ORCHIDEJE
NÁRODNÍHO PARKU
PODYJÍ/THAYATAL

průvodce
světem orchidejí

Květy orchidejí jsou často vnímány jako symbol krásy a luxusu.
Ty největší a nejnápadnější vykvétají na tropických druzích.
Orchideje však rostou ve volné přírodě i u nás v Podyjí. Jsou
mnohem drobnější, ale v tvarech a barvách si nezadají se svými příbuznými z deštného pralesa. V tropech převažují epifytické druhy (rostoucí na stromech), naproti tomu naše druhy
rostou pouze na zemi. V České republice se ve volné přírodě
setkáme se 72 taxony (formami) orchidejí. Z Národního parku
Podyjí – Thayatal je známo celkem 19 druhů orchidejí, z toho
jeden je dlouhodobě nezvěstný a jeden již vyhynulý.
Piktogramy:

doba květu,

druh zvláště chráněný zákonem

Bradáček vejčitý (Listera ovata)
V.–VII.
Bradáček je díky svému žlutozelenému zbarvení velmi nenápadný. Celá rostlina je vysoká až 60 cm. Lodyha je přímá
s téměř vstřícnými široce vejčitými listy vyrůstajícími v dolní
třetině lodyhy. Květenství je řídké s desítkami žlutozelených
květů.
Roste ve světlých a vlhkých lesích, lesních lemech i na
otevřených loukách. I když se v kontextu České republiky
jedná o běžný druh orchideje, doložených nálezů z Podyjí
není mnoho.
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Hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis)
V.–VII.
Tato orchidej dorůstá výšky 30 cm. Zbarvení rostliny je žlutohnědé. To je způsobeno tím, že je zcela bez funkčního chlorofylu. Květenství bývá 10 cm dlouhé s žlutohnědými květy.
Patří mezi běžné druhy stinných lesů Podyjí. Vyhledává
zejména živinami bohaté půdy s vyšším obsahem vápníku,
méně neutrální až mírně kyselé.

Korálice trojklaná (Corallorhiza trifida)
V.–VI.,
Korálice jen několik centimetrů vysoká orchidej s nenápadným žlutým zbarvením. Květenství je chudé, pouze s několika květy. Nemá zeleň listovou, jako saprofyt získává energii
z odumřelých rostlinných pletiv. Najdeme ji ve vlhčích listnatých lesích a v křovinách.
V národním parku korálici nalezneme pouze na jedné lokalitě u Čížova.

Kruštík modrofialový (Epipactis purpurata)
VII.–IX.,
Tato statná orchidej dosahuje výšky až 60 cm. Vyrůstá často
ve skupinách a má přímou lodyhu. Vejčité až kopinaté listy
jsou modrofialově naběhlé. Květenství bývá tvořeno 10–30
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< Titulní strana: Střevíčník pantoflíček
1 Bradáček vejčitý díky svému zbarvení dokonale splývá
se svým okolím
2 Hlístník hnízdák je průvodcem stinných lesů Podyjí
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3 Nejmenší orchidejí Podyjí je korálice trojklaná
4 V lesích vzácně vykvétá kruštík modrofialový; je velmi
podobný kruštíku širolistému, od kterého se liší modrofialovým zbarvením

poměrně velkými květy. Samotný květ je široce otevřený šedozelený a uvnitř nafialověle naběhlý.
V Podyjí roste dosti vzácně v okolí Mašovic ve stinných
lesích, většinou na těžších půdách.

Kruštík širolistý (Epipactis helleborine)
VII.–VIII.
Kruštík širolistý je až 100 cm vysoký. Jedná se tedy o poměrně velkou orchidej. Lodyha je přímá s listy podlouhle kopinatými až široce vejčitými. Oproti předchozímu druhu má listy
zelené. Květenství bývá až 40 cm dlouhé s květy zelenavými
nebo i nachově naběhlými.
Tento kruštík je jeden z nejběžnějších zástupců orchidejí
a zároveň nejhojnější druh rodu. V Podyjí se s ním můžeme
setkat ve světlých lesích, lesních lemech, ale i podél cest.
Kruštík širolistý je velmi variabilní druh a poznání jeho poddruhů není doposud ukončeno.
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Okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
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Prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)

V.–VII.,
Okrotice bílá je elegantní 20–60 cm vysoká vytrvalá rostlina
s přímou lodyhou s úzkými listy a krémově bílými polouzavřenými květy.
V Podyjí roste ve světlých lesích a na jejich okrajích. Výjimečně se s ní setkáme i na nezastíněných stanovištích. Vyhledává půdy obohacené uhličitanem vápenatým.

