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cévnaté rostliny | prvosenkovité

BRAMBOŘÍK NACHOVÝ
Cyclamen purpurascens



Přestože máme s okrasnými hrnkovými bramboříky spo-
jené především zimní období, v naší přírodě rostoucí 
brambořík nachový kvete ve vrcholném období léta. V tu 
dobu v podrostu listnatých lesů, hájů a lískových křovin 
září jeho jemně fialově zbarvené květy s výraznou vůní 
a v kombinaci s nápadně mramorovanými listy působí 
opravdu dekorativně. Pro Podyjí a širší oblast jihozápadní 
Moravy je brambořík nachový významným druhem, kte-
rý zde dosahuje severní hranice svého alpského areálu. 
Není tedy divu, že patří mezi zvláště chráněné rostliny 
naší přírody.

5–15
cmVI–IX§

BRAMBOŘÍK NACHOVÝ

3



cévnaté rostliny | jesencovité

BRSLEN BRADAVIČNATÝ
Euonymus verrucosus



Brslen bradavičnatý je teplomilným příbuzným běž-
nějšího brslenu evropského. Pozná se mimo jiné podle 
korkovitých bradaviček na kůře větví. Tento keř lemuje 
podyjské skalnaté stráně a okraje lesů. Kvete drobný-
mi, hnědými kvítky, které zejména po dešti „voní“ jako 
zmoklý pes. Jeho plody jsou naopak nápadné narůžovělé 
tobolky, v nichž se ukrývají černá semena obalená žluto-
oranžovým míškem. Plodům se pro jejich výrazný čtyř-
hranný tvar lidově říká kvadrátky. Tento výraz odkazuje 
ke kněžskému kvadrátku, neboli biretu – dříve typické 
pokrývce hlavy církevních hodnostářů.

2–5
m

VII–IX
plod

BRSLEN BRADAVIČNATÝ

3
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Česnek žlutý

Když se řekne česnek, co vás napadne jako první? Topin-
ka, česnečka, bramborák! Každopádně něco lahodného. 
Česnek zkrátka nesmí chybět v žádné kuchyni, i když by-
chom neměli zapomínat, že česneky jsou také součástí 
naší přírody. Mezi těmito aromatickými rostlinami vyni-
ká česnek žlutý. Je velmi odolnou rostlinou, která snese 
prudké slunce a sucho letních měsíců. Zatímco člověk se 
za takového počasí schovává do chladu a stínu, česnek 
žlutý naopak vykvétá svými zlatožlutými květy na dlou-
hých převislých květních stopkách. Stává se tak ozdobou 
letních vyprahlých skalnatých strání nad líně tekoucí Dyjí. 
Nutno podotknout, že je ozdobou vzácnou.

20–60
cmVI–IX

ČESNEK ŽLUTÝ

3
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Už se vám brunátno někdy rozlilo po tváři? Že nikoli? Tak 
se podívejte na květy divizny brunátné, ať víte, co vás 
čeká, když se budete rozčilovat. Tato divizna je jedinou 
v naší přírodě, které se v květech rozlévají purpurové 
tóny, i proto ji snadno rozlišíme od diviznového příbu-
zenstva. V Podyjí se s touto diviznou setkáme ve východ-
ní části na vřesovištích v okolí Havraníků či v suchých 
trávnících Kraví hory. V celorepublikovém měřítku patří 
mezi ohrožené a zvláště chráněné druhy.

30–60
cmV–VI

DIVIZNA BRUNÁTNÁ

§ 3
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Vidět v přírodě diviznu ozdobnou je zážitek! Statné, až  
2 metry vysoké rostliny, žlutavě chlupaté, s bohatě vět-
veným květenstvím, jako by vypadly z Cesty do pravěku 
rovnou do naší přírody. V našem národním parku je jen 
jedno místo, kde tyto obří divizny rostou. Musíte se vydat 
z Lukova po červené a na rozcestníku odbočit na zele-
nou, až se dostanete na hrad. Tedy spíše hrádek. I když 
se jmenuje Nový Hrádek, má ve zdech vepsanou tak 
dlouhou historii plnou bitev, že z něj zbyly jen zříceni-
ny. Na prudkých, k jihu stočených svazích pod zříceninou 
a na nádvoří roste ona velká parádnice – divizna ozdob-
ná.

1–2
mVI–VIII

DIVIZNA OZDOBNÁ

§§§ 1



cévnaté rostliny | dřínovité

DŘÍN OBECNÝ
Cornus mas



Až se příroda probudí ze zimního spánku, dřín už bude 
pomalu odkvétat. Tento košatý strom totiž nakvétá 
už na začátku března a přináší do šedavé krajiny leso-
stepních strání záplavu žluté barvy, stejně jako první nek-
tar pro hmyz. Dřín naši pozornost poutá i na podzim, kdy 
dozrávají jeho plody, protáhlé červené peckovice zvané 
dřínky. Dřínky jsou bohaté na vitamín C a v minulosti 
se z nich připravovaly marmelády, sirupy i dřínová pá-
lenka. Tvrdé dřevo dřínů nacházelo uplatnění třeba pro 
výrobu vycházkových holí – dřínovek. Dnes je z dřínu 
vzácný a zvláště chráněný strom. Místo dřínovek použí-
váme na vycházkách teleskopické hole z hliníku a chce-
me-li si dopřát i osvěžující chuť dřínků, nejlepší bude 
vysadit si stromek na zahradě.

DŘÍN OBECNÝ

2–6
mIII–IV§ 2



cévnaté rostliny | bukovité

DUB PÝŘITÝ
Quercus pubescens



Dub pýřitý a dřín obecný jsou kamarádi. Když je vidíme 
pospolu, můžeme si být jistí, že takové místo oplývá mi-
mořádným bohatstvím hmyzu i bylin v podrostu. Botani-
kové pro tento biotop mají dokonce pojmenování – dří-
nové doubravy. Většinou se jedná o světlé a řídké porosty 
na jižněji ukloněných svazích ve východní části národního 
parku. Často se šipák, jak se dubu pýřitému přezdívá, vys- 
kytuje solitérně a my naplno můžeme obdivovat jeho 
pokroucený, zvlněný kmen s černavou borkou a široce 
rozložitou korunu. Pozoruhodné exempláře této zvláště 
chráněné dřeviny jsou k vidění například na skalnaté šíji 
nad vinicí Šobes.

