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• dvouleté, popř. jednoleté druhy 
pastvin a luk

• letní (aestivální) a podzimní 
(autumnální)

• historicky známo z České 
republiky 12 taxonů (v 6 druzích)

• dnes přežívá jen 6 (7) taxonů

• historické rozšíření lze dělat jen 
podle herbářových položek

• determinančně a taxonomicky 
obtížné

Květena ČR 6
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Počet 

historicky 

doložených 

lokalit

Počet 

stávajících 

lokalit (po roce 

2000 / 2010)

h. ladní pravý G. campestris subsp. campestris dvouletka autumnální C1 §1 A1 A1 přes 100 0 / 0

h. ladní pobaltský G. campestris subsp. baltica jednoletka autumnální C1 §1 C1 C1t přes 200 3 / 3

h. ladní švédský G. campestris subsp. suecica dvouletka aestivální A3 - A1 A1 cca 10 0 / 0

h. nahořklý pravý G. amarella subsp. amarella dvouletka autumnální C3 §2 C1 C1t přes 400 68 / 53

h. nahořklý jazykovitý G. amarella subsp. lingulata dvouletka aestivální - §2 A2 A1 cca 10 (1) / 0

h. drsný Sturmův G. obtusifolia subsp. sturmiana dvouletka autumnální C2 §1 C1 C1t přes 100 11 / 9

h. žlutavý pravý G. lutescens subsp. lutescens dvouletka aestivální C3 §2 C1 C1t cca 100 11 / 8

h. žlutavý karpatský G. lutescens subsp. carpatica dvouletka autumnální - §2 C1 C1t cca 80 7 / 5

h. německý pravý G. germanica subsp. germanica dvouletka autumnální C1 - C1 A2 cca 20 0 / 0

h. německý letní G. germanica subsp. solstitialis dvouletka aestivální - - A1 A1 cca 10 0 / 0

h. mnohotvarý pravý G. praecox subsp. praecox dvouletka aestivální A3 - A1 A1 cca 10 0 / 0

h. mnohotvarý český G. praecox subsp. bohemica dvouletka autumnální C2 §1 C1 C1t cca 650 76 / 54

Přehled hořečků ČR – druhy



České jméno Latinské jméno
Životní 

strategie

Rasa/              

poddruh

H
o

lu
b

 e
t 

a
l.
 

(1
9
7
9
)

V
y
h

lá
š
k
a
 M

Ž
P

 

Č
R

 (
1
9
9
2
)

P
ro

c
h

á
z
k
a
 

(2
0
0
1
)

G
ru

li
c
h

 (
2
0
1
2
)

Počet 

historicky 

doložených 

lokalit

Počet 

stávajících 

lokalit (po roce 

2000)

h. ladní pravý G. campestris subsp. campestris dvouletka autumnální C1 §1 A1 A1 přes 100 0 / 0

h. ladní pobaltský G. campestris subsp. baltica jednoletka autumnální C1 §1 C1 C1t přes 200 3 / 3

h. ladní švédský G. campestris subsp. suecica dvouletka aestivální A3 - A1 A1 cca 10 0 / 0

h. nahořklý pravý G. amarella subsp. amarella dvouletka autumnální C3 §2 C1 C1t přes 400 68 / 53

h. nahořklý jazykovitý G. amarella subsp. lingulata dvouletka aestivální - §2 A2 A1 cca 10 (1) / 0

h. drsný Sturmův G. obtusifolia subsp. sturmiana dvouletka autumnální C2 §1 C1 C1t přes 100 11 / 9

h. žlutavý pravý G. lutescens subsp. lutescens dvouletka aestivální C3 §2 C1 C1t cca 100 11 / 8

h. žlutavý karpatský G. lutescens subsp. carpatica dvouletka autumnální - §2 C1 C1t cca 80 7 / 5

h. německý pravý G. germanica subsp. germanica dvouletka autumnální C1 - C1 A2 cca 20 0 / 0

h. německý letní G. germanica subsp. solstitialis dvouletka aestivální - - A1 A1 cca 10 0 / 0

h. mnohotvarý pravý G. praecox subsp. praecox dvouletka aestivální A3 - A1 A1 cca 10 0 / 0

h. mnohotvarý český G. praecox subsp. bohemica dvouletka autumnální C2 §1 C1 C1t cca 650 76 / 54

Přehled hořečků ČR – řídké a hojné



České jméno Latinské jméno
Životní 

strategie

Rasa/              

poddruh

H
o

lu
b

 e
t 

a
l.
 

