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Popis projektu 

 
Žadatel: Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 
Název projektu: Populační studie a vliv sukcese v populacích hvozdíku písečného českého 
v rámci realizačního projektu záchranného programu 
 
OBLAST PODPORY I „Realizace schválených záchranných programů a programů péče 
pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“. 
 

 
1. Zaměření projektu 

 
Předkládaný projekt je zaměřen na několik částí Záchranného programu pro hvozdík písečný český 
(Dianthus arenarius subsp. bohemicus), a to konkrétně na celou oblast 3.2 Péče o druh, 3.3 
Monitoring a 3.5 Výchova a osvěta a na čtyři opatření v oblasti 3.4 Výzkum. Navrhovaná a 
realizovaná opatření pomohou nejen k podpoře stávajících populací a jedinců již známým a 
osvědčeným způsobem, ale díky novým zjištěním z oblasti výzkumu tak mohou přinést i cenné 
poznatky o reprodukční biologii druhu i jeho vztahu k dalším organismům – herbivorům, 
opylovačům či dalším druhům hmyzu obecně. Nová zjištění přispějí k další cílené ochraně 
populací hvozdíku písečného českého. 
 

2. Priority navržených opatření v rámci ZPZCHD/PPZCHD  
 

Dle Záchranného programu mají námi plánovaná a navrhovaná opatření tuto prioritu:  
V oblasti 3.2 Péče o druh – 3.2.1 Výsev semen – priorita 1 (nejvyšší) 
    3.2.2 Uchování rostlin v genobance – priorita 2 (střední) 
V oblasti 3.3 Monitoring – 3.3.1 Monitoring populace v NPP Kleneč – priorita 1 (nejvyšší) 
    3.3.2 Monitoring populace u Kyškovic – priorita 1 (nejvyšší) 

3.3.3 Fytocenologické snímkování ploch s nově vytvořenými 
populacemi – priorita 2 (střední) 
3.3.4 Sledování mikroklimatických hodnot – priorita 2 (střední) 
3.3.5 Analýza půdních vzorků – priorita 2 (střední) 

V oblasti 3.4 Výzkum – 3.4.1 Studium způsobu reprodukce a reprodukční ekologie – 
priorita 1 (nejvyšší) 

  3.4.4 Studium vazby rostlina x  fytofág – priorita 2 (střední) 
  3.4.6 Sledování a determinace přirozených opylovačů  
  hvozdíku – priorita 3 (nejnižší) 
  3.4.7 Entomologický průzkum NPP Kleneč – priorita 1 (nejvyšší) 
V oblasti 3.5 Výchova a osvěta – 3.5.1 Propagace výsledků záchranného programu – priorita 2 

(střední)  
  3.5.2 Kultivace v botanických zahradách – priorita 3 (nejnižší) 
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3. Aktuálnost a potřebnost realizace navržených opatření  
 

3.2 Péče o druh 
3.2.1 Výsev semen 
Před 3, 4 a 5 lety byl Dianthus arenarius subsp. bohemicus, hvozdík písečný český, (dále jen 
hvozdík) navrhovatelských týmem vyset na plochy se strženým humusovým horizontem v NPP 
Kleneč a na nově založené plochy na lokalitě u Kyškovic (v současné době vyhlášené jako VKP 
Stráň Na Kamenici). Přestože se hvozdík v několika plochách uchytil a postupně se šíří i do dalších 
ploch na lokalitách (zejména v NPP Kleneč), je nutné výsevy ještě zopakovat, aby se podpořilo 
rozšíření hvozdíku na další neobsazená místa v rámci lokalit. Na lokalitě u Kyškovic byl výsev 
úspěšný pouze na jedné (z devíti) trvalé výsevové ploše. Ve zbylých plochách téměř žádná semena 
vysévaná v předchozích letech nevyklíčila a velké množství již uchycených jedinců vlivem 
sukcese vegetace a managementových opatření, která další sukcesi brání, uhynulo. Nebyl také 
zatím naplněn cíl záchranného programu (dále jen ZPZCHD) na lokalitě u Kyškovic, který 
stanovuje uchycení více jak 50 % semenáčků z vysetých semen. Z tohoto důvodu je výsevy nutné 
zopakovat, protože plochy se strženým humusovým horizontem jsou odděleny hustou vegetací, 
přes kterou se hvozdík pravděpodobně nezvládne samovolně šířit. Plochy se strženým humusovým 
horizontem na obou lokalitách obsahují stále ještě hodně plochy s volným pískem a jsou tak stále 
vhodné k výsevu. Navíc v roce 2015 je plánováno další strhávání svrchního humusového horizontu 
na části lokality v NPP Kleneč, na které by podle ZPZCHD měly navázat další výsevy semen 
hvozdíku. Rozvoj tohoto opatření významně přispěje k cíli ZPZCHD, jehož cílem je zajistit 
stabilní populaci o velikosti cca 3000 trsů hvozdíku na lokalitě v NPP Kleneč a uchycení více jak 
50 % semenáčků z vysetých semen na lokalitě u Kyškovic. 
 
3.2.2 Uchování rostlin v genobance 
Jedním z cílů ZPZCHD je zachování genetické variability populací a uchování rostlinného 
materiálu pro případné pěstování pro potřeby výsevů a výsadeb. Dle plánů ZPZCHD 
byly  v předchozích letech (2009 a 2010) uloženy vzorky po 1000 semenech hvozdíku AOPK 
(Mgr. Bělohoubek) v bance semen ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze - Ruzyni.  

Jelikož s dlouhodobým skladováním semen hvozdíku dosud nejsou žádné zkušenosti a 
navíc od prvního uložení semen v genobance uplyne v roce 2015 již 6 let, může klíčivost semen za 
tuto dobu značně poklesnout. Navíc, dalším uložením semen se zajistí i jejich větší variabilita pro 
pozdější účely. Z tohoto důvodu je vhodné uložit nejen další semena hvozdíku do genobanky, ale 
také zjistit, jak je daná metoda skladování semen efektivní právě pro studovaný druh. Testování 
životaschopnosti semen z dlouhodobého hlediska je totiž jedním z předpokladů jejich úspěšného 
skladování a jeho realizace je požadována také vlastním ZPZCHD. 
 
 
3.3 Monitoring 
3.3.1 Monitoring populace v NPP Kleneč 
Monitoring populace hvozdíku v NPP Kleneč je nezbytnou součástí ZPZCHD, která nám umožní 
sledovat vývoj populace hvozdíku na lokalitě v návaznosti na prováděný management. Z výsledků 
podrobného monitoringu se dozvíme nejen o vlivu managementu na celkový počet kvetoucích trsů 
na lokalitě, ale i vliv na celý životní cyklus hvozdíku na lokalitě. Toto opatření je v souladu s cílem 
ZPZCHD, který stanovuje zjistit vhodné podmínky pro existenci populace hvozdíku na lokalitě v 
NPP Kleneč a doplnit další znalosti o biologii a ekologii druhu. Pravidelné opakování podrobného 
monitoringu, který zde probíhá již od roku 2009 je proto jedním z nezbytných požadavků 
ZPZCHD i nadále a jeho výsledky za pětileté období budou shrnuty v samostatné závěrečné 
zprávě v souladu s plánem stanoveném v ZPZCHD. 
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3.3.2 Monitoring populace u Kyškovic 
Monitoring populace hvozdíku na lokalitě u Kyškovic nám umožní sledovat vývoj populace 
hvozdíku na lokalitě a úspěšnost provedené introdukce. Toto opatření nám umožní, v souladu 
s cílem ZPZCHD, zhodnotit úspěšnost introdukce druhu a stabilizace populace a navrhnout 
opatření ke zlepšení stanovištních podmínek na náhradní lokalitě u Kyškovic. Dalším 
zopakováním monitoringu, který zde probíhá každoročně již od roku 2010, tímto navážeme na již 
dlouhou řadu dat. Výsledky za pětileté období monitoringu budou shrnuty v samostatné závěrečné 
zprávě, jak je požadováno ZPZCHD. 
 
3.3.3 Fytocenologické snímkování ploch s nově vytvořenými populacemi 
Jelikož se rostlinám hvozdíku nejlépe daří zejména v raných sukcesních stádiích vegetace a pro 
dobré vzcházení semenáčků i úspěšný růst je nezbytnou podmínkou narušení substrátu až na 
štěrkopískový podklad, je potřeba mít dobře zdokumentované, jak sukcese na lokalitách probíhá. 
Právě zánik vhodných stanovišť je totiž pravděpodobně hlavní příčinou ohrožení tohoto druhu. 

