
SEZNAM ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ 
ROSTLIN VYSKYTUJÍCÍCH SE VE STRAKONICKÉM OKRESU 

 
 

Druh chráněný dle vyhlášky MŽP 395/1992 Sb. v kategorii: 
 
 
KRITICKY OHROŽENÉ:  

bahenka psárkovitá (Heleochloa alopecuroides) – přechodně zavlečená u Řepice 

bahenka šášinovitá (bahenka hlávkatá) (Heleochloa schoenoides) – druhotný výskyt (Řepice) 

bělolist žlutavý (Filago lutescens) – Střelské Hoštice, Štěkeň, Drachkov, Katovice, Řepice a jinde 

bublinatka obecná (Utricularia vulgaris) – PP Tůně u Hajské 

hořec jarní (hořepníček jarní) (Gentiana verna) – NPP Rovná; kdysi také na Blatensku (Lom, Míreč, Velká 

Turná, Myštice) 

hořeček český (Gentianella bohemica) – PP Kozlovská stráň; PP Na Vysokém; v r. 2011 nalezen u Rovné a 

u Domanic 

hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana) – PR Kocelovické pastviny 

hruštička prostřední (Pyrola media) – vrch Kůstrý u Novosedel; Kraselov - Milčice; vrch Bethán u Malenic 

kotvice plovoucí (kotvice vzplývavá) (Trapa natans) – PR Záhorský rybník 

masnice vodní (Tillaea aquatica) – rybí sádky v Rojicích, Vodňanech a Čejeticích 

ostřice dvoudomá (tuřice dvoudomá) (Carex dioica) – vyhynulá (kdysi na lukách u Droužetic) 

plavín štítnatý (plavín leknínovitý) (Nymphoides peltata) – PP Malý ústavní rybník u Vodňan; vysazen na 

malém rybníčku u Hubenova 

prasetník lysý (Hypochoeris glabra) – vyhynulý (Čekanice u Blatné) 

prustka obecná (Hippuris vulgaris) – nepůvodní, ojediněle vysazována v tůních (v r. 2009 u Řepice) 

puštička rozprostřená (Lindernia procumbens) – rybí sádky v Čejeticích 

rozchodník huňatý (Sedum villosum) – vyhynulý (kdysi Blatensko a jižní Volyňsko) 

sítina hlávkatá (Juncus capitatus) – vyhynulá (kdysi na Blatensku a u Sudoměře) 

sítina rybniční (Juncus tenageia) – vyhynulá (kdysi např. na Blatensku) 

smrkovník plazivý (Goodyera repens) – PP Ryšovy; vrch Slídová u Domanic 

úpor kuřičkovitý (úpor přeslenitý) (Elatine alsinastrum) – Hlibenský rybník na Blatensku  

vratička heřmánkolistá (Botrychium matricariifolium) – vyhynulá (např. u Čepřovic na Volyňsku) 

zimozelen okoličnatý (Chimaphila umbellata) – vyhynulý (u Miloňovic; u Podsrpu; u Hornosína; u Kadova) 

 

SILNĚ OHROŽENÉ:  

bahnička chudokvětá (Eleocharis quinqueflora) – vyhynulá (kdysi např. u Droužetic a na Blatensku) 

bazanovec kytkokvětý (Lysimachia thyrsiflora) – PP Tůně u Hajské; Modlešovice; Vodňansko; Blatensko 

hladýš pruský (hladýš luční) (Laserpitium prutenicum) – PP Bavorovská stráň, PP Pastvina u Zahorčic 



hořec hořepník (Gentiana pneumonathe) – dosud u Nahošína, u Leskovic, u Zahorčic a u Mečichova 

hvozdík pyšný (Dianthus superbus) – PP Bavorovská stráň; u Radomyšle; Vodňansko 

jednokvítek velekvětý (Moneses uniflora) – vyhynulý (kdysi na Blatensku, u Strakonic a u Štěkně) 

