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BESKYDY – KRAJINA, KVĚTENA A ČLOVĚK

Území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Beskydy bezesporu patří k floristicky zajímavým 
místům České republiky. Roste tady přes 1 100 druhů vyšších cévnatých rostlin, 20 % z nich 
je dnes zařazeno do Červeného seznamu mezi ohrožené druhy. 

Krajina Beskyd ovlivněná rukou člověka je z těch nejmladších v České republice – utvářet ji začalo až 
od 16. století karpatské pastevectví a malorolnické hospodaření. Postupně vznikala mozaika lidských 
sídel a  různých typů stanovišť – luk, pastvin, mokřadů, polí, remízů, lesů. Všimněte si, že taková 
struktura krajiny je v  naší republice jedinečná! Tuto „tradiční krajinu“ můžeme dodnes obdivovat 
hlavně v jižní části Beskyd (Javorníkách a Vsetínských vrších).

Velké bohatství vzácných i  těch běžnějších rostlin se zachovalo tam, kde se dosud tradičně hospo-
daří, nebo naopak na nepřístupných, člověkem jen málo dotčených místech, kde stále zůstává pra-
les. V rámci České republiky jsou Beskydy význačné také výskytem rostlin vázaných na karpatskou 
(nebo karpatsko-alpskou) květennou oblast.  

Tato útlá knížečka nepojme všechny vzácné rostliny, které bychom rádi představili. Vybra-
li jsme z nich jen ukázku, kterou chceme alespoň poodhalit skutečné botanické bohatství 
Beskyd. 

V textu používáme pojem „Beskydy“ pro celé území CHKO Beskydy.
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Tím podstatným, co určuje, jaké druhy rostlin 
a jaké typy vegetace v krajině najdeme, jsou pří-
rodní podmínky – geomorfologické, geologické, 
pedologické, nadmořská výška, klima, ... 

Beskydy jsou součástí rozsáhlého horského pásma 
Karpat, táhnoucího se od Rumunska přes Ukrajinu, 
Polsko a Slovensko až na východ Moravy. Horopis-
ně zahrnují Moravskoslezské Beskydy, Rožnovskou 
brázdu, Vsetínské vrchy a Javorníky, okrajově i Pod-
beskydskou pahorkatinu a Jablunkovskou brázdu. 

Horninovým podkladem jsou flyšová souvrství – 
střídající se vrstvy pískovců, jílovců a slepenců. V již-
ní části Beskyd (na sever po údolí Rožnovské Bečvy 
a východně od toku Bílé Ostravice) najdeme jílovce, 
pískovce a slepence zčásti vápnité (tzv. magurský 
flyš), v  severní části Beskyd jsou naopak nevápnité 
a velmi odolné horniny (tzv. godulský flyš). 

Jednotlivé vrstvy hornin po sobě mohou klouzat – 
na povrchu tento jev pozorujeme jako sesuv. Sesuvy 
jsou pro Beskydy typické, i když je často ani nevní-
máme – projevují se jako nerovnosti nebo drobné 
trhlinky půdy. I drobné sesuvy však mohou uvolnit 
prostor podzemní vodě a iniciovat vznik svahových 
pramenišť. Vzácnější velké sesuvy dosahují plochy 
několika hektarů – i takové v Beskydech máme. 

Převažujícím půdním typem jsou hnědé lesní půdy (kambizemě), ve vyšších polohách vyluhované 
podzoly, jen ojediněle se objevují periodicky převlhčované a vysušované pseudogleje. 

Průměrné roční teploty vzduchu i  úhrny srážek se silně mění s  nadmořskou výš-
kou. Nejteplejší je oblast kolem Vsetína (7 °C), nejchladnější je vrchol Lysé hory  
(2,6 °C). Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje od 750 mm v údolích po 1469 mm ve vrcholových 
partiích Lysé hory. 

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY BESKYD
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Dnes si již nedokážeme Beskydy představit jako nekonečný prales, který tu byl až do počát-
ku 16. století. Od té doby lesy prošly velkými změnami. Před více než 200 lety, v době, kdy 
se na beskydských kopcích páslo několik desítek tisíc ovcí, les pokrýval pouhých 30 % hor. 
Od 2. poloviny 18. století se však zvýšil zájem o využívání dřeva pro hutě, což vedlo majitele 
panství (hlavně Frýdecka a  Těšínska) k  opětovnému zalesňování a  potlačení salašnictví. 
V  lesích se postupně začíná uplatňovat řízené lesní hospodářství, spočívající v  pěstová-
ní hustších a stejnověkých, rychle rostoucích smrkových lesů. Podíváme-li se na Beskydy 
z ptačí perspektivy dnes, poměr lesa a bezlesí je již opačný – až 70 % krajiny tvoří les. Z toho 
však takřka dvě třetiny představují přírodně málo hodnotné, ryze hospodářské smrkové 
lesy a pouze třetinu lesy přirozené (přírodě blízké), tj. takové, které jsou nejvíc podobné 
původnímu lesu. 

SMRČINY – otužilé a zkoušené 
Nejvyšší vrcholy Beskyd přesahující 1 100 m n. m. pokrývají horské smrčiny. V této nadmořské 
výšce roste smrk ztepilý přirozeně. Podobně jako jiné horské rostliny musí být přizpůsobený extrém-
ním podmínkám, které zde panují. Není pro-
to divu, že les je rozvolněný a  stromy často 
poškozené, zavětvené ve směru větru – tvoří 
tzv. vlajkové formy. Podrost smrků tvoří hlav-
ně statná kapradina papratka horská nebo 
třtina chloupkatá a borůvka, doplňují je další 
horské druhy – podbělice alpská, bika lesní, 
čípek objímavý, sedmikvítek evropský, ... 
Horské smrčiny tvoří asi 3 % přirozených lesů 
Beskyd, najdeme je na  vrcholech Lysé hory, 
Kněhyně, Čertova mlýna, Travného, Smrku 
a Radhoště. 

Smrčiny potkáme v Beskydech přirozeně ještě 
i na silně zamokřených a rašelinných půdách 
v  chladných údolích Ostravice a  Čeladenky. 
Podmáčené a rašelinné smrčiny byly v mi-
nulosti plošně odvodňovány, což znamenalo 
pro mnohé porosty zánik či degradaci. 

BuČINY – chudé a rozkvetlé
Pásmo horských smrčin s  klesající nadmoř-
skou výškou střídají bučiny. Na  minerálně 
chudých půdách rostou kyselé bučiny s pře-
vládajícím bukem lesním. Malé množství živin 
omezuje růst bylin, ty jsou proto v podrostu 

LESY



10 VZÁCNÉ ROSTLINY BESKYD

zastoupeny řidčeji. Objevuje se hlavně třtina 
rákosovitá a kapradina rozložená, doprovází je 
bika bělavá pravá, pstroček dvoulistý, papratka 
samičí a další. Acidofilní bučiny tvoří největší 
část (asi 52 %) přirozeného lesa, zastoupeny 
jsou hlavně v oblasti Moravskoslezských Bes-
kyd na podloží pískovců godulského flyše. 

V  podhorském a  horském pásmu Javorníků, 
Vsetínských vrchů a  v  údolí říčky Lomné se 
zachovaly porosty květnatých jedlobučin. 
Rostou na živinami bohatých hnědých lesních 
půdách. Vedle buku lesního je ve  stromovém 
patře vtroušená i  jedle bělokorá – jehličnan, 
který, zdá se, z našich lesů ustupuje. Zčásti je 
příčinou historické využívání jedlového dřeva 
pro stavby, zčásti jedli nevyhovuje současné 
lesní hospodaření, pravděpodobné jsou však 
i  další důvody. V  jedlobučinách potkáváme 
také lesní keře – častěji lísku obecnou a  bez 
hroznatý, vzácně zimolez pýřitý a  černý a  lý-
kovec jedovatý. Bylinný podrost je skutečně 
„květnatý“, tedy bohatý na různé druhy rost-
lin. Nápadné jsou hlavně kyčelnice – devítilis-
tá, žláznatá a cibulkonosná. Z dalších lesních 
bylin potkáváme samorostlík klasnatý, ostřici 
lesní, pryšec mandloňovitý, svízel vonný, ječ-
menku evropskou, vraní oko čtyřlisté, věsenku 
nachovou, žindavu evropskou, rozrazil horský, 
violku lesní a další. Květnaté jedlobučiny zau-
jímají dnes asi 35 % přirozených lesů Beskyd. 

SuťOVÉ LESY –  křivolesy a řídkolesy
Strmé svahy s  kamenitou či balvanitou sutí 
obývají suťové lesy. Na těchto extrémních mís-
tech dochází k rychlejšímu rozkladu listového 
opadu, a  tedy zvýšení množství živin v půdě, 
a  je zde i  dostatečná vlhkost. Ve  stromovém 
patře převládají rychle rostoucí dřeviny – javor 
klen, v  nižších polohách i  jasan ztepilý a  lípa 
velkolistá, velmi vzácně jilm horský. Suťové 
lesy byly také domovem tisu červeného, po-
věstmi opředené dřeviny. Rostliny musí být 
přizpůsobené sesouvající se kamenité suti 
a půdotoku. Stromy mají často od země „fajf-
kovitě“ zakřivené kmeny, většina bylin se „po-
hybuje“ pomocí oddenků či výběžků – bažanka vytrvalá, kakost smrdutý, pitulník horský, z vysokých 
bylin udatna lesní, měsíčnice vytrvalá, šalvěj lepkavá. Na jaře najdeme v některých suťových lesích ko-
berce cibulovin – sněženky podsněžníku, později zase česneku medvědího. Na nepřístupných místech 
nad roklemi se sklání naše jediná lesní růže – růže převislá. Suťové lesy tvoří něco přes 3 % přírodních 
lesů Beskyd. Jejich součástí mohou být výchozy pískovcových skal, jaké obdivujeme v PR Huštýn, PR 
Malenovický kotel, v údolí Jezerné ve Velkých Karlovicích, nad tokem Černé Ostravice i jinde. 
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DuBOHABROVÉ HÁJE – květnaté a bez dubu
Nejnižší a nejteplejší polohy Beskyd, do 400 m n. m., pokrývají dubohabřiny. Dnes tvoří jen asi 4 % 
přirozených lesů, přičemž nejrozsáhlejší a  nejzachovalejší jsou porosty na  západních svazích údolí 
říčky Senice. V lesích převažuje rychle rostoucí habr obecný, vtroušený může být dub letní, lípa vel-
kolistá a javor babyka. Duby však byly v minulosti vytěženy, zůstaly jen habry, kterým vyhovovalo 
výmladkové hospodaření a  pastva v  lese. Habřiny byly a  dodnes jsou využívány hlavně jako zdroj 
palivového dříví. Světlejší, hájové habřiny hostí v podrostu pestrou paletu rostlin – typický je árón 
východní, svízel Schultesův, lilie zlatohlavá, strdivka nící, pryskyřník kosmatý, ptačinec velkokvětý, 
kostival hlíznatý a další. Na jaře, před olistěním stromů se uplatňují světlomilné druhy, jako je sasan-
ka hajní a pryskyřníkovitá, dymnivka dutá a plná, křivatec žlutý. Častěji než v jiných typech lesů jsou 
zastoupeny také orchideje. 

OLšINY, JASENINY, VRBINY – podél potoků a řek 
Nivy potoků a svahová lesní prameniště s protékající vodou a trvale podmáčenou půdou osídlují ol-
šiny s olší lepkavou, vzácněji s olší šedou. Olše lepkavá je však lesníky velmi často nahrazována olší 
šedou, takže ekologické rozdíly obou dřevin se pozorovateli stírají. V širokých nivách a na samotných 
březích větších řek zůstaly místy zbytky jasanovo-olšových luhů. Prakticky všechny jsou však silně 
degradované. Původní luh tvořil jasan ztepilý a vtroušená střemcha obecná, javor klen i mléč a jilm 
drsný. V bylinném patře olšin a jasenin převažují vlhkomilné lesní druhy, jako čistec lesní, ptačinec 
hajní, ostřice lesní a řídkoklasá a mokrýš střídavolistý. Tyto podmáčené lesy tvoří dnes pouhé 1 % 
přirozených lesů Beskyd.

Nejtěsnější prostor podél vodního toku a náplavy ve vodním toku osídlují vrbové křoviny, které jsou 
přizpůsobené pravidelnému mechanickému narušování silným vodním proudem. Na březích beskyd-
ských řek a potoků roste nejčastěji vrba křehká a vrba nachová. 
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Tvář kulturní krajiny vtiskl Beskydům člověk – hospodář. Hlav-
ně v oblasti Vsetínských vrchů a Javorníků, kde dodnes potká-
me orchidejové louky, vnímáme obrovské bohatství, které nám 
v této podobě naši předkové zanechali. Louky a pastviny jsou 
dnes v Beskydech biotopem (prostředím pro život) pro více než 
80 druhů ohrožených rostlin, z toho je 14 (!) druhů orchidejí. 

Do  poloviny 19. století byl v  horách hlavní obživou salašnic-
ký chov ovcí a koz. S útlumem pastevectví souvisí zalesňování 
půdy, a to hlavně na nepřístupných a neúrodných svazích a hře-
benových loukách. 

V  polovině 20. století nastoupila kolektivizace a  s  ní spojené 
scelování zemědělské půdy do  velkých ploch, jejich zornění 
nebo osévání vysokoprodukční jetelotravní směsí a nadužívání 
průmyslových hnojiv. To vede k zániku a velké degradaci luk, 
mnoho citlivějších druhů rostlin a živočichů v této době z kra-
jiny zcela vymizelo. Po roce 1989 vlna ústupu od drobného hos-
podaření pokračuje. Tentokrát však už není příliš z čeho ukra-
jovat – před očima nám dnes zanikají poslední zbytky května-
tých luk a pastvin. 

LOuKY OVSÍKOVÉ A KOSTŘAVOVÉ – hojné a pestré 
Na živinami bohatých půdách – v údolích a na svazích nižších poloh, tvoří základ louky vysoká tráva 
ovsík vyvýšený. Naopak ve vyšších polohách, na chudších půdách rostou již jen krátkostébelné trávy, 
hlavně kostřava červená. Ovsíkové a  kostřavové louky jsou nejrozšířenějším typem přírodních luk 
Beskyd (asi 68 %). Dvě stejné louky přitom nenajdeme. Vždy se liší druhovým složením, které odráží 
různé podmínky prostředí (vlhkost, živiny, pH, hloubku půdy, orientaci ke  světovým stranám, …) 
a různé způsoby hospodaření (seč, pastva, hnojení – v různé termíny, různými způsoby). Proto mů-
žeme potkat louky, kterým vzhled udávají vždy jisté druhy rostlin – louky kopretinové, tužebníkové, 
zvonkové, kokrhelové, ... V trávníku jsou zastoupeny i běžnější trávy, jako je psineček obecný a tomka 
vonná, z bylin často zvonek rozkladitý, chrpa luční, svízel bílý, máchelka srstnatá, štírovník růžkatý, 
pryskyřník prudký, kozí brada východní, jetel luční, vikev ptačí, ... 

