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Abstract: The article reports on finding of Cirsium brachycephalum, a critically endangered spe-
cies of the Czech flora, near village Hevlín in the south-eastern part of Znojmo District. The site 
conditions and vegetation composition of the newly discovered locality is characterised. The paper 
summarises historical and current distribution of this species in the Czech Republic.
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ÚVOD

Pcháč krátkohlavý (Cirsium brachycephalum) je endemit Panonské nížiny. Vysky-
tuje se v České republice (jižní Morava), Rakousku (východ Dolních Rakous a Bur-
genland), na jižním Slovensku (Záhoří, Podunajská a Východoslovenská nížina), 
v Maďarsku (zde je hlavní část jeho areálu) a Srbsku (Vojvodina); nejdál na východ 
zasahuje roztroušenými výskyty do Sedmihradska ve středním Rumunsku. Jižní 
Moravou prochází severní nebo přesněji severozápadní hranice areálu druhu (KRIST 
1937, GRULICH 1984, MEUSEL et al. 1992, HOLUB & GRULICH 1999, BUREŠ 2004).

Pcháč krátkohlavý je konkurenčně slabý světlomilný druh, který vyhledává na-
rušovaná stanoviště. Vyskytuje se na bažinatých, zpravidla slanistých loukách, na 
okrajích rákosin a podél příkopů a kanálů v teplých nížinách (MARHOUL & TUROŇOVÁ 
2008). Většinou roste na těžkých zasolených půdách (klimatických i aklimatických), 
které jsou alespoň část roku zaplavené nebo podmáčené (např. GRULICH 1984, MAR-
HOUL & TUROŇOVÁ 2008, PROKEŠOVÁ 2011), a proto bývá řazen mezi obligátní ha-
lofyty (KRIST 1940, ŠMARDA 1953). Je však schopen růst na půdách s různou mírou 
zasolení (ZLINSKÁ 2004).
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Pcháč krátkohlavý se zpravidla vyskytuje ve společenstvech svazu Meliloto dentati-
-Bolboschoenion maritimi. Svým výskytem může přesáhnout i do vegetace slaných 
trávníků svazu Juncion gerardii a zazemňujících porostů společenstev svazu Mag-
no-Caricion elatae. Je schopen růst také ve vegetaci svazu Eleocharito palustris-Sa-
gittarion sagittifoliae a vysokých ostřic svazu Magno-Caricion gracilis s přechodem 
do vegetace kontinentálních zaplavovaných luk svazu Deschampsion cespitosae, 
případně i na stanovištích ruderálního charakteru (HEJNÝ 1960, ZLINSKÁ 2004, ELIÁŠ 
et al. 2011, PROKEŠOVÁ 2013).

Podle aktuální verze červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky (GRU-
LICH 2017) patří pcháč krátkohlavý mezi kriticky ohrožené druhy (CR). Do stejné 
kategorie je rovněž zařazen v seznamu zvláště chráněných druhů v příloze vyhlášky 
MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Mimo to je v rámci soustavy Natura 2000 zahrnut mezi 
druhy Směrnice o stanovištích 92/43/EHS a je také zařazen v celosvětovém červe-
ném seznamu ohrožených druhů.

Taxonomické pojetí a nomenklatura se v případě cévnatých rostlin řídí Sezna-
mem cévnatých rostlin květeny České republiky (DANIHELKA et al. 2012), v případě 

Obr. 1. Pcháč krátkohlavý (Cirsium brachycephalum) na lokalitě u Hevlína na Znojemsku – celko-
vý habitus (foto Radomír Němec, 8. 9. 2017).
Fig. 1. The individuals of Cirsium brachycephalum on the locality near Hevlín, Znojmo District, 
south-western Moravia (photo Radomír Němec, 8 September 2017).
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mechů pak aktualizovaným seznamem (KUČERA et al. 2012). Jména syntaxonů a je-
jich vymezení odpovídají 1. a 3. svazku Vegetace České republiky (CHYTRÝ 2007, 
2011). Pořízený herbářový doklad je uložen v herbáři Masarykovy univerzity v Brně 
(BRNU; akronymy herbářů jsou uvedeny podle práce VOZÁROVÁ & SUTORÝ 2001).

Cílem příspěvku je charakterizovat nově objevenou lokalitu druhu u Hevlína na 
jihovýchodě Znojemska a shrnout jeho historické a současné rozšíření u nás.

