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Proč právě hořeček? 

• dříve běžný až hojný, dnes extrémně vzácný

• atraktivní vzhled rostliny

• modelový druh pro studium ekologie a biologie hořečků u nás

Nyní v centru pozornosti ochranářské a botanické 

veřejnosti

monitoring

záchranný program

obhospodařování lokalit



Historické rozšíření:

• Dříve nížiny až hory (těžiště výskytu – pahorkatiny a podhůří)

• Doloženo více jak 650 lokalit



Současné rozšíření:

• v ČR 70 lokalit (2000 – 2010), z toho 50 na Šumavě a v Pošumaví



Současné rozšíření:



Životní cyklus hořečku:

• striktně dvouletá rostlina

• semena klíčí na jaře od dubna

• od května do července vytváří rostlina listy

• koncem vegetační sezóny 1. roku jsou rostliny ve formě růžice 

složené z přízemních listů

• na zimu se zatahují a přečkávají v podobě přízemních pupenů

• následující rok se objevují listy od konce března a dle počasí a 

stanovitě se projevuje dále dlouživý růst

• kvetení začíná od srpna a trvá do října (i v prosinci!)

• opylován hmyzem, samoopylení

• semena dozrávají od srpna do listopadu a semeník obsahuje 

okolo 50 semen

• semena vypadávají již na podzim a přes zimu

• semenná banka (až 10 let)



Nároky na stanoviště:

• nemá výraznější nároky na stanoviště

• půdy – kyselé až vápnité

• nevykazuje vazbu na typ vegetace

• upřednostňuje ale narušovaná místa (lemy cest, okraje lomů , 

výsypky, vojenské prostory)



Příčiny ohrožení a úbytku druhu v minulosti:

Absence vhodného managementu stanovišť

• ukončení pastvy či seče sukcesní změny (zarůstání 

křovinami a konkurenčně zdatnějšími druhy bylin a trav) 

• nesprávná pastva a seč - správný management lokalit navrhnout 

velmi citlivě a správně a včas provádět

Destrukce stanovišť

V minulosti zanikla řada lokalit přímou likvidací biotopu lidskou 

činností - rozoráváním luk a pastvin, zcelováním pozemků, 

zalesňováním či zástavbou.



Pravidla péče o lokality s hořečkem mnohotvarým českým

• vždy je nutné zohlednit výskyt dalších zájmových druhů rostlin a 

živočichů na lokalitě a dle toho plánovat managementové zásahy

• každá lokalita je individuální !

• komplexní obhospodařování lokalit zahrnuje:

• asanační opatření

• jarní nebo podzimní narušování drnu

• jarní seč nebo pastvu

• podzimní seč (ev. pastvu)



Pravidla péče o lokality s hořečkem mnohotvarým českým

ASANAČNÍ OPATŘENÍ

• odstranění nárostů křovin a stromů

• odstranění opadu ze stromů, frézování pařezů 

• příprava na obhospodařování 

Musí následovat obhospodařování x prostředky

vynaložené zbytečně



Pravidla péče o lokality s hořečkem mnohotvarým českým

ASANAČNÍ OPATŘENÍ



Pravidla péče o lokality s hořečkem mnohotvarým českým

JARNÍ NEBO PODZIMNÍ NARUŠOVÁNÍ DRNU 

• vhodné okamžitě po asanačním opatření

• cílem je odstranit  nadbytečnou biomasu - stařinu, listí, mech a 

vytvořit tzv. gapy = volné plošky půdy pro lepší vzcházení 

semen hořečků

• provádí se buď bránami, vertikutátorem nebo železnými či 

vertikutačními hráběmi (ev. vysekání stařiny křovinořezem)

• provádí se na jaře do poloviny dubna nebo po ukončení květu 

a provedení seče – až do zámrazu půdy



Pravidla péče o lokality s hořečkem mnohotvarým českým

JARNÍ NEBO PODZIMNÍ NARUŠOVÁNÍ DRNU 
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JARNÍ NEBO PODZIMNÍ NARUŠOVÁNÍ DRNU 



Pravidla péče o lokality s hořečkem mnohotvarým českým

JARNÍ NEBO PODZIMNÍ NARUŠOVÁNÍ DRNU 



Pravidla péče o lokality s hořečkem mnohotvarým českým

JARNÍ NEBO PODZIMNÍ NARUŠOVÁNÍ DRNU 



Pravidla péče o lokality s hořečkem mnohotvarým českým

JARNÍ SEČ NEBO PASTVA

• cílem je odstranění nadzemní biomasy s cílem umožnit růst 

semenáčkům a dlouživý růst dvouletým rostlinám (biomasu lze 

využít jako krmivo)

• provádí se obvykle do 5. (10.) června

• pastva se provádí spíše v sušších a krátkostébelných typech 

vegetace, kosení v mezických a vysýchavých trávnících

• pastva spíše krátkodobá a intenzivní (optimální ovce, příp. 

kozy)

• velké pozitivum pastvy – narušení drnu a vytváření volných 

plošek !