DUB PÝŘITÝ

2–20
mIV–V§ 1



cévnaté rostliny | hořcovité

HOŘEC KŘÍŽATÝ
Gentiana cruciata



Jeden z našich nejkrásnějších hořců rozkvétá v období vr-
cholného léta a za vhodných podmínek kvete ještě v létě 
babím. Botanikové jej v minulosti nazývali prostřelenec, 
pro jeho tlustý oddenek s četnými, všelijak pokroucený-
mi oranžovými kořeny, které vypadaly jako proděravěné 
střelivem. Kořenový systém hořce si ale můžeme leda 
představovat, protože vyrývání této přísně chráněné 
a nejenom v Podyjí vzácné rostliny je zakázané. Ostatně 
hořce jsou sice ozdobou suchých travnatých lad třeba 
v okolí Čížova, ale také důležitou živnou rostlinou pro 
hmyz.

12–45
cmVII–X

HOŘEC KŘÍŽATÝ

§ 1



cévnaté rostliny | hvozdíkovité

HVOZDÍK KROPENATÝ
Dianthus deltoides



Hvozdík kropenatý patří k nejoblíbenějším rostlinám 
českých literátů. Nevěříte? Najdete ho třeba v Babičce 
od Boženy Němcové i v Čapkově románu Povětroň. Jen 
místo o hvozdíku kropenatém budeme číst o divokých 
karafiátcích a slzičkách Panny Marie. Jeho jemné karmí-
nové květy jsou totiž poseté bílými tečkami jako slzami. 
Možná sami znáte i mnohá další lidová pojmenování této 
drobné letní byliny, která zdobí rozvolněné luční porosty 
a okraje cest.

10–30
cmVI–X

HVOZDÍK KROPENATÝ

3



cévnaté rostliny | pryskyřníkovité

JATERNÍK PODLÉŠKA
Hepatica nobilis



Pozdravte ještě jednou zimu,
skloňte se k sněhu tajícímu.
Kus jara už k nám padlo z výšek:
Podléška, modrý větrníček.

Těmito verši uvodil Jaroslav Seifert svou báseň Březen. V Podyjí 
je březnový sníh už spíše vzácností, ale jaterníky v listnatých 
lesích kvetou stále. Nejčastěji vídáme jejich květy v typické 
modrofialové barvě, při troše štěstí narazíme také na růžové 
či bílé. Listy se naopak objevují až po odkvětu, ovšem poté 
vydrží celý rok. Našim předkům listy připomínaly laloky jater, 
a proto rostlina dostala pojmenování Hepatica, česky jaterník. 
Její léčivé účinky jsou spíše výsledkem fantazií, naopak, jater-
ník je kvůli obsahu protoanemoninu jedovatý. A ještě jedna 
zvláštnost: semena podléšky se šíří  myrmekochorně, což zna-
mená, že jim v tom pomáhají mravenci, kteří si semena s atrak-
tivními a výživnými tukovými tělísky odnášejí do svých hnízd.

5–15
cmIII–IV

JATERNÍK PODLÉŠKA

3



mechy | zkrutkovité

JEHLANCOVKA ČTYŘBOKÁ
Pyramidula tetragona



2
mmX–IV

JEHLANCOVKA ČTYŘBOKÁ

Představte si, že když se jehlancovce daří, dokáže vyrůst 
až do výšky dvou milimetrů! Takže pokud nejste mecho-
ví fanoušci či rovnou bryologové (mechoví botanici), 
zřejmě v přírodě jehlancovku nikdy nespatříte. Přesto 
je dobré si uvědomit, jak rozmanitý je svět rostlin a jak 
lidské konání může ovlivnit nejenom statný strom nebo 
orchidej, ale také miniaturní mech, který roste výhrad-
ně na obnaženém hliněném substrátu. Pokud se právě 
kocháte výhledem na hrad z Hardecké vyhlídky, můžete 
se těšit i z blízké společnosti jednoho z nejvzácnějších 
mechů Národního parku Podyjí – jehlancovky čtyřboké. 
Věřte nebo ne, někde tam je.

1



cévnaté rostliny | růžovité

JEŘÁB MUK
Sorbus aria



JEŘÁB MUK

„Už ani muk!“ říkáte? A víte, že to říkají i naši rakouští souse-
dé? „Ich mache nicht einmal Mucks.“ Jenže s jeřábem mukem 
to nemá nic společného. Tato dřevina odolávající suchu a teplu 
je v přírodě nejvýraznější v září, kdy jí dozrávají drobné, tma-
vočervené, na stopkách plstnaté malvice. V dobách strádání 
se prý ze sušených plodů mlela mouka – proto ten muk. Poznat 
se dá podle jednoduchých, pilovitých, na rubu bíle plstnatých 
(moučných) listů, které se na podzim barví v příjemných okro-
vých odstínech. Zajímá-li vás evoluce, jeřáby si nejspíš zami-
lujete stejně jako čeští botanikové, kteří z blízkého příbuzen-
ského okruhu jeřábu muku v národních parcích Podyjí a Thaya- 
tal nedávno vyčlenili dva nové druhy. Jeden se jmenuje jeřáb 
kornoutolistý (Sorbus cucullifera) a vyskytuje se v západní části 
území v širším okolí Vranova nad Dyjí. Druhý druh nese jméno 
jeřáb podyjský (S. thayensis) a jeho areál se rozpíná od Vranova 
až po Hardegg. Oba druhy jsou považovány za velmi vzácné, 
v přírodě bylo doposud nalezeno jen několik stovek exemplářů. 

2–12
mV3



cévnaté rostliny | růžovité

JEŘÁB OSKERUŠE
Sorbus domestica



8–20
m

X–XI
plod

JEŘÁB OSKERUŠE

Přestože se na oskeruši téměř zapomnělo, na jižní Mo-
ravě její pěstování zažívá renesanci. Jeřáb oskeruše 
je ovocný strom s nápadnými plody jablíčkovitého nebo 
hruškovitého tvaru, které jsou v základu žluté, ale ve tvá-
řích pěkně načervenalé od sluníčka. Z počátku chutna-
jí kysele a moučně, musí se nechat odležet, zhnědnout 
neboli zhniličkovatět, pak jsou chutné. Zpracovávají 
se do podoby marmelád i jako raritní pálenka – oskeru-
šovice. Občas lze oskeruše najít v zahradách a stromořa-
dích, méně často ve volné přírodě, kam je roznesli ptáci. 
Mohutné a staré exempláře bývají vedené jako památné 
stromy, ale za takovými bychom museli zajet ke kolegům 
do CHKO Pálava a CHKO Bílé Karpaty.