LOuKY SuCHÉ – pro teplomilné a suchomilné
Suché květnaté louky jsou v Beskydech vzácné, přesto stojí za zmínku. Hostí totiž teplomilné druhy 
rostlin, které jsou v jinak hornatých Beskydech raritou. Nacházíme je hlavně na výslunných jižních 
a východních svazích v oblasti Vsetínska, na flyšovém podloží obohaceném o vápník. Tradičně byly 
koseny, spásány a v brzkém jaru často i vypalovány. V porostu převládá tráva válečka prapořitá, hoj-
nější jsou i širokolisté vytrvalé byliny, jako řepík lékařský, zvonek klubkatý, zvonek broskvolistý, chr-
pa čekánek, tužebník obecný, jehlice trnitá, šalvěj přeslenitá, jetel horský a další. 

LOuKY, PASTVINY A POLE 
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PASTVINY – okousávané a sešlapávané 
Pastviny svědčí o původním hospodaření v beskydských horách – dodnes tvoří asi 30 % přírodního 
bezlesí Beskyd. Málo produktivní půdy na svazích, hřebenech a vrcholcích kopců byly využívány hlav-
ně pro pastvu tzv. valašského dobytka (smíšená stáda ovcí a koz). Ve vegetaci pastvin roste nenáročná 
smilka tuhá a další trávy – psineček obecný, trojzubec poléhavý a kostřava červená. Doprovází je nízké 
rostliny odolné vůči sešlapu (s přízemní růžicí listů) a okusu (trnité, hořké a aromatické) – kociánek 
dvoudomý, pupava bezlodyžná, jestřábník chlupáček, hvozdík kropenatý, svízel nízký, vítod obecný, 
mateřídouška vejčitá, violka psí aj. Pastviny jsou často posety roztroušenými keři pichlavého jalovce 
obecného – beskydské „jalovcové pasínky“ jsou unikátní v rámci celé České republiky. 

POLE – zemňáky a plevele
To budeme vyprávět o pšenici a žitu, kukuřici a bramborách? 
Ne – o plodinách nikoli (i když tradiční odrůdy by jistě za po-
zornost stály). Řeč bude o plevelech! Ale ne o  těch záplavách 
peťourů, pcháče osetu a pampelišek, které se na polích rozšířily 
v době intenzivního přehnojování a s dalšími velkovýrobními 
postupy minulých desetiletí. Dodnes občas z polí zazáří chrpa 
modrá a vlčí mák – i ty se stávají vzácnými. My však hledáme 
ještě jinde – až někde v horách na pasekách, kam se nedostala 
chemizace ani čištění osiva. V  okopaninách a  obilninách tam 
můžeme najít „staré“ plevele, jako nepatrnec rolní, lničku 
drobnoplodou, úporek hrálovitý, mák polní, pryskyřník rolní, 
bračku rolní, kozlíček zubatý a další. S ústupem drobného hos-
podaření je zřejmé, že v beskydské krajině již dlouho pobývat 
nebudou.



14 VZÁCNÉ ROSTLINY BESKYD

Člověk proti mokřadům vždy bojoval – snažil se je odvodnit, zavézt, prostě přeměnit na su-
chou louku, pastvinu či pole. Mokřady pro něj představovaly jalovou, málo užitečnou půdu 
(místně zvanou sihla). Jejich plošná likvidace se však datuje až do dob kolektivizace země-
dělství ve druhé polovině 20. století. Dnes podmáčený kousek půdy k obživě nikdo nepo-
třebuje – poslední zbytky přestávají být kosené a rostliny na nich rostoucí se stávají stále 
vzácnějšími. I proto jsou mokřady z hlediska biodiverzity (biologické rozmanitosti) našimi 
nejcennějšími biotopy – v Beskydech hostí víc než třetinu (!) všech kriticky a silně ohrože-
ných rostlin. Teprve se zpožděním si začínáme také všímat, že mokřady fungují i jako pre-
vence před povodněmi – jako houba nasakují a zadržují neuvěřitelné množství vody, která 
pak nemůže rychle stékat ze svahů do potoků a řek a způsobovat povodně. 

LOuKY MOKŘADNÍ – podmáčené a úživné
Na podmáčených, živinami bohatších půdách v údolí potoků a na svahových prameništích potkáme 
často pcháčové mokřady. Většinou se jedná o menší plochy, v souhrnu však tvoří asi 2 % všech pří-
rodních luk Beskyd. Na jaře nás na takový mokřad upozorní žlutě zářící květy blatouchů bahenních. 
Dominantou porostu je však statný, výrazně fialovo-červeně kvetoucí pcháč potoční, lidově zvaný štr-

MOKŘADY
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bak, nebo také prostě zelina. Pokud je mokřad 
kosený, rostou v něm i orchideje, hlavně prst-
natec májový. Součástí vegetace je také škarda 
bahenní, přeslička bahenní, svízel bahenní, 
kuklík potoční a další mokřadní byliny.  

SLATINIšTĚ A RAšELINIšTĚ  
– zásadité a kyselé
Poslední velké rašeliniště v Beskydech – Hutě 
ve  Starých Hamrech zaniklo výstavbou vodní 
nádrže Šance v  70. letech minulého století. 
Rašeliniště však byla v Beskydech vždy vzácná, 
na  strmých svazích potkáváme mnohem čas-
těji svahová prameniště. Podmínkou existence 
rašelinišť a  slatinišť je trvalý nadbytek vody 
a naopak nedostatek základních živin (hlavně 
dusíku a  fosforu). Vlivem nedostatku kyslíku 
dochází pouze k nedokonalému rozkladu orga-
nické hmoty (odumřelých těl rostlin) a vzniká 
tak slatina nebo rašelina. Nedostatek živin 
ve vodě zvýhodňuje mechorosty oproti cévna-
tým rostlinám, mechové patro proto bývá vel-
mi bohatě vyvinuto; tvoří až ¾ biomasy (orga-
nické hmoty) mokřadu. Známé jsou především 
rašeliníky, ploník obecný, na vápnitých slatiništích hrubožebrec proměnlivý. Přechodová rašeliniště 
potkáme v  oblasti Moravskoslezských Beskyd, kde je podloží chudé na  minerály, naopak vápníkem 
obohacené podloží magurského flyše v  oblasti Vsetínských vrchů a  Javorníků dává často vzniknout 
vápnitým slatinným prameništím. Na nejvápnitějších místech se uhličitan vápenatý sráží a na po-
vrchu vznikají inkrustace (tzv. pěnovec). Ve vegetaci rašelinišť a slatinišť dominují šáchorovité rostliny 
(hlavně různé druhy ostřic a suchopýry) a mechorosty, často se uplatňují i přesličky (přeslička lesní 
a bahenní) a další dvouděložné rostliny. 

LESNÍ PRAMENIšTĚ, VYSOKOBYLINNÉ NIVY A DEVĚTSILOVÉ LEMY  
– z vody rostoucí a bahnité
V  bezprostředním okolí pramenů a  pramenných stružek vznikají společenstva lesních pramenišť, 
v horských polohách také vysokobylinné nivy. Běžně jsou zastoupeny devětsil bílý, řeřišnice hořká, 
mokrýš střídavolistý, v horách také pryskyřník platanolistý, šťovík árónolistý, ptačinec hajní, statné 
oměje, papratka horská, mléčivec alpský, kýchavice bílá Lobelova. Potoky v  horách lemují porosty 
devětsilů, lidově zvané „lopuchy“. V nižších polohách převažuje statnější devětsil lékařský, v horách 
o poznání menší devětsil bílý.

šTĚRKOVÉ NÁPLAVY – divoké a nespoutané
Větvící se ramena v  širokých nivách beskydských řek byla v  průběhu historie člověkem spoutávána 
a ztrácela svůj vzhled i funkci. Rovinaté nivy zbavené říčních koryt člověk využil pro zemědělství, vý-
stavbu domů a cest. Původní, divoké řeky byly štěrkonosné – přesouvaly od pramenů štěrk, který uná-
šivý proud řeky pomístně usazoval – vznikaly tak štěrkové náplavy. Takto fungující říční typ však patří 
v beskydské a podbeskydské krajině již minulosti. Přirozeně biotop osídlují rostliny, které jsou přizpů-
sobeny přeplavování vodou a dynamice vznikání a zanikání náplavu. Patří k nim devětsil bílý, lékařský 
a Kablíkové, chrastice rákosovitá i vzácná třtina pobřežní a ještě vzácnější keře židoviníku německého. 
V korytech a na březích rostou i vzácné vrby – lýkovcová a šedá. Štěrkové lavice se dodnes zachovaly jen 
na řekách Ostravici a Morávce. 
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Má podobné nároky na prostředí jako bařička 
bahenní. Jak zaznívá v  jejich jménech –  obě 
milují bahno. Najdeme je na  obnažené půdě 
vápnitých slatinných mokřadů a  rašelinišť. 
Rostlinky bahničky jsou velmi drobné, dorůs-
tají jen do  výšky 10–20  cm, proto jsou také 
konkurenčně velmi slabé. 

V Beskydech ji dnes známe pouze ze čtyř lo-
kalit – Horní Lomné, Krásné, Malé Bystřice 
a Zděchova.

Bahnička chudokvětá má (podobně jako 
jiné druhy našich bahniček) listy redukova-
né na  blanité pochvy, čepel listu zcela chybí. 
Fotosyntetickou funkci za listy proto přebírá 
stonek. 

Porost bahničky chudokvěté připomíná vzhle-
dem spíš nízký stříhaný trávníček, na  první 
pohled nás nijak nezaujme. I květy bahničky 
jsou velmi drobné, uspořádané ve vrcholovém 
klásku. Věrná je i  svému druhovému jménu, 
z našich bahniček má nejmenší počet květů – 
v klásku je jich jen 3–7.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Bahnička chudokvětá
(Eleocharis quinqueflora) 
C1  šáchorovité
Vždyť je to jen obyčejný zelený trávníček!
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Nenápadná rostlina, která má ráda trvale 
zvodnělé (bahnité) prostředí slatinných pra-
menišť, mokřadních a rašelinných luk. V Bes-
kydech dává přednost vápnitějšímu podloží.

Patří k  nejohroženějším druhům beskydské 
flóry, vzácná je však i v celé České republice. 
V  Beskydech ji dnes známe pouze ze dvou 
míst ve Vsetínských vrších.

Roste nejraději spolu s  mechorosty, silnější 
konkurenci vyšších bylin nesnese, v husté ve-
getaci hyne. Vyhovuje jí proto pravidelné na-
rušování vegetace i povrchu půdy – ať už for-
mou sečení nebo mírného narušování kopyty 
pasoucího se dobytka.

Bařička je bylina trávovitého vzhledu a v tra-
vinobylinné mokřadní vegetaci se proto dobře 
skrývá. Zaznamenáme ji často až při sečení 
– lodyha a čárkovité listy po posečení zavoní 
výraznou kořeněno-česnekovou vůní. 

Malé zelenavé nebo nažloutlé drobné květy 
jsou uspořádány v  řídkých hroznech. Plody 
pukají na břišní straně a ukrývají pouze jediné 
semeno. Po puknutí visí otevřené nažky nad 
sebou jako malé střešní tašky.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Bařička bahenní 
(Triglochin palustris) 
C2  bařičkovité
Česneková mokřadní kráska
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Roste jen ve  vyšších polohách, přibližně 
od 700 do 1 200 m n. m. Najdeme jej nejčas-
těji v  nízkostébelných horských trávnících 
a v podrostu přirozených horských i druhot-
ných smrčin.

V  České republice i  jinde v  Evropě je vázán 
zejména na  vysokohorské přirozené bezlesí, 
jaké známe z Krkonoš a Jeseníků a které by-
chom v Beskydech marně hledali. Přesto zde 
zdobí nejen horské trávníky na hřebenu Rad-
hoště, ale i trochu níž položené smrkové lesy. 
Budete-li pozorní, můžete ho s trochou štěstí 
potkat na Radhošti, Čertově mlýně, Kněhyni 
a také v lesích pod Bumbálkou. V době květu 
jsou jeho hustá kulovitá květenství smetano-
vě nažloutlých květů nepřehlédnutelná.

A  jak česnek hadí rozeznáme od  poněkud 
podobného a  hojnějšího česneku medvědího 
(Allium ursinum)? Česnek medvědí vyhledává 
jiná stanoviště – suťové lesy a údolní nivy, je 
nižší (do  40 cm), má měkké listy, čistě bílé 
květy a kvete už v květnu. 

V minulosti prý pastevci česnek hadí zakopá-
vali před dveře stájí, aby chránil dobytek před 
uštknutím.

Česnek hadí 
(Allium victorialis) 
C2  amarylkovité
Česnek z hor

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
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V  podhorských a  horských oblastech Beskyd 
vytváří porosty podél vodních toků. Jako ji-
ným devětsilům i jemu vyhovují vlhké písčité 
a štěrkovité substráty na březích a potočních 
náplavech. 

Roztroušeně roste v  severní části CHKO, 
mnohem vzácnější je ve  Vsetínských vrších 
a Javorníkách. Vydat se za ním můžeme třeba 
podél říčky Morávky, Ostravice nebo Čeladen-
ky.

Devětsil Kablíkové je nejvzácnějším ze tří dru-
hů devětsilů, které v  České republice rostou. 
Vázán je na  karpatská pohoří v  Rumunsku, 
Ukrajině, Polsku a  na  Slovensku, izolovaně 
roste rovněž na Balkáně. U nás dosahuje zá-
padní hranice svého rozšíření.

Běžnějšími druhy devětsilů jsou devětsil lé-
kařský (Petasites hybridus) a  devětsil bílý 
(P.  albus). V  květu je devětsil lékařský dobře 
odlišitelný podle růžových až růžovofialových 
květů, zatímco oba zbývající mají květy bílé. 

Hlavní rozlišovací znaky proto najdeme 
na průřezu listových řapíků. Devětsil Kablíko-
vé má řapík listu mělce rýhovaný, na svrchní 
straně široce promáčklý; devětsil bílý má řapík 
téměř oblý či jen s mělkým žlábkem; poslední 
z trojice – devětsil lékařský má řapík výrazně 
žebernatý, dutý a křídlatě žlábkovitý. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Devětsil Kablíkové
(Petasites kablikianus)
C4a  hvězdnicovité
Karpatský lopuch
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Najít jej můžeme v mělkých stojatých vodách 
s  bahnitým dnem. Nejčastěji roste v  tůních 
a  mokřadech, které bývají součástí podmá-
čených smrčin. Voda je vždy chudá na živiny 
a kyselá.

Vhodné podmínky nachází hlavně v  údolí 
Černé a  Bílé Ostravice, Čeladenky a  Velkého 
potoka. 

