
                                                               
 
 

 
 
TISKOVÁ ZPRÁVA                                                                                         

 
 

Na památku vzácné vyhynulé rostliny ji ochránci přírody vyrobili a 
vztyčili pomník, přidali i obří hmyzí hotel a zvou veřejnost k uctění 

památky.  
 
Velký Vřešťov; 21. září 2018:  
Hořce a hořečky – nádherné bylinky s nebesky modrými květy. Dnes však už tuze vzácné – po 
celém Královéhradeckém kraji postupně zmizely stovky jejich lokalit. Na problém 
katastrofálního úbytku hořců se ochránci přírody rozhodli upozornit veřejnost netradičním 
způsobem. Patrně první planě rostoucí rostlinka v České republice má svůj oficiální 
pomníček. Každý se tak může zastavit na místě kde dříve býval ráj hořců a hořečků a uctít 
jejich památku. Zároveň se ale přijít i pokochat krásou posledního vzácného druhu hořce 
který na stejném místě zatím ještě přežívá.   
 
Zvlněná krajina Jaroměřského Polabí ve východních Čechách s teplomilnými stráněmi, v 
místech skalních výchozů opuk protkaná sítí slatinných luk a pramenišť. To kdysi býval ráj 
hořců i hořečků. Dle psaných i nepsaných svědectví starších generací botaniků dnes víme, 
že když kvetly hořečky, bývaly některé stráně od jejich květů celé modré. Bohužel, dneska 
je situace zcela odlišná. Během půlstoletí krajina Velkovřešťovska obdržela několik velkých 
ran, z někdejších lokalit hořců zůstala už jenom jedna – poslední lokalita s posledním 
druhem a posledními jedinci hořečku nahořklého. V roce 2015 Český svaz ochránců přírody 
lokalitu vykoupil díky sbírce Místo pro přírodu. Letos se rozhodli členové Českého svazu 
ochránců přírody (ČSOP) JARO Jaroměř v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě vztyčit zde 
pomník hořcům jarním a na infotabuli mj. připomenout nešťastný osud těchto dnes již 
vzácných rostlin. 
 
Když přírodovědec před více než půlstoletím vyrazil do okolí Velkého Vřešťova – nenápadné 
vesničky v Podkrkonoší, mohl zde během jediného dne obejít jak lokality obecně rozšířených 
hořečků brvitých, ale zavítat i na lokality hořečku nahořklého a mnohotvarého, spolu 
s lokalitami hořců křížatých i hořepníků. A dokonce i jedinou východočeskou lokalitu hořce 
jarního, který kvetl právě na slatinné louce kousek za Vřešťovem.  
 
Pak ale tyto rostliny začaly pomalu mizet. Botanici si stěžovali na nezodpovědnost místních 
obyvatel, kteří krásně kvetoucí hořce jarní vyrýpávali a přenášeli do svých zahrádek. Ale 
zahradnickou zálibu by možná zdejší hořec jarní zvládnul. Na rozdíl od odvodnění zdejších 
slatinných luk v okolí říčky Trotiny a jejich následného převodu na pole. To co v rámci 
zúrodňovacích procesů nepohltily nově zakládané polní lány, dorazil převod teplomilných 
strání na smrkové plantáže. 
 



                            
„V nedávné době se na teplomilné Hořečkové stráni každoročně krčilo posledních pár 
exemplářů hořečku nahořklého. I osud těchto pár jedinců by byl nejspíš brzy díky 
nevhodnému managementu zpečetěn, proto se Český svaz ochránců přírody rozhodl lokalitu 
v roce 2015 vykoupit v rámci veřejné sbírky Místo pro přírodu“, dodává David Číp z ČSOP 
Jaro Jaroměř. Nyní je o stráň pečováno a místní ochránci se snaží udělat vše proto, aby byla 
populace zachována, ačkoli poslední období sucha tomu nijak nenapomáhají.  
 
Co je ale důležité, na takovéto smutné osudy naší přírody upozorňovat a uvědomit si jejich 
příčiny. Proto právě zde letos vznikl v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě na památku 
vyhynulému hořci jarnímu symbolický pomníček, podpořený infotabulí s informacemi o 
místě. Na druhé straně infotabule je nainstalovaný hmyzí hotel, poblíž je také lavička 
kombinovaná s kamennou zídkou pro plazy, na které je možné si odpočinout a zároveň nasát 
místní atmosféru.  
 
Lokalita leží východně od silnice z Velkého Vřešťova do Sedlece.  Za zemědělským areálem na 
konci Vřešťova se odbočí vpravo na polní cestu, ta vás dovede po 400 m přímo k lokalitě. 
GPS: 50°21'39.081"N, 15°45'36.346"E. 
 