2



cévnaté rostliny | lipnicovité

KAVYL IVANŮV
Stipa pennata



V období vrcholného jara, na přelomu května a června, 
nastává magický čas. Lesostepní svahy a skalní ostrožny 
zbělají kavylem. Desítky centimetrů vysoká tráva je z dál-
ky nápadná svými péřitými osinami, které jsou výrazným 
prodloužením klasického plodu trav – obilky. Pro bělavé, 
péřité osiny se kavylům přezdívá „vousy svatého Ivana“. 
Péřité osiny však plní i praktickou funkci, díky nim vítr 
snáze unáší obilky po krajině, aby se po dopadu mohly 
zvláštním vrtivým pohybem uchytit v zemi. Kavyly jsou 
svědkové dávných dob, kdy na našem území docházelo 
k oteplování, v jehož důsledku do střední Evropy doputo-
valy stepní druhy rostlin. V Podyjí se vyskytuje především 
na jihovýchodě národního parku, i když přes skalní ost-
rohy proniká až k Zadním Hamrům ve Vranově nad Dyjí. 
Patří mezi zvláště chráněné druhy.

30–50
cmV–VI

KAVYL IVANŮV

§ 2



cévnaté rostliny | miříkovité

KERBLÍK TŘEBULE
Anthriscus cerefolium



KERBLÍK TŘEBULE

Němým svědkem historie lidského počínání v krajině je kerb-
lík třebule. Jednoletá miříkovitá rostlina příbuzná petrželi roste 
především v akátinách a v jiných na živiny bohatých křovinatých 
porostech. V biotopech, které se do chráněného území na prv-
ní pohled nehodí. Tato křoviska a lesy se formovaly desítky let 
před vyhlášením národního parku. Dnes se v rámci ochranář-
ských opatření snažíme v naší přírodě nepůvodní, zdivočelý 
akát redukovat. Ovšem i taková akátina může mít užitečnou 
roli – květy nesou nektar pro hmyz, v podrostu se daří jarním 
cibulovinám a také kerblíku třebuli – představte si – zapome-
nuté, ale znamenitě aromatické, po anýzu vonící, listové zeleni-
ně! Třebule nechyběla v rozličných rybích pokrmech, v salátech 
nebo v tvarohové pomazánce rozhudě. Na zahrádkách bychom 
ji pěstovanou viděli snad ještě ke konci 19. století, v přírodě 
a kulturní krajině Znojemska se stále samovolně udržuje.

20–70
cmIV–VII3



cévnaté rostliny | pryskyřníkovité

KONIKLEC VELKOKVĚTÝ
Pulsatilla grandis



Že by měla rostlina něco společného s koňmi a klecemi? 
Kdeže! To nám jen uniká původní a poněkud špatně vylo-
žený význam slova poniklý, tj. hlavou dolů skloněný, v bo-
tanice též nicí. Takovými květy se vyznačuje třeba koniklec 
luční (Pulsatilla pratensis), který se v našem národním par-
ku rovněž vyskytuje. Koniklec velkokvětý naopak své kvě-
ty otevírá vstříc obloze a sklání je až po odkvětu. Kvetení 
konikleců patří ke grandiózním zážitkům z jarní podyjské 
přírody. Již na přelomu března a dubna můžeme především 
ve východní části parku obdivovat záplavu zprvu k zemi 
v chlupatém hávu se choulících poupat, která se nakrátko 
rozvinou a ozáří nás nejenom modrofialovou barvou ko-
runních lístků, ale také zlatavou barvou tyčinek. Pokud snad 
krátké období kvetení propasete, nezoufejte, i po odkvětu 
jsou koniklece díky svým ochmýřeným nažkám velmi este-
tické. Tento druh je v Podyjí chráněn nejenom českou, ale 
také evropskou legislativou. 

10–15
cmIII–IV

KONIKLEC VELKOKVĚTÝ

§§ 2



cévnaté rostliny | kopřivovité

KOPŘIVA ŽAHAVKA
Urtica urens



Kdyby mohla, kopřiva by si zoufala, že si na ni lidé v po-
slední době vzpomenou jen, když se o ni omylem otřou. 
V ten moment jim dodá dávku acetylcholinu, histaminu 
a serotoninu – ano, hormonu štěstí! A člověk na to jen 
samé „Au, au, to to pálí, to to žahá.“ Kopřiva žahavka přitom 
není synonymem dobře známé kopřivy dvoudomé (Urtica 
dioica), ale svébytným druhem, který dokonce patří mezi 
vzácnější rostliny naší přírody i národního parku. Během 
staletí si žahavka zvykla na soužití s lidmi, je totiž odbor-
ně řečeno synantropním druhem. Lidé jí odjakživa uměli 
poskytnout, co potřebovala: čerstvě kypřenou půdu na za-
hrádce, úživné substráty slepičích dvorků, zanedbaná pros- 
tranství na vesnici. Jenže člověk se začal stěhovat do měst, 
slepice ani zeleninu už nepěstuje a žahavka pomalu nemá 
kde růst. V Podyjí lze kopřivu žahavku ještě spatřit zejména 
v malých vesnicích při hranicích národního parku.

5–40
cmV–XI

KOPŘIVA ŽAHAVKA

2



cévnaté rostliny | kosatcovité

KOSATEC RŮZNOBARVÝ
Iris variegata



V národním parku Podyjí má kosatec různobarvý abso-
lutní severozápadní hranici svého výskytu. Skalní terásky 
a okraje doubrav v kombinaci s teplým, suchým klima-
tem jižní Moravy tomuto druhu vyhovují, ale zároveň jej 
limitují v dalším šíření na sever. Po většinu roku našim 
zrakům uniká, protože z něj vidíme jen hustě nahloučené 
listy, ale na přelomu května a června se odvděčí několika 
velkými květy, ve kterých hraje hlavní roli žlutá barva. Za-
měříme-li se na okvětní lístky v detailu, okouzlí nás hně-
davé žilkování na bílém podkladu a také kartáček žluto-
bílých chloupků, který na ploše okvětních lístků vyrůstá. 
Ne nadarmo mají kosatce rádi všichni zahrádkáři. Přímo 
z tohoto druhu bylo dokonce vyšlechtěno mnoho za-
hradních hybridů. V přírodě je ovšem kosatec různobar-
vý vzácným druhem, ohroženým lidskou touhou odnášet 
si všechno krásné do blízkosti domova, a proto je také 
druhem zvláště chráněným.

