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SOuhrn

Červená kniha dřevin České republiky

Kniha se zabývá ohroženými druhy dřevin na území České republiky. V úvodní části jsou shrnuty informace o ohro-
žených druzích cévnatých rostlin, o historii výzkumu ohrožených druhů a vývoji červených knih a červených 
seznamů.   Dále je zde uveden seznam ohrožených druhů dle přílohy vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění, které 
je prováděcím předpisem zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.  Podrobně jsou zde vymezena kritéria pro 
zařazení druhů do kategorií ohrožení člověkem. Vybrané druhy jsou vyjmenovány v  červeném seznamu dřevin. 

Do sedmi  kategorií červeného seznamu dřevin bylo celkem zařazeno 129 taxonů, z toho 4 jsou považovány za  vymi-
zelé, 32 taxonů je kriticky ohrožených, 25 silně ohrožených, 29 ohrožených  a  21 téměř ohrožených (zranitelných), 
12 nedokonale známých a 6 pravděpodobně nepůvodních v ČR.                     

Speciální část obsahuje podrobné informace o vybraných taxonech. Jsou zpracovány krátké charakteristiky, obsahující 
základní poznatky o morfologii, ekologii, rozšíření a ohrožení druhů. Tyto informace jsou doplněny mapou rozšíření 
taxonu na území ČR a jeho fotografiemi. Součástí knihy je rozsáhlý seznam literatury, a také přehledy literárních 
zdrojů k jednotlivým taxonům. 

aBStract

The red book of Woody plants of the Czech republic

The book deals with threatened woody species on the territory of the Czech Republic. The introductory part sum-
marizes information on endangered vascular plant species, the history of endangered species research and the develo-
pment of Red Books and Red Lists. It comprises a list of endangered species according to the valid Regulation  
No. 395/1992 Coll., which implements Act No. 114/1992 of the Czech National Council, on nature and landscape 
protection. It gives a detailed specification of the criteria for listing species into threatened species categories. Selected 
species are listed in the Red List of Woody Plants.

A total of 129 taxa were listed in seven categories of the Red List of Woody Plants, 4 of which are considered extinct, 
32 critically endangered, 25 severely endangered, 29 endangered, 21 near threatened (vulnerable), 12 insufficiently 
known and 6 probably non-native to the Czech Republic.

A special part comprises detailed information on selected taxa. It provides brief characteristics containing basic data 
on the morphology, ecology, distribution and conservation status of the given species. The information is complemen-
ted by a map of the species distribution on the territory of the Czech Republic and its photographs. The book contains 
an extensive list of references as well as the data sources for individual taxa.



6 ČERVENÁ KNIHA
dřEVINy

ÚvOD

Červené seznaMy CévnaTýCh rOsTlin

Některé druhy dřevin patří k hojně rozšířeným, protože tolerují široké působení ekologických faktorů, jiné jsou 
naopak přirozeně vzácné, mající úzkou ekologickou amplitudu nebo naším územím probíhá hranice jejich areálu, 
případně zde rostou v maloplošných exklávách. Řada druhů je do různého stupně ohrožená z důvodu více či méně 
trvalého poklesu početnosti populací, většinou způsobeného rozmanitými antropickými vlivy (fyzické ničení 
biotopů, radikální změna ekotopu, fragmentace krajiny a krajinotvorných prvků, důsledky imisí a eutrofizace kra-
jiny, přímé poškozování dříve klučením, nyní selekcí jako důsledek hospodaření v lesích i mimo ně, absence zásahů 
nebo nevhodné hospodaření v krajině na jejich biotopech, poškozování zvěří, působení zavlečených chorob, jako 
např. grafióza jilmů). Sílící negativní vliv člověka na druhovou rozmanitost rostlin v posledních desetiletích vedl 
odborníky k vytváření tzv. červených seznamů, tj. seznamů ohrožených druhů organizmů.

