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Přičemž ovšem botanicky důležitá PR Růžová už do Nízkého Je-
seníku spadá. Na jihozápadě hluboko do území CHKOJ – podle 
výše citovaného horopisu až ke Koutům – zasahuje podcelek 
Šumperská kotlina, který je součástí geomorfologického celku 
Hanušovická vrchovina.

Většina území dnešní CHKO Jeseníky byla po dlouhou dobu 
obývaná především Němci. Proto také většina místních topo-
grafi ckých názvů byla jen německá, bez českých ekvivalentů. 
Jednalo se kromě názvů obcí především o kopce, potoky a vý-
znamnější stráně. Jako přistěhovalci jsme se domnívali, že řada 
topografi ckých nejasností, stejných názvů odlišných míst: hor-
ských vrcholů, výrazných údolí či potoků a říček byla zaviněna 
nedůsledným překladem. Při excerpci fl oristických údajů ze sta-
rých německy psaných fl ór jsme opakovaně nacházeli velmi za-
jímavé údaje ze zcela neznámých lokalit. Ani mapy 1 : 75 000 

(z mapování 1878) s německými nebo dvojjazyčnými názvy nám 
často nepomohly. Zpřístupnění starých map z I. vojenského ma-
pování (1764–1768) a z II. vojenského (Františkova) mapování 
(1836–1852) nám pomohlo objasnit celou řadu nesrovnalostí, 
stále však některé názvy důležitých botanických lokalit (resp. 
míst s uváděným výskytem významných druhů rostlin) zůstávají 
nejasné. 

Na neshody v místním názvosloví upozornili ve své knížce 
např. již Jeník et Hampel (1992), kteří uvádějí nejen sa-
mostatnou tabulku pro názvy Velké kotliny, ale především 
(na str. 71–73) srovnávací přehled topografi ckých názvů. Tento 
(bohužel velmi stručný) topografi cký slovníček měl velkou vý-
hodu: druhý z autorů citované práce byl Němec z Malé Morávky. 

Pro přejmenování pomístních německých názvů byla 
po druhé světové válce ustavena názvoslovná komise, sestavená 
ze zástupců několika ministerstev, České akademie věd a umění, 
státního ústavu hydrologického a Vojenského zeměpisného 
ústavu. Větší část takto přejmenovaných kopců, strání a potoků 

se objevila na poválečné dvojjazyčné turistické mapě (nedato-
vané) a byla publikována v Přírodovědeckém sborníku Ostrav-
ského kraje (Orlík 1952). Při kontrole těchto publikovaných 
názvů jsme našli celou řadu nesrovnalostí i jasných omylů. Ně-
které komisí navržené názvy se nevžily, např. Kleiner Lochberg 
(1 043 m) byl komisí pojmenován „Páleník“, dnes se na ZM pro 
tento vrchol ustálil název Malé Bradlo (1 044 m), Mittelhübel 
(1 141 m) mezi Pradědem a Lyrou byl přejmenován na „Střed-
ník“, na současné ZM je to Prostřední vrch (1 153 m). Velký 
Jezerník (1 309 m) byl na německých mapách označen jako 
Grosse Seeberg (1 304 m), ctěná názvoslovná komise tento ko-
pec nazvala „Jezný“, Malý Jezerník (1 208 m) pak nazvala „Jez-
ník“. Schosskamp (1 203 m) mezi údolím Hučivé Desné a Po-
niklého potoka, odkud Oborny (1883–1886) uvádí Goodyera 
repens, komise přejmenovala na „Nos“, dnes je na ZM tento ko-
pec označen jako Klínová hora (1 180 m). 

Jako příklady původních nepřesností ve starém  německém 
názvosloví je možné uvést třeba existenci Kleiner Seeberg 
a Großer Seeberg dvakrát na jedné mapě – severovýchodně 
od Švýcárny a současně přes údolí Divoké Desné v masivu Mra-
venečníku nebo dva vrchy se stejným názvem Leiterberg jen pár 
set metrů od sebe (dnešní Malý Děd a Studený hřbet na SZ roz-
soše Malého Dědu), přičemž Malý Děd je na dvojjazyčné po-
válečné turistické mapě označen jako Kleine Vaterberg. Keil je 
Malý Klín (1 099 m) SZ od Švýcárny a současně Klínec (902 m) 
SZ od Ramzové. Velký Máj (1 384 m) je na mapě z let 1836–52 
označen jako Mai B., stejně jako Malý Máj (1 070 m), vzdálený 
necelého 3,5 km VJV směrem. Uhu stein se také objevuje na ně-
meckých mapách vícekrát. Zmatek je i s přejímáním starších 
údajů dalšími autory. Jestliže někdo nazval Velkou kotlinu Ho-
hefall a uvedl tam třeba výskyt Hedysarum hedysaroides, jakou 
lokalitu měl na mysli Kolenati (1860), když u Hedysarum he-
dysaroides napsal lokalizaci „Kessel und Hochfall“? Opravdu 

Malá hole (Kleine Heide) je oblý hřbet SZ rozsochy Vysoké hole, 26. 8. 2005.