20–40
cm§§ V–VI

KOSATEC RŮZNOBARVÝ

1



cévnaté rostliny | liliovité

KŘIVATEC ČESKÝ
Gagea bohemica



Sotva ke konci zimy naberou sluneční paprsky na intenzi-
tě, vyraší květy křivatců z podzemních cibulek. Po několik 
dní vystavují drobné zlatožluté okvětní lístky slunci, snad 
aby nabraly sílu do zbytku vegetační sezóny. Kdyby se jim 
totiž nedařilo, příští rok nevykvetou a jejich přítomnost 
by hlásily jen sotva znatelné, pokroucené, niťovité lístky. 
Křivatec český je rostlinou vybíravou. K růstu potřebuje 
místa skalnatá, jen se slabou vrstvou kyselejšího substrá-
tu a s řídkou okolní vegetací. Taková místa nalezneme 
na pásu znojemských vřesovišť, a také na prudkých sva-
zích nad Dyjí, například na Hamerských vrásách či na ra-
kouské straně v údolí Fugnitz.

2–10
cmII–III

KŘIVATEC ČESKÝ

§§ 2
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Bučiny jsou v Podyjí méně obvyklým typem lesa. Buk 
má totiž raději chladnější polohy, a proto jeho formace, 
známé odborně jako květnaté bučiny, najdeme téměř 
výhradně v nejzápadnější části národního parku. Taková 
dobře zachovalá bučina je plná starých doupných stromů, 
popadaného tlejícího dřeva a také bylin, jarních geofytů, 
které kvetou ještě před olistěním buku. Patří mezi ně i ky-
čelnice cibulkonosná. Ta vykvétá růžovými květy na konci 
dubna, ale více je známa pro své mahagonové pacibulky 
vznikající v úžlabí listů. Pacibulky představují zvláštní typ 
vegetativního rozmnožování, který rostlině nahrazuje kla-
sickou tvorbu plodů a semen. Zralá pacibulka z mateřské 
rostliny odpadne a v půdě brzy vyklíčí. Při jarních toulkách 
přírodou mohou být pacibulky kyčelnic příjemným zpest-
řením i pro nás, protože chutí připomínají ředkvičky.

30–60
cmIV–V

KYČELNICE CIBULKONOSNÁ

3



cévnaté rostliny | pryskyřníkovité

LAKUŠNÍK VZPLÝVAVÝ
Batrachium fluitans



Průlomové údolí Dyje patří k nejkrásnějším krajinám 
střední Evropy. Řeka se zde po miliony let zařezávala 
do hornin Českého masivu, aby klikatou cestou údo-
lím kolem vysokých skalních ostrohů našla svobodu 
v široké nížině Dyjsko-svrateckého úvalu. Dyje je řekou 
studenou a rozvážnou, na čemž se ve 30. letech 20. sto-
letí podepsala výstavba vodní nádrže Vranov. I přesto 
je hostitelkou řady zajímavých organismů. Tím nejdel-
ším organismem je překvapivě vodní rostlina – lakušník 
vzplývavý, jehož lodyhy dorůstají i šesti metrů délky. 
Lakušníky na vodní hladině z dálky připomínají spíše 
povlaky řas, ale v době květu posypou hladinu záp- 
lavou bílých květů. Podíváme-li se na květy v detailu, 
poznáme blízkou příbuznost lakušníků s pryskyřníky. 
Bujné porosty lze pozorovat z hraničního mostu pod 
Hardeckou vyhlídkou.

0,4–6
mV–VIII

LAKUŠNÍK VZPLÝVAVÝ

3
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Lilie zlatohlavá se postupem času stala univerzálním 
symbolem ochrany přírody. Kombinuje v sobě krásu 
velkých růžových květů, vznešenost sošného vzrůstu 
a její nález je pokaždé magickým okamžikem. Sice v ce-
lorepublikovém měřítku patří k druhům méně vzácným, 
i tak je řazena mezi zvláště chráněné druhy. Lilie zlato-
hlavá je stínomilná lesní bylina, kterou snadno poznáme 
i mimo dobu kvetení podle listů uspořádaných v boha-
tých přeslenech. A proč se jmenuje zlatohlavá nebo též 
zlatohlávek? Jedni tvrdí, že druhový název odkazuje 
k žlutavé barvě cibule, podzemnímu orgánu, ve kterém 
lilie přečkává zimní období. Druzí vidí spojitost názvu 
se starobylým označením brokátu se zlatými vlákny, ne-
boli zlatohlavu.

40–150
cmVI–VII

LILIE ZLATOHLAVÁ

2§



cévnaté rostliny | jitrocelovité

LNICE KRUČINKOLISTÁ
Linaria genistifolia



Lnice kručinkolistá je v Podyjí zástupcem květeny pro-
sluněných východoevropských stepí. Exoticky vypa-
dající rostlina je příbuzná dobře známé lnice květel 
(Linaria vulgaris). Zaujme statným rozkošatělým vzrůs-
tem a drobnými žlutými květy, které na vřesovišti září 
po celé léto. Tuhé, kožovité lístky se podobají listům 
drobných keříků rodu kručinka (Genista), které na vře-
sovištích rovněž rostou.

30–100
cm

VI–IX

LNICE KRUČINKOLISTÁ

2



cévnaté rostliny | vrabečnicovité

LÝKOVEC JEDOVATÝ
Daphne mezereum



Příroda vstává, když lýkovec jedovatý začíná na začátku 
března kvést. Po lesích se rozvine omamná vůně z jeho 
drobných růžových kvítků, které raší přímo z nahých, 
ještě neolistěných větviček. Postupem vegetační sezóny 
se z lýkovce stane nenápadný keřík maskovaný zelenou 
barvou okolní vegetace, tedy až do okamžiku, než v létě 
dozrají jeho nápadné červené peckovice. Ty jsou ovšem, 
stejně jako zbytek rostliny, pro obsah esteru mezereinu 
a mnoha dalších látek prudce jedovaté. Pro nic za nic 
se mu lidově neříká čertovo lejko či mordýř lidský.

30–100
cm

III–IV

LÝKOVEC JEDOVATÝ

3



cévnaté rostliny | vrabečnicovité

LÝKOVEC VONNÝ
Daphne cneorum



Lýkovec vonný je mnohem menším a méně známým 
příbuzným lýkovce jedovatého. V čem jej ovšem předčí, 
je jeho vzácnost, patří totiž k nejvzácnějším rostlinám 
nejenom Národního parku Podyjí, ale celého Česka. 
Na této smutné skutečnosti se v minulosti podepsalo 
především ničení a zarůstání jeho přirozených stanovišť 
– suchých a světlých doubrav a borů, výslunných lesních 
lemů. Tam, kde jsme jej stihli územně chránit, vytváří 
tento plazivý keřík obvykle jen menší populace citlivé 
na jakékoli výraznější výkyvy stanovištních podmínek. 
Zajímá vás, zda skutečně voní? Ano, výrazné až omam-
né aroma sdílí stejně jako jedovatost se svým příbuz-
ným lýkovcem jedovatým.

