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SLOVO ÚVODEM

Vážení čtenáři,
otevíráte jednu ze tří metodických příruček věnovaných rostlinám, které byly uvedeny
v seznamu ohrožených druhů rostlin, pro něž by bylo vhodné připravit záchranný pro-
gram (Klaudisová 2002). Pro tři z navržených druhů, tj. vstavač trojzubý (Orchis tri-
dentata), kuřičku hadcovou (Minuartia smejkalii) a sinokvět chrpovitý (Jurinea cyano-
ides), byly podklady pro záchranný program podrobněji rozpracovány, avšak z důvodu
změny kritérií pro výběr druhů bylo od přípravy těchto záchranných programů proza-
tím ustoupeno. Aktuální kritéria pro výběr druhů vhodných pro celostátní záchranné
programy (AOPK ČR 2009) jsou následující: 
11))    Druh je v ČR aktuálně ohrožen, jedná se o kriticky či silně ohrožený druh dle

vyhlášky č. 395/1992 Sb., v aktuálním znění. V červených seznamech je zařazen
v kategorii CR/EN.

22))    Druh byl do červeného seznamu zařazen z důvodu pozorovaného nebo předpoklá-
daného úbytku početnosti nebo zmenšování areálu.

33))    Druh v ČR není na okraji areálu. Pokud ano, musí být ohrožený v rámci areálu roz-
šíření, případně je výskyt druhu na okraji areálu významný z hlediska ochrany
celého druhu (zachování genetické variability atp.).

44))    V minulosti v ČR prokazatelně existovala stálá životaschopná populace druhu.
55))    Příčiny ohrožení druhu jsou odstranitelné.
66))    Charakter příčin ohrožení je takový, že je lze odstranit pouze rozsáhlými centrálně

koordinovanými aktivními druhově specifickými opatřeními.
Vstavač trojzubý splňuje pouze část těchto kritérií, a to kritéria 1), 2), 4) a 5). Příči-

ny ohrožení druhu lze v souvislosti s kritériem 5) hodnotit jako odstranitelné, v řadě
případů jsou kroky k jejich odstranění již prováděny (zkvalitnění managementu loka-
lit, územní ochrana lokalit). Druh nesplňuje kritérium 3) protože je v ČR na okraji
svého areálu, a kritérium 6), protože realizaci opatření na ochranu druhu lze podle
dosavadních zkušeností efektivně koordinovat a také realizovat na regionální úrovni.  

Předkládaná metodika o ochraně vstavače trojzubého shrnuje dosavadní poznat-
ky o druhu, včetně výsledků monitoringu, které byly získány v rámci projektu VaV Pri-
ority druhové ochrany cévnatých rostlin (2006–2011). Stěžejní částí publikace jsou
zásady péče o lokality s výskytem druhu, které mohou využívat orgány ochrany příro-
dy, nevládní neziskové organizace či další subjekty a jednotlivci jako odborný podklad
pro tvorbu koncepčních materiálů (např. plánů péče ) a realizaci praktických opatře-
ní na podporu druhu.
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Obr. 1: Vstavač trojzubý – NPR Strabišov-Oulehla





1.  BIOLOGIE A EKOLOGIE DRUHU

1.1  Popis  
Vstavač trojzubý Orchis tridentata popsal Scopoli (1772). Druh se rozpadá na dva
poddruhy, přičemž v prostoru střední Evropy roste Orchis tridentata subsp. tridenta-
ta, zatímco v mediteránu a dalších oblastech mimo střední Evropu se vyskytuje sub-
specie commutata. Subspecie commutata je některými autory zpochybňována,
některými naopak považována za samostatný druh. V současné době je druh synony-
micky nazýván Neotinea tridentata (Scop.) R. M. Bateman (Pridgeon et al. 1997).

Rostliny dosahují vzrůstu 12–45 cm. V zemi jsou uloženy podlouhlé až téměř kulo-
vité hlízy, z nichž vyrůstají listy, které ve spodní části rostliny vytvářejí přízemní růžici.
Listy jsou podlouhle kopinaté, 5–13 cm dlouhé a 1–2,4 cm široké, obvykle v počtu 
4–7. Listy mají sivozelenou barvu se zřetelnou žilnatinou, bez skvrn. 

Květenství je poměrně krátké, kompaktní, kuželovité a později krátce vejčité až téměř
kulovité. Délka květenství se pohybuje okolo 4–6 (10) cm při šířce okolo 3,5 cm. Květenství
se skládá z 5 až 50 květů. Listeny jsou jednožilné, kopinaté, zdéli semeníku. Růžové až čer-
venofialové květy se vyznačují dvěma tmavě nachovými proužky na okvětních lístcích tvoří-
cích přilbu. Okvětní lístky jsou dlouze zašpičatělé, až 12 mm dlouhé a 3–5 mm široké, při-
čemž vnitřní jsou poněkud kratší. Všechny okvětní lístky se sklání a vytváří přilbu. Pysk je
hluboce trojlaločný s postranními laloky vpředu rozšířenými a na konci zoubkatými. Střední
úkrojek pysku je na konci klínovitě rozšířený a srdčitě vykrojený. Délka pysku dosahuje 7–12
mm, šířka rovněž 7–12 mm. Pysk je výrazně nachově tečkovaný. Tupá ostruha, válcovitého
tvaru, dosahuje délky poloviny semeníku (cca 5,5 mm). Brylky jsou žluté. Semeníky se za
plodu zvětšují na délku okolo 15 mm,  široké jsou 3–5 mm (Procházka et Velísek 1983). 

Od našich ostatních druhů vstavačů se vstavač trojzubý výrazně liší. K záměně by
mohlo dojít s hlavinkou horskou (Traunsteinera globosa), která však má plně vyvinuté listy
i na lodyze a kratší okvětní lístky (do 9 mm) i pysk (do 7 mm), se vstavačem osmahlým
(Orchis ustulata), který má přilbu zevně tmavohnědou, tupou a okvětní lístky menší (do 
4 mm) nebo s kříženci druhu.

1. Biologie a ekologie druhu
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BOX 1 Etymologie názvu 
Slovo orchis pochází z řečtiny a znamená varle. Pro
vstavač bylo označení použito, neboť jeho podzemní
hlízy tvarem připomínají právě tento orgán. Ve většině
cizojazyčných názvů rodu je obsažena možná schop-
nost rostliny zvyšovat mužskou potenci, stejně tak
i v českém názvu vstavač. Druhový název tridentata, tj.
trojzubý, reflektuje tvar části květu zvané přilba, která
se dělí na tři části.

Obr. 2: hlíza vstavače trojzubého
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BOX 2 Hybridizace 
Existuje více mezidruhových kříženců vstavače trojzubého (Procházka et Velísek
1983, Füller 1983, Williams et al. 1988), z našeho území jsou však historicky
známy pouze tři:
� O. militaris x O. tridentata = O. x canuti Richt. – vstavač přilbovitý 

Historické nálezy: Bučovice (Podpěra 1911; Kypr 1974; Smejkal 1980), NPR
Strabišov-Oulehla (Štěpánková et al. 2010); recentně není z ČR znám.