První verze seznamu vyhynulých a ohrožených druhů rostlin pro Českou republiku byla publikována J. Holubem 
již v roce 1979 (Holub a kol. 1979). Následovaly další verze (Čeřovský a kol. 1979, 1980, ProcHázka a kol. 1983, 
Holub a kol. 1995, Holub, ProcHázka 2000). Podrobný kontinuální floristický průzkum území ČR a práce 
na Květeně ČR (Hejný & slavík 1988, 1990, 1992, slavík 1995, 1997 atd.) přinesly nové znalosti a záznamy 
o současném rozšíření ohrožených druhů rostlin, které byly vyhodnocené a publikované v 3. verzi Červeného sez-
namu cévnatých rostlin České republiky (GrulicH 2012). Také Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rost-
lin a živočichů ČR a SR (Čeřovský a kol. 1999) patří do kategorie dokumentů, jejichž bezprostředním cílem je 
odborně shrnout stupeň ohrožení druhové diverzity určitého území a předložit jej veřejnosti.

Desetiletí po roce 2000 bylo naplněno mimořádnými aktivitami botaniků v terénu v rámci mapování biotopů 
soustavy NATURA 2000, nezbytného k implementaci směrnic EU do národního zákonodárství. Na základě 
tohoto průzkumu vznikla v AOPK rozsáhlá databáze (NDOP), která do současnosti obsahuje téměř 7,5 mil. floris-
tických údajů, včetně ohrožených a chráněných druhů. Kromě toho vznikly další rozsáhlé databáze (FLORA-
BASE, ČNFD aj.). Tyto odborné podklady jsou jedním z nejdůležitějších dokumentů pro licitaci seznamu 
legislativně zvláště chráněných druhů, který je však vždy politickým kompromisem. Mezinárodními právními 
dokumenty jsou v tomto směru široce uznávané zejména úmluva CITES (seznam Washingtonské úmluvy o obchodu 
s ohroženými druhy živočichů a rostlin), Bernská úmluva o ochraně volně žijících živočichů a planých rostlin 
a jejich stanovišť a direktiva Evropské unie o ochraně stanovišť (příloha č. 4 směrnice 92/43/EHS).

První seznam ohrožených dřevin byl vytvořen na pracovišti autorů této publikace již v roce 2005, další inovace 
proběhla se vznikem publikace dřeviny České republiky (ÚradníČek a kol. 2009).

zákOneM Chráněné druhy dřevin a jejiCh sTupeň OhrOžení 

V rámci ČR je platná vyhláška č. 395/1992 Sb. a její novela č. 175/2006 Sb. včetně doplňujících předpisů k zákonu 
č. 114/1992 Sb., které obsahují jmenovitý seznam legislativně chráněných druhů v ČR se všemi detaily vyplývajícími ze 
jmenovaného zákona. Kromě toho jsou konkrétní populace ohrožených druhů v řadě případů chráněny i územně v různých 
kategoriích maloplošných a velkoplošných zvláště chráněných území (NP, CHKO, NPR, PR, NPP, PP, PřCHP).

Výčet druhů je přílohou vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění, které je prováděcím předpisem zákona 114/1992 Sb. 
o ochraně přírody a krajiny.

kriticky ohrožené dřeviny: Amygdalus nana (Prunus tennela), Daphne cneorum, Helianthemum grandiflorum subsp. 
grandiflorum, Chamaecytisus albus, Chimaphila umbellata, Kochia prostrata (Bassia prostrata), Myricaria germanica, Rhodax 
rupifragus (Helianthemum rupifragum), Salix bicolor, Salix herbacea, Salix lapponum, Salix myrtilloides, Salix nigricans 
(S. myrsinifolia), Sorbus bohemica, Sorbus sudetica, Thymus carpaticus (Thymus pulcherrimus subsp. sudeticus).

silně ohrožené dřeviny: Arctostaphyllos uva-ursi, Betula nana, Coronilla vaginalis, Empetrum nigrum, Fumana procum-
bens, Juniperus communis subsp. alpina, Salix appendiculata, Taxus baccata, Teucrium montanum.

Ohrožené dřeviny: Andromeda polifolia, Cornus mas, Empetrum hermaphroditum, Erica herbacea, Genistella sagittalis 
(Genista sagittalis), Ledum palustre (Rhododendron tomentosum), Oxycoccus palustris (Vaccinium oxycoccos), Polygaloides 
chamaebuxus (Polygala chamaebuxus), Quercus pubescens, Salix repens.

