
ZÁCHRANNÉ KULTIVACE 
VLHKOMILNÝCH 
JEDNOLETÝCH ROSTLIN
JANA NAVRÁTILOVÁ





CO JSOU JEDNOLETÉ VZÁCNÉ 
VLHKOMILNÉ ROSTLINY?

• Rostliny krátkodobých periodických stanovišť, jako jsou 

obnažená rybniční dna, vlhké nově naplavené břehy 

vodních toků, dříve také vlhké okraje extenzivně 

obhospodařovaných polí atd.

• Rostliny živinami chudých stanovišť

• Rostliny jinak extrémních stanovišť



CO MAJÍ VZÁCNÉ JEDNOLETÉ 
VLHKOMILNÉ  ROSTLINY SPOLEČNÉHO?

• Krátký životní cyklus (nejrychlejší ze semen vyrostou , vykvetou 

a vyprodukují nová semena za méně než 1 měsíc)

• Většinou jsou drobné (vyskytují se na živinami chudých 

stanovištích)

• Často produkují velké množství semen, které jsou za příznivých 

podmínek schopné v dormantním stavu vytrvat relativně 

dlouhou dobu než se jejich stanoviště opět objeví



PROČ JSOU TAK VZÁCNÉ?

• Pravděpodobně ani původní biotopy těchto druhů nebyly v 

naší krajině nikterak hojné (náplavy meandrujících řek, břehy 

jezer vysýchající za horkého léta…)

• Dnes jejich přirozená stanoviště prakticky vymizela, některé 

druhy se do nedávna udržovali na dalších člověkem 

vytvořených stanovištích (jakými jsou například obnažená 

rybniční dna), ale i tyto biotopy mizí vzhledem ke změnám 

hospodaření (od letnění rybníků se upouští, rybníky jsou drženy 

na vyšší hladině vody, břehy jsou eutrofikované)



PROČ JSOU TAK VZÁCNÉ?

• Často se jedná o druhy živinami chudých stanovišť, rostliny jsou 

často velmi malé a v dnešní eutrofikované krajině nejsou 

schopny konkurovat mohutným, rychle rostoucím druhům, které 

jsou schopné lépe hospodařit s živinami

• Sukcese na náhradních stanovištích je velmi rychlá a nová 

stanoviště se neobjevují v dostatečném počtu a dostatečně 

často na to aby se druhy v semenné bance v krajině udržely

• Spontánní osídlení nově se objevujících stanovišť těmito 

v krajině velmi vzácnými druhy je málo pravděpodobné



CO DĚLÁME PRO UCHOVÁNÍ TĚCHTO 
ROSTLIN?

• Pěstujeme je v kultuře ex-situ





CO DĚLÁME PRO UCHOVÁNÍ TĚCHTO 
ROSTLIN?

• Některé z nich ve spolupráci se Správou CHKO Třeboňsko 

opakovaně vysazujeme na evidovaná náhradní člověkem 

vytvořená stanoviště - pískovny



JAK SE NÁM TO DAŘÍ?

• Běh na dlouhou trať, každá sezóna je jiná, každý druh 

má trochu jiné nároky a v dané sezóně je jeho kultivace 

různě úspěšná

• Na náhradních stanovištích také druh zpravidla vytrvává 

samovýsevem jen po omezenou dobu, vzhledem 

k pokračující sukcesi je nutno i náhradní stanoviště 

neustále obnovovat



PROČ DRUHY ZÁLOHUJEME?

• Protože pro některé druhy jsme jedinou pojistkou 

lokálních populací, které u nás zálohujeme, snažíme se 

minimalizovat rizika, že některý druh uhyne

• záložní kultury, druhy je vždy vysazen v zahradě na více místech

• v roce 2016 jsme založili „genovou banku“ zahrady – kvůli 

udržení delší klíčivosti mrazíme semena na -25°C a tím je 

zálohujeme pro případ nedostatku semen z předchozí sezóny.



