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ZAJÍMAVÉ BRYOFLORISTICKÉ NÁLEZY XV.
Interesting bryofloristic records, XV
Jan K u č e r a (ed.)
Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Branišovská 31, CZ–370
05 České Budějovice, e-mail: kucera@prf.jcu.cz
Nomenklatura a stupeň ohroņenì jednotlivých druhů je udáván podle Seznamu a červeného seznamu
mechorostů ČR (Kučera & Váňa 2005). Souřadnice jsou udávány buď jako pravoúhlé v systému S-42 nebo
jako geografické v systému WGS-84.

Jungermannia caespiticia VU (Ń. Koval, M. Zmrhalová)


Česká rep., Hrubý Jesenìk, Vernìřovice: lesnì cesta mezi kótami Homole a Vřesnìk (1342 m) sv. obce
[WGS-84: N50°3‘31‖ E17°10‘7‖, kv. 5968b], 1140 m n. m., obnaņená hlìna na jjv.-exponovaném
břehu cesty, několik shluků o celkové velikosti populace 15 cm2, spolu s Diplophyllum obtusifolium,
Nardia scalaris, Ditrichum cf. lineare, Pogonatum urnigerum, Polytrichastrum formosum, 15. 5. 2010,
leg. Ń. Koval & M. Zmrhalová (herb. SUM).
Dalńì nález této játrovky z Hrubého Jesenìku, odkud dřìve nebyla udávána, cf. Bryonora 44: 34, 2009.

Lophozia obtusa EN (M. Baumann)




Česká rep., okr. K. Vary, Boņì Dar, Ryņovna: sev. svah kopce Nad Ryņovnou (Wagnerův kopec)
[WGS-84: N50°24‘15–17‖ E012°50‘35‖, kv. 5543c], 1030 m n. m., prosvětlený smrkový porost na
čedičové suti, na humusu mezi bloky, jednotlivě mezi druhy Barbilophozia lycopodioides,
Brachythecium starkei, 21. 8. 2008, leg. & det. M. Baumann.
dtto, Ńpičák: čedičová suť, jednotlivě na humusu mezi bloky [WGS-84: N50°24‘5–10‖ E12°53‘5–40‖,
kv. 5543c], 1060 m n. m., 5.10.2008, leg. & det. M. Baumann.

Velmi vzácný druh játovky, zaznamenaný v poslednìch letech pouze v horských oblastech.
Z Kruńných hor dosud existovaly jen nedoloņené literárnì údaje (Váňa 1990).
Buxbaumia viridis EN (T. Berka)


Česká rep., okr. Kroměřìņ, Přìrodnì park Hostýnské vrchy: na okraji toku Rychtářka v těsné blìzkosti
jiņnì okraje PR Tesák, asi 1,7 km JV kóty Čerňava [WGS-84: N49°22‘16‖, E017°47‘24‖, kv. 6672b],
560 m n. m., na tlejìcìm smrkovém kmeni, v počtu pěti mladých tobolek a dvaceti ńtětů bez tobolek,
společně s druhy Herzogiella seligeri, Lepidozia reptans, Riccardia latifrons, Riccardia palmata a
Rhizomnium punctatum, 28. 4. 2010, not. T. Berka.

Prvnì recentnì údaj pro Hostýnské vrchy. Nejbliņńì lokality se nacházejì v Javornìkách,
Vsetìnských vrńìch a Moravskoslezských Beskydech (srov. Bryonora 36: 14–25: 28).
Dicranum majus VU (I. Marková & L. Němcová)






