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Kvetou díkyKvetou díky  
kartáčování louky!kartáčování louky!

Záchrana 
hořečků na 

Šumavě

Text:  Pavel Pechoušek
Foto:  autor
Jiří Trpák je vystudovaný 
stavař a výborný muzikant, 
který hrál na kytaru v dopro-
vodné skupině rockera Ond-
řeje Hejmy. V roce 2020 při-
šel o práci a nemohl ani kon-
certovat. Když se rozhlí-
žel co dál, zahlédl na Face-
booku fotky svého kamaráda 
Viléma Řapka. „Viděl jsem 
na nich nádherné šumav-
ské louky, o které se sta-
ral,“ vypráví.

Zvedl telefon a manažer 
lokalit hořečkového projek-
tu Ladislav Lešák ho ihned 
přijal do práce.  „Byl jsem 
zvyklý na kancelář a najed-
nou jsem byl celý den na čer-
stvém vzduchu. Fyzická prá-
ce mi prospívá. Navíc pomá-
hám přírodě,“ shrnuje výho-
dy nového zaměstnání.

Netrvalo dlouho a do par-
ty  přibyl další kamarád z 
Volyně, Martin Brothánek. 

Na začátku tohoto příběhu stály co-
vidové zákazy. Na jeho konci je roz-
kvetlá šumavská louka plná kriticky 
ohrožených hořečků.

Také on přišel kvůli covidu o 
svou původní obživu a mu-
sel ve rodném městě zavřít 
svou kavárnu, kterou provo-
zoval déle než šest let.

Všichni tři se nyní stara-
jí o hořečky na evropsky vý-
znamných lokalitách, které 
spadají do projektu CZ-SK 
SOUTH LIFE. A do pra-
xe zavedli inovace. „Novou 
technologií je výhrab po-
mocí kartáčů, které zdvoj-
násobí razanci zásahu. 
Testujeme to na několika 
lokalitách,“  uvádí Ladislav 
Lešák z Krajského školního 
hospodářství, který řídí te-
rénní práce.

Toto oceňuje i Jiří Bra-
bec,  jeden z vědeckých ga-
rantů projektu. „Kartáče vel-
mi dobře simulují vertiku-
tační hrábě a velmi kvalitně 
»vyčešou« z porostu mecho-
rosty a stařinu. Vytvářejí tak 
prostor pro klíčení a růst ho-
řečků,“ uzavírá Brabec.

Hořeček 
mnohotvarý český
● Kriticky ohrožená dvouletá bylina

● Tento druh je endemitem Českého masi-
vu a subendemitem České republiky. 

● V minulosti byl na území ČR věrohodně 
doložen na více než 650 lokalitách, v roce 

2014 kvetl jen na 38 lokalitách.
● V prvém roce vyrůstá pouze sterilní pří-

zemní růžice. Druhým rokem z růži-
ce roste přímá, často již od spodu 

vrcholičnatě větvená lodyha. 
Květy jsou štíhle stop-

katé.

Městský kartáč na louce? Městský kartáč na louce? 
Podle odborníků to vůbec není Podle odborníků to vůbec není 

špatný nápad!špatný nápad!

Na jedné rostlině Na jedné rostlině 
jsou desítky jsou desítky 

drobných kvítků. drobných kvítků. 

Aby louky kvetly, Aby louky kvetly, 
je potřeba se o ně je potřeba se o ně 

starat.starat.