Sokolí skála na vrchu Sokol (1 187 m), 24. 5. 2011.

Břidličný důl mezi Břidličnou horou (1 358 m) a Jelením hřbetem (1 367 m), 
6. 5. 2012.

Jelení důl mezi Jelením hřbetem (1 367 m) a Velkým Májem (1 386 m), 
11. 6. 2011.
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V této kapitole jsou popisovány všechny 
druhy jesenického červeného seznamu. 
Řazeny jsou podle (latinské) abecedy. 
Nomenklatura je až na jednu výjimku 
(Hieracium plumbeum) uvedena podle 
nejnovějšího checklistu (Danihelka 
et al. 2012). Ze synonym jsou uvedena jen 
ta nejpodstatnější.

Abies alba MILL.
jedle bělokorá

 Popis. Strom 30–50 m vysoký, dosahu-
jící stáří 400–500 let. Na rozdíl od smrku 
má borku hladkou, bělošedou, rozpu-
kanou jen na bázi starých kmenů. Větve 
starších jedlí jsou až v horní části kmene, 
ve střední a spodní jsou jen drobné 
větvičky. Jehlice neobalují větvičky 
ze všech stran, ale jsou dvouřadě uspo-
řádané, takže větve jsou nápadně ploché. 
Od smrku se jedlové větve liší nejen ná-
padnou plochostí, ale i odlišnou barvou 
jehličí: jedlové větve jsou shora tmavě 
zelené a zespodu nápadně světlé, šedoze-
lené. Koruny starých smrků jsou zřetelně 
špičaté, koruny starých jedlí jsou shora 
uťaté nebo mísovité s nahloučenými vět-
vemi v podobě čapích hnízd.

Zatímco štíhle vřetenovité smrkové 
šišky jsou i na spodních větvích smrků 
a v době zralosti visí dolů a padají na zem, 
macaté a válcovité jedlové šišky jsou jen 
na vrcholu koruny a trčí kolmo vzhůru, 
nepadají, ale za zralosti (koncem září) 
se samovolně rozpadávají, šupiny odpa-
dávají a křídlatá semena odnáší vítr.

Také vlastnostmi dřeva se jedle výrazně 
liší od smrku: jedlové dřevo je světlejší, 
nemá pryskyřičné kanálky, vlákna kmene 
nejsou podélně zkroucená a dřevo má 
jiné mechanické a chemické vlastnosti. 
Protože pod vodou nehnije, používalo 
se na vodní stavby, protože se dá dobře 
a rovně štípat, používalo se na výrobu šin-
delů a stavebních trámů. 
 Ekologie. Jedle roste v pahorkatině 

i v horském stupni na hlubokých i měl-
kých, čerstvých i vysychajících půdách. 
V pahorkatinách vystupovala především 
jako významná dřevina podmáčených 
inverzních poloh, květnaté jedliny byly 

na prudkých svazích některých říčních 
údolí, v horském stupni byla jedle sou-
částí jedlobučin.

Odumírání a rychlý ústup jedle z čes-
kých i moravských lesů byly ve druhé po-
lovině 20. století předmětem mnoha vý-
zkumů, diskuzí a odborných článků různé 
úrovně (např. Batelka 1978, Málek 1982) 
Příčiny vymírání jedle byly u nás vysvět-
lovány nejméně 18 hypotézami. Byla po-
dezírána samotná jedle, že se dopustila 
vnitřních změn. Nikdo ale nepodezíral sa-
motné lesníky, kteří se vyhýbali pěstování 
a sázení jedle pod nejrůznějšími zámin-
kami. Stačilo pár desítek let a jedle zase 
úspěšně roste, staré stromy plodí, mladé 
dobře odrůstají v zástinu i na slunných 
pasekách. Jen přirozené zmlazení stále 
vázne: semenáčky pořád stejně chutnají 
v lesích chované spárkaté zvěři. 
 Rozšíření. Evropský druh s areá-

lem od Pyrenejí po Makedonii. V Česku 
v minulosti všude ve středních polohách 
hojná a pěstovaná lesní dřevina, v sou-
časnosti místy již zcela chybí, někde je 

