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Text a foto: Jan Moravec

Hořce a hořečky. Vesměs modré či fi alové hvězdičky, které kdysi běžně zdobily naše louky. 

Především na podzim, kdy už kvetoucích rostlin tolik není; o to byly nápadnější. Ze čtrnác-

ti dříve se u nás vyskytujících druhů je část dnes již vyhynulá či nezvěstná, všechny zbývají-

cí mají své místo v červeném seznamu ohrožených druhů.

I okolí Velkého Vřešťova v Podkrko-

noší bývalo rájem hořců. Známé bylo 

mezi botaniky zejména jedinou výcho-

dočeskou lokalitou hořce jarního ( jed-

noho z mála, porušujících výše uvede-

né pravidlo o kvítcích podzimu). Nalézt 

zde však bylo možné i hořce brvité, kří-

žaté, hořepníky, hořečky nahořklé či 

mnohotvaré. Ještě v polovině 20. století. 

Jenže pak přišla intenzifi kace zeměděl-

ství, odvodňování luk a jejich přeměny 

na pole, či naopak opouštění, zarůstání 

či přímo zalesňování těch svahů, které 

se k „modernímu“ zemědělství neho-

dily. A hořce jeden po druhém mizely. 

Takže dnes zde zbývá poslední loka-

lita s posledním druhem. A i ta měla 

namále.

Zhruba půlhektarová loučka, le-

žící necelý kilometr severový-

chodně od Velkého Vřešťova, to-

muto šílenství zázrakem unikla. Kdysi 

pravděpodobně pastvina sloužila ve 2. 
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polovině 20. století vlastníkům jako 

zdroj sena pro domácí zvířectvo. Když 

přestal být o seno zájem, také zde pro-

běhl pokus o zalesnění. „Jednoho dne, 

někdy kolem roku 2000, se na stráni 

objevilo několik desítek smrčků, údaj-

ně jako krytina pro zvěř. Jako by těch 

smrkových plantáží nebylo v přírodě 

už dost“, popsal o několik let později 

tehdejší situaci šéf Velkojaroměřského 

pozemkového spolku David Číp. „Su-

cho je ale prevít a kdo ví, zda dokonce 

nějaký milovník přírody si na vyhláše-

né stráni v rozezlení nezačal se smrčky 

vyřizovat účty. Přece jen, hořečky sem 

chodil obdivovat kde kdo, tedy i ti, kte-

ří nemají daleko od slov k činům.“ Ve fi-

nále ale lokalitu zachránily jiné činy – 

jednání s vlastníky. O louku se začal 

starat místní botanik Michal Hejcman, 

po několika letech převzal péči Vel-

kojaroměřský pozemkový spolek při 

ČSOP Jaro Jaroměř. A v letech 2015–

2016 se podařilo díky kampani Místo 

Brslen evropský

Hořeček nahořklý

pro přírodu Českému svazu ochránců 

přírody lokalitu vykoupit. Hořečková 

stráň, jak byla lokalita po výkupu po-

jmenována, se stala další „soukromou 

rezervací“.

Tím dosud zde přežívajícím dru-

hem je hořeček nahořklý, kolem 20–30 
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cm vysoká, mírně rozvětvená bylina 

s asi 1–1,5 cm dlouhými světle fialový-

mi zvonkovitými květy, kterých může 

být na jedné rostlině i několik desítek. 

Kvete obvykle od konce srpna, zejmé-

na pak během září. V červeném sezna-

mu je zařazen do „nejvyšší“ kategorie 

kriticky ohrožených. Ještě před sto lety 

  Pupava bezlodyžná

  Pcháč Cirsium x rigens – kříženec pcháče bezlodyžného a pcháče 

zelinného

býval v podstatě běžnou rostlinou su-

chých pastvin, dnes však přežívá na po-

sledních desítkách lokalit. Hořečková 

stráň patří k těm bohatším, s relativně 

stabilní populací. Co to znamená v čís-

lech? Podívejme se do záznamů RNDr. 