� O. tridentata x O. purpurea = O. x fuchsii
Historické nálezy: nejasný nález na lokalitě Malhotky (Tlusták in verb., chybí
dokumentace). Recentně není z ČR znám.

� O. tridentata x O. ustulata = O. x dietrichiana Bogenh. – vstavač Dietrichův 
Přirozeně se rodičovské druhy v ČR na jedné lokalitě nevyskytují. Uměle byl
tento kříženec zanesen na lokalitu Vědlice v Českém středohoří amatérským
orchidejářem, který přenesl brylky vstavače trojzubého Orchis tridentata
z Devínské Kobyly a opylil vstavač osmahlý O. ustulata (Dundr et Vlačiha 2002).

Obr. 3: Kříženec vstavač Dietrichův (a) a jeho rodičovské druhy vstavač trojzubý (b) 
a vstavač osmahlý (c)

(a) (b) (c)



1.2  Životní cyklus 
U většiny vstavačů je ontogenetický vývoj dosti složitý, dlouhodobý a obtížně studova-
telný. Podrobnější ontogenetické údaje o druhu dosud nebyly publikovány, proto zde
uvádíme obecné údaje o rodu Orchis (Procházka et Velísek 1983).

Ze semene ve formě nedokonalého embrya klíčí hlízkovitý útvar zvaný protokorm.
Tento protokorm se musí dostat do kontaktu s houbovým endofytem a po dlouhou
dobu až několika let se vyvíjí mykotrofně pod povrchem půdy. Po dostatečném zesíle-
ní a zformování hlízy dojde k vytvoření nadzemní růžice listů. Následně hlíza postup-
ně hromadí asimiláty, které jí později umožní vykvétat. Období od vyklíčení semen po
první kvetení trvá u rodu Orchis zhruba 10–12 let, avšak po dosažení reprodukční
zralosti může rostlina vykvétat každoročně. Při nedostatečném množství zásobních
látek v hlíze může některé roky vytvářet pouze listové růžice. 

1.3  Fenologie
Rostliny raší z podzemních hlíz koncem srpna a v průběhu září, první listy se objevují
obvykle v druhém zářijovém týdnu a vytvářejí přízemní listové růžice s 1–6 listy, vzácně
raší rostliny až na jaře. Rostliny přezimují jako listové růžice a za vhodných klimatických
podmínek mohou přirůstat prakticky po celou zimu. Na jaře po oteplení dochází od břez-
na ke zrychlení růstu a zhruba od poloviny dubna k vytváření květenství.

První květy se otevírají počátkem května – obvykle v první květnové dekádě. Vhod-

1. Biologie a ekologie druhu
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Obr. 4: Květ vstavače trojzubého
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ným signálním druhem plně kvetoucím současně se vstavačem trojzubým je brukev
řepka olejka (Procházka et Velísek 1983; Dostalík in verb.). Kvetení u vstavače trojzubé-
ho je jedno z nejrychlejších v rámci našich vstavačů, rostlina zpravidla odkvétá v průbě-
hu 14 dnů. Délka kvetení jednoho květu je 4–6 dnů v závislosti na počasí a opylení.
Druh je cizosprašný (alogamie) a při umělém opylení je schopen i samoopylení (autoga-
mie), které však vzhledem ke stavbě květu spontánně není možné. Květy jsou opylová-
ny drobnými druhy blanokřídlého hmyzu, vzácně i brouky (entomogamie). 

Možnými opylovači jsou žluťásek čičorečkový (Colias hyale) z řádu Lepidoptera, dlou-
hososka velká (Bombylius major) z řádu Diptera, zlatohlávek huňatý (Epicometis hirta)
z řádu Coleoptera (Dostalík in verb.). Řada druhů hmyzu v květech pravděpodobně jen
pátrá po nektaru a pyl zřejmě nejsou schopny vyzvednout. Z řádu dvojkřídlých (Diptera)
jde o mouchu (Musca), kroužilku (Empis), dlouhososku (Bombylus) a pestřenku (Volu-
cella), z řádu motýlů (Lepidoptera) se jedná o běláska (Pieris sp.), běláska řeřichového
(Anthocharis cardamines), okáče pýrového (Pararge aegeria) a píďalku proměnlivou
(Thera variata), z brouků (Coleoptera) to platí pro tesaříka červenoštítého (Dinoptera col-
laris) a z blanokřídlých (Hymenoptera) pro zednici dvoubarvou (Osmia bicolor) a čmelá-
ka (Bombus sp. div.) (van der Cingel 1995). Květy jsou šálivé, ostruha neobsahuje nek-
tar (Procházka et Velísek 1983; Dostalík in verb.). Na základě znalostí jiných druhů rodu
vstavač (Orchis) se šálivými květy lze uvést jako hlavní opylovače nezkušené jedince čer-
stvě vylétlého hmyzu (Nilsson 1984; Jersáková et Kindlmann 1998).

Semeníky dozrávají zhruba 5–6 týdnů, začínají se otevírat koncem června, ale
v převážné míře až v červenci. Od poloviny června již rostliny zasychají a semena se
přibližně šest týdnů na přelomu června a července uvolňují z uschlých tobolek.
Semen je jako u všech vstavačů vysoký počet, řádově desítky tisíc z jednoho semení-
ku. Semena se šíří větrem (anemochoricky), často na velké vzdálenosti, vyloučit nelze
ani šíření za pomoci člověka (antropochorii) či na srsti zvířat (epizoochorii).

1.4  Ekologické nároky 
Vstavač trojzubý je geofyt, tedy druh přežívající nejsušší období roku (letní měsíce)
v podzemních orgánech, což je typ strategie charakteristický pro druhy s vývojovým
centrem v mediteránu. Druh je schopný snášet jistou míru konkurence, vyhovují mu
však spíše plochy s určitou mírou narušování okolní vegetace, jako je např. pastva,
sečení či mírné narušování půdního povrchu. Není typickým ruderálním stratégem,
protože není schopen rychle obsazovat uvolněnou niku. Díky vysoké produkci semen
a schopnosti objevovat se na narušených stanovištích, lze říci, že se v rámci C-R kon-
tinua blíží ruderální strategii. 

Jedná se o světlomilný druh, který se vyskytuje také v řídkých borových lesích či
šipákových doubravách, avšak jen na místech s minimálním zástinem. Výraznější
zástin nesnáší, což dokládá i výskyt na recentních lokalitách v ČR. Druh je poměr-
ně výrazný termofyt. Obvykle se vyskytuje na jižně orientovaných svazích a na
výhřevných, často vápnitých substrátech, takže se přinejmenším mikroklimaticky

1. Biologie a ekologie druhu
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vždy jedná o teplá stanoviště. Velmi významné pro růst vstavače trojzubého je
období podzimu a zimy, kdy se vytváří listová růžice. Důležitý je počet bezmrazých
dnů a počet dnů se sněhovou pokrývkou (Borsos 1966; Procházka et Velísek 1983;
Ellenberg 1991).

Vstavač trojzubý má nízké nároky na vodu, roste na silně vysychavých půdách
a nesnáší přemokření kořenů. Nedostatku vody je přizpůsoben svou růstovou strate-
gií mediteránního druhu – maximum růstu je ve vlhčích měsících a v době letního
sucha je rostlina dormantní.