• po tomto zásahu ponechání ploch s hořečky bez zásahu –

dlouživý růst, kvetení a plození – do poloviny října



Pravidla péče o lokality s hořečkem mnohotvarým českým
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Pravidla péče o lokality s hořečkem mnohotvarým českým

JARNÍ SEČ NEBO PASTVA



Pravidla péče o lokality s hořečkem mnohotvarým českým

PODZIMNÍ SEČ (EV. PASTVA)

• od jarní seče porost bez zásahu z důvodu květu a zrání semen 

hořečků (seč otav = poškození rostlin) 

• provádí se po odkvětu hořečků, obvykle po 15. říjnu do 

zámrazu 

• cílem je odstranit narostlou biomasu od jarního zásahu, jde o 

ochranářský management  (biomasa bez dalšího využití x 

podestýlka)

• odstraňuje se porost s odkvetlými a částečně vysemeněnými 

hořečky (před sečí projít a vytřást semena)

• provádí se zpravidla v mezických a vlhčích porostech

• poté mohou následovat asanační zásahy, příp. narušování 

drnu



Pravidla péče o lokality s hořečkem mnohotvarým českým



Lokality s hořečky na Šumavě a v Pošumaví

Lokality v Pošumaví v přímé péči organizace ZO ČSOP Šumava

• PP Pasecká slať (území v CHKO, OOP – Správa NP Šumava)

• PP Jaroškov (území mimo CHKO, OOP – Jihočeský krajský 

úřad)

• PR Opolenec (území mimo CHKO, OOP – Jihočeský krajský 

úřad) 



PP Pasecká slať (CHKO Šumava)



PP Pasecká slať (území v CHKO, OOP – Správa NP Šumava)

• výměra cca 90 ha, vyhlášena v roce 2000

• ochrana – rašelinné a trvale podmáčené louky s řadou chráněných 

druhů – tetřívek obecný a hořeček mn. č.

• r. 2009 – náhodně objevena populace o 105 ex. na ploše cca 0,5 

ha, ale výsadba smrku

• r. 2010 – 2013 asanační zásahy – vykácení smrků

• od r. 2011 pastva ovcemi (nejdříve podzimní, od r. 2012 jen jarní)

• od r. 2012 jarní narušení drnu - vertikutace

• od r. 2012 podzimní kosení





Rok 2012

Rok 2015









PP Pasecká slať – vývoj počtu jedinců GB

r. 2009 – 105 ex.

r. 2010 – 28 ex.

r. 2011 – 118 ex.

r. 2012 – 37 ex.

r. 2013 – 560 ex.

r. 2014 – 737 ex.

r. 2015 – 325 ex.

r. 2016 – 257 ex.

r. 2017 – 119 ex.

r. 2018 – 429 ex.



PP Jaroškov



PP Jaroškov (území mimo CHKO, OOP – Jihočeský krajský úřad)

• výměra 1,7 ha, vyhlášené v roce 2011

• bývalý lom (sukcesní stadium), fragmenty bezlesí

• přítomnost hořečku mnohotvarého českého, další chráněné 

rostliny

1999 – 2002: 30 až 40 ex. (nepravidelný management)

2003 – 2004: 0 ex. (bez managementu)

2005: 11 ex. slabě kvetoucích (bez managementu)

2006: 0 ex. (bez managementu), silná ruderalizace (4 ex. G. Amarella)

2007: 0 ex., ale masivní zásah – kácení, výhrab a kosení

2008: 0 ex., zásahy nekvalitní – výhrab i seče

2009 a 2010: 0 ex., výhrab a 2x kosení s výhrabem, znatelný úbytek biomasy, kácení dřevin

2011: 24 ex. hořečků mnohotvarých českých, pravidelný management









PP Jaroškov – vývoj počtu jedinců GB

r. 2009 – 0 ex.

r. 2010 – 0 ex.

r. 2011 – 24 ex.

r. 2012 – 3 ex. (99 ex. hybrid)

r. 2013 – 3 ex. (1 ex. hybrid)

r. 2014 – 24 ex. (20 ex. GA a 27 ex. hybrid)

r. 2015 – 6 - 11 ex. (6 ex. GB a zbytek neurčený)

r. 2016 – 10 - 13 ex. (22 ex. GA a 22 ex. hybrid)

r. 2017 – 43 ex. (2 ex. GA a 14 ex. hybrid)

r. 2018 – 1 ex. (24 ex. GA a 22 ex. GA x GB) 



PR Opolenec



Lokality s hořečky na Šumavě a v Pošumaví

PR Opolenec (území mimo CHKO, OOP – Jihočeský krajský úřad)

• výměra cca 20 ha, vyhlášena v roce 1985

• fragmenty suťového lesa, mezofilními podhorskými loukami, 

kulturními bory a druhotně vzniklými křovinami. Geologický podklad 

tvoří čočka krystalického vápence.

• přítomnost chráněných druhů živočichů a rostlin – především 

hořeček mnohotvarý český

• do roku 2011 péče zajišťována OOP dle poptávkového řízení, od 

roku 2012 pronájem vybraných částí bezlesí s přítomností hořečků 

organizaci ZO ČSOP Šumava









PR Opolenec – vývoj počtu jedinců GB

Zdroj – J. Brabec (2019)



Děkuji za pozornost.

Ing. Jakub Hromas, DiS.

K. Weise 395

Vimperk 385 01

jakub.hromas@csopsumava.cz

tel. č. 777 812 835
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