vzácná, v Beskydách a Podbeskydí do-
sud častá. Na území CHKO Jeseníky je 
málo lesů přírodního charakteru, v nichž 
by bylo více vitálních jedlí. Častější než 
přírodní jedlobučiny (dosud např. nad 
Bedřichovem a v údolí Šumného potoka) 
jsou kulturní smrčiny s různým zastoupe-
ním jedle (např. Stříbrný vrch u Podlesí, 
Kostelník a Bačův les u České Vsi). Místy 
se jedle dosud vyskytuje i v horských bu-
činách, např. na jižním svahu Černavy, 
na severním úbočí Trojáku i jinde. Zají-
mavé jsou zachovalé a zmlazující jedle 
na suchých skalách a sutích (např. Suchý 
vrch u Mnichova, Medvědí skály, Hrubý 
kámen u Ferdinandova, Čertovy kameny 
u Jeseníku, Mazance mezi Bedřichovem 
a Žďárským potokem). Místy se zacho-
valy staré mohutné jedle, např. u silnice 
z Hvězdy na Podlesí, na JJV svahu Sněhu-
láka u Adolfovic.
 Ohrožení. Protože jedle za posledních 

sto let v Česku skoro všude rapidně ubylo, 
dostala se i tato dříve běžná dřevina 
na celostátní červený seznam, a to do ka-
tegorie C4a. V podobné kategorii (C4) 
je i v krajských červených seznamech. 
V ČS CHKOJ ji také řadíme mezi druhy 
vyžadující pozornost (kategorie LD).

Achillea millefolium L. subsp. sudetica 
(OPIZ) WEISS in KOCH 
Syn.: A. sudetica OPIZ; A. millefolium 
subsp. alpestris KOCH
řebříček obecný sudetský

 Popis. 20–40 cm vysoká vytrvalá by-
lina s plazivým oddenkem a přímými, tu-
hými jednoduchými lodyhami, nesoucími 
bohatou a hustou chocholičnatou latu 
bílých, růžových až karmínově červených 
úborů. Kvete v červenci a srpnu. Celá 
rostlina je hustě vlnatě chlupatá. Odlišení 
subsp. sudetica od nominátní subspecie 
je v Hrubém Jeseníku značně obtížné pro 

5 Abecední přehled taxonů červeného seznamu CHKO Jeseníky

Čertovy kameny u České Vsi, 30. 9. 2011.

Čertovy kameny u České Vsi, 30. 9. 2011.

Velká kotlina, Cimrmanova zahrádka, 9. 8. 2011.

Vysoká jedle na pasece na SV úbočí Bílých skal 
(922 m), 30. 9. 2011.
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(2007 Štencl). Většina těchto výskytů 
v nižších polohách má jen přechodný 
charakter – pouze několikaletou exis-
tenci; od roku 1988 ale sledujeme nepo-
četnou populaci u silnice mezi Hvězdou 
a Podlesím v 870 m. Lze předpokládat, 
že v minulosti při svážení sena z jesenic-
kých hřebenů se zvonek vousatý dostá-
val do nižších poloh častěji. Formánek 
(1887: 333) má ve výčtu lokalit i kostel 
sv. Huberta v Karlově Studánce (830 m).

Jako symbol CHKO Jeseníky se tento 
zvonek dostal do znaku oblasti nikoliv 
z titulu jesenického endemita (jak bylo 
dříve občas mylně interpretováno), ale 
jako nápadný, hezký a pro Hrubý Jeseník 
charakteristický druh. 
 Ohrožení. Chráněný druh podle zá-

kona (kategorie silně ohrožený). V první 
(1979) a druhé verzi (2000) celostátního 
červeného seznamu byl veden v katego-
rii druhů silně ohrožených (C2), nyní je 
ve třetí verzi (2012) v kategorii C2b (silně 
ohrožené pro vzácnost a současně i úby-
tek lokalit). Vzhledem k jeho poměrně 
častému současnému výskytu na mnoha 
lokalitách v hřebenových partiích 
Hrubého Jeseníku a s přihlédnutím k jeho 
schopnostem šíření na antropicky naruše-
ných stanovištích v subalpínském stupni 
nepovažujeme tento zvonek v CHKOJ 
za bezprostředně ohrožený, a v regionál-
ním červeném seznamu ho proto řadíme 
„jen“ mezi druhy vyžadující pozornost 
(kategorie LD).

Campanula cervicaria L.
zvonek hadincovitý

Dvouletý, asi 30–40 cm vysoký zvo-
nek, s přímou lodyhou, s květy v úžlabí 
lodyžních listů, někdy nahloučenými 
v koncové hlávce. Lodyha i listy jsou ná-
padně pichlavě chlupaté, lodyha je žláb-
kovitě hranatá a většinou fi alově naběhlá. 
Přízemní listy jsou zpravidla za květu již 
zaschlé. Teplomilný druh nižších poloh 
rostoucí na slunných pahorcích na vý-
hřevných horninách. 

Za hranicemi CHKOJ byl uváděn 
od Dětřichovic (Laus 1913), byl nale-
zen také u Zlatých Hor (1904 Buchs in 
Schube 1905). Ze vzdálenějších území je 
znám např. z Opavska (Hradílek 1999), 
Osoblažska (Duda et al. 1994a) a Žulov-
ska (herbář SUM).