Jedná se o 89. lokalitu zpřístupněnou v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě, jehož 
prostřednictvím již dvanáctým rokem společnost NET4GAS podporuje projekty v oblasti 
ochrany přírody. 
 
 
 
Bližší informace: 

 
David Číp                                  Kateřina Adámková          Zuzana Kučerová 

ZO ČSOP Jaro Jaroměř                   Kancelář ÚVR ČSOP          NET4GAS, s.r.o. 

T: 603 847 189                    T: 731 760 872                       T: 739 537 273 

E: coracias@seznam.cz         E: katerina.adamkova@csop.cz    E: zuzana.kucerova@net4gas.cz  

 

 
 

Český svaz ochránců přírody je spolek lidí, kteří mají rádi přírodu a chtějí ji aktivně chránit. 

V současné době máme téměř 7000 členů. Mezi námi jsou profesionální odborníci i nadšení 

dobrovolníci, dospělí i děti. Každý může pomoci. Máte rádi přírodu? Přidejte se k nám! Více 

informací naleznete na www.csop.cz.  

 

Společnost NET4GAS je spolehlivým a bezpečným provozovatelem přepravní soustavy pro 

zemní plyn v České republice a rozvíjí odpovědnou politiku ochrany životního prostředí 

s ohledem na současné a budoucí generace. Od toho se odvíjí nejen její odpovědné 

podnikání, ale také dlouhodobá strategie firemní filantropie realizovaná od roku 2007 

v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Je dlouholetým generálním partnerem Českého 



                            
svazu ochránců přírody, se kterým se podílí na zpřístupnění přírodně cenných lokalit 

veřejnosti, a také celostátních přírodovědných soutěží Zlatý list a Ekologická olympiáda, 

které pořádá Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. Více informací o programu a 

zpřístupněných lokalitách najdete na www.blizprirode.cz. 

 

 

 

 

 

 

Seznam 89 lokalit zpřístupněných ČSOP v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě 

 

2007 

NS Údolí pod Klíčem, Svor / Česká Lípa, Liberecký kraj 

NS Biokoridor Hloučela, Prostějov, Olomoucký kraj 

Opičák, Liberec, Liberecký kraj 

Jelenice, Pozořice / Brno-venkov, Jihomoravský kraj 

Lom Myslík, Myslík / Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj 

NS Pozorovatelna, Milovice / Nymburk, Středočeský kraj 

 

2008 

NS Chodníčky v Podbeskydí, Kunčice pod Ondřejníkem / Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj 

NS Les plný smyslů, Krásná Lípa / Děčín, Ústecký kraj  

NS Bludovská stráň, Bludov / Šumperk, Olomoucký kraj 

NS Vinořský park – Satalická bažantnice, Praha-Vinoř, Hlavní město Praha 

Zlatý vrch, Bečov nad Teplou / Karlovy Vary, Karlovarský kraj 

Kamenec, Kamenec u Radnic / Rokycany, Plzeňský kraj  

NS Zvolská Homole, Zvole u Prahy, Středočeský kraj 

NS Fryšták, Fryšták / Zlín, Zlínský kraj 

Mločí studánka, Myslík / Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj  

NS Velký Košíř, Litomyšl / Svitavy, Pardubický kraj  

NS Mnichovské Hadce, Prameny / Cheb, Karlovarský kraj  

NS Údolí Hasiny, Lipno / Louny, Ústecký kraj 

Lom Chlum, Srbsko / Beroun, Středočeský kraj  

Biocentrum Mokroš, Mořice / Prostějov, Olomoucký kraj  

NS Zahrady, Český Brod / Kolín, Středočeský kraj  

Pozorovatelna v Blahutovicích, Blahutovice / Nový Jičín, Moravskoslezský kraj  

NS Votočnice, Sázava / Benešov, Středočeský kraj  

 

2009 

Rezavka, Ostrava, Moravskoslezský kraj  

Přírodní rezervace Štěpán, Děhylov / Ostrava, Moravskoslezský kraj 

NS Medník, Hradišťko / Praha – západ, Středočeský kraj 



                            
Hora Vladař, Vladořice / Karlovy Vary, Karlovarský kraj 

NS Podkovák, Lesná / Tachov, Plzeňský kraj  

Kudlačena, Horní Bečva / Vsetín, Zlínský kraj  

Podlešákův jilm, Vimperk-Boubská / Prachatice, Jihočeský kraj 

Nad řekou, Bečov nad Teplou / Karlovy Vary, Karlovarský kraj 

 

 

 

 

 

 

2010 

Přírodní rezervace Choryňský mokřad, Lešná / Valašské Meziříčí, Zlínský kraj 

NS Vodní svět, Lesná / Domažlice, Plzeňský kraj  

Poustka, Pozořice / Brno-venkov, Jihomoravský kraj 

Přírodní rezervace Skalka, Kunčice pod Ondřejníkem / Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj 

