
Swida australis → Cornus australis
Swida hungarica → Cornus hungarica
Symphytum bohemicum
Taraxacum alpestre
Taraxacum ambrosium
Taraxacum ancoriferum
Taraxacum anserinum → T. pauckertianum
Taraxacum arachnoideum
Taraxacum arcuatum
Taraxacum argutum
Taraxacum aurosulum
Taraxacum austrinum
Taraxacum bavaricum
Taraxacum bessarabicum
Taraxacum boekmanii
Taraxacum bohemicum
Taraxacum brachylepis
Taraxacum bracteatum
Taraxacum brandenburgicum
Taraxacum cognatum
Taraxacum copidophyllum
Taraxacum corynodes
Taraxacum croceiflorum
Taraxacum cyanolepis
Taraxacum dentatum
Taraxacum duplidentifrons
Taraxacum fartoris
Taraxacum fascinans
Taraxacum franconicum
Taraxacum fusciflorum
Taraxacum gelertii
Taraxacum haematicum
Taraxacum hamatum
Taraxacum heleonastes → T. austrinum
Taraxacum hemiparabolicum → T. trilobifolium
Taraxacum hollandicum
Taraxacum huterianum
Taraxacum indigenum
Taraxacum intermedium
Taraxacum inundatum
Taraxacum irrigatum
Taraxacum lacistophyllum
Taraxacum lamprophyllum
Taraxacum lancidens
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C4a
C2, §2, WORLD-R
C1
C3, §3
C3, §2
C1, §2
C2, §2
C1, §1, ČK, [EU], WORLD-R
C2, §2
C4a

A1, §1
C2, §2
C2, §3, ČK
C1, ČK
C1, §3
C1, §3
C1, §3
C1
C1
C4b
C1, §3
C1, §3
C1, §1, ČK
C4b
C2, §3
C4b
C1
C1, §3
C1, §3
C4a
C4b
C4b
C4b
C1, §3
C4b
C1, §3
C3, §3
C3
C4b
C3
C4b
C2
C3, §3, ČK
C1
C1, §3
C4b
A2, §3
C1, §3
C2
C4b
C4b