V průběhu let docházelo k zarůstání náletovými dřevinami a k následnému překrývání 
volného štěrkopískového podkladu humusem vznikajícím z opadu těchto dřevin a částečně 
splachem z polí. Tyto podmínky pak umožňují konkurenčně silnějším travinám obsadit stanoviště 
hvozdíku a způsobit stagnaci a postupný ústup jeho populace (dle ZPZCHD). Z tohoto důvodu 
bylo provedeno mechanického stržení drnu v letech 1999, 2009 a 2010 v různých částech lokality 
v NPP Kleneč a byly připraveny kultivační plochy s volným pískem také na náhradní lokalitě u 
Kyškovic. Po stržení drnu však nutně dochází k postupné sukcesi a tedy opětovnému postupnému 
zarůstání stanovišť vegetací. Jelikož se ukázalo, že na některých plochách probíhá sukcese velice 
rychle (Šímová 2011, Dostálek 2012, Dostálek 2013), je nezbytné fytocenologické snímkování 
pravidelně opakovat každý rok a ne jen ve tříletém intervalu (jak je navrženo v ZPZCHD), aby 
byly podchyceny významné změny ve vývoji vegetace, které mají vliv na přežívání a uchycování 
semenáčků hvozdíku a mohla tak být včas odhalena případná potřeba aplikace dodatečného 
managementového opatření. 
 
3.3.4 Sledování mikroklimatických hodnot 
Jelikož je dalším z cílů ZPZCHD celoroční sledování klimatických charakteristik přímo na 
lokalitě, bylo již v roce 2010 nainstalováno 20 teplotně vlhkostních čidel v NPP Kleneč. 
Získáváme tak informace o variabilitě teplot a půdní vlhkosti v rámci lokality a také vzhledem k 
postupující sukcesi po stržení svrchního humusového horizontu (Dostálek 2013). Data z čidel 
navíc umožní vysvětlit rozdíly mezi plochami a také rozdíly v úspěšnosti uchycení, přežívání, 
reprodukci či šíření hvozdíku v různých částech zkoumané lokality lišících se dobou od posledního 
stržení drnu. Z tohoto důvodu je důležité v rámci projektu teplotně vlhkostní čidla nadále odečítat a 
také nainstalovat několik čidel nových, která nahradí poškozená či ukradená čidla na obou 
lokalitách. Nová čidla budou umístěna navíc také na lokalitu u Kyškovic (jak je plánováno 
v ZPZCHD), aby i zde mohl být sledován celoroční chod klimatických hodnot a jejich vliv na 
úspěšnost usazení, přežívání a reprodukci hvozdíku. Nová generace čidel TOMST je méně 
poruchová a odolnější, což zabezpečí spolehlivější zisk klimatických dat. 
 
3.3.5 Analýza půdních vzorků 
Složení půdy a její zrnitost (mechanická skladba) patří k nejdůležitějším ekologickým faktorům 
ovlivňujícím úspěšné usazení, přežívání a reprodukci hvozdíku, který je úzce vázán na písečný, 
resp. štěrkopískový podklad. V roce 2010 byly provedeny první analýzy půdních vzorků z lokality 
v NPP Kleneč a v malém rozsahu také z lokality u Kyškovic. Jelikož od předchozích analýz v roce 
2015 uplyne již 5 let a dle ZPZCHD mají být opakovány právě v pětiletém intervalu, v rámci 
projektu zopakujeme všechny tyto analýzy (včetně analýzy zrnitostního složení, které má velký 
vliv právě na klíčení semenáčků hvozdíku, Dostálek 2012). Zjistíme tak, k jakým změnám ve 
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složení půdy za tuto dobu došlo a jaký vliv má tato změna na populaci hvozdíku a jeho populační 
dynamiku. 
 
3.4 Výzkum 
3.4.1 Studium způsobu reprodukce a reprodukční ekologie 
Studium reprodukce a reprodukční ekologie je úzce navázáno na podrobný monitoring výsevů a 
uchycených rostlin hvozdíku, který probíhá na obou studovaných lokalitách od stržení drnu 
v letech 2009 a 2010. Dle ZPZCHD je každoročně v jednotlivých plochách na obou lokalitách 
sledován počet rostlin hvozdíku, produkce a klíčivost semen a schopnost uchycení semenáčků na 
stanovišti. V rámci projektu bude dokončen sběr těchto dat za pětileté období od stržení drnu a 
proběhne vyhodnocení této studie podle plánu ZPZCHD.  
 
3.4.4 Studium vazby rostlina x  fytofág 
Od publikace ZPZCHD v roce 2008 bylo zjištěno, že hlavním nebezpečím pro hvozdík není 
nosatec Hypera arator, ale obaleč Cnephasia longana (Heřman 2009, Skuhrovec 2008, 2009). Ze 
zpráv z entomologických průzkumů však vyplývá, že se toto může změnit. Je proto potřeba ověřit, 
jací jsou současní významní herbivoři hvozdíku a jaký vliv na to měly managementová opatření 
(strhávání drnu) v letech 2009 a 2010. Stále také ještě nemáme přesnější představu o tom, jakou 
redukci semen herbivoři způsobují a jaký mohou mít vliv na celkovou populační dynamiku 
hvozdíku na lokalitě. Z tohoto důvodu bude proveden pokus, kdy budou květy hvozdíku před 
vysemeněním zapytlíčkovány monofilovými sáčky. Po vysemenění bude porovnán počet semen 
z tobolek napadených herbivorem a z tobolek nenapadených.  
 
3.4.6 Sledování a determinace přirozených opylovačů hvozdíku 
Dle ZPZCHD je cílem této části je získat základní znalosti o vztahu hvozdíku písečného českého a 
jeho opylovačů, tj. určit druhové složení návštěvníků květů, frekvenci a délku návštěv jednotlivých 
druhů. Dále bude stanoveno množství klíčícího pylu na bliznách, a tím bude možné zjistit, zda jsou 
nebo nejsou za daných podmínek opylovači schopni přenést dostatek pylu k oplodnění všech 
vajíček. 

Zjištění přítomnosti a sledování početnosti přirozených opylovačů je důležité pro zjištění 
možností přirozené reprodukce taxonu. Na základě zjištěných výsledků budou přijata opatření 
k jejich ochraně. 
 
3.4.7 Entomologický průzkum NPP Kleneč 
Dle ZPZCHD byl před zahájením managementových zásahů v letech 2009-2011 proveden 
rozsáhlý entomologický průzkum NPP Kleneč, který měl za cíl zhodnotit, zda se na této lokalitě 
vyskytují vzácné druhy hmyzu, jejichž populace by stržení drnu v nevhodnou dobu mohlo ohrozit. 
Na lokalitě bylo potvrzeno 50 druhů bezobratlých živočichů uváděných v Červené knize ČR 
(Farkač et al. 2005): 7 druhů ploštic (Hradil 2008), 3 druhy střevlíkovitých brouků (Saska 2008), 3 
druhy nosatcovitých brouků (Skuhrovec 2008, 2009), 2 druhy motýlů (Heřman 2009), 32 druhů 
aculeátních blanokřídlých (Bogusch 2008, 2009) a 3 druhy pavouků (Řezáč a Strnad 2008). Bylo 
také zjištěno, že stržení velkých ploch může mít pozitivní vliv na rozšíření herbirovů hvozdíku 
(Hypera arator a Cnephasia longana). Jelikož se v roce 2015 na lokalitě plánuje další strhávání 
drnu je dle ZPZCHD nutné znovu ověřit, jak management na lokalitě v NPP Kleneč ovlivňuje 
herbivory hvozdíku, ale i další vzácné druhy hmyzu, které se na lokalitě vyskytují. 
 
3.5 Výchova a osvěta 
3.5.1 Propagace výsledků záchranného programu 
Rovněž i propagace postupu a výsledků práce je velice důležitým bodem celého projektu, v rámci 
níž se několika různými způsoby seznámí odborná i široká veřejnost s novými poznatky a 
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zjištěními zejména v oblasti cílené ochrany druhu, ale také díky diskusím s  odborníky napomůže 
k rozvoji řešeného projektu. Propagace výsledků je též jedním z požadavků ZPZCHD. 
 