Z dnešního území CHKO Jeseníky 
existuje několik starších údajů: Lipová 
a Vrbno (Rohrer et Mayer 1835: 48, Gra-
bowski 1843: 62), Horní Údolí (Gra-
bowski 1843: 62), Rejvíz (Wimmer 
1857), Jeseník (Czermak sec. Formánek 
1887: 335), Velká kotlina (Jeriová 1970). 
Nověji nebyly tyto údaje potvrzeny. 

Zákonem chráněný druh (v katego-
rii silně ohrožených). V první verzi ce-
lostátního ČS (1979) byl v kategorii C3, 
ve druhé verzi (2000) byl již v C2, nyní je 
ve třetí verzi (2012) v kategorii C1t (kri-
ticky ohrožené s velkým úbytkem lokalit). 
V ČS CHKOJ ho řadíme mezi nezvěstné 
(kategorie Ms).

Campanula gelida KOVANDA 
Syn.: C. bohemica subsp. gelida 
(KOVANDA) KOVANDA
zvonek jesenický

 Popis. Nízký, řídce trsnatý zvonek – 
jeden z pěti endemitů Hrubého Jeseníku 
a současně jeden z nejvzácnějších a nej-
ohroženějších druhů rostlin v CHKO 
Jeseníky. Jako druh ze skupiny zvonku 
okrouhlolistého byl rozlišen a popsán 
M. Kovandou v roce 1968. Všechny 
zvonky této skupiny mají přízemní listy 
dlouze řapíkaté, srdčitě ledvinité až srd-
čitě vejčité. Z druhů rostoucích v ČR 
do této skupiny kromě zvonku jese-
nického patří zvonek český (C. bohe-
mica) – endemit Krkonoš, zvonek jemný 
(C. gentilis) z Povltaví a Poohří, zvonek 
moravský (C. moravica) z nejteplejších 
oblastí Moravy a Slovenska, vlastní zvo-
nek okrouhlolistý pravý (C. rotundifo-
lia subsp. rotundifolia), který je běžný 
v Čechách a v SZ části Moravy a vzácný 
na Slovensku, a konečně zvonek okrouh-
lolistý sudetský (C. rotundifolia subsp. 
sudetica), rostoucí jen v Hrubém Jeseníku 
a v Krkonoších.

Zvonek jesenický má lodyhy 10–15 cm 
vysoké, dole hranaté. Květy modré, ko-
runy zvonkovitě nálevkovité, 17–20 mm 
dlouhé. Kališní cípy vzpřímené, zdéli 2/5 
až 1/3 koruny. Velmi podobný zvonek 
český má oproti zvonku jesenickému užší 
kališní ušty a nemá květní korunu na bázi 
zúženou. Zvonek jesenický na Petrových 
kamenech rozkvétá až koncem července 
a kvete pak dlouho v srpnu, rostliny na vý-
chodní straně skály rozkvétají mnohem 
dřív než na straně severní.
 Ekologie a rozšíření. Roste na jediném 

místě na světě – na Petrových kamenech. 
Hlavní část populace rostla, jak popisuje 
Kovanda (1977), jižně a východně od vr-
cholové skály. Jen menší část populace 
se vyskytovala ve skalních štěrbinách.
 Ohrožení. Kriticky ohrožený druh ČR 

(C1) i CHKOJ (E), uvedený i v Červené 
knize ČR a SR (1999), evropsky chráněný 
druh. Již Kovanda (1977) upozorňoval 
na nebezpečí vyhynutí tohoto endemita. 
Zamezit přístupu lidí na skálu Petrových 
kamenů a do její blízkosti je ochranářský 
problém, který dosud nebyl uspokojivě 
vyřešen. Podařilo se odklonit letní turis-
tickou cestu, skála je celou letní sezonu 
hlídána, přesto se v létě i v zimě pořád 
na skálu Petrových kamenů a do jejího 
těsného okolí dostávají lidé – turisté i ly-
žaři. Přičemž dosud nejsou přesně známy 
nejvhodnější stanovištní podmínky 

Jako apofyt na okraji cesty nad Ovčárnou, 
28. 6. 2007.

Na skalní terásce na SV rohu skály, 10. 8. 2004.

Petrovy kameny, 8. 8. 2007.
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Současné rozšíření v ČR není dosta-
tečně známé, také proto, že nebyl odli-
šován od prstnatce Fuchsova. Zcela jistý 
je jeho výskyt na Českolipsku, méně jisté 
jsou výskyty v Krušných horách, kde 
roste spolu s prstnatcem Fuchsovým. 
Zatím podobně nejistá situace je v NPR 
Rejvíz, odkud byl ofi ciálně uveden teprve 
nedávno (Batoušek 2010b, 2011), a to 
(podle publikovaných souřadnic) z jižní 
části západního laggu (V od Velkého 
mechového jezírka) a z laggu 230 m JV 
od Malého mechového jezírka.

