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abstract: Two populations of Sonchus palustris were newly discovered near the town of Hrušovany 
nad Jevišovkou and the village of Únanov in the Znojmo District in south-western Moravia (south-
-eastern part of the Czech Republic). These findings are presented here in the context of the species’ 
ecology and distribution in the country. Management recommendations are also given for both new 
sites.

key words: Asteraceae, distribution, endangered species, floristics

ÚvOD

Mléč bahenní má v Evropě disjunktní areál, který sahá od Pyrenejského poloostrova 
přes Anglii, jih Skandinávie a střední Evropu do centrální části evropského Ruska. 
Jižní hranice rozšíření prochází jižní Francií, severní Itálií a Bulharskem. Centrum 
areálu se nachází v ponticko-kavkazské oblasti. Nesouvisle se vyskytuje v Zakav-
kazsku, na západní Sibiři a ve střední Asii (Hultén & Fries 1986, Meusel & Jäger 
1992).

V České republice roste mléč bahenní vzácně – pouze na jižní Moravě, s vý-
jimkou odlehlého výskytu u Vlkova u Velké Bíteše na Českomoravské vrchovině 
(Křísa 2004), kde jej v roce 2003 našel J. Rydlo. Více lokalit má v jihozápadní části 
Bílých Karpat a jejich podhůří (Jongepier & Jongepierová 2006, Jongepier & pecha- 
nec 2006). S nimi má spojitost recentní nález z břehů Radějovky (v úseku Baťo-
va kanálu) u Sudoměřic (2018 not. K. Fajmon, in verb.). Údaje ze severovýchodní 
části pohoří jsou nejisté. scHlögl (1882) uvádí druh z okolí Luhačovic. S přihlédnu-
tím k dalším podobně izolovaným výskytům uváděným tímto autorem je však nutné 
považovat tento údaj za pochybný. M. Hájek ve své diplomové práci (HáJeK 1997) 
uvádí mléč ze Žítkové. Sám autor mi sdělil, že se jednalo o omyl (šlo o záměnu se 
Sonchus arvensis), a proto tento údaj nezařadil do výčtu lokalit druhu v publikova-
né verzi diplomové práce (HáJeK 1998). Opomněl ho ovšem opravit i v příslušném 
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fytocenologickém snímku v této publikaci. Nedávný údaj M. Kočího z Vyškov-
ce (Kočí 2015) vyžaduje potvrzení. Mléč bahenní se dále vyskytuje v širším okolí 
Hodonína (např. staněk 1926, řepka 1995) a u Písečného rybníka u Milotic (např. 
řepka 1997). Na Břeclavsku roste v polesí Tvrdonice (Maděra et al. 2013), neda-
leko zámečku Pohansko (2010 not. R. Řepka, in litt.), u Nejdku (danihelka et al. 
1995), Lednice (2015 P. Dřevojan BRNU), v Kančí oboře u Břeclavi (2008 not. R. 
Řepka, in litt.) a na řadě míst mezi Mikulovem a Hlohovcem. Zdánlivě izolovaná lo-
kalita u Úval (danihelka et al. 1995) má souvislost s blízkým výskytem u obce Dra-
senhofen v Dolních Rakousích (dřevojan & němec 2018). Letos jsem mléč bahen-
ní pozoroval na břehu potoka přímo v intravilánu Úval. Z autopsie znám druh také 
z břehů Novomlýnských nádrží a jejich blízkého okolí. Na tomto místě si dovo-
lím upozornit na jeden omyl, na který jsem narazil při studiu literatury. Hegi (1929) 
uvádí mléč od Slavkova u Brna (bei Austerlitz). V poznámce upřesňuje, že jde  
o nález S. Staňka, který mu dodal J. Podpěra společně s dalšími údaji od téhož sbě-
ratele. G. Hegi se dopustil přehmatu, kdy Staňkův nález od Slavkova v Bílých Kar-
patech, který nálezce sám publikoval (staněk 1926), vztáhl ke Slavkovu u Brna. 
Údaje z jiných lokalit jsou zřejmě mylné a velmi pravděpodobně se zakládají na ne-
správně určených rostlinách druhu Sonchus arvensis.