Česká rep., okr. Děčìn, NP České Ńvýcarsko: Střelecká dolina (2,8 km sev. Vysoké Lìpy), střednì část
úseku od rozcestì cest u senìku po konec rokle ca 1,5–2 km od ústì rokle do Hlubokého dolu [WGS-84:
N50°52‘58‖ E14°20‘28‖, kv. 5152a], 280 m n. m., na humusu na dnech a osypech, 21. 9. a 8. 10. 2009,
leg. L. Němcová, I. Marková.
dtto, Pryskyřičný důl (6 km SZ Chřibské), rokle ústìcì do údolì Červeného potoka vycházejìcì na
rozcestì U Eustacha ca 0,8 km ústì rokle do údolì Červeného potoka [WGS-84: N50°53‘35‖
E14°25‘13‖, kv. 5152b], 380 m n. m., na humusu na dně rokle, 28. 10. 2009, leg. L. Němcová.
dtto, U Pytlácké rokle, bezejmenná rokle ústìcì do soutěsky řìčky Křinice j. pod Černou bránou,
vycházejìcì na rozcestì u Panenské jedle 30 m nad ústìm rokle do Křinice [WGS-84: N50°53‘54‖
E14°23‘22‖, kv. 5152a], 240 m n. m., skalnatý mechy porostlý svah, 15. 6. 2009, leg. I. Marková.
dtto, Mezná: Divoká soutěska, Meznì můstek, strmá rokle na levém břehu Kamenice na zelené
turistické značce, ca 100 m nad Meznìm můstkem [WGS-84: N50°51‘54‖ E14°17‘38‖, kv. 5151b], 200
m n. m., skalka u turistické stezky za velkým převisem, 15. 4. 2010, leg. I. Marková.

Druh byl na české straně Labských pìskovců poprvé nalezen teprve nedávno (Bryonora 31: 23,
2003), v soutěsce Suché Kamenice. Loni nalezené lokality jsou prvnìmi nálezy na územì NP. Druh
je zde vázán na hluboké inverznì rokle pìskovcového skalnìho města a jeho rozńìřenì tak odpovìdá
známým výskytům na saské straně územì (Müller 2004).
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Didymodon glaucus CR (J. Kučera)


Česká rep., okr. Č. Budějovice: Purkarec, zřìcenina Karlův Hrádek, kamenné zdi při sv. vchodu [S-42:
E3460.71 N5442.24, kv. 6852d], 400 m n. m., ńtěrbina mezi kameny, obohacené bázemi ze zdiva, 1. 1.
2010, leg. J. Kučera (13690, CBFS). Poměrně velká populace, porůstajìcì řádově dm2 zdiva.

Nové nalezińtě druhu v blìzkosti dřìve udané (cf. Bryonora 38: 50, 2006) lokality v Staré oboře
u Hluboké n. Vlt. Nenì vyloučené, ņe druh se na Karlově Hrádku objevil a rozńìřil aņ zcela
recentně, protoņe lokalita byla od roku 1996 autorem vìcekrát navńtìvena, a po druhu na nynějńìm
mìstě bylo pátráno.
Eurhynchium pulchellum DD (J. Kučera)


Česká rep., okr. Přìbram, Týnčany: PR Kozinec, ca. 840 m sv. Divińovy jeskyně [S-42: E3452.26
N5494.19, kv. 6452a], 510 m n. m., humusem vyplněné ńtěrbiny v krasovém závrtu, 9. 5. 2010, leg.
J. Kučera (13749, CBFS).

Málo známý druh nańì flóry, patrně s pravidelnějńìm výskytem ve vápencových oblastech.
Heterocladium dimorphum VU (J. Kučera)




Česká rep., okr. Přìbram, Nalņovické Podhájì: PR Drbákov – Albertovy skály, začátek NS ca. 30 m od
parkovińtě [S-42: E3454.69 N5509.81, kv. 6252c], 380 m n. m., mechatý břeh cesty v habřině, 7. 5.
2010, leg. J. Kučera (13727, CBFS); dtto, na nauč. stezce ca. 600 m ssz. parkovińtě [E3454.60
N5510.38], ca. 360 m n. m., ± kyselá zem na břehu cesty v habřině, stinná, 7. 5. 2010, leg. J. Kučera
(13732, CBFS).
Česká rep., okr. Přìbram, Mokrsko, Sejcká Lhota: PR Vymyńlenská pěńina, nauč. stezka 700 m jzj.
Sejcké Lhoty [E3453.86 N5513.07, kv. 6252c], 400 m n. m., ± kyselá zem na břehu cesty v kys.
doubravě, 8. 5. 2010, leg. J. Kučera (13741, CBFS).