(1
9
7
9
)

V
y
h

lá
š
k
a
 M

Ž
P

 

Č
R

 (
1
9
9
2
)

P
ro

c
h

á
z
k
a
 

(2
0
0
1
)

G
ru

li
c
h

 (
2
0
1
2
)

Počet 

historicky 

doložených 

lokalit

Počet 

stávajících 

lokalit (po roce 

2000 / 2010)

h. ladní pravý G. campestris subsp. campestris dvouletka autumnální C1 §1 A1 A1 přes 100 0 / 0

h. ladní pobaltský G. campestris subsp. baltica jednoletka autumnální C1 §1 C1 C1t přes 200 3 / 3

h. ladní švédský G. campestris subsp. suecica dvouletka aestivální A3 - A1 A1 cca 10 0 / 0

h. nahořklý pravý G. amarella subsp. amarella dvouletka autumnální C3 §2 C1 C1t přes 400 68 / 53

h. nahořklý jazykovitý G. amarella subsp. lingulata dvouletka aestivální - §2 A2 A1 cca 10 (1) / 0

h. drsný Sturmův G. obtusifolia subsp. sturmiana dvouletka autumnální C2 §1 C1 C1t přes 100 11 / 9

h. žlutavý pravý G. lutescens subsp. lutescens dvouletka aestivální C3 §2 C1 C1t cca 100 11 / 8

h. žlutavý karpatský G. lutescens subsp. carpatica dvouletka autumnální - §2 C1 C1t cca 80 7 / 5

h. německý pravý G. germanica subsp. germanica dvouletka autumnální C1 - C1 A2 cca 20 0 / 0

h. německý letní G. germanica subsp. solstitialis dvouletka aestivální - - A1 A1 cca 10 0 / 0

h. mnohotvarý pravý G. praecox subsp. praecox dvouletka aestivální A3 - A1 A1 cca 10 0 / 0

h. mnohotvarý český G. praecox subsp. bohemica dvouletka autumnální C2 §1 C1 C1t cca 650 76 / 54

Přehled hořečků ČR – druhy
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Počet 

historicky 

doložených 

lokalit

Počet 

stávajících 

lokalit (po roce 

2000)

h. ladní pravý G. campestris subsp. campestris dvouletka autumnální C1 §1 A1 A1 přes 100 0 / 0

h. ladní pobaltský G. campestris subsp. baltica jednoletka autumnální C1 §1 C1 C1t přes 200 3 / 3

h. ladní švédský G. campestris subsp. suecica dvouletka aestivální A3 - A1 A1 cca 10 0 / 0

h. nahořklý pravý G. amarella subsp. amarella dvouletka autumnální C3 §2 C1 C1t přes 400 68 / 53

h. nahořklý jazykovitý G. amarella subsp. lingulata dvouletka aestivální - §2 A2 A1 cca 10 (1) / 0

h. drsný Sturmův G. obtusifolia subsp. sturmiana dvouletka autumnální C2 §1 C1 C1t přes 100 11 / 9

h. žlutavý pravý G. lutescens subsp. lutescens dvouletka aestivální C3 §2 C1 C1t cca 100 11 / 8

h. žlutavý karpatský G. lutescens subsp. carpatica dvouletka autumnální - §2 C1 C1t cca 80 7 / 5

h. německý pravý G. germanica subsp. germanica dvouletka autumnální C1 - C1 A2 cca 20 0 / 0

h. německý letní G. germanica subsp. solstitialis dvouletka aestivální - - A1 A1 cca 10 0 / 0

h. mnohotvarý pravý G. praecox subsp. praecox dvouletka aestivální A3 - A1 A1 cca 10 0 / 0

h. mnohotvarý český G. praecox subsp. bohemica dvouletka autumnální C2 §1 C1 C1t cca 650 76 / 54

Přehled hořečků ČR – přežívající



Přehled rozšíření hořečků v ČR

Mapy z pracovány J. Kirschnerem a J. Brabcem pro práci 
Z. Kaplana a kol. z roku 2018:

Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. Jr., Prančl J., Ducháček M., Ekrt L., Kirschner J., Brabec J., 
Zázvorka J., Trávníček B., Dřevojan P., Šumberová K., Kocián P., Wild J. & Petřík P. (2018): 
Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 7. – Preslia 90: 425–531.