V  Beskydech roste také příbuzný ďáblíku – 
árón východní (Arum cylindraceum), rostlina 
světlých lesů nižších poloh. Společnou mají 
zvláštní stavbu květenství. Jejich květy jsou 
drobné, nenápadné, uspořádané do palice. Co 
je však na první pohled nápadné, je velký tou-
lec, který palici obklopuje. U ďáblíku je toulec 
uvnitř čistě bílý, jen vně je nazelenalý.

Celá rostlina je jedovatá, nejvíc oddenek. Je-
dovatost se vařením nebo sušením prý ztrá-
cí. Některé severské národy vařené oddenky 
v dobách nouze pojídaly nebo z nich vyráběly 
mouku. 

Ďáblík bahenní 
(Calla palustris)
C3  áronovité
Anděl s ďáblem v těle

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
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V Beskydech roste na vlhkých loukách a v luč-
ních mokřadech, vzácněji i ve vlhčím podros-
tu křovin. Vyhledává půdy zásadité až neut-
rální reakce.

V  současné době známe hadí jazyk pouze 
z jižnějších částí Beskyd. Roste třeba ve Vidči 
v okolí kopce Vápenka, na více místech v Hu-
tisku-Solanci, ve Velkých Karlovicích, Novém 
Hrozenkově, Hovězí, Huslenkách, Valašské 
Polance a  jinde. Nejsevernějšími dosud zná-
mými lokalitami jsou mokřady v  obci Bílá, 
části Hlavatá a v údolí Smradlavé. 

Hadí jazyk obecný je kapradina, ovšem jiná 
než ty, které běžně známe z lesů. Je to vlastně 
jen jediný list – jeho neplodná (sterilní) část 
je celistvá, jazykovitá (vzhledu listu), plodná 
(fertilní) část je dlouhý čárkovitý klas s  vý-
trusnicemi. 

Najít hadí jazyk opravdu není jen tak – rost-
linka je celá zelená, takže se v travním porostu 
často úplně ztrácí. Při zrání výtrusů se vyta-
huje do výšky 15–20 cm.

Hadí jazyk obecný
(Ophioglossum vulgatum) 
C2   jazykovité
Jeden obyčejný list 
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V  Beskydech roste pouze na  vlhké smilkové 
louce, na  půdě s  neutrální až mírně kyselou 
reakcí.

Díky úsilí ochrany přírody se v 70. letech mi-
nulého století podařilo zachránit před ploš-
ným odvodněním a  hnojením jednu malou 
loučku v Hutisku-Solanci. Louka byla násled-
ně v 80. letech vyhlášena za chráněné území 
(dnes se jedná o  Přírodní památku Poskla). 
A právě odsud známe pro Beskydy a Podbes-
kydí poslední populaci hadího mordu nízkého. 

Hadí mord nízký je domovem v celé Evropě, 
na území České republiky je jeho výskyt roz-
troušený, v moravské části však velmi vzácný.
 
Vyfotografovat hadí mord nízký v době květu 
není jednoduché, přestože žlutá květenství 
jsou velká a výrazná. Rozkvétají však jen krát-
ce, na dobu několika dnů, takže musíme při-
jít opravdu v pravý čas. Po celé léto jsou pak 
nápadné jen růžice listů, připomínající listy 
jitrocele kopinatého. 

Lidé kdysi věřili, že pokud se kořen této rost-
liny vloží hadovi do úst, had zahyne. Dosud se 
neví, kdo měl odvahu to zkoušet, jisté je, že 
tato legenda dala rostlině její jméno. 

Z  příbuzného hadího mordu španělského 
(Scorzonera hispanica) byl vyšlechtěný „černý 
kořen“, známá kořenová zelenina.

Hadí mord nízký
(Scorzonera humilis)
C4a  hvězdnicovité
Malý, ale odvážný – morduje prý hady!
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Roste na  horských a  podhorských loukách 
a  pastvinách. Vyhovují jí středně vlhké (me-
zofilní) i sušší půdy, bazické, neutrální i mírně 
kyselé.

V  České republice je výskyt hlavinky sou-
středěn hlavně do  oblasti východní Moravy. 
V  Beskydech roste stále vzácněji na  květ-
natých loukách v  Javorníkách, Vsetínských 
vrších a  spíš ojediněle v  Moravskoslezských 
Beskydech.

Husté hlávkovité květenství je složené z drob-
nějších květů, které jsou dokonale přizpůso-
beny opylování motýly: květy se rozevírají 
ve  dne, mají nápadnou růžovo-fialovou bar-
vu a  příjemnou svěží vůni. Plošina pysku je 
v horizontální poloze, připravená na přistání 
hmyzu.

Příčinou mizení hlavinky i dalších našich or-
chidejí jsou změny hospodaření v  krajině. 
Většina orchidejí vyžaduje tradiční obhos-
podařování – pastvu a kosení, současně jsou 
však velmi citlivé na  hnojení. Mnoho lokalit 
zaniklo právě kvůli intenzifikaci zemědělství 
anebo naopak kvůli opuštění luk a pastvin ná-
sledované jejich zarůstáním. 
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Hlavinka horská
(Traunsteinera globosa)
C2  vstavačovité
Moravská tradiční
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Tento zástupce nezelených orchidejí patří 
k  relativně hojnějším druhům čeledi vstava-
čovitých. Roste v listnatých lesích, především 
v dubohabřinách a bučinách, ale i na okrajích 
lesů a v křovinách, na živinami bohaté a ob-
vykle vápenatější půdě.
 
V  Beskydech najdeme hlístník roztroušeně 
po celém území, jeho hlavní výskyt je soustře-
děn do oblasti Javorníků a Vsetínských vrchů. 
Roztroušený je rovněž v celé České republice. 

Hlístník hnízdák má v zemi vyvinuté hnízdo 
propletených kořenů, ztlustlých a bohatě vy-
bavených mykorhizou (tj. spojených s houbo-
vými vlákny). 

Jeho květy voní slabě po medu.

Po odkvětu nadzemní lodyha i oddenek vždy 
odumírají a nová rostlina vyrůstá po několika 
letech ze starších kořenových vrcholů. Takto 
je zajištěno bohaté vegetativní (nepohlav-
ní) rozmnožování, které vysvětluje nálezy 
hustých skupinek kvetoucích rostlin. Tímto 
způsobem se také rostlina šíří na kratší vzdá-
lenosti. 

Rozmnožování semeny je daleko složitější – 
doba od klíčení po kvetoucí rostlinu trvá ně-
kolik let. Semena klíčí a rostliny vždy začínají 
pomalu růst v létě. Na podzim, kdy je vrchol 
rostliny ještě pod povrchem půdy, se růst za-
staví a pokračuje na jaře následujícího roku.
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Hlístník hnízdák
(Neottia nidus-avis)
C4a  vstavačovité
Chodící orchidej



25 VZÁCNÉ ROSTLINY BESKYD

Najdeme jej na  stinných místech v  jehlična-
tých i listnatých lesích.

V  CHKO se objevuje roztroušeně až vzácně 
po  celém území. Podobně je rozšířen po  celé 
republice, chybí jen v nížinách.
 
Hnilák patří do  skupiny rostlin s  jednou 
z nejpokročilejších adaptací na soužití s hou-
bami na Zemi. Je to nezelená rostlina, která 
neobsahuje chlorofyl, a proto je zcela závislá 
na  získávání živin z  houbových vláken (pro-
střednictvím mykorhizy). Houba zase musí 
získávat živiny od  jiných zelených rostlin, 
hlavně od stromů. 

Celá rostlina hniláku vypadá jako albín – nej-
častěji má bílou nebo lehce nažloutlou bar-
vu. Protože k  životu nepotřebuje fotosynté-
zu jako jiné rostliny, nepotřebuje ani světlo 
a díky tomu je schopna žít i v prostředí tma-
vých lesů. 
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Hnilák smrkový
(Monotropa hypopitys)
C3  vřesovcovité
Závislý na houbách 



26 VZÁCNÉ ROSTLINY BESKYD

Roste od nižších až po horské polohy, na pů-
dách obohacených vápníkem, v oblibě má sušší 
až středně vlhké trávníky. Zpravidla objevíme 
jen několik rostlin hořce, a to nejčastěji na lou-
kách, pastvinách, lesních světlinách a mezích 
nebo i v opuštěných lomech. 

Před bezmála 80 lety poznamenal botanik 
Gustav Adolf Říčan k  rozšíření hořce brvité-
ho na Vsetínsku: „V celém území dosti rozšířen 
na jižních svazích.“ Dnes musíme napsat: „V ce-
lém území vzácný.“ Na  Vsetínsku roste hořec 
brvitý například na  hřebenu Soláně, ve  Vel-
kých Karlovicích v  údolí Tísňavy, v  Novém 
Hrozenkově v  údolí Lušová, v  Huslenkách 
v  údolí Kýchová, v  Hovězí na  Hořansku. Lo-
kality však spočítáme na prstech obou rukou. 
V Moravskoslezských Beskydech, na kyselém 
a nevápnitém podloží godulského flyše, se ne-
vyskytuje vůbec. 

Mizení hořce brvitého z krajiny má na svědo-
mí především zarůstání vhodných biotopů, 
hlavně tradičních ovčích pastvin, květnatých 
mezí a okrajů polních cest.

Jako u ostatních hořců, i květy hořce brvité-
ho se otevírají jen za slunečného počasí. Večer 
nebo při zamračené obloze, dešti, studeném 
a silném větru zůstávají zavřené.

Hořec brvitý
(Gentianopsis ciliata)
C3  hořcovité
Malý obrvený větrník
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V  Beskydech roste na výslunných svazích, 
které byly v minulosti pastvinami. Vyhledává 
místa s mělkou vrstvou půdy, kde je přirozeně 
blokovaná sukcese (zarůstání). Půda, na které 
hořec roste, je vysychavá, podložím jsou jílovi-
té pískovce obohacené vápníkem.

Teplomilný hořec křížatý je v horských oblas-
tech Beskyd opravdovou raritou. Najdeme jej 
pouze na dvou místech – ve Velkých Karlovi-
cích v údolích Podťaté a Tísňavy. Tyto lokali-
ty ve výšce 600–700 m n. m. patří k nejvýše 
položeným výskytům hořce křížatého v České 
republice.

Lodyha je hustě olistěná  tuhými kopinatými 
listy, které při pohledu shora utvářejí kříž (lis-
ty jsou křižmostojné) – odtud druhové jméno 
hořce.

Sběr hořce je dnes pochopitelně zakázán. Dří-
ve, když byl hojnější, se však používal v  hu-
mánní lidové medicíně i pro léčení dobytka.

Hořec křížatý
(Gentiana cruciata)
C2  hořcovité
Listy křížem krážem
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S  oblibou roste na  okrajích lesních cest. Na-
jdeme jej ale i na horských loukách, v lesních 
světlinách,  horských smrčinách a  bučinách, 
a to nejčastěji v nadmořské výšce nad 800 m. 
Hořec tolitovitý se však podél lesních cest roz-
šířil i do nižších poloh. Jedná se o druh světlo-
milný, který sice může růst i v zástinu, avšak 
nerozkvétá.

Hořec tolitovitý svým soustředěným výsky-
tem výborně kopíruje horské oblasti Beskyd. 
V  centrální části Moravskoslezských Bes-
kyd roste roztroušeně takřka po  celé ploše, 
ve  Vsetínských vrších a  Javornících pouze 
v horském stupni, na hřebenech. Snad niko-
mu, kdo jednou na konci léta nejvyšší vrcholy 
a hřebeny Beskyd navštívil, nemohla výrazná 
modř květů tohoto hořce uniknout. 

V  České republice je hořec tolitovitý vzácný, 
kromě Beskyd se původně vyskytuje asi už jen 
v Krkonoších.

Léčivá síla hořce byla místním lidem známá 
už v minulosti. Hořčiny obsažené v celé rost-
lině slouží například k očistě jater, kořeny se 
používaly do pálenek. 

Barva květů bývá zpravidla tmavě modrá, 
vzácně může být i růžová či bílá. 

Hořec tolitovitý
(Gentiana asclepiadea) 
C3  hořcovité
Říkejme mu výstižněji: přícestník modrý 
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Hořečku vyhovuje krátkostébelná a  nezapo-
jená vegetace a  spíš hlubší, vlhčí a  živinami 
bohatší půdy.

Hořeček žlutavý je doma v  pohoří Karpat 
a  Balkánu, východní Morava tvoří západní 
hranici jeho rozšíření. V České republice roste 
už jen v Bílých Karpatech a Beskydech. Hoře-
ček žlutavý pravý (A) je v Beskydech známý ze 
čtyř lokalit, hořeček žlutavý karpatský (B) už 
jen ze dvou. Rostlin je navíc dohromady tak 
málo, že je můžeme velmi snadno spočítat. 
Většina lokalit u nás leží v katastru obce Hus-
lenky.

U  hořečku žlutavého je výrazná sezónní 
dvojtvárnost, rozlišovaná na  úrovni poddru-
hů: hořeček žlutavý pravý kvete na  loukách 
v červnu, před senosečí, jedná se o letní (aes-
tivální) typ; hořeček žlutavý karpatský se drží 
bývalých pastvin, rozkvétá od září do listopa-
du, jde o podzimní (autumnální) typ. 

Jen málokterý rostlinný rod zaznamenal tak 
masivní mizení z krajiny jako právě hořečky. 
Prudké snižování početnosti populací těch-
to druhů v celé Evropě se datuje od pováleč-
ných změn, spojených s ústupem pastevectví, 
eutrofizací (hnojením) krajiny a  přeměnou 
tradičních stanovišť. 

Hořeček žlutavý
(Gentianella lutescens)
C1  hořcovité
Hořký úděl hořečků

poddr. pravý (subsp. lutescens)
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poddr. karpatský (subsp. carpatica)
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Nejčastěji se objevuje v  lemech  lesů, remízů 
a luk, kde vyhledává polostín. Optimální jsou 
pro ni místa se zapojeným mechovým patrem 
nebo s  nerozloženým listovým opadem, tedy 
taková, kde není konkurence jiných bylin.

Na  území CHKO Beskydy hruštičku nejspíš 
potkáme ve východní části Javorníků a Vsetín-
ských vrchů, a  to v  podhorských a  horských 
polohách nad 600 m n. m. V jižnějších a sever-
nějších částech Beskyd roste už jen ojediněle. 
V porovnání s jinými oblastmi České republiky 
je však v  Beskydech hruštička okrouhlolistá 
přece jen hojnější.

Příbuzným a  obecně hojnějším druhem je 
hruštička menší (Pyrola minor). Oba druhy 
poznáme podle květů – hruštička menší má 
korunu spíš kulovitého tvaru a  uzavřenou, 
s   krátkou, víceméně rovnou čnělkou. Oproti 
tomu koruna hruštičky okrouhlolisté je ote-
vřená, zvonkovitého tvaru („sukénka“), navíc 
s vyčnívající dlouhou, zahnutou čnělkou.