V obou přìpadech byly populace druhu poměrně velké (> 5 dm2), byť neplodné. Druh má dvě
ekologická optima: na bazickém podkladu nad hranicì lesa, kde u nás roste (i vzhledem k malému
rozńìřenì takových biotopů v ČR) velmi vzácně, a v teplejńìch listnatých lesìch (doubravy,
habřiny), kde roste patrně hojněji. Ze Střednìho Povltavì vńak doklady zatìm chyběly. Pospìńil
(Acta Mus. Mor., Sci. Nat., 75: 143–164) nacházel druh v 60.–70. letech 20. stol. na jiņnì Moravě
poměrně pravidelně, od 80. let byl vńak zaznamenán jen několikrát (naposledy viz Bryonora 44:
36, 2009).
Orthotrichum pulchellum NE → DD (I. Marková)







Česká rep., okr. Děčìn, NP České Ńvýcarsko, Vysoká Lìpa: vrch Mlýny, u asfaltové cesty na sz. svahu,
ca 200 m pod odbočkou vedoucì k lov. chatě pod vrcholem [WGS-84: N50°52‘29‖ E14°21‘53‖, kv.
5152a], 430 m n. m., větev pokáceného modřìnu, 31. 5. 2009, leg. I. Marková, priv. herb. Velikost
populace 1 cm2, bohatě plodná, doprovodný druh Orthotrichum sp. (juv.).
dtto, Mikuláńovice, Kyjovské údolì: Brtnický most [N50°55‘25‖ E14°24‘10‖, kv. 5052c], 340 m n. m.,
Acer platanoides u mostu přes řìčku Křinici, sn. 11/2010, na kmeni ve výńce 170 a 180 cm nad zemì,
celk. 12,5 cm2, doprov. Pylaisia polyantha a Orthotrichum pumilum, Hypnum cupressiforme, 3. 5.
2010, leg. I. Marková, priv. herb., obě populace bohatě plodné.
dtto, Jetřichovice, ruina Dolský mlýn [N50°50‘26‖ E14°20‘56‖, kv. 5152c], 240 m n. m., spadlá větev
Salix sp., 19. 3. 2010, leg. I. Marková, velikost populace 1 cm2, bez doprovodných druhů.
dtto, CHKO Labské pìskovce, Vńemily, PP Meandry Chřibské Kamenice, 500 m v. kempu
U Ferdinanda [N50°50‘11‖ E14°21‘49‖, kv. 5152c], 200 m n. m., na ukloněném kmeni Prunus padus,
4. 5. 2010, leg. I. Marková, priv. herb., velikost populace 4 cm2, bohatě plodná, bez doprovodných
druhů.

Dalńì lokality nově se ńìřìcìho druhu v severozápadnìch Čechách.
Orthotrichum urnigerum CR (J. Kučera)


Česká rep., okr. Prachatice, Sudslavice: PR Opolenec, při tur. cestě jiņ. Sudslavické jeskyně [S-42:
E3412.27 N5440.50, kv. 6948b], ca. 590 m n. m., výslunná vápencová skála, záp.-or., 15. 4. 2000, leg.
J. Kučera (3920, CBFS), det. V. Pláńek.

Prvnì výskyt druhu u nás na vápencovém substrátu (v jiných přìpadech byl druh zaznamenán u nás
vņdy na silikátových, i kdyņ bazických skalách). Větńina recentnìch lokalit druhu leņì v Ņelivské
hornatině na Ńumavě, jediná pak byla potvrzena na mìstě historického výskytu u Tasova na
Třebìčsku (cf. Bryonora 38: 51–52, 2006).
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Pogonatum nanum DD (J. Kučera)


Česká rep., okr. Přìbram, Nalņovické Podhájì: PR Drbákov – Albertovy skály, na nauč. stezce ca.
920 m ssz. parkovińtě [S-42: E3454.55 N5510.71, kv. 6252c], ca. 360 m n. m., řìdká habřina na záp.
svahu u stezky nad Vltavou, mìrně bazická zem, 7. 5. 2010, leg. J. Kučera (13734, CBFS).

Málo známý, asi do jisté mìry přehlìņený druh nańì flóry. Recentně známo 5 lokalit, převáņně
v teplejńìch krajìch republiky.
Pseudobryum cinclidioides EN (J. Końnar & L. Němcová)




Česká rep., okr. Ņďár n. Sázavou, Moravské Milovy: mrtvé rameno na levém břehu Svratky poblìņ
soutoku s Černým potokem [S-42 E3579.01 N5505.06, kv. 6362b], ca 585 m n. m., v porostu
Calamagrostis canescens a Phalaris arundinacea, na vlhkém rostlinném opadu, stìněné vegetacì, ca 20
lodyh na plońe 1 dm2, 13. 6. 2009, leg. J. Końnar (1895, CBFS).
Česká rep., okr. Děčìn, NP České Ńvýcarsko, U Pytlácké rokle (6 km sz. Chřibské), bezejmenná rokle
ústìcì do soutěsky řìčky Křinice jiņ. pod Černou bránou a vycházejìcì na rozcestì u Panenské jedle
(modrá turistická značka) [WGS-84 (přibl.): N50°53‘35‖ E14°23‘40‖, kv. 5152a], 250 m n. m., dvě
mokré deprese v hornì části rokle, 15. 6. 2009, leg. L. Němcová, priv. herb.