Gentianella campestris subsp. campestris

(hořeček ladní pravý)



Gentianella campestris subsp. baltica

(hořeček ladní pobaltský)



Gentianella campestris
subsp. baltica

(hořeček ladní pobaltský)

Údolí Klíčavy, 12. 8. 2012

• čtyřčetný,  nepravidelné kalichy
• jednoletý
• kvete od srpna do října
• celkový areál zahrnuje severní část 

střední Evropy s přesahem do severní 
(od již. Skandinávie, Polska a Německa 
po Anglii; výskyt v ČR leží na jižní hranici 
výskytu poddruhu)



Gentianella campestris
subsp. baltica

(hořeček ladní pobaltský)

Údolí Klíčavy, 12. 8. 2012

• v ČR v úzkém pruhu od SV Čech 
(nejvýchodněji Poorličí) do Z až JZ Čech, 
ojediněle ve středních Čechách 
(Křivoklátsko, Džbán)

• z ČR doloženo přes 200 lokalit 
(historicky určitě stovky až tisíce)

• dnes jen tři lokality:
1. Krkonoše – Rýchory, Sluneční stráň u 

Horního Maršova
2. Křivoklátsko – údolí Klíčavy u osady 

Brejl 
3. Jizerské hory – osada Jizerka, tzv. 

Pralouka pod Bukovcem



Gentianella campestris subsp. suecica

(hořeček ladní švédský)



Gentianella amarella subsp. amarella

(hořeček nahořklý pravý)



Hořeček nahořklý pravý
– Gentianella amarella subsp. 

amarella

• podzimní (autumnální) typ
• kvete od srpna do října
• celá škála bezlesých biotopů od 

mokřadních vysýchavých luk, přes 
mezické louky a pastviny, po suché stepní 
stráně

• v ČR doloženo přes 400 lokalit (jistě 
tisíce), v letech 2000 až 2010 doloženo 
jen 68 lokalit, po roce 2010 jen 53 lokalit

G. amarella subsp. amarella

(hořeček nahořklý pravý)

Opolenec, Jitrnice, 22. 9. 2013



Gentianella amarella subsp. lingulata

(hořeček nahořklý jazykovitý)



Hořeček nahořklý jazykovitý
– Gentianella amarella subsp. 

lingulata

• letní (aestivální) typ
• kvete od června do července
• vysýchavé louky teplých oblastí

• dnes jen lokalita přechodného typu: 
Polabská černava u Mělnická Vrutice

• (znovuobjevena Danou Turoňovou 23. 7. 
2004, 2005 – tisíc ex., naposledy 2009 –
desítky ex.)

G. amarella subsp. lingulata

(hořeček nahořklý jazykovitý)

Polabská černava, 23. 7. 2004, foto D. Turoňová



Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana

(hořeček drsný Sturmův)



• pětičetné květy (20–)24–30(–36) mm
• pravidelné kalichy, výrazná úzká křídla 

sbíhající lištovitě na květní stopku
• kalichy hustě drsně papilnaté, až na stopku
• dvouletka, autumnální typ

• celkový areál dvě oblasti výskytu: 
nejsevernější Alpy a Předalpí až po Dunaj, 
druhá pak západní a jihozápadní Čechy 
s přesahem do Bavorska, Saska a Durynska

• východní hranice ± tok řeky Vltavy

Gentianella obtusifolia 
subsp. sturmiana

(hořeček drsný Sturmův)

Pila u K. Varů, výsypka Aqua Natura, 30. 8. 2007



Gentianella obtusifolia 
subsp. sturmiana

(hořeček drsný Sturmův)

Kocelovické pastviny, 9. 9. 2012

• pětičetné květy (20–)24–30(–36) mm
• pravidelné kalichy, výrazná úzká křídla 

sbíhající lištovitě na květní stopku
• kalichy hustě drsně papilnaté, až na stopku
• dvouletka, autumnální typ

• vyhraněnější ekologické nároky – vlhké, 
střídavě vlhké až mezické pastviny a louky 
(Molinion, Arrhenatherion elatioris, 
vyznívá do Violion caninae)

• rozšíření v pohraničí, v minulosti přes 100 
lokalit, dnes 11 → 9



Gentianella lutescens subsp. lutescens

(hořeček žlutavý pravý)