Historicky se v  Beskydech vyskytovaly ještě 
další dvě hruštičky – hruštička prostřední (Py-
rola media) a hruštička zelenokvětá (P. chloran-
tha). Dnes je zde považujeme za vyhynulé.

Hruštička okrouhlolistá
(Pyrola rotundifolia) 
C2  hruštičkovité
Roztančená sukénka

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII



31 VZÁCNÉ ROSTLINY BESKYD

Horský druh, který u  nás přirozeně roste 
na  loukách a  pastvinách nejvyšších poloh. 
Dekorativní chlupáček oranžový však bývá 
také pěstován v zahrádkách a na hřbitovech, 
někdy je i součástí komerčního travního osiva. 
Uniknout může i na okraje cest, do příkopů, 
na lesní světliny, …
 
Přirozený výskyt chlupáčku oranžového 
v  Beskydech lze předpokládat na  nejvýš po-
ložených bezlesých vrcholech – Lysé hoře, 
Smrku, hřebeni Radhoště a Javorníků, Bílém 
Kříži, dříve snad i na Travném a Velkém Polo-
mu. I když i na tato místa byly pravděpodobně 
v minulosti zavlékány i rostliny nepůvodních 
genotypů, pocházející z jiných hor střední Ev-
ropy.

Jestřábníky patří k  druhově nejpočetnějším 
rodům evropské květeny. Vzájemná podob-
nost a snadné křížení (a to i zpětné) u podro-
du Pilosella jsou však příčinou mnoha pro-
blémů při jejich určování. Naštěstí chlupáček 
oranžový je, díky výrazné barvě svých květů, 
naprosto nezaměnitelný. Změna barvy jeho 
květů na  oranžově červenou či purpurově 
červenou nám již ukazuje na vliv (křížení) ze 
strany žlutokvětých jestřábníků.
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Chlupáček oranžový 
(Pilosella aurantiaca)
C3  hvězdnicovité
Ohnivý a oblíbený
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Roste na okrajích horských luk a v lesních le-
mech, na vlhčích a živinami bohatých půdách.

Chrpa horská měkká je rozšířena v  Karpatech 
a  severní části Balkánu. V  České republice 
byla a  je raritou – roste pouze v  Beskydech, 
konkrétně na hřebeni Javorníků. Proto ji také 
starší botanici dali původně jméno „chrpa ja-
vornická“. 

Kdysi bývala běžnější, dnes ji známe pouze ze 
dvou míst. I když v posledních letech se poda-
řilo zaznamenat několik dalších, druhotných 
výskytů – na březích potoků a u lidských sta-
vení. Pravděpodobné je, že na tato místa byla 
chrpa buď splavena, nebo někdy dříve vysa-
zena. 

Příbuzná a velmi podobná chrpa horská pra-
vá (Centaurea montana subsp. montana) je 
domovem zcela na opačném konci – v západ-
ní Evropě. U  nás je původní jen na  Šumavě 
a v Novohradských horách. Přesto ji můžeme 
poměrně běžně potkat, a  to na venkovských 
zahrádkách, kde se často pěstuje. 

Chrpa horská měkká
(Centaurea montana subsp. mollis)
C1  hvězdnicovité
Modré slunce nad Javorníky
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Jalovec je výrazně světlomilný keř, který dob-
ře snáší suchou a na živiny chudou (jalovou) 
půdu. I  proto je typickou rostlinou pastvin, 
může růst ale také na skalách a v okrajích lesů.

Kdysi býval běžným průvodcem beskydských 
pastvin, také proto se stal součástí znaku 
Chráněné krajinné oblasti Beskydy. V  Javor-
níkách a  Vsetínských vrších potkáme dosud 
keře jalovců na  desítkách pastvin. Takřka 
všechny stávající populace jsou však staré 
a  nezmlazující, nad jejich budoucností proto 
visí otazník. Obrovské plochy pastvin s jalovci 
zanikly v průběhu let následkem „zalesňování 
neplodných půd“. V severní části Beskyd, kde 
zalesňování proběhlo již v dávnější minulosti, 
je také jalovec mnohem vzácnější. 

Jalovec je keř, někdy však dosahuje až stromo-
vého vzrůstu. Nejvyšší známý jalovec obecný 
má 18 m a roste ve Švédsku. V CHKO Beskydy 
sice takového obra nenajdeme, ale dosti vyso-
ký, osmimetrový, roste v Novém Hrozenkově 
v Lušové. Přeskočit jej by byl asi také nadlid-
ský výkon...

Dnes se využívá především jeho malých mod-
rých šišek (připomínajících bobule), které se 
sbírají jako koření a léčivka. Také tradiční slo-
venský alkoholický nápoj, borovička, je vyro-
ben z jalovčinek („borievok“).
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Jalovec obecný
(Juniperus communis)
C3  cypřišovité
Vysoký jalovec…
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Typickým biotopem jsou zastíněná a  vlhká 
místa s vrstvou surového, nerozloženého jeh-
ličí ve vlhkých a horských smrčinách. Vzácně-
ji jej však najdeme i  v  kulturních smrčinách 
a v nižší nadmořské výšce. 

V rámci Beskyd je hlavní výskyt jednokvítku 
soustředěn do horních částí povodí Ostravice 
(katastrů obcí Bílá a Staré Hamry) a horských 
oblastí Velkých Karlovic. Ojediněle byl nale-
zen i v Huslenkách a Horní Lomné. Jedná se 
o nenápadnou rostlinku, která je často přehlí-
žena, dá se proto předpokládat, že skutečný 
počet lokalit je v Beskydech přece jen vyšší.

Hledat jednokvítek je nejlépe za květu, kdy se 
drobná rostlinka vytáhne až do  10  cm. Roz-
kvétá jen jedním, zato poměrně velikým kvě-
tem, který je skloněný k zemi. 

Důležité živiny jsou této drobné rostlince do-
dávány prostřednictvím soužití s houbou (tzv. 
endomykorhiza). Houba poskytuje rostlině 
minerály a vodu, jednokvítek proto vůbec ne-
tvoří jemné kořenové vlášení, které jinak za-
stává funkci čerpání vody a živin z půdy. Sym-
biotická houba infikuje přímo buňky pokožky 
jeho kořenů. Rostlinka na oplátku houbu zá-
sobuje dalšími potřebnými živinami.

Jednokvítek velekvětý
(Moneses uniflora) 
C1   hruštičkovité
Tolik povyku pro jeden květ!
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Vzácná kapradina roste v  Beskydech v  suťo-
vém lese, kde je kromě vlhkosti také dosta-
tek živin v humusu. Jedná se o druh výrazně 
stínomilný, s  vazbou na  zásaditější substrát 
a s vyššími nároky na vzdušnou vlhkost. 

Jelení jazyk najdeme v CHKO Beskydy pouze 
na  jednom místě, a  to v  nepřístupných mís-
tech Přírodní rezervace Trojačka. Počet rost-
lin se pohybuje okolo dvaceti.

Původních lokalit je v  České republice velmi 
málo, známé jsou hlavně na Moravě – na ska-
lách v Moravském krasu a v propasti Macůš-
ka v Hranicích. Jelení jazyk byl však nalezen 
i v otevřených kamenných studnách.

Jelení jazyk má, na rozdíl od jiných našich les-
ních kapradin, listy celistvé a celokrajné, dlou-
hé až 60 cm. Na rubu listů se vyvíjí čárkovité 
výtrusnicové kupky. 

V nejrůznějších zahradnických formách bývá 
tato kapradina také někdy pěstována jako 
okrasná rostlina. 

Jelení jazyk celolistý
(Asplenium scolopendrium)  
C1   sleziníkovité
Kdo by to býval řekl, že jelení jazyk je tak vzácný…
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Poloparazitický keřík rostoucí pouze na  jedli 
bělokoré. 

Ostrůvkovitý výskyt – tak by bylo možné po-
psat rozšíření tohoto poddruhu jmelí bílého 
v  Beskydech. Častěji jej potkáme například 
v okolí Valašské Senice, Malé Bystřice a v ob-
lasti Veřovických vrchů. Ale řekněte – kdo 
z vás chodí s hlavou v oblacích? Počet skuteč-
ných lokalit bude jistě o něco vyšší, než ukazu-
je mapka. Jisté je, že zaznamenat ho můžeme 
pouze tam, kde jsou porosty jedlí, na  nichž 
parazituje. 

Ostrůvkovitě, ve  vazbě na  jedli, roste také 
po celé naší republice. 

Pozor! – neplést si jmelí bílé jedlové s všudy-
přítomným jmelím bílým pravým! „Obyčejné“ 
jmelí bílé pravé (Viscum album subsp. album) je 
v Beskydech velmi rozšířené a roste na mnoha 
druzích listnatých dřevin. Vzhledem se obě 
jmelí příliš neliší, spolehlivá pro určení je prá-
vě hostitelská dřevina.

Jmelí v přírodě rozšiřují především drozdovití 
ptáci. Nejčastěji trusem (endozoochorie), pří-
padně na peří (epizoochorie) nebo při otírání 
zobáků s přilepenými semeny o větévky stro-
mů.

Díky nezvyklému způsobu růstu a  i  v  zimě 
přetrvávající zelené barvě je jmelí obecně 
opředeno mnoha pověrami a  mýty. Stalo se 
i oblíbenou vánoční ozdobou.
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Jmelí bílé jedlové
(Viscum album subsp. abietis)
C3  santálovité
Vánoční parazit
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V Beskydech roste na rašelinných loukách, vy-
hovuje jí kyselý a na živiny velmi chudý pod-
klad, dostatečně zásobený vodou. 

V CHKO Beskydy se vyskytuje pouze na pěti 
lokalitách: v Horní Lomné, Přírodních památ-
kách Byčinec, Obidová a Podgruň a v Přírodní 
rezervaci V  Podolánkách. Původní výskyt je 
snad jen v PP Podgruň, na ostatních místech 
byla patrně vysazena. 

Poléhavý keřík se plazí po povrchu rašeliníků, 
větvičky klikvy jsou dlouhé až 80 cm. Malý 
růžový květ se po  opylení mění v  poměrně 
velký červený dužnatý plod, který po dozrání 
zapadne do rašeliníku.

Plody klikvy jsou, podobně jako brusinky, 
zpracovávány k výrobě kompotů, džemů a li-
kérů. Sušené listy sloužily v minulosti jako ná-
hražka čaje. U nás se v potravinářství použí-
vají plody dovážené z Polska nebo Běloruska, 
kde se klikva také pěstuje a šlechtí.

Klikva bahenní
(Vaccinium oxycoccus) 
C3  borůvkovité
Rašelinné blivánky
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Společnou vlastností všech stanovišť, na kte-
rých kociánek roste, je řídká vegetace. Jen 
tady mají drobné, 5–15 cm vysoké rostlinky 
šanci přežít. Zatímco v  minulosti rostl s  ob-
libou na  pastvinách a  mezích, dnes zůstává 
spíš na místech s mělkou vrstvou půdy, kde se 
jiným, statnějším rostlinám už nedaří. Potká-
me jej v lemech světlých lesů, v horních okra-
jích luk a pastvin a na okrajích polních cest, 
od 500 do 800 m n. m. 

I když kociánek dvoudomý roste roztroušeně 
po celém území Beskyd, přece jen víc příhod-
ných biotopů nalézá v  jižní části, v  oblasti 
Javorníků a  Vsetínských vrchů. Ovšem ani 
zde už neplatí slova botanika Gustava Adol-
fa Říčana: „Obecný všude na pastvinách, lesních 
lukách a  okrajích lesů, místy ve  spoustách.“ Po-
kud dnes kociánek potkáme, musíme mluvit 
o velkém štěstí.
 
Jak už napovídá druhové jméno, kociánek je 
rostlina dvoudomá – květy na  jedné rostlině 
jsou buď pouze samčí, nebo pouze samičí. 
Samčí květy jsou často narůžovělé, samičí vět-
šinou bělavé. 

Dnes si ještě lidé na  Valašsku pamatují, že 
kociánku bývalo tolik, že z něj pletli věnečky, 
kterými zdobili svaté obrázky.

Kociánek dvoudomý
(Antennaria dioica)
C2  hvězdnicovité
Kočičí tlapka
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Je drobná do 20 cm vysoká orchidej, která ros-
te ve vlhčích zastíněných smrčinách. Vyhledá-
vá zde místa bez vegetace, pouze s  vrstvou 
jehličí nebo porostem mechorostů. 

V současnosti je na území Beskyd známá pou-
ze ze dvou lokalit – z  obce Bílá a  z  několika 
míst ve  Velkých Karlovicích. Podle starších 
botanických zápisků a  herbářových položek 
lze soudit, že u nás byla vzácná i v minulosti. 

Celá rostlina je bledě žlutá až nahnědlá, tj. 
zcela jí chybí zelené fotosyntetizující barvi-
vo. Korálice totiž patří mezi tzv. mykotrofní 
druhy – výživné látky si nevyrábí fotosynté-
zou, ale čerpá je z podzemních vláken houby, 
na jejíž existenci je také celý život závislá (tzv. 
mykorhiza). 

V  lesním šeru láká opylovače slabou vůní 
svých nepatrných květů. Slétají se k nim hlav-
ně mouchy a pestřenky. Hojnost plodných to-
bolek však nezajišťují opylovači, tvoří se pře-
devším samosprášením. 

Korálice je zakotvena v lesním humusu pomo-
cí zduřelých, větvených oddenků, které svým 
vzhledem připomínají mořské korály.

Korálice trojklaná
(Corallorhiza trifida)
C2  vstavačovité
Korály se nám však nepochlubí
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Roste na  vlhkých a  mokřadních loukách, 
ve  slatinách a  na  svahových prameništích. 
Nejvíc má v oblibě bahnité mokřady, občas jej 
potkáme i na druhotných stanovištích, např. 
v  příkopech lesních cest. Vyhýbá se však tr-
vale zastíněným místům. V  Beskydech dává 
přednost vápníkem obohaceným půdám.

Roztroušeně roste na mokřadech a prameniš-
tích v údolí Vsetínské Bečvy, ojediněle i v hor-
ních částech povodí Ostravice, Mohelnice, 
Morávky, Lomné a Lubiny.
 
Kruštíky vylučují na  povrchu květů nek-
tar, který láká mouchy, včely či vosy. Vchod 
do květu je normálně uzavřený širokým pys-
kem. Již váha mouchy jej však stačí sklopit, 
takže se květ otevře. Jakmile váha povolí, 
pysk se vrací do původní polohy a květ se opět 
uzavře.

V  České republice roste 18 druhů kruštíků, 
v  Beskydech známe 5 z  nich. Nejhojnější je 
kruštík širolistý (Epipactis helleborine). Na-
opak mezi nejvzácnější patří nezaměnitelný 
kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens) 
s výraznými vínově zbarvenými květy. 
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Kruštík bahenní
(Epipactis palustris) 
C2  vstavačovité
Vápník a bahno – to je jeho!