kosatec sibiřský (Iris sibirica) – PP Chvalšovické pastviny, PR Kocelovické louky, u Mnichova a jinde 

korálice trojklaná (Corallorhiza trifida) – vyhynulá (vrch Kuřidlo u Strakonic; smrčina jz. od Blatné) 

kruštík bahenní (Epipactis palustris) – vyhynulý (kdysi na Blatensku a u Zálesí) 

leknín bělostný (Nymphaea candida) – vyhynulý (kdysi na rybnících na Blatensku a u Drachkova) 

leknín bílý (Nymphea alba) – dnes vysazovaný (např. Tůně u Hajské; u Hubenova) 

lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum) – u Paračova, jižní Volyňsko 

medvědice lékařská (Arctostaphylos uva-ursi) – vysazená (les Hájek u Radomyšle, již nenalezena) 

okrotice červená (Cephalanthera rubra) – PP Ryšovy; PR Kuřidlo; u Droužetic; u Domanic a u Rohozné 

ostřice Hostova (Carex hostiana) – kdysi na loukách u Vacenovic na Volyňsku 

ostřice mokřadní (ostřice bažinná) (Carex limosa) – PR Dolejší rybník  u Tchořovic 

ostřice plsnatoplodá (Carex lasiocarpa) – PR Dolejší rybník; u Zadních Zborovic 

prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina) – vyhynulý (v 19. století na vrchu Kuřidle u Strakonic) 

pryskyřník veliký (Ranunculus lingua) – PR Dolejší rybník; kdysi u Domanic, Sudoměře a Vodňansku 

rdest alpský (rdest červenavý) (Potamegon alpinus) – vyhynulý (kdysi u Tchořovic a u Buzic) 

rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) – dosud v PR Dolejší rybník a u Zálesí 

růžkatec potopený (růžkatec bradavčitý) (Ceratophyllum submersum) – literárně uváděn od Radomyšle 

řezan pilolistý (Stratiotes aloides) – kdysi vysazený (Blatná, Vodňansko) 

smil písečný (Helichrysum arenarium) – vyhynulý (u Leskovic, u Malé a Velké Turné a u Závišína) 

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) – vyhynulý (vrchu Kuřidlo u Strakonic, zde naposledy 

pozorován ve 40. letech 20. stol.) 

suchopýrek alpský (Trichophorum alpinum) – vyhynulý (kdysi v PR Dolejší rybník) 

tis červený (Taxus baccata) – vyhynulý 

tučnice obecná (Pinguicula vulgaris) – PP Chvalšovické pastviny; dosud u Záboří na Blatensku  

vemeníček zelený (Coeloglossum viride) – patrně již vyhynulý (kdysi na Volyňsku) 

violka slatinná (Viola stagnina) – vyhynulá (Sedlice u Blatné) 

vstavač bledý (Orchis pallens) – u Rovné v PP Sedlina 

vstavač obecný (vstavač kukačka) (Orchis morio) – Mečichov; Krty; Střela; Řepice; Horní Poříčí 

vstavač osmahlý (Orchis  ustulata) – dosud na louce při řece Otavě u Pracejovic 

všivec bahenní (Pedicularis palustris) – dosud PR Kovašínské louky; slatinná louka jv. od Černíkova 

všivec ladní (všivec lesní) (Pedicularis sylvatica) – dosud na Blatensku (PP Smyslov) a na jižním Volyňsku 

zdrojovka potoční (Montia hallii) – dosud ojediněle na Blatensku (Kadov) a u Zálesí na Volyňsku 

zevar nejmenší (Sparganium natans) – dosud roste v PP Tůně u Hajské (na Blatensku vyhynulý) 

 



OHROŽENÉ:  

árón plamatý (áron skvrnitý) (Arum maculatum) – kdysi Libějovice (zřejmě vysazený) 