Již řadu let jsem podivné úzkolisté 
prstnatce pravidelně nacházel v severo-
východní části východního laggu, tedy 
cca 500 m VSV od první Batouškovy lo-
kality (2010). Po uveřejnění Batouškova 

nálezu jsem na těchto „svých“ místech 
23. 6. 2011 po delším hledání skutečně 
mezi desítkami kvetoucích prstnatců 
Fuchsových našel (a vyfotografoval) ně-
kolik rostlin přesně odpovídajících tva-
rem laloků pysku i úzkými listy (včetně 
nejspodnějšího) popisu D. maculata 
subsp. maculata. 30. 6. 2011 jsem pak 
našel tři stejné rostliny i v SZ části Velké 
louky, v blízkosti lokality Corallorhiza 
trifi da.

Názory botaniků na výskyt tohoto vzác-
ného prstnatce na Rejvízu zatím nejsou 
jednotné. Kubát (2010: 516) v poznámce 
u tohoto taxonu uvádí, že rostliny, které 
by k němu mohly patřit, byly zjištěny 
i na rašeliništi Rejvíz a na několika loka-
litách v Beskydech. Redaktoři Addita-
ment k publikovanému Batouškově údaji 
z Rejvízu vyjádřili ovšem pochybnosti 
(Hadinec et Lustyk 2011: 83). Některé 
odlišnosti rejvízských rostlin od jestřeb-
ských naznačují možnost, že se možná 
jedná o jiný typ.
 Ohrožení. Patří k zákonem chráněným 

taxonům (v kategorii kriticky ohrože-
ných). Ve všech třech verzích celostátního 
červeného seznamu (1979, 2000, 2012) 
je veden v kategorii kriticky ohrožených 
druhů. Přestože v CHKO Jeseníky roste 
v území s vysokým stupněm ochrany 

a na biotopu dlouhodobě stabilním, patří 
i na jesenickém červeném seznamu pro 
celkovou vzácnost, malý počet exemplářů 
i odlišnost typu jednoznačně do kategorie 
kriticky ohrožených (E).

Dactylorhiza majalis 
(RCHB.) P. F. HUNT 
et SUMMERH. subsp. majalis
prstnatec májový pravý

 Popis. Vytrvalá rostlina se zploštělou, 
trojdílnou až dlanitě laločnatou hlízou. 
Za květu je vysoká většinou 20–40 cm, 
má nevětvenou, světle zelenou silnou 
a dutou lodyhu, olistěnou až pod kvě-
tenství. Všechny listy, přízemní a lo-
dyžní jsou nápadně černohnědě skvrnité 
se skvrnami zvíci rýže. Pokud je na loka-
litě početnější populace, lze najít i rostliny 
s méně výraznými skvrnami na listech, 
najdou se i exempláře s listy zcela bez 
tmavých skvrn nebo naopak s listy téměř 
celými červenohnědými od množství vel-
kých slitých skvrn.

Květy prstnatce májového jsou na-
chové nebo růžově nachové, květní pysk 
má nápadnou červenofi alovou kresbu. 
Květenství je vejčitý až válcovitý hustý 
klas, obsahující většinou několik desítek 
květů. V nižších polohách rozkvétá již 
v květnu, ve vyšších až v červnu.

Od podobného prstnatce Fuchsova, 
s nímž občas roste společně a který má 
také skvrnité listy a podobně zbarvené 
květy, se prstnatec májový liší přede-
vším tím, že má dutou (prsty snadno 
smáčknutelnou) lodyhu, která je olistěna 
až po květenství tak, že nejvyšší lodyžní 
list přinejmenším květenství dosahuje, 
často ho již v době květu přesahuje. Na lo-
kalitách, kde rostou oba prstnatce, je zře-
telně odlišná i rozdílná doba květu: teprve 
když poslední prstnatce májové odkvétají, 
rozkvétají první prstnatce Fuchsovy.
 Ekologie. Nejčastějším biotopem prst-

natce májového pravého jsou podhor-
ské trvale mokré louky, slatiniště, rašeli-
niště a prameniště. Výjimečně se objeví NPR Rejvíz, SV okraj laggu, 23. 6. 2011.

Detail květenství, NPR Rejvíz, Z okraj Velké louky, 
30. 6. 2011.

Detail květenství, NPR Rejvíz, SV okraj laggu, 
23. 6. 2011.

NPR Rejvíz, SV okraj laggu, 23. 6. 2011.



 111 Dactylorhiza x braunii 

Beskydech, několik lokalit i v Bílých 
Karpatech, jinde roste jen velmi vzácně 
a v početně omezených populacích. 

