
Nesprávný počet fytogeografických okresů České republiky 
(na melodii písně „Zalyžoval bych si, nemám s kým“, která je na melodii písně „Ej, orešinko, orešná“) 

 
doc. Vítkovi Grulichovi k padesátinám

 
 
[:Ej, tá republika česká!:] 
[:Roste tam kvítek hromada!:] 
 
[:Ej, a ty kvítka také sú, :] 
[:založily sto okresú. :] 
 
mezihra 

 
[:Doupovská pahorkatina:] 
[:Střední Poohří dolina. :] 
 
[:Aj Podkrušnohorská pánev:] 
[:a z ní sa zdvihá Loun.-lab. střed. :] 
 
[:Terezínskú kotlinu, Džbán:] 
[:Středočes. tab. má ze dvoch stran. :] 
 
[:Čes. kras, Dolní Povltaví, :] 
[:Praž. ploš. a Střední Polabí. :] 
 
[:Dolní Pojizeří, RožĎ. pah., :] 
[:Cidlinská pánev, Vých. Pol. pak. :] 
 
[:Ej, týchto patnáct okresú:] 
[:slove termobohemikum. :] 
 
[:A dalších šest na východě, :] 
[:ej, Panonia sa zove. :] 
 
[:Znoj.-brn. pah. nejzápadnější, :] 
[:Mikul. pah. zase najmenší. :] 
 
[:Pak Jihomoravský úval, :] 
[:Bílé Karpaty stepní dál. :] 
 
[:Na sever sa pak rozkládá:] 
[:Jihomor. pah. nad ňó Haná. :] 
 
mezihra 

 
[:V nadmorských výškách prostredních:] 
[:je kopec okresú dalších. :] 
 
[:Každý z ních o sebě ríká, :] 
[:že je prý z mezofytika. :] 

 
 
[:Štyriapadesát ích je:] 
[:z Českomoravskéj partie. :] 
 
[:Halštr. vrch. a Smrčiny sú:] 
[:až prý tam nekde u Soosu. :] 
 
[:Pod něma Horní Poohří:] 
[:a Krušnohorské podhúří. :] 
 
[:Český les, Tachov. bráz. taky, :] 
[:Tepelské, Doupovské vrchy. :] 
 
[:Jesen.-rak. ploš. vedle Plz. pah. :] 
[:Křivoklátsko, Branžovský hvozd. :] 
 
[:Plánický hřeben, Podbrdsko, :] 
[:Horažď. pah. na jih od něho. :] 
 
[:V Šum.-novohr. podh. krásně je, :] 
[:v tem Boletickém újezdě! :] 
 
[:Rybníky v Bud. a Třeboň. pán., :] 
[:kolik v ních ryb ví pán Búh sám. :] 
 
[:Jihočes. pah. mezi pánvama, :] 
[:Stř. Povlt. z kopca pod něma. :] 
 
[:Votická pahorkatina, :] 
[:v prostredku ní vrchovina. :] 
 
mezihra 

 
[:Milešovské středohoří:] 
[:je taký okres ostrovní. :] 
 
[:Verneřické středohoří:] 
[:už neni okres ostrovní. :] 
 
[:Labské pískovce a Šluk. pah., :] 
[:Lužická pánev, Frýdl. pah. :] 
 
[:Lužické hory dalším sú:] 
[:z týchto severských okresú. :] 
 
 



[:Polom. hory a Ral.-bez. tab., :] 
[:Podještědí, Ještedský hřbet. :] 
 
[:Český ráj, Podkrkonoší, :] 
[:též Podzvičínsko jakési. :] 
 
[:Mezi Sudetama leží:] 
[:to Sudetské mezihoří. :] 
 
[:Orlické podhůří, opuky, :] 
[:Dolní Poorličí taky. :] 
 
[:V téj Litomyšlskéj pánvi:] 
[:čísi Janek sa narodil. :] 
 
[:Škaredý Jura, pěkný Jan! :] 
[:Daj ňa mamičko, daj ňa zaň! :] 
 
mezihra 

 
[:Českomor. mezih., Říčan. ploš., :] 
[:prha arnika je kámoš! :] 
 
[:Kutnohor. a Hornosáz. pah., :] 
[:Českomor. vrch. je nadosah. :] 
 
[:Mor. podH. vysoč. súsední, :] 
[:severně Železné hory. :] 
 
[:Moravský kras vedle Drah. vrch., :] 
[:Zábř.-unič. úv. ten orá pluh. :] 
 
[:Hanušovicko-rychlebská:] 
[:vrchovina pod horama. :] 
 
[:Slez. pah., Jesenické podhůří:] 
[:z tehoto obvodu poslední. :] 
 
[:Další obvod méno nese:] 
[:mezofytikum karpatské. :] 
 
[:Okresú kvítek má devět, :] 
[:keré to sú vám povím hned. :] 
 
[:Moravská brána dokořán:] 
[:a Středomor. Karp. idú tam. :] 
 
[:Ach Bílé Karpaty lesní, :] 
[:Zlín. vrchy, Střední Pobečví. :] 
 

[:Host. vrchy pak Javorníky, :] 
[:kde rostú jedle jak buky. :] 
 
[:Ostravská pánev, Podbesk. pah. :] 
[:tam, co Beskyd severní svah. :] 
 
mezihra 

 
[:Dyž výš do hor polezete, :] 
[:oreofytikum najdete. :] 
 
[:A v té jeho české části:] 
[:vidět okresú čtrnácti. :] 
 
[:Krušné hory, Slavkovský les, :] 
[:Brdy, Šumava, zaséj les:] 
 
[:Novohradské hory, srnky, :] 
[:Jihlavské vrchy, Merunky. :] 
 
[:Žďárské vrchy a v ních slavná:] 
[:dědinka malá, Vortová. :] 
 
[:Jiz. hory a Krkonoše, :] 
[:to už sú kopce sudetské. :] 
 
[:Teplicko-adršpašské ská-:] 
[:ly a dál Orlické hory. :] 
 
[:Králický Sněžník, plavuník, :] 
[:Holbě tam hold vzdává Daník. :] 
 
[:Hrubý a Nízký Jeseník, :] 
[:pyly streží rašeliník. :] 
 
[:V Karpatoch naších jediné:] 
[:oreofytikum tam je. :] 
 
[:Moravskoslezské Beskydy, :] 
na ty sa ptajte u Zuzy, 
Slovensko nechme na indy! 