Pozn.: V závornce uvedena platná jména dle daniHelky a kol. (2012).
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Oproti legislativním opatřením, červené knihy či seznamy, jsou nejčastější formou publikované prezentace 
ohrožených druhů a představují významný odborný podklad pro odpovědné orgány státní správy i další zájemce 
o stavu biologické rozmanitosti na daném území. Až na výjimky však nebývají ve většině států součástí záko-
nodárných opatření, a nejsou tedy právně závazné.

kriTéria prO zařazení dřevin dO Červené knihy

Důvody, proč jsme se rozhodli v knize použít vlastní kategorizaci ohrožení jednotlivých druhů dřevin přesto, že 
v současné době existuje v ČR aktuální Červený seznam ohrožených druhů cévnatých rostlin - dále jen ČS (Gru-
licH 2012), jehož jsou dřeviny samozřejmou součástí, jsou následující. Považovali jsme za účelné hodnotit dřeviny 
samostatně pro jejich dlouhověkost, typickou zejména u stromovitých životních forem a tudíž z toho vyplývající 
pouze zdánlivou stabilitu jejich populací. Vzali jsme také v úvahu fakt, že dřeviny jsou edifikátory společenstev, 
na které je vázána celá trofická pyramida dalších organismů, často úzce cenoticky či ekologicky vázaných a mají 
tedy mnohem větší ekologický význam v širším slova smyslu. Zatímco u dřevin nižšího vzrůstu je většinou důvodem 
k jejich zákonné ochraně vzácnost, stromy v tomto směru jsou poněkud v nevýhodném postavení. Existuje řada 
silně ustupujících stromovitých dřevin, které jsou také z rozmanitých důvodů ohroženy a zákonnou ochranu 
vyžadují. Kritéria uplatněná v ČS (GrulicH 2012) proto nejsou pro uvedená fakta vždy zcela vyhovující, protože 
byla založena zejména na počtu lokalit, na kterých druh roste, což je kritérium srovnatelné u dřevin kriticky a silně 
ohrožených, u druhů s nižším stupněm ohrožení bylo třeba kritéria poněkud rozšířit.

Jako kritéria pro hodnocení stupně ohrožení byla použita:

1. trend vývoje početnosti populací druhu za posledních 100 let (použito odhadu)

2. pravděpodobnost vyhynutí

3. počet lokalit s autochtonním výskytem na území ČR

4. velikost resp. početnost populací

5. stupeň ohrožení biotopů

6. stávající legislativní druhová a územní ochrana

7. potenciální možnost poškození biotickými faktory (vč. člověkem)

kaTegOrie OhrOžení a jejiCh vyMezení 

Kategorie ohrožení dřevin byly stanoveny podobně jako v publikaci Červená kniha ohrožených rostlin BR Dolní 
Morava (řePka a kol. 2017), a to dle dvou základních zdrojů, a to celorepublikového červeného seznamu cévnatých 
rostlin (GrulicH 2012) s využitím kategorií IUCN 2012. Výsledné zařazení druhů do jednotlivých kategorií bylo 
provedeno na základě využití dat z dostupných databází, výsledků studia herbářů a literatury a zejména na vlastní 
empirické zkušenosti autorů. V knize používáme následující kategorie.

kriTéria  kaTegOrií OhrOžení

eX – extinct, vymizelý druh, který v území s vysokou mírou pravděpodobnosti vymizel, přičemž v minulosti se 
zde prokazatelně vyskytoval a v území nebyl za posledních 50 a více let znovu ověřen; odpovídá kategorii A1 
(GrulicH 2012).

Mi  – missing, nezvěstný druh, který se v území prokazatelně vyskytoval, ale nebyl v území za posledních 10–50 let 
ověřen, přičemž nelze vyloučit jeho znovunalezení. Kategorie odpovídá úrovni A2 (GrulicH 2012).

Cr – critical endangered, kriticky ohrožený druh; sem patří druhy, které splňují kterékoliv z následujících kritérií: 
(1) v území má 1–5 lokalit (1 populace nebo několik dílčích populací) na kterých byl druh prokázán; 
(2) zjištěný nebo odhadnutý pokles velikosti populací činí minimálně 80 % za posledních 30 let, zbylé jsou 
v přímém ohrožení člověkem; (3) předpokládá se, že v nejbližších 10 letech dojde k poklesu minimálně 80 % 
velikosti populace; (4) předpokládaný úbytek vhodných biotopů v nejbližších 10 let bude činit minimálně 
80 %. Kategorie odpovídá úrovni C1 dle GrulicHa (2012).

