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Kuřička hadcová (Minuartia smejkalii)

• Kriticky ohrožený endemit (C1)
• Chráněný na úrovni ČR i EU
• Trvalka
• Roste jen na hadcích 

(ultrabazická hornina, vysoký 
obsah Mg a Ni, vysychavá)



PP Hadce u Hrnčíř
EVL Hadce u Hrnčíř

NPP Hadce u Želivky
EVL Želivka

PP Borecká skalka

Kuřička hadcová (Minuartia smejkalii)



(Mikro) populace kuřičky

30 km

500 m 1.7 km

- Dvě izolované oblasti výskytu
- Želivka – 7 populací, otázka 

izolovanosti



(Mikro) populace kuřičky

30 km

500 m 1.7 km

- dvě izolované oblasti výskytu
- Želivka – 7 populací, otázka 

izolovanosti

Od roku 2011 - pokles počtu jedinců o 65%



Cíle projektu

Hlavní cíl: Zvýšení velikosti populace kuřičky hadcové o 40%

Revitalizace stanovišť kuřičky hadcové

Vybudování genofondové banky (ochrana ex-situ)

Přímé posilování populací v přírodě a reintrodukce

Záchranné pěstování v soukromých zahradách

Vzdělávání a osvěta

Projektové aktivity:



Optimální design založení ex-situ populace – izolované populace
- Co největší diverzita x zachování max. fitness
- Stanovení genetické variability populací
- Experimentální stanovení fitness mezipopulačních kříženců (Hrnčíře x 

Želivka, populace v rámci Želivky)
- Schopnost křížení s ostatními kuřičkami – v rámci M. verna agg.

Ex situ ochrana:

Vstupní informace



Ex situ ochrana:

genetická studie

- Velká genetická diverzita

- Rostliny mezi Hrnčířemi a Želivkou 

geneticky odlišné – držet odděleně

- V minulosti mezi sebou komunikovaly

- Populace v rámci Želivky podobné



Ex situ ochrana:

křížení rostlin

- Schopná samoopylení, ale potřebuje 

opylovače

- K samoopylení ale nedochází často

- Kříženci mezi populacemi v rámci 

Želivky produkují semena, u DK1 

dokonce více

- 2018-testování klíčivosti a 

životaschopnosti kříženců

Pro záchranné populace lze použít 

rostliny z více populací v rámci jedné 

lokality



Ex situ ochrana:

přípravné práce

Výsev a výsadba
- Vybrána zralá semena 
- Rostliny pěstovány přímo v hadcovém 

substrátu na zahradě v BÚ
- Evidován původ každého jedince
- Před výsadbou změřena velikost a 

odstraněny květy



- Zatím rostliny z největší populace, zbylé podzim 2018 
- Hodnocení fitness rostlin v dlouhodobém horizontu (20 let)
- Sběr a uchování semen, hodnocení klíčivosti

Ex situ ochrana:

hadcová skalka ve Vodním domě



Záchranné pěstování v

soukromých zahradách



Záchranné pěstování v

soukromých zahradách

Místní zahrádkáři
- místní ex-situ populace
- mírně odlišné podmínky
- budování pozitivního vztahu k OP
- vychází ze Švýcarského modelu

Do ČR převádíme pouze 
koncept metodiky



1.Vytvořit lokální zdroje genofondu ohrožených 

druhů rostlin za pomoci místních obyvatel

2. Reintrodukovat tyto druhy  na nová území

3. Zvýšit angažovanost místních obyvatel v ochraně 

přírody

Švýcarská podoba



Švýcarská podoba

Výběr druhů pomocí bodového ohodnocení

- Ohroženost – Švýcarsko, IUCN

- Znalosti o biologii druhu (hybridizace)

- Kultivovatelnost

- Dostupnost semen

- Atraktivnost pro zahrádkáře

- ….



Švýcarská podoba

Pěstitelé
Regionální 
koordinátor

Výsadby do 
přírody

Hlavní koordinátor - státní správa kantonu Zürych - Amt für Fachstelle Naturschutz



Zapojení místních obyvatel
- Papírová nebo elektronická přihláška zaslaná Fachstelle Naturschutz
- Specifikují 

- očekávání,
- zahradu, 
- typ půdy, 
- osobní údaje

- Specifická forma bezúplatné dohody 
- Kontakt s regionálním koordinátorem

Švýcarská legislativa nevyžaduje výjimku na držení druhu 

Švýcarská podoba



Regionální koordinátor (Topos)