V.–VI.,
Prstnatec bezový je se svou výškou 10–20 cm nejmenším
zástupcem rodu. Vyskytuje se ve dvou barevných formách
s květy žlutými a vzácně i nachově červenými. Listy jsou beze
skvrn.
Vyhledává osluněné pastviny, louky a světlé listnaté lesy.
Půdy upřednostňuje slabě kyselé a vysychavé. V území se
jedná o vzácný druh.

Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
V.–VI.,
Tento prstnatec bývá za květu vysoký i 50 cm. Květenství je
nápadné 10–15 cm dlouhé. Jednotlivé květy bývají nachové. Oproti předchozímu druhu má listy skvrnité.
Druh roste na zachovalých vlhčích loukách kolem vodotečí a kolem pramenišť. Dříve byl prstnatec májový poměrně
běžný druh. Lokalit jeho výskytu však silně ubylo a dnes je
tato orchidej v Národním parku Podyjí velmi vzácná.

Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
V.–VI.,
Střevíčník pantoflíček je nejnápadnější a zřejmě naše nejznámější orchidej. Dorůstá výšky až 50 cm. Lodyha je přímá,
jednoduchá s vejčitými až podlouhle kopinatými listy. Květy
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5 Kruštík širolistý je běžnou orchidejí Podyjí
6 Okrotice bílá s oblibou obsazuje čtvrtohorní sprašové
překryvy
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7 Prstnatec bezový má většinou žlutou barvu květů a je jediný
náš prstnatec s nežíhanými listy
8 Nachově kvetoucí forma prstnatce bezového je oproti žluté
vzácnější; oranžově kvetoucí jedinci jsou kříženci obou forem

bývají jednotlivé, ale někdy i po 2 až 3. Okvětí je tvořeno čtyřmi hnědočervenými lístky a bačkůrkovitým žlutým pyskem.
Střevíčník pantoflíček má z našich orchidejí největší květy.
Roste ve světlých lesích a na křovinatých stráních. Vyhledává vápenité podklady. V území ho nalezneme jen na několika lokalitách. foto viz titulní strana

Vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
V.–VII.,
Vemeník dvoulistý je vysoký 30–55 cm. Přímá lodyha s široce
oválnými listy nese úzké řídké a poměrně dlouhé válcovité
květenství. Květy jsou bílé s ostruhatým na konci nazelenalým pyskem.
V Podyjí roste ve světlých lesích, ale i na otevřených pastvinách a loukách.
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Vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha)
V.–VII.,
Vemeník zelenavý bývá vysoký 20–65 cm. Přímá lodyha s listy široce kopinatými až obvejčitými nese válcovité až 25 cm
dlouhé květenství. Květy bývají nažloutlé nebo zelenavě
bílé.
V Podyjí se s vemeníkem zelenavým setkáme v centrální
části území ve světlých listnatých lesích a jejich lemech. Dosti se podobá vemeníku dvoulistému, za který bývá často zaměňován. Je však vzácnější.

Vstavač kukačka (Orchis morio)
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V.,
Vstavač kukačka je vysoký 8–20 cm. Na přímé lodyze vyrůstají kopinaté listy. Květenství bývá až 10 cm dlouhé s květy
světle až tmavě nachovými. Vstavač kukačka je velice variabilní zejména v barvě květu. V populacích nalezneme rostliny i s květy velmi světlými a vzácně i bílými.
Vstavač kukačka v České republice patřil dříve k nejhojnějším vstavačům. Díky změnám v užívání krajiny však ze
svých někdejších lokalit výskytu značně ustoupil. V Podyjí
tento druh nalezneme pravidelně v květnu na zdejších vřesovištích, suchých trávnících, křovinatých stráních a ve světlých lesích.
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Spolehlivým rozpoznávacím znakem u vemeníku
dvoulistého je rovnoběžné postavení pouzder prašníku
10 u vemeníku zelenavého se pouzdra prašníku k bázi
rozbíhají (viz detail květu)
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11 Prstantec májový je ustupující druh dříve častý
na údolních loukách
12 Na vřesovištích nalezneme vstavač kukačku, místy
vykvétá v desítkách kusů