3.5.2 Kultivace v botanických zahradách 
Jak uvádí ZPZCHD, vzhledem k tomu, že se hvozdík vyskytuje pouze na dvou lokalitách v ČR, 
není veřejnosti příliš známý. Důsledná ochrana před negativními zásahy člověka do jeho populací 
v naší přírodě, kam patří i případná nadměrná návštěvnost lokalit druhu, bude v budoucnu 
klíčovým faktorem, který ovlivní, zda v naší přírodě hvozdík přetrvá či nikoliv. Z tohoto důvodu je 
žádoucí, aby měla nejširší veřejnost možnost seznámit se s tímto druhem i jinde, než na lokalitách 
druhu, tedy např. v botanických zahradách, kde budou pěstované rostliny doplněny informační 
tabulkou s popisem duhu i prezentací ZPZCHD a projektu veřejnosti. 
 

4. Metodika navržených opatření  
 

3.2 Péče o druh 
 
3.2.1 Výsev semen 
 
Text ZPZCHD: 
Motivace  
Záměrem ZP je vytvořit na obou lokalitách Dianthus arenarius subsp. bohemicus dlouhodobě 
stabilní populace druhu. Na nově založené lokalitě Dianthus arenarius subsp. bohemicus u 
Kyškovic přitom roste v současné době jeden trs této rostliny. Podpořit je třeba i rozvoj populace 
na lokalitě v NPP Kleneč. Proto budou populace u Kyškovic a v NPP Kleneč posíleny výsevem 
semen.  
 
Náplň opatření  
Výsevy budou probíhat na lokalitě u Kyškovic i v NPP Kleneč. Podmínkou realizace je uskutečnění 
opatření 3.1.3 (Mechanizované stržení drnu na vytipovaných plochách). Semena budou odebrána v 
přiměřeném množství (cca 1000 semen z 10ti označených rostlin pro každou z lokalit) po dozrání 
semeníků  na lokalitě NPP Kleneč (v červnu). Odebrané tobolky se semeny se otevřou a bude 
spočítán počet semen. Ještě v téže sezóně bude definovaný počet semen volně rozhozen na předem 
připravené kultivované plochy o velikosti 3x3 metry (se strženým drnem na štěrkopískové podloží). 
Jelikož opatření stržení drnu (viz kapitola 3.1.3) bude probíhat na lokalitě u Kyškovic ve třech 
etapách, bude vždy na jaře následujícího roku po stržení drnu přistoupeno k výsevu do 
připravených ploch. V každé etapě bude stržen drn na třetině území lokality, kde budou následně 
připraveny pro vysetí semen tři plochy o velikosti 3x3 metry. Na území lokality Kyškovice tudíž po 
realizaci všech tří etap stržení drnu bude založeno a oseto celkem 9 ploch o velikosti 3x3 metry.  
Na lokalitě NPP Kleneč dojde k výsevu semen jednorázově po realizaci opatření 3.1.3 
následujícího roku na jaře.  
V průběhu deseti po sobě následujících let bude každoročně sledována úspěšnost uchycení 
semenáčků a další vývoj rostlin (viz kapitola 3.4.1). Pakliže se po prvním vysetí semen uchytí do 
dvou let od vysetí více jak 50 % semenáčků, nebude již toto opatření opakováno. V případě, že 
úspěšnost uchycení semenáčků bude v druhém roce od vysetí semen nižší než 50 % bude opatření 
se stejným postupem opakováno a kultivované plochy budou osety. Tato metoda již byla pokusně 
vyzkoušena (Bělohoubek 2006) a zatím představuje nejvíce účinnou a nejméně finančně náročnou 
metodu introdukce druhu na nové lokality (viz kapitola 1.6.2). 
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Projekt: 
Záměrem ZPZCHD je vytvořit na obou lokalitách hvozdíku dlouhodobě stabilní populace druhu. 
Výsev semen na obou lokalitách s výskytem druhu byl již opakovaně realizován (Špalová 2011, 
Dostálek 2013) a zatím představuje nejvíce účinnou a nejméně finančně náročnou metodu 
introdukce druhu na nové lokality. 
 Na lokalitě v NPP Kleneč se pomocí opakovaných výsevů podařilo již v dostatečném 
rozsahu podpořit rozvoj populace, a proto zde nejsou prozatím plánovány další výsevy. Pokud však 
dojde k plánovanému stržení svrchního humusového horizontu koncem léta 2015, tak bude na 
nově stržené ploše založeno 20 nových trvalých výsevových ploch o stejné velikosti (0.5 x 0.5 m) 
jako v letech 2009-2011. 
 Na lokalitě u Kyškovic je naopak pouze jedna (z devíti) trvalá výsevová plocha, kde byl 
výsev úspěšný a kde se rostliny dále množí. Ve zbylých plochách téměř žádná semena vysévaná 
v předchozích letech nevyklíčila a velké množství již uchycených jedinců vlivem sukcese vegetace 
a managementových opatření, která další sukcesi brání, uhynulo. Z tohoto důvodu jsou plánovány 
výsevy semen do všech ploch na lokalitě u Kyškovic, do kterých již byly výsevy provedeny v 
letech 2010, 2011 a 2013 a ve kterých se dosud neuchytily žádné rostliny hvozdíku. Jedná se o 
plochy o velikosti 3x3 metry (s již dříve strženým drnem na štěrkopískové podloží), které jsou 
rozděleny na menší podplochy o velikosti 0.5 x 0.5 m. Výsev bude proveden celkem na 29 
podploch, na kterých se v současnosti nevyskytují žádné rostliny hvozdíku a které byly v rámci 8 
z 9 kultivačních ploch založených v letech 2008 a 2009. Dle metodiky ZPZCHD budou odebrána 
semena hvozdíku (v červnu/červenci 2015) po dozrání semeníků na lokalitě NPP Kleneč z části 
původní lokality, kde téměř nedochází ke vzcházení nových semenáčků a kde tak nedojde 
k ohrožení populace. Navíc se v této části lokality vyskytují velké trsy hvozdíku s velkou produkcí 
semen. V odebraných tobolkách bude spočítán počet semen a ještě v téže sezóně bude definovaný 
počet vyvinutých černých semen volně rozhozen do 29 podploch v rámci 8 kultivačních ploch na 
lokylitě Kyškovice (viz výše). Do každé podplochy bude vyseto 100-200 vyvinutých černých 
semen sebraných v NPP Kleneč. O příslušná povolení pro možnost sběru a výsevu semen 
hvozdíku na lokality již bylo zažádáno na Správu CHKO České středohoří. V průběhu léta také 
požádáme i o souhlas od vlastníků pozemku pro práci v případě lokality u Kyškovic (obec 
Kyškovice, se kterou je také souhlas každoročně vyjednáván v rámci managementových zásahů na 
lokalitě). 

V následujících letech bude každoročně sledována úspěšnost uchycení semenáčků a další 
vývoj rostlin (viz kapitola 3.4.1). V případě nízké úspěšnosti bude snahou opatření se stejným 
postupem zopakovat v rámci národních dotačních programů v dalších letech. 
 
3.2.2 Uchování rostlin v genobance  
 
Text ZPZCHD: 
Motivace  
Zachování genetické variability populací a uchování rostlinného materiálu pro případné pěstování 
pro potřeby výsevů a výsadeb.  
 
Náplň opatření  
Semena budou odebrána z lokality NPP Kleneč a trvale uložena v bance semen ve Výzkumném 
ústavu rostlinné výroby v Praze - Ruzyni. Semena budou odebrána ze zralých tobolek koncem 
července až počátkem srpna. Realizace opatření je plánována v této etapě dvakrát (v letech 2008 a 
2010).  
S dlouhodobým skladováním semen tohoto druhu dosud nejsou žádné zkušenosti, způsob 
efektivního skladování bude muset být nejprve testován. 
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Projekt: 
Dalším cílem předkládaného projektu je zajištění zachování genetické variability populací a 
uchování rostlinného materiálu pro případné pěstování pro potřeby výsevů a výsadeb. Z tohoto 
důvodu byla již v roce 2009 a 2010 sebrána semena druhu a trvale uložena v bance semen ve 
Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze – Ruzyni (Šlechtová et Bělohoubek 2010). Semena v 
genobance jsou uchovávána při teplotě -18°C, což je teplota doporučovaná jako standard pro 
dlouhodobé uchování v genové bance. Vzorek je před uložením šetrně vysušen a v kombinaci 
s teplotou -18°C je dostatečný předpoklad pro uchování životaschopného osiva. 

Jelikož s dlouhodobým skladováním semen hvozdíku dosud nejsou žádné zkušenosti a 
navíc od prvního uložení semen v genobance uplyne v roce 2015 již 6 let, může klíčivost semen za 
tuto dobu značně poklesnout. Z tohoto důvodu je vhodné uložit nejen další semena hvozdíku do 
genobanky, ale také zjistit, zda je daná metoda skladování semen efektivní právě pro studovaný 
druh. Nutnost ověření efektivního skladování stanovuje i text ZPZCHD. Budeme tedy testovat 
efektivnost způsobu skladování již uskladněných semen. Bude odebráno 100 semen uložených do 
genobanky v roce 2009 a 100 semen uložených v roce 2010 a klíčením v růstové komoře bude 
ověřena jejich životaschopnost. 