LÝKOVEC VONNÝ

10–30
cm

IV–V1§§§



cévnaté rostliny | miříkovité

MÁČKA LADNÍ
Eryngium campestre



Máčku ladní si do paměti nejlépe vryjeme, když si omy-
lem sedneme do trávníku, kde na jaře raší její tuhé, kožo-
vité a nesmírně pichlavé listy. Ty mají pro rostlinu prak-
tickou funkci, chrání jí před okusem býložravci a zároveň 
díky nim rostlina snáze hospodaří s vodou. Roste ob-
vykle na výhřevných, suchých trávnících a na vřesoviš- 
tích, kde je o vodu nouze. V letních měsících už máčky 
dosahují několika desítek centimetrů a jejich kulovitý 
tvar je na stanovištích nápadný. Na podzim spodní část 
rostliny uhnije a celý trs se s pomocí větru začne kutálet 
po okolí. Možná nám to připomene záběry z westerno-
vého městečka, ale opět to má jednoduchý a praktický 
účel – šíření semen. Pro takovou strategii šíření se mezi 
odborníky vžil výraz „stepní běžec“.

30–60
cm

VII–VIII

MÁČKA LADNÍ

3



cévnaté rostliny | růžovité

MIŠPULE NĚMECKÁ
Mespilus germanica



Mišpule klame svým druhovým názvem. Carl Linné, 
autor latinského pojmenování, si totiž zřejmě my-
slel, že tento strom pochází z Německa, kde se v 18. 
století s oblibou pěstoval pro chutné plody. Mišpule 
však pochází z teplých krajin východního Středomoří, 
ze starobylé Levanty, odkud se po staletí šířila na se-
ver, do střední Evropy. Sláva mišpule s německým oby-
vatelstvem doputovala i na Znojemsko, do Podyjí, kde 
nechyběla na zahradách a v ovocných sadech. Podob-
ně jako jeřáb oskeruše se i mišpule sklízí při prvních 
mrazících. Plody mají lahodnou, pikantní chuť a nejví-
ce se hodí k výrobě marmelád. Po světových válkách 
se na tento netradiční ovocný strom zapomnělo. Správa 
národního parku se zašlou slávu mišpule snaží obnovit 
a desítky sazenic ze starých místních odrůd nechala vy-
sadit například na Hradišťské terasy u Znojma.

2–5
m

X–XII
plod

MIŠPULE NĚMECKÁ

2
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Víte, co také dělají pracovníci správy národního parku 
v červenci? Plaví se po Dyji na raftech a bedlivě pozorují 
břehy, kde vyhlíží a následně likvidují statné rostliny in-
vazní netýkavky žláznaté. Ta se v Podyjí poprvé objevila 
teprve v 90. letech 20. století a postupně osidlovala bře-
hové porosty. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednole-
tou rostlinu s chudým kořenovým systémem, nejsnaz-
ším způsobem její likvidace je ruční vytrhávání. Člověk 
však musí být při tomto počínání důsledný. Netýkavka 
je schopna zakořenit ze zapomenutého kousku lodyhy, 
opět vykvést, vyprodukovat stovky semen, které z do-
zrálých plodů následně rozstřelí do okolí. S likvidací 
může pomoci každý návštěvník, obzvláště má-li v ob-
libě netradiční plodiny a chutě. Květy netýkavek jsou 
totiž jedlé a dá se z nich klasickým způsobem připravit 
marmeláda nebo sirup.

0,7–3
m

NETÝKAVKA ŽLÁZNATÁ

2 VII–X
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Latinský název této rostliny – Colchicum – je odvozený od bájné 
Kolchidy, země pod Kavkazem, kam ve starých řeckých bájích pluli 
stateční Argonauti pro zlaté rouno. Neméně bájný je i název čes-
ký – ocún, který má již praslovanský původ. A ocún jako by šel 
dokonce proti zákonitostem přírody. Na podzim, v době zrání 
a sklizně, se z hlubokého podzemí na podyjských loukách vyno-
ří růžové trubkovité květy ocúnů. Teprve na jaře se objeví i listy 
a prodlužující se lodyha vynáší z půdy tobolku se semeny po loň-
ských opylených květech. 
Guillame Apollinaire dokonce o ocúnech básnil:

„Podzimní pastviny jsou krásné na pohled
Krávy co pasou se
Spásají zvolna jed
To ocún kvete tam – má zbarvení tvých víček
Pod tvýma očima je tmavý půlměsíček…“

A přestože výstižně upozornil na jedovatost této byliny, chování 
zvěře odhadl špatně. Zvěř se při pastvě ocúnům zdaleka vyhýbá, 
protože alkaloid kolchicin je toxický stejně pro zvířenu, jako pro 
lidi. Vlastností kolchicinu se ovšem využívá v medicíně například 
při léčbě záchvatů dny.

10–40
cm

VIII–IX

OCÚN JESENNÍ

3



cévnaté rostliny | ochmetovité

OCHMET EVROPSKÝ
Loranthus europaeus



Lidově se ochmetu říká jmelí žluté nebo také mejlí du-
bové. Díky tomu rovnou víme, jak vzdálenější příbuzný 
jmelí vypadá a kde roste. Ochmet řadíme mezi polopa-
razitické rostliny, které jsou zelené a schopné fotosynté-
zy, ale zároveň jsou skrze speciální orgán (haustorium) 
napojené na dřeviny, z nichž čerpají vodu a živiny. Celý 
proces připomíná bujaré hodování u trpělivého hosti-
tele. Téměř výhradním hostitelem takového ochmetu 
jsou duby, na kterých při vhodných podmínkách vytváří 
až metr velké kulovité útvary. Občas je pro dub hosti-
na příliš vyčerpávající a může vést až k úhynu stromu. 
Od jmelí odlišíme ochmet snadno podle na zimu opa-
davých listů a žlutých plodů, které jsou významným 
zdrojem potravy pro ptactvo v zimním období.