Druh je výrazný alkalofyt, ale toleruje i neutrální půdní reakci. Roste obvykle na
vápnitých vysychavých kyprých skeletovitých hlinitých až písčitých půdách. Mnohdy
se jedná o spraše, rendziny apod. Geologickým podkladem je nejčastěji vápenec, pří-
padně dolomit, andezit, méně často i minerálně bohatší diluviální písky. Je citlivý na
zvýšený obsah dusíku pravděpodobně prostřednictvím kompetice s ostatními druhy.
Výsledky pedologických rozborů z několika recentních moravských lokalit jsou uvede-
ny v následující tabulce.

Tab. 1 – Výsledky pedologických průzkumů z roku 1999 na vybraných moravských
lokalitách druhu

1.5  Biotické faktory
Příležitostný okus listů různými savčími herbivory byl vzácně pozorován na Grygov-
ských kopcích (PP U Bílých hlin a PP U Strejčkova lomu), jakož i na lokalitě NPR Stra-
bišov-Oulehla, kde bylo v roce 2000 pozorováno 5,2 % takto poškozených listových
růžic.

Hmyzí škůdci byli pozorováni na lokalitě NPR Strabišov-Oulehla, konkrétně šlo o hou-
senky přástevníka mátového (Spilosoma lubricipeda), které okousaly celou růžici vsta-
vače trojzubého. Několikrát byl pozorován v listové růžici této rostliny listopas čárkova-
ný (Sitona lineatus), nebylo však zjištěno žádné zjevné poškození vstavače, dosud je
tedy listopas spíše potenciálním škůdcem. Listové růžice někdy využívají kuklící se hou-
senky např. obalečů, které mohou  způsobit poškození listů či celé rostliny, nebo stepní
druhy pavouků, kteří do nich spřádají kokony s vajíčky. 

Z chorob jsou častější především rzi (NPR Strabišov-Oulehla). Obecně jsou pro rod
Orchis uváděny druhy rzí, jako Melampsora repentis, jejímž druhým hostitelem jsou
vrby, a Puccinia orchidearum-phalaridis, která napadá také chrastici rákosovitou

VSTAVAČ TROJZUBÝ
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Lokalita pH N org C org P2O5 Ca Mg K Na 
aktivní (mg/kg) (%) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)

PPPP  UU  BBííllýýcchh  hhlliinn 7,84 3777,30 3,69 6,22 5951,40 45,80 234,00 3,18
PPPP  UU  SSttrreejjččkkoovvaa  

7,85 3412,90 3,76 10,04 6579,0 88,00 207,20 4,49
lloommuu
NNPPRR  SSttrraabbiiššoovv  

7,73 1714,70 1,82 7,36 5390,00 72,40 167,00 2,71
--  OOuulleehhllaa,,  ppřřeedd..
NNPPRR  SSttrraabbiiššoovv  

7,77 2703,60 2,31 7,49 7593,80 73,00 145,20 2,21
--  OOuulleehhllaa,,  zzaadd..
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BOX 3 Vazba druhu na rostlinná společenstva
Vstavač trojzubý je vázán na xerotermní až semixerotermní travinobylinná spole-
čenstva třídy Festuco-Brometea ve svazu Bromion erecti, který zahrnuje druhově
bohatá bylinná společenstva hlubších minerálně silných půd teplých oblastí. Nej-
častější asociace jsou Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati sensu lato
a Brachypodio-Molinietum (omezeno pouze na Bílé Karpaty). Bednář et Velísek
(1967) popisují na Grygovských kopcích (PP U Bílých hlin a PP U Strejčkova lomu)
společenstvo Bromus erectus – Salvia pratensis a Kudrman (1928) v PR Šévy aso-
ciaci Astragalo austriaci – Brachypodietum pinnati. Dále roste v šipákových a sub-
xerofilních teplomilných doubravách třídy Quercetalia pubescenti-petraeae. 

V zahraničí se vstavač trojzubý Orchis tridentata vyskytuje v porostech Festuci-
on valesiacae, Caricetum humilis, Cariceto humilis-Brachypodietum, Querco-Coti-
netum (Borsos 1966; Moravec et al. 1995).

Obr. 6: Vegetace typická pro výskyt druhu, NPR Strabišov-Oulehla



(Phalaris arundinacea) (Procházka et Velísek 1983). Na lokalitě NPR Strabišov-Oule-
hla bylo také determinováno napadení listové růžice saprofytem (saproparazitem)
z rodu Botrydium či Botridiosporium. Na listových růžicích je taktéž možné již z počát-
ku vegetační sezóny vstavače trojzubého (v září), pozorovat hnědnutí a žloutnutí listů,
jehož příčinu se dosud nepodařilo objasnit. Výjimkou nejsou ani drobné hnědé tečky
či perforace na celé ploše listu, zasychání a hnědnutí špiček největších listů v růžici
či hnědnutí nebo odumírání větší části listové tkáně. 

U vstavačů je velmi výrazná tzv. orchideoidní mykorrhiza. Mykorrhiza probíhá nej-
prve formou obligátní mykotrofie v raných vývojových stadiích (tedy produkce veške-
rých živin přijímaných rostlinou houbovým endofytem), po vytvoření listů pak přechá-
zí k mixotrofii (kombinace produkce vlastních živin a příjmu živin od houbového endo-
fyta). Je prokázána vazba na druh z rodu Rhizoctonium (Procházka et Velísek 1983).
V české literatuře podává obecné shrnutí otázky mykorrhizy u orchidejí Baláž (1999).

Mykotrofie má za následek i časté nahloučení většího počtu rostlin na menší
ploše, protože semenáčky nacházejí v blízkosti mateřských rostlin optimální podmín-
ky. Částečně je dáno shloučení pravděpodobně i vegetativním rozmnožením mateř-
ské hlízy. Díky tomu jsou rostliny obvykle rozmístěny ve více nebo méně bohatých
shlucích a směrem k okraji populace se nacházejí spíše jednotlivé rostliny. Podobný
model je možno vztáhnout i na jednotlivé výskyty druhu v krajině, kde kolem bohaté
lokality vzniká více drobnějších a leckdy dočasných populací (Ellenberg et al. 1991).

VSTAVAČ TROJZUBÝ
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2.  STATUT OCHRANY
Druh je chráněn dle Washingtonské konvence (CITES) – (Úmluva o mezinárodním
obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin). Vsta-
vač trojzubý je řazen do přílohy II CITES a přílohy B k nařízení (ES) č. 338/97. Jedná
se tedy o druh, jehož situace v přírodě není kritická, ale mohla by být ohrožena, pokud
by mezinárodní obchod s ním nebyl regulován. Proto je pro obchodování s tímto dru-
hem v případě dovozu nutné dovozní povolení do EU a vývozní povolení ze třetí země;
v případě vývozu je nutné vývozní povolení nebo rostlinolékařské osvědčení EU. Vsta-
vač trojzubý není předmětem ochrany dalších mezinárodních úmluv. Druh není zařa-
zen v Červeném seznamu IUCN (Walter et Gillet 1997). 