Na území CHKO Jeseníky – a těsně 
za jeho hranicemi – roste v současnosti 
na šesti lokalitách: na jednom místě u No-
vého Malína, na čtyřech místech u Chebzí 
a na jednom u Ostružné. Na Malínských 
mezích u Nového Malína rostl prstnatec 
bezový na více místech ještě v šedesátých 
letech minulého století. Jako první na něj 
upozornila botanickou a ochranářskou 
veřejnost Eva Jílková ze Sobotína, která 
populaci také podrobně zmapovala (Jíl-
ková 1989). Bohužel pro záchranu této 
populace nebyly podniknuty žádné účinné 
kroky, zapadl návrh na územní ochranu 
a rozpadla se tamní populace. Do součas-
nosti z ní zbylo několik posledních exem-
plářů na loučce na jižním svahu u vodárny 
(2007–2012 Štencl). Lokality u Chebzí 
objevil tamní usedlík a nadšený fl orista 
Jaroslav Běčák, který se o ně také staral. 
První populaci – na chudé kosené louce 

u Chebzí – jsme několik let pečlivě moni-
torovali, vždycky tam bylo několik desítek 
kvetoucích exemplářů (Bureš 1996, Bu-
reš et al. 1998). Nepravidelně a jednot-
livě se kvetoucí rostliny objevují i na ved-
lejší pasené louce, na louce u Bačova 
lesa a na louce U kapličky mezi Chebzím 
a Českou Vsí (1988, 1990 Běčák a Bu-
reš, 2012 Štencl).

Na obě lokality u Ostružné (kousek 
za hranicemi CHKOJ) nás v roce 1988 
upozornil tamní zootechnik Ing. M. Hu-
tař, který tam měl na starosti pastvu ovcí. 
Na jižním svahu Stráže na chudé pastvině 
se smilkou a vřesem každoročně kvetlo 
několik stovek exemplářů. Protože přes 
opakované intervence a zpracovaný plán 
ZCHÚ (Bureš et Burešová 1990h) ne-
měla o ochranu této lokality zájem ani 
Správa CHKOJ, později ani Okresní úřad 
v Jeseníku ani olomoucká AOPK, pro-
váděli jsme na lokalitě sami odstraňo-
vání modřínového náletu a monitorovali 
populaci prstnatce. V roce 2008 místní 

zemědělec se souhlasem ochrany přírody 
odrůstající nálet modřínů na celém svahu 
vykácel. Prstnatce ovšem nadále nega-
tivně ovlivňuje jarní pastva ovcí. Druhou 
Hutařovou lokalitou u Ostružné byla pas-
tvina v pruhu vápencových skalek. Ještě 
v roce 1990 jsme tam napočítali celkem 
20 kvetoucích prstnatců. Brzy na jaře vy-
háněné ovce však tuto populaci za několik 
dalších let zcela zdecimovaly, dnes už tam 
není žádný.
 Ohrožení. Zákonem chráněný druh 

(kategorie silně ohrožených), ve všech 
třech verzích celostátního červeného se-
znamu vedený mezi silně ohroženými 
(C2, C2t). Pro CHKO Jeseníky jej považu-
jeme za kriticky ohrožený (kategorie E).

Dactylorhiza x braunii (HALÁCSY) 
BORSOS et SOÓ (= D. fuchsii 
x majalis)
prstnatec Braunův

Kříženec se podobá oběma rodičům, 
svými znaky stojí uprostřed mezi nimi. 
Vyskytuje se na lokalitách, na nichž 
společně rostou oba rodičovské druhy. 
Na spodním pysku má méně zřetelnou 
kresbu než rodičovské druhy, lodyhu má 
nahoře plnou a nikoliv dutou. Kvete na-
plno v době, kdy prstnatec májový od-
kvétá, zatímco prstnatec Fuchsův teprve 
začíná kvést. V ČR byl uváděn z více lo-
kalit (Krušné hory, Podkrkonoší, Orlické 
hory, Beskydy), ale teprve genetický roz-
bor ukáže, o jaký taxon se jedná, protože 
D. fuchsii je diploid (2n = 40) a D. ma-
jalis tetraploid (2n=80). Z Jeseníků 
byl uváděn od Suché Rudné (Potůček 
et Kryška 1976), při fl oristickém kurzu 
ČSBS v roce 1989 byl nalezen na Rejvízu 
(Hradílek 1999). Naše nálezy z Podlesí 
(1988 Bureš), z PR U Slatinného potoka 
(Bureš et al. 1991) a z PR Filipovické 
louky (2010 Bureš) budou znova ově-
řovány. Zajímavý hybridní roj s plynu-
lými přechody mezi oběma rodičovskými 
druhy objevil v roce 2008 R. Štencl na na-
vážce v břehu silnice nad Ovčárnou. 

V ČS CHKOJ řadíme tohoto křížence 
mezi druhy vzácné (kategorie R).

Stráž u Ostružné, 8. 5. 2010.Stráž u Ostružné, 6. 5. 2008.