XI–XII
plod

OCHMET EVROPSKÝ

2 40–100
cm



cévnaté rostliny | hvězdnicové

OMAN OKO KRISTOVO
Inula oculus-christi



K těm botanicky nejpěknějším událostem vrcholné-
ho léta v Podyjí patří čas, kdy na skalnatých stráních 
a v rozvolněných doubravách vykvetou dva velmi po-
dobní zástupci hvězdnicovitých rostlin – oman oko Kris-
tovo a volovec vrbolistý. Oba druhy mají květy jako slu-
níčka, ale botanici raději mluví o žlutých ligulách okra-
jových květů úboru. Oman se také vyznačuje hustým 
běloplstnatým povrchem lodyh a listů, a tak jej nejsnáze 
odlišíme od volovce. V rámci národního parku můžeme 
tento druh omanu vidět na skalních ostrožnách od Znoj- 
ma až po Hardeckou vyhlídku. V rámci České republiky 
patří mezi vzácné a zvláště chráněné druhy, jeho přiro-
zený výskyt je omezen pouze na jižní Moravu.

20–40
cmVI–VIII

OMAN OKO KRISTOVO

3§
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Staří bylináři považovali jedhoj za univerzální proti-
jed vůči všelijakým bylinným jedům i hadímu uštknutí. 
Ve skutečnosti je jen o něco méně jedovatý než příbuz-
ný oměj šalamounek (Aconitum plicatum) či oměj vlčí 
mor (Aconitum lycoctonum). S omějem vlčím morem 
sdílí žlutou barvu květů, ovšem jedhoj má úzce čárko-
vité listy, podle kterých se snadno pozná i mimo dobu 
kvetení. Ta nastává v  létě, kdy v lemech listnatých lesů 
a křovitých strání vykvétají až metr vysoké rostliny. 
Oměj jedhoj je vzácným a zvláště chráněným druhem, 
který se v rámci Česka téměř výhradně vyskytuje v Ná-
rodním parku Podyjí.

VI–IX

OMĚJ JEDHOJ

§§ 1 25–100
cm



O
ST

RO
PE

S 
TR

U
BI

L
O

no
po

rd
um

 a
ca

nt
hi

um

cé
vn

at
é 

ro
st

lin
y 

| h
vě

zd
ni

co
vé



Označit rostlinu za plevel není v očích botanika žádnou uráž-
kou. Plevele jsou běžnou součástí naší přírody a provázejí člo-
věka od chvíle, kdy se usadil a začal být zemědělcem. Mnoha 
druhům soužití s člověkem vyhovuje, ovšem ne vždy to lidé 
vidí stejně. Někdy jsou plevele na polích a zahradách oprav-
du úporné, jiné se zaměřují spíše jen na polní okraje nebo 
upozorňují na místa opuštěná a všelijak zanedbaná. Do dru-
hé skupiny patří ostropes trubil. Statná, bílou plstí pokrytá, 
pichlavá dvouletá bylina, která roste jako solitéra, ale také 
umí vytvořit bujný porost. Na rozdíl od dnes pěstovaného 
a do přírody utíkajícího ostropestřce mariánského je ostropes 
z naší přírody znám již z neolitického období. S ostropsem 
se nejčastěji setkáme na okrajích silnic, polí i suchých tráv-
níků. Preferuje místa výhřevná a permanentně osluněná. Pro 
jižní Moravu, resp. východní část Podyjí je natolik typickou 
bylinou, že jej snadno rozpoznáte i z jedoucího auta. Kli-
ma posledních let mu značně vyhovuje a postupně proniká 
do vyšších a dříve chladnějších koutů Česka.

0,5–2,5
m

OSTROPES TRUBIL

3 VII–IX
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Ostřice jsou bohatým a téměř všudypřítomným rodem rostlin. 
Jen mají v lidských očích tu smůlu, že neoplývají velkými ba-
revnými květy a jsou si vzájemně na první pohled podobné. 
Přesto i Karel Kryl v Jeřabinách o ostřicích zpíval a vykonal tím 
botanice vpravdě medvědí službu.

„Na břehu řeky roste tráva ostřice,
Prý přišli včas, však vtrhli jako vichřice…“

Je totiž záhodno upozornit, že ostřice jsou sice travám po-
dobné, ale liší se od nich v mnoha morfologických znacích. 
Nejčastěji mají ostrý trojboký stonek, na kterém bychom mar-
ně hledali pro trávy tolik typická kolénka. Zato skutečně umí 
nejen ostrým stonkem, ale též listy nepříjemně pořezat ruku, 
na což odkazuje jejich název. V národním parku se vyskytu-
je několik desítek druhů ostřic, mezi které patří i vlhkomilný 
druh mokřadních luk a okrajů rybníků – ostřice dvouřadá. 
Ta se na loukách šíří podzemními výběžky a zejména v západ-
ní části Podyjí na několika lokalitách vytváří bohatší populace.

30–80
cm

OSTŘICE DVOUŘADÁ

2 V–VI
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Podražec křovištní je nezaměnitelnou bylinou podyjské 
přírody. V době kvetení jeho žluté trumpetovité květy září 
na loukách a v lesních lemech. Hnilobná vůně květů je ov-
šem lákavá především pro dvoukřídlý hmyz. Květy fungují 
jako důmyslné hmyzí pasti se speciálním mechanismem 
vnitřního ochlupení. Dolů sčesané chlupy pustí hmyz dov- 
nitř květu, ale dokud ve spodní širší části květu nedojde 
k opylení (přenosu pylu na bliznu), nemůže se z chlupa-
té pasti nebohý tvor dostat ven. Rostlina byla dříve výz- 
namná i v lidovém léčitelství. Obsahu kyseliny aristolo-
chové se využívalo k léčbě všelijakých lidských neduhů. 
Nic se ovšem nemá přehánět, což byl s podražcem častý 
problém, který vedl k otravám. Kdo si ovšem na podražci 
může pochutnávat do sytosti? Přeci housenky vzácného 
jihomoravského motýla – pestrokřídlece podražcového, 
pro ně je naopak podražec jedinou živnou rostlinou.

20–80
cm

PODRAŽEC KŘOVIŠTNÍ

2 V–VII



cévnaté rostliny | révovité

RÉVA VINNÁ
Vitis vinifera



Révu vinnou na Znojemsku známe prý už z dob starých 
Římanů. Plodí zde ušlechtilé bobule, které se pod ruka-
ma zkušených vinařů mění v blahodárný, opojný nápoj, 
ale jsou dobré i jen tak, z ruky do pusy. Podyjí se může 
chlubit vinicí přímo v srdci národního parku. Jmenuje 
se Šobes podle prosluněných jižních svahů stejnojmen-
ného vrchu a v současnosti nese révu osmi různých 
odrůd, třeba vlašského a rýnského ryzlinku. Šobeskou 
vinici doplňuje meruňkový sad, a také líhniště pro vzác-
ného obyvatele národního parku – užovku stromovou. 
Spojení přírody a člověka má v tomto malebném koutu 
ten správný rozměr. Vinice však uvidíme téměř v celé 
délce ochranného pásma východní části parku, od Znoj- 
ma až po Hnanice, a k jejich poznávání lze využít třeba 
Popický okruh.