ROSTLINY LETNĚNÝCH RYBNÍKŮ
Rostliny s různými nároky na živiny i reakci substrátu



PUCHÝŘKA ÚTLÁ (COLEANTHUS
SUBTILIS) 

• Rozsáhlý ale značně mezerovitý areál rozšíření na celé 

severní polokouli, nejstabilizovanější populace v Evropě 

jsou právě u nás v jihočeských pánvích, je celoevropsky 

chráněná

• V kultuře problematický druh, vzhledem k ranné fenologii 

a krátkověkosti rostlin

Poaceae



PUŠTIČKA POUZDERNATÁ (LINDERNIA
PROCUMBENS)

• Areálem od západní Evropy až po východní Asii

• U nás má těžiště svého výskytu v Třeboňské pánvi, ale i zde se 

vyskytuje velmi vzácně

• Jedná se o druh celoevropsky chráněný

• V kultuře vyžaduje živinami obohacený substrát a periodické 

zaplavování

• Pozor na záměnu s mohutnějším zavlečeným S Americkým 

druhem L. dubia

Linderniaceae





ŠÁCHOR MICHELIŮV (CYPERUS
MICHELIANUS) 

• Areál od jihozápadní Evropy až po jihovýchodní Asi a 

Austrálii

• U nás ho najdeme velmi vzácně na jižní Moravě a 

v jižních Čechách

• v kultuře problémový druh klíčící pozdě na jaře

Cyperaceae



KUŘINKA OSTNOSEMENNÁ
(SPERGULARIA ECHINOSPERMA) 

• Středoevropsky rozšířený druh s těžištěm rozšíření 

v rybničních oblastech jižních a západních Čech, kde tato 

nápadně kvetoucí rostlinka provází obnažená písčitá 

rybniční dna a písčité břehy rybníků

• V kultuře náročný na vodní režim a udržení čisté kultury

Caryophyllaceae



JEDNOLETÉ ROSTLINY VLHKÝCH PÍSKŮ
Rostliny neúživných, kyselých substrátů s velmi malým obsahem vápníku



MASNICE VODNÍ (TILLAEA AQUATICA) 

• Těžiště výskytu v S Evropě a několik izolovaných populací 

ve střední Evropě, roste i ve východní Asii a severní 

Americe. 

• U nás byl tento druh dříve vázaný na periodicky 

zaplavovaná místa při březích vodních nádrží a řek, 

většinou na kyselých píscích, z přírody již téměř vymizel a 

přežívá ojediněle na Třeboňsku

Crassulaceae



PROTĚŽ ŽLUTOBÍLÁ 
(PSEUDOGNAPHALIUM LUTEOALBUM)

• Jižní a střední Evropa, Přední Asie, Afrika, Austrálie a Oceánie

• U nás byl kdysi poměrně hojný, dnes však vlivem omezení 

letnění rybníků a eutrofizace stanovišť rostoucí pouze na 

několika málo lokalitách hlavně v jižních a západních Čechách

• V kultuře často díky ochmýřeným nažkám zaplevelující jiná 

příhodná stanoviště

Asteraceae



STOZRNÍK LNOVITÝ (RADIOLA 
LINOIDES)

• Těžiště výskytu v západní a jižní Evropě

• U nás přežívá na několika málo lokalitách převážně 

v rybničních oblastech na písčitých obnažených dnech 

rybníků, nebo okrajích vlhkých písčitých polí

• v kultuře problematický druh

Linaceae



SÍTINA RYBNIČNÍ (JUNCUS TENAGEIA) 

• Hlavně v jižní a střední Evropě a přilehlých oblastech

• U nás se jedná o druh velmi vzácný, vymírající a 

v současné době uváděný pouze z Třeboňska a blízkého 

okolí

• V kultuře při správném vodním režimu stabilizovaná

Juncaceae



SÍTINA STRBOULKATÁ (JUNCUS
CAPITATUS)

• Rozsáhlý areál především v Evropě a severní Africe

• U nás se dříve roztroušeně vyskytovala na vlhkých 

písčinách a březích rybníků, dnes patří k druhům velmi 

vzácným a je udávána jen z několika lokalit na Třeboňsku 

a Českolipsku

• v kultuře náročná na kolísavý vodní režim

Juncaceae



CENTUNCULUS MINIMUS (DROBÍŠEK
NEJMENŠÍ)

• Rozsáhlým areálem v Evropě, Malé Asii i Severní Americe

• U nás roste vzácně na obnažených rybničních dnech, 

březích rybníků, vlhkých polích i mokrých písčitých 

půdách

• V kultuře druh vyžadující zvláštní vodní režim

Primulaceae



NEHTOVEC PŘESLENITÝ (ILLECEBRUM
VERTICILLATUM) 

