
 

 

 

 
 

 
6. ročník 

Tematické setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů naší květeny 
 

Program 
Čtvrtek večer 
 
Příjezd a ubytování  
 
18:30 – 19:30 Večeře 
 
19:30 – 19:40 Představení účastníků setkání 
19:40 – 20:00 V. Grulich: Červený seznam cévnatých rostlin 
20:00 – 20:20 P. Petřík: Projekt PLADIAS (Plant Diversity Analysis And Synthesis Centre) – 
zdroj informací o rozšíření cévnatých rostlin v ČR 
20:20 – ...       Diskuse: H. Härtel: Možnost zřízení pracovní skupiny či sekce v rámci ČBS 
zaměřené na ochranu přírody 
 
Pátek  
 
8:00 – 9:00 Snídaně 
 
9:00 – 9:20 A. Paulů: Nároky na klíčení vzácných a hojných druhů rostlin Krkonoš 
9:20 – 9:40 K. Fajmon: Něco k snědku aneb co víme o rozšíření a ekologii snědku 

pyrenejského kulatoplodého v České republice 
9:40 – 10:00 E. Blažejová: K ZP obecně a Příprava ZP pro koniklec otevřený 
10:00 – 10:20 B. Čepelová: Nový záchranný program pro zvonovec liliolistý 
10:20 – 10:40 P. Martinec: Ochrana hořečků v ČR – nový a stávající záchranný program 
 
10:40 – 11:00 Přestávka 
 
11:00 – 11:20 Z. Münzbergová: Genetická variabilita populací Gentianella praecox subsp. 

bohemica v rámci areálu rozšíření a její význam pro přežívání a fitness druhu 
11:20 – 11:40 B. Čepelová: Aktualizace záchranného programu pro rdest dlouholistý 
11:40 – 12:00 A. Kučerová: Aktuální stav populace pobřežnice jednokvěté v ČR 
12:00 – 12:20 L. Adamec: Vysazení Aldrovanda vesiculosa do ČR po 20 letech 
 
12:30 – 13:30 Oběd 
 
13:30 – 18:00 přesun na exkurzi a exkurze do PR Podtrosecká údolí 
 
18:30 – 19:45 Večeře 
 
20:00 – ... Diskuse: L. Adamec, A. Kučerová: (Re)introdukce ohrožených druhů květeny jako 
prostředek moderní druhové ochrany: výhody, nevýhody, limitace 
 
 
 



 
 
Sobota dopoledne 
 
8:00 – 9:00 Snídaně 
 
9:00 – 9:20 T. Dostálek: Hvozdík písečný český – je ještě možné udělat něco dalšího pro jeho 

záchranu? 
9:20 – 9:40 I. Husáková: Tajemství ze světa opylovačů hvozdíku písečného českého 
9:40 – 10:00 T. Nováková: Populační biologie skalních druhů na příkladu tařice skalní 

(Aurinia saxatilis)  
10:00 – 10:20 P. Karlík: Ohrožené druhy světlých lesů v Českém krasu na příkladu 

Karlického údolí 
10:20 – 10:40 L. Ekrt: Podmrvka hadcová (Notholaena marantae) na Mohelně: extrémně 

vzácný druh na extrémním stanovišti 
 
10:40 – 11:00 Přestávka 
 
11:00 – 11:20 M. Krátký: Realizace záchranného programu matizny bahenní 
11:20 – 11:40 V. Rybka: Aktuální situace druhů rodu Schoenus v ČR 
11:40 – 12:00 E. Ekrtová, T. Štechová: Zásahy nejen na podporu vzácných mechorostů aneb 

nebojme se razantních zásahů v rašelinné vegetaci 
12:00 – 12:20 L. Reiterová: Diverzita světlých lesů – víme jak na ni? Pár příkladů z Podyjí 
 
12:30 – 13:30 Oběd a ukončení setkání 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Ideální příjezd vlaku od Turnova je v 17:44 do zastávky Karlovice – Sedmihorky (pozor stanice na 
znamení!). Penzion Podháj (http://www.campsedmihorky.cz/ubytovani/ubytovani-na-podhaji/) je od 
ní vzdálen cca 1 km, snadno ho naleznete (viz mapka). 
Penzion budeme mít prakticky pro sebe, pokoje jsou různé (dvou- až čtyřlůžkové), poskládáme se do 
nich až na místě.  
 

 


