
 

Příroda horního Poodří 

 

 Rostliny Oderských vrchů
 

 

 

Petr Lelek 
 



 - 2 -       

        Příroda horního Poodří  Rostliny Oderských vrchů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah 
Úvodní slovo      3 

Jarní rostliny      4 

Zajímavé a chráněné rostliny   27 

Rostliny vstavačovité – orchideje  34 

Rostliny v přírodních rezervacích  43 

Vzácnější lesní rostliny    51 

Závěr – doporučení     58 

Záběry rostlin Ondřeje Tomického   59 

 

 



 - 3 -       

        Příroda horního Poodří  Rostliny Oderských vrchů 

 
Úvodní slovo 

Nevím, jak působí jaro na Vás, ale já se ho nemohu dočkat a těším 
se na první teplé dny, které probouzejí k životu celou přírodu. Rád se 
toulám kolem potůčků, řeky Odry i lesy, kde naslouchám hlasům ptáků 
a vyhlížím první jarní květy. Kvetení prvních květin je nesmělé, druhy 
jsou typické a poměrně snadno určitelné.  
Většinu představovaných rostlin najdete v listnatých lesích nebo 
v břehových porostech tvořených listnatými dřevinami, poněvadž tyto 
dřeviny pozdějším nástupem olistění umožní jarním rostlinám prodělat 
jejich rychlý životní cyklus v době dostatku slunečního světla, které se 
později k zemi dostává těžko. 

 
Lesy u Zákřovského Žalova pod Kozlovem – červená zn. KČT (jk-2015) 
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Jarní rostliny 

Prvním jarním nedočkavcem je podběl lékařský (Tussilago farfara), 
jehož žluté květy připomínají malá sluníčka. Jedná se o léčivou rostlinu 
osídlující různé výsypky, stavby a čerstvě „zraněné“ pozemky. Na 
Odersku se s ním potkáte např. na výsypkách jakubčovického 
kamenolomu nebo na hromadách starých pilin v zaniklých lomech 
v Heřmánkách.         (PeLe-2006) 
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Dalším jarním nedočkavcem  je bíle kvetoucí devětsil bílý (Petasites 

albus L. Geartn). Ten vyhledává vlhčí místa okolo vývěrů vody v lesích 

nebo podél cest, někdy roste i přímo v řečišti potoků. 

            (PeLe-2007) 

 

 



 - 6 -       

        Příroda horního Poodří  Rostliny Oderských vrchů 

Později na březích menších potoků nebo na vlhčích neudržovaných 
loukách růžově rozkvétá příbuzný devětsil lékařský (Petasites 
hybridus). V létě pak tento devětsil vytváří obrovské listy, které jsou 
běžně zaměňovány s „lopuchem“.      (PeLe-2007) 
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Růžově kvete i jiná jarní rostlina – cizopasný podbílek šupinatý 
(Lathraea squamaria). Ten cizopasí na kořenech listnatých dřevin        
a nevytváří zeleň listovou. Najdete ho především v břehových 
porostech.          (PeLe-2007) 
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Světle fialovými květy zjara rozkvétá dymnivka plná (Corydalis 
solida). Ta se mnohdy vyskytuje ve větších porostech a najdete ji 
především v břehových porostech potoků i řeky Odry.  (PeLe-2008) 

 



 - 9 -       

        Příroda horního Poodří  Rostliny Oderských vrchů 

Na podobných lokalitách i v listnatých lesích kvete modrými fialovými  
a růžovými květy plicník tmavý (Pulmonaria obscura). Různost barev 
jeho květů je dána jejich stářím (postupným rozkvétáním) a chemickou 
reakcí obdobnou lakmusovým papírkům.    (PeLe-2006) 
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Především v přirozených listnatých lesích kvete krásnými světle 
fialovými květy jaterník podléška (Hepatica nobilis). Ten má zajímavé 
trojlaločné listy a je skutečnou ozdobou lesů Nízkého Jeseníku.   (PeLe) 
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Světle fialovými květy rozkvétá na světlých a teplých místech 
v lesích violka Rivinova (Viola riviniana). Oproti příbuzné violce vonné 
její květy nijak výrazně nevoní.      (PeLe-2008) 
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Stejnou barvou květů se může pochlubit poléhavá, stálezelená a polo-
dřevnatá pokryvná rostlina barvínek menší (Vinca minor). Barvínek se 
vyskytuje v lesích a v Nízkém Jeseníku především na místech bývalé 
těžby nerostného bohatství (např. stříbrné rudy nebo kamene).    (PeLe) 