A1
Taraxacum limosum
A2
Taraxacum litigiosum
C1, §3
Taraxacum lucidum
C4b
Taraxacum madidum
C1, §3
Taraxacum mendax
C1, §3
Taraxacum nordstedtii
C4a
Taraxacum olivaceum
A2
Taraxacum paludem-ornans
C1, §3
Taraxacum pannucium
C4b
Taraxacum paucilobum
C2, §3
Taraxacum pauckertianum
C1, §3
Taraxacum portentosum
A2, §3
Taraxacum proximum
C4a
Taraxacum pseudobalticum
C1
Taraxacum pseudohamatum
C4b
Taraxacum pseudoretroflexum
C4b
Taraxacum quadrans
C4b
Taraxacum quaesitum
C1, §3
Taraxacum ranunculus
C1, §3
Taraxacum rubicundum
C2
Taraxacum ruptifolium
C4b
Taraxacum serotinum
C2, §1, ČK
Taraxacum skalinskanum
C1, §3
Taraxacum subalpinum
C3, §3
Taraxacum subdolum
C1, §3
Taraxacum subhamatum
C4b
Taraxacum tenebricans
C4b
Taraxacum tragopogon
C4a, §3
Taraxacum trilobifolium
A2, §3
Taraxacum turfosum
C1, §3
Taraxacum undulatum
C4b
Taraxacum uvidum
C1, §3
Taraxacum vindobonense
C2, §3
Taxus baccata
C3, §2
Teesdalia nudicaulis
C2
Teloxys botrys → Chenopodium botrys
Tephroseris aurantiaca
C1, §1, ČK
Tephroseris crispa
C4a
Tephroseris integrifolia
C2, §2
Tephroseris longifolia → T. l. subsp. moravica
Tephroseris longifolia subsp. moravica
C1, §1, ČK, [EU], WORLD-I
Tephroseris palustris
A1
Tetragonolobus maritimus
C3
Teucrium botrys
C3
Teucrium montanum
C2, §2
Teucrium scordium
C2, §2
Teucrium scorodonia
C2, ČK
Thalictrum bauhinii
A3
Thalictrum flavum
C2, §2
Thalictrum foetidum
C2, §3
Thalictrum galioides → T. simplex subsp. galioides
Thalictrum lucidum
C3
Thalictrum minus
C3
Thalictrum simplex subsp. galioides
C1, §1
Thelypteris palustris
C3, §3
Thesium alpinum
C3
Thesium arvense
C1
Thesium bavarum
C2
Thesium dollineri
C1, §1, ČK
Thesium ebracteatum
C1, §1, ČK, EU2, BERN
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A1
Thesium linophyllon
C3
Thesium pyrenaicum
C2
Thesium rostratum
C1, §1, ČK
Thlaspi alliaceum
A3
Thlaspi montanum
C3
Thrincia hirta → Leontodon saxatilis
Thrincia saxatilis → Leontodon saxatilis
Thymelaea passerina
C2
Thymus alpestris
C2
Thymus carpaticus
C1, §1
Thymus froelichianus → T. pulegioides subsp. carniolicus
Thymus glabrescens
C3
Thymus kosteleckyanus → T. pannonicus
Thymus marschallianus → T. pannonicus
Thymus pannonicus
C4a
Thymus praecox
C4a
Thymus pulegioides subsp. carniolicus
C1
Tillaea aquatica
C1, §1, ČK
Tithymalus amygdaloides → Euphorbia amygdaloides
Tithymalus angulatus → Euphorbia angulata
Tithymalus esula subsp. riparius → Euphorbia esula subsp. riparia
Tithymalus falcatus → Euphorbia falcata
Tithymalus lucidus → Euphorbia lucida
Tithymalus palustris → Euphorbia palustris
Tithymalus platyphyllos subsp. literatus → Euphorbia platyphyllos subsp. literata
Tithymalus polychromus → Euphorbia epithymoides
Tithymalus salicifolius → Euphorbia salicifolia
Tithymalus seguierianus subsp. minor → Euphorbia seguieriana subsp. minor
Tithymalus seguierianus subsp. seguierianus → Euphorbia seguieriana subsp. seguieriana
Tithymalus strictus → Euphorbia stricta
Tithymalus tommasinianus → Euphorbia virgata
Tithymalus villosus → Euphorbia villosa
Tithymalus virgultosus → Euphorbia virgata
Tofieldia calyculata
C1, §1
Tordylium maximum
C1, §1
Torilis arvensis
C1
Tragopogon minor → T. pratensis subsp. minor
Tragopogon pratensis subsp. minor
C4b
Tragus racemosus
A3
Trapa natans
C1, §1, ČK, BERN
Traunsteinera globosa
C2, §2, CITES
Tretorhiza cruciata → Gentiana cruciata
Trichera arvensis subsp. pseudolongifolia → Knautia arvensis subsp. pseudolongifolia
Trichera drymeia → Knautia drymeia
Trichera maxima → Knautia dipsacifolia
Trichomanes speciosum
C1, ČK, EU2, BERN, WORLD-R
Trichophorum alpinum
C2, §2
Trichophorum cespitosum
C3
Trifolium alpestre
C4a
Trifolium badium
C1
Trifolium diffusum
A3, ČK
Trifolium fragiferum
C3
Trifolium ochroleucum
C3
Trifolium pannonicum
A3
Trifolium patens
C1
Trifolium retusum
C1
Trifolium rubens
C3
Trifolium spadiceum
C3
Trifolium striatum
C1
Triglochin maritimum
C1, §1, ČK