POPIS LOKALITY

Jedná se o mělký mokřad zarostlý rákosem, jež si svůj nezměněný charakter udr-
žoval od 50. let (cf. NIKM 2017) až do podzimu roku 2014, kdy byl v jeho severní 
a jižní části odstraněn porost rákosu a byly upraveny břehy. Toto zjištění bylo pro 
mě impulsem, abych místo v příštím roce navštívil a pátral zde po některém z obli-
gátních halofytů, jež se v okolí Hevlína v minulosti vyskytovaly (např. TOMASCHEK 
1933, GRULICH 1987). Při průzkumu části lokality se mi podařilo objevit některé 
ohrožené druhy, např. Carex secalina, Chenopodium chenopodioides a Schoenoplec-
tus tabernaemontani, jejichž nálezy mě utvrdily v přesvědčení o výjimečnosti loka-
lity. V srpnu roku 2016 jsem ji proto opětovně navštívil a při podrobném průzkumu 
jsem našel k svému velkému překvapení také pcháč krátkohlavý (obr. 1, 2), který 
rostl na narušených březích na čtyřech místech. Celkový počet kvetoucích jedinců 

Obr. 2. Pcháč krátkohlavý (Cirsium brachycephalum) na lokalitě u Hevlína na Znojemsku – úbory 
a lodyha (foto Radomír Němec, 8. 9. 2017).
Fig. 2. The individual of Cirsium brachycephalum on the locality near Hevlín, Znojmo District, 
south-western Moravia – capitulums and stem (photo Radomír Němec, 8 September 2017).
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přesáhl pět desítek a zaznamenal jsem také několik desítek listových růžic. Kvetoucí 
rostliny byly vitální a některé dosahovaly výšky i přes 2 m. Vegetaci, v níž se pcháč 
vyskytoval, zachycuje následující dvojice fytocenologických snímků.

Hevlín: severovýchodní břeh mokřadu 1,3 km SV od kostela, písčitá půda, 
48° 45’ 24,6” N, 16° 23’ 44,3” E (± 4 m), 179 m n. m., orientace 250°, sklon 13°, 
16 m2, E1 = 65 %, E0 = 0 %, 19. 8. 2016.
E1: Lolium perenne 3, Carex secalina 2a, Cirsium brachycephalum 1, Festuca rubra 1, Phragmites 
australis 1, Agrostis stolonifera +, Atriplex prostrata subsp. latifolia +, Bolboschoenus maritimus +, 
Chenopodium album agg. +, C. chenopodioides +, Conyza canadensis +, Elymus repens +, Festuca 
arundinacea +, Puccinellia distans +, Schoenoplectus tabernaemontani +, Stellaria media +, Tara-
xacum sect. Taraxacum +, Polygonum aviculare agg. r, Solanum dulcamara r, Trifolium repens r.

Čtveřice kvetoucích jedinců a deset listových růžic pcháče rostly v mezernatém 
trávníku, ve kterém převládaly Carex secalina a Lolium perenne. Přítomnost jílku 
stejně jako i dalších druhů trav (Festuca arundinacea a F. rubra) lze přičíst na vrub 
osetí břehu komerční travní směsí, která se dnes běžně používá k zatravnění ploch 
po terénních úpravách. V dolní části plochy snímku, která byla v limózní ekofázi, se 
vyskytovaly subhalofilní druhy Atriplex prostrata, Bolboschoenus maritimus, Che-
nopodium chenopodioides, Puccinellia distans a Schoenoplectus tabernaemontani.

Hevlín: okraj rákosiny v severovýchodní části mokřadu 1,3 km SV od kostela, pís-
čito-hlinitá půda, 48° 45’ 24,0” N, 16° 23’ 44,1” E (± 5 m), 179 m n. m., rovina, 16 m2 

(2 × 8 m), E1 = 90 %, E0 <1 %, 19. 8. 2016.
E1: Phragmites australis 3, Urtica dioica 2b, Agrostis stolonifera 2a, Cirsium brachycephalum 2a, 
Sonchus arvensis 2a, Myosoton aquaticum 1, Anthriscus caucalis +, Atriplex prostrata subsp. lati-
folia +, A. sagittata +, Bolboschoenus maritimus +, Carex secalina +, Cirsium arvense +, C. vulga-
re +, Festuca rubra +, Galium aparine +, Taraxacum sect. Taraxacum +, Ranunculus sceleratus r, 
Rumex maritimus r.
E0: Funaria hygrometrica +, Leptobryum pyriforme +.

Fytocenologický snímek zachycuje vegetaci třídy Phragmito-Magno-Caricetea. 
Díky výskytu fakultativních halofytů lze porost hodnotit jako degradovanou slanou 
rákosinu (ochuzená varianta asociace Astero pannonici-Bolboschoenetum compacti).