41 VZÁCNÉ ROSTLINY BESKYD

Vyhledává polostinná, mírně vlhká místa bo-
hatá na živiny. Roste od nižších až po nejvyšší 
polohy – od  dubohabřin přes suťové lesy až 
po vlhčí horské louky a vysokobylinné nivy. 

V  celé CHKO Beskydy roste roztroušeně 
na příhodných místech, roztroušena je i po ce-
lém území České republiky, resp. Evropy (kro-
mě severu) a části Asie. 

Vyobrazení rostliny se třemi liliovitými květy, 
které s  velkou pravděpodobností představují 
právě lilii zlatohlavou, nese již otisk obecního 
pečetidla obce Ústí (u  Vsetína) z  roku 1748.  
Symboly tří lilií si přenesli místní občané 
i do současného znaku obce. Dodnes zde ros-
tou lilie roztroušeně v remízcích.

Nachově červené okvětní lístky s  tmavými 
skvrnami se obloukovitě stáčejí nazpět a vy-
tváří květ exotického tvaru, připomínající tur-
ban. Květy jsou uspořádány v  řídkých hroz-
nech nejčastěji v počtu 3 až 12, jsou stopkaté 
a převislé.

Lilie zlatohlavá
(Lilium martagon)
C4a  liliovité
Lesní lilie 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII



42 VZÁCNÉ ROSTLINY BESKYD

Ekologické rozpětí, které mečíku vyhovuje, je 
dosti široké – od  živinami bohatých (eutrof-
ních) mokřadů a  vlhkých luk, přes živinami 
chudé (oligotrofní) slatinné mokřady, od váp-
nitého ke kyselému podloží, od nižších poloh 
(400 m n. m.) až do hor (900 m n. m.).

Jeho domov je hlavně ve  východní části Ev-
ropy, do naší republiky proto zasahuje hlavně 
v její karpatské části – nejvíc v Beskydech a Bí-
lých Karpatech. Na celém území Beskyd roste 
roztroušeně. 

Rozkvétá až v  červenci, roste proto zejména 
tam, kde jsou louky sečené až později. Také la-
dem ležící louka mečíku do jisté doby vyhovu-
je. Jakmile se však nahromadí větší množství 
stařiny a  vegetace se zahustí, štíhlé mečíky 
začnou z  louky ustupovat. V  husté vegetaci 
je totiž konkurenčně silnější druhy připravují 
o zdroje prostředí, zejména o světlo.

Ve středověku si jej rytíři brali do boje, doká-
zal prý totiž odvracet neštěstí na válečných 
polích. 

Mečík střechovitý 
(Gladiolus imbricatus)
C2  kosatcovité
Pod ochranou meče
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Roste na  výslunných a  suchých květnatých 
loukách a mezích, na vápnitějším podkladu.

Protože je to teplomilný druh, nalezneme jej 
pouze v  nejjižnějším, tj. nejteplejším území 
Beskyd – v okolí Leskovce, Valašské Polanky, 
Lužné, Lidečka, Valašské Senice a  Francovy 
Lhoty. 

V  Evropě je domovem v  jižních zemích, 
do střední Evropy už jen vyznívá. V České re-
publice se drží pouze teplejších oblastí střed-
ních Čech a střední a  jižní Moravy. Ze svých 
lokalit nejčastěji ustupuje díky zahušťování 
vegetace způsobené změnami v  hospodaření 
(vynechávání seče nebo úplné ponechání lo-
kality ladem).

Asi 40–100 květů je uspořádáno ve  vrcho-
lovém hroznu. V  horní části nese modřenec 
na  dlouhých stopkách sterilní (neplodné) 
květy, které tvoří nápadnou, vzpřímenou cho-
cholku. V dolní části zůstávají méně nápadné 
plodné květy. 

Modřenec chocholatý
(Muscari comosum)
C3  hyacintovité
Teplomilná chocholka
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Horské louky v  nadmořské výšce kolem 
1 000 m jsou v Beskydech vzácné. Vzácná je 
proto i mochna zlatá, která na nich roste. Vy-
hovuje jí neúživná a kyselá půda.

Oblastí výskytu mochny zlaté jsou především 
hory střední Evropy, Českou republikou pro-
chází severní hranice jejího rozšíření. V  Bes-
kydech ji najdeme pouze v  krátkostébelných 
horských trávnících na  hřebenu Radhoště 
a vzácněji také na hřebenu Javorníků. 

Mochně zlaté svědčila na  Radhošti pastva 
ovcí. Ovce udržovaly nízký a  řídký trávník, 
ve kterém si polštáře mochny našly své místo. 
Jenže to už je historie. Poslední bačové, bratři 
Blinkové, pásli na Radhošti před sto lety. Hor-
ské louky bez údržby podléhají přirozenému 
zarůstání (sukcesi), což mochně samozřejmě 
nesvědčí. 

Zasvítí-li slunce na zlatožluté korunní lístky, 
které na bázi zdobí nápadná oranžová skvrna, 
není pochyb o tom, jak vzniklo druhové jméno 
mochny. V době květu jsou proto její bochán-
kovité porosty v trávníku nepřehlédnutelné.

Mochna zlatá 
(Potentilla aurea)  
C3  růžovité
Pozlacená od horského slunce
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Obě okrotice rostou ve  světlých listnatých 
lesích nižších a  středních poloh – v  duboha-
břinách, lipinách a  bučinách. Vyhovují jim 
úživnější půdy, okrotice bílá (A) dává navíc 
přednost vápnitějšímu podkladu. 

Okrotice najdeme nejčastěji v  dubohabři-
nách kolem Valašské Polanky, Leskovce a Ústí 
a v bučinách v oblasti Hovězí, Zděchova a Hus-
lenek. Jinde v Beskydech jsou vzácnější.

Oba druhy od sebe poznáme poměrně snadno. 
Okrotice dlouholistá (B) má podstatně delší 
(mečovité) listy a  její květy bývají zpravidla 
otevřené. V ústí květů jsou patrné žluté skvr-
ny, které imitují pyl a lákají včely k opylení. 

Oproti tomu listy okrotice bílé jsou oválné 
a  květy takřka zavřené, proto je také opyle-
ní „cizím“ pylem výjimečné. Zato je rostlina 
schopna samosprášení – touto cestou však 
vzniká méně semen než při „klasickém“ opyle-
ní (tzv. šálivé květy).

Okrotice bílá a okrotice dlouholistá
(Cephalanthera damasonium, C. longifolia) 
C4, C3  vstavačovité
Šálivé orchideje
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Okrotice bílá

Okrotice dlouholistá

A

B

Všechny orchideje jsou známé tvorbou obrov-
ského množství velmi drobných semen. Napří-
klad v jednom květu okrotice bílé vzniká okolo 
6 000 semen. Ve srovnání s tropickými druhy 
je to ale nepatrné množství; ty běžně vytvoří 
až stovky tisíc semen z jednoho květu.
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Statné rostliny oměje rostou hlavně v  hor-
ských polohách nad 800  m n. m. – na  pra-
meništích, ve vysokobylinných nivách a suťo-
vých lesích. Tedy všude tam, kde je dostatek 
vlhkosti, světla a živin. Poměrně často je však 
oměj splavován podél lesních cest a  potoků 
i do nižších poloh. 

Najdeme jej od  Veřovických vrchů přes Rad-
hošť, Kněhyni-Čertův mlýn a Smrk až po řeku 
Ostravici. Roste i  podél značených turistic-
kých cest, takže s trochou štěstí jej může po-
tkat opravdu každý. 

Oměj tuhý moravský patří mezi tzv. zápa-
dokarpatské endemity – vyskytuje se pouze 
na  malém území zahrnujícím východ České 
republiky a  přilehlé oblasti Slovenska a  Pol-
ska. V  ČR roste jen v  Beskydech. Díky své 
vzácnosti patří mezi tzv. evropsky ohrožené 
druhy.

V Beskydech často na jednom místě najdeme 
také velmi podobný oměj pestrý (Aconitum 
variegatum). Na rozdíl od oměje tuhého nemá 
pýřitou květní přilbici a  květní stopku a  má 
víc než tři plody (měchýřky). 

Oměje patří k  našim nejjedovatějším rostli-
nám, kdysi se proto používaly v  lidovém tra-
vičství. Například hlízami se potřelo maso 
a bylo předhazováno vlkům – jeden z druhů se 
přímo jmenuje oměj vlčí mor. 
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Oměj tuhý moravský
(Aconitum firmum subsp. moravicum) 
C2  pryskyřníkovité
Beskydská jedovatá přilbice
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Roste nejčastěji na pravidelně sečených květ-
natých loukách, někdy i v lemech lesů a v křo-
vinách. Orlíček najdeme v nížinách a podhor-
ských oblastech.

V  Javorníkách a  Vsetínských vrších roste 
na  loukách roztroušeně, v  převážně lesna-
tých Moravskoslezských Beskydech je naopak 
vzácný. 

Hojný je orlíček i v Bílých Karpatech, v ostat-
ních částech republiky je však již vzácnější, 
v některých oblastech zcela chybí.

Orlíček opylují pouze čmeláci s dlouhým sosá-
kem, kteří se snaží dostat k nektaru ukrytému 
v dlouhých ostruhách. Na květech se ale také 
objevují „zloději“ – včely a čmeláci s krátkým 
sosákem, kteří, aby se k nektaru dostali, pro-
kousnou ostruhu. A to vše, aniž by květ opy-
lili.

Již od  15. století je orlíček pěstovaný jako 
okrasná rostlina, dosud bylo vyšlechtěno 
mnoho kultivarů nejrůznějších barev a tvarů 
květů. Pěstované rostliny nezřídka také zpla-
ňují.
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Orlíček obecný
(Aquilegia vulgaris) 
C3  pryskyřníkovité
Na orlíček jen s dlouhým sosákem!
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Nejčastěji ji potkáme na  podhorských a  hor-
ských mezofilních loukách, vzácněji roste také 
na sušších loukách v nižších polohách. 

Je to druh, který mizí v celé České republice, 
stále vzácnější je i v Beskydech. Pokud se však 
ocitneme na  louce, na  které roste, výrazné 
klasovité květenství růžových květů nemůže 
uniknout naší pozornosti. Častější je na květ-
natých loukách v  údolí Vsetínské Bečvy (ze-
jména od Nového Hrozenkova po Velké Kar-
lovice) a také v Horní Lomné.

Neobvyklé rodové jméno vychází z tvaru pod-
zemní hlízy, která připomíná dlaň s pěti prsty.

Pětiprstka má květy s  dlouhou ostruhou na-
plněnou nektarem. Hojnost sladkého nektaru 
v  ostruze vábí denní druhy motýlů i  noční 
můry. 

Příbuzná pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia 
densiflora) je mnohem vzácnější, v Beskydech 
ji známe z  jediné lokality ve  Velkých Karlo-
vicích. Od  pětiprstky žežulníku se odlišuje 
širšími listy, hustším květenstvím a  výrazně 
vonnými květy. Navíc roste pouze na  vápni-
tých mokřadech.

Semena všech orchidejí jsou velmi drobná. 
Například semeno pětiprstky žežulníku váží 
pouhých 0,008 mg (pro porovnání zrnko 
máku setého má 0,43 mg). Aby bez vlastních 
zásobních látek přežilo, musí se v půdě setkat 
s vlákny symbiotické houby, která mu zajistí 
výživu pro počátek života.
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Pětiprstka žežulník
(Gymnadenia conopsea) 
C2  vstavačovité
Sladká pastva pro motýly
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Roste na slunných nebo i mírně zastíněných 
místech, nejčastěji v pásmu horských smrčin 
a bučin. V Beskydech si vybírá příhodné sva-
hy nad lesními cestami, které jsou dostatečně 
vlhké, s kyselou půdou a surovým humusem. 
Protože je plavuník nízkého vzrůstu, nesnese 
společnost vysokých bylin. 

V  CHKO Beskydy byl dosud nalezen na  sva-
zích Javorového, Slavíče, Travného, Zimného, 
Lysé hory, Smrku, Gruně a Radhoště. 

Vytrvalá plavuňovitá rostlina má nadzemní 
část lodyhy s listy uspořádanými do tvaru vě-
jíře nebo dlouhých lodyh, které se plazí jako 
oddenky mělce pod povrchem půdy. Díky 
tomu je plavuník schopný se při nepříznivých 
podmínkách „posunovat“, například za  svět-
lem nebo vyšší vlhkostí.

V  Beskydech rostou vzácně i  další druhy – 
plavuník alpský (Diphasiastrum alpinum) (A) 
a  plavuník Zeillerův (D. zeillerii). Rozlišit 
od  sebe jednotlivé druhy plavuníků je však 
často opravdový oříšek, který mnohdy roz-
louskne až genetická analýza v laboratoři. 

Plavuník zploštělý
(Diphasiastrum complanatum) 
C2   plavuňovité
Plazící se smáčknutý vějíř
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A
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Převážně světlomilná orchidej rostoucí 
na  chudých a  suchých loukách a  pastvinách 
v  podhorských a  horských polohách. Půdy 
jsou vysychavé, zásadité i slabě kyselé.

Kdysi byl prstnatec bezový roztroušený 
po celé České republice. V 60. letech 20. sto-
letí začal ustupovat, dnes je na většině území 
Čech vzácný nebo úplně vyhynul. Na Moravě 
je hojnější jen ve východní části. V Beskydech 
známe několik desítek lokalit z oblasti Javor-
níků, Vsetínských vrchů a údolí Lomné v Mo-
ravskoslezských Beskydech. S ústupem pastvy 
začala řada lokalit zarůstat, což vedlo k vymi-
zení nejen prstnatce, ale i dalších orchidejí.

Na  lokalitách se vyskytuje současně ve  dvou 
barevných formách – světle žluté a  nachově 
červené. V barvě květů je však prstnatec bezo- 
vý poměrně variabilní, najdeme proto květy 
s různou kombinací intenzity a poměrů obou 
základních barev – například oranžové, růžo-
vé, lososové, ...

Květy jsou dokonale přizpůsobeny opylová-
ní včelami a  čmeláky. Hmyz přiletí na  pysk 
se širokou přistávací plochou. Jakmile vsune 
hlavu a  sosák do  ústí ostruhy, narazí čelem 
na kapsičku, která pukne a uvolní pylová zrna 
(brylky). Ty se pomocí lepkavých terčíků pev-
ně přilepí na čelo překvapeného návštěvníka. 
Při návštěvě dalšího květu pyl zůstane na le-
pivém povrchu blizny, a  tak dojde k  opylení 
květu. 
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Prstnatec bezový
(Dactylorhiza sambucina)
C2  vstavačovité
Chameleon mezi orchidejemi
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Toleruje poměrně široké rozpětí ekologických 
podmínek na  různých typech mokřadů. Nej-
častěji jej najdeme na  vlhkých pcháčových 
loukách, s oblibou vyhledává i slatiny, rašeli-
niště a prameniště. Vyhovují mu hlavně půdy 
bohaté na živiny. 