Stejným způsobem jako v letech 2009 a 2010 bude proveden sběr a uložení 1000 semen do 
genobanky i v roce 2015. Semena budou odebrána ze zralých tobolek na lokalitě NPP Kleneč 
koncem července až počátkem srpna 2015. 
Možnost uložení dalších semen do genobanky i poskytnutí vzorků semen pro účely testování jejich 
životaschopnosti je již předběžně domluvena s Mgr. Ivou Faberovou z odboru Genové banky 
Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze – Ruzyni a taktéž s AOPK, která uložení semen do 
genobanky realizovala v letech 2009 a 2010. O příslušná povolení pro možnost sběru semen 
hvozdíku v NPP Kleneč již bylo zažádáno na Správu CHKO České středohoří. 
 
3.3 Monitoring 
 
3.3.1 Monitoring populace v NPP Kleneč  
 
Text ZPZCHD: 
Motivace  
Podrobný monitoring populace hvozdíku písečného českého má za cíl sledovat každoroční změny 
početnosti populací a rozmístění rostlin na lokalitě v NPP Kleneč. Získané informace budou sloužit 
jako podklad pro realizaci ostatních opatření záchranného programu (viz kapitoly 3.1, 3.2). 
 
Náplň opatření  
Na nově asanovaných plochách (viz kapitola 3.1.3) budou založeny nové monitorovací plochy o 
rozměrech 2x2 m pro sledování sukcese a vývoje populace hvozdíku. Hlavními sledovanými 
parametry bude počet nových semenáčků, počet dospělých rostlin, jejich vzájemný poměr, počet 
kvetoucích/nekvetoucích jedinců a lodyh, počet vyvinutých tobolek, počet napadených semeníků 
nosatcem (viz příloha č. 5). Monitoring bude probíhat na nově založených plochách každoročně po 
dobu 5ti po sobě následujících let od ukončení asanačních prací a posléze ve tříletých intervalech v 
závislosti na výsledcích závěrečné zprávy z pětiletého monitoringu. 
Monitoring stávajících ploch v NPP Kleneč bude probíhat v tříletém intervalu, neboť zde již ke 
strhnutí drnu došlo v minulosti. 
 
Projekt: 
Cílem podrobného monitoringu je popsat celý životní cyklus hvozdíku a určit jaké fáze jsou 
kritické pro přežívání a růst jeho populace. V kombinaci s ostatními faktory zaznamenanými na 
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lokalitě (míra sukcese vegetace v jednotlivých plochách, chemické a zrnitostní složení půdy, 
napadení herbivorem, atd.) se dozvíme také o jejich vlivu na populaci hvozdíku.  

Na nově asanovaných plochách se strženým svrchním humusovým horizontem v letech 
2009 a 2010 je pravidelně sledován počet nově uchycených rostlin hvozdíku. Navíc byly v říjnu 
2009, v dubnu 2010 a v březnu 2011 provedeny výsevy semen do trvalých ploch, na kterých byl 
v roce 2009 stržen svrchní humusový horizont. Celkem bylo založeno 28 ploch o rozloze 0.5 x 0.5 
m, kam bylo vyseto 700 semen hvozdíku v říjnu 2009 a 700 semen v dubnu 2010 a dalších 24 
ploch, kam bylo vyseto celkem 1900 semen v březnu a červenci 2011 (Špalová 2011). Výsevové 
plochy byly v letech 2010-2014 kontrolovány vždy v červnu a říjnu a byl zaznamenáván počet 
nových semenáčků a u již dříve zaznamenaných rostlin byly změřeny dva nejdelší rozměry trsu na 
sebe kolmé a byl zaznamenán počet květů. Každá rostlina byla označena špendlíkem s barevnou 
hlavičkou a byla zaznamenána její poloha v rámci odečítacího čtverce. U všech trvalých ploch byly 
dohledány, změřeny a označeny i rostliny mimo trvale vyznačené čtverce 0.5 x 0.5 m, abychom 
postihli i šíření mimo trvalé plochy. Dále je zaznamenáván také počet vyvinutých tobolek a u 
vyvinutých tobolek byl až na 5 náhodně vybraných tobolkách na trs spočítán počet semen. Dále 
byl zaznamenán i celkový počet tobolek napadených herbivorem na každý trs (Dostálek 2012, 
Dostálek 2013). 

V roce 2015 budou na lokalitě v NPP Kleneč opět zaznamenány výše popsané 
demografické parametry ve všech 52 trvalých plochách. Rostliny hvozdíku budou rozděleny do 
čtyř fází, ze kterých se skládá životní cyklus hvozdíku: semena, semenáčky, nekvetoucí dospělé 
rostliny a kvetoucí dospělé rostliny. Pro každý interval mezi odečty (půl roku) bude sestavena 
jedna přechodová matice, kde každý prvek matice určuje pravděpodobnost, se kterou jedinec 
přejde do další fáze v dalším čase odečtu. Demografická data za celé pětileté období budou 
analyzována pomocí přechodových maticových modelů (Caswell 2001) a shrnuta v samostatné 
závěrečné zprávě z pětiletého období monitoringu podle plánu stanoveném v ZPZCHD. 
 
3.3.2 Monitoring populace u Kyškovic  
 
Text ZPZCHD: 
Motivace  
Podrobný monitoring populace hvozdíku písečného českého má za cíl sledovat každoroční změny 
početnosti populací a rozmístění rostlin na lokalitě Kyškovice. Získané informace budou sloužit 
jako podklad pro realizaci ostatních opatření záchranného programu (viz kapitoly 3.1, 3.2). 
 
Náplň opatření  
Na nově asanovaných plochách budou založeny nové monitorovací plochy o rozměrech 2x2 m pro 
sledování sukcese a vývoje populace hvozdíku. Na lokalitě u Kyškovic budou sledovány stejné 
parametry jako na lokalitě v NPP Kleneč. Monitoring bude probíhat každoročně po dobu 5ti let od 
ukončení asanačních prací a posléze ve tříletých intervalech. 
 
Projekt: 
Cílem podrobného monitoringu je popsat celý životní cyklus hvozdíku a určit jaké fáze jsou 
kritické pro přežívání a růst jeho populace. V kombinaci s ostatními faktory zaznamenanými na 
lokalitě (míra sukcese vegetace v jednotlivých plochách, chemické a zrnitostní složení půdy, 
napadení herbivorem, atd.) se dozvíme také o jejich vlivu na populaci hvozdíku. 
Na lokalitě u Kyškovic byly prováděny výsevy hvozdíku písečného od dubna 2010 do srpna 2011 
(Špalová 2011). Celkem bylo založeno 36 ploch 0.5 x 0.5 m, kam bylo vyseto 225 semen hvozdíku 
v dubnu 2010, 1000 semen hvozdíku v září 2010, 900 semen v březnu 2011, 400 semen v červenci 
2011 a 2400 semen v srpnu 2011 (Špalová 2011). Podrobné demografické parametry všech rostlin 
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hvozdíku jsou na této lokalitě rovněž zaznamenávány od roku 2011 (Špalová 2011, Dostálek 2012, 
Dostálek 2013). 

V roce 2015 bude na všech 36 trvalých plochách na lokalitě ve VKP Stráň Na Kamenici 
proveden stejný podrobný monitoring jako v předchozích letech (viz popis u NPP Kleneč v 
kapitole 3.3.1). Data budou analyzována stejně jako na lokalitě v NPP Kleneč (viz popis v kapitole 
3.3.1) a shrnuta v samostatné závěrečné zprávě z pětiletého období monitoringu podle plánu 
stanoveném v ZPZCHD. 
 
3.3.3 Fytocenologické snímkování ploch se strženým drnem 
 
Text ZPZCHD: 
Motivace  
Rostlinná společenstva a jejich dynamika zákonitě ovlivňují populaci hvozdíku písečného českého, 
proto je důležité zajistit data o vývoji vegetace z nově obnažovaných štěrkopískových ploch (viz 
opatření v kapitole 3.1.3) na lokalitách NPP Kleneč i u Kyškovic.  
 
