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Abstract: The paper presents a new finding of Himantoglossum adriaticum, a regionally extinct
plant, in the Podyjí / Thayatal National Park, Znojmo, Czech Republic. The species was recorded at
several places in the Znojmo region in the past but disappeared later.
Keywords: Floristics, threatened species, Znojmo, south-western Moravia, Czech Republic

Znojemsko, a zejména území dnešního Národního parku Podyjí a Thayatal, je
botanicky dobře prozkoumáno. Koncem 19. a začátkem 20. století na Znojemsku
působili např. Oborny (1879; 1883–1886) a Himmelbaur (Himmelbaur & Stumme
1923), v polovině 20. století Drlík (Drlík et al. 2005). V devadesátých letech minulého století zdejší flóru podrobně zkoumal Grulich (1997). Průběžně jsou publikovány další dílčí příspěvky k botanickému poznání území (např. Bravencová et al.
2007; Němec et al. 2014; Němec et al. 2018 a další).
239

Oborny (1879; 1883–1886) jazýček z území dnešních Národních parků Podyjí /
Thayatal neznal. První údaje o výskytu druhu Himantoglossum hircinum uvádějí až
Himmelbaur & Stumme (1923) ze Šobesu, od Vranova nad Dyjí a Šumné; údaje pocházejí z let 1914–1918. Jen o něco mladší je i jediný herbářový doklad od Podmolí
(leg. J. J. Jahn, 1921), uložený v herbáři Moravského zemského muzea (BRNM),
který v souhrnném článku cituje Hrabětová-Uhrová (1968). Ve stejném příspěvku
autorka zmiňuje i výskyt u obce Dyje: „Oborný ani tuto lokalitu (tj. Podmolí, pozn.
aut.) ani u Milfronu (nyní Dyje) ani žádnou jinou ze Znojemska nezaznamenává“. Je
zjevné, že údaj od obce Dyje není její vlastní, ale žádné bližší podrobnosti k němu
– na rozdíl od jiných citovaných moravských lokalit – neuvádí. Lokality Podmolí a Dyje posléze citují Jatiová & Šmiták (1996). Pozdější údaje chybí (Grulich
1997). Vyvstává otázka, jestli nález ze Šobesu a u Podmolí nebyly učiněny na témže místě: obě místa nejsou od sebe příliš vzdálená a lze případně uvažovat, jestli
lokalizací „Podmolí“ Jahn nemyslel rovněž Šobes. Hrabětová o takové možnosti
neuvažovala především proto, že zjevně práci Himmelbaura a Stummeho neznala.
Klíčem by mohla být schéda Jahnovy položky, ale pokus o její nalezení v herbáři
BRNM nebyl úspěšný (K. Sutorý in litt.), i když údajně byla studována ještě po roce
2000. J. Šmiták (in litt.), který ji studoval, potvrdil, že skutečně šlo o jazýček jadranský (Himantoglossum adriaticum H. Baumann), popsaný teprve v roce 1978 (cf.
Procházka 2010). Profesor brněnské techniky Jaroslav Jiljí Jahn byl geolog, který
se v 20. letech 20. století pohyboval na Znojemsku a posuzoval z hlediska inženýrské geologie výstavbu Vranovské přehrady (Dudek & Dudíková-Schulmannová
2014). Jahn v této souvislosti zřejmě posuzoval i variantní lokalizaci umístění hráze
v údolí Dyje: jedno z takových míst leželo i jižně od Podmolí, tzn. v prostoru, kde
byla herbářová položka sebrána.
Nejbližší recentní lokality jazýčku na Moravě leží u Ketkovic (cf. Hrabětová-U hrová 1968; J atiová & Š miták 1996; P rocházka 2010) a v údolí Rokytné
u Šemíkovic (Krejčí & Ekrt 2017), jsou vzdáleny vzdušnou čarou 44 km, resp.
29 km. Zhruba stejně daleko (50–55 km) jsou vzdáleny historické lokality na Pavlovských vrších a v Milovickém lese (nálezy shrnuje Hrabětová-Uhrová 1968).