Stráž u Ostružné, 15. 5. 2006.

Porost vřesu a smilky na J svahu Stráže (833 m) u Ostružné, 6. 5. 2008.
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Gentiana verna L. subsp. verna
hořec jarní pravý

 Popis. Nízká (za květu většinou jen 
4–8 cm) rostlina s přízemní růžicí krát-
kých, vejčitě kopinatých a k lodyze přised-
lých listů. Lodyžní jsou úzce obkopinaté. 
Jednotlivé pětičetné květy mají nápadně 
dlouhé kalichy a korunní trubky, korunní 
cípy jsou vodorovně rozestálé. Nejná-
padnější je ovšem na hořci jarním barva 
květů: pokud napíšu, že je sytě azurově 
modrá, není to přesné, protože se jedná 
o zcela svébytnou barvu, jaká se v naší 
přírodě nikde neopakuje! Kvete v květnu.
 Ekologie. V Hrubém Jeseníku roste 

na vlhčích místech a tam, kde je něja-
kými způsoby bráněno pronikání konku-
renčně silných travinných druhů. Tedy 

především na mělkých půdách na občas 
oplachovaných skalách, na štěrkovitých 
a jen částečně zazemněných mokřinách 
na prameništích apod. Často se vyskytuje 
se suchopýrkem alpským a tučnicí obec-
nou nebo s česnekem sibiřským.
 Rozšíření. Evropský horský druh, je-

hož areál zahrnuje Alpy, dále Apeniny, 
Karpaty a Balkán. Ostrůvkovitý výskyt je 
znám z Pyrenejí, západního Irska a An-
glie. Na sever od Alp se vyskytuje na re-
liktních stanovištích jako dealpin (ní-
žinná forma). Rozšíření v ČR představuje 
severní okraj areálu druhu. V jižní části 
Čech měl hořec jarní ještě v nedávné mi-
nulosti téměř souvislý výskyt v prostoru 
mezi Brdy, Vltavou a Českým Krumlo-
vem. Rostl na slatinných a vlhkých, pravi-
delně kosených loukách, na prameništích 
a ve smilkových porostech (Slaba, Ska-
lický et Chán 2002). 

V ČR již většina lokalit hořce jarního 
zanikla. Dnešní výskyt druhu představuje 
fragment výskytu historicky doloženého. 

V celé ČR z původních cca 43 metapopu-
lací přežily pouze 4 zcela izolované popu-
lace: tři lokality horské formy v Hrubém 
Jeseníku a jediná lokalita nížinné formy 
u obce Rovná na Strakonicku. Z literár-
ních fl oristických údajů a podle herbá-
řových položek bylo zjištěno, že v mi-
nulosti u nás hořec jarní rostl celkem 
ve 34 fytogeografi ckých okresech a po-
dokresech, v současnosti roste pouze 
ve dvou – 97. Hrubý Jeseník a 37f. Stra-
konické vápence.

V CHKO Jeseníky byl znám v posled-
ních cca 40 letech hořec jarní v početné 
(4–5 tisíc květů!) populaci ve Velké kot-
lině a v omezené populaci v Malé kotlině. 
Na jaře 2010 ho našla M. Zmrhalová 
na nové lokalitě – na prameništi na JZ 
svahu Vysoké hole. Donedávna existovaly 
ale i další lokality, na nichž v CHKO Jese-
níky prokazatelně rostl: Petrovy kameny – 
SV svah nad Ovčárnou (1973, 1988 Bu-
reš), Sněžná kotlina (1965 Beranovi), 
Morgenland (1973 Bureš), Růžová (1958 
Koňaříková; Janáčková 1980; 1986 
Zwach), Karlova Studánka – Huber-
tov (Schube 1912; 1987 Dostál), Ptačí 
vrch u Staré Vsi (1958 Koňaříková, 1975 
Zwach), Pstruží potok (1960 Koňa-
říková) a Žďárský Potok (1965 Šula 
OLM, 1973 Kavalcová). Další literární 
údaje a herbářové položky byly z loka-
lit: Šerák, Červená hora, Sviní důl, Zám-
čisko, Švýcárna, Vysoký vodopád, Mezi-
kotlí, Ovčárna, prameny Střední Opavy, 
Karlov – Kopřivná, Vysoká hole, Praděd, 
mezi Pradědem a Ovčárnou, Kamzičník, 
Sobotín a Janušov (Duda et Šula 1966, 
Kirschnerová et al. 2008).
 Ohrožení. Zákonem chráněný druh, 

na celostátním červeném seznamu za-
řazen do kategorie kriticky ohrožených 
s trendem úbytku (C1t), mezi kriticky 
ohrožené ho řadíme i v ČS CHKOJ. V již-
ních Čechách bylo na některých bohatých 
lokalitách prokázáno, že příčinou úbytku 
je opakované vyrýpávání, vláčení a vypa-
lování. Na nízkojesenických lokalitách to 
byla pravděpodobně změna hydropedo-
logického režimu, někde patrně i změna 
obhospodařování podmáčených luk. Proč 

Velká kotlina, Grabowského žleb, 19. 5. 2011.