Hořeček žlutavý 
– Gentianella lutescens

• pětičetné květy, přes 21 mm
• pravidelné kalichy, dvouletý taxon

• celkový areál nedostatečně známý 
zahrnuje zřejmě celý karpatský oblouk

• letní (aestivální) typ
• kvete od června do července

• v ČR doloženo cca 100 lokalit (jistě 
stovky), po roce 2000 doloženo jen 11, 
po roce 2010 jen 8

G. lutescens subsp. lutescens

(hořeček žlutavý pravý)

PP Pod Hribovňou, Bílé Karpaty, 27. 6. 2013, 
foto:  J. W. Jongepier.



Gentianella lutescens subsp. carpatica

(hořeček žlutavý karpatský)



Hořeček žlutavý karpatský
– Gentianella lutescens 

subsp. carpatica

• pětičetné květy, přes 21 mm
• pravidelné kalichy, dvouletý taxon

• celkový areál nedostatečně známý 
zahrnuje zřejmě celý karpatský oblouk

• podzimní (autumnální) typ
• kvete od srpna do září

• v ČR doloženo cca 80 lokalit (jistě 
stovky), po roce 2000 doloženo jen      
7 lokalit, po roce 2010 jen 5 lokalit

Bílé Karpaty, u Nedašova, 23. září 2008, 
foto: V. Ondrová

G. lutescens subsp. carpatica

(hořeček žlutavý karpatský)



Gentianella germanica subsp. germanica

(hořeček německý pravý)



Gentianella germanica subsp. solstitialis

(hořeček německý letní)



Gentianella praecox subsp. praecox

(hořeček mnohotvarý pravý)



Gentianella praecox subsp. bohemica

(hořeček mnohotvarý český)



• podzimní (autumnální) typ
• kvete od srpna do října
• celá škála bezlesých biotopů od 

mokřadních vysýchavých luk, přes 
mezické louky a pastviny, po suché 
výslunné stráně

• endemit Českého masivu, 
subendemit ČR

G. praecox subsp. 
bohemica

(h. mnohotvarý český)

Hartmanice, 6. 9. 2005 



Historické rozšíření Gentianella praecox subsp. bohemica
Gentianella praecox subsp. bohemica

- historický areál – rekonstrukce Kirschnerovi, Greimler, Koniger, Engleder, Brabec

Branžovský hvozd

min.: Štětí, cca 170 

m n. m.

Jesenické podhůří

Nízký Jeseník

max.: Kvilda, Vilémov, 

1030 m n. m.

Drahanská 

vrchovina



• podzimní (autumnální) typ
• kvete od srpna do října
• celá škála bezlesých biotopů od 

mokřadních vysýchavých luk, přes 
mezické louky a pastviny, po suché 
výslunné stráně

• endemit Českého masivu, 
subendemit ČR

• doloženo 650 lokalit (zcela jistě 
desetitisíce), 2000 až 2010 jen 76 
lokalit, po roce 2010 jen 54

G. praecox subsp. 
bohemica

(h. mnohotvarý český)

Javorník, Machů louka, 19. 9. 2002 



Historické rozšíření Gentianella praecox subsp. bohemica
Gentianella praecox subsp. bohemica

Lokality: 124→93 (ČR: 76→54, Rakousko: 35→29 , Bavorsko: 9 →6, Polsko: 4 →4)



• čtyřčetné květy nepříliš časté – ojedinělé, 
kalichy vždy pravidelné

rostliny na našem území:
• výška kvetoucí rostliny (2–)10–35(–75) cm
• počet květů 1–120(–360), vzácně až 440, 

extrém 980 (Chvalšiny, Lavičky)
• semena 0,7 × 0,6 mm

• výškové maximum v ČR (1030 m n. m., 
Kvilda, minimum Štětí, cca 170 m n. m.)