Po vysušení mnoha mokřadů v  60. a 70. letech 
minulého století následoval výrazný plošný 
ústup tohoto druhu. Přesto na mnoha lokali-
tách prstnatec májový přežil. Patrně jen díky 
tomu, že dokáže růst i na živinami bohatších 
mokřadech a je i částečně odolný vůči absenci 
sečení a  zastínění okolní vegetací. V  Besky-
dech roste na  desítkách drobných mokřadů, 
roztroušeně po  celém území. Mokřady jsou 
však dnes nejvíc ohrožené biotopy, čímž je 
ohrožena i budoucnost prstnatců. 

Výrazným znakem prstnatce májového je 
skvrnitost listů. Podobně skvrnitý je i příbuz-
ný, avšak později kvetoucí prstnatec Fuchsův 
(Dactylorhiza fuchsii). Jeho květenství roz-
kvétá postupně od spodní části a vytváří tak 
zpočátku tvar pyramidy. Zatímco květenství 
prstnatce májového je spíš válcovité. Kvě-
ty prstnatce Fuchsova jsou velmi variabilní 
v kresbě i ve zbarvení – od bílých přes růžové 
až po tmavě fialové. Prstnatec májový má kvě-
ty takřka výhradně tmavě fialové.
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Prstnatec májový 
(Dactylorhiza majalis)
C3  vstavačovité
Mokřadní gepard
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Tento teplomilný plevel roste hlavně v  obil-
ných polích na hlinitopísčitých půdách. Rozší-
řený je především v nížinách, odkud stoupá až 
do středních poloh. Nalézán je v ozimech i ja-
řinách, ale i na úhorech a ruderálních místech.

Dřív se vyskytoval poměrně běžně v  obilí, 
dnes je kvůli dokonalému čistění osiva, pou-
žívání herbicidů a moderním agrotechnickým 
postupům vzácný. V CHKO jej známe jen z ně-
kolika lokalit z  okolí Halenkova, Huslenek, 
Valašské Polanky, Lidečka a Krhové. 

Paradoxem je, že dodnes je pryskyřník rolní 
na některých zemědělských webových strán-
kách uváděn jako nebezpečný plevel a jsou zde 
zveřejňovány postupy pro jeho likvidaci. 

Pryskyřník rolní je nápadně zlatavě kvetoucí 
jednoletá bylina, rozmnožuje se pouze seme-
ny. Plody, nažky, zrají od července, klíčí však 
až po  přezimování brzy z  jara. Nebo také až 
na podzim příštího roku. V půdě však mohou 
klíčivost podržet i několik let.

Jeho chudá souplodí obsahují asi pět nažek 
s typickými pichlavě ostnitými výrůstky. 
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Pryskyřník rolní
(Ranunculus arvensis)
C2  pryskyřníkovité
Zlatý škůdce? 
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Rosnatku potkáme na  rašeliništích a  raše-
linných loukách. Roste na  rašelinících (rod 
Sphagnum), které jí poskytují vhodné, živi-
nami chudé a  vodou dostatečně zásobené 
prostředí. Její listová růžice mívá nejčastěji 
jen kolem 2–4 cm v  průměru. Najít drobnou 
rosnatku není snadné, obzvlášť když si jako 
podklad vybere některý z načervenalých dru-
hů rašeliníků. 

Skutečnost, že v  Beskydech byla rosnatka 
v  nedávné minulosti rozšířena daleko víc, 
dosvědčují místní lidé, kteří vyprávějí, jak ji 
sbírali jako léčivou bylinu. Dnes známe v Bes-
kydech jen několik lokalit, na  většině z  nich 
přežívá pouze v  nepočetné populaci. Roste 
třeba v Krásné nebo na Morávce, na několika 
místech ji najdeme v  Dolní a  Horní Lomné 
a v Prostřední a Horní Bečvě.

Patří k  našim divoce rostoucím masožravým 
rostlinám. Je schopna přivábit, chytit a strá-
vit drobný hmyz za  pomoci stopkatých lepi-
vých žlázek pokrývajících povrch jejích listů. 
Chycený hmyz je využíván jako zdroj živin, 
které prostředí rašeliniště přirozeně neposky-
tuje.
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Rosnatka okrouhlolistá
(Drosera rotundifolia)
C3  rosnatkovité
Tak malá – a masožravá!
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Obě růže vyhledávají suchá a  slunná místa, 
hlavně meze, stráně, pastviny a  okraje pol-
ních cest.

Teplomilnou růži galskou (A) známe v CHKO 
pouze z několika málo míst z jižních částí Ja-
vorníků (Leskovec, Lidečko, Střelná). 

Také růže Sherardova (B) vyhledává nejtep-
lejší oblasti Vsetínska – stráně v  povodí říč-
ky Senice (od Leskovce až k Valašské Senici) 
a Vsetínské Bečvy (od Halenkova až k Hově-
zí). Tak trochu raritní je výskyt několika de-
sítek keřů na úpatí Lysé hory v Malenovicích. 

Růži galské se jiným jménem říká růže kelt-
ská. Její keříky, vysoké jen asi do  50  cm, se 
v  trávníku téměř ztrácí, snesou dokonce 
i  sečení. Zato tmavě růžové květy mohou 
mít v průměru až úctyhodných 10 cm a jsou 
největšími mezi divokými růžemi. Od  staro-
věku byly proto z růže galské šlechtěny růže 
kulturní. 

Růže galská a růže Sherardova
(Rosa gallica, R. sherardii)  
C3, C3  růžovité
Jedna se chlubí květem, druhá vůní terpentýnu

B

A
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Růži Sherardovu asi nejlépe poznáme podle ku-
lovitého tvaru šípků a charakteristické terpentý-
nové vůně – tu vydávají silice obsažené ve žláz-
kách na  povrchu listů, plodních stopek a  šípků. 
Na rozdíl od naší nejběžnější růže šípkové (Rosa 
canina) zůstávají kališní lístky na šípku růže She-
rardovy vztyčené vzhůru (zatímco u růže šípkové 
se sklání a opadávají). 
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Růže galská

Růže Sherardova
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Najdeme jej nejčastěji v  křovinách (zejména 
lískových), remízcích, na  okrajích lesů a  luk 
a  také na  pastvinách, hlavně pod keři jalov-
ců. Objevuje se i ve světlých listnatých lesích 
(dubohabřinách a  bučinách), na  pasekách 
a  lesních cestách. Vyhovují mu místa s  ne-
rozloženým listovým opadem, který omezuje 
konkurenci jiných rostlin. 
 
Řepíček řepíkovitý roste roztroušeně od  nej-
jižnějších částí CHKO Beskydy u  Střelné, 
na sever až po Huslenky, kde je také poměrně 
hojný. Dál, údolím Vsetínské Bečvy směrem 
na východ, jej nalézáme už jen vzácně. Na se-
ver za  hřeben Vsetínských vrchů už nezasa-
huje vůbec. 

Tato rostlinka je rozšířená hlavně na  Balká-
ně. Lokality na východní Moravě a západním 
Slovensku tvoří izolovaný ostrůvek výskytu. 
V  rámci České republiky roste řepíček pouze 
v okresech Vsetín a Zlín. 

Zralé plody (češule) jsou poměrně těžké, pa-
dají proto jen do okolí mateřské rostliny. Se-
mena však pomáhají rozšiřovat mravenci (tzv. 
myrmekochorie). Láká je zdužnatělý olejnatý 
přívěsek na semenu (masíčko), kvůli kterému 
se je pokouší přenést do mraveniště. 

Pokud řepíček zrovna nekvete, velmi snadno 
si jej spleteme – jeho tři horní lístky totiž při-
pomínají listy jahodníku.

Řepíček řepíkovitý 
(Aremonia agrimonoides) 
C2  růžovité
Jahoda se žlutými květy
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Skřípince vyhovuje rozvolněná vegetace luč-
ních pramenišť, mokřadních a slatinných luk. 
S konkurencí ostatních rostlin si dokázala po-
radit po  svém – utekla na  zamokřené okraje 
polních cest a mokřadů. Nevadí jí občasný se-
šlap a tu a tam ani přejetí traktorem. Vyrůstat 
jsme ji viděli dokonce i  ze skuliny v  asfalto-
vém povrchu silnice.
 
V  Beskydech se drží oblastí s  vápnitějším 
podložím, najdeme ji na  Vsetínsku (Hutis-
ko-Solanec, Malá Bystřice, Velké Karlovice, 
Nový Hrozenkov, Halenkov, Zděchov, Pulčín, 
Vsetín), v  obci Bílá na  Frýdecko-Místecku 
a  na  Jablunkovsku v  Horní Lomné. V  České 
republice je její výskyt soustředěn zejména 
na východní Moravu, do oblasti Bílých Karpat 
a Beskyd.

Květy jsou uspořádány v klásky, které skládají 
dvouřadý (smáčknutý) vrcholový klas. V kvě-
tenství jsou listeny, nápadný je však jen dolní, 
který je nejdelší a přesahuje svou délkou celé 
květenství.
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Skřípinka smáčknutá
(Blysmus compressus)
C2  šáchorovité
Někdo ji přejel?
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Málokdo tuší, že sněženky rostou v  Besky-
dech také divoce. Vyhledávají dostatečně vlh-
ká a na humus bohatá místa, zejména suťové 
lesy s  javorem klenem a  jasanem a okolí les-
ních pramenišť. Odtud mohou být splavovány 
i do nižších poloh. 

Dosud poměrně bohaté porosty najdeme 
ve  Veřovických vrších, tam, kde se zachoval 
listnatý les, pod Velkým Javorníkem a kolem 
Huštýna a Trojačky. Hodně sněženek je také 
v lesích Javorníků, a to od Malého Javorníku 
až po  Makytu. V  Moravskoslezských Besky-
dech je potkáme například v okolí vrchu Ropi-
ce, Travného, Lysé hory, Kněhyně a Radhoště.

„Následkem okolnosti, že nepovolaní s  tímto 
líbezným hlasatelem jara zacházejí přímo bar-
barsky, je sněženka, jako mnohé jiné okrasné 
rostliny lesů, vystavena vyhynutí.“  Píše na po-
čátku minulého století botanik Gustav Wee-
ber v  jednom ze svých spisů. Autor naráží 
na kdysi rozšířený prodej sněženek na jarních 
trzích. Zdá se, že touto lidskou aktivitou dnes 
sněženka v Beskydech ohrožená není.

Nevídané množství sněženek roste v  zahra-
dách v  obci Zubří. Jsou splavené z  hřebene 
Veřovických vrchů nebo jen zplanělé ze zá-
honků? Ty divoké od pěstovaných už neroze-
známe. Jarní vycházka do Zubří za sněženka-
mi však rozhodně stojí za to!

Sněženka podsněžník
(Galanthus nivalis)
C3  amarylkovité
„Líbezný hlasatel jara“ 
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Střevíčník najdeme ve  světlých bučinách 
a  křovinách na  místech s  vápnitějším podlo-
žím.

V  Beskydech není pro střevíčník mnoho 
vhodných míst s  dostatečně vápnitým pod-
ložím. I historicky je známá pouze jediná lo-
kalita v údolí Vsetínské Bečvy. Zatímco ještě  
v 50. letech minulého století jsme zde mohli 
napočítat několik desítek rostlin, dnes nám 
k jejich sečtení stačí prsty jedné ruky. Lidé si 
dekorativní orchidej přesazovali do zahrádek, 
negativně na střevíčník působí také sílící za-
stínění dřevinami. 

Střevíčník vymizel také z většiny míst v celé 
České republice, a to hlavně z důvodu nahra-
zení původních listnatých lesů smrkovými 
a  často i  kvůli přenášení do  zahrad. Právem 
byla proto tato orchidej zařazena i do sezna-
mu evropsky ohrožených druhů chráněných 
v rámci celé Evropské unie.

Atraktivní střevíčník pantoflíček má ze všech 
orchidejí rostoucích v České republice největší 
květy.

Střevíčník pantoflíček 
(Cypripedium calceolus)
C2  vstavačovité
Příliš vzácné papučky
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Jeho biotopem jsou vápnitá svahová prame-
niště a  údolní slatinné mokřady. Suchopýry 
prosperují pouze v  řídké mokřadní vegetaci, 
důležité je proto jejich pravidelné sečení.

V  České republice najdeme větší počet su-
chopýrových lokalit pouze v  oblasti Bílých 
Karpat a  jižní části Beskyd (Vsetínské vrchy, 
Javorníky). S  ústupem kosení mokřadů se 
však suchopýr širolistý stává silně ohroženým 
druhem i v beskydské krajině.  

Okvětí jsou u  suchopýrů přeměněná ve  sně-
hobílé dlouhé chlupy. Stopky klásků i chlupy 
okvětí se za květu a zejména za plodu prodlu-
žují a  umožňují zralým plodům snadné uná-
šení větrem. 

Příbuzný a hojnější suchopýr úzkolistý (Erio-
phorum angustifolium) roste i na kyselých sla-
tinách a rašeliništích. Na první pohled jsou si 
oba suchopýry podobné. Spolehlivým rozlišo-
vacím znakem je drsnost stopek klásků – při 
protáhnutí mezi prsty je stopka u suchopýru 
širolistého drsná (přítomnými papilkami), za-
tímco u suchopýru úzkolistého je hladká.
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Suchopýr širolistý
(Eriophorum latifolium)
C2  šáchorovité
Unášený větrem
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Roste na mezofilních a sušších loukách a pas-
tvinách, občas také na travnatých lesních ces-
tách a v lesních lemech.

Z  trojice našich časně kvetoucích světlíků, 
ke  kterým patří ještě světlík namodralý (E. 
coerulea) a s. horský (Euphrasia monticola), je 
světlík slovenský nejhojnější. V současnosti je 
známý výskyt soustředěn do okolí Huslenek, 
Starých Hamrů, Bílé a Horní Lomné. Světlíky 
patří mezi komplikovanou skupinu, jejich ur-
čování je velmi obtížné. Můžeme proto před-
pokládat, že počet skutečných lokalit bude 
mnohem vyšší.

Světlík slovenský je rozšířený od Hostýnských 
vrchů a Beskyd přes severní Slovensko a jiho-
východní Polsko do ukrajinských Polonin. Pa-
tří k  endemitům Západních Karpat, tj. jinde 
na světě neroste. Českou republikou probíhá 
západní hranice jeho areálu.

Příbuzný, avšak běžný, světlík lékařský (Eu-
phrasia rostkoviana) je pro své výrazné anti-
bakteriální a  antibiotické účinky používán 
především k  léčbě nejrůznějších očních pro-
blémů (zánět spojivek, únava očí aj.), ale také 
při nemocech horních cest dýchacích či trávi-
cích potížích.

Světlík slovenský 
(Euphrasia slovaca) 
C1  krtičníkovité
Světlo do našich očí
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V Beskydech roste buď na horských loukách, 
nebo v zahradách a břehových porostech po-
dél potoků. Kromě jarního slunce potřebuje 
i dostatek vláhy a rozvolněnou vegetaci. 