DISKUSE

Pcháč krátkohlavý se u nás v současnosti vyskytuje pouze na několika místech 
v okolí Trkmanského dvora u Rakvic na Břeclavsku (TUROŇOVÁ 2014) a na pojedná-
vané lokalitě u Hevlína. Na jižní Moravě byl vždy vzácný. Nejstarší údaj o výskytu 
u nás pochází z okolí zaniklého Měnínského jezera (HOCHSTETTER 1825). Nedávno 
byl k tomuto literárnímu údaji nalezen i herbářový doklad (DANIHELKA 2007). Pcháč 
zde dosahoval absolutní severní hranice svého areálu (LUSTYK & BUREŠ 2005). 
Dalším, kdo druh z našeho území uvádí, je Reissek: na loukách na jihovýchodní 
Moravě v nivě u Břeclavi (auf Wiesen des südöstlichen Mährens in den Auen bei 
Lundenburg [= Břeclav]; REISSEK 1841a) a na loukách v jižní části [Moravy] u Led-
nice (in den Auen des südlichen Theiles bei Eisgrub [= Lednice]; REISSEK 1841b). 
LUSTYK & BUREŠ (2005) se domnívají, že se jedná o totožné lokality. Dnes se může-
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me s pcháčem v oblasti soutoku Moravy a Dyje nejblíže setkat u dolnorakouské vsi 
Drösing (H. Niklfeld in litt.). V roce 1946 byl nalezen u Moravského Písku na jiho-
východní Moravě (Písek, slatinná luka pod nádražím severně od dálnice do Veselí, 
v žombeku, s. m. 170 m S. Staněk 15. 7. 1946 BRNM, BRNU), jeho výskyt však 
zde nebyl od té doby ověřen (GRULICH 1987). Staněk na schedě poznamenal, že se 
tu vyskytuje roztroušeně i ve skupinách 9–10 kvetoucích rostlin, které jsou statné i 
útlé malé, a pozoroval také mnoho listových růžic. Jako doprovodné druhy jmenuje 
Deschampsia cespitosa, Juncus effusus, Lythrum salicaria, Persicaria amphibia, 
Phragmites australis, Poa palustris a Sonchus arvensis. Na uvedeném místě jsem po 
druhu několikrát osobně neúspěšně pátral. Nacházejí se zde rozsáhlé rákosiny, které 
jsou rozděleny vedví silnicí Moravský Písek – Veselí nad Moravou. Vedle rákosu se 
v porostu uplatňují Calystegia sepium, Cirsium arvense, Humulus lupulus a Solidago 
gigantea. Dnes je lokalita odvodněná, přesto si udržuje subhalofilní charakter, na což 
poukazuje výskyt druhů Lotus tenuis, Rumex stenophyllus, Schoenoplectus tabern-
aemontani, Veronica anagalloides a V. catenata (DŘEVOJAN & GALUŠKOVÁ 2015). Re-
centní výskyt pcháče nelze s určitostí vyloučit s ohledem na rozlehlost rákosin. Lo-
kalita je územně chráněna jako PP Vypálenky. Nejvíce sběrů pcháče krátkohlavého 
existuje z území mezi obcemi Zaječí, Velké Pavlovice, Podivín, Rakvice a Přítluky 
(GRULICH 1987, BUREŠ 2004). WILDT (1911) uvádí, že jej snad pozoroval z vlaku také 
na několika místech až po Popice (spärlich auf einer Wiese bei Kostel [= Podivín]. 
Ich glaube aber diese Kratzdistel aus dem Waggonfenster an mehreren Stellen auch 
weiter nördlich bis Poppitz [= Popice] beobachtet zu haben.). V literatuře nalezneme 
z okolí Popic i další údaje o výskytu druhu. ŠMARDA (1953) jej udává od podjezdu 
trati mezi Popicemi a Šakvicemi. Dnes nejsou na tomto místě pro výskyt pcháče 
podmínky a nezaznamenal jsem tam ani žádný ze subhalofilních druhů. V blízkos-
ti této lokality je mez, kde ještě v roce 1984 sbíral V. Grulich halofyty Plantago 
maritima a Spergularia marina (GRULICH 1987). VICHEREK (1973) uvádí pcháč ve 
dvojici fytocenologických snímků z údolí potoka na severozápadním okraji Popic ve 
směru na Uherčice. V údolí Popického potoka se sice i v současnosti vyskytují ně-
které fakultativní halofyty, např. Carex secalina, Centaurium pulchellum, Melilotus 
dentatus, Rumex stenophyllus a Veronica catenata, přičemž účastníci floristického 
minikurzu konaného v květnu 2016 v Hustopečích zde navíc nalezli i Carex distans, 
Eleocharis uniglumis a Juncus gerardii (F. Lysák in litt.), ale pojednávaný druh jsem 
zde nezaznamenal. Kromě toho VICHEREK (1973) udává pcháč krátkohlavý z údolí 
Trkmanky mezi Krumvířem a Terezínem na Hodonínsku, odkud byl i doložen (Čejč: 
In convale rivul. Trkmanka ad Terezín F. Weber 30. 7. 1930 PR). V nivě Trkmanky 
u silničního mostu nalevo od silnice Krumvíř – Terezín jsem 25. 9. 2016 v rákosině 
a sousedícím zatravněném úhoru zaznamenal např. Carex secalina, Centaurium pul-
chellum, Rumex stenophyllus a Schoenoplectus tabernaemontanii. V nedávné době 
nedaleko R. Řepka pozoroval i Samolus valerandi (LUSTYK 2003). Společně s ob-
noveným slaniskem Zápověď, které jsem toho dne také navštívil, jsou to asi jediná 
místa v nivě Trkmanky, kde by byl druh snad schopen přežít. Za zmínku stojí, že 
prof. J. Vicherek v monografii o halofytní a subhalofytní vegetaci v Československu 
(VICHEREK 1973) otiskl ještě další tři fytocenologické snímky s výskytem pcháče 
krátkohlavého, u nichž však neuvádí lokality. S největší pravděpodobností však 
pocházejí ze Slovenska, případně mohlo dojít k technické chybě při tvorbě nebo 
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tisku tabulky s fytocenologickými snímky. Nepříliš důvěryhodný je literární údaj od 
Dobrého Pole (F. Švestka sec. ŠMARDA 1953): před tím ani potom zde pcháč nikdo 
nezaznamenal, přestože lokalitu navštěvují generace botaniků (cf. GRULICH 1987). 
Možná je záměna s některým jiným pcháčem, např. s habituelně velmi podobným 
C. arvense. Determinační omyly ostatně nemůžeme zcela vyloučit ani u ostatních 
výše uvedených nedoložených literárních údajů. 