Jiřího Brabce, který hořečky v celé re-

publice již několik let monitoruje.

Zprávy z počátku jednadvacáté-

ho století mluví o zhruba jedné 

až dvou stovkách hořečků. V le-

tech 2012–2013 zde rostlo kolem osmi 

stovek rostlin, roku 2014 opět jen 150 

kusů a roku 2015 pouhých 59. O to vět-

ší překvapení bylo v následujících dvou 

letech, kdy zde bylo nalezeno 1453, re-

spektive 1182 exemplářů. Letošek však 

byl nejbídnější za celé roky pozorová-

ní, jen čtyři desítky exemplářů. Na tak-

to ohromných výkyvech má svůj podíl 

nesporně počasí, svou roli hraje i dvou-

letý vývojový cyklus hořečků, různých 

příčin je však více a všechny nejspíš do-

dnes neznáme. Hořečky jsou velkými, 

někdy těžko odůvodnitelnými výkyvy 

v početnosti „proslavené“. Právě proto, 

že se hořečky chovají poněkud nevyz-

pytatelně, je potřeba důsledně chránit 

veškeré jejich lokality včetně těch v ne-

dávné době zdánlivě zaniklých a vhod-

nou péčí o pozemky (seče časně zja-

ra či až v pozdním podzimu po jejich 

odkvetení a vysemenění, narušování 

drnu nezbytné pro klíčení semen) je 

udržovat v co nejlepší kondici. Napo-

moci záchraně hořečků nahořklých 

by měl i připravovaný státní záchran-

ný program, do nějž má být Hořečko-

vá stráň také zařazena.

Hořečkovou stráň najdete snad-

no. Vydáte-li se z Velkého Vřešťova 

po silnici k severu, směrem na Sed-

lec, a hned za areálem statku s čer-

pací stanicí na kraji vsi uhnete polní 

cestou vpravo, zanedlouho dojdete 
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k informační tabuli. Teda přesněji ře-

čeno k multifunkčnímu zařízení, kte-

ré mimo jiné informuje o lokalitě. Na 

rubu tabule se totiž ukrývá neobvyk-

le vyvedený hmyzí hotel, součástí je 

i kamenný plazník a dřevěná lavička, 

to vše provedené téměř jako umělec-

ké dílo. Celý tento pozoruhodný kon-

glomerát byl vybudován letos koncem 

léta v rámci programu NET4GAS Blíž 

přírodě, stejně jako nedaleký pomní-

ček hořci jarnímu. Autorem myšlen-

ky toho všeho je David Číp, skvělé pro-

vedení je dílem v sousední vsi žijícího 

řezbáře Pavla Sinkovicze.

Zastavme se ještě na chvíli u po-

mníku hořci jarnímu. Jde prav-

děpodobně o první pomník vy-

hynulé rostlině u nás, je-li nám známo. 

Tato krásná rostlina nerostla přímo 

zde, nýbrž na nedaleké slatinné louce, 

před několika desetiletími zcela zlikvi-

dované. Dnes má hořec jarní poslední 

tři lokality v republice – jednu na Stra-

konicku a dvě v Hrubém Jeseníku.

Multifunkční informační 

tabule

Vlevo: Umělecky pojatý 

„hmyzí hotel”

Vpravo: Pomníček hořci 

jarnímu

Pro úplnost dodejme, že hořeček 

nahořklý není jediným zajímavým 

druhem Hořečkové stráně. Z rost-

lin se tu vyskytuje třeba i kritic-

ky ohrožený čistec německý, pcháč 

bezlodyžný (a též kříženec pcháče 

bezlodyžného a zelinného – nízký 

„bodlák“ se žlutozelenými květy) či 

svízel severní, z hmyzu stojí za po-

zornost cikáda chlumní, soumrač-

ník slézový, ostruháček švestkový 

nebo okáč strdivkový, který (byť v ji-

ných částech republiky relativně hoj-

ný) má zde jedinou lokalitu ve vý-

chodních Čechách. 