Druhové jméno napovídá, že se jedná o rost-
linu, která je rozšířena v pohoří Karpat. U nás 
roste pouze na severovýchodní Moravě, kon-
krétně na  třech místech v Beskydech (Horní 
Lomná, Zubří a Nový Hrozenkov) a v Přírodní 
památce Hořina u Opavy.  

Na  lokalitách v  Novém Hrozenkově a  Horní 
Lomné potkáme šafrány na horských loukách, 
zatímco v Zubří jsou asi na dvacítce soukro-
mých zahrádek, ležících podél potoků. Dneš-
ní zahrady šafránům ale moc nesvědčí, a  to 
hlavně díky přílišné „péči“ majitelů. Časté se-
čení totiž ničí jejich listy a rostliny tak nejsou 
schopny načerpat potřebné živiny.

Rostlina kvete 10 i  více let po  sobě, začíná 
však kvést až v 5.–6. roce života. Jeden šafrán 
přitom rozkvétá vždy jen na 5–8 dnů. Tobol-
ka se semeny se vyvíjí v létě pod zemí. Teprve 
při dozrávání semen se prodlužuje a vysunuje 
nad zem, kde se zralá semena vysypou. 

Jako koření, barvivo i  léčivka se u nás kdysi 
pěstoval příbuzný šafrán setý. K tomuto účelu 
se používají pouze jeho blizny, které se sbí-
rají ručně. Na  1 kg koření je potřeba přibliž-
ně 140–270 tisíc květů.

šafrán karpatský
(Crocus heuffelianus)
C1  kosatcovité
Divoký v zahradách
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V Beskydech roste jen v teplejších oblastech, 
na  vysychavých hlubších půdách s  bazickým 
podkladem. Zatímco tady ji potkáme na seče-
ných loukách a v lesních lemech, v jiných čás-
tech republiky se nevyhýbá ani mokřadním 
biotopům.

V  hornatých a  chladných Beskydech byla 
škarda ukousnutá vždy vzácnější, její výskyt 
je i historicky známý pouze z teplejšího území 
Vsetínska. Dnes je zaznamenána asi na desít-
ce míst od Janové, přes Hovězí a Huslenky, až 
po Nový Hrozenkov.  

Škarda dosahuje v rámci České republiky své-
ho výškového maxima právě v Beskydech. Do-
ložena je odsud z  hřebene Javorníků, z  nad-
mořské výšky 870 m. 

Na loukách je škarda ukousnutá poměrně ná-
padným druhem. Bylina vysoká až 70 cm má 
květenství (úbory) uspořádaná v  poměrně 
husté latě, která obvykle ční nad trávy a ostat-
ní luční rostliny. Navíc, podaří-li se nám škar-
du objevit, můžeme se k ní další roky vracet 
– jedná se totiž o bylinu vytrvalou. 

A  že marně pátráte, kdeže je škarda vlastně 
ukousnutá? Na  první pohled to není vidět – 
náhle zakončený (jakoby ukousnutý) je totiž 
oddenek skrytý pod zemí.

škarda ukousnutá
(Crepis praemorsa)
C2  hvězdnicovité
Žlutokvětá luční parádnice
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Roste na  slatinných a  rašelinných loukách 
a  prameništích. A  zdá se, že v  Beskydech je 
vázána výhradně na podloží pískovců a jílovců 
s obsahem vápníku. 

Lokalit je však jen několik, například v Horní 
Lomné, Bílé, Trojanovicích, Hutisku-Solanci, 
Valašské Bystřici, Novém Hrozenkově. Tolije 
je vzácná v  celé naší republice, její výskyt je 
vázán hlavně na podhorské a horské oblasti.

Tolije má specifickou stavbu květu. Oním 
specifikem jsou nektarové šupinky, které jsou 
v  horní polovině rozeklané v  7–15 prstovi-
tě rozestálých niťovitých třásní ukončených 
kulovitými, žlutavě zelenými, lesklými palič-
kami. 

Pozoruhodné květy vydávají za  slunečného 
počasí medovou vůni.

V Beskydech i v celé České republice došlo ze-
jména důsledkem odvodňování zemědělských 
půd a  nadměrného hnojení k  podstatnému 
úbytku populací tolije. Na  mnoha zachova-
ných tradičních lokalitách se zase rapidně sni-
žují počty kvetoucích jedinců, a to přesto, že 
lokality jsou pravidelně ručně sečeny. Důvo-
dem je většinou zahušťování vegetace a zvy-
šování množství živin.
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Tolije bahenní 
(Parnassia palustris)
C2  jesencovité
Mokřadní krasavice 
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Statná tráva rostoucí na  štěrkových říčních 
náplavech, nejlépe v místech, která přeplavu-
je voda a  která nejsou zatím osídlena jinými 
rostlinami. Nejčastěji ji uvidíme na  příbřež-
ních náplavech (lavicích). 

V České republice se vyskytuje na štěrkonos-
ných řekách v  Beskydech (řeka Ostravice, 
Morávka a Lomná) a Podbeskydí (řeka Olše), 
v  Čechách roste vzácně například na  Orlici. 
Podmínkou je, aby řeka měla alespoň zčás-
ti zachovaný přirozený charakter divokého 
štěrkonosného toku, který přenáší a  usazuje 
štěrky. 

Silně dynamický charakter štěrkových nápla-
vů způsobuje velké kolísání četnosti a plochy 
populací třtiny. Pravidelně po  výraznější po-
vodni bývá značná část porostů odplavena. 
Proto je vždy po povodních rostlina vzácnější, 
naopak po několikaleté klidné vodě se rozšíří 
a stane se zdánlivě běžným průvodcem někte-
rých beskydských řek.
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Třtina pobřežní 
(Calamagrostis pseudophragmites)
C1  lipnicovité
Nechat se unášet proudem
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Dnes jej v Beskydech známe jako vzácný polní 
plevel. V minulosti však rostl i na štěrkových 
náplavech Bečvy. A třeba na Ostravsku osídlu-
je dnes i kolejiště železnic.

V Beskydech jsou jeho biotopem tradičně ob-
hospodařovaná políčka obilnin či okopanin 
v teplejších oblastech Vsetínska a Podbeskydí. 
Znám je z  pěti lokalit v  obcích Trojanovice, 
Hovězí a Huslenky.

V minulých desetiletích se na mizení úporku 
podepsalo hlavně nadužívání průmyslových 
hnojiv a  herbicidů. Protože pro kvetení po-
třebuje úporek světlo, kvete až na  strništi, 
po  sklizni obilí či brambor. Nevyhovuje mu 
proto dnes běžně praktikovaná podmítka 
(mělká orba) provedená ihned po sklizni. 

Krkolomným latinským jménem (Kickxia) byl 
rod pojmenován na počest belgického botani-
ka J. J. Kickxe.

Příbuzný úporek pochybný (Kickxia spuria) 
roste v České republice v teplejších a vápnitěj-
ších oblastech, na území Beskyd není znám. 
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Úporek hrálovitý
(Kickxia elatine)
C2  jitrocelovité
Je málo úporný - vždyť mizí!
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Nejčastěji ji najdeme ve  středních polohách, 
na  mokrých loukách, v  prameništích nebo 
okrajích tůní, tedy na zbahnělých a často i vo-
dou přeplavovaných půdách.

V Beskydech je v současnosti vachta trojlistá 
známá pouze  asi z  dvaceti lokalit, a  to roz-
troušeně po celém území.

Byla oblíbenou léčivou bylinou („na všecko“), 
proto si ji lidé často přesazovali do mokřadů 
poblíž stavení. Tam také dodnes vachtu po-
tkáváme. Nová rostlina může vyrůst už z ma-
lého úlomku oddenku. Uteče-li na  mokřad 
kráva, dokáže kopyty rozlámat plazivé odden-
ky vachty tak, že v  dalších letech jí najdeme 
na  tomtéž místě dvakrát tolik. Ústup od  li-
dového léčitelství však zřejmě může za to, že 
o mokřady s vachtou nikdo nepečuje a ty po-
stupně zarůstají. 

Na korunních lístcích má dlouhé, husté 
a měkké třásně. Díky nim květy z dálky vypa-
dají jako chlupaté. 

Od pradávna je tato bylina užívána hlavně při 
žaludečních potížích. Rostlina obsahuje hoř-
činy a jiné látky využívané i dnes ve farmacii 
a  v  likérnictví. Kdysi byla pro svou hořkou 
chuť přidávána do  piva a  je prý také jednou 
z bylin, z níž se vyrábí proslulá Becherovka.

Vachta trojlistá
(Menyanthes trifoliata) 
C3  vachtovité
Hořký trojlístek
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Tuto nenápadnou orchidej najdeme na  hor-
ských a podhorských loukách s řídkou a níz-
kostébelnou vegetací.

V  celé České republice je vemeníček vzácný, 
stejně tak je tomu i  v  Beskydech. Známe jej 
z hřebenových a podhřebenových luk Morav-
skoslezských Beskyd (od Bumbálky po Bobek) 
a Vsetínských vrchů (z Velkých Karlovic, Solá-
ně, Janové a Hovězí). Vzhledem ke své nená-
padnosti je zřejmě také zčásti přehlížen. Mů-
žeme proto doufat, že ve skutečnosti je u nás 
lokalit přece jen o něco víc.

Vemeníček je přehlédnutelný nejen kvůli své-
mu nízkému vzrůstu, ale i kvůli barvě květů – 
ty jsou zelené, někdy hnědočerveně naběhlé. 

Opylovačem pro včely neatraktivních květů 
jsou lumci, pilatky, tiplice a brouci. Květ láká 
hmyz množstvím sladkého nektaru vylučova-
ného po stranách dlouhého pysku a do krátké 
ostruhy. Zatímco hmyz sbírá nektar, na  jeho 
tělo se přilepí brylky (slepená pylová zrna), 
které jsou takto přeneseny do jiného květu. 

Poněkud skrytě rostoucí vemeníček patří 
mezi orchideje krátkověké, jeho průměrná 
délka života je 1,5 roku.
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Vemeníček zelený
(Coeloglossum viride)
C2  vstavačovité
Najdou ho jen lumci, pilatky a brouci
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Oba druhy vemeníků tolerují širokou šká-
lu ekologických podmínek, ve  kterých jsou 
schopny růst. Vyhovují jim jak světlé duboha-
břiny a  bučiny, tak i  plně otevřená prostředí 
mezofilních luk a živinami chudších pastvin. 
Vemeníky však potkáme také v  remízcích 
a  křovinách. Rostou na  mírně kyselých i  ba-
zických půdách. 

Vemeník dvoulistý (A) patří v  České repub-
lice mezi hojnější orchideje, nejinak je tomu 
i  v  Beskydech. Zato vemeník zelenavý (B) je 
v Beskydech vzácností, známý je pouze z ně-
kolika lokalit (Dolní Lomná, Morávka, Staré 
Hamry, Bílá, Trojanovice, Mořkov, Zděchov). 

Oba druhy vemeníků bývají často navzájem 
zaměňovány. Bezpečně rozlišit je můžeme 
v  době optima kvetení podle detailů květů. 
Zásadní je postavení brylek (což jsou slepená 
pylová zrna jednoho prašníku). U  vemeníku 
dvoulistého jsou rovnoběžné, u vemeníku ze-
lenavého se rozbíhají ve tvaru „A“ do stran. 

Vemeník dvoulistý a vemeník zelenavý
(Platanthera bifolia, P. chlorantha)
C3, C3  vstavačovité
Omamné noční orchideje
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Velmi dlouhá ostruha naplněná nektarem, inten-
zivní sladká vůně a bílá či nazelenalá barva květu 
jsou specializací na velké noční motýly (můrovité 
a lišajovité) jako opylovače.

Zvláštní rodové jméno, vemeník, má rostlina 
díky tvaru svých podzemních hlíz – skutečně při-
pomínají tvar kozího vemene. 
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Vemeník dvoulistý

Vemeník zelenavý
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Patří mezi plavuně, tedy velmi starobylou sku-
pinu rostlin, která existuje na Zemi již od pr-
vohor. Na  rozdíl od  původních stromovitých 
plavuní je však dnešní vranec jedlový vysoký 
jen od 5 do 30 cm. Najdeme jej na kyselém jeh-
ličnatém opadu ve vlhkých smrkových lesích.

Vranec jedlový potkáváme pouze v  horských 
oblastech CHKO. Centrum jeho výskytu je 
proto v  nejvyšších polohách Moravskoslez-
ských Beskyd. V  ČR je rozšířen ve  všech po-
hraničních horách.

Všechny plavuně se rozmnožují výtrusy, po-
dobně jako kapradiny. Na  rozdíl od  jiných 
našich plavuní (plavuně vidlačky a  plavuně 
pučivé) nevytváří vranec jedlový výtrusnico-
vý klas na vrcholu lodyhy, ale nese výtrusnice 
v úžlabí listů ve střední a horní části lodyhy. 
Až šest let trvá, než začne zralý výtrus klíčit 
v prvostélku (prokel). Rostlina dospívá teprve 
po 12–15 letech, a pak žije ještě alespoň dal-
ších 20 let. 

Vranec se však dokáže rozmnožovat i vegeta-
tivně (tj. nepohlavně), pomocí opadavých pu-
penů na koncích větví. 
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Vranec jedlový 
(Huperzia selago) 
C3  plavuňovité
Je tady od prvohor! 
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Vratička je drobná rostlinka, která nesnese 
konkurenci statnějších bylin, vyhledává proto 
nižší a nezapojenou vegetaci. Vyhovuje jí ve-
getace pastvin narušovaná kopyty ovcí nebo 
krav či řídké porosty horských a podhorských 
luk.

Ze starších botanických záznamů víme, že 
v první polovině minulého století byla vratič-
ka měsíční v Beskydech běžnou součástí pas-
tvin a horských luk. Potkat ji dnes je velkým 
zážitkem. V Beskydech je známá asi z desítky 
lokalit, roste například na  hřebenových lou-
kách Radhoště, Soláně a Javorníků. 

Při pozorném prohlížení zjistíme, že tato malá 
kapradinka je vlastně jen jediný, asi 15 cm vy-
soký list. List je rozdělený na neplodnou (ste-
rilní) a plodnou (fertilní) část. Neplodnou část 
(připomínající list) tvoří několik dvojic měsí-
čitých úkrojků. Plodná část (připomínající 
lodyhu) je zpeřeně členěná a nese výtrusnice 
s výtrusy.

Tato podivuhodná rostlinka byla v minulosti 
spjata s mnohými pověstmi, říkalo se jí „zlaté 
kapradí“. Při zrání mají totiž výtrusnice zla-
tavě žlutou barvu a  jsou v trávníku nápadné 
– vlastně jedině tehdy máme šanci jinak celou 
zelenou rostlinku nalézt. 

Lidé odedávna věřili v  její kouzelnou moc – 
třeba, že umí otevřít všechny zámky či zlomit 
koňskou podkovu.