en – endangered, silně ohrožený druh; sem jsou řazeny taxony, které splňují alespoň jedno z níže uvedených kri-
térií: (1) taxony prokazují prokazatelný a trvalý ústup v území, který se projevuje především zřetelným 
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snížením velikosti populací v území nebo vymizením z větší části území. Tento trend může být vyjádřen až 
50% původního stavu; (2) taxon má v území max. 6–20 lokalit (dílčích populací), avšak některé nejsou 
nebo nemusí být přímo ohroženy člověkem; (3) v území taxon roste nebo byl v poslední době prokázán 
na 1–3 lokalitách se silnou, člověkem neohroženou populací. Kategorie ohrožení odpovídá kategorii C2 dle 
GrulicHa (2012).

vu – vulnerable (ohrožený, zranitelný druh); sem jsouzařazeny taxony, které splňují alespoň jedno z níže uve-
dených kritérií: (1) v území vykazují slabší, ale prokazatelný trvalý ústup, který se projevuje zmenšováním 
dílčích populací na jednotlivých lokalitách; (2) taxon má v území max. 21–100 lokalit (dílčích populací) nebo 
celkový úbytek činí kolem 30% za posledních 30 let; (3) předpokládá se, že v následujících 10 letech poklesne 
velikost stávajících nebo celkový počet populací (nebo vhodných biotopů) v území min. o 50%. Kategorie 
ohrožení odpovídá kategorii C3 dle GrulicHa (2012).

nT – near threatened (téměř ohrožený, druh vyžadující pozornost); sem spadají taxony, které nesplňují žádnou 
z podmínek předešlých kategorií, avšak je předpoklad, že v následujících 10 letech je pravděpodobně splní. 
Tato okolnost často souvisí s  nevhodným managementem  zejména v zemědělství a lesním hospodářství. 
Kategorie odpovídá kategorii C4a dle GrulicHa (2012).

dd – data deficient (nejasné případy, nedokonale známé taxony, nedostatek dat); chybí data z území nebo nejsou 
známy podrobnosti o jeho výskytu (detailním rozšíření v území). Sem také patří podskupina nedokonale 
známých taxonů vyžadujících pozornost z důvodu nedostatečných taxonomických znalostí; odpovídá kate-
gorii C4b dle GrulicHa (2012).  

pn – probably not native (pravděpodobně nepůvodní ve flóře ČR). Nově navržená kategorie, která se běžně 
nepoužívá. Do této skupiny jsou zařazené taxony z předběžné opatrnosti, není u nich dostatečně známa 
historie výskytu a často není možné s jistotou potvrdit, že jsou v území původní. 
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BŘíZa SeiDeloVa CR
Betula ×seideliana Missbach [B. carpatica × B. nana]

Syn.: B. ×intermedia nothosubsp. seideliana (Missbach) P. A. Schmidt  [B. nana × B. pubes-
cens subsp. carpatica], Betula ×alpestris Fr. [B. pubescens × B. nana]

PoPiS

Jedná se o nízký keř. Listy jsou na letorostech jednotlivé, na brachyblastech po 2–3, drobné, do 1,5(–2) cm dlouhé. Jsou 
téměř okrouhlého tvaru, na vrcholu se špičkou, na okraji nepravidelně pilovité. Ze spodní strany s vyniklou žilnati-
nou, obvykle s 3–4 páry nervů, olysávající. Semenné šupiny trojklanné, laloky vejčité, všechny téměř stejně velké. 
Semena vejčitá, křídlatý lem o něco užší než vlastní semeno.

eKoloGiCKÉ nÁRoKy

Světlomilný druh vyžadující otevřená prostranství. Snese vodu trvale na půdním povrchu. Je schopen růst na hlubo-
kých vrstvách čisté rašeliny, na půdách rašelinných i kyselých, obohacených vodou. Zaznamenán byl ve společen-
stvech třídy Oxycocco-Sphagnetea. Vyskytuje se v nadmořské výšce 960–1100 m n. m.

