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48 enkláv 675 – 1 245 m n. m.
28 enkláv nad 1 000 m n. m.



Obnova luk pro zemědělské hospodaření pomocí 
speciální zásahů

1.uvolnění od náletů – cca 40 ha
2.likvidace invazních rostlin – cca 50 ha
3.pročišťování stružek – 18,5 km
4.ruční sběr kamenů – cca 200 tun



Pod Šeřínem







Modrý Důl

Friesovy Boudy



Richterovy Boudy

Friesovy Body

Friesovy Boudy

Velké Tippeltovy
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Lahrovy Boudy





Obnovení péče o louky pomocí pastvy/seče
- 48 enkláv
- cca 500 ha 
- 37 zapojených hospodářů/vlastníků
- navázání vztahů mezi lidmi i půdou
- 4 000 pracovních operací/opatření



Zadní Rennerovky – pastva ovcí

Liščí louka - senoseč Modrý Důl – hnojení

Erlebachova bouda – pastva krav



NÁKUP ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY PRO HOSPODÁŘE

Nákup a zápůjčka zemědělské techniky pro usnadnění kosení: 
- sekačka (3x)

- obraceč  (2x),
- nahrabovák (1x)
- balíkovač (1x)

- čtyřkolka (2x)
- traktorový přívěs (1x)

- - ohradníky



OHRAZENÍ, CESTA, SENÍKY, OVČÍN

rekonstrukce 
cesty

2 menší seníky 
1 ovčín pro 10 ks ovcí

Brádlerovy
boudy

Brádlerovy
boudy

16 km



 Projektu LC se podařilo zastavit degradaci lokalit!

 LC vytvořil podmínky pro navazující péči

 Zkušenější hospodáři, ochranáři, vlastníci, veřejnost

Obecné luční závěry



hořeček mnohotvarý český

• cca 70 populací v celém 
areálu

mapy © AOPK ČR



hořeček mnohotvarý český v Krkonoších



• Trvání projektu: 1. 6. 2012 – 30. 4. 2018

• Hlavní nositel: Správa Krkonošského národního parku

• Partneři: DAPHNE - Institut aplikované ekologie, z. s.,

Ministerstvo životního prostředí ČR

• Celkový rozpočet: 3 588 573 €

• 75 % rozpočtu financuje EU programem LIFE+ Nature and Biodiversity

• 25% rozpočtu kofinancují: KRNAP, DAPHNE, MŽP

„Obnova lučních a říčních biotopů v EVL Krkonoše: budoucnost
smilkových trávníků, hořečku mnohotvarého českého a vranky
obecné. „

life.krnap.cz





Doporučení:
• možná příliš malá populace v Krkonoších -> výsledky studií 

„spíše ne“,
• doporučení revidování 16 historických lokalit, bez výsledku
• prozatím byla zamítnuta obohacení lokální populace z 

důvodu pot. ohrožení originálního genofondu
• pokusit se optimalizovat podmínky pro existenci populace



péče o hořeček mnohotvarý český
Horní Albeřice Černý Důl





péče o hořeček mnohotvarý český



péče o hořeček mnohotvarý český

Po sejití sněhu, za pomoci škol a školek

Do 15.6.



péče o hořeček mnohotvarý český
podzim:  konec října – listopad
sběr zralých rostlin – seč – odklizení hmoty – narušování drnu – vyvertikuovaná hmota 
rozprostřena do okolí – vrácení rostlin



péče o hořeček
mnohotvarý český



péče o hořeček
mnohotvarý český
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POLINAČNÍ EKOLOGIE HOŘEČKU MNOHOTVARÉHO ČESKÉHO
Petra Janečková, Štěpán Janeček, Michael Bartoš, Záboj Hrázský   