G. praecox subsp. bohemica

(hořeček mnohotvarý český)

Chvalšiny, sev. svahy Křížového vrchu, 20. 9. 2002



Vanického louka, PR Opolenec, 21. 9. 2013

Kříženci

• v Květeně ČR popsáno pět hybridů
• jeden z nich stále přežívá

Gentianella ×austroamarella
• popsána z jižních Čech (Opolenec u 

Vimperka, Jaroškov u Stach, Jalovec u 
Číchova 2011)



Vanického louka, PR Opolenec, 5. 9. 2013, foto V. Samek



Jaroškov u Stach, 22. 9. 2002



Jaroškov u Stach, 22. 9. 2002



• Historie a současnost hořečků        
v České republice (rychlý přehled)

Podklady pro záchranné programy

• Studium životního cyklu

• Pravidelný monitoring

• Vliv obhospodařování na populace

• Návrhy na obhospodařování lokalit 
a jejich rizika…

Hořeček český a zásady 
jeho záchranného 

programu
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Duben 1. roku



Semenná banka

• Poslední klíčící semena zaznamenána 9,5 let 

od vysetí (8. rok vyndavání)

• Zhruba si lze představit, že podíl živých semen 

v semenné bance klesne zhruba na desetinu 

každý rok



Semenná banka

• Poslední klíčící semena zaznamenána 9,5 let 

od vysetí (8. rok vyndavání)

• Zhruba si lze představit, že podíl živých semen 

v semenné bance klesne zhruba na desetinu 

každý rok

• Z 10 000 000 mil. semen (ca 20 až 40 000 

rostlin) je za 7 let živé 1 semeno. 
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Květen 1. roku



Červen – červenec 

1. roku



Srpen – říjen 1. roku



Listopad – prosinec 1. roku



Leden až březen 2. roku



Duben až květen 2. roku



Červen až červenec 

2. roku



Konec srpna až září 

2. roku



Konec srpna až září 

2. roku



Září až říjen 2. roku



Říjen až prosinec 

2. roku



• Historie a současnost hořečků        
v České republice (rychlý přehled)

Podklady pro záchranné programy

• Studium životního cyklu

• Pravidelný monitoring

• Vliv obhospodařování na populace

• Návrhy na obhospodařování lokalit 
a jejich rizika…

Hořeček český a zásady 
jeho záchranného 

programu



Gentianella praecox subsp. bohemica
Šumava, Javorník, Nad Zavírkou, Machů louka, 2001 

Monitoring
populací, hospodaření, 

biotopu

Umožňuje mít časové řady: 

- sledovat fluktuace

- vysvětlovat jevy, které 
nastaly (zpětně dle dat)

- předvídat

- upravovat management



Opolenec, Dolní Jitrnice, 11. 9. 2015, 
monitoring hořečku nahořklého, Pavel Martinec
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Fluktuace Gentianella praecox subsp. bohemica

Tab.: Počty recentních známých lokalit (po roce 2000) Gentianella praecox subsp. bohemica v ČR 
a souhrnné počty kvetoucích exemplářů na těchto lokalitách v letech 2000 až 2018. Zeleně 
jsou vyznačeny tzv. hořečkové roky, červeně naopak roky, kdy kvetlo výrazně méně 
exemplářů. Data J. Brabec et al. (© AOPK ČR, © MŽP ČR)



Tab.: Počty recentních známých lokalit (po roce 2000) Gentianella praecox subsp. bohemica v ČR 
a souhrnné počty kvetoucích exemplářů na těchto lokalitách v letech 2000 až 2015. Zeleně 
jsou vyznačeny tzv. hořečkové roky, červeně naopak roky, kdy kvetlo výrazně méně 
exemplářů. Data J. Brabec et al. (© AOPK ČR, © MŽP ČR)
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Zásady managementu
• vytvořit mezery ve vegetaci pro klíčení
(pozdní seč s výhrabem stařiny; pastva s odstr. nedopasků; 
výhrab stařiny v předjaří; nebát se prvního radikálního 
zásahu)

(tradiční seč na seno – cca květen až polovina června; 
pastva)

• zabránit výraznému poškození rostlin 
těsně před květem, v době květu a zrání

(pozor na nevhodnou dobu seče otavy; pozdní seč 
sena; příliš intenzivní pastvu v době květu a zrání)

• zabránit výraznému zapojení vegetace a 
„udušení“ růžic



Kompletní 
obhospodařování lokalit:

•seč nebo pastva v době největšího nárůstu biomasy
(ideálně v květnu, nejpozději do 15. června; v posledních letech
při přísušku lze vynechat)

•seč nebo pastva po dozrání a vysemenění rostlin,
(posunout do doby po vysemenění hořečků – nejdříve po 15.
říjnu, někdy i později)

•odstranění mechů a stařiny (vláčením, vertikutací,
výhrabem) (ideálně v předjaří, nejpozději do 20. dubna, lépe

dříve; lze udělat i na podzim po seči; narušení drnu lze teoreticky
provést kdykoli během zimního období)

Poznámka k pastvě: málo zkušeností, obtížně zajistitelné 
optimální spasení, skoro vždy nutné pokosení a vyhrabání 
nedopasků (zejména při pozdní pastvě).