RoZŠíŘení

Kříženec, který se vyskytuje na lokalitách s výskytem druhů B. carpatica a B. nana 

v horských polohách střední Evropy. Některými autory omylem považován za břízu křivolakou (B. tortuosa Ledeb.). 
V ČR nalezen v Krušných Horách nedaleko Božího Daru, také byl sbírán na Šumavě na lokalitách Borová lada, 
Jezerní slať a Horská Kvilda. Zajímavý je údaj o výskytu na severním Uralu pod jménem Betula alpestris nothovar. 
sukaczewii (Soczava) Govaerts (Govaerts 1996). V databázi The Plant List je používáno jméno Betula ×alpestris (www. 
theplantlist.org). V obou případech v širším pojetí jako hybrid B. nana a B. pubescens.

PŘíČiny oHRoŽení

Zřídka se vyskytující kříženec. Jeho ontogeneze není ještě dokonale prozkoumána. Je vázán na specifická stanoviště, 
ohrožen zejména úbytkem vhodných lokalit – vysoušením rašelinišť, meliorací rašelinných luk, ohrožen také úbytkem 
rodičovských druhů. Obtížně se generativně rozmnožuje – absence zmlazení, okus zvěří. Navrhujeme jej zařadit 
do skupiny CR.
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ČilimníK ZelenaVý nt
Chamaecytisus virescens (Kováts ex Neilr.) Dostál 

Syn.: Cytisus austriacus var. virescens Kováts ex Neilr., 
C. virescens (Kováts ex Neilr.) A. Kerner, C. ambiguus Schur, C. pseudorochelii Simk., 
C. austriacus × C. supinus auct., C. propinquus Schur

PoPiS 

Menší keř s poléhavými, vystoupavými ale i vzpřímenými větvemi; letorosty vzpřímené, větvené, huňatě odstále chlupaté, 
chlupy žlutavě–rezavě hnědé, výjimečně bělavé. Listy 3četné, řapíky 10–15 mm dl., řídce odstále chlupaté, lístky eliptické, 
podlouhlé n. podlouhle vejčité, variabilní ve svém tvaru a stupni odění, 10–30 mm dl., na líci řídce, na rubu hustě přitiskle 
chlupaté, sušením černající. Jarní květy po 2–3 na brachyblastech loňských větví, letní květy v terminálních strboulech, 
15–21 mm dl., bledě i sytě žluté, pavéza na svrchní straně přitiskle chlupatá, člunek na kýlu řídce brvitý, semeník hustě 
chlupatý. Lusk podlouhlý, hustě odstále chlupatý, semena mírně zploštělá, hnědá. Hybridogenní taxon, jehož pravděpo-
dobné rodičovské druhy jsou Ch. supinus a Ch. austriacus, na lokalitách kde se Ch. virescens setkává s těmito druhy, může 
probíhat introgrese která má za následek převahu znaků jednoho rodičovského druhu. Jednotlivé populace se od sebe 
mohou značně lišit expresí některých morfologických znaků (odění letorostů, tvar a odění lístků listu) (skalická 1995c). 

eKoloGiCKÉ nÁRoKy

Druh je vázán na xerotermní vegetaci a na keřová společenstva, lemy teplomilných doubrav a jejich světliny. Na východní 
Moravě roste i na chudších, suchých, subxerofilních loukách a pastvinách, na opuštěných ladech či ve starých ovocných sadech 
v dosahu bazických sedimentů karpatského flyše, na hlubokých hlinitých bazických ale i odvápněných a zčásti kyselých půdách. 
Častější je na rozdíl od ostatních druhů rodu na lemech termofilních i mezofilních listnatých lesů i na jejich světlinách. Dobře 
reaguje na prosvětlení lesního porostu (čímž se blíží více druhu Ch. supinus). Nejvyšší četnost lokalit vykazuje v nadmořských 
výškách 200–300 m, méně je častý do výšky 500 m n. m., jedná se nejvíce o západní, zčásti jižní–jihozápadní expozici.

Vyskytuje se ve společenstvech úzkolistých suchých trávníků svazu Festucion valesiacae, v širokolistých suchých trávnících svazu 
Cirsio-Brachypodion, dále na okrajích teplomilných doubrav tř. Quercetea pubescentis, nízkých stepních křovin svazu Prunion fru-
ticosae, případně v lemech dubohabřin sv. Carpinion betuli. Na východní Moravě vystupuje do vyšších poloh (max. 600 m n. m.).

