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Zaměření projektu
Ex situ konzervace genofondu 
◦ je účinný nástroj ochrany na úrovni druhů, populací i morfologicky 

významných odchylek

Vytvoření náhradního prostoru
◦ může být jedinou možností záchovy druhu/populace

Konzervace neprodukčních planých druhů v BZ
◦ probíhá především nahodile bez systémové podstaty

Rostlinný materiál ze záchranných konzervací 
◦ je možné všestranně použít (podle podmínek povolení a platných 

předpisů)



Co tento projekt řeší?
◦ základní otázky administrace a metodik pěstování 

specifických druhů v ex situ kulturách

◦ dvě metodiky obecného rázu

◦ dvě příkladové metodiky pro rostliny specifických 
ohrožených společenstev





Ohrožené jednoleté vlhkomilné byliny
problematika uchování jednoletých rostlin v ex-situ podmínkách

významně odlišné nároky na pěstování než u vytrvalých nebo 
dlouhověkých rostlin

◦ uskladňování semen – uchování klíčivosti, prolomení případné dormance
◦ každoroční výsev, zajištění prosperity s cílem získání semen pro další sezónu
◦ každoroční přípravy substrátů a míst k pěstování
◦ podmínky „samopřesévání“ a udržování bezplevelného stavu – podmínky 

množení jsou velmi podobné strategiím jednoletých plevelů

ve výsledku je pěstování těchto rostlin velmi náročné na pěstební 
podmínky, čas i znalosti zahradníků i proto je o metodiku zájem ze stran 
BZ, které mají možnost pěstoval, ale nejsou na jednoleté bahenní 
rostliny specializované. To by umožnilo držet samostatně jednotlivé 
populace…



Ohrožené jednoleté vlhkomilné byliny
pro potřeby projektu dvě modelové skupiny 
jednoletých rostlin
◦ minerálně chudých substrátů
◦ minerálně bohatých substrátů

konkurenčně slabé rostliny narušovaných a 
obnažovaných substrátů s kolísající hladinou vody pod 
i nad terénem v průběhu roku

metodiky zahrnující
◦ popis nároků jednotlivých druhů v přírodě, rozšíření 

druhů, příčiny jejich ohrožení, detailní nároky na 
pěstování zjištěné během projektového výzkumu





Ohrožené jednoleté vlhkomilné byliny
◦ druhy minerálně chudých substrátů

◦ Centunculus minimus C1

◦ Juncus capitatus §1, C1

◦ Radiola linoides C1

◦ Illecebrum verticillatum §1, C1

◦ Spergularia echinosperma C2

◦ Juncus tenageia §1, C1

◦ Pseudognaphalium luteoalbum C1 

◦ Tillaea aquatica §1, C1

◦ Cyperus michelianus §1, C1

◦ Coleanthus subtilis §2, C2

◦ Lindernia procumbens §1, C1

◦ druhy minerálně bohatých substrátů
◦ Crypsis aculeata §1, C1

◦ Helenochloa schoenoides §1, C1

◦ Spergularia maritima §1, C1

◦ Tripolium pannonicum subsp. panonicus §1, C1 

◦ Bupleurum tenuissimum §1, C1 

◦ Samolus valerandii §1, C1 

◦ Cyperus flavescens C1 



Práce na řešení projektu 2019

hlavním cílem prací je získání dostatečného 
množství semen pro pěstování 
◦ veškeré druhy v kultuře Sbírky před r. 2019 s 

původem 

◦ některé druhy mají poslední, popřípadě několik 
málo posledních přirozených lokalit výskytu v ČR s 
omezeným počtem jedinců (např. Crypsis acuelata, 
Tripolium pannonicum, Samolus valerandi, Juncus
tenageia, Cyperus michelianus)



Práce na řešení projektu 2019

příprava pěstebních ploch
◦ odstranění původních pěstebních ploch

◦ srovnání pozemku

◦ osazení zahradnické textilie proti plevelům

◦ usazení nádrží pro pěstování – co druh, to 
samostatná nádrž

◦ výstavba a instalace stínění

◦ příprava substrátů



Příprava pěstebních ploch 2019



Příprava pěstebních ploch 2019



Příprava pěstebních ploch 2019



Práce na řešení projektu 2019

pokus s klíčivostí semen
◦ v roce 2018 byla sebrána semena ve Sbírce a 

uchována ve třech podmínkách s cílem identifikace 
jejich klíčivosti  po dobu řešení projektu
◦ při pokojové teplotě, v lednici, mražená na -25°C

◦ rozděleno na 4 části, první vyseta na jaře 2019



Klíčivost 2019





Práce na řešení projektu 2019

výsevy v květináčích
◦ menší část semen byla vyseta ve stejný den jako 

pokus s klíčivostí semen

◦ s cílem porovnání klíčení a vzcházení rostlin v 
laboratorních a „přírodních“ podmínkách



Práce na řešení projektu 2019

vlastní pěstování rostlin na semena
◦ výsev, udržování bezplevelného stavu, zalévání, sběr 

semen



Pěstování rostlin na semena 2019

sem sérii slidů s fotkama z kultur







Sítina rybniční (Juncus tenageia) 



Sítina strboulkatá (Juncus capitatus) 



Drobíšek nejmenší (Centunculus minimus)
Masnice vodní (Tillaea aquatica) 



Stozrník lnovitý (Radiola linoides)



Nehtovec přeslenitý (Illecebrum verticillatum) 



Kuřinka ostnosemenná (Spergularia echinosperma) 



Protěžka bahenní (Pseudognaphalium luteoalbum) 



Šáchor Micheliův (Cyperus michelianus) 



Puchýřka útlá (Coleanthus subtilis) 



Puštička pouzdernatá (Lindernia procumbens) 



Skrytěnka bodlinatá (Crypsis aculeata)



Bahenka šášinovitá (Crypsis schoenoides) 



Hvězdnice panonská pravá (Tripolium pannonicum subsp. pannonicum)



Prorostlík nejtenčí (Buplellurum tenuissimum)



Kuřinka obroubená (Spergularia media) 



Solenka Valerandova (Samolus valerandii) 



Šáchor žlutavý (Cyperus flavescens) 



Další práce na řešení projektu 2019-2022
do konce roku 2019

◦ sbírání semen, jejich čištění, počítání, příprava uchování a příprava 
experimenů dalších let

◦ sestavení průběžné zprávy

2020-2022
◦ práce na projektu podle jeho návrhu – experimenty a množení rostlin