 



 - 13 -       

        Příroda horního Poodří  Rostliny Oderských vrchů 

V listnatých lesích zjara kvete nenápadná poléhavá rostlina kopytník 
evropský (Asarum europaeum) s ledvinovitými listy a s červeno-
hnědými květy.         (PeLe-2009) 
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Na podobných místech můžete objevit další nenápadný pryšec 
mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides), který při poranění roní bílý 
latex. 
            (PeLe-2006) 
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Nenápadnou časně světle žlutě kvetoucí rostlinou listnatých hájů je 
vzácnější kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos). Můžete se 
s ní setkat např. k přírodní rezervaci Suchá Dora nebo u silnice 
vedoucí z Jakubčovic n. O. do Dobešova.    (PeLe-2006) 
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Daleko častější rostlina listnatých lesů, která kvete drobnými 
zelenožlutými květy, je bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis). (PeLe) 
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Okraje lesů a louky jsou domovem dalších jarních bylin. Jednou 
z nejznámějších je lidově zvaná „petrklíč“ – prvosenka vyšší (Primula 
elatior). Patří mezi známé léčivé byliny a v minulosti byla částečně 
chráněná.          (PeLe-2006) 
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Podobná prvosenka jarní (Primula veris) je v horním Poodří vzácná   
a vyskytuje se např. ve Vojenském újezdu Libavá u Boresu. Jinak ji 
můžete zastihnout např. na Svinci u Starého Jičína nebo 
v Hostýnských vrších.        (PeLe-2008) 
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Na nivních loukách a v břehových porostech můžete obdivovat 
drobnou rostlinu, mající pěkný, ale nenápadný zelenožlutý květ –
 křivatec žlutý (Gagea lutea).      (PeLe-2006) 
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Na podobných místech najdete i jinou zelenožlutě kvetoucí 
rostlinu mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), jehož 
květ obepínají listeny.        (PeLe-2006) 
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Poměrně běžně na mokrých loukách, v příkopech a na slunných 
místech najdeme žlutě kvetoucí orsej jarní (Ficaria verna).     (PeLe) 

 

 



 - 22 -       

        Příroda horního Poodří  Rostliny Oderských vrchů 

Na mokřady a okolí potůčků a vodních ploch je vázán rovněž žlutě 
kvetoucí, ale mohutnější a jedovatý blatouch bahenní (Caltha 
palustris). 

(PeLe-2006) 
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Břehové porosty vodních toků horního Poodří zdobí vzácnější žlutě 
kvetoucí sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides). 

(PeLe-2009) 
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Daleko běžnější je bíle kvetoucí příbuzná sasanka hajní (Anemone 
nemorosa), která roste na nivních loukách, v břehových porostech 
vodních toků ale i např. v příkopech silnic.    (PeLe-2009) 
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Sasance hajní je podobná, ale vzácnější zapalice žluťuchovitá 
(Isopyrum thalictroides). Ta roste ve vlhčích listnatých lesích                
a v břehových porostech. Jedna rostlina má více bílých květů. Největší 
porost můžete najít u vstupu do přírodní rezervace Suchá Dora            
u Jakubčovic n. O.         (PeLe-2006) 
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Přehled jarních rostlin horního Poodří uzavírám obecně známou          
a nejvoňavější, fialově kvetoucí violkou vonnou (Viola odorata). Ta 
vyhledává světlé a teplé okraje luk a mezí.    (PeLe-2006) 

 