NS Sudslavický okruh, Vimperk / Prachatice, Jihočeský kraj  

Národní přírodní rezervace Žákova hora, Cikháj / Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina 

Mojžíšův pramen - Císařský kámen, Vesec / Liberec, Liberecký kraj 

Semanínská stezka, Semanín / Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj 

 

2011 

NS Na cvičišti, Valašské Meziříčí / Vsetín, Zlínský kraj 

Střelenská louka, Střelná / Teplice, Ústecký kraj 

Capartické louky, Capartice / Domažlice, Plzeňský kraj 

Přírodní rezervace Chlumská hora, Chlum / Karlovy vary, Karlovarský kraj 

Přírodní památka Panská skála, Habrovany / Vyškov, Jihomoravský kraj 

NS Okolo Vřesiny, Vřesina / Opava, Moravskoslezský kraj 

NS Cech Sv. Víta, Trstěnice / Cheb, Karlovarský kraj 

 

2012 

Pozorovatelna u Litovického rybníka, Litovice / Praha-západ, Středočeský kraj 

Mokřadní louka Kolo, Slavkov / Uherské Hradiště, Zlínský kraj 

NS Vidžín - Telecí potok, Vidžín / Plzeň-sever, Plzeňský kraj 

NS Housle, Praha-Lysolaje, Hlavní město Praha 

Pančava, Pozořice / Slavkov, Jihomoravský kraj 

NS Mýto, Nedvězí / Praha, Hlavní město Praha 

Bohumilická alej, Bohumilice / Prachatice, Jihočeský kraj 

Ořešník, Hejnice / Liberec, Liberecký kraj 

NS Heřmanický rybník, Heřmanice / Ostrava, Moravskoslezský kraj 

 

2013 

Lačnovské šafrány, Lačnov / Vsetín, Zlínský kraj 

NS Umíř, Plachtín / Plzeň-sever, Plzeňský kraj 



                            
NS Pňovský luh, Pňov-Předhradí / Kolín, Středočeský kraj 

NS Svatojánské proudy, Štěchovice / Praha Západ, Středočeský kraj 

Třemešské rybníky Dolní Studénky / Šumperk, Olomoucký kraj 

Chodníček za sirnými studánkami Zádveřice / Zlín, Zlínský kraj 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

NS Hradiště Libušín, Libušín / Kladno, Středočeský kraj 

Údolí Lušová, Lušová / Vsetín, Zlínský kraj 

NS Zásmucká Bažantnice, Zásmuky / Kolín, Středočeský kraj 

Alej pod Hořínkovou hájenkou, Buchlovice / Uherské Hradiště, Zlínský kraj 

NS Chlum, Nepřevázka / Mladá Boleslav, Středočeský kraj 

NS Krajinou povodní, Jeseník nad Odrou / Nový Jičín, Moravskoslezský kraj 

NS Hádecké lomy a okolí, Brno, Jihomoravský kraj 

 

2015 

NS Vesecké údolí, Liberec, Liberecký kraj 

NS Choryňská stráž, Vsetín, Zlínský kraj 

Kozmické ptačí louky, Kozmice / Opava, Moravskoslezský kraj 

Stezka Střelnice, Šluknov / Děčín, Ústecký kraj 

Velká Homolka, Vimperk / Prachatice, Jihočeský kraj 

NS Údolí studánek, Praha, Hlavní město Praha 

 

2016 

Jinošovský lom, Vlašim / Benešov, Středočeský kraj 

NS Olešenský potok, Němčovice / Rokycany, Plzeňský kraj 

NS Cesta kolem Světa, Třeboň / Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj  

Cesta rákosím, Brno, Jihomoravský kraj 

NS Hruboskalsko, Karlovice / Semily, Liberecký kraj 

Suchou nohou mezi vodou, Pasíčka / Chrudim, Pardubický kraj 

 

2017 

Ornitologická pozorovatelna Dolní rybník, Svitavy, Pardubický kraj 

Solvayův lom na Ještědském hřbetu / Liberec, Liberecký kraj 

Vráblovy paseky, Lužná / Vsetín, Zlínský kraj 

NS Krnov Horky – Kabátův kopec, Krnov / Bruntál, Moravskoslezský kraj 

Přírodní bohatství městského parku Hrádek, Třebíč, kraj Vysočina 

NS Poklady Harasova, Harasov/ Mělník, Středočeský kraj  

 



                            
2018 

Naučná stezka Kolem zámeckého rybníka / Lipová, Děčín, Ústecký kraj 

Hořečková stráň u Vřešťova, Velký Vřešťov / Trutnov, Královéhradecký kraj 

 

 

 

NS = naučná stezka 

 

Více na www.blizprirode.cz 