IX–XI
plod

RÉVA VINNÁ

3 2–30
m
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Mezi Čížovem a Vranovem nad Dyjí se rozkládají Ledové 
sluje – proudy balvanů, skalních rozsedlin a jeskyní scho-
vaných v suťových lesích. I v horkém létě je v těchto čás-
tech parku teplota mnohem nižší a my můžeme na vlast-
ní kůži cítit, jak chlad stoupá vzhůru skrze bloky rulových 
kamenů. Mrazové procesy a zvětrávání se na vzniku 
Ledových slují podílely největší měrou. A byť z popisu 
můžeme usuzovat, že sluje jsou místem nehostinným, 
ve skutečnosti jsou naopak domovem pro řadu druhů 
netopýrů, pavouků, ale také mechů, mezi které řadíme 
i rokytník krátkozubý. Tento, nad běžné poměry statný, 
lesklý mech byl v Podyjí objeven během rozsáhlého ma-
pování v 90. letech minulého století, kdy mohli přírodo-
vědci opět vstoupit do kraje dlouho skrytého za želez-
nou oponou. Rokytník na balvanech vytváří nápadnou 
pokrývku, která může dosahovat i desítek dm2.

I–XII

ROKYTNÍK KRÁTKOZOBÝ

1 1–10
cm



cévnaté rostliny | růžovité

RŮŽE GALSKÁ
Rosa gallica



Kromě běžné růže šípkové (Rosa canina) se na území 
národního parku setkáme s několika dalšími druhy růží. 
Jejich určování zvládne většinou jen oko ostříleného 
odborníka, ale třeba zrovna růži galskou může poznat 
i laik. Tento nízký, málo větvený keřík tvoří na suchých 
mezích řídké, ale za dobrých podmínek poměrně roz-
lehlé porosty. Na jeho větévkách vidíme jen jehličkovité, 
nachově červené ostny. Co je na této růži nejpoutavější, 
to jsou bezesporu její až 5 cm veliké květy. V národním 
parku roste roztroušeně na výhřevných místech předev- 
ším v okolí Čížova, Mašovice a od Znojma po Hnanice, 
mnohde ovšem její populace slábnou a ustupují konku-
renci statnějších keřů a stromů.

VI–VII

RŮŽE GALSKÁ

3 30–100
cm



cévnaté rostliny | řešetlákovité

ŘEŠETLÁK POČISTIVÝ
Rhamnus cathartica



Řešetlák patří k mnoha užitečným rostlinám, jejichž 
účinků se s odklonem od lidového léčitelství a řemes-
la přestalo užívat. Slovo počistivý v druhovém názvu 
tohoto nevysokého, košatého keře odkazuje k silně 
projímavým účinkům plodů a kůry. Nezralé peckovice 
se ve spojení s kamencem uplatnily jako sytě zelené 
barvivo. Tvrdé dřevo s růžovým jádrem našlo uplatnění 
pro výrobu dekorací. Řešetlák je univerzálním průvod-
cem keřnatých lemů, dobře snáší sucho, ale také měst-
ské exhalace. Pozorovat jej můžete třeba při procházce 
popickou naučnou stezkou.

V–VI

ŘEŠETLÁK POČISTIVÝ

3 1,5–4
m



cévnaté rostliny | hvězdnicové

SMIL PÍSEČNÝ
Helichrysum arenarium



Dnes již vzácně roste tato slaměnkám podobná rostlina 
v české přírodě. Na jejím ústupu se podepsalo ničení 
a zarůstání biotopů, zejména písčin a vřesovišť, stejně 
jako intenzivní sběr kdysi oblíbené skalničky, léčivé by-
liny a součásti květinových suchých vazeb. Výskyt smi-
lu je v národním parku soustředěn na suché trávníky 
a vřesoviště ve východní části území. Zde kvete od červ-
na až do babího léta a často stačí drobný déšť, aby tato 
slaměná rostlina opět zazářila svými kanárkově žlutými 
květy.

10–40
cmVI–X

SMIL PÍSEČNÝ

§§ 2



cévnaté rostliny | amarylkovité

SNĚŽENKA PODSNĚŽNÍK
Galanthus nivalis



Oblíbený posel jara vykvétá nejčastěji do předjarních 
plískanic, kdy oblevu střídá nová sněhová nadílka, ho-
lomráz či déšť. V minulosti se často stávalo, že sně-
ženka se na povrch zemský drala skrze sníh, a proto 
si nese druhový název podsněžník. Sněženka je vybíra-
vá na úživnou půdu, a proto roste především v lužních 
lesích v nivách nížinných částí řek. V Podyjí sněženky 
dávají přednost loukám a lesním okrajům. Sněženka do-
platila na svou něžnou krásu a na mnoha místech Česka 
se stala běžnější na zahrádkách než ve volné přírodě. 
Zejména proto je řazena mezi zvláště chráněné druhy 
naší přírody.

10–30
cmII–IV

SNĚŽENKA PODSNĚŽNÍK

2§



cévnaté rostliny | brukvovité

TAŘICE SKALNÍ
Aurinia saxatilis



Strmé skály nad Dyjí v dubnu zahoří žlutou barvou 
květů tařice skalní. Tařice kvete sice krátce, ale velmi 
intenzivně a s oblibou se pěstuje v mnoha kultivarech 
na skalkách a zídkách. Dekorativní jsou i její plody, 
pukavé šešulky s křídlatými semeny, které se větrem 
snadno šíří. Divoká tařice patří k vzácnějším druhům 
české květeny, jež mají centrum svého areálu posunuté 
do jižní Evropy, a ve středoevropských končinách jejich 
rozšíření vyznívá.

10–30
cmIV–V

TAŘICE SKALNÍ

3§
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Už podle názvu je trávnička kvítkem rozmilým. Travám 
jsou snad podobné jen její jehlicovité listy, jinak je byli-
nou v našich krajinách nezaměnitelnou. Pozná se lehce 
podle staženého strboulu růžových květů, které vy-
růstají na dlouhých stvolech. Za vhodných podmínek 
obvykle kvete od jara do podzimu. Trávničky jsou ne-
náročné byliny, které preferují chudé a kyselé půdy, na-
opak nesnáší vápník, jsou tzv. kalcifóbní. Není tedy divu, 
že vřesoviště, písčiny a suché bory jsou pro ně ideálním 
stanovištěm.