 
Doufám, že Vás tento přehled nejčastějších rostlin vyláká do naší 
krásné přírody, a také že ve Vás vyvolá zájem si první jarní květy určit. 
Přeji Vám pěkné jaro i zážitky při poznávání horního Poodří. 
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 Zajímavé a chráněné rostliny
Zajímavými rostlinami jsou plavuně, které se zasloužily o vznik 
uhelných slojí. Chráněným druhem je plavuň pučivá (Lycopodium 
annotinum). Ve vyhlášce MŽP je vedena v kategorii ohrožených druhů. 
Vzácně roste v jehličnatých lesích např. u Dobešova nebo                   
u Kružberské přehrady. 
(PeLe-2005)          (oTo-2009) 

 

Častějším a dnes již nechráněným druhem je plavuň vidlačka 
(Lycopodium clavatum), jejíž výtrusy z dvojitých „klásků“ byly v 
minulosti využívány v lékařství a při výrobě bengálských ohňů. Je 
rovněž vázána na jehličnaté lesy a s oblibou doprovází nově zřizované 
lesní svážnice – např. mezi Jakubčovicemi n. O. a Dobešovem nebo v 
údolí říčky Čermné nad železniční zastávkou Klokočov. (PeLe-2005) 
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Z chráněných bylin jako jedna z prvních na jaře kvete sněženka 
podsněžník (Galanthus nivalis). Ve vyhlášce MŽP je vedena              
v kategorii ohrožených druhů. Najdeme ji na loukách a na okraji lesa    
v údolí Něčínského potoka na hranici s Vojenským újezdem Libavá. 
Další rozsáhlé porosty sněženek objevíme na místě zaniklé vesnice 
Barnov (Olověná) ve VÚ Libavá nebo např. v zahradě bývalé školy      
v Klokočůvku. 
            (PeLe-2005) 
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Začátkem května rozkvétá v údolí řeky Odry nápadná chráněná 
rostlina měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva). Ve vyhlášce MŽP je 
vedena v kategorii ohrožených druhů. Jedná se o vyšší vytrvalou 
rostlinu s bledě fialovými květy, z nichž se na podzim vyvinou typické 
blanité šešule, kterým se říká „Jidášovy penízky“ a využívají se do 
suchých vazeb. Můžeme ji najít u řeky Odry v okolí Klokočůvku            
a Spálova – např. u Skály P. Marie, v Heřmánkách, i výše proti proudu 
u Vojenského újezdu Libavá. 
            (PeLe-2005) 
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Začátkem května rozkvétá žlutými květy nepůvodní chráněná rostlina 
tařice skalní (Aurinia saxatilis). Ve vyhlášce MŽP je vedena v kategorii 
ohrožených druhů. Byla uměle vysazena v opuštěném kamenolomu        
u silnice vedoucí z Oder na Pohoř. 

 

 

 

 

            (PeLe-2009) 
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Ve stejném období kvete bílými květy v přírodní památce Stříbrné 
jezírko mezi Pohoří a Jestřábím další nepůvodní, vysazená a chráněná 
rostlina vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata). Ve vyhlášce MŽP je 
vedena v kategorii ohrožených druhů.     (PeLe-2008) 
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Další nepůvodní druh chráněné rostliny na Stříbrném jezírku kvete 
později až v létě. Jedná se rovněž o bahenní rostlinu – ďáblík bahenní 
(Calla palustris). Ve vyhlášce MŽP je vedena v kategorii ohrožených 
druhů.           (PeLe-2008) 
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Na březích potoků, tůní, rybníků a jezírek můžeme v květnu a červnu 
vidět kvést kosatec žlutý (Iris pseudacorus), nápadný svými velkými 
žlutými květy. V okolí roste na oderských rybnících, u řeky Odry a v pří-
rodní památce Stříbrné jezírko.       (oTo-2015) 
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Rostliny vstavačovité - orchideje 
V příloze č. II. zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
v platném znění a o prováděcí vyhlášku MŽP č. 395/1992 Sb. 
v platném znění (dále jen „vyhláška MŽP“), naleznete seznam zvláště 
chráněných rostlin. Mimo tyto chráněné druhy je řada dalších druhů, 
které obsahuje Červený seznam vzácnějších druhů rostlin ČR. 