Náplň opatření  
Na nově založených monitorovacích plochách o rozměrech 2x2 m (založených v rámci realizace 
opatření 3.3.1, 3.3.2) na lokalitách v NPP Kleneč i u Kyškovic bude prováděn zápis 
fytocenologických snímků a přesně sledován počet rostlin hvozdíku. Snímkování bude prováděno 
navíc na místech stávajícího porostu s hvozdíkem, kde budou pro tento účel založeny další 
monitorovací plochy o rozměrech 2x2 m. To umožní současně monitorovat vývoj vegetace na 
upravovaných i neupravovaných plochách s hvozdíkem. Fytocenologické snímkování bude 
opakováno na stejných plochách v tříletých intervalech (období květen až červen).  
 
Projekt: 
Cílem této části projektu je zajistit data o vývoji vegetace z různě starých obnažovaných 
štěrkopískových ploch na lokalitách NPP Kleneč i u Kyškovic a rozšířit tak již v předchozích 
letech získanou řadu dat vypovídající o složení a dynamice vegetace na studovaných trvalých 
plochách. Následným cílem je pak tuto souvislou řadu dat o vývoji vegetace propojit s daty o 
populační dynamice hvozdíku a zjistit jaký vliv mají tyto změny na vývoj populace druhu. 
 V NPP Kleneč a u Kyškovic je v rámci studie prováděno sledování sukcese vegetace již od 
roku 2010. V NPP Kleneč je sledována sukcese na ploše s pravidelným shrabáváním opadu a na 
štěrkopískových plochách, ze kterých byl v letech 1999, 2009 a 2010 odstraněn svrchní humusový 
horizont. Aby byl management tohoto zvláště chráněného území co nejefektivnější s ohledem na 
vývoj rostlinných společenstev, byla založena tato studie, která má soustavně doplňovat informace 
o dynamice vegetace v závislosti na managementu (Šímová 2011). Cílem (i v návaznosti na 
monitoring výsevových ploch) je najít odpověď na následující otázky: 1) Jak probíhá sukcese na 
stržených štěrkopískových plochách? 2) Jaká je dynamika šíření hvozdíku v závislosti na fázi 
sukcese? 3) Jaká je dynamika populace hvozdíku na míře zapojenosti vegetace na stanovišti? 4) 
Jak se hvozdík šíří v závislosti na vzdálenosti od mateřských rostlin? V neposlední řadě by studium 
vegetace mělo přispět k získání praktických poznatků pro upravení plánu péče. 
 Stejně jako v předchozích letech (2010-2014) a v souladu se ZPZCHD je plánováno 
pokračovat ve fytocenologickém snímkování vegetace, pravidelném odečítání dat o pokryvnosti 
jednotlivých druhů rostlin a přesném sledování počtu rostlin hvozdíku na trvale založených 
monitorovacích plochách o rozměrech 1x1 m. Fytocenologické snímkování probíhá každoročně (i 
přes návrh ZPZCHD zaznamenávat sukcesi vegetace v tříletých intervalech), protože se ukázalo, 
že na některých plochách probíhá sukcese velice rychle a tříletý interval je příliš dlouhý (Šímová 
2011, Dostálek 2012, Dostálek 2013). Na lokalitě v NPP Kleneč je založeno a pravidelně 
sledováno 94 trvalých ploch, které jsou rozloženy v liniích v rámci různých úseků lišících se 
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způsobem a stářím managementu tak, že vždy na jedné trvalé ploše byla semena hvozdíku 
vysévána a na druhé nikoliv. Srovnání vegetace i výskytu hvozdíku na těchto dvou typech ploch 
nám může přinést informaci o schopnostech samovolného šíření hvozdíku do okolí a také o 
různém vlivu přítomné vegetace na jeho přežívání. Na lokalitě u Kyškovic bylo postupně založeno 
a je pravidelně sledováno celkem 36 trvalých ploch, které jsou vždy seskupeny po čtyřech do 
větších ploch (3x3 m). Na lokalitě u Kyškovic byla postupně vysévána semena hvozdíku do 
většiny ploch, avšak ne všude se uchytila, takže je opět možné provést srovnání vegetace 
v plochách s hvozdíkem a bez něho. Fytocenologické snímkování vegetace bude probíhat stejně 
jako v předchozích letech realizovat na přelomu června a července.  

V programu Canoco for Windows 4.5 (ter Braak & Šmilauer 2002) bude provedena 
analýza vegetačního složení, pomocí níž zjistíme, jak se mění vegetační složení za 6 let studie 
a jaký má vliv doba stržení. Data o vegetačním složení budou použita rovněž k identifikaci 
druhů, jejichž pokryvnosti se nejvíce změnily za poslední 6 let a které nejvíce přispívají k 
rozdílům ve vegetačním složení ploch s rozdílnou dobou stržení svrchního humusového 
horizontu. Nejprve bude proveden pomocí redundanční analýzy (RDA) test interakce mezi 
časem a dobou stržení, přičemž čas, doba stržení a jednotlivé trvalé plochy budou použity 
jako kovariáty a interakce času a doby stržení jako nezávislá proměnná. Průkazná interakce 
by znamenala, že v každé skupině ploch s jinou dobou stržení dochází k nárůstu či úbytku 
rozdílných druhů. Do této analýzy budou zahrnuty všechny plochy s tím, že pro plochy 
stržené až v roce 2010 nejsou k dispozici data z let 2010-2011. Redundanční analýza (RDA) 
bude použita také pro test vlivu času v plochách s různou dobou stržení (nestrženo, strženo 
1999, strženo 2009 a strženo 2010). V těchto testech bude čas použit jako proměnná prostředí 
a jako kovariáta bude použit pouze kód trvalé plochy.  
 
3.3.4 Sledování mikroklimatických hodnot na lokalitách 
 
Text ZPZCHD: 
Motivace  
Celoroční sledování klimatických charakteristik přímo na lokalitě poskytne možnost korelace 
těchto charakteristik s vývojem populace a pochopení vzniklých změn a výkyvů.  
 
Náplň opatření  
Na lokalitě v NPP Kleneč, později i na lokalitě u Kyškovic budou celoročně instalovány přístroje 
pro dlouhodobý sběr dat o klimatických charakteristikách (teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, úhrn 
srážek, atmosférický tlak, směr a síla větru).  
 
Projekt: 
Prozatím byla nainstalována teplotně vlhkostní čidla pouze na lokalitě NPP Kleneč a to již v dubnu 
2010. Celkem bylo na lokalitu NPP Kleneč nainstalováno 20 čidel, která v půlhodinových 
intervalech zaznamenávají data o teplotách 10 cm pod zemí, při zemi, 10 cm nad zemí a data o 
půdní vlhkosti (Šímová 2011). V celkových datech z let 2010-2014 sice chybí mnoho údajů a 
jejich zpracování může být proto značně problematické, avšak získané údaje mohou poskytnout 
řadu užitečných informací o variabilitě teplot a půdní vlhkosti v rámci lokality a také vzhledem k 
postupující sukcesi po stržení svrchního humusového horizontu, a proto je důležité v jejich 
sledování dále pokračovat (Dostálek 2013). Data z čidel nám také umožní vysvětlit rozdíly mezi 
plochami a také rozdíly v úspěšnosti usazení, přežívání a reprodukci či šíření hvozdíku v různých 
částech zkoumaných lokalit lišících se svým managementem a jeho stářím.  

Vzhledem k tomu, že je prozatím k dispozici pouze velmi omezený datový soubor, budeme 
v rámci projektu teplotně vlhkostní čidla dále odečítat. Z důvodu značného snížení počtu 
funkčních, původně nainstalovaných, čidel doplníme teplotně vlhkostní čidla do okolí některých 
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ploch na lokalitě v NPP Kleneč a současně několik čidel nově nainstalujeme i na lokalitu u 
Kyškovic. Konkrétně plánujeme doplnit celkem 10 čidel, s tím, že 3 budou nově nainstalována na 
trvalé plochy lokality u Kyškovic a zbylá čidla (7 ks) budou doplněna na lokalitu v NPP Kleneč. 
Nová generace čidel TOMST je méně poruchová a odolnější, což zabezpečí spolehlivější zisk 
klimatických dat. 

Ze získaných dat budou spočteny průměrné, maximální a minimální měsíční hodnoty 
teplot (podzemní, při zemi a nadzemní) a vlhkostí a budou vyhodnocena jednak samostatně k 
vysledování trendů ve vývoji teplot či vlhkostí na lokalitách a následně taktéž ve vztahu k okolní 
vegetaci a jejím změnám v důsledku sukcese, jakož i ve vztahu k hvozdíku a jeho dynamice i 
dynamice vegetačního složení. 
 