10–50
cmV–IX

TRÁVNIČKA OBECNÁ

3
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Nebezpečná kráska. Takovým přídomkem bychom klid-
ně mohli častovat třemdavu bílou. Sošná bylina vykvétá 
na lesostepních stráních v období vrcholícího jara velký-
mi bílými květy s nápadným růžovým žilkováním. Strh-
ne na sebe veškerou pozornost, každý by se chtěl po-
kochat z blízka či si přivonět ke květům, z nichž do okolí 
vzlíná vůně citrusů. Ostatně třemdavy jsou v české pří-
rodě jedinými zástupci čeledi routovitých, kam se řadí 
právě citrusy. Routovité se vyznačují obsahem aroma-
tických látek a olejů, které sice příjemně voní, ale mo-
hou být člověku nebezpečné. Obzvláště za slunných dní 
při styku s lidskou pokožkou mohou vyvolat silné aler-
gické reakce, způsobit puchýře či popáleniny. Třemdavu 
je rozumné obdivovat z bezpečné vzdálenosti.

40–100
cmV–VI

TŘEMDAVA BÍLÁ

2§
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Zdánlivě nelichotivý český název této rostliny vznikl 
prostým překladem latinského názvu vycházejícího 
ze slovního spojení bos (vůl) a opthalmos (oko). Květy 
volovců a obecně hvězdnicovitých rostlin opravdu při-
pomínají oči. Kombinují totiž plodné nenápadné trub-
kovité květy ve středu a neplodné jazykovité květy 
s dlouhými ligulami při okrajích, které slouží jen k přilá-
kání hmyzu a ostatně i lidské pozornosti. I proto se vo-
lovce objevují jako pěstované rostliny na zahrádkách. 
V moravské přírodě je ovšem pouze jediné místo, kde 
bychom divoké volovce mohli spatřit. Jsou jím skalnaté 
a křovité vápencové stráně pod Hardeckou vyhlídkou, 
kam volovec doputoval ze svého primárně alpského 
areálu. Není divu, že patří mezi přísně chráněné druhy 
naší přírody.

VOLOVEC VRBOLISTÝ

20–60
cm

VI–IX1§§§
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Nezaměnitelnou travinou letních vyprahlých skalnatých 
strání a suchých mezí je vousatka prstnatá. V době, kdy 
většina trav už dávno trousí obilky, vousatka začíná prs-
tovitě rozevírat své nápadné květenství tvořené 5 až  
7 lichoklasy. Vousatka je podobně jako kavyl zástupcem 
stepní květeny dalekých východních krajin. V národním 
parku roste především v otevřené rozvolněné vegetaci 
ve východní části, ale údolím Dyje proniká přes Hardec-
kou vyhlídku až po vranovskou přehradu, kde je ovšem 
její výskyt vzácností.

VOUSATKA PRSTNATÁ

15–60
cm

VII–IX2



cévnaté rostliny | vřesovcovité

VŘES OBECNÝ
Calluna vulgaris



Vřesoviště jsou jedním ze symbolů Národního parku Po-
dyjí. Nejznámější z nich – Havranické vřesoviště a Kraví 
horu – najdeme při východním okraji parku. Při toulkách 
vřesovými porosty je záhodno připomenout pastvu, která 
vřesoviště po staletí formovala. Nebýt pastvy, měli bychom 
na těchto místech druhově poměrně chudou acidofilní 
doubravu. Vřes považují botanikové za vyslance Hercy-
nie, regionu s geologicky starým a kyselým horninovým 
podkladem zaujímajícím značnou část Česka. V Podyjí vřes 
vyznívá a ve vápencových oblastech jižní Moravy se stá-
vá ojedinělým druhem. U jiných, třeba stepních druhů 
je tomu přesně naopak. Podyjská vřesoviště jsou místem 
zajímavých setkání rostlinných poutníků, kteří nachází limi-
ty pro svůj růst právě zde a dělají tak z vřesovišť jedinečný 
biotop hodný náležité péče a ochrany.

VŘES OBECNÝ

15–50
cm

VII–IX2
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První kvetoucí orchidejí v Podyjí bývá na konci dubna 
vstavač kukačka. Klasy temně nachových, někdy rů-
žových a vzácně bílých květů znenadání vykouknou 
na zdejších suchých mezích a vřesovištích. Za chladněj-
šího a deštivějšího jara kvetou kukačky ještě na začát-
ku června. Krásný zážitek kalí skutečnost, že kukačka 
je v republikovém kontextu velmi vzácným druhem, 
který ustoupil z více než 90 % historických lokalit. Pryč 
jsou tedy časy, kdy se tomuto druhu říkalo vstavač 
obecný či také vstavač polní a trhal se pro okrasu do vá-
ziček. Dnešní populace jsou přísně chráněné a jsou spí-
še vzpomínkou na krajinu extenzivního zemědělství, 
pastvy a suchých mezí oddělujících drobné polnosti.

5–40
cmIV–VI

VSTAVAČ KUKAČKA

§§ 3
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Mezi naše mohutnější orchideje patří vstavač vojenský. 
Jeho militantní druhový název odkazuje ke tvaru kvě-
tů, jejichž lístky jsou srostlé v nápadně vydutou přilbici 
připomínající vojenskou helmu. Na skalnatých stráních 
a v suchých světlinách doubrav vykvétá v květnu hustě 
válcovitým květenstvím, které zabírá až polovinu délky 
rostliny. V národním parku tato silně ohrožená a chrá-
něná orchidej roste výhradně na vápencových lokali-
tách v okolí Čížova a Hardeggu.

20–50
cmV–VI

VSTAVAČ VOJENSKÝ

§§ 1
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Zárazy jsou ekologicky fascinujícími rostlinami, cizopas-
níky, kteří jsou v básnicky přeneseném významu tělem 
i duší svázaní se svými hostiteli. Zárazy jsou nezelené 
a tedy neschopné fotosyntézy, považujeme je za tzv. 
obligátní parazity na kořenech rostlin. Svého hosti-
tele si pečlivě vybírají, například záraza bílá parazitu-
je především na mateřídouškách. V Podyjí je k vidění 
na skalních teráskách a v sušších trávnících, více lokalit 
se nachází ve střední a východní části národního parku. 
V subtropech umí některé druhy záraz napáchat značné 
škody na zemědělských plodinách, u nás jsou naopak 
vzácnými a citlivými indikátory zachovalých stanovišť.

10–60
cmV–VIII

ZÁRAZA BÍLÁ

1
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