? je spektrum opylovačů stejné jako na jiných
perspektivních lokalitách
? jsou opylovači stejně aktivní
? jsou opylovači dostatečně efektivní

bádání o hořečku



Řešené otázky
máme dost pylu? – u vybraných rostlin (10-20) asistované opylení vybraných květů vlastním 
pylem; sledován je počet vytvořených - semen / květ

jak funguje reprodukční systém? - bez pylu (PA) =vytržené tyčinky, zasíťkováno
vlastní pyl bez opylení  (AS) = zakrytá rostlina bez asistence i bez opylovače 
vlastní pyl s opylením  (G) = asistované opylení vlastními tyčin. z jiného květu
cizí pyl s opylením (CS) = asistované, tyčinky z více jak 1 m vzdálené rostliny

počet návštěv opylovačů u vybraných květů? – cca 12h časový snímek ve světlé části dne 
kamerou, sledování počtu návštěv na 1květ za hodinu

úspěšnost různých opylovačů? – pozorování vlivu jednoho druhu opylovače na  počet 
vytvořených semen / květ



nedostupnost pylu NEomezuje velikost populace

Máme dost pylu?
U vybraných rostlin (10-20) asistované opylení jednoho květu vlastním pylem; sledován je počet 
vytvořených - semen / květ

Produkce semen v tobolkách sousedních květů vzniklých z několika doopylených a přirozeně 
opylených květů na jednotlivých lokalitách.  Je zobrazen průměr (výška sloupce) a střední chyba 
průměru (vousy).



jak funguje reprodukční systém? - bez pylu (PA) =vytržené tyčinky, zasíťkováno
vlastní pyl bez opylení  (AS) = zakrytá rostlina bez asistence i bez opylovače 
vlastní pyl s opylením  (G) = asistované opylení vlastními tyčin. z jiného květu
cizí pyl s opylením (CS) = asistované, tyčinky z více jak 1 m vzdálené rostliny

hořečky potřebují přenos pylu zprostředkovat opylovači (větrem)!

Reprodukční systém



pestřenka r. Platycheirus

Návštěvníci versus opylovači pestřenka r. Eristalis

Bombus wurflenii

Macroglossum stellatarum

Apis mellifera

Bombus pascuorum

moucha r. Sarcophaga

pestřenka r. Helophilus

pestřenka r. Syrphus

Bombus pascuorum

vcelka r. Lassioglossum



0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

bumblebee fly hoverfly

6,0

11,0

16,0

21,0

26,0

6,0

11,0

16,0

21,0

26,0

Albeřice 10.-11.9. 2016

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

bumblebee fly hoverfly

6

11

16

21

26

6

11

16

21

26
Hořečky 31.8.-1.9. 2016

°C °C

Př
íle

t/
ot

ev
ře

ný
 

kv
ět

/h
od

Př
íle

t/
ot

ev
ře

ný
 

kv
ět

/h
od

Albeřice 11.-12.9. 2017 
Hořečky 8.-9.9. 2017



0
100
200
300
400
500
600
700

Albeřice
2016

Albeřice
2017

Hořečky
2016

Hořečky
2017

Hroby
2016

Hroby
2017

Chvalšiny
2016

Chvalšiny
2017

Spektrum návštěvníků 

čmeláci pestřenky ostatní Diptera

ostatní Hymenoptera Lepidoptera ostatní návštěvníci
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Efektivita opylovačů => jednopříletovky

Hořečky 8.-9.9. 2017 

Hroby 14.-15.9. 2017

Obě lokality



Kradoucí čmelák Bombus wurflenii ♂






Bombus terrestris



Pestřenka r. Eristalis



Výsledky

1) Hořečky potřebují přenos pylu aktivně zprostředkovat.

2) Nedostupnost pylu nebyla v H. Albeřicích pozorována

3) Pestřenky opylují výrazně méně než čmeláci (a včely).

4) Vykrádači opylují výrazně méně než poctivý čmeláci.  V Albeřicích jich je 30% z 
pozorování čmeláků. 

Na sledovaných lokalitách není zničení semeníků před dozráním častý jev (pod 1%).



Poděkování – Robert Tropek, Jan Horník, Zuzana Mruzíková,
Silvain Delabye, Mercy Murkwe, Eliška Padyšáková,
Michal Perlík a Jiří Brabec 
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