Vratička měsíční 
(Botrychium lunaria)  
C2  jazykovité
Zlaté kapradí 
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Semenáčky vrby lýkovcové dokážou úspěšně 
růst pouze na písčitých a štěrkovitých nápla-
vech horských a  podhorských toků, kde uni-
kají konkurenci silnějších rostlin. Dospělí je-
dinci už přežívají i v bujné vegetaci břehových 
porostů. Tato vrba je dobře přizpůsobena 
na proměnlivý průtok v korytě a mechanické 
poškozování vodou a  štěrky unášenými při 
vyšších průtocích. 

Původní výskyt v  České republice je pouze 
v  karpatské části Moravy, tj. v  Podbeskydí 
a  Beskydech. V  CHKO Beskydy ji nacházíme 
na  přirozených stanovištích, tedy v  nivách 
toků Morávky, Ostravice, Čeladenky a Lomné. 
Na jiných místech byla s oblibou vysazována. 
Mapa rozšíření tohoto druhu v CHKO Besky-
dy proto ukazuje její současné, nikoli přiroze-
né rozšíření. 

Vrbu lýkovcovou měli v  minulosti v  oblibě 
včelaři. A to proto, že rozkvétá často již kon-
cem února a  poskytuje tak včelstvům první 
pyl a nektar. Dodnes ji potkáváme vysazenou 
poblíž lidských sídel, a to hlavně v oblasti Va-
lašska. Staré a krásné stromy rostou v Huslen-
kách, Karolince, ve Velkých Karlovicích i jinde.

Kromě časné doby květu jsou dalšími důleži-
tými znaky namodrale ojíněné letorosty a pa-
listy srostlé s  řapíkem listu (to znamená, že 
po utržení listu zůstanou na bázi řapíku ouška 
– palisty).
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Vrba lýkovcová
(Salix daphnoides)
C2  vrbovité
Včelami milovaná
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Přirozené stanoviště vrby šedé je obdobné 
jako u vrby lýkovcové. V raných fázích vývoje 
jsou to říční a potoční písčité a štěrkovité ná-
plavy, v dospělosti i břehové porosty (tj. star-
ší, zazemněné náplavy). Pro semenáčky jsou 
nové náplavy vzniklé po povodních naprosto 
nezbytné. Nehrozí tady totiž konkurence ji-
ných rostlin a  naopak je zde dostatek světla 
i vláhy. 
 
Českou republikou prochází severní hranice 
areálu tohoto druhu. Přirozeně u  nás roste 
jen v oblasti Beskyd a Podbeskydí – známe ji 
na tocích Morávky, Ostravice, Kopytné, Tyry, 
Lomné a Čeladenky.

Vrba šedá, i ekologicky příbuzná vrba lýkov-
cová, jsou silně ohroženy likvidací jejich bio-
topů, hlavně spoutáváním toků a  omezením 
dynamiky proudící vody. V intravilánech obcí 
je někdy opravdu nutné vodní tok „zkrotit“, 
na  jiných místech je taková potřeba přinej-
menším diskutabilní. 

Populace vrby šedé i lýkovcové ohrožuje niče-
ní štěrkových náplavů regulací toků i úbytek 
štěrkových naplavenin kvůli hrazení hor-
ských potoků. Důkazem nepříznivého vývoje 
populací obou vrb je malý počet semenáčků 
na všech stávajících lokalitách (kromě území 
Skalické Morávky) a rychlé zarůstání náplavů.
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Vrba šedá
(Salix elaeagnos)
C2  vrbovité
Milující štěrk
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Vstavač bledý je vápnomilný druh prosvět-
lených listnatých lesů (hlavně dubohabřin), 
lesních lemů a křovin. Často vybíhá i do při-
lehlých luk.

Tato orchidej v Beskydech stále ubývá, počet-
nější populace nalezneme dnes pouze v okolí 
Leskovce a  Valašské Polanky. Zdejší lokality 
jsou však aktuálně ohroženy plánovanou vý-
stavbou silnice I/57. Početně malé populace 
vstavače bledého najdeme ještě v Trojanovi-
cích.

Lesní stanoviště vstavače bledého negativně 
ovlivňuje zvyšující se zápoj stromového patra. 
Míru zastínění by bylo proto vhodné v rámci 
lesního hospodaření upravovat výběrovou 
těžbou.

Vstavač bledý patří společně se vstavačem 
kukačkou a prstnatcem bezovým k našim nej-
časnějším orchidejím – rozkvétá  již v dubnu, 
ještě před olistěním stromů. 

Barvou květů se podobá žluté formě prstnatce 
bezového. Prstnatce (Dactylorhiza) dobře od-
lišíme od  vstavačů (Orchis) podle výrazných 
listenů, které jsou delší než květy.

Vstavač bledý 
(Orchis pallens)
C2  vstavačovité
Dozvěděl se o I/57 a zbledl
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V Beskydech roste tato orchidej ve středních 
polohách, na  mírně vlhkých až sušších lou-
kách a pastvinách.

V  minulosti patřil v  celé republice k  nejhoj-
nějším orchidejím. Svědčí o tom i starší české 
jméno – vstavač obecný. Během posledních 
desetiletí zaniklo až 80 % jeho někdejších lo-
kalit, a to v souvislosti se změnami v obhos-
podařování krajiny. V  Beskydech dnes tento 
druh vstavače známe z  posledních pěti míst 
v obcích Janová a Huslenky. 

Vstavač kukačka nedokáže čelit hustému 
porostu trav a  zapojenému drnu. Proto při 
chybějícím hospodaření přestávají rostliny již 
během dvou let kvést, přecházejí do sterilní-
ho či dormantního stavu (tj. do podzemní fáze 
ve  formě hlízy, v níž rostlina přežívá i něko-
lik let), případně odumírají. V případě znovu 
obnoveného kosení reagují oslabené rostliny 
velmi pomalu, může trvat i  několik let, než 
začnou opět kvést, a někdy už nevykvetou vů-
bec, protože uhynou.

„Kukačky“, tak se na  Valašsku říká obecně 
všem orchidejím. Protože na  jaře vykukují 
z nízké trávy? Nebo prostě proto, že rozkvé-
tají počátkem května v době příletu kukaček 
z teplých krajin? – Kdo ví?
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Vstavač kukačka
(Orchis morio)
C1  vstavačovité
Čeká na první zakukání  
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Nejčastěji roste v  mírně vlhkých až sušších 
trávnících, ale toleruje také světlé listnaté 
lesy, lesní lemy a křoviny.

V  Beskydech patří vstavač mužský k  hojněj-
ším orchidejím, i když jedním dechem je třeba 
dodat, že jeho lokalit v posledních dvou dese-
tiletích rychle ubývá. Přesto zůstává Vsetín-
sko územím s nejbohatším výskytem tohoto 
druhu v  celé republice. Desítky lokalit jsou 
soustředěny zejména do údolí Vsetínské Beč-
vy, od Ústí po Velké Karlovice. 

Dobrým poznávacím znakem je u  vstavače 
mužského přízemní část listů, která je drobně 
fialově tečkovaná, jakoby postříkaná tmavě 
červenou barvou.

Lidé kdysi věřili, že části rostliny mají vliv 
na  ty části lidského těla, jež připomínají. 
A  proto byly hlízám vstavačů, které jsou po-
dobné varlatům, přisuzovány afrodisiakální 
účinky. 

Hlízy některých orchidejí jsou v různých kou-
tech světa doposud sbírány k  výrobě nápoje 
zvaného salep. Především země Blízkého vý-
chodu získávají salep z  původních druhů or-
chidejí. Přitom jsou často ničeny i  populace 
velmi vzácných druhů.

Vstavač mužský znamenaný 
(Orchis mascula subsp. speciosa)
C2  vstavačovité
Pihovaný krasavec
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Dává přednost teplomilnější vegetaci suchých 
trávníků, často se vyskytuje na  extenzivních 
výslunných pastvinách. 

Jeho domovinou je střední a  jižní Evropa. 
V České republice se vyskytuje vzácně, počet-
nější je jen na východní Moravě. V Beskydech 
jej v současnosti najdeme pouze ve dvou údo-
lích v Hovězí a Huslenkách. 

Tato konkurenčně slabá orchidej mizí v  sou-
vislosti s ústupem od tradičního hospodaření. 
V  Beskydech v  posledních dvou desetiletích 
počet lokalit klesl až o třetinu. Některé zarost-
ly, jiné byly zalesněny.
  
Vstavač osmahlý patří mezi druhy silně my-
kotrofní (závislé na podzemní houbě). A pro-
to také může jeho vývoj od vyklíčení semene 
do prvního kvetení trvat až 10 let.

Temně nachově zbarvená poupata na vrcholu 
květenství působí dojmem ohněm sežehnuté 
„osmahlé“ špičky. Samotný otevřený květ je 
už bílý, tmavočerveně tečkovaný. Není příliš 
atraktivní pro včely, k opylování láká spíš mo-
týly a mouchy.
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Vstavač osmahlý
(Orchis ustulata)
C1  vstavačovité
Ohněm sežehnutý
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Všivec lesní (A) i  bahenní (B) roste na  ky-
selých, živinami chudých půdách s  vysokou 
hladinou spodní vody. Najdeme je proto oba 
na rašelinných loukách, všivec lesní poměrně 
často i na vlhčích smilkových pastvinách. 
 
Oběma všivcům vyhovuje chladnější a  vlhčí 
(oceanické) klima. Centrum rozšíření všiv-
ce lesního je v  západní Evropě, naším úze-
mím prochází východní hranice jeho areálu. 
V Beskydech jej nalezneme hlavně v horských 
oblastech nad 500 m n. m. (Horní Lomná, 
Krásná, Staré Hamry, Bílá, Horní Bečva, Velké 
Karlovice), ojediněle i  ve  středních polohách 
(Rožnov pod Radhoštěm, Zubří, Zašová, Hu-
tisko-Solanec). 

Všivec bahenní je domovem na  severní čás-
ti naší polokoule, v ČR byl vždy rozšířen jen 
okrajově. V Beskydech roste v současné době 
jen několik málo rostlin na  rašelinné louce 
v obci Krásná. 

Hojnější všivec lesní je vysoký jen do  10 až 
15 cm a  lodyhu má od  báze poléhavě větve-

Všivec lesní a všivec bahenní 
(Pedicularis sylvatica, P. palustris) 
C2, C1  zárazovité
Kdysi hubil vši. Co dnes hubí jeho?

Všivec bahenní

A
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nou. Oproti němu je všivec bahenní skutečně 
statný – vzpřímená lodyha dorůstá až do výš-
ky 60 cm. 

A  odkud pochází tak podivné rodové jméno 
rostliny? Traduje se, že odvar z všivců se kdysi 
používal k ničení vší u zvířat.

Všivec lesní

B
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Záraza je nezelená parazitická rostlina. Jak 
název napovídá, parazituje na  devětsilech, 
a  zřejmě také proto bývá často přehlížena – 
pod obrovskými listy devětsilu totiž často 
není vůbec vidět. Ukáže se nám, až když de-
větsilový porost rozhrneme. Zárazu najdeme 
spolu s devětsily podél horských potoků a les-
ních cest, na hlinitých, písčitých a štěrkopís-
čitých, vlhkých a živinami bohatých půdách.

Záraza devětsilová je horským druhem, v Bes-
kydech je častější v  povodí řek Ostravice, 
Morávky a  jejich přítoků. Asi nejpočetnější 
populaci této skrytě rostoucí rostliny najde-
me v  údolí Smradlavé v  obci Bílá. V  Evropě 
jde o alpsko-karpatský druh, v rámci České re-
publiky se proto vyskytuje pouze na východní 
Moravě.

Nezelená parazitická (cizopasící) záraza si 
od  svého hostitele (devětsilu) bere nejen 
vodu, ale i všechny další výživné látky, je pro-
to na jeho existenci naprosto závislá. Dokonce 
i klíčení je indukováno látkami vylučovanými 
kořeny hostitelské rostliny a  probíhá pou-
ze do vzdálenosti 3 mm od kořenů hostitele. 
Proto mají zárazy obrovské množství semen 
(až stovky tisíc z jedné rostliny), která si navíc 
zachovávají mnohaletou klíčivost. 

Záraza devětsilová
(Orobanche flava)
C3  zárazovité
Lupič mezi rostlinami
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Keře židoviníku vyžadují plně osluněné štěr-
kové náplavy řek, které jsou nízko položené 
nad vodní hladinou. Jejich přirozeným sta-
novištěm jsou proto štěrkonosné toky. Žido-
viník je však schopen osidlovat i  druhotná 
stanoviště – známý je z  teras vápencových 
lomů (Štramberk a  okolí) či důlních odkališť 
(Karvinsko). 

Židoviník německý v  minulosti rostl na  ná-
plavech mnoha beskydských řek a  potoků. 
Poslední herbářový doklad z  CHKO Beskydy 
pochází od botanika Emila Burši z roku 1976 
z  říčky Lomné. Poté byl židoviník dlouhá 
léta považován v  Beskydech za  nezvěstný. 
Až v  roce 2001 bylo několik keřů vysazeno 
na revitalizovaném náplavu Kněhyňského po-
toka v Prostřední Bečvě. Později byl ještě za-
znamenán dočasný výskyt dvou malých keřů 
na mokvavé skále v lesích nad Trojanovicemi.

V současnosti přežívá v České republice jediná 
větší populace židoviníku na  náplavech řeky 
Morávky (v  Národní přírodní památce Ska-
lická Morávka). Přirozeně vzniklou lokalitou 
je také náplav řeky Bečvy u Hustopečí, kde se 
první keř objevil po povodních v roce 1997.
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Židoviník německý
(Myricaria germanica)
C1  tamaryškovité
Sluní se na náplavu 
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Smrčiny

Bučiny

Suťové lesy

Dubohabrové háje

Olšiny, jaseniny, vrbiny

Louky ovsíkové a kostřavové

Louky suché

Pastviny

Pole

Louky mokřadní

Slatiniště a rašeliniště

Lesní prameniště, vysokobylinné nivy, devětsilové lemy

Štěrkové náplavy

SEZNAM PIKTOGRAMŮ
KATEGORIE OHROŽENÍ DRuHŮ

C1 Kriticky ohrožený – bezprostředně ohrožený vyhubením přežívající jen na několika 
lokalitách v malém počtu jedinců

C2 Silně ohrožený – poměrně početný, jeho početnost se v poslední době prudce snižu-
je, nebo druh relativně stabilní, ale velmi vzácný

C3 Ohrožený – poměrně početný, jeho početnost v poslední době spíše klesá

C4a Vyžadující pozornost – v současnosti není přímo ohrožen, ale existují faktory, které 
by ho ohrozit mohly a také druhy u kterých je známo nedostatečné množství údajů 
a kategorii ohrožení proto není možné stanovit

SEZNAM PIKTOGRAMŮ

KATEGORIE OHROŽENÍ DRuHŮ
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