Velká kotlina, prameniště ve Wimmerově žlebu, 
19. 6. 2008.

Velká kotlina, Fiekovy ohlazy, 9. 6. 2009.



 281 

Odborná, časová i fi nanční náročnost takového výzkumu je 
značná, pro stanovení priorit opět slouží regionální červený se-
znam. V CHKO Jeseníky je nyní zcela jednoznačné, které druhy 
(populace) a na kterých lokalitách by měly být první na řadě:

1. Carlina *sudetica – pupava jesenická
Stenoendemit rostoucí na jediném místě v Malé kotlině. Cel-
ková denzita populace nepřesahuje 20 exemplářů, v posledních 
letech kvetou jen 1–2 exempláře. 

2. Campanula gelida – zvonek jesenický
Stenoendemit Petrových kamenů. Populace se rychle zmenšuje 
z nejasných příčin.

3. Poa riphaea – lipnice jesenická
Stenoendemit Petrových kamenů. Populace se pravděpodobně 
zmenšuje.

4. Hieracium chrysostyloides – jestřábník zlatoblizný
Endemit Hrubého Jeseníku a Králického Sněžníku. Dříve rostl 
v Hrubém Jeseníku na více lokalitách, nyní posledních několik 
exemplářů na šesti místech.

5. Epilobium nutans – vrbovka nící
Kriticky ohrožený druh subalpínských pramenišť, rostoucí dříve 
na více lokalitách, nyní patrně na posledních dvou lokalitách 
ve velmi omezených populacích.

Teprve na následující pozice v pořadníku bych dal další en-
demity, jako je Plantago *sudetica a Dianthus *sudeticus. Z kri-
ticky ohrožených druhů CHKOJ by pak kromě zmíněných 
sedmi statečných největší pozornost neprodleně zasluhovalo 
dalších 20 druhů z kategorie kriticky ohrožených: Allium victo-
rialis, Antennaria dioica, Botrychium multifi dum, Carex atrata, 
C. rupestris, Comarum palustre, Crepis sibirica, Cystopteris su-
detica, Diphasiastrum complanatum, D. x oellgaardii, Epipactis 
palustris, Epipogium aphyllum, Euphrasia *picta, Hackelia 
defl exa, Hieracium silesiacum, Malaxis monophyllos, Ophio-
glossum vulgatum, Poa alpina, Pyrola chlorantha a P. media.

Jestliže jsem opakovaně zmiňoval význam regionálního čer-
veného seznamu především pro koncepční přístup k druhové 
ochraně, musím na tomto místě zdůraznit i naléhavou po-
třebu dořešení některých taxonomicky problematických sku-
pin a rodů. Jedná se především o jestřábníky (rod Hieracium) 
a chlupáčky (rod Pilosella). Pokud nebudeme přesně znát jejich 
aktuální rozšíření, nebude u řady taxonů zřejmá ani míra jejich 
ohrožení. Může se tudíž stát, že některý druh těchto rodů, který 
dosud v CHKO roste, aniž bychom ho dokázali bezpečně de-
terminovat, vyhyne dřív, než to budeme umět. A mohl by to být 
právě velmi vzácný, možná i endemický taxon. 

Vzhledem k tomu, že některé lokality ohrožených jesenických 
druhů znám již 40 let, mohu těžit i z těchto dlouhodobých po-
zorování. Ve spojení s výše zmíněným detailním monitoringem 
mohu spolehlivě najít a pozdravit dlouhověké přátele, jako jsou 
např. vitální trsy Polystichum lonchitis v Malé kotlině nebo keřík 
Cotoneaster integerrimus přitisklý k Hilitzerově skále ve Velké 
kotlině. Nepřekvapí mne nečekaná dynamika některých druhů, 
které vůbec nerespektovaly pořádek v podrobně zakreslovaných 
mikromapách a skoro každý rok rostly kousek dál. Nedělám 
si nic z toho, že několik let nenajdu na známých místech žád-
nou korálici nebo běloprstku. Ale naopak si dělám velké sta-
rosti se změnami, které jsem za tu dobu zažil (a na podrobných 
mapách aktuální vegetace také zdokumentoval) ve Velké kot-
lině, především v její horní části, která téměř souvisle zarostla 

Experimentální plocha, Velká kotlina, 4. 8. 2007.

Vytrhávání chrastice, Velká kotlina, 18. 8. 2009.

Experimentální disturbance na Vysoké holi, 12. 8. 2008.

Kosení experimentálních ploch v Cimrmanově zahrádce, 26. 7. 2008.