- Koordinace pěstitelů
- Realizace výsevů a výsadeb
- Monitoring úspěšnosti
- Zajištění materiálu z přírody

- Regionální zdroj
- Směs více populací/matek
- Sběr v průběhu celého roku
- Semena z více let
- Neřeší se genetika

Švýcarská podoba



Sběrná místa - lokální zahrady, Univerzitní Botanická zahrada  

-

- Sběr semen v přírodě
- Příprava druhů pro 

zahrádkáře
- Příprava pro reintrodukce
- Databáze jedinců – původ, 

pěstitel

Švýcarská podoba



Získávání semen
- Nesmí mít příbuzné druhy
- Sebrat všechna semena a 

neprodleně doručit

Získávání živých rostlin
- Pěstování v květináčích
- Monitoring růstu
- Podzim – odevzdání

Švýcarská podoba



Reintrodukce
– kombinace pokrytí senem a výsadby

-

Švýcarská podoba



Hodnocení úspěšnosti
„Species manager“
- Každý druh má jednu osobu, jedna osoba může mít více druhů
- Stanovuje a hodnotí akční plány
- Přežívání v přírodě
- Hodnocení pěstitelů
- Sběr semen pro kultivace

Švýcarská podoba



Kontakt s pěstiteli a (nejen) místními obyvateli
- Pravidelné setkání, exkurze
- Rekultivované plochy pro výukové programy
- Motivace k ochraně druhů

Švýcarská podoba



Záchranné pěstování jako

- Standardní přístup ochrany vybraných druhů (součást 
záchranných programů a plánů péče o druh)

- Potenciální zdroj genofondu
- Prvek  vzdělávání a osvěty

Přenos do ČR



Přenos do ČR

Pěstitelé
Pro kuřičku 
ČSOP Vlašim

Výsadby do 
přírody

Hlavní koordinátor -? AOPK



Přenos do ČR

Legislativní záležitosti:

Výjimka ze ZOPK 114 / 1992
- ze zákazu sbírat, držet, pěstovat a dopravovat pro 

realizaci záchranného pěstování
- držitelem ČSOP Vlašim 
- podmínky: 

• odběr rostlin – odborně způsobilá osoba
• evidence rostlin a informování AOPK



Přenos do ČR

Legislativní záležitosti:

Dohoda o výpůjčce - dle § 2193 a násl. občanského zákoníku 89/2012
- vypůjčitel – zahrádkář
- (majitel pozemku – pokud je jiný než vypůjčitel)
- půjčitel – ČSOP Vlašim = majitel rostlin, držitel výjimky

Podmínky:
- výpůjčka na dobu určitou, bezplatná
- zákaz rozšiřovat rostliny, poskytovat třetím osobám
- povinnost dodržovat podmínky pěstování, zejm. evidenci
- povinnost umožnit kontrolu



Přenos do ČR

Legislativní záležitosti:

Další dokumenty:
- návod na pěstování
- evidenční list – zaznamenává kvetení, velikost, nově vyklíčené

rostliny
- průvodní list – seznam rostlin



Přenos do ČR

- Zachování regionality
- 7 soukromých, obec Kamberk, ZŠ a MŠ 
Archa Petroupim, Botanická zahrada UK



Přenos do ČR

Pracovní skupina
BÚ
PřF UK,
AOPK (oddělení záchr. programů), 
MŽP (oddělení druhové ochrany), 
ČBS (sekce ochrany přírody), 
Unie Botanických zahrad
Další NNO



Přenos do ČR

Výběr druhů pomocí bodového ohodnocení

- Ohroženost – Červený seznam,IUCN

- Znalosti o biologii druhu (hybridizace)

- Kultivovatelnost

- Dostupnost semen

- Atraktivnost pro zahrádkáře

- Smysluplnost akce (reintrodukce, záchranné populace)

hvozdík písečný český

sinokvět chrpovitý zvonovec liliolistý hořečky



Ex-situ ochrana - shrnutí

- Cíl: Zdroj rostlin pro návrat druhů do přírody
- Ex-situ populaci založit až po předcházejícím výzkumu
- Udržovat adaptace jedinců, čisté linie
- Evidovat jedince (místo původu, růst)
- Dbát na osvětu a práci s veřejností 

• sbírky v BZ až jako nouzové řešení, primární je udržení 
druhu v přírodě

• zdroj poznání nejen druhů, ale i ochrany přírody



Děkuji Vám za pozornost

Hana.Pankova@ibot.cas.cz

www.kuricka.cz

FB: @kuricka


