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4094 Gentianella praecox 

subsp. bohemica

hořeček mnohotvarý 

český

Ano CZ0312030 Čistá hora Seč se sušením, hrabáním a odklizem hmoty Jihočeský kraj

CZ0312032 Háje Pastva ovcí a koz, případně skotu Plzeňský kraj

CZ0312033 Hroby Vyhrabávání, vláčení a jiné narušování drnu Kraj Vysočina

CZ0312034 Jaroškov Asanační opatření - likvidace náletu Olomoucký kraj

CZ0312036 Kozlovská stráň Kultivace v ex situ NP Šumava

CZ0312045 Polná Podpora stávajících populací - transport semen 

aj.

CZ0312050 Úbislav Repatriace druhu 

CZ0312226 Svatý Kříž Zakládání nových lokalit

CZ0314024 Šumava Uchování rostlin v genobance

CZ0314044 Opolenec Extenzivní monitoring populací

CZ0314124 Blanský les Záznam kvality managementu lokalit

CZ0314636 Tejmlov - Nad Zavírkou Doprovodný monitoring - fytocenologické 

snímkování

CZ0314641 Zlatý potok v Pošumaví Intenzivní monitoring - monitoring stavu rostlin

CZ0322058 Pastviště u Fínů

CZ0322059 Pohorsko

CZ0322060 Vlkonice

CZ0524044 Krkonoše

CZ0524046 Orlické hory - sever

CZ0614059 Štíří důl - Řeka

CZ0712191 Stráň nad Huťským potokem

4073 Dianthus arenarius 

subsp. bohemicus

hvozdík písečný český Ano Seč 

Stržení drnu, tj. obnažení na štěrkopískový 

substrát a následnou péči o takto ošetřené 

plochy

Likvidaci konkurenčních expanzních rostlin, tj. 

především třtiny křovištní

Likvidaci porostů náletových dřevin

Výsev semen

Uchovaní rostlin v genobance

Monitoring populace v NPP Kleneč a u Kyškovic

Fytocenologické snímkování ploch se strženým 

drnem

Analýzy půdních vzorků

Studium způsobu reprodukce a reprodukční 

ekologie

Studium genetické variability populace hvozdíku 

písečného českého

Entomologický průzkum NPP Kleneč

Studium vazby rostlina versus fytofág

1617 Angelica palustris matizna bahenní Ne Seč

Výsev semen

Výsadba semenáčků

Vzhledem k výskytu na jediné 

lokalitě vhodné spojit v 

konkrétním projektu s dalšími 

druhy. Případně spojit s 

lokalitami v zahraničí.

AOPK ČRHrdibořické rybníkyCZ0712186

Většina lokalit je navržena v LIFE 

projektu podaném Jihočeským 

krajem

AOPK ČRKlenečCZ0422077

PR aktivity - seminář k managementu, odborné 

publikace k výzkumu druhu aj.

AOPK ČR

Vzhledem k výskytu na jediné 

lokalitě vhodné spojit v 

konkrétním projektu s dalšími 

druhy.
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Obsekávání skupin rostlin

Výzkum biologie druhu

1477 Pulsatilla patens koniklec otevřený Ne CZ0414127 Hradiště Seč AOPK ČR

CZ0422075 Borečský vrch Pastva Karlovarský kraj

CZ0424030 Bezručovo údolí Narušení zapojeného drnu Ústecký kraj

CZ0424038 Holý vrch u Hlinné Sběr semen

CZ0424125 Doupovské hory Výsev na narušené plochy

CZ0514042 Jestřebsko - Dokesko Monitoring druhu

4068 Adenophora liliifolia zvonovec liliolistý Ne CZ0212019 Smradovna Prosvětlení porostů AOPK ČR

CZ0214002 Karlické údolí Seč Středočeský kraj

CZ0214017 Karlštejn - Koda Odstraňování náletů Ústecký kraj

CZ0424034 Babinské louky Oplocení proti okusu Hradecký kraj

Výsev semen

Vysazování semenáčů

Odstraňování konkurenčních rostlin

1052 Euphydryas maturna hnědásek osikový Ne Změna lesnického managementu na současných 

lokalitách výskytu a zajištění dlouhodobého 

vhodného managementu.

Výběr lokalit vhodných pro repatriaci druhu a 

zajištění managementu na těchto lokalitách.

Repatriace druhu na vybrané lokality.

Pravidelný monitoring stavu populace i vlivu 

zavedeného managementu na populace.

Osvěta a výzkum v oblasti genetiky.

1029 Margaritifera 

margaritifera

perlorodka říční Ne CZ0313805 Blanice Podpora populací druhu AOPK ČR

CZ0314022 Horní Malše Podpora populací hostitelů NP Šumava

CZ0314024 Šumava Revitalizace toků a pramenišť Jihočeský kraj

CZ0314123 Boletice Seč

CZ0413177 Bystřina - Lužní potok Úprava složení břehových porostů

1335 Spermophilus citellus sysel obecný Ne CZ0113774 Praha - Letňany Zajištění managementu lokalit AOPK ČR

CZ0210114 Radouč Obnova lokalit s vhodným biotopem Praha

CZ0213078 Trhovky Experimentální ověření možnosti umělých chovů Středočeský kraj

CZ0213776 Bezděčín Repatriace druhu Karlovarský kraj

CZ0213796 Kolín - letiště Výzkum - genetika, parazitologie, demografie Ústecký kraj

CZ0413188 Olšová vrata

CZ0424033 Raná - Hrádek

CZ0623018 Milotice - letiště

CZ0623370 Letiště Marchanice

CZ0623820 Letiště Medlánky

Liberecký kraj

VražbaCZ0522127 Lesy České republiky

CZ0214010 Dománovický les Středočeský kraj

Karlovarský kraj

Vzhledem k výskytu na jediné 

lokalitě vhodné spojit v 

konkrétním projektu s dalšími 

druhy. Případně spojit s 

lokalitami v zahraničí.

Jihomoravský krajPR a EVVO aktivity

Vzhledem k výskytu na jediné 

lokalitě vhodné spojit v 

konkrétním projektu s dalšími 

druhy. Případně spojit s 

lokalitami v zahraničí.

AOPK ČRHrdibořické rybníkyCZ0712186
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