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Triglochin palustre
C2
Trigonella monspeliaca
C1, ČK
Trinia glauca
C1
Trinia kitaibelii → T. ucrainica
Trinia ramosissima → T. ucrainica
Trinia ucrainica
A1, ČK, WORLD-R
Tripolium pannonicum → Aster tripolium subsp. pannonicus
Trollius altissimus
C3, §3
Trollius europaeus → T. altissimus
Trommsdorfia maculata → Hypochaeris maculata
Trommsdorfia uniflora → Hypochaeris uniflora
Turgenia latifolia
A2
Typha laxmannii
C1
Typha minima
A1, BERN
Typha shuttleworthii
A (cf. p. 16), BERN
Ulmus laevis
C4a
Ulmus minor
C4a
Urtica kioviensis
A1
Utricularia australis
C4a
Utricularia bremii
C1, §1
Utricularia intermedia
C1, §2, ČK
Utricularia minor
C2
Utricularia ochroleuca
C1, §1, ČK
Utricularia vulgaris
C1, §1
Vaccaria hispanica subsp. grandiflora
A2
Valeriana dioica
C4a
Valeriana excelsa subsp. procurrens
C4a
Valeriana excelsa subsp. sambucifolia
C4a
Valeriana excelsa subsp. transiens
C4b
Valeriana montana
A3
Valeriana simplicifolia
C2
Valeriana stolonifera subsp. angustifolia
C4a
Valeriana tripteris
C2
Valerianella carinata
C1
Valerianella dentata subsp. dentata
C4a
Valerianella dentata subsp. eriosperma
C3
Valerianella rimosa
C2
Vandenboschia speciosa → Trichomanes speciosum
Ventenata dubia
C2
Veratrum album subsp. album
C2, §3
Veratrum album subsp. lobelianum
C4a
Veratrum nigrum
C1, §1, ČK
Verbascum blattaria
C3
Verbascum chaixii subsp. austriacum
C4a
Verbascum lychnitis subsp. moenchii
C2
Verbascum phoeniceum
C3, §3
Verbascum speciosum
C1, §1, ČK
Verbena officinalis
C3
Veronica agrestis
C2
Veronica anagalloides
C2
Veronica austriaca
C2
Veronica bellidioides
C1, §1, ČK
Veronica catenata
C3
Veronica dentata → V. austriaca
Veronica dillenii
C4a
Veronica maritima → Pseudolysimachion maritimum
Veronica montana
C4a
Veronica opaca
C1
Veronica orchidea → Pseudolysimachion orchideum
Veronica paniculata subsp. foliosa → Pseudolysimachion spurium subsp. foliosum
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A1
Veronica praecox
Veronica prostrata
Veronica pumila
Veronica scardica
Veronica scutellata
Veronica spicata → Pseudolysimachion spicatum
Veronica spuria subsp. spuria → Pseudolysimachion spurium subsp. spurium
Veronica teucrium
Veronica triloba
Veronica verna
Viburnum lantana
Vicia cassubica
Vicia dumetorum
Vicia lathyroides
Vicia oreophila
Vicia pannonica subsp. pannonica
Vicia pannonica subsp. striata
Vicia pisiformis
Vicia striata → V. pannonica subsp. striata
Vignea appropinquata → Carex appropinquata
Vignea bohemica → Carex bohemica
Vignea brunnescens → Carex brunnescens
Vignea chabertii → Carex chabertii
Vignea chordorrhiza → Carex chordorrhiza
Vignea curvata → Carex curvata
Vignea davalliana → Carex davalliana
Vignea diandra → Carex diandra
Vignea dioica → Carex dioica
Vignea disticha → Carex disticha
Vignea divulsa → Carex divulsa
Vignea otrubae → Carex otrubae
Vignea paniculata → Carex paniculata
Vignea polyphylla → Carex polyphylla
Vignea praecox subsp. velenovskyi → Carex praecox subsp. velenovskyi
Vignea pseudobrizoides → Carex pseudobrizoides
Vignea pulicaris → Carex pulicaris
Vignea reichenbachii → Carex pseudobrizoides
Vignea stenophylla → Carex stenophylla
Viola alba
Viola ambigua
Viola biflora
Viola canina subsp. ruppii C3
Viola elatior
Viola epipsila
Viola kitaibeliana
Viola lutea subsp. sudetica
Viola mirabilis
Viola pumila
Viola rupestris
Viola ruppii → V. canina subsp. ruppii
Viola saxatilis subsp. curtisii → V. tricolor subsp. curtisii
Viola saxatilis subsp. polychroma → V. tricolor subsp. polychroma
Viola saxatilis subsp. saxatilis → V. tricolor subsp. saxatilis
Viola stagnina
Viola tricolor subsp. curtisii
C1
Viola tricolor subsp. polychroma
Viola tricolor subsp. saxatilis
Viola uliginosa
Viorna integrifolia → Clematis integrifolia
Virga pilosa (L.) HILL – štětička chlupatá
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C3
C3
A1
A2, §1, ČK
C4a
C4a
C2
C4a
C4a
C3
C4a
C3
C1, §1
C2
C2
C3

