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Co jsou orchideje

čeleď vstavačovité – Orchidaceae
> 26 000 druhů (největší)
rostoucích takřka všude

epifyté, terestrité, 
lithofyté….

jednoděložné



Orchideje – symbiózy

mykorhizní symbióza 
opylovači 
…



Semena orchidejí

Ophrys lupercallis

prachová semena 
(„dust-like seeds“)
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klíčící semeno

Jan Ponert

protokorm

Duckeella alticola



protokorm

Dactylorhiza sp.Jan Ponert



Mykorhizní symbióza

Dectylorhiza majalis + Ceratobasidium Jan Ponert



Mykorhizní symbióza - pelotony

Dectylorhiza majalis + Ceratobasidium Jan Ponert



výsev semen v umělých podmínkách

Dactylorhiza majalis
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živná půda (médium)

Jan Ponert
Cypripedium flavum



in vitro (kontaminace)
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Orchis punctulataCypripedium flavum



výsev semen v umělých podmínkách

in vivo: k mateřské rostlině (nestarší) 
inokulovaný substrát

in vitro: asymbiotické kultury (nejčastější)
symbiotické kultury

baňky, zkumavky, různé skleničky, kelímky, petriho misky, pytlíky…
laboratoř



první prýt

Dactylorhiza majalis
Jan Ponert



první prýt a kořen

Paphiopedilum purpuratum
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oddenkaté druhy

Listera ovata
Jan Ponert



hlíznaté druhy 

kořenové hlízy, „dropper“

Ophrys biscutellaJan Ponert



Mykorhizní symbióza v kořenech
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Dospělé orchideje

- nejen autotrofní
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Louky 

Anacamptis palustris subsp. elegans

- saprotrofní houby
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Polostín 

Turecko, KuyucakJan Ponert



Výživa hub

saprotrofní   x   ektomykorhizní houby

Jan Ponert Turecko, Kuyucak



Výživa hub

saprotrofní   x   ektomykorhizní houby

energie a uhlík
houba                                 rostlina

minerální látky

energie a uhlík
houba                                 rostlina

minerální látky

Jan Ponert Turecko, Kuyucak



Epiparazitické orchideje

vazba na konkrétní druhy stromů 

ektomykorhizní houby

prakticky nekultivovatelné
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Redukovaná listová plocha

Neottieae

Jan Ponert

sekce Epipactis



Stinné biotopy

Jan Ponert Epipactis leutei, Milská stráň



Kvetoucí mutanti bez chlorofylu

Jan PonertEpipactis purpurata f. rosea Cephalanthera damasonium



Kultivace dospělých rostlin

Jan Ponert

- „autotrofní“ orchideje 
- saprotrofní houby 



Orchideje ČR

podčeleď skupina pěstování rozmnožování

Cypripedioideae Cypripedium 1 3

Orchidoideae Dactylorhiza 1 1

Orchidoideae D. sambucina 4 2

Orchidoideae Coeloglossum 4 2

Orchidoideae Gymnadenia 2 2

Orchidoideae Pseudorchis 5 4

Orchidoideae Platanthera 1 3

Orchidoideae Ophrys 1 1

Orchidoideae Himantoglossum 3 1

Orchidoideae Anacamptis 1 1

Orchidoideae Neotinea 1 4

Orchidoideae Orchis s.s. 2 3

Orchidoideae Traunsteinera 5 4

Orchidoideae Herminium 1 3

Orchidoideae Spiranthes 1 2

Orchidoideae Goodyera 3 2

Epidendroideae Corallorhiza 5 5

Epidendroideae Epipogium 5 5

Epidendroideae Malaxideae 2 3

Epidendroideae Cephalanthera 5 5

Epidendroideae Epipactis 5 4

Epidendroideae E. palustris 1 4

Epidendroideae Listera s.s. 1 3

Epidendroideae Neottia 5 4

Epidendroideae Limodorum 5 4



Příprava reintrodukce

záchranná kultivace    x    ustavení funkční populace

- vhodná půda 
- vhodný biotop (botanický průzkum) 
- přítomnost opylovačů (entomologický průzkum)
- absence patogenů (desinfekce obuvi i nástrojů …) 
- stabilita stanoviště 
- na dostatečné ploše (> 100 ha) 



Epipactis leptochila
kruštík ostrokvětý

Neottieae
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sekce Epipactis

České středohoří



Anacamptis morio
vstavač kukačka

Orchidinae

Jan Ponert







Opylování

Anacamptis pyramidalis & Siona lineata 

© Jan Ponert

ostruha



Anacamptis pyramidalis rudohlávek jehlancovitý

Orchidinae

Jan Ponert

generalistický (motýli)



Ophrys sphegodes tořič pavoukovitý

Orchidinae

Jan Ponert

včely rodu Andrena (A. nigroaenea)



Provedení reintrodukce

- vypěstovat in vitro 
- dopěstovat v nádobách (skleník) 
- výsadba rostlin (v případě nové lokality i hub) 
- zálivka po výsadbě 
- další péče o rostliny dle potřeby – likvidace plevelů

Vysoká mortalita. 

Ustavení funkční populace trvá roky. 



Anacamptis pyramidalis rudohlávek jehlancovitý

Orchidinae

Jan Ponert



Vytvoření vhodného prostředí

zahrádkáři - návod na orchidejovou louku (Anglie): 

- vhodné vápnité podloží, správná vlhkost a oslunění
- odstranit vrchní úrodnou vrstvu (sod + topsoil) 
- pouze pomalu rostoucí trávy 
- dosévání poloparazitických druhů (Rhinanthus) 
- nehnojit 
- seč ve správnou dobu po dozrání semen 



„stěhování“ některých druhů v krajině

- zarůstání zerodovaných svahů a disturbovaných míst 
- nutná pestrá mozaika měnících se biotopů v krajině 

- dodnes běžné např. na Balkáně
- v ČR již ojedinělé (populace jsou příliš daleko) 

Jersáková et Malinová 2007



„stěhování“ některých druhů v krajině

Jan Ponert



Ophrys insectifera

Vulterin (1947)



Ophrys insectifera
tořič hmyzonosný

Orchidinae

Jan Ponert



Ophrys insectifera

Vulterin (1947)

„Nejsou li stráně spásány nebo koseny, zachycují se tu křoviska a nastává 
pozvolný návrat k lesu. Místy, zvláště na příkřejších svazích obnažená půda, 
zbavená deštěm humusu, přeměňuje se rozpadem opuky v sutě, které musí být 
znovu osídleny a zpevněny, což se děje iniciálními stadii. Na hrubším štěrku bývá 
toto stadium Teucrium chamaedrys (na svazích skloněných), na terasovitých 
úklonech Carex humilis a Globularia Wilkommii. Po upevnění půdy a jejím 
obohacení humusem, hlavně trsnatými druhy (Carex humilis, Potentilla arenaria, 
Thymus praecox, Festuca sulcata a j.), které mají značnou dynamickou sílu, 
dostavuje se i naše společnost s Ophrys muscifera.“ 



Ophrys insectifera

1953



Ophrys insectifera

Stabilní katastr (1826-1843)



Nejčastější chyby reintrodukcí

- přímá výsadba semenáčů ex vitro 

- nevhodně zvolená lokalita (dosazování ubývající lokality) 

- absence hub či opylovačů

- microsites ? 



Děkuji za pozornost
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