Vstavač nachový (Orchis purpurea)
V.–VI.,
Vstavač nachový je nápadný růžovofialovým květem s hnědočervenou přilbou. Může dosahovat výšky až 90 cm. Druh
je variabilní v barvě i ve stavbě květů.
Vyhledává lesní lemy, světlé lesy a vyžaduje svěží vápnité půdy. Je citlivý na hnojení. Vyžaduje spíše sušší alkalické
půdy. V Podyjí se vyskytuje vzácně ve střední části území.

Vstavač osmahlý (Orchis ustulata)
IV.–VI., VII.,
Vstavač osmahlý dorůstá výšky okolo 20 cm. Přízemní listy
jsou podlouhlé. Květenství je husté úzce válcovité. Jednotlivé květy s hnědonachovou přilbou mají hluboce trojdílný
bíle tečkovaný pysk. Někdy se objevují albíni.
Jarní forma tohoto vstavače vykvétá na údolních loukách, naopak v lesostepích nalezneme jeho letní formu.
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trojlaločným světlejším pyskem. Vstavač vojenský je značně
variabilní.
S oblibou roste na sušších vápnitých půdách na stráních,
ve světlých křovinách a lesních lemech. V Podyjí se vyskytuje
vzácně ve střední části území.

Křížení orchidejí
Orchideje mají poměrně velký sklon ke křížení. V národním
parku najdeme např. vzácně křížence vstavače vojenského
a vstavače nachového. Tento kříženec, který je robustnější
a vyšší než rodiče, se někdy označuje jako vstavač zvrhlý.
Jeho květenství bývá až 25 cm dlouhé s květy jasně červenými s mírně špičatými přilbami a pyskem s intermediárními
znaky obou rodičů. Kříženci jsou velmi variabilní, stejně jako
rodičovské druhy. Vzrostlé exempláře bývají na lokalitě pro
svůj vzrůst nepřehlédnutelné.
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Druhy neověřené, nezvěstné
a vyhynulé
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Vstavač vojenský (Orchis militaris)

Okrotice červená (Cephalanthera rubra)

V.–VI.,
Rostlina je 20–40 cm vysoká s přímou lodyhou a s listy podlouhle vejčitými. Květenství je husté válcovité a bývá až
20 cm dlouhé. Květ je tvořen nachovou přilbou s nápadným

13 Vstavač nachový z dálky září svým výrazným květenstvím
14 Květenství vstavače osmahlého působí jakoby jeho horní
část byla sežehnuta ohněm

VI.–VII.,
Okrotice červená je vysoká 30–70 cm a má přímou často
zprohýbanou lodyhu s kopinatými listy. Květenství tvoří ně-
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15 Vstavač vojenský svými drobnými kvítky připomíná
panáčky s přilbou
16 Vstavač zvrhlý vznikl křížením vstavače vojenského a
vstavače nachového

kolik otevřených růžových až červených žláznatě chlupatých
květů.
Roste ve světlých lesích a na křovinatých stráních. Vyhledává bazické podklady. V současnosti je znám pouze z Národního parku Thayatal.

Pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea)
V.–VII.,
Pětiprstka je vysoká 25–55 cm. Lodyha je přímá s dlouhými
přízemními listy. Květenství bývá řídké s květy růžovými až
nachovými. Druh je značně variabilní.
Pětiprstka vyhledává slunné stráně i světlé lesní lemy na
sušších vápnitých půdách. Naposledy byl zaznamenán v roce
2006. Jeho současný výskyt bude proto potřeba ověřit.

Prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii)
VI.,
Tento druh prstnatce je vysoký 15–60 cm. Lodyha je přímá
s dlouhými a skvrnitými listy. Květenství bývá až 7 cm dlouhé
s květy růžovonachovými.
Roste na vlhčích loukách s bazickým podkladem. Přestože se v rámci České republiky jedná o poměrně běžný druh
a na území současného Národního parku Podyjí v minulosti
rostl, je zde nyní považovaný za nezvěstný.
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Jazýček jadranský (Himantoglossum adriaticum)
VI.–VII.,
Jazýček jadranský je vysoký až 80 cm. Má přímou lodyhu
s listy podlouhle kopinatými a v době květu již často zasychajícími. Květenství bývá řídké s nápadně tvarově bizarními
bělavými květy s červeným žilkováním. Střední lalok pysku je
výrazně prodloužený zkroucený a na konci rozeklaný.
Tento panonsko-submediteránní druh má v České republice nejsevernější hranici rozšíření. Vyhledává lesostepní stráně na bazických podkladech. Z Podyjí byl udáván naposledy
v první polovině 20. století ze Šobesu a z okolí Vranova. Nejbližší lokalita výskytu této velmi vzácné orchideje leží v Národní přírodní rezervaci Údolí Oslavy a Chvojnice.

Salep
Hlízy vstavačů jsou v některých zemích Orientu sbírány
a je z nich připravován nápoj zvaný salep s údajnými afrodiziakálními účinky. Tato představa má svůj původ zřejmě
ve starověku. Věřilo se, že podobnost částí rostlin s orgány
lidského těla má na ně blahodárný vliv. Hlízy vstavačů jsou
totiž podobné mužským pohlavním orgánům, což bylo dostatečným důkazem vlivu na povzbuzení potence. Důsledkem takovéto představy jsou zničené populace některých
druhů orchidejí.
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17 Okrotice červená snad ještě skrytě přežívá v bučinách
Národního parku Thayatal. Tato záhadná orchidej kdysi
kvetla i u Nového Hrádku
18 Pětiprstka žežulník patří mezi nejvzácnější druhy území
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19 Prstnatec Fuchsův je v Podyjí nezvěstný. Dříve zdobil
zdejší vlhké louky společně s prstnatcem májovým
20 Jazýček jadranský je exoticky vypadající orchidej, kterou
však již v území nepotkáme

Mykorhizní symbióza
Naše orchideje žijí ve zvláštním druhu soužití s některými
houbami. Takový vztah nazýváme mykorhizní symbiózou.
Orchideje jsou závislé na tomto vztahu nejvíce v době klíčení
diaspor. Semena orchidejí jsou totiž velmi malá a téměř bez
zásobních látek. Aby mohla vyklíčit a následně růst, potřebují vhodného mykorhizního partnera. Houba rostlině zajistí
nezbytnou vodu a minerální látky.

Ochrana orchidejí
Většině druhů orchidejí škodí destrukce či znehodnocení
stanovišť výskytu, například necitlivým zemědělským či lesnickým hospodařením. Orchidejím se stává osudným také jejich krása a atraktivita. Někteří nezodpovědní lidé trhají jejich
květy, nebo se pokoušejí o přesazení celých rostlin do svých
zahrad. Přesazování je však většinou z důvodu mykorhizních
vazeb a choulostivosti druhů neúspěšné. Je dobré vědět, že
téměř všechny druhy našich orchidejí jsou chráněné zákonem. Ochrana celé čeledi je kromě toho zajištěna několika
mezinárodními úmluvami, například Bernskou úmluvou
o ochraně evropských planě rostoucích rostlin. Při setkání s těmito klenoty přírody vnímejme proto jejich noblesu
pouze svým zrakem. Odměnou nám bude neopakovatelný
zážitek z krásy, harmonie a dokonalosti.
Správa Národního parku Podyjí
Na Vyhlídce 5, 669 01 Znojmo
tel.: +420 515 226 722, e-mail: info@nppodyji.cz
www.nppodyji.cz
Nationalpark Thayatal
Nationalparkhaus, 2082 Hardegg
tel.: +43 2949 / 7005, e-mail: office@np-thayatal.at
www.np-thayatal.at
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