C1, §1
C2, §2, ČK
C4a
C1, §1, ČK
A3
C1, §1
C2, §2, WORLD-I
C4a
C2, §2, ČK
C3

C2, §2
C3
C3
A3,
C3

A1
Viscum album
Viscum laxum subsp. abietis
Viscum laxum subsp. laxum
Vitis sylvestris → V. vinifera subsp. sylvestris
Vitis vinifera subsp. sylvestris
Vulpia bromoides
Vulpia myuros
Willemetia stipitata
Wolffia arrhiza
Woodsia alpina
Woodsia ilvensis
Xanthium albinum
Xanthium albinum subsp. riparia → X. ripicola
Xanthium ripicola
Xanthium strumarium s. str.
Xeranthemum annuum
Zannichellia palustris subsp. palustris
Zannichellia palustris subsp. pedicellata
C4b
Zannichellia pedicellata → Z. palustris subsp. pedicellata

C4a
C3
C4a
C1
C1, ČK
C3
C3, §3
C1, ČK
A1
C2, §2
C4b
A3
C1 (cf. p. 17)
A1
C4a
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Závěr
Část flóry České republiky, kterou tvoří autochtonní taxony a archeofyta, čítá okolo
2550 druhů a poddruhů. Do tohoto počtu nejsou zahrnuty cizí druhy, které k nám byly
zavlečeny (mnohdy jen přechodně) teprve v nedávných stoletích, dále druhy zplaňující
z kultur, rostliny pěstované apod. Uvedené číslo je jen velmi přibližné, protože jednak
není dosud dokončeno kritické zpracování naší květeny, jednak jsou značné rozdíly
v chápání některých taxonů, které někdy mohou být považovány za subspecie, jindy
jsou však hodnoceny na nižší taxonomické úrovni (obvykle variety).
V předloženém červeném seznamu je uvedeno celkem 1623 druhů a subspecií,
výjimečně kříženců. Po odečtení skupiny A3 (nejasné případy vyhynulých a
nezvěstných taxonů, které většinou nejsou zahrnuty ani ve výše uvedeném celkovém
počtu domácích nebo již dávno zdomácnělých taxonů České republiky), pak je to 1543
taxonů, tedy 60 % druhového bohatství souboru české flóry; na kategorii A1 připadá
2,5 % (tj.= 69 taxonů); na kategorii A2 připadá 2 % (tj.= 49 taxonů); na kategorii C1
připadá 18,5 % (tj.= 471 taxonů); na kategorii C2 připadá 14 % (tj.= 352 taxonů); na
kategorii C3 připadá 13 % (tj.= 325 taxonů); na kategorii C4 připadá 10 % (tj.= 277
taxonů), z toho na kategorii C4a připadá 199 a na kategorii C4b připadá 78).
I kdybychom za skutečně ohrožené považovali jen taxony skupin C1 až C3 – tj.
s vyloučením skupiny C4, u níž je stupeň ohrožení už jen nízký nebo v některých
případech snad jen předpokládaný – pak je u nás skutečně v různém stupni ohroženo
nejméně 1148 druhů a subspecií (45,5 % z celkového počtu), což spolu s vyhynulými a
nezvěstnými taxony zvyšuje počet na 1266 (tj. 50 %).
První verze Červeného seznamu (HOLUB, PROCHÁZKA & ČE OVSKÝ 1979) zahrnovala
(mimo problematickou skupinu A3) celkem 1152 taxony, kdežto tato nová verze už
1543 druhů a subspecií; z celkového počtu 2550 uvažovaných ohrožených i
neohrožených taxonů České republiky to bylo v roce 1979 asi 45 %, dnes je to 60 %.
Znepokojující je především skutečnost, že s výjimkou nejméně ohrožené skupiny C4
výrazně stoupl počet taxonů ve všech ostatních kategoriích(v A1 ze 37 na 69, A2 ze 39
na 49, v C1 z 267 na 471, v C2 z 240 na 352 a v C3 z 239 na 325).
Zjišťujeme-li, že 4,5 % druhů a subspecií z květeny České republiky patří do skupiny
taxonů vyhynulých a nezvěstných a dalších 45,5 % v různém stupni vážně ohrožených,
pak je to zajisté smutná bilance důsledků nedávné i současné exploatace přírodního
prostředí člověkem, ale také vážné memento pro státní ochranu přírody a celou
společnost.
Ř