Velmi vzácný a silně ohroņený druh, známý jinak v současnosti pouze z několika nalezińť na
Ńumavě (Povydřì, Mrtvý luh) a jednotlivě u Domaņlic (Ńnajberský rybnìk u obce Pila) a
v Krkonońìch (Labský důl).
Pterygoneurum lamellatum EN (Z. Musil, Ń. Koval, M. Zmrhalová)




Česká rep., okr. Znojmo, Únanov: vých. břeh zatopeného kaolìnového lomu mezi Přìměticemi a
Únanovem, ca 1,5 km jjz. Únanova [WGS-84: N48°53‘15‖ E16°3‘13‖, kv. 7162a], ca 310 m n. m.,
obnaņená, občasně seńlapávaná zem nad svahem východnìho břehu, populace o desìtkách fertilnìch
rostlinek (spolu s P. ovatum, Didymodon acutus, Aloina cf. rigida), 12. 2. 2007, leg. Z. Musil, priv.
herb., teste J. Końnar & J. Kučera; 14.3.2009, leg. Ń. Koval, priv. herb.; 4. 4. 2009, leg. J. Kučera
(13375, CBFS); 22. 11. 2009, not. Ń. Koval.
dtto, Přìmětice, vých. obce u rybnìčku mezi silnicì na Kuchařovice a levým břehem Dobńického pot.
[WGS-84: N48°53‘2‖ E16°2‘47‖], ca 310 m n. m., deponovaná hromada hlìny, desìtky fertilnìch
rostlinek v několika shlucìch na plońe ca 25 m2, celková velikost populace ca 20 cm2 (spolu s Barbula
unguiculata, Bryum argenteum, Pterygoneurum ovatum, Tortula acaulon var. acaulon, Tortula
muralis, Tortula protobryoides), 28. 12. 2009, leg. Ń. Koval & M. Zmrhalová, herb. Ń. Koval, SUM.

Druh řazený i do evropské červené knihy obsazuje v České republice pouze nejteplejńì oblasti
s výslunnými xerotermnìmi stanovińti na vápnitých substrátech, často na sprańìch. Na Moravě
dosud uváděn z Ivančic, Veverské Bìtýńky a Popic u Hustopeč.
Tetrodontium ovatum NE (M. Baumann)


Česká rep., okr. K. Vary, Boņì Dar, Ryņovna: sev. svah kopce Nad Ryņovnou (Wagnerův kopec)
[WGS-84: N50°24‘15–17‖ E12°50‘35‖, kv. 5543c], 1030 m n. m., roztrouńeně mezi jinými mechy na
kolmých čedičových skalách, hojně se sporofyty, 21. 8. 2008, leg. & det. M. Baumann, conf. F. Müller.

Vzhledem k taxonomické nejednoznačnosti odlińenì od druhu T. repandum, který je řazen do
kategorie LR-nt, nebylo ohroņenì tohoto druhu stanovováno (Kučera & Váňa 2005). Nedávno vńak
byl taxon zaznamenán na ńumavském Pleńném jezeře (Bryonora 40: 42, 2007), kde bylo určenì
rovněņ provedeno Dr. F. Müllerem (TU Dresden).
Warnstorfia pseudostraminea CR (M. Baumann)


Česká rep., okr. K. Vary, Boņì Dar: lesnì cesta směrem na Ńpičák, jz. obce [WGS-84: N50°24‘5–40‖
E12°54‘, kv. 5543c], 1010 m n. m., na lesnì půdě spolu s Rhytidiadelphus loreus ad., 5. 10. 2008, leg.
& det. M. Baumann.

Dřìve obvykle nerozlińovaný druh, s větńìm počtem nálezů, včetně několika recentnìch,
v Jizerských horách a Krkonońìch. Baumann & Müller (2006) vńak udávajì dalńì nálezy
z Kruńných hor, takņe se pravděpodobně jedná o druh přehlìņený.
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