3.3.5 Analýza půdních vzorků 
 
Text ZPZCHD: 
Motivace  
Pravidelný monitoring půdních vlastností a jejich korelace s vývojem populace umožní pochopit 
trendy ve vývoji populace na lokalitě v NPP Kleneč. Znalost půdních charakteristik z této lokality 
výskytu druhu je rovněž důležitá pro úspěšné založení populace u Kyškovic.   
 
Náplň opatření  
Bude provedena analýza půdních vzorků z lokalit v NPP Kleneč a u Kyškovic. Zjišťovány budou 
zejména následující parametry - pH, N org., C org., P, K, Mg, Ca, obsah humusu. Získané výsledky 
pak budou vyhodnoceny vzhledem k požadavkům druhu. Půdní analýzy budou opakovány v 
pětiletém intervalu.  
 
Projekt: 
Vzhledem k tomu, že hvozdík je úzce vázán na písečný, resp. štěrkopískový podklad, mechanická 
skladba substrátu patří k nejdůležitějším ekologickým faktorům pro úspěšný vývoj druhu. V 
průběhu let docházelo k zarůstání náletovými dřevinami a k následnému překrývání štěrkopísku 
humusem, vznikajícím z opadu těchto dřevin a částečně splachem z polí. Tyto podmínky pak 
umožňují konkurenčně silnějším travinám obsadit stanoviště hvozdíku a způsobit stagnaci a 
postupný ústup jeho populace (dle ZPZCHD). Po provedení mechanického stržení drnu však nutně 
dochází k postupné sukcesi a tedy opětovnému postupnému zarůstání stanovišť vegetací, a tak i ke 
změnám v jejich pedologických poměrech. V roce 2010 byly provedeny první analýzy půdních 
vzorků z lokality v NPP Kleneč (70 vzorků) a 3 vzorky byly odebrány a analyzovány také 
z lokality u Kyškovic. Zjišťovány byly tyto parametry: pH (KCl), C celk., N celk., N org., P, K, 
Ca, Mg (Šímová 2011). V rámci realizace ZPZCHD byly v roce 2010 odebrány ještě vzorky na 
zrnitostní analýzu z 52 trvalých ploch v NPP Kleneč. Kvůli finančnímu omezení bylo analyzováno 
pouze 35 z 52 vzorků. Z výsledků vyplývá, že hvozdík se více vyskytuje a má vyšší klíčivost 
v plochách s vyšším zastoupením pískových částic a zrnitostní analýza je tak vhodným doplněním 
dat o rozdílech mezi jednotlivými plochami (Dostálek 2012). 

Jelikož od předchozích analýz v roce 2015 uplyne již 5 let, dle ZPZCHD zopakujeme 
všechny tyto analýzy, které nám umožní zjistit, k jakým změnám ve složení půdy za tuto dobu 
došlo a jaký vliv má tato změna na populaci hvozdíku.  

Plánujeme odebrat celkem 70 půdních vzorků. 60 vzorků bude odebráno na stejných 
odběrových místech jako před 5 lety na lokalitě v NPP Kleneč. Na lokalitě u Kyškovic bude 
odebráno celkem 10 vzorků, přičemž v rámci v každé plochy (3x3 m) bude odebráno vždy po 
jednom vzorku, jelikož jsou jednotlivé podplochy (1x1 m) v rámci každé plochy blízko sebe a 
tudíž se nepředpokládají velké rozdíly mezi nimi. V rámci projektu bude stanovena i zrnitost u 17 
vzorků odebraných v NPP Kleneč v roce 2010, které dosud nebyly z finančních důvodů 



 

Příloha č. 4 Žádosti o poskytnutí grantu z Malého grantového schématu ZPZCHD II 
Strana 12 (celkem 17) 

analyzovány. Odebrané vzorky budou zpracovány v Analytické laboratoři Botanického ústavu AV 
ČR v Průhonicích, kde bylo provedeno i zpracování předchozích vzorků, což nám zajistí použití 
shodných metod a tedy možnost srovnání. Oproti předpokladům ZPZCHD budeme analyzovat 
pouze celkový N namísto organického dusíku, jelikož tento parametr dle předchozích analýz silně 
koreluje s množstvím organického N a jeho analýza je v podobných případech běžnější. V roce 
2010 také nebylo stanoveno množství organického C, jehož analýza nám umožní získat data o 
obsah humusu v půdě, což může být důležitý faktor pro uchycování a růst hvozdíku. V rámci 
projektu tedy bude analýza C org. provedena. Celkem tedy bude provedena analýza pH (KCl), C 
celk., N celk., C org., P, K, Ca, Mg a zrnitosti. K jednotlivým analýzám se v laboratoři používají 
především fyzikálně-chemické metody. O příslušná povolení pro možnost odběru vzorků půdy 
v NPP Kleneč již bylo zažádáno na Správu CHKO České středohoří a již bylo požádáno o souhlas 
od vlastníků pozemku pro práci v případě lokality u Kyškovic (obec Kyškovice). 

Všechny naměřené hodnoty zkoumaných parametrů půdy budou vyhodnoceny vzhledem k 
požadavkům a populační dynamice druhu.  
 
3.4 Výzkum  
 
3.4.1 Studium způsobu reprodukce a reprodukční ekologie 
 
Text ZPZCHD: 
Motivace 
Nedostatečné znalosti o fázích vývojového cyklu, které jsou mj. klíčovými body pro zachování a 
rozrůstání populací hvozdíku písečného českého. 
 
Náplň opatření  
Výsevy semen na nově založené lokalitě u Kyškovic budou každoročně detailně sledovány a 
hodnoceny z hlediska úspěšnosti těchto výsevů. Plošky s výsevy o rozměru 1x1 m budou označeny, 
bude zpracována jejich topografie (mikromapy). Sledovány a hodnoceny budou tyto parametry:  
- počet rostlin  
- produkce semen  
- klíčivost semen  
- schopnost uchycení semenáčků na stanovišti 
 
Projekt: 
Od roku 2009 je prováděn podrobný monitoring části populace hvozdíku v NPP Kleneč a celé 
populace u Kyškovic (Špalová 2011, Dostálek 2012, Dostálek 2013). Cílem této části je najít 
odpovědi na tyto otázky: 1) Jaké jsou rizikové faktory pro přežití semenáčků hvozdíku? 2) Jaká je 
úspěšnost klíčení a přežívání hvozdíku na původní lokalitě NPP Kleneč a na záložní lokalitě 
Kyškovice? 3) Jaký vliv na přežití semenáčků má poloha mikrostanoviště v rámci pokusné plochy? 
4) Jaký vliv na klíčení a přežívání rostlin má míra zapojení vegetace? Jádro práce tvoří monitoring 
výsevových ploch a sledování vývoje jednotlivých trsů. 

Na začátku projektu budeme mít k dispozici data o vzcházení a přežívání rostlin hvozdíku 
z 52 trvalých ploch v NPP Kleneč a 36 trvalých ploch z lokality u Kyškovic. Data jsou 
zaznamenávána od prvních výsevů v roce 2009 dvakrát ročně. Cílem této části bude porovnat 
vzcházení a přežívání rostlin hvozdíku v jednotlivých trvalých plochách s jednotlivými měřenými 
parametry prostředí (klima, pokryvnost vegetace, výsledky půdních rozborů apod.). 
V roce 2015 na začátku června a v polovině října budou opět zaznamenány údaje o přežívání 
dosud označených rostlin a budou dohledány a označeny nové semenáčky. Zároveň bude určena 
produkce semen u 3-5 kvetoucích lodyh u každé kvetoucí rostliny. Pak budou data z let 2010-2015 
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zpracována a budeme sledovat, jak se liší jednotlivé demografické parametry v plochách s různými 
faktory prostředí. 
 
3.4.4 Studium vazby rostlina × fytofág  
 
Text ZPZCHD: 
Motivace  
Bylo zjištěno, že semeníky rostlin jsou poškozovány larvami hmyzu Hypera arator. Cílem aktivity je 
zjistit, zda je populace tímto faktorem významně oslabována a jaká opatření lze v tomto případě 
přijmout. 
 
Náplň opatření  
Bude zadán entomologický průzkum zaměřený na studium vazby rostlina versus fytofág v NPP 
Kleneč s cílem vyřešit problematiku destrukce semeníku a nedostatečné tvorby semen v určitém 
období. (Průzkum byl již v roce 2007 zadán RNDr. Jiřímu Skuhrovcovi Ph.D., v následujících 
letech bude pokračovat). 
 