Summary
First efforts to protect particular plant species in the Czech Republic (in terms of smaller
regions) date back to the 1920’s. However, the first list of protected plant species has
been published as late as in the second half of the 1950’s (the Regulation of the Ministry
of Education No. 54 from 18 April 1958). This regulation was valid for more than three
decades (until 1992).
The above regulation, similarly as documents from that period dealing with protected
plants in other countries, was almost exclusively focused on relatively rare plants
suffering from deliberate human activities. Such species were either picked up because
of their attractive appearance, or removed from the wild and transplanted to gardens, or
collected for various purposes such as medicinal or alleged magical effects. It is obvious
that by using such criteria, the document did not include “non-attractive” species which
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used to be scattered or common in the past but had been retreating from the wild as a
result of landscape changes and increased exploitation of soil, vegetation, and mineral
resources, and pollution of air and water by human activities. While many attractive and
protected plant species (Lilium martagon, Aurinia saxatilis, Doronicum austriacum,
Cicerbita alpina and others) occurred with a constant abundance, showing practically no
sign of population retreat, distribution of many plants which were not so conspicuous
was extremely reduced regardless of the fact that quite a few of them used to be
common in the past (e.g. Sedum villosum, Sesleria uliginosa, Carex davalliana,
Hypochaeris glabra). Some non-protected species even completely disappeared from
the Czech flora. Botrychium simplex and Hieracium purkynei can be given as examples;
the latter represents a species extinct from the world flora.
This important problem was reflected in detail by the international conference “Flora
and Man in the 20th Century”, one of the first of its kind in the world, organized under
the auspices of IUCN by the Museum of East Bohemia in Pardubice in July 1970
(PROCHÁZKA 1973). The main conclusions adopted by the participants of the conference
can be summarized as follows:
1. The extent of direct endangerment by humans is much lower than indirect
endangerment caused by extensive changes of the landscape.
2. It is necessary to distinguish between species protected by law and those that are
endangered because many protected species can be only little endangered while
numerous seriously endangered taxa are not protected.
3. Passive protection, be it focused on species or areas, very often cannot ensure longterm existence of protected species. In such cases, active management represents the
only possibility.
As it was impossible to publish the proceedings of the conference at the then political
situation, its results has not received wider attention. However, some of the ideas
presented there were further explored by the then SSC (Species Survival Commission)
of IUCN. This body invited botanists from eastern Europe to cooperate but
unfortunately, they were unable to attend, for political reasons, its meetings taking place
in the western Europe. At that time, the so-called red lists of endangered species were
compiled not only for particular countries (DELVOLSALLE et al. 1969, LOHMEYER et al.1972,
SUKOPP 1974, TACHTADŽJAN 1975) but also for Europe as a whole (LUCAS & WALTERS
1976). Species were included into these lists regardless of whether they were officially
protected or not.
The first red list of vascular plants of the Czech Republic was finally compiled
thanks to the initiative of the Czechoslovak Botanical Society, which organized the
conference “Disappearing Flora and Vegetation” in 1976. The list was published in
1979 (HOLUB, PROCHÁZKA & ČE OVSKÝ 1979). Its second version was never completely
finished and remained available only as a manuscript (HOLUB 1995). The currently valid
legislative norm is based on this second version (List of Specifically Protected Species –
Appendix II of the Regulation of the Ministry of Environment of the Czech Republic
No. 395/1992).
A new updated version of the Red List of Vascular Plants of the Czech Republic
(HOLUB & PROCHÁZKA 2000) had been published recently in English. Given the
taxonomic conception used and resulting nomenclature (only Latin names are used
there), it is of a limited practical use for wider botanical and nature conservancy public.
Moreover, its availability is limited by the number of copies of the journal Preslia.
The present paper makes the last version of both black (containing extinct and
missing taxa) and red (including taxa under various degree of endangerment) lists
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available to wider botanical public, both professional and amateur. In terms of included
taxa and their classification into particular groups, it is identical with the last version
(HOLUB & PROCHÁZKA 2000). However, it differs substantially in the following issues:
Different taxonomical approach was used, which is reflected by a wider
conception of genera and species. For example, the genus Potentilla in the
present conception includes Drymocallis and Comarum, the genus Hieracium
contains a group of species sometimes separated into the genus Pilosella, and in
the same vein, taxa earlier separated in the genus Vignea are included into
Carex. The species O. hagerupii is included in Oxycoccus palustris, and a
number of taxa considered as separate species in the original version, are treated
as subspecies here (e.g. Pastinaca opaca = P. sativa subsp. urens, Isatis praecox
= I. tinctoria subsp. praecox, Dactylis slovenica = D. glomerata subsp.
slovenica or Anthriscus longirostris = A. cerefolium subsp. trichosperma).
Opposite is true for several species, treated at the subspecific level in the English
version but given the rank of species here (e.g. Lappula heteracantha subsp.
heterocarpa = L. semicincta or Dianthus seguieri subsp. glaber = D. sylvaticus).
All names different from the original English version are consistently given here
as synonyms. Other synonyms are only used when necessary, i.e. if needed to
clarify the identity of the taxon under the question (e.g. Camelina alyssum subsp.
integerrima, Montia arvensis) or if a different name is used by the Regulation of
the Ministry of Environment (e.g. the name Saxifraga decipiens used for S.
rosacea). The present version also contains common Czech names (including
synonyms used in recent times).
The category C4 (i.e. rare taxa requiring further study), conception of which
remained unchanged in both recent (HOLUB & PROCHÁZKA 2000) and the first
(HOLUB, PROCHÁZKA & ČE OVSKÝ 1979) versions, is divided here into two
subgroups: C4a (less endangered rare taxa requiring further study – corresponds
to IUCN: lower risk) and C4b (rare taxa requiring further study, not sufficiently
studied so far – corresponds to IUCN: data deficient).
Practical use of previous versions of red list, structured according to the
particular groups of endangerment, showed that it is rather difficult to find
whether the given taxon is included and in which category. For that reason, two
alphabetical registers (listing Latin and Czech names of species) are added to the
present elaboration. The species name is followed by abbreviation of the
category into which it is classified. Both registers also contain references to
Czech (Regulation of the Ministry of Environment of the Czech Republic No.
395/1992) and international (Bern Convention from 1998, part A, Appendix I;
Washington Convention, last updates from 1997 and 1999; Regulation of the
European Community No. 92/43/EEC from 1992) legislation as well as
information whether the given taxon is listed in the Global Red List (WALTER &
GILLETT 1997) and whether an account is included in the Czech Red Data Book
(ČE OVSKÝ et al. 1999).
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Categories of endangerment used in the present list
(see HOLUB & PROCHÁZKA 2000: 190–192 for definitions of particular groups).
A
Extinct and missing taxa (IUCN: extinct = EX)
A1 Definitely extinct taxa (EX)

