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Gentianella praecox subsp. bohemica
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Kde a kdy můžete horeček vidět?  

Hořeček mnohotvarý český kvete od srpna do října. Nejvíce se jich 
zachovalo na Šumavě a v Šumavsko-novohradském podhůří, několik lokalit 
se nalézá na Českomoravské a Drahanské vrchovině a v nejbližším okolí, 
tři v Orlickém podhůří a na Broumovsku, dvě v Krkonoších a izolovaná
lokalita je na Táborsku. 

Pro prohlídku kontaktujte AOPK ČR na tel. 724918198.

Na zarostlých loukách nepokvete

Chráníme přírodu pro Vás



HoHoHoHořřřřeeeeččččekekekek mnohotvarý mnohotvarý mnohotvarý mnohotvarý ččččeskýeskýeskýeský je typickým 
druhem luk a pastvinluk a pastvinluk a pastvinluk a pastvin, ale roste též ve 
světlých lesních lemech a na výslunných 
mezích, a to od pahorkatin až do hor. 
Hořeček patří mezi dvouletdvouletdvouletdvouletéééé bylinybylinybylinybyliny, jeho 
semena dozrávají od konce léta až do 
poloviny listopadu. Část živých semen klíčí
počátkem následující vegetační sezóny, 

Příčiny ohroženíZákladní informace 

V ČR je hořeček mnohotvarý český 
chráněný v kategorii kriticky ohrokriticky ohrokriticky ohrokriticky ohrožžžžený ený ený ený 
druhdruhdruhdruh. V současnosti se připravuje 
zzzzááááchranný programchranný programchranný programchranný program, který navrhuje 
následující opatření:

PPPPééééčččče o biotope o biotope o biotope o biotop
• pastva
• seč
• narušování drnu

PPPPééééčččče o druhe o druhe o druhe o druh
• výsev semen
• uchování rostlin v genobance

Monitoring Monitoring Monitoring Monitoring 
• každoroční monitoring stavu populací

Výchova a osvVýchova a osvVýchova a osvVýchova a osvěěěěta ta ta ta 
• workshopy pro pracovníky ochrany 

přírody a pracovníky provádějící
management

• publikace věnující se zásadám péče o 
lokality hořečku

Rozšíření v ČR

Z 650 věrohodně
historicky doložených 
lokalit na území ČR byl v 
letech 2000 – 2008 
výskyt druhu
zaznamenán jen na 
65 lokalit65 lokalit65 lokalit65 lokalitááááchchchch. 
Největší počet těchto 
lokalit se nachází v 
oblasti ŠŠŠŠumavyumavyumavyumavy.

Ochrana a podpora druhu 
pastvina – biotop hořečku

• zmzmzmzměěěěny v obhospodany v obhospodany v obhospodany v obhospodařřřřovovovováááánnnníííí krajiny krajiny krajiny krajiny (zejména ústup 

od extenzivní pastvy koz a ovcí, což způsobuje 

houstnutí porostů a znemožňuje klíčení hořečku)

• celkovcelkovcelkovcelkováááá eutrofizaceeutrofizaceeutrofizaceeutrofizace

• zarzarzarzarůůůůststststáááánnnníííí ddddřřřřevinamievinamievinamievinami

• zaleszaleszaleszalesňňňňovovovováááánnnníííí stanovistanovistanovistanoviššššťťťť

opylovač hořečku

část zůstává v půdě
nenaklíčena a je schopna 
vyklíčit za vhodných podmínek 
až po několika letech. Pro 
zdárné klíčení je nezbytný 
vhodný prostor, tj. narunarunarunaruššššený drnený drnený drnený drn
či rozvolnrozvolnrozvolnrozvolněěěěnnnnáááá vegetacevegetacevegetacevegetace, a 
vhodné vlhkostnvlhkostnvlhkostnvlhkostníííí pompompompoměěěěryryryry.   