Projekt: 
Při realizaci ZPZCHD se ukázalo, že současným největším potenciálním nebezpečím pro hvozdík 
není nosatec Hypera arator, ale obaleč Cnephasia longana (Heřman 2009). Primárním účelem je 
tedy sledování biologie a vlivu žíru obalečovitých vázaných na hvozdíky, především Dianthus 
arenarius subsp. bohemicus. Paralelně bude probíhat komplexní lepidopterologický průzkum 
lokality s hlavním cílem vyhodnocení druhového spektra a indikátorových druhů (vzhledem 
k potravní vazbě na Dianthus sp. a vzhledem k prováděnému managementu).  

Dále bude sledován významný fytofág hvozdíku nosatec Hypera arator a jeho vliv na 
Caryophyllaceae na lokalitě. Paralelně bude probíhat komplexní průzkum nosatcovitých brouků 
lokality s hlavním cílem vyhodnocení druhového spektra a indikátorových druhů. 

Bude proveden i pokus, kdy budou květy hvozdíku před vysemeněním zapytlíčkovány 
monofilovými sáčky. Po vysemenění bude porovnán počet semen z tobolek napadených 
herbivorem a z tobolek nenapadených. V pokusu bude zahrnuto 30 různě velikých kvetoucích 
rostlin hvozdíku, na kterých bude zapytlíčkováno 100-150 tobolek. Semena budou po spočítání 
opět vyseta do trvalých ploch, ze kterých byla odebrána. O příslušná povolení pro možnost práce s 
rostlinami v NPP Kleneč již bylo zažádáno na Správu CHKO České středohoří. 
 
3.4.6 Sledování a determinace přirozených opylovačů hvozdíku  
 
Text ZPZCHD: 
Motivace 
Zjištění přítomnosti a sledování početnosti přirozených opylovačů je důležité pro zjištění možností 
přirozené reprodukce taxonu. 
 
Náplň opatření  
Bude provedeno sledování a determinace přirozených opylovačů hvozdíku písečného českého v 
NPP Kleneč. Na základě zjištěných výsledků budou přijata opatření k ochraně jejich biotopů. 
 
Projekt: 
Zjištění přítomnosti a sledování početnosti přirozených opylovačů je důležité pro zjištění možností 
přirozené reprodukce taxonu. Produkci semen a tím i reprodukční úspěch ovlivňuje množství a 
kvalita pylu přeneseného na bliznu. Většina rostlin je navštěvována širším spektrem hmyzu, 
jednotlivé druhy se mohou výrazně lišit v množství přeneseného pylu. Množství a kvalitu pylu 
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určuje délka a počet návštěv opylovačů, jejich chování a morfologie (Herrera 1987, Herrera 1989). 
Nejefektivnější opylovači nebo jejich skupiny pak vyvíjí selekční tlak na rostliny (Fenster et al. 
2004).   

V souladu se ZPZCHD bude provedeno sledování a determinace přirozených opylovačů 
hvozdíku písečného českého v NPP Kleneč. Dále bude stanoveno, zda jsou opylovači schopni 
přenést dostatečné množství pylu, aby neomezovali produkci semen.  
V první fázi bude proveden „screening“ návštěvníků květů. Budou sebráni a určeni všichni 
návštěvníci květů. Následně budou po 5 dnů s optimálním počasím detailně sledováni opylovači. 
Květy budou pozorovány mezi 7 a 17 h. Jeden květ bude sledován vždy 10 minut. Během jedné 
hodiny budou provedena 2 desetiminutová pozorování. Každý návštěvník bude zařazen do druhu 
nebo morfotypu a bude změřena doba návštěvy. Bude změřena výška rostliny a počet květů 
v okruhu 50 a 200 cm. Budou pozorovány rostliny z různých míst lokality od kraje do centra. 
Následně bude analyzována závislost frekvence a délky návštěv na druhu návštěvníka, denní době, 
výšce rostliny a hustotě květů. 

Pro stanovení, zda jsou opylovači schopni přenést dostatečné množství pylu, aby 
neomezovali produkci semen, bude sebráno 30 čerstvě odkvetlých květů. Bude změřena výška 
rostliny a množství květů v okruhu 50 a 200 cm. Budou vybrány rostliny z různých míst lokality, 
v různé vzdálenosti ke kraji. V laboratoři bude spočítáno množství klíčícího pylu na bliznách a 
počet vajíček v semenících. Určením poměru mezi počtem klíčících zrn a počtem vajíček zjistíme, 
zda je produkce semen limitována opylovači. Dále bude možné zjistit, zda se tento poměr liší 
v závislosti na lokální hustotě kvetoucích rostlin a vzdálenosti ke kraji lokality. 
 
3.4.7 Entomologický průzkum 
 
Text ZPZCHD: 
Motivace  
Vzhledem k tomu, že je na lokalitě NPP Kleneč plánováno stržení drnu (viz kapitola 3.1.3), bude 
ještě před jeho realizací proveden entomologický průzkum NPP, neboť se na tomto stanovišti 
mohou vyskytovat vzácné druhy hmyzu, jejichž populace by stržení drnu v nevhodnou dobu mohlo 
ohrozit. 
 
Náplň opatření  
V sezóně před realizací opatření 3.1.3 (stržení drnu) bude proveden rozsáhlý entomologický 
průzkum v NPP Kleneč, který se bude soustředit na epigeické skupiny hmyzu a pavoukovců. 
Zkoumány budou tyto skupiny: pavouci (Araneae), ploštice (Heteroptera), brouci z čeledi 
Carabidae a Curculionidae a blanokřídlý hmyz (Hymenoptera). 
Na základě výsledků průzkumu a doporučení odborníků pak bude rozhodnuto o tom, v jakém 
období dojde k realizaci opatření 3.1.3, příp. o způsobu realizace opatření vůbec. 
 
Projekt: 
Na lokalitě Kleneč byly již v roce 2006-2010 plánovány různé managementy (např. seč, 
mechanizované stržení drnu na vytipovaných lokalitách, ošetřování ploch se strženým humusovým 
horizontem, likvidace konkurenčních expansivních rostlin a likvidace porostů náletových dřevin) 
jako péče o biotop v rámci ZPZCHD hvozdíku. V letech 2008-2009 proběhl na lokalitě Kleneč 
entomologický průzkum. Hlavním důvodem bylo potvrzení potenciálních ohrožených druhů 
bezobratlých živočichů na lokalitě NPP Kleneč. Na lokalitě bylo potvrzeno 50 druhů bezobratlých 
živočichů uváděných v Červené knize ČR (Farkač et al. 2005): 7 druhů ploštic (Hradil 2008), 3 
druhy střevlíkovitých brouků (Saska 2008), 3 druhy nosatcovitých brouků (Skuhrovec 2008, 
2009), 2 druhy motýlů (Heřman 2009), 32 druhů aculeátních blanokřídlých (Bogusch 2008, 2009) 
a 3 druhy pavouků (Řezáč a Strnad 2008).  
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 Během posledních pěti let (2010-2014) byly na lokalitě NPP Kleneč upraveny veškeré 
navrhované managementy na základě těchto detailních entomologických průzkumů. Naším cílem 
je provést po pěti letech opět entomologické průzkumy stejných skupin bezobratlých živočichů 
jako v letech 2008-2009. Na základě těchto plánovaných entomologických průzkumů budeme 
moci vyhodnotit, zda byly managementy na lokalitě NPP Kleneč správně upraveny.  
Během roku bude provedeno několik sběrů vybranými specialisty. Z metod budou využity 
časované pochůzky (denní druhy), lákání na světelné zdroje a v jarních a podzimních měsících též 
na vnadidlo (noční druhy) a pozemní pasti (střevlíkovití brouci, pavouci). O příslušná povolení pro 
možnost práce s rostlinami v NPP Kleneč již bylo zažádáno na Správu CHKO České středohoří. 
 
3.5 Výchova a osvěta  
  
3.5.1 Propagace výsledků záchranného programu  
 
Text ZPZCHD: 
Motivace  
Vzhledem ke své unikátnosti je lokalita v NPP Kleneč již průběžně prezentována v médiích a tisku 
(Živé srdce Evropy, Botanicky významná území, Evropsky významné lokality, webové stránky 
AOPK ČR a apod.). Obec Kleneč se navíc prezentuje symbolem hvozdíku ve znaku obce. Na 
lokalitě je umístěn informační panel, který je momentálně opravován. Propagace výsledků 
záchranného programu proto bude i nadále řešena většinou formou odborných a popularizačních 
článků.  
 