 

Přírodní rezervace Královec, Přírodní rezervace Suchá Dora 
a Přírodní památka Na Čermence (Mapa: Mgr. Petr Dobeš) 
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Květen je v horním Poodří hlavním obdobím květu nejhezčích 
chráněných druhů rostlin – našich orchidejí. Asi nejpočetnějším 
druhem je prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). Ve vyhlášce MŽP 
patří do kategorie ohrožených druhů. Tato vstavačovitá bylina              
s fialovočervenými květy a s fialově skvrnitými listy je ústředním 
druhem přírodní rezervace Královec na západním okraji Spálova. Od 
poloviny května zde můžete vidět stovky kvetoucích rostlin. (PeLe-2010) 
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Další menší lokality s výskytem prstnatců májových jsou např. 
spálovský mokřad zvaný Ptáčnice, mokřad nad vodní nádrží Vítovka 
nebo vlhká louka pod pastvinami v Klokočově. Prstnatce se 
vyskytovaly i na řadě dalších lokalit, které však vzaly za své před 
rokem 1989 prováděním tzv. náhradních rekultivací a po tomto roku 
zanedbáním pravidelné péče o nehnojené mokřady.  (PeLe-2010) 
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O něco později rozkvétá vstavač mužský (Orchis mascula). Ve 
vyhlášce MŽP je jmenován v kategorii ohrožených druhů. Nejvíce jich 
nalezneme v okolí Dobešovského potoka mezi Dobešovem                 
a Jakubčovicemi n. O.        (PeLe-2008) 
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V červnu kvete třetí vstavač s růžovými květy a fialovou 
kresbou prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii). Ve vyhlášce MŽP 
je uveden kategorii ohrožených druhů. Nalezneme jej v Jakubčovicích 
nad Odrou u fotbalového stadionu nebo na bývalé pastvině nad 
někdejším kravínem.        (PeLe-2006) 
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V druhé půlce června rozkvétá bílými a voňavými květy vemeník 
dvoulistý (Platanthera bifolia). Ve vyhlášce MŽP je uveden v kategorii 
ohrožených druhů. V minulosti byl hojnější díky většímu rozsahu 
pastvin – např. v Odrách na bývalé sjezdovce, v jabloňovém sadu 
nebo na okrajích pastvin v Loučkách a v Jakubčovicích n. O.               
V současnosti jej naleznete pod pastvinami v Klokočově nebo na 
Červené hoře.            (PeLe-2008) 
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Ještě později rozkvétá zelenavý nenápadný vstavač kruštík širolistý 
pravý (Epipactis helleborine). Není sice chráněn, ale v Červeném 
seznamu je zařazen mezi druhy vyžadující další pozornost. Na 
Odersku roste u silnic např. z Jakubčovic n. O. na Potštát nebo            
z Vítkova na Heřmanice u Oder a nalezneme jej i na lesních loukách    
u Červené hory.         (PeLe-2010) 
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Velmi vzácně můžete zastihnout na východním okraji kamenolomu      
v Jakubčovicích n. O. začátkem června bíle kvetoucí okrotici 
dlouholistou (Cephalanthera longifolia). Ve vyhlášce MŽP patří do 
kategorie ohrožených druhů. Je nenápadná, takže se může bez 
povšimnutí vyskytovat i jinde. Roste v teplejších listnatých lesích          
s přirozenou dřevinnou skladbou.      (PeLe-2008) 
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Posledním a ještě stále poměrně hojným zástupcem našich orchidejí je 
zelenavě kvetoucí a nenápadný bradáček vejčitý (Listera ovata). Není 
sice chráněn, ale v Červeném seznamu je zařazen mezi druhy 
vyžadující další pozornost. Na Odersku roste nejčastěji u lesních 
okrajů na pravidelně kosených loukách. Vyskytuje se i na PR Královec 
u Spálova.          (PeLe-2010) 
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Rostliny přírodních rezervací 
Chráněné a vzácnější druhy rostlin jsou vázány především na 
extenzívně udržované lokality. Takovou lokalitou je např. již výše 
zmiňovaná přírodní rezervace Královec u Spálova. 