Kompletní obhospodařování 
lokalit:



ANO



ANO



Po… Před…



ANO



ANO



ANO



ANO



ANO



NE



NE



NE



NE



NE



• Stále se mi nepodařilo zcela 
vysvětlit jak vyhrabávat, 
vertikutátorovat apod…

• Občas přetrvávají problémy s 
načasováním zásahů (sečí, 
výhrabu)

• Lze reagovat na časté přísušky, 
regionálně, selským rozumem, 
smluvně?

Výzvy současnosti 
aneb 20 let monitoringu a 9 let 

záchranného programu



Podpora
Experimentální výzkumy:
• GA UK (268/1999/B BIO/PřF) „Rozšíření a ekologie taxonů rodu Gentianella...“ (1999 

až 2001);
• MŠMT VaV 2B06178 „Priority druhové ochrany cévnatých rostlin“ (2006 až 2011).

Monitoring :
• AOPK ČR pro hořeček mnohotvarý český (2002 až 2019), pro hořeček drsný Sturmův a 

hořeček nahořklý (2017 až 2019)
• ČSOP a LČR „Ochrana biodiverzity“ (2006 až 2014) pro hořeček drsný Sturmův a 

hořeček nahořklý

Záchranné programy:
• Podklady „Studie hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. 

bohemica) jako podklad pro záchranný program taxonů rodu Gentianella v ČR“ 
(MŽP ČR 2003)

• Projekt „Příprava záchranného programu pro hořeček český (Gentianella praecox
subsp. bohemica)“ finanční podpora grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v 
rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu (2010).

• Projekt „Příprava záchranného programu hořečky – hořeček nahořklý pravý 
(Gentianella amarella subsp. amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella
obtusifolia subsp. sturmiana) “ finanční podpora v rámci MGS grantem z Islandu, 
Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního 
mechanismu (2015 až 2016).







Rakousko (2014 – celkem 2873, průměr 82 ex. na lokalitu)



Bavorsko (2014 – celkem 96 ex., průměr 11 ex. na lokalitu)



Polsko (2013 – celkem 333, průměr 83 ex. na lokalitu)

Liczba pędów generatywnych: na wszystkich stanowiskach właściwa, na stanowiskach 
stwierdzono wyłącznie osobniki generatywne (kwitnące). Liczebność wahała się od 283 w 

Dolinie Młynówki (w 2007 roku -50 os. i w 2011 r. -1300 os.) do zaledwie 3 os. na 
stanowisku Łąki pod Rogowa Kopą 138b. Na pozostałych stanowiskach było: Zielone -37 os. 

i 10 os. Łąki pod Rogowa Kopą 137d. W 2007 roku na Łąkach pod Rogową Kopą 
stwierdzono 4 osobniki. 

2013
Dolinie Młynówki 283
Łąki pod Rogowa Kopą 138b 3
Łąki pod Rogowa Kopą 137d 10
Zielone 37







Obhospodařování lokalit

• 1. seč (ideálně v květnu, nejpozději do 15. 

června; v posledních letech při přísušku lze 
vynechat)

• 2. seč (posunout do doby po vysemenění 

hořečků – nejdříve po 15. říjnu, někdy i 
později)

• Vyhrabání mechů, stařiny 
(ideálně v předjaří, nejpozději do 20. dubna, 
lépe dříve; lze udělat i na podzim po seči)

• Pastva (málo zkušeností, obtížně 

zajistitelné optimální spasení, skoro vždy 
nutné pokosení a vyhrabání nedopasků)
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1 10 100

e
x
ti
n
c
ti
o
n
 p

ro
b
a
b
ili

ty

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

no management

mowing only

mowing and disturbance

P
ra

v
d
ě
p
o
d
o
b
n
o
s
t 

v
y
m

ře
n
í 
p
o
p
u
la

c
e

Frekvence suchých let (pravděpodobnost 1: x)

let

bez managementu

pouze seč

seč s výhrabem