Ve Spolkové republice Německo není druh zákonem chráněn na celostátní úrovni,
v jednotlivých spolkových zemích je klasifikace ohroženosti různá a pohybuje se od
označení druhu za vymřelý po jeho považování za potencionálně ohrožený. Druh je
také uveden v Červeném seznamu Spolkové republiky Německo v kategorii 3 – ohro-
žený (Ludwig et Schnittler 1996). 

V Rakousku neexistuje ochrana druhů na celostátní úrovni, ta spadá plně do kom-
petence jednotlivých federálních států. V jejich rámci nichž je míra ochrany druhu
opět velmi různá. Druh je řazen v Červeném seznamu Rakouska do kategorie 3 –
ohrožený a v pěti regionech je považován za silně ohrožený (Niklfeld et al. 1999).

Ve švýcarském Červeném seznamu patří do kategorie V (vulnerable), tedy zranitel-
ný (Landolt 1991).

Na Slovensku patří dle zákona č. 543/2002 Z. z., o ochrane prírody a krajiny, část-
ka 13, do Seznamu druhů evropského významu, druhů národního významu a priorit-
ních druhů, na jejichž ochranu jsou vyhlašována chráněná území, a do seznamu chrá-
něných rostlin a prioritních druhů (přílohy č. 4 a č. 5 vyhlášky č. 24/2003 Z. z.). V Čer-
veném seznamu kapraďorostů a cévnatých rostlin Slovenska (Feráková, Maglocký et
Marhold 2001) je uveden v kategorii ohrožené (EN – endangered).

V Polsku je považován za vyhynulý druh (Kazmierczakova et Zarzycki 2001). 
V České republice vstavač trojzubý dle § 48 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochra-

ně přírody a krajiny, v platném znění, vyhlásilo MŽP vyhláškou č. 395/1992 Sb. zvláš-
tě chráněným druhem v kategorii kriticky ohrožený druh. V Černém a Červeném
seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka 2001) je uveden v kategorii kriticky ohro-
žený (C1). 

2. Statut ochrany
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Box 4 Zákonná ochrana druhu v ČR
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ZOPK), definuje obecnou
ochranu druhu (§ 5) a zvláštní druhovou ochranu (§ 48), jež se vztahuje na druhy
uvedené ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpi-
sů. Tato vyhláška byla doplněna vyhláškou č. 175/2006 Sb. (v souvislosti s trans-
pozicí směrnice 92/43/EHS došlo k doplnění doposud nechráněných druhů uve-
dených v příloze č. IV této směrnice, včetně kuřičky hadcové, a k jejich zařazení do
odpovídajícího stupně ochrany, do kategorie kriticky nebo silně ohrožený druh). 

Na druhy uvedené ve vyhlášce se vztahují ochranné podmínky uvedené v § 49
ZOPK, který definuje ochranu zvláště chráněných druhů rostlin ve všech jejich pod-
zemních a nadzemních částech a všech vývojových stádiích a rovněž ochranu
jejich biotopu. Je zakázáno tyto rostliny sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit
nebo jinak rušit ve vývoji. Je též zakázáno je držet, pěstovat, dopravovat, prodávat,
vyměňovat nebo nabízet za účelem prodeje nebo výměny. § 48 ZOPK dále uvádí,
že ochrana se vztahuje i na mrtvé jedince zvláště chráněného druhu, jeho část
nebo výrobek z něho. Ze zákazů u zvláště chráněných druhů lze v určitých přípa-
dech povolit v souladu s § 56 ZOPK výjimku. 

Bez patřičného souhlasu je rovněž omezeno vysazování a vysévání uměle vypě-
stovaných zvláště chráněných druhů rostlin, viz § 54 odst. 3 ZOPK. 

Kromě obecné a zvláštní druhové ochrany zakotvené v ZOPK jsou pro zachová-
ní a ochranu populací vstavače trojzubého a jeho stanovišť významné nástroje tzv.
územní ochrany, tj. zvláštní územní ochrana a ochrana evropsky významných loka-
lit jako součásti soustavy Natura 2000.



3.  ROZŠÍŘENÍ

3.1  Celkový areál druhu 
Vstavač trojzubý má mediteránně středoevropský typ areálu s přesahem do orientál-
ní a pontické květenné oblasti. V postglaciálu došlo k migraci z mediteránu podél
západního i východního okraje Alp. Areál druhu dnes sahá od Iberského poloostrova
a francouzského jižního předhůří Alp přes celou Itálii včetně Sardinie, Korsiky, Sicílie
a Malty, přes státy bývalé Jugoslávie, Bulharsko a Rumunsko do Řecka včetně Kréty
a dalších ostrovů a dále až do Albánie a Turecka. Na východ zasahuje areál až po
Krym, Arménii, Izrael, Sýrii, Jordánsko a Libanon (Kazmierczakova et Zarzycki 2001).
Borsos (1966) uvádí, že se druh vyskytuje také v severní Africe při pobřeží Středozem-
ního moře od Alžírska po Tunisko. 

Ve střední Evropě má druh značně disjunktní, ostrůvkovité rozšíření. Roste ve Švý-
carsku, Rakousku, Maďarsku, Slovensku a v České republice. V Německu má na
dolní Odře v okolí města Schwedt nejsevernější oblast výskytu. Ve východním Němec-
ku téměř z poloviny míst dřívějšího výskytu vymizel (Benkert et al. 1998). Vyhynulý je
v Polsku, kde rostl jednak v dolním Poodří v návaznosti na německé lokality, jednak
ve Slezsku (Kazmierczakova et Zarzycki 2001).  

Zahraniční lokality dosahují maxima nadmořské výšky v jižnějších oblastech, nej-
výše položené lokality jsou ve výškách okolo 1 300 m n. m. na Korsice, v Alžírsku,
v jižním Tyrolsku a v Černé Hoře. V pohoří Harghita v Rumunsku roste vstavač trojzu-
bý v nadmořské výšce 800–900 m n. m. 

3. Rozšíření
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Obr. 7: Mapa areálu vstavače trojzubého, převzato z Kazmierczakova et Zarzycki 2001, upraveno. 



3.2  Historické rozšíření v ČR
V rámci flóry ČR představuje druh především submediteránní prvek. Jde o typického
submediteránního migranta, který se na Moravu v postglaciálu rozšířil od jihu (ze slo-
venských lokalit Devínská Kobyla a Malé Karpaty), případně z jihovýchodu přes hře-
ben Bílých Karpat a dále postupoval po obvodových pahorkatinách na obou březích
řeky Moravy. Poté pronikl Moravskou branou až do jižního Polska. Podobně na Slo-
vensku postupoval tento druh především podél Váhu, a to až do podhůří Nízkých
Tater, a podél řeky Nitry se dostal do dalších karpatských pohoří. Historické rozšíření
je zpracováno vyčerpávajícím způsobem Jatiovou et Šmitákem (1996). Pro Bílé Karpaty
přesné údaje o rozšíření uvádějí Tlusták et Jongepierová-Hlobilová (1990).