Náplň opatření  
Publikování výsledků záchranného programu po stránce odborné (časopis Příroda) i pro veřejnost 
(časopis Ochrana přírody, Živa apod.). V případě úspěšného provedení genetických analýz 
populace a srovnání naší populace Dianthus arenarius s populacemi v zahraničí, publikování i ve 
vědeckých zahraničních časopisech. Dále bude vydán informační leták o druhu a jeho 
probíhajícím záchranném programu, který bude širší veřejnost informovat o stavu populací druhu 
v naší republice a o prioritách a cílech záchranného programu. 
 
Projekt: 
Řada aktivit v rámci propagace hvozdíku i výsledků ZPZCHD již byla realizována. V rámci 
předkládaného projektu plánujeme zorganizovat specializované dvoudenní setkání s dalšími 
odborníky zabývajícími se studiem vzácných a ohrožených druhů na našem území, kde budou 
prezentovány a diskutovány možné postupy a zjištěné výsledky v oblasti cílené ochrany těchto 
druhů. Dále plánujeme seznámit širší „vědeckou“ veřejnost s výsledky našich zjištění formou 
tematické přednášky v rámci veřejně přístupného přednáškového cyklu České botanické 
společnosti. Taktéž budou vytvořeny a průběžně aktualizovány internetové stránky obsahující 
veškeré informace o projektu, o jednotlivých postupech i výsledcích dílčích opatření.  

Výsledky projektu budou také prezentovány formou popularizačních článků v časopisech 
jako Živa, Ochrana přírody apod. 

Jelikož plánujeme realizovat také několik opatření v oblasti výzkumu, zjištěné výsledky 
budou zpracovány do podoby rukopisů odborných článků, které budou následně publikovány ve 
vědeckých zahraničních časopisech.  
 
3.5.2 Kultivace v botanických zahradách  
 
Text ZPZCHD: 
Motivace  
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Vzhledem k tomu, že se tento druh vyskytuje pouze na dvou lokalitách v Čechách, není veřejnosti 
příliš známý. Důsledná ochrana před negativními zásahy člověka do jeho populací v naší přírodě, 
kam patří i případná nadměrná návštěvnost lokalit druhu, bude v budoucnu klíčovým faktorem, 
který ovlivní, zda v naší přírodě hvozdík přetrvá či nikoliv. Z tohoto důvodu je žádoucí, aby měla 
nejširší veřejnost možnost seznámit se s tímto druhem i jinde, než na lokalitách druhu.  
 
Náplň opatření  
Za účelem představit veřejnosti tento druh v expozicích botanických zahrad budou vybraným 
zahradám poskytnuta semena odebraná z lokality NPP Kleneč (cca 200 semen pro každou 
botanickou zahradu), kde bude zajištěna následná kultivace druhu a jeho vhodná prezentace ve 
veřejnosti přístupných expozicích. 
 
Projekt: 
V rámci předkládaného projektu bychom také rádi seznámili širokou veřejnost s kriticky 
ohroženým hvozdíkem a to v prostředí Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze, kde je vzájemná spolupráce již domluvena. V této Botanické zahradě je 
v současné době pěstován jen nominátní Dianthus arenarius, a proto je i ze strany Botanické 
zahrady kultivace hvozdíku písečného českého velmi žádána. Navíc je také v Botanické zahradě 
plánováno udělat ve spolupráci s doc. Sudou menší expozici českých endemitů, a proto i z tohoto 
důvodu je o dodání semen zájem. 
Konkrétně plánujeme na lokalitě v NPP Kleneč sebrat několik tobolek hvozdíku, z nichž bude 
vybráno asi 200 semen, která budou dodána do Botanické zahrady PřF UK, kde mají dostatečné 
kapacity na jejich kultivaci. U kultivace pak bude umístěna informační tabulka s popisem 
prezentující ZPZCHD a projekt veřejnosti. O příslušná povolení pro možnost sběru semen 
hvozdíku v NPP Kleneč již bylo zažádáno na Správu CHKO České středohoří. 
 
Citovaná literatura: 
Bogusch P (2008): Výsledky faunistického průzkumu žahadlových blanokřídlých (Hymenoptera: 

Chrysidoidea, Vespoidea, Apoidea) NPP Kleneč (střední Čechy) a návrh změn 
managementových aktivit (2008). Zpráva pro AOPK ČR, depon. in AOPK ČR – Oddělení 
záchranných programů. 

Bogusch P (2009): Výsledky faunistického průzkumu žahadlových blanokřídlých (Hymenoptera: 
Chrysidoidea, Vespoidea, Apoidea) NPP Kleneč (střední Čechy) a návrh změn 
managementových aktivit. Zpráva pro AOPK ČR, depon. in AOPK ČR – Oddělení 
záchranných programů. 

ter Braak CJ, Šmilauer P (2002): CANOCO reference manual and CanoDraw for Windows user’s 
guide: software for canonical community ordination, version 4.5. Ithaca, NY: Microcomputer 
Power. 

Caswell H (2001): Matrix population models: construction, analysis, and interpretation. 2nd ed. 
Sinauer Associates, Sunderland, Mass. 

Dostálek T (2012): Populační studie a vegetační monitoring hvozdíku písečného českého v rámci 
Realizačního projektu záchranného programu hvozdíku písečného českého (Dianthus arenarius 
subsp. bohemicus) v České republice. Zpráva pro AOPK ČR, depon. in AOPK ČR – Oddělení 
záchranných programů. 

Dostálek T (2013): Populační studie a vegetační monitoring hvozdíku písečného českého v rámci 
Realizačního projektu záchranného programu hvozdíku písečného českého (Dianthus arenarius 
subsp. bohemicus) v České republice. Zpráva pro AOPK ČR, depon. in AOPK ČR – Oddělení 
záchranných programů. 

Farkač J, Král D, Škorpík M (2005): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. 
Bezobratlí. 760 s., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. 



 

Příloha č. 4 Žádosti o poskytnutí grantu z Malého grantového schématu ZPZCHD II 
Strana 17 (celkem 17) 

Fenster CB, Armbruster WS, Wilson P, Dudash MR, Thomson JD (2004): Pollination syndromes 
and floral specialization. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics 35:375-403. 

Herrera CM (1987): Components of pollinator quality - comparative-analysis of a diverse insect 
assemblage. Oikos 50:79-90. 

Herrera CM (1989): Pollinator abundance, morphology, and flower visitation rate - analysis of the 
quantity component in a plant-pollinator system. Oecologia 80:241-248. 

Heřman P (2009): Výsledky lepidopterologického průzkumu NPP Kleneč se zaměřením na motýlí 
fytofága hvozdíku písečného českého (Dianthus arenarius subsp. bohemicus). Zpráva pro 
AOPK ČR, depon. in AOPK ČR – Oddělení záchranných programů. 

Hradil K (2008): Entomologický průzkum NPP Kleneč – ploštice 2008 (Heteroptera). Zpráva pro 
AOPK ČR, depon. in AOPK ČR – Oddělení záchranných programů. 

Řezáč M, Strnad V (2008): Zpráva z inventarizačního průzkumu pavouků (Araneae) NPP Kleneč 
uskutečněného v roce 2008. Zpráva pro AOPK ČR, depon. in AOPK ČR – Oddělení 
záchranných programů. 

Saska P (2008): Zpráva z inventarizačního průzkumu brouků čeledi střevlíkovitých (Carabidae) 
NPP Kleneč uskutečněného v roce 2008. Zpráva pro AOPK ČR, depon. in AOPK ČR – 
Oddělení záchranných programů. 

Skuhrovec J (2008): Výsledky faunistického průzkumu nosatcovitých brouků (Coleoptera: 
Curculionoidea) NPP Kleneč (střední Čechy) a návrh změn managementových aktivit. Zpráva 
pro AOPK ČR, depon. in AOPK ČR – Oddělení záchranných programů. 

Skuhrovec J (2009): Výsledky entomologického průzkumu v NPP Kleneč (střední Čechy) 
zaměřený na nosatcovité brouky (Coleoptera: Curculionoidea), včetně fytofága hvozdíku – 
nosatce Hypera arator; a návrh změn managementových aktivit. Zpráva pro AOPK ČR, depon. 
in AOPK ČR – Oddělení záchranných programů. 

Šímová K (2011): Sledování sukcese na obnaženém štěrkopískovém podkladu. Zpráva pro AOPK 
ČR, depon. in AOPK ČR – Oddělení záchranných programů. 

Šlechtová A, Bělohoubek J (2010): Hvozdík písečný český - záchranný program běží. Ochrana 
přírody. 65(3):18-23. 

Špalová Z (2011): Populační dynamika druhu Dianthus arenarius subsp. bohemicus. Zpráva pro 
AOPK ČR, depon. in AOPK ČR – Oddělení záchranných programů. 