ďáblík bahenní (Calla  palustris) – patrně jen vysazený a zplanělý (např. Blatský ryb. u Strakonic) 

dřín jarní (Cornus mas) – v území nepůvodní, jen vysazovaný (na okraji lesa Hůl u Sousedovic a jinde) 

dřípatka horská (Soldanella montana) – les Bloudím u Vojnic  

hadí jazyk obecný (hadilka luční ) (Ophioglossum vulgatum) – dosud NPP Rovná; u Černíkova 

hořec křížatý (prostřelenec křížatý) (Gentiana cruciata) – PP Pastvina u Přešťovic; u Droužetic 

kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens) – častý v borových lesích na vápencích 

lilie zlatohlavá (lilie zlatohlávek) (Lilium martagon) – PR Kuřidlo, PP Ryšovy, u Domanic, Rohozné a jinde 

měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva) – vrch Kůstrý u Zálesí  

mochna skalní (vřeteník skalní) (Potentilla rupestris) – zavlečená (Lnáře na Blatensku) 

okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) – často v lesích na vápencích (PR Kuřidlo; PP Ryšovy a jinde) 

okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia) – u Smiradic (jediná lokalita na okrese) 

oměj pestrý (oměj různobarvý) (Aconitum variegatum) – PR Bažantnice u Pracejovic 

ostřice blešní (tuřice blešní) (Carex pulicaris) – dosud PR Kovašínské louky; PR Velká Kuš; u Mečíchova 

ostřice Davallova (tuřice Davallova) (Carex davalliana) – dosud u Droužetic; u Zálesí; u Nahošína 

pampeliška bahenní (Taraxacum sect. Palustria) – NPP Rovná; Novokrtský rybník u Krt; Hlupín; Blatná 

pérovník pštrosí (Matteuccia struthiopteris) – Strakonice, Černětice 

pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea) – vyhynulá (kdysi např. u Dražejova, u Rohozné, u Chvalšovic) 

plavuň pučivá (Lycopodium annotinum) – dosud roztroušeně v lesích 

plavuník zploštělý (Diphasiastrum complanatum) – kdysi u Libětic a u Hornosína 

pleška stopkatá (Willemetia stipitata) – Kadov na Blatensku; jižní Volyňsko 

prha chlumní (prha arnika) (Arnica montana) – Volyňsko; kdysi ojediněle na Strakonicku 

prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii) – jižní Volyňsko, ojediněle v PP Ryšovy 

prstnatec májový (vstavač širolistý) (Dactylorhiza majalis) – PP Smyslov; PR Kovašínské louky a jinde 

sasanka lesní (sasankovka lesní) (Anemone sylvestris) – jen na území Strakonických vápenců 

sněženka podsněžník (sněženka předjarní) (Galanthus nivalis) – zplaňující ze zahrádek 

tařice skalní (Aurinia saxatilis) – vysazená (Paštiky u Blatné; Podskalí u Strakonic) 

tolije bahenní (Parnassia palustris) – PR Velká Kuš; PR Kovašínské louky; PR Kocelovické pastviny 

třemdava bílá (Dictamnus albus) – jen vysazená (les Ryšovy u Strakonic) 

úpolín nejvyšší (upolín evropský) (Trollius altissimus) – Blatensko; Střelské Hoštice 

vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) – PP Tůně u Hajské; PR Dolejší rybník; Mečichov; Střelské Hoštice 

vemeník dvoulistý (vemeník bělokvětý) (Platanthera bifolia) – roztroušeně v borových lesích a pastvinách 

vemeník zelenavý (vemeník zelenokvětý) (Platanthera chlorantha) – kdysi na Blatensku 

vratička měsíční (Botrychium lunaria) – vzácně na vápencích (např. Zechovice, Rovná, Krty, Hubenov) 

zimostrázek alpský (zimostrázek nízký) (Polygala chamaebuxus) – hojně v lesích v okolí Strakonic 



zvonek boloňský (zvonek plstnatý) (Campanula bononiensis) – literárně udáván z hradu Helfenburka 

žebratka bahenní (Hottonia palustris) – PP Tůně u Hajské; PR Dolejší rybník; PR Bažantnice u Pracejovic 
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