• Západní a jižní Evropa - ohrožený v celém svém areálu

• U nás přežívá na několika lokalitách převážně 

v Třeboňské a Českobudějovické pánvi

• V kultuře stabilizovaný druh snášející dlouhodobě 

přeplavení

Caryophyllaceae



ROSTLINY OBNAŽENÝCH DEN 
TEPLÝCH OBLASTÍ
Rostliny písčitých i jílovitých, živinami bohatých, často mírně zasolených 

substrátů většinou s dostatkem vápníku



MYŠÍ OCÁSEK NEJMENŠÍ (MYOSURUS
MINIMUS)

• Rozlehlý areál v Evropě, Přední Asii a Severní Americe i 

Austrálii 

• U nás rostla donedávna roztroušeně na vlhkých polích, 

obnažených dnech rybníků na vlhkých písčitých až 

jílovitých půdách, v důsledku intenzifikace zemědělského 

a rybničního hospodaření ustupuje

• V kultuře časný druh vyžadující podzimní výsev

Ranunculaceae



ŠÁCHOR ŽLUTAVÝ (CYPERUS
FLAVESCENS)

• Rozsáhlý areál v Evropě, jižní Asi, severní Africe i Americe

• U nás je to druh na pokraji vyhubení, v poslední době 

uváděný jen z Třeboňska

• v kultuře stabilizovaný, dobře se množící druh



ÚPOR KUŘIČKOVÝ (ELATINE
ALSINASTRUM)

• Druh s rozlehlým areálem v Evropě i Asii.

• U nás přežívá jen na několika málo posledních lokalitách 

na zamokřených, často mělce zaplavovaných půdách při 

okrajích rybníků a na obnažených rybničných dnech

• v kultuře problematický, vyžaduje minerálně bohaté ale 

nevápnité substráty

Elatinaceae



KYPREJ YZOPOLISTÝ (LYTHRUM
HYSSOPIFOLIA)

• Nižší polohy Evropy, S Afriky a Stř. Asie

• U nás hlavně v teplých oblastech na zasolených půdách 

(Polabí, J Morava)

• V kultuře stabilizovaná, často samo-vysévající se bylina

Lythraceae



JEDNOLETÉ SLANOMILNÉ ROSTLINY
Rostliny minerálně bohatých zasolených půd



BAHENKA ŠÁŠINOVITÁ (CRYPSIS
SCHOENOIDES)

• Střední a J Evropa dále až do V Asie

• u nás na S hranici areálu, velmi vzácně J Morava

• v kultuře náročná na substrát, občas vymrzá

Poaceae



SKRYTĚNKA BODLINATÁ (CRYPSIS
ACULEATA)

• J Evropa až JV Asie

• U nás na S hranici areálu velmi vzácně pouze J Morava

• V kultuře speciální vodní režim, v létě sucho, vymrzá

Poaceae



KUŘINKA OBROUBENÁ (SPERGULARIA
MEDIA)

• Těžiště výskytu v pobřežních oblastech Evropy a S Affriky

• U nás velmi vzácně J Morava a u Františkových Lázní

• V kultuře náročná na minerálně bohatý substrát a slunné 

stanoviště

Caryophyllaceae



PROROSTLÍK NEJTENČÍ (BUPLELLURUM
TENUISSIMUM)

• Mezerovitý areál v Evropě, nejsouvisleji v Panonské 

oblasti

• U nás velmi vzácně SZ Čechy a J Morava

• V kultuře zkoušíme nově



HVĚZDNICE PANONSKÁ PRAVÁ (TRIPOLIUM
PANNONICUM SUBSP. PANNONICUM)

• Panonský endemit

• U nás vzácně J Morava, kriticky ohrožený druh

• V kultuře nově zkoušíme



ŘÍČNÍ NÁPLAVY
Rostliny eutrofních vlhkých substrátů + štěrkovitých substrátů



DROBNOKVĚT POBŘEŽNÍ 
(CORRIGIOLA LITTORALIS)

• Druh vázaný na štěrkové říční náplavy západní a jižní Evropy

• U nás se vyskytuje na hranici svého rozšíření ojediněle na 

náplavech Labe mezi Ústím nad Labem a státní hranicí a je 

bezprostředně ohrožený stavbou zdymadel a dalším 

splavněním Labe

• V kultuře preferuje štěrkovitý vlhký substrát a slunné stanoviště

Caryophyllaceae