RoZŠíŘení

Areál je dosud nedokonale známý. Pravděpodobně se jedná o středoevropský–submediteránní druh s areálem v dosahu 
svých předpokládaných rodičovských druhů. Severní hranice probíhá dolním Rakouskem, jižní Moravou, pokračuje 
přes jižní Slovensko a podél karpatského oblouku až do Rumunska. Pravděpodobný výskyt je na západní Ukrajině 
a na části Balkánského poloostrova.

Rozšíření v ČR je soustředěno pouze na jižní Moravu, jak na panonskou, tak i karpatskou část. Vyskytuje s v termo-
fytiku i mezofytiku. V Čechách chybí, zde byly nalezeny ojedinělé lokality pravděpodobně vzniklé pěstováním. Nej-
západněji se vyskytuje v lesnaté pahorkatině na JZ od Brna, je častý v pahorkatině na jih a jihovýchod od Brna, byl 
zaznamenán na jižních okrajích Chřibů a vyskytuje se směrem na východ za řekou Moravu (Bílé Karpaty, Zlínské 
vrchy), kde má nejvíce lokalit. Roste převážně v kolinním až suprakolinním stupni, v planárním (v nížině) až 
na výjimky, chybí (skalická 1995c).

PŘíČiny oHRoŽení

Zvýšení pokryvnosti stromového patra 
na lemech a světlinách lesních porostů, okus 
zvěří, zarůstání lokalit dřevinami nebo expan-
zivními druhy v důsledku eutrofizace; absenci 
managementu a částečné zastínění druh větši-
nou toleruje, částečně toleruje i občasné sečení. 
Podobně jako u příbuzných druhů hrozí přímá 
likvidace lokalit obnovením vinic nebo ovoc-
ných sadů.
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jilm HaBRoliStý  VU
Ulmus minor Mill. 

Syn.: Ulmus carpinifolia Rupp. ex Suckow, U. campestris L., jilm polní

PoPiS

Statný strom 15–35 m vysoký, s hustou, nepravidelnou, metlovitou korunou, s výmladky na kmeni, případně i s hoj-
ností kořenových výmladků, někdy jen keř. Kůra hnědošedá, brzy se měnící v černošedou kostkovitě rozpukanou 
silnou borku. Dožívá se 300–500 let. Jilm habrolistý má listy eliptické, zřetelně řapíkaté, na bázi poměrně málo asy-
metrické; poměrně často vytváří korkové lišty na starších větvičkách, které jsou velmi nápadné i v zimě. Pupeny má 
drobné, tmavohnědé, rozlišené na listové a květní. Květy vyrůstají ve svazečcích z postranních květních pupenů, jsou 
kratičce stopkaté, drobné, načervenalé, oboupohlavné (Hrouda 1988). Plodem je plochá hnědá nažka umístěná 
ve spodní polovině okrouhlého, blanitého křídla. Plody dozrávají v květnu až červnu, hned opadávají a klíčí. 

eKoloGiCKÉ nÁRoKy

Jilm habrolistý má velkou schopnost snášet zástin. Zejména mladé exempláře dovedou využít i nepatrné množství 
světla. V požadavcích na vláhu lze rozlišit lužní a lesostepní ekotyp. Lužní ekotyp vyžaduje vysokou hladinu spodní 
vody a snáší dobře záplavy, špatně však snáší změny vodního režimu, způsobené odvodněním nebo regulací toku. 
V takových případech prosychá v koruně, chřadne a odumírá. Lesostepní ekotyp toleruje nedostatek vláhy a snese 
vysýchavé mělké půdy, jsou-li dostatečně živné. Jilm habrolistý má vysoké nároky na minerální bohatost půdy. S obli-
bou roste na půdách obohacených dusíkem, snáší i půdy zasolené. Nejlepší stanoviště jsou na minerálně silných, hlu-
bokých, čerstvých a vlhkých půdách lužního lesa. Jedná se o druh spíše teplomilný, bývá poškozován silnými mrazy.

RoZŠíŘení

Jilm habrolistý je druhem střední a jižní Evropy, odkud zasahuje přes poloostrovy a ostrovy Středozemí na jih až 
do severní Afriky, na východ přes Přední Asii až do vysokohorských oblastí střední Asie. Na našem území je jilm 
habrolistý rozšířen především v lužních lesích, tedy v nížinách kolem řek a jejich přítoků na území celého státu (Polabí, 
Poohří, úvaly Moravy, Dyje a Svratky). Lesostepní ekotyp je výskytem vázán na teplé pahorkatiny.