V ČR druh vymizel z 24 známých historických lokalit, což představuje úbytek 86 %.
Většina lokalit pravděpodobně hostila menší populace či jednotlivé rostliny a záznamy
o nich pocházejí většinou od jediného autora. Většina záznamů pochází z prvních třice-
ti let dvacátého století, výjimkou jsou údaje Resnera ze sedmdesátých a osmdesátých
let 20. století z oblasti střední Moravy. Větší populaci hostily pouze Miliovy louky v Bílých
Karpatech, tato populace však zanikla přímou likvidací. Poslední údaje o výskytu druhu
na této lokalitě pocházejí ze sedmdesátých let 20. století.

Jatiová et Šmiták (1996) shromáždili 133 údajů o 28 lokalitách druhu, přičemž 23
z nich nebylo po roce 1980 potvrzeno. Výskyt druhu byl zaznamenán ve 21 čtvercích
kvadrátového mapování. K těmto datům je však třeba přistupovat kriticky vzhledem
k možným záměnám s jinými druhy.

Jistě není bez zajímavosti, že do současnosti se druh dochoval na nejdéle známých
a nejvíce prozkoumaných lokalitách. Tyto lokality patrně hostily dostatečně početně
bohaté populace schopné vyrovnat se s vlivy rozmanitých vnějších faktorů. Oblastí
výskytu je termofytikum, mezofytikum a částečně i oreofytikum. V termofytiku jsou
zastoupeny tři fytogeografické okresy, v mezofytiku je jich sedm a v oreofytiku jediný.

Hlavními příčinami zániku populací Orchis tridentata na historických lokalitách
byly: přímá destrukce stanovišť druhu, absence vhodného managementu lokalit, apli-
kace hnojiv a sběr rostlin.

3.3  Recentní rozšíření v ČR
V současné době se druh vyskytuje již jen na posledních čtyřech větších lokalitách (NPR
Strabišov-Oulehla, PP U Strejčkova lomu, PP U Bílých hlin, PR Drahy). Další dvě lokality (Starý
Hrozenkov, PP Kaňoury) byly objeveny v letech 2009–2010, zde se však vyskytuje jen jeden
jedinec druhu. Dosud nezodpovězenou otázkou je výskyt na lokalitě ve Vědlicích, kde se dis-
kutuje přítomnost jedinců podobných druhu taxonomicky najasného zařazení vzniklých
pravděpodobně zpětným křížením nelegálně vzniklého křížence vstavače Dietrichova.  

Následující seznam shrnuje všechny současné lokality včetně dat z dlouhodobého
monitoringu druhu, záznamu managementu lokalit a míry současné územní ochrany.
Je nutné podotknout, že meziroční dynamika tohoto druhu je podobně výrazná, jako
je tomu u většiny vstavačů. Počty kvetoucích rostlin v jednotlivých letech kolísají
v desítkách procent v závislosti na různých faktorech prostředí. 
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PPRR  ŠŠéévvyy
Vstavač trojzubý zde byl poprvé pozorován Vítkem v roce 1913 (herbáře Moravského
zemského muzea a Masarykovy university v Brně), nález publikoval Podpěra (1914).
Od roku 1913 až do roku 1982 zde byl druh pravidelně nalézán. Poté byl nalezen jedi-
ný kvetoucí exemplář až v roce 1995 a 2001. Od roku 2001 však druh nebyl ani přes
pravidelné revize na lokalitě nalezen. 

Území bylo dříve využíváno jako louka a pastvina. Kudrman (1928) zmiňuje červen-
cové sečení, spásání části plochy a vypalování travinných porostů, jakož i proschlých
keřů. Od 50. let 20. století pozemky nebyly koseny a zarůstaly dřevinami. V letech
1989–1994 probíhala na lokalitě významnější probírka dřevin. V roce 1992 došlo při
spalování shrabané stařiny k rozšíření ohně na větší část rezervace (cca 3–3,5 ha)

a přilehlá strniště polí. Management
s likvidací dřevinných porostů zde probí-
hal v 90. letech 20. století, aktivity však
byly poté utlumeny. V roce 2000 byla pro-
vedena likvidace náletu akátu, osiky
a vůbec keřového a stromového patra
s cílem ponechat 8–10 metrů široký
ochranný lem na horní hraně území
a 2–4 m široký ochranný pás křovin v pro-
storu stromořadí topolů na spodní hraně
území. Od roku 2000 byla větší část loka-
lity ponechána ladem až do roku 2006,

kdy proběhlo z cca 1/3 rezervace masivní odstranění křovin, které ji zarůstaly.
V letech 2006–2007 lokalita zažila „renesanci“, jelikož byla v podstatě celá zarůsta-
jící část PR zbavena křovin. 

Dnes jsou v rámci realizovaných opatření vzhledem k rozsahu lokality postupně
likvidovány nálety křovin a lokalita je částečně sečena. Pravidelně je každoročně 1x
sečena třetina lokality tak, aby v tříletém cyklu byla celá lokalita pokosena. 

Lokalita PR Šévy je chráněna v rámci soustavy Natura 2000 jako EVL Šévy
(CZ0624097), důvodem je výskyt koniklece velkokvětého a společenstev panonských
sprašových stepních trávníků, polopřirozených suchých trávníků a facií křovin na váp-
nitých podložích. Přírodní rezervace, vyhlášená kvůli bohatství stepní květeny, náleží
pod správu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 

NNPPRR  SSttrraabbiiššoovv--OOuulleehhllaa
Druh zde byl poprvé zjištěn v roce 1933 (Zavřel 1969) a poté od padesátých let
poměrně pravidelně pozorován až do současnosti. Na začátku druhé poloviny
padesátých let minulého století zde vlivem chybějícího managementu začala
početnost vstavače trojzubého klesat. Z ústního sdělení J. Šmitáka je známo, že 
v 70. letech minulého století zde kvetlo pouze několik desítek exemplářů. V roce
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Obr. 9: Fotografie PR Šévy
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1981 zde bylo nalezeno celkem 120 exemplářů, v roce 1992 až 142 exemplářů.
Negativní vliv na populaci mělo v roce 2005 vyrýpnutí jednoho jedince a v roce
2008 celkem tří kusů. Od roku 1997 až dodnes má velikost populace díky prová-
dění pravidelného vhodného managementu mírně vzestupný trend, dosavadní
maximum 513 kvetoucích rostlin dosáhla populace v roce 2006. V roce 2010
nebyl management pro populaci vstavačů na lokalitě optimální, kvetlo zde pouze
227 rostlin. 

V současnosti se jedná o nejbohatší lokalitu s Orchis tridentata v ČR a o jedinou
populaci, která je vitální a šířící se. Vývoj početnosti populace zobrazuje graf 1. Detail-
ní analýzu výsledků monitoringu z let 1997-2010 v NPR Strabišov-Oulehla shrnuje
článek připravovaný k publikaci v časopise Příroda 31 (2011).

