
4. ročník 

Tématické setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů naší květeny 

 

Program 
 

 

Pátek večer 

 

Příjezd vlaků od Prahy v 15:52, 17:45 

 

 

16:30 – 18:15 příjezd a ubytování  

 

18:15 Večeře 

 

19:00 

Představení účastníků setkání. 

Tereza Mináriková: Záchranné programy ohrožených druhů. 

Anna Šlechtová: Záchranný program hvozdíku písečného českého (Dianthus arenarius subsp. bohemicus). 

Martin Kříž: Isozymová variabilita v populacích druhu Jurinea cyanoides. 

 

 

Diskuze: Realizace záchranných programů ohrožených druhů. 

 

Zuzana Münzbergová: Pěstování vzácných druhů na zahrádkách – levná možnost ochrany kriticky 

ohrožených druhů či nepřípustné experimentování? – představení úspěšného Švýcarského projektu a 

diskuze možností podobného projektu v ČR. 

 

 

Sobota  

 

8:00 Snídaně 

 

9:00 Blok přednášek k projektu „Priority druhové ochrany cévnatých rostlin“ 

 

Zuzana Münzbergová: Úvod k projektu Priority druhové ochrany. 

Jarmila Gabrielová: Vlastnosti charakterizující kriticky ohrožené druhy naší květeny. 

Lucie Černá: Historické a současné rozšíření kriticky ohrožených druhů ČR. 

Iveta Husáková: Areály rozšíření vzácných druhů a jejich zpracování v GIS. 

Barbora Čepelová: Stanovištní nároky kriticky ohrožených druhů cévnatých rostlin ČR. 
 

Přestávka 

 

Anna Bucharová: Lokální a regionální dynamika hadcových sleziníků - sleziník hadcový a sleziník  nepravý.   

                             Stabilita a dlouhý život. 

Tomáš Dostálek: Výsledky opylovacích experimentů na včelníku rakouském (Dracocephalum austriacum). 

Tomáš Dostálek: Ekologie poloparazitů na příkladu rodu Thesium. 

Anna Šmídová: Studie faktorů ovlivňujících dynamiku druhu Ligularia sibirica. 

Lenka Gillová: Nové poznatky o Artemisia pancicii. 

Zdeněk Ipser: Spiranthes spiralis. 

Michal Štefánek: Lathyrus pisiformis. 

 

asi 13:00  Oběd 

 

14:00  

Představení území – Zdeněk Mrkáček: CHKO Český ráj - krajina, rostliny, živočichové, památky, osobnosti. 

 

 Odpolední exkurze po okolí. 

 



18:00 Večeře  

 

19:00 

Lenka Šoltysová: Návštěvnická střediska v CHKO – nový program AOPK ČR Dům přírody. Prezentace   

           rostlinstva, vegetace, monitoringu, zvláště chráněných a ohrožených druhů veřejnosti.  

Eliška Horodyská: Nová vyhláška 395: Kritéria výběru druhů cévnatých rostlin. 

 

Diskuze: Ondřej Vítek: Problematika přípravy nového seznamu zvláště chráněných druhů rostlin. 

 

 

Neděle dopoledne 

 

8:00 Snídaně 

 

9:00 

Ester Ekrtová: Je možné využít výsledky ekologicko–molekulární populační studie druhu Gentiana pannonica  

                        pro jeho praktickou ochranu? 

Pavel Kúr: Cytogeografické, morfologické a ekologické srovnání druhů Spergularia echinosperma a S. rubra ve  

                   střední Evropě. 

Eva Stanovská: Ekologie a rozšíření Salix daphnoides v ČR. 

Michal Štefánek: Vzácné plevele Českého krasu. 

Hana Mayerová: Pastevní management suchých trávníků v Českém krasu. 

 

 

Přestávka 

 

Táňa Štechová: Problematika ochrany ohrožených druhů rašeliništních mechorostů. 

 

Diskuze: Lubomír Adamec: Jak chránit rašeliniště a slatiniště a rašeliništní a slatiništní vegetaci v industriálním  

                                                státě? Rybníky: krajinotvorný prvek a stanovištní typ zvyšující biodiverzitu anebo  

                                                jen továrna na kapry? 

 

 

Oběd a odjezd domů 