142

A1
A2 Missing (probably extinct) taxa (?EX)
A3 Uncertain cases of extinct or missing taxa (?EX?)
C
C1
C2
C3
C4a

Taxa under a different degree of threat
Critically threatened taxa (IUCN: critically endangered = CR)
Strongly threatened taxa (IUCN: endangered = EN)
Threatened taxa (IUCN: vulnerable = VU)
Rare or scattered taxa, requiring further study and monitoring – less endangered (IUCN: lower
risk = LR)
C4b Rare or scattered taxa, requiring further study and monitoring – insufficiently studied (IUCN: data
deficient = DD)
Abbreviations used in the main list
“agg.” – a group of insufficiently known taxa (often microspecies)
“ind.” – only native occurrence considered
“ind.?” – unclear if the species is a native of the Czech Republic
“nom.” – taxon is problematic from the nomenclatural point of view
“s. l.” – broad conception of the given taxon
“s. str.” – narrow conception of the given taxon (microspecies or typical subspecies)
“tax.” – taxon is problematic from the taxonomic point of view
Abbreviations used in alphabetical registers
A1–A3 (= EX); C1 (= CR), C2 (= EN), C3 (= VU), C4a (= LR), C4b (= DD) – category of
endangerment according to the present version of the black and red lists
§ – taxa protected on the basis of Regulation of the Ministry of Environment of the Czech Republic No.
395/1992: § 1 – critically threatened, § 2 – strongly threatened, § 3 – threatened.
ČK – taxa included in Volume 5 (dealing with vascular plants) of the Red Data Book of Endangered Plant
and Animal Species of the Czech Republic (Čeřovský et al. 1999).
EU – taxa listed in the Regulation of the European Community No. 92/43/EEC/1992: EU2 –
Appendix II., EU4 – Appendix IV., EU5 – apendix V., [EU] – proposal.
BERN– taxa listed in Bern Convention, from 1998, part A, Appendix I.
CITES – taxa listed in Washington Convention, last updates from 18 September 1997 and 29 April 1999
WORLD – taxa included in the Global Red List (WALTER & GILLETT 1997)

The present list contains 1623 species and subspecies (including several cases of
stabilized hybrids). When group A3 (formed by doubtful cases of extinct and missing
taxa) is excluded, we are left with 1543 taxa, i. e. about 60% of the 2550 species and
subspecies of the Czech flora (excluding neophytes and escapes from cultivation): A1 –
2.5% (= 69 taxa), A2 – 2.0% (= 49 taxa), C1 – 18.5% (= 471 taxa), C2 – 14% (= 352
taxa), C3 – 13% (= 325 taxa), C4 – 10% (= 277 taxa: C4a – 199, C4b – 78).
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