 
Přírodní rezervace Královec (oTo-2009) 
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Hlávkami tmavomodrých květů rozkvétá v červnu chráněný zvonečník 
hlavatý pravý (Phyteuma orbiculare). Ve vyhlášce MŽP patří do 
kategorie silně ohrožených druhů. Mimo PR Královec roste ještě          
v okolí Spálova např. v mokřadu Ptáčnice, u Chalúpkovy studánky 
nebo v údolí potoka Suché na svažité loučce nad křižovatkou silnice 
vedoucí do Spálova.        (PeLe-2008) 
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Na konci května kvete žlutými květy hadí mord nízký (Scorzonera 
humilis). Není sice chráněn, ale v Červeném seznamu patří mezi druhy 
ohrožené.          (PeLe-2008) 

 



 - 46 -       

        Příroda horního Poodří  Rostliny Oderských vrchů 

V druhé polovině května rozkvétá bílými nenápadnými květy nízká 

rostlinka kozlík dvoudomý (Valeriana dioica). Není sice chráněn, ale  

v Červeném seznamu patří mezi druhy vzácnější vyžadující další 

pozornost. Mimo PR Královec jej naleznete i v mokřadu Ptáčnice         

u Spálova.          (PeLe-2008) 

 



 - 47 -       

        Příroda horního Poodří  Rostliny Oderských vrchů 

Poslední chráněnou rostlinou, která v PR Královci u Spálova roste           
a kterou Vám chci představit, je polocizopasná nízká rostlinka kvetoucí 
růžovými květy na konci května – všivec lesní (Pedicularis sylvatica). 
Ve vyhlášce MŽP patří do kategorie silně ohrožených druhů. (PeLe) 
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V PR Královec v květnu až červenci vykvétá svými podivnými chmýřo-
vitými květy suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium). Je 
vysoký až 60 cm, roste v bažinatých a mokrých půdách na loukách      
a v řídkých lesích. Svými květy může vytvářet trsy „vatových kuliček“.      
(oTo-2015) 
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Opusťme PR Královec a připomeňme si jednu donedávna chráněnou 
rostlinu, která krášlí přírodu okolí Spálova v údolí potoku Suché          
a v údolí Něčínského potoka. Jedná se o atraktivní vyšší rostlinu 
květnatých nivních luk, která v červnu kvete výraznými modrofialovými 
květy – orlíček obecný (Aquilegia vulgaris). Není sice chráněn, ale      
v Červeném seznamu patří k ohroženým druhům naší květeny. (PeLe) 
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Má listy velmi podobné leknínu, ale mnohem menší. Plavín 
leknínovitý (Nymphoides peltata) byl nalezen v PR Stříbrné jezírko, 
kde již pokryl značnou část vodní hladiny. Jeho kořeny jsou pod vodní 
hladinou bohatě rozvětvené. Kvete v červnu až srpnu nápadnými 
žlutými kalichovitými květy.            (oTo-2015) 
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 Vzácnější lesní rostliny

Kromě květnatých luk můžeme chráněné a vzácnější druhy rostlin 
objevit i v lesích, především však v lesích s původní druhovou 
skladbou dřevin a s citlivým hospodařením. 

 
Přírodní rezervace Suchá Dora  (PeLe-2006) 
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Nejatraktivnější chráněnou rostlinou listnatých lesů, je v červnu 
kvetoucí lilie zlatohlavá (Lilium martagon). Ve vyhlášce MŽP patří do 
kategorie ohrožených druhů. Její nejbohatší lokalitou je les na 
východním okraji kamenolomu v Jakubčovicích n. O., dále ji můžete 
potkat na horním konci vesnice Podlesí u Budišova nad Budišovkou    
a vzácně i na svazích Pohořského kopce mezi Mankovicemi                
a Suchdolem nad Odrou. 