PŘíČiny oHRoŽení 

Jilm habrolistý netvoří čisté porosty. Jako odedávna vzácný, nebyl ani tento druh jilmu hospodářsky významný a byl 
vysazován při umělé obnově lesa pouze zcela výjimečně. V minulém století výrazně podlehl ataku virulentních kmenů 
grafiózy původem pravděpodobně z Asie (Ophiostoma ulmi, v Evropě od roku 1910, Ophiostoma novo-ulmi, způsobující 
pandemii po roce 1960) a začal rychle ubývat. Jilm habrolistý je druh zvláště citlivý ke grafióze, především jeho leso-
stepní ekotyp. Pozornost je třeba věnovat zachování stávajících populací a jejich ochraně včetně včasného odstraňování 
grafiózou napadených jedinců. Vzrostlé a starší exempláře jsou silně ohroženy grafiózou jilmů i necitlivou těžbou. 
Do budoucna lze očekávat výrazný ústup druhu. Jilm se na mnoha místech udržel jen díky kořenové výmladnosti, ale 
obvykle neplodí. Generativní rozmnožování druhu je velmi zřídkavé.
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RůŽe GalSKÁ, R. KeltSKÁ en
Rosa gallica L.

PoPiS

Nízký prutnatý keř vytvářející rozlehlé polykormony z podzemních výhonů, 0,5–1,0 m vysoký, s tenkými ostnitými 
větvemi. Ostny jsou většinou přímé a štíhlé, na mladých výhonech nápadně prosvítavě červené, promísené jehlicovi-
tými ostenci, štětinami a stopkatými žlázkami. Listy lichozpeřené, většinou dvoujařmé, lístky tuhé, vejčité až 
okrouhlé, zašpičatělé, s okrouhlou bází, zpravidla alespoň na střední žilce chlupaté. Svrchu jsou zelené, někdy s červe-
navým okrajem, na rubu sivé, okraj lístků jednoduše mělce a široce pilovitý. Kvete v červnu až červenci. Růžové až 
tmavě růžové květy vyrůstají jednotlivě, vzácně po 2–3, intenzívně voní, v průměru 5–10 cm (největší květy z evrop-
ských planě rostoucích druhů růží). Vnější kališní lístky zpeřené, hustě žláznaté, po odkvětu se všechny sklánějí dolů 
a opadávají před dozráním šípků. Úzce vejcovitý až kulovitý šípek je za zralosti dosti tuhý a vínově červeně zbarvený, 
se stopkou hustě stopkatě žláznatou s červenými štětinami, 2–3× delší než šípek (větviČka 1995). Počet chromozómů 
z území ČR 28 (konČalová & klášterský 1978).

Od habituálně podobné růže bedrníkolisté se liší všemi ostatními znaky (růže bedrníkolistá má bílé až žlutavé květy, 
v době zralosti černě zbarvené šípky s celistvými vzpřímenými kališními ušty), takže tyto dvě růže nelze zaměnit, 
naopak od růží s podobnými morfologickými znaky (zpeřené opadávající vnější kališní lístky, sytě růžové velké květy) 
se liší habitem či absencí žlázek uvolňujících po jablkách vonné silice.

eKoloGiCKÉ nÁRoKy

Růže galská roste na výslunných a suchých místech, mezích a náspech, travnatých lokalitách lesostepního charakteru, 
lesních okrajích a skalních výchozech. Těžiště výskytu v ČR je v nižších a teplých oblastech, zasahuje i do mezofytika. 
Zaznamenána byla ve společenstvech třídy Molinio-Arrhenatheretea (svazy Arrhenatherion elatioris, Cynosurion cristati), 
Festuco-Brometea (nejvíce výskytů), Rhamno-Prunetea, Carpino-Fagetea (nejvíce svaz Quercion pubescenti-petraeae, výjimečně 
Carpinion betuli, Fagion sylvaticae). Z hlediska nadmořské výšky se většina lokalit vyskytuje do 500 m n. m., výjimečně 
do 800 m n. m., většinou se jedná o jižní expozice. Vyhledává živné podklady. Dobře snáší kosení a vypalování.

