A l c h e m l l l a vulftarlB L.
gel.Prodr.III.1877,p,610
5. Alch.em.illa L. em. Kontryhel.

1. A. vulgaris L. K. o b e c n ý , h u s í n ů ž k a . Oddenek válcovitý, dosti krátkočlenný, s konečnou rozeikou listu. Lodyhy postranni, položené neb vystoupavé, větcvnaté, tak jako řapíky odstále huňaté neb lysé. Listy přízemní lysí neb chlupaté, dlouze
l
řaplkaté, okvouhlo-ledvinkovité, až na j3 neb 'l^dlanitě 5—9laloCné, lalokův pilovitých;
lodyžnl menší, 5—31aloíné, s palisty velikými, stříhauo-zubntými, na přední straně puliarkovitě srostlými na krátkém řapíkn. Květy na konci lodyhy a větví v latuatém vrcholíku
(kruželi opětovaném), nejhořejší skoro přeslinkovitě sestavené. Trubka kališul za plodu
trubkovito-zvonkovitá, s ušty odstálými.
Lístečky kalíška listoviti.
Tyiinhj 4.
Výš. 7j—1'. Květy malé, zelenavě. Odr.
a) raburicea Gaud. (A. montana Willd.). Lodyha a řapíky huňaté. Listy na obojí, zvláště
na zpodní straně tak jako listeny a kalichy hustě hedvábitě chlupaté, ďo 'I, rozeklané; laloky
kolkolem pilovité; ke každému chobotu směřuje podélná řáska. Bylina menší, směstnančjší, s menSfmi listy.
fi) pilota Neilr. (A. vulgaris Autt.). Lodyha a řapíky huňaté. Listy na kraji a na rubu
I dosti roztroušeně chlupaté, jinak přilysé. Kalichy lysé neb velmi spoře chlupaté, též ušty kališní
jen na kraji brvité. List z pravidla jak u a) rozeklán. Bylina namnoze silnější.
y) glabr» DC. Lodyha a listy lysé neb přilysé, někdy jen nejdolejši část lodyhy a řapíky
přízemních listů přitiBklé bedbávité; čepel listní nanejvýš na kraji a na špičkách zubů štčtičkovitě
orritá, anebo též na hlavních žilách vezpod hedbávitč chlupatá, jinak lysá, jako u a) rozeklaná.
Bylina nejvíce silná.
i) fi«sa (A. fissa Schummel, A. pahnatifida Tausch, A. miuor Tausch). Chlupatost sporá,
skoro žádná, jako u y). Čepel listová do polovice rozeklaná; laloky v předním okruhu pilovité,
zubův úzkých, špičatých, podél úzké rozpoltěniuy eelokrajné. Listy lodyžuí taktéž s úkrojky
užšími a hlubšími. — Že Kerner tuto odrůdu v zahradě převedl do obyčejné formy P), jest tím
věruhodnější, ježto se též při fi) výminkou hlubší zářez tvoří; důkazem zvláště platným jest
exemplář jeden odr. fi) od Hippelliho u Iiělú sbíraný, jehož některé listy dílem do polovice, jiné
méně hluboko pod pilovitým okrajem zastříhané jsou.

2|. Květen—srpen. Na vlhkých lužinách, lesních místech, průhonech, návsích,
zvláště u potoků, na písku, vápně, rule, žule atd., /3) v celé zemi až na nejvyšší pohoří
rozšířen, v Šumavě na př. až na Javor a Rokli (do 1500'), v Krkonoších na př. na
Sněžce (Tausch!) do y. přecházeje. — a) Na suchých stráních kopečných, na skalách,
řidčeji, leč mnoho snad přehlížený. U Prahy: na kopcích u Zbraslavi (Tausch)! Vodraut
u Čáslaví (Opic); Pelhřimov, Stoky (Opic); pod Pintovkou u Tábora (Seidl). Skály TolStýnu (Aschcrson)! Horní luka u Oseká (Thiel)! Mnichov u Mariánských lázní (Kablíková)! — y) V hornatých krajinách až i na vysoké pohoří: Liberec (Langer)! Georgswalde (Neumann), Kleis u Haidy (Opic)! Janské lázně (Opic)! Krkonoše! Čertova zahrádka
(Opic)! Bílá louka (Kabl.)! Velký rybník (K. Knaf)! Malý rybník (Wininier), Scdmidoly
I (Opic). V Kudohoří u Jáchymova (Hofmann)! — S) V kamenitých roklích vysokých
Krkonošfi u potoků a na místech pramenitých, na slezské straně řidčeji. U rybníků
. spoře mezi hojnější odr. (3 (Knaf fil.)! Sněžné rokle (Gottsteiu)! Melzergruud (Wimmer).

del.Pročbr.IV. 1883, p. 893
5. Alcliemilla L.
A. vulgaris L. a) s u b s e r i c e a Gaud. Na Rehhornu (Pax). Jičinovesský les
(Pospíchal).
<J) fissa (Schummel sp.). Jižní úklon sedla mezi Kotlem a Krkonošem u pra
menu (Sitenský)l

Lodyhy postranní, odstále huňaté neb lysé. Listy přizemní dlouze
řapiksté, okrouhlo-lcdvinkovité, dlanitě 5—9-laločné, "lalokův pilovitých.
Vrcholíky latnaté, konečné. Trubka kališní plodní trubkovito-zvonkovitá
i s ušty odstálými. Kalíšsk z lístků patrných. Tyč 4. — 2.
•12.
*A. vulgaris L. Čepel listová do '/3 rozeklaná, laloky kolkolem pilo
vité. Listy na kraji a rubu roztroušeně chlupaté aneb hustě hedbávitč
I chlupaté (A. montana Willd.), aneb i s lodyhou lysé neb přilysé. Kr.
zelenavé. !|. '/,—1'. (K. obecný, h u s í nožka. Frauenmantcl.) 5—8.
Luka, průhony, vlhké návsi, pahorky. Vo.

Zdroj: Rozpisy floristické literatury do roku 1945
Taxon: Alchemilla fissa
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