
ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ DRUHY CÉVNATÝCH ROSTLIN NÁRODNÍHO 
PARKU PODYJÍ  

Zdeněk Musil, Správa Národního parku Podyjí (stav ke dni 20.2.2008) 
 (! – výskyt druhu je třeba ověřit), (N – druh v posl. letech nezvěstný) 

 
Kriticky ohrožené (12 druhů): 
bažanka vejčitá (Mercurialis ovata) 
bělolist žlutavý (Filago lutescens) 
divizna ozdobná (Verbascum speciosum) 
kýchavice černá (Veratrum nigrum) 
lýkovec vonný (Daphne cneorum) 
ostřice ječmenovitá (Carex hordeistichos) 
pískavice thesalská (Trigonella monspeliaca) ! 
ploštičník evropský (Cimicifuga europaea) 
prorostlík prutnatý (Bupleurum affine) ! 
svízelka piemontská (Cruciata pedemontana) ! 
volovec vrbolistý (Buphthalmum salicifolium) 
zapalička největší (Tordylium maximum) 
 
Silně ohrožené (26 druhů): 
česnek hranatý (Allium angulosum) 
kavyl chlupatý (Stipa dasyphylla) ! 
kavyl sličný (Stipa pulcherrima) ! 
koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. 
bohemica) 
koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) (bernská 
konvence, NATURA 2000) 
korálice trojklaná (Corallorhiza trifida) ! 
kosatec nízký (Iris pumila) (pouze v OP) 
kosatec různobarvý (Iris variegata) 
kosatec sibiřský (Iris sibirica) 
křivatec český (Gagea bohemica) 
lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites) 
oman německý (Inula germanica) 
oměj jedhoj (Aconitum anthora) 
potočnice lékařská (Nasturtium officinale) (pouze v OP) 
prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina) 
pryšec hranatý (Euphorbia angulata) 
pryskyřník illyrský (Ranunculus illyricus) 
přeslička zimní (Equisetum hyemale) ! 
smil písečný (Helichrysum arenarium) 
střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) (bernská 
konvence, NATURA 2000) 
tis červený (Taxus baccata) 
topolovka bledá (Alcea biennis) 
vstavač nachový (Orchis purpurea) 
vstavač kukačka (Orchis morio) 
vstavač osmahlý (Orchis ustulata)  
vstavač vojenský (Orchis militaris) 
-------------------------------------------------------------------- 
Již za OP:  
KO:ostřice úzkolistá (Carex stenophylla)! 
SO:ostřice černoklasá (Carex melanostachya)  
 
(Nomenklatura i české jmenosloví vycházejí z Klíče ke květeně 
České republiky (KUBÁT et al. 2002).) 
 

Ohrožené (37 druhů): 
brambořík nachový (Cyclamen purpurascens) 
divizna brunátná (Verbascum phoeniceum) 
dřín jarní (Cornus mas) 
dub pýřitý (šipák) (Quercus pubescens) 
dvojštítek hladkoplodý proměnlivý (Biscutella 
laevigata subsp. varia) 
hořec křížatý (Gentiana cruciata) 
hvězdnice chlumní (Aster amellus) 
hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris) 
chrpa chlumní (Centaurea triumfettii subsp. 
axillaris) 
kavyl Ivanův (Stipa pennata) 
kozinec dánský (Astragalus danicus) ! 
kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis) ! 
kručinka křídlatá (Genista sagittalis) 
kruštík modrofialový (Epipactis purpurata) ! 
lilie zlatohlavá (Lilium martagon) 
lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera) 
medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum) 
měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva) 
modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum) 
mochna skalní (Potentilla rupestris) 
okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) 
oman oko Kristovo (Inula oculus-christi) 
oměj pestrý (Aconitum variegatum) ! 
oměj vlčí mor (Aconitum lycoctonum) ! 
ostřice tlapkatá (Carex pediformis) 
ostřice Davallova (Carex davalliana) 
pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea) 
plamének přímý (Clematis recta) 
prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii) N 
prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) 
sasanka lesní (Anemone sylvestris) 
sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) 
tařice skalní Arduinova (Aurinia saxatilis subsp. 
arduini) 
tolije bahenní (Parnassia palustris) N 
třemdava bílá (Dictamnus albus) 
upolín nejvyšší (Trollius altissimus) 
vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) 
vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha) 
zvonek boloňský (Campanula bononiensis) 
[Celkem 75 druhů (nepočítány N)] 
---------------------------------------------------------- 
Zvláště chráněné druhy hub: 
KO: káčovka ploská (Biscogniauxia simplicior)! 
SO:mozkovka rosolovitá (Ascotremella faginea)! 