Pravidelný management je na lokalitě prováděn od roku 1997. Situace na lokalitě
se začala zlepšovat až po odstranění porostů svídy krvavé (Cornus sanguinea). Na
lokalitě je v rámci podpory druhu realizován pravidelný management formou sečení

1x ročně až 1x za dva roky. Plochy se třti-
nou křovištní či jinak degradované jsou
sečeny 2x ročně. Do roku 2004 probíhalo
sečení lokality střídavě, jeden rok na části
Přední Oulehla, druhý rok na části Zadní
Oulehla, vždy v pozdním letním termínu
(po 1. 7.), tedy v době dozrálých tobolek
vstavače trojzubého.

Od roku 2004 je realizována celoplošná
mozaikovitá seč s každoročním vynechá-
ním cca 30–50 % plochy nesečené. Termí-
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Obr. 11: Fotografie NPR Strabišov-Oulehla

rok

po
če

t (
ks

)

Graf 1: Trend početnosti populace vstavače trojzubého na lokalitě NPR Strabišov-Oulehla, 
od roku 2010 není zjišťován počet všech rostlin 



ny seče a sečení 2x ročně jsou stejné, jako byly do roku 2004. Plochy s degradovanou
vegetací jsou v současnosti sečeny pravidelně 2x ročně (v červnu a v srpnu). V roce
2006 a 2007 proběhlo na lokalitě vyřezání části rozrůstajících se dřevin. Průběžně jsou
likvidovány náletové borovice a výmladky ostatních křovin. Úklid posečené biomasy je
prováděn pomocí obraceče sena, který zároveň citlivě rozrušuje vegetační kryt na loka-
litě, což má pozitivní vliv na populaci vstavače trojzubého.  

Lokalita NPR Strabišov-Oulehla je chráněna v rámci soustavy Natura 2000 jako
EVL Strabišov-Oulehla (CZ0624069), důvodem ochrany je zařazení mezi významná
prioritní naleziště vstavačovitých, výskyt střevíčníku pantoflíčku a společenstev polo-
přirozených suchých trávníků a facií křovin na vápnitých podložích. Národní přírodní
rezervace, která je ve správě Správy CHKO Litovelské Pomoraví a KS Olomouc, byla
vyhlášena ze shodných důvodů.  

PPPP  UU BBííllýýcchh  hhlliinn,,  PPPP  UU SSttrreejjččkkoovvaa  lloommuu
První zmínka o výskytu druhu na lokalitě pochází z roku 1860 (Makowsky), publiko-
vána byla Podpěrou (1911). Obě přírodní památky jsou často vnímány jako jediná
lokalita druhu s názvem Grygovské kopce. Od počátku minulého století zde byl druh
nepravidelně pozorován. Od roku 1997 je vstavač trojzubý pravidelně monitorován,
přičemž počet jedinců za posledních 10 let nepřesáhl 20 exemplářů. Populace je
slabá a v posledním desetiletí je ohrožována ilegálním odběrem rostlin z lokality (r.
1996 – 5 rostlin, r. 1998 – 2 rostliny, r. 2006 – 2 rostliny). Závažným problémem
a zároveň i příčinou poškození rostlin na těchto lokalitách je každoroční pošlapání
jedinců vstavače trojzubého (zejména v roce 2008, v roce 2010 došlo k ulomení 
1 jedince). To je způsobeno zvýšenou návštěvností území, a to nejen v jarních měsí-
cích v době květu koniklece velkokvětého. Obě lokality mají malou rozlohu, takže
dopad vysoké návštěvnosti je velký. V letech 2009 a 2010 byla na lokalitě instalová-
na ohrádka proti pošlapání rostlin. V roce 2010 zde kvetlo celkem 5 rostlin, z nichž
dvě plodily.

Populace vstavače trojzubé-
ho na této lokalitě v současné
době stagnuje. Jedná se přede-
vším o malé počty kvetoucích
rostlin a následně o téměř nulo-
vé počty dozrálých tobolek.
Nízká produkce semen je pro
populaci druhu fatální. Vývoj
početnosti populace zobrazuje
graf 2.

Management PP U Strejčko-
va lomu zde byl zahájen v roce
1992 formou seče a částečné-
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Obr. 12: Fotografie PP U Strejčkova lomu



ho odstranění dřevin. Větší část plochy území PP byla v historii výrazně ovlivněna těž-
bou vápence, která poškozovala stepní porosty až do počátku 20. století. Následně
bylo území využíváno jako pastvina a menší části byly dokonce ornou půdou. Posled-
ních několik desetiletí bylo území ponecháno téměř bez zásahu. V roce 1983 byl na
ploše 0,2 ha nelegálně stržen drn buldozerem a povrch byl zničen průjezdy těžkých
nákladních vozidel. Stav k roku 1980 včetně negativních vlivů popisuje Resner
(1980). 

Území PP U Bílých hlin bylo v historii využíváno převážně jako pastvina. V roce
1955 byla větší část chráněného území zničena vrtnými pracemi. Až do roku 1973
byla část pozemků využívána jako pole. 

Od roku 1992 do roku 1999 probíhalo na obou lokalitách pravidelné sečení
mimo plochy s výskytem vstavače trojzubého. Sečení bylo realizováno 1x–2x
ročně dle charakteru vegetace. Bylo prováděno vesměs nevhodně zahradními
traktůrky. Od roku 1999 probíhá pravidelné sečení a redukce křovin i na plochách
s výskytem vstavače trojzubého. Sečení je prováděno 1x ročně v termínu po 1. 7.,
plochy po vyřezání křovin jsou sečeny 2x ročně (v červnu a v srpnu). Od roku 2004
se podařilo upravit způsob managementu ve prospěch vstavače trojzubého –
seká se lištovou sekačkou, pracuje se s obracečem sena. Podařilo se výrazně sní-
žit zastoupení agresivních druhů travin. V současnosti je na obou lokalitách rea-
lizován pravidelný management formou sečení 1x ročně, v případě zanedbaných
ploch 2x ročně. 

Lokalita PP U Bílých hlin je chráněna v rámci soustavy Natura 2000 jako EVL
U Bílých hlin (CZ0712192), stejně i PP U Strejčkova lomu jako EVL U Strejčkova lomu
(CZ0712193). Předmětem ochrany obou EVL je výskyt koniklece velkokvětého. Obě
přírodní památky, vyhlášené kvůli výskytu unikátních rostlinných společenstev, spa-
dají pod správu Krajského úřadu Olomouckého kraje.

VSTAVAČ TROJZUBÝ
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Graf 2: Trend početnosti populace vstavače trojzubého na lokalitách PP U Bílých hlin 
a PP U Strejčkova lomu (Grygovské kopce)
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PPRR  DDrraahhyy
První historický údaj o výskytu druhu z roku 1955 nepochází přímo z lokality Drahy,
ale z lokality Horní Němčí, která leží jen 1 km jihovýchodně od PR Drahy. Až v roce
2004 došlo na Drahách k prvnímu nálezu tří jedinců vstavače trojzubého (Pavel

Garaj). Od té doby je populace každoroč-
ně monitorována. Populace byla pravdě-
podobně založena výsevem semen z loka-
lity NPR Strabišov-Oulehla (ústní sdělení
Ing. Hrabec). I na této lokalitě je výrazným
negativním vlivem pošlap rostlin (např.
2008). V roce 2010 zde kvetla pouze
jedna rostlina, která následně neplodila. 