V sousedním Rakousku jsou nejbližší recentní lokality u obcí Eichenbrunn, vzdálené
asi 33 km (Novák & Dřevojan 2015), Leitzersdorf, vzdálené asi 47 km, Bergau
a Puch, obě vzdálené asi 35 km vzdušnou čarou (Lefnaer 2018).
Ústup jazýčku způsobily zřejmě změny ve využívání krajiny – zarůstání křovinatých strání a pastvin dřevinami, intenzifikace nebo rozorávání luk, mizení mezí,
změna porostní skladby dřevin apod. (P otůček & P rocházka 1999). Dr uh je
v Červeném seznamu zařazen ke kriticky ohroženým druhům flóry České republiky (Grulich 2017); ve stejné kategorii figuruje i v prováděcí vyhlášce MŽP ČR
č. 395/1992 Sb. k zákonu 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Nový nález jazýčku jadranského (Himantoglossum adriaticum) v Podyjí jsme
učinili 6. července 2020 při exkurzi České botanické společnosti vedené L. Hroudou, L. Reiterovou a R. Němcem. Zcela náhodně při demonstraci známé lokality
vzácné zapaličky největší (Tordylium maximum) v jihozápadní části katastru obce
Hnanice byla V. Hromádkovou nalezena jedna odkvétající rostlina jazýčku na rozhraní křovin a posečené loučky (obr. 1, odebrána byla též jedna tobolka, herb. MZ,
rev. J. Šmiták). Rostla spolu s běžnými druhy, jako jsou Bromus inermis nebo Allium
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Obr. 1. Jazýček jadranský (Himantoglossum adriaticum), 6. 7. 2020, Národní park Podyjí, foto Radomír Němec.
Obr. 1. Himantoglossum adriaticum, 6 July 2020, Podyjí National Park, photo by Radomír Němec.
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scorodoprasum; kromě toho se zde vyskytoval i další vzácný druh Erigeron podolicus. Ani při podrobném průzkumu nebyl další (ani posečený) exemplář jazýčku
nalezen.
Jazýček jadranský byl v ČR po roce 2000 překvapivě zjištěn na několika místech,
odkud starší údaje chybějí. V roce 2008 u Rabí v jižních Čechách (Viewegh 2013),
v roce 2016 v Českém ráji (Mocek 2016, Vávrová 2020) a v roce 2018 na Vyškovsku (Šmiták & Juroch 2019). Není vyloučeno, že některé z těchto nálezů (ne-li
všechny) představují výsadby: např. u Rabí byla prvně nalezena odkvetlá rostlina,
která v dalších letech už ani jednou úspěšně nevykvetla a zřejmě po několika letech
uhynula (cf. Štech et al. 2013, Viewegh 2013, Průša 2019, Hadinec & Möllerová 2020). Žádné pochybnosti o spontánním výskytu ale nevzbuzuje nejbližší nález
na Rokytné z roku 2016 (cf. Roleček 2017), ani výše citované nedávné údaje z Rakouska.
Otázka původu rostliny u Hnanic je otevřená: proti sobě stojí možnosti „obohacení“ zdejší květeny „vysazovači“ orchidejí, nebo spontánní imigrace (orchideje
mají velmi lehká, větrem přenášená semena, a tedy slušný potenciál dálkového
šíření). První alternativě by nahrávaly indicie nálezových okolností z Čech, ale
zřejmě i z Vyškovska, zatímco druhá alternativa je pravděpodobnější v případě
nových nálezů v Rakousku, v místech ležících v prostoru lokalit doložených historicky. I nové naleziště u Hnanic se nachází v těsné blízkosti dřívějších záznamů:
Šobes leží ve vzdálenosti asi 1,5 km a Podmolí je vzdáleno asi 5,5 km (přičemž není
jisté, zda v tomto případě ve skutečnosti nejde o totéž místo, jen různým způsobem
lokalizované). Tuto variantu může navíc podporovat i skutečnost, že rok 2020 byl na
výskyt vstavačovitých mimořádně bohatý. Další osud rostliny bude vhodné na této
lokalitě sledovat i v příštích letech.
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