RoZŠíŘení

Růže galská roste ve střední a jižní části Evropy, v Malé Asii a na Kavkaze (rozšíření kopíruje někdejší keltské osídlení, 
proto je často nazývána jako růže keltská). U nás se vyskytuje spíše roztroušeně, pravděpodobně chybí na západě 
a severu Čech. Nalezneme ji ještě relativně hojněji například v Českém krasu, Znojemsko-brněnské pahorkatině 
a Jihomoravské pahorkatině; v dalších oblastech rychle ubývá (Český kras, východní Polabí, Bílé Karpaty, Haná, 
Labské pískovce, Podještědí, Javorníky a další). 

PŘíČiny oHRoŽení

U nás v nižších a teplejších oblastech státu byla dříve hojná, ale drastickým úbytkem přirozených biotopů především díky 
scelování lánů, rušením hlinitých mezí a úvozů výrazně ustoupila. Na řadě lokalit se dnes vyskytují pouze zbytkové mikro-
populace s nízkou početností či díky klonalitě tohoto druhu pouze jeden jedinec roztříštěný do několika polykormonů, 
které jsou silně ohroženy přímou lidskou činností (orba až k lesním okrajům, ruderalizace, hnojení, přemísťování jedinců 
do zahrádek). Vzhledem k výraznému poklesu počtu lokalit řadíme růži galskou mezi silně ohrožené druhy naší květeny.
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VRBa RoZmaRýnoliStÁ VU
Salix rosmarinifolia L. 

Syn.: Salix repens subsp. rosmarinifolia (L.) C. Hartm.

PoPiS

Keř 0,5–1,0(–1,8) m vys. s kmínky do 2 cm v průměru, polehlé větve snadno koření. Letorosty tenké, chlupaté, stejně 
jako pupeny. Listy střídavé, čepel úzce kopinatá, 1,5–5,5 cm dl. (velmi variabilní), celokrajná, přitiskle hedvábitě chlu-
patá, řapík 1–3 mm dl., palisty drobné. Samčí jehnědy téměř kulovité, asi 1 cm dl., květy se 2 tyčinkami, nitky chlupaté 
nebo lysé. Samičí jehnědy elipsoidní, asi 1 cm dl., semeník chlupatý nebo lysý, přisedlý, čnělka krátká, blizny vidlič-
naté, červenavé (cHMelař & koblížek 1990). Kvete před rašením listů.

eKoloGiCKÉ nÁRoKy 

Vrba rozmarýnolistá roste nejčastěji na slatinných až rašelinných loukách, v rašelinných březinách, častěji na silikáto-
vých podkladech. Výskyt ve společenstvech střídavě vlhkých bezkolencových luk svazu Molinion, mokřadních vrbin 
svazu Salicion cinereae a v rašelinných lesích svazu Vaccinio uliginosi-Pinion sylvestris. 

RoZŠíŘení

Střední, s. a v. Evropa, jižně do s. Itálie a s. Bulharska; severně na jih Skandinávie, Sibiř (až po 60° s. š.), na východ 
do Zabajkalí a Mongolska, jižně do s. Kazachstánu.

V ČR roztroušeně až vzácně od nížin do podhůří, s těžištěm v mezofytiku, ojediněle v montánním stupni (max. 
Jeseníky 1420 m n. m., (bureš 2013). Hojněji v Třeboňské a Budějovické pánvi, na Kaplicku, v Opatovském rozvodí 
a Nízkém Jeseníku. V termofytiku v Podbořanské kotlině, Východním Polabí a Jihomoravském úvalu. V mezofytiku 
od Šumavsko-novohradského podhůří na jihu po Orlické podhůří na severu, přes Českomoravskou vrchovinu, 
Moravskou bránu do Bílých Karpat a Podbeskydskou pahorkatinu. V oreofytiku v Krkonoších, na Šumavě (řePka 
& lustyk 1998), Novohradských horách, Jihlavských vrších, Žďárských vrších, na Rýchorách, Králickém Sněžníku 
i Hrubém Jeseníku.

PŘíČiny oHRoŽení

Úbytek biotopů – mnoho lokalit zaniklo meliorací a odvodňováním luk. Je významně poškozována zvěří a zastíněním 
náletovými dřevinami či bujněji rostoucí vegetací. Problematické je i poškození kosením. V současné době často 
na lokalitě jen 1–2 polykormony. Špatně se generativně množí. Ohrožena též křížením se S. repens (S. ×incubacea), se 
S. aurita a S. purpurea.
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