Jedná se o malou populaci, jejíž vývoj
je těžko předvídatelný. Obecně se zdá, že
by do budoucna populace mohla prospe-
rovat, především díky dosavadnímu růstu

celkového počtu jedinců. Vývoj početnosti populace zobrazuje graf 3. 

V minulosti byla lokalita využívána jako extenzivní pastvina, na níž byl dobytek
často přeháněn. V 80. letech byla lokalita ponechána ladem a značně zarostla nále-
tem hlohu, borovice a na vlhčích místech olší. V 90. letech 20. století byla větší část
náletu odstraněna a pastva probíhala po roce 1998 v horní části PR, v roce 2003 zde
byla zahájena pastva ovcí a koz. Část lokality s výskytem druhu se pravidelně seče od
konce 80. let 20. století 1x ročně během července, seno je vyhrabáno a odvezeno
mimo území (cca 4 ha). Tato plocha je ve výborném stavu, s bohatým výskytem vsta-
vačovitých i dalších chráněných druhů rostlin. Lze předpokládat, že se zde může
v budoucnu populace Orchis tridentata příznivě vyvíjet, pokud zde bude i nadále
zajištěn vhodný management stanoviště. 

VSTAVAČ TROJZUBÝ

26

Obr. 14: Fotografie PR Drahy
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Graf 3: Trend početnosti populace vstavače trojzubého na lokalitě PR Drahy
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Lokalita Drahy je chráněna jako přírodní rezervace kvůli přítomnosti společenstev
bělokarpatských luk a pastvin. V rámci soustavy Natura 2000 je PR Drahy součástí
EVL Bílé Karpaty (CZ0724090). Lokalita je spravována Správou CHKO Bílé Karpaty.

LLookkaalliittyy  nnoovvěě  nnaalleezzeennéé  vv lleetteecchh  22000099––22001100
SSttaarrýý  HHrroozzeennkkoovv  
V roce 2009 zde byli zaznamenáni tři jedinci (trs) vstavače trojzubého (Filip Laštovic).

V roce 2010 byly nalezeni opětovně tři
kvetoucí jedinci a další dva sterilní
jedinci (trs). Všechny tři kvetoucí rostli-
ny byly následně relativně plodné, tj.
s více než 50 % nasazených tobolek
z květenství. 

Management lokality se provádí
mozaikovitě sečí.

Lokalita se nachází v místě bývalé-
ho lomu, je součástí EVL Bílé Karpaty
(CZ0724090) a CHKO Bílé Karpaty,
jejíž Správa o ni pečuje.

PPPP  KKaaňňoouurryy  
V roce 2010 zde kvetla jedna rostlina
(Pavla Mládková), lokalitu je nutno
v roce 2011 revidovat a nejsou pro ni
dosud sebrány dostatečné informace.

Management lokality se provádí
jednou za sezónu sečí.

Lokalita se nachází v blízkosti PP
Kaňoury a je součástí CHKO Bílé Kar-
paty, jejíž Správa o ni pečuje. 

VSTAVAČ TROJZUBÝ
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Obr. 17: Fotografie lokality PP Kaňoury 

Obr. 16: Fotografie lokality Starý Hrozenkov
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LLookkaalliittaa  vvýýsskkyyttuu  ttaaxxoonnoommiicckkyy  nneejjaassnnýýcchh  jjeeddiinnccůů
VVěěddlliiccee  

Lokalita Vědlice je diskutovanou lokalitou výskytu druhu, jehož taxonomické zařa-
zení je sporné. Lokalita se nachází v Českém středohoří. Jedná se o dlouhodobě zná-
mou lokalitu se silnou populací vstavače osmahlého (Orchis ustulata). Tento druh byl
v roce 1989 opylen brylkami vstavače trojzubého původem z Devínské Kobyly (Dundr
et Vlačiha 2002). Tato aktivita byla realizována nelegálně a vede pravděpodobně
k poškození nebo oslabení jedné z nejsilnějších populací vstavače osmahlého
v rámci ČR a je odsuzována odbornou i laickou ochranářskou veřejností. V letech
2009 a 2010 zde byli zaznamenáni jedinci podobní vstavači trojzubému. Usuzuje se,
že se zde pravděpodobně zpětným křížením separuje linie vstavače podobného vsta-
vači trojzubému. 

Problematika je v současné době studována AOPK ČR ve spolupráci s Přírodově-
deckou fakultou UK v Praze a jsou zpracovávány odborné podklady pro posouzení
vlivu populace vstavače Dietrichova na populaci vstavače osmahlého. 
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31

Obr. 20: Fotografie lokality Vědlice
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4.  PŘÍČINY OHROŽENÍ DRUHU

Údaje o příčinách ohrožení druhu pocházejí z vlastních terénních zjištění a z práce
Jatiové et Šmitáka (1996).

DDeessttrruukkccee  llookkaalliitt
V minulosti zanikla řada lokalit přímou likvidací lidskou činností – rozoráváním past-
vin, zalesňováním, zástavbou, skládkováním. 

Stávající lokality jsou takřka všechny součástí EVL a většina je součástí zvláště
chráněných území, proto k tomuto typu disturbancí způsobených člověkem již vět-
šinou nedochází.

AAbbsseennccee  vvhhooddnnééhhoo  mmaannaaggeemmeennttuu  llookkaalliitt
Na všech původně obhospodařovaných lokalitách přineslo ukončení pastvy či seče
pro vstavač trojzubý negativní změny vegetačních, světelných i půdních podmínek
stanoviště. Po skončení extenzivní pastvy nastaly sukcesní změny provázené zarůstá-
ním křovinami a konkurenčně zdatnějšími druhy bylin a travin. Tyto kompetičně zdat-
nější a vitálnější expanzivní druhy v posledních desetiletích populace vstavače trojzu-
bého významně ohrožovaly. 

Momentálně je na všech větších lokalitách realizován management s cílem blo-
kovat sukcesi. Management spočívá v pravidelném kosení většiny porostů drobnou
mechanizací a křovinořezy v intervalu 1–2 roky. Zároveň probíhá i likvidace křovin.
Významné pro prosperitu druhu se jeví narušování svrchní struktury vegetačního
krytu, které simuluje obraceč píce. Optimální management pastvou nelze vzhle-
dem k tomu, že lokality jsou drobné a disjunktivně situované, efektivně
zajistit. Nesprávně provedená pastva a seč patří mezi další faktory, které mohou
populace vstavače negativně ovlivnit, proto je důležité zvolit správný management
lokalit velmi citlivě.

AApplliikkaaccee  hhnnoojjiivv  aa bbiioocciiddůů
Potenciálním nebezpečím je absence zasakovacích pásů nad chráněnými územími či
absence ochranného pásma okolo celého území formou trvalého travního porostu,
která by bránila nadměrným přísunům živin ze zemědělsky obhospodařovaných ploch
v okolí. Vyšší přísun živin způsobuje zarůstání konkurenčně zdatnějšími druhy. Prob-
lematická je také aplikace různých typů biocidů, které mohou ohrozit vlastní popula-
ci druhu nebo jiné klíčové složky bioty (opylovači apod.).