Mléč bahenní roste ve skupinách nebo jednotlivě roztroušeně na vlhkých zapla-
vovaných loukách, březích řek a příkopů, v nitrofilních lemech lužních lesů, rudera-
lizovaných pobřežních porostech a eutrofizovaných mokřadech. Vyskytuje se na za-
mokřených, živinami bohatších, zpravidla aluviálních půdách. Nevadí mu zasolená 
stanoviště (Hegi 1929, Křísa 2004). Chová se jako ekotonový druh: roste často na 
místech, kde dochází ke směně konkurenčně silných dominant, případně na místech 
s občasnými disturbancemi. Nejde proto o typický druh rákosin, jak by se mohlo 
zdát. Mléč obvykle najdeme na jejich okrajích, podél pěšinek apod. V rákosových 
porostech je častější především proto, že hojné jsou samotné rákosiny, ale není  
to preferované stanoviště. Z fytocenologického hlediska se mléč bahenní vyskytu-
je ve společenstvech svazů Deschampsion cespitosae a Senecionion fluviatilis, méně 
ve společenstvech třídy Phragmito-Magno-Caricetea (Křísa 2004).

V aktuální verzi Červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky (grulicH 
2017) náleží mléč bahenní mezi ohrožené druhy (EN).

Taxonomické pojetí a nomenklatura cévnatých rostlin v této práci se řídí Sezna-
mem cévnatých rostlin květeny České republiky (danihelka et al. 2012). Jména 
syntaxonů a jejich vymezení odpovídají prvnímu a třetímu svazku Vegetace České 
republiky (cHytrý 2007, 2011). Herbářové doklady jsou uloženy v herbáři Masary-
kovy univerzity v Brně (BRNU).

Výskyt mléče bahenního na Znojemsku nebyl až do nynějška znám (srov. oborny 
1879, drlík et al. 2005). Tento příspěvek uvádí nové nálezy tohoto druhu na Zno-
jemsku a zasazuje je do kontextu dosud známého rozšíření.

POPIS LOKALIT

louka u hrušovan nad jevišovkou
Mléč bahenní jsem na tomto místě objevil v roce 2011. Roste zde na okraji rákosiny 
na břehu zazemněného odvodňovacího příkopu (obr. 1) v počtu několika desítek je-
dinců ve vegetaci, kterou zachycuje následující fytocenologický snímek:
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Hrušovany nad Jevišovkou: okraj rákosiny na břehu zazemněného odvodňovacího 
příkopu 0,6 km SSZ od železničního nádraží, 48° 48’  56,0” N, 16° 22’ 50,5” E (± 4 m), 
175 m n. m., rovina, 16 m2, E1 = 75 %, E0 < 1 % (indet.), 5. 7. 2018.

E1: Phragmites australis 3, Sonchus palustris 2a, Arrhenatherum elatius 1, Cirsium arvense 1, ca-
lamagrostis epigejos 1, Calystegia sepium 1, Elymus repens 1, Eupatorium cannabinum 1, lysima-
chia vulgaris 1, Ballota nigra +, Chenopodium polyspermum +, Dactylis glomerata +, Equisetum 
arvense +, Festuca arundinacea +, Galium album +, Persicaria amphibia +, Poa angustifolia +, 
P. trivialis +, Sonchus asper +, Symphytum officinale +, Taraxacum sect. Taraxacum +, Urtica 
dioica +, Anagallis arvensis r, A. foemina r, Conyza canadensis r, Plantago major agg. r, Prunus 
insititia juv. r, Stellaria media r.

Obr. 1. Mléč bahenní (Sonchus palustris) na okraji rákosiny na břehu odvodňovacího příkopu 
u Hrušovan nad Jevišovkou, 5. 7. 2018.
Fig. 1. Sonchus palustris on the edge of a reedbed on the bank of a drainage ditch near the town of 
Hrušovany nad Jevišovkou, 5 July 2018.
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Subhalofilní charakter lokality dokreslují druhy Carex secalina, Centaurium pul-
chellum, Lotus tenuis, Pulicaria dysenterica, Senecio erraticus, Trifolium fragiferum 
a Veronica anagalloides, které jsem našel na přilehlé louce a obnažených březích 
mokřadů na ní. Nejblíže jsem mléč bahenní sbíral na břehu Dyje v úseku jejího 
vzdutí nad horní nádrží Vodního díla Nové Mlýny u Drnholce na Břeclavsku (2018 
P. Dřevojan BRNU) a u vsi Zwingendorf v Dolních Rakousích (dřevojan & němec 
2018). 

