
Břečťan na Novém Hrádku 
v anketě Strom Znojemska 

 

 
 

„Navštívíš-li Podyjí, nezapomeň na Nový Hrádek, tehdy ztracený v lesích, nejhradovaťější 

ze všech hradů, které jsem kdy spatřil. Sedm set let staré rozvaliny. Odkryté hladomorny, 

ze kterých bys nikdy nevylezl. Babyky tak obrovské, že větší jsem neviděl. Břečťan 

tak prastarý, že jeho kmen se podobá Záhořovi z Erbenovy Kytice“ 

Miroslav Nevrlý, kniha Nejkrásnější sbírka 

 

Břečťan nebývá zrovna typickým účastníkem anket o nejsympatičtější „strom“, ale ten, 

který roste na nádvoří zříceniny Nového Hrádku u Lukova, je opravdu 

mimořádný. Vyniká na svůj druh úctyhodnými rozměry, kmen s průměrem 35 cm 

a obvodem přes 100 cm jej řadí mezi největší břečťany v České republice. 

Odhadované stáří dřeviny je přibližně 120 let, břečťan poprvé zobrazuje fotografie 

z počátku 20. století. O jeho stáří také vypovídá dvojí typ listů a schopnost kvést a plodit, 

která u břečťanu nastává až ve vysokém věku. 

Nezvykle mohutnému a bohatě větvenému břečťanu jsou oporou zdi bývalé lesovny 

na hlavním nádvoří zříceniny. Ke slunci se zde vypínal již za posledního šlechtického 

majitele Adama Stadnického, pamatuje panského hajného, který na hradě bydlel se svou 

rodinou, turisty, kteří sem chodili do zdejší ubytovny, ale i temné období železné opony, 

kdy mohli chodit krásu zdejší památky obdivovat pouze pohraničníci. Dnes se u něj rádi 

zastavují návštěvníci při prohlídkách.  

Stálezelená koruna břečťanu je domovem zajímavých a vzácných živočichů. Mezi listy 
se občas podaří zahlédnout šupinaté tělo největšího českého hada užovky stromové, 
na sklonku léta rozvlní vzduch kolem břečťanových květů tisíce hmyzích křídel a na jaře 
jsou jeho plody zdrojem potravy pro ptáky. Ve starém, suchém břečťanovém dřevě žije 
také velmi vzácný druh červotoče, který zatím nedostal české jméno, jeho latinský název 
je Mesocoelopus niger.  
 

 
Průvodci z Nového Hrádku břečťan přihlásili do ankety Strom Znojemska, 

kterou vyhlašuje Správa Národního parku Podyjí. Podpořte prosím tuto 

mimořádnou dřevinu v hlasování na internetových stránkách: 

www.nppodyji.cz/stromroku2016.  

 

 Děkujeme!  

http://www.nppodyji.cz/stromroku2016


 

1. Letecký pohled na zříceninu Nového Hrádku u Lukova v Národním parku Podyjí. 

    

2. Břečťan na budově bývalé lesovny.         3. Mohutný kmen s obvodem přes 100 cm. 

    

4. Mezi listy je občas možné zahlédnout vzácného hada užovku stromovou.  



     

5. První fotografie břečťanu z počátku 20. století.    6. Za železnou oponou, rok 1984. 

 

7. Novohrádečtí průvodci a návštěvníci při měření kmene v roce 2016.  

      

7. Drobné květy přitahují množství hmyzu.            8. Tmavě modré plody dozrávají v zimě. 

 

Další informace a fotografie naleznete na stránkách zříceniny: www.novy-hradek.eu. 

www.novy-hradek.eu