 
Lilie zlatohlavá (oTo-2015) 
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Lokalita výskytu nad Jakubčovickým lomem   (PeLe-2012) 
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Dalším atraktivní rostlinou suťových lesů, která v minulosti patřila         
k chráněným druhům, je v červnu kvetoucí udatna lesní (Aruncus 
vulgaris). V Červeném seznamu patří mezi druhy vzácnější vyžadující 
další pozornost. Vyskytuje se v údolí říčky Čermné nad železniční 
zastávkou Klokočov nebo u Heřmánek v okolí Rovenské cesty             
a v zátočině řeky Odry nad obcí.      (PeLe-2006) 
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Člověkem nejvíce ovlivňovaným ekosystémem jsou pole. 
Z logiky věci by se dalo předpokládat, že na polích nemůžeme 
nalézt žádný chráněný nebo vzácnější druh rostliny. Opak je pravdou.  
I zde lze nalézt kdysi běžné druhy, které se změnami hospodaření, ale 
především intenzifikací zemědělské výroby, z krajiny vytratily. Takovým 
druhem je např. chrpa polní (Centaurea cyanus). Není sice chráněná, 
ale v Červeném seznamu je uvedena mezi druhy vzácnější vyžadující 
další pozornost. Na okrajích polí ji naleznete např. u Louček nebo mezi 
Dobešovem a Veselím.        (PeLe-2008) 
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Ve výše položených lesích v červnu až srpnu kvete nápadný náprstník 
červený (Digitalis purpurea). Často roste v přítmí stromů ve větších 
skupinách. Je prudce jedovatý. V okolí roste na Veselském a Dobe-
šovském kopci.          (oTo-2015) 

 



 - 57 -       

        Příroda horního Poodří  Rostliny Oderských vrchů 

V lesích a na loukách ve vyšších polohách můžeme nalézt kýchavici 
bílou (Veratrum album). Květe v červenci a srpnu. Má zajímavé 
nazelenalé květy, je léčivá, ale její kořen je prudce jedovatý. Nalézá se 
např. v údolí Něčínského potoka.       (oTo-2015) 
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Závěr 
Pokud se chcete dozvědět o jednotlivých rostlinách více, doporučuji 
navštívit internetové stránky http://botany.cz/cs/. 

Při setkání s těmito chráněnými a vzácnějšími rostlinami respektujte, 
prosím, jejich statut, netrhejte je a nepoškozujte jejich biotop. Jen se 
potěšte pohledem na ně, a pokud můžete přispět k jejich ochraně, 
učiňte tak. Právě ohleduplným přístupem k nim můžeme přírodě 
pomoci nejvíce. A ta nám za to bude vděčná.       (jk-2013) 

 

Ing. Petr Lelek pracuje od roku 1992 jako referent na odboru životního prostředí 
Městského úřadu v Odrách. 

Je jednatelem Historicko-vlastivědného spolku v Odrách a členem ZO ČSOP 
70/14 Odry. Věnuje se ochraně přírody a krajiny na Odersku a popularizaci 
vlastivědných zajímavostí v oblasti Horního Poodří. Je členem Svazu na ochranu 
netopýrů a aktivním organizátorem mnoha vlastivědných, historických                 
a ochranářských akcí. 

Kontakt: Městský úřad Odry, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry. 
E-mail: lelek@odry.cz, tel.: 556 768 181. 

Autoři fotografií: 
Petr Lelek (PeLe), Ondřej Tomický (oTo), Jiří Kucharz (jk). 
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Detailní záběry vybraných rostlin 

Rádi Vám představujeme fotografie Ondřeje Tomického z Oder, který 
se ve volném čase dlouhodobě zabývá amatérským fotografováním 
rostlin a živočichů.        e-mail: o.tomicky@gmail.com 

Názvy rostlin na fotografiích naleznete v odkazech na konci této publikace. 
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