Pro úplnost je třeba ještě zmínit, že KLIKA (1932) uvádí nešťastně za popisem ve-
getace slaniska u Sedlce: „Podpěra udává jako význačné pro vlhčí slanistá místa na 
přechodu do slatinných luk pcháč Cirsium brachycephalum Jus. a chrpu Centaurea 
angustifolia Schrk“. To by mohlo čtenáře svádět k tomu, vztahovat údaj k sedlec-
kému slanisku. Nahlédneme-li však do citované práce (PODPĚRA 1925), zjistíme, že 
pcháč krátkohlavý v ní figuruje bez konkrétní lokality jen ve všeobecném popisu 
květeny halofytních enkláv na jižní Moravě.

Pcháč krátkohlavý nebyl doposud ze Znojemska uváděn (viz např. OBORNY 1879, 
HIMMELBAUR & STUMME 1923, TOMASCHEK 1933, DRLÍK et al. 2005). Je s podivem, že 
tento statný druh unikal tak dlouho pozornosti. Lokalita u Hevlína je v oblasti známé 
z minulosti výskytem slanisk, která se nacházela na plochém levém okraji dyjské 
nivy mezi Dyjákovicemi a Jevišovkou. Z okolí Hevlína jsou známy historické údaje 
o výskytu některých význačných obligátních halofytů, a to druhů Bupleurum tenuis-
simum, Plantago maritima, Spergularia marina, S. maritima, Taraxacum bessarabi-
cum a Tripolium pannonicum (GRULICH 1987). Dnes se zde můžeme setkat s pouhý-
mi fragmenty slanomilné vegetace, jejichž nejlepší ukázku představuje PP Hevlínské 
jezero. Některé subhalofilní druhy můžeme také najít kolem návesních rybníčků 
přímo ve vsi nebo v polních mokřadech v jejím okolí (NĚMEC et al. 2014). V tomto 
světle je nález prezentované lokality o to cennější.

Přítomnost druhu u Hevlína má pravděpodobně spojitost s výskytem v nivě 
říčky Pulkavy v Dolních Rakousích, kde se v minulosti nacházelo několik slanisk 
(WENDELBERGER 1950). Odtud byl pcháč uváděn z okolí vsí Unternalb, Zwingendorf 
a Wulzeshofen a města Laa an der Thaya (BECK 1890–1893, MELZER 1955, JANCHEN 
1977, ADLER et al. 1996, KÄSTNER & FISCHER 2008). Recentně v tomto území pravdě-
podobně přežívá pouze malá populace na lokalitě Saliterheide (N. Sauberer in litt.) 
asi 2,1 km VJV od Zwingendorfu, kde rostou i další vzácnější druhy, např. Carex 
distans, C. stenophylla, Eleocharis uniglumis, Plantago maritima nebo Senecio eru-
cifolius.

Lokalita u Hevlína by si zasluhovala adekvátní územní ochranu. Je nezbytné udr-
žet současný vodní režim, a to i v širším okolí. Jinak by došlo k odsolení půdy, které 
by způsobilo postupný zánik tamní populace. Pcháč je ohrožen expanzí rákosu. Nut-
ný je aktivní management spočívající v rozrušování půdy, což vytváří mikrohabitat 
pro semenáčky, a rovněž je vhodné omezovat rákos ruční sečí přibližně jednou za 
2–3 roky.
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