Údolí Únanovky u Únanova
Pojednávaný druh roste na břehu Únanovky (obr. 2) na začátku údolí mezi Tvoři-
hrázským lesem a lesem Purkrábka 2,2 km VJV od Únanova (48° 53’ 48” N, 
16° 05’ 29” E) na západním okraji evropsky významné lokality Tvořihrázský les. 
Jedná se o první nález tohoto druhu ve fytogeografickém okrese 16. Znojemsko-
-brněnská pahorkatina (cf. Křísa 2004). Důležitým faktorem pro dlouhodobé přežití 
této populace se zdá být prosvětlení místa díky mostku přes Únanovku. Populace 

Obr. 2. Mléč bahenní (Sonchus palustris) na břehu Únanovky u Únanova, 14. 7. 2018.
Fig. 2. Sonchus palustris on the bank of Únanovka stream near the village of Únanov, 14 July 2018.
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v roce 2016, kdy jsem ji objevil, čítala sedm kvetoucích jedinců a několik semenáč-
ků. Přibližně stejně početná byla i během návštěvy lokality 14. 7. 2018, kdy jsem 
mléč bahenní zaznamenal ve společnosti druhů Acer campestre, Aegopodium po-
dagraria, Artemisia vulgaris, Ballota nigra, Bidens frondosus, Chelidonium majus, 
Elymus caninus, Galium aparine, Geranium robertianum, Heracleum sphondylium, 
Lapsana communis, Myosoton aquaticum, Pulmonaria officinalis, Sambucus nigra, 
Solanum dulcamara a Urtica dioica. 

DISKUSE

Jedná se o mohutný (běžně dosahuje výšky kolem 3 m) a téměř nezaměnitelný druh. 
Uvažovat o záměně je možné pouze v případě statných jedinců druhu Sonchus ar-
vensis. Je otázkou, jak je možné, že mléč bahenní nebyl dosud ze Znojemska uvá-
děn. Prezentované nálezy zřejmě představují nedávno vzniklé populace. V případě 
lokality u Hrušovan nad Jevišovkou, která navazuje na výskyty na sousedním Břec-
lavsku, příp. v Dolních Rakousích, je však nasnadě také vysvětlení, že jde pouze 
o opomenutí výskytu minulými generacemi botaniků. Jiný případ možná představuje 
výskyt u Únanova, kde mléč roste na dně hlubokého údolí Únanovky. Místo svým 
charakterem připomíná některé lokality v Bílých Karpatech. Od nejbližších popu-
lací u Hrušovan nad Jevišovkou a Zwingendorfu v Dolních Rakousích je vzdáleno 
23 km. Můžeme proto spekulovat, že se jedná o nedávný výsadek. Druh se zřejmě 
může snadno šířit díky ochmýřeným nažkám. Ty se jednak mohou šířit anemochor-
ně, jednak jim chmýr usnadňuje i uchycení na různých površích, takže se mohou 
šířit s ptáky, na vozidlech apod. Po mléči jsem v nivě Únanovky pátral i na dalších 
příhodných místech, ale bezúspěšně.

Obě nově objevené populace vyžadují cílenou péči. Louka u Hrušovan nad Jevi-
šovkou je pravidelně sečena v průběhu léta, přičemž v některých letech je posečen 
i okraj rákosiny s výskytem mléče bahenního. Seč rákosiny by však měla být prove-
dena až na konci léta, tedy poté, co uzrály nažky, a to v intervalu 2–5 let. Vhodné by 
bylo mechanicky narušovat povrch půdy, aby zde mohly klíčit semenáčky. Důležité 
je také zachovat současný vodní režim. Lokalita u Únanova pozvolna zarůstá bezem 
černým. Bylo by proto žádoucí ji prosvětlit. Tento zásah je však nutné provést citlivě 
a vyhodnotit, zda větší světelný požitek nezpůsobí rozrůstání jiného konkurenčně 
zdatného druhu.

SuMMArY
Sonchus palustris belongs among the endangered vascular plant species of the Czech Republic 
(grulicH 2017). In this country it rarely occurs only in southern Moravia, with the exception of the 
remote occurrence near the village of Vlkov next to the town of Velká Bíteš in the Českomoravská 
vrchovina highlands (Křísa 2004). Records from other sites are doubtful. This article provides 
reports on two new finds of this species in the Znojmo District, where it was not known in the 
past (cf. oborny 1879, drlík et al. 2005). The first site is situated near the town of Hrušovany 
nad Jevišovkou, where this species grows in an ecotone between a meadow and a reedbed. At the 
second site, S. palustris was found on the bank of the Únanovka stream near the village of Únanov 
in a stand including Acer campestre, Aegopodium podagraria, Artemisia vulgaris, Ballota nigra, 
Bidens frondosus, Chelidonium majus, Elymus caninus, Galium aparine, Geranium robertianum, 
Heracleum sphondylium, Lapsana communis, Myosoton aquaticum, Pulmonaria officinalis, Sam-
bucus nigra, Solanum dulcamara and Urtica dioica.
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