Všechny současné lokality druhu jsou přímo ohrožovány nadměrnými vstupy živin
do biotopu – přímým hnojením či splachy z okolí a úlety práškových hnojiv při letec-
kém, ale i pozemním ošetřování okolních pozemků. Nad všemi lokalitami jsou pole
bez dostatečného ochranného pásma, především nad lokalitou PP U Bílých hlin. 

4. Příčiny ohrožení druhu
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SSbběěrr  rroossttlliinn
Závažným faktorem poškozujícím druh je ilegální odběr rostlin, a to jak jejich květen-
ství, tak i celých jedinců. 

Rok 1996 byl kritický pro vstavač trojzubý na Grygovských kopcích, protože došlo
k nelegálnímu odběru 5 rostlin z PP U Bílých hlin neznámým pachatelem. Jednalo
se o profesionálně provedený odběr s větším balem zeminy ve fenologicky nejvhod-

nějším období pro odběr hlíz vstavačů.
Situace se na lokalitě opakovala v roce
2006, kdy byly vyryty v době květu 2
rostliny (shluk 2 růžic). V roce 1998 byl
proveden odběr 2 exemplářů rostlin
v době květu, tentokráte v PP U Strejčko-
va lomu. V NPR Strabišov-Oulehla byla
jedna rostlina vyrýpnuta v roce 2005
a alespoň tři rostliny v roce 2008. Vzhle-
dem k současnému celkovému počtu
237 kvetoucích rostlin v roce 2010
v celé ČR se jedná o velmi důležitou pří-
činu ohrožení. Jediným možným způso-

bem odstranění této příčiny ohrožení je výchova a osvětové aktivity seznamující
veřejnost s druhem a jeho ochranou a ukazující důsledky takovéhoto jednání. 

PPoošškkoozzoovváánníí  rroossttlliinn  sseeššllaappeemm
Následkem nadměrné návštěvnosti lokalit dochází k mechanickému poškozování
rostlin sešlapem. To způsobuje snížení jejich vitality a následný pokles reprodukční
úspěšnosti populace. 

Sešlap je problematic-
ký na většině lokalit. Na
lokalitě Drahy či Grygov-
ské kopce jsou rostliny
poškozovány sešlapem
pravidelně. V roce 2010
byla v PP U Bílých hlin
sešlapem dokonce ulo-
mena dospělá kvetoucí
rostlina, proto zde byla
v dubnu téhož roku umís-
těna ochranná ohrádka,
jejímž cílem bylo tomuto
způsobu poškození rost-
lin zamezit.   

VSTAVAČ TROJZUBÝ
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Obr. 22: Dokumentace záměrného
poškozování populace

Obr. 23: Vyznačení lokality výskytu druhu proti intenzivnímu
sešlapu



5.  OCHRANA A PODPORA DRUHU

Příslušnost k zajištění péče o zvláště chráněná území vyplývá ze Zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny (ZOPK). Pro území přírodní památky (PP) a přírodní
rezervace (PR) je orgánem ochrany přírody místně příslušný krajský úřad. V případě
lokalit s výskytem vstavače trojzubého jsou to Krajský úřad Jihomoravského kraje,
Krajský úřad Olomouckého kraje a Krajský úřad Ústeckého kraje. Pro lokality náleží-
cí územně do chráněných krajinných oblastí (CHKO) nebo národních kategorií malo-
plošných zvláště chráněných území (národní přírodní památka – NPP, národní přírod-
ní rezervace – NPR) jsou orgánem ochrany přírody jednotlivé správy CHKO. Pro loka-
lity s výskytem vstavače trojzubého jsou tedy takovými orgány Správa CHKO Litovel-
ské Pomoraví a KS Olomouc a Správa CHKO Bílé Karpaty. Kontakty na tyto instituce
jsou uvedeny v závěru metodiky. 

Při realizaci managementu, monitoringu a speciálních opatření pro záchranu
druhu často orgány ochrany přírody spolupracují s nevládními organizacemi, univerzi-
tami, muzei a konkrétními odborníky na dané skupiny či druhy. Z významných organi-
zací podílejících se na ochraně vstavače trojzubého je třeba zmínit sdružení Sagitta-
ria – sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, které realizuje management něko-
lika lokalit a provádí monitoring druhu na území celé České republiky. Kontakt na
sdružení je v závěru publikace. 

Následující kapitola shrnuje opatření, která jsou pro ochranu druhu a jeho lokalit
vhodná a doporučená. 

5.1   Péče o biotop

EExxtteennzziivvnníí  ppaassttvvaa
Pastvou dochází zejména k výběrovému a průběžnému odstraňování biomasy, k roz-
rušování drnu a tím i k vytváření nových plošek pro klíčení a úspěšné uchycení seme-
náčků nejen vstavače trojzubého, ale i dalších druhů rostlin. Jedná se o nejvhodněj-
ší typ managementu lokalit vstavače trojzubého, který zabezpečí jak prosperitu
zájmového druhu, tak i celého dnes již poměrně vzácného společenstva druhů,
jejichž příznivý vývoj a stav koreluje právě s tímto typem managementu. Optimální je
extenzivní pastva kombinovaného stáda ovcí a koz realizovaná v jarním období (kvě-
ten, červen). Při pastvě je nutné zamezit vydupání rostlin vstavače trojzubého pasou-
cími se zvířaty zhotovením ohradníků kolem ploch s výskytem druhu ještě před zahá-
jením pastvy. V případě pasení na lokalitách je třeba provádět dosečení nedopasků
a ploch záměrně z pastvy vynechaných, kromě ploch, které jsou určeny k dozrání
semen později plodících druhů, a ploch se živnými rostlinami pro hmyz. 

5. Ochrana a podpora druhu
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SSeečč
Seč je zástupným způsobem péče o biotop v době, kdy se nedaří zajistit pastvu, a záro-
veň doplňkem pastvy na méně vypásaných či dočasně nevypásaných plochách s výsky-
tem vstavače trojzubého. Je vhodné provádět sečení travnatých ploch a míst po likvida-
ci dřevin v termínu přibližně od poloviny července (po dozrání tobolek) do začátku září
(sečení po 10. 9. již může poškodit rašící rostliny vstavače, a proto je krajně nevhodné)

v závislosti na typu vegetace. Pokud je nutné provést sečení později, je nezbytné vyzna-
čit plošky s výskytem vstavačů a ponechat je bez zásahu. Biomasu je třeba následně
likvidovat mimo plochu. Sečení by mělo být prováděno lehkou mechanizací – ručně
vedenou sekačkou či křovinořezem. Seč by měla být prováděna mozaikovitě s vynechá-
ním cenných částí vegetace pro vysemenění rostlin a s vynecháním živných ploch pro
hmyz, a to na 10–50 % celkové plochy lokality. Seč je vhodné provádět 1x za 2 roky na
místech s nezapojenou vegetací s nízkou produkcí biomasy. Na druhově bohatých plo-
chách xerotermních a subxerotermních trávníků by se seč měla provádět 1x ročně a 2x
ročně by se měla realizovat na plochách po vyřezání náletových dřevin či na degradova-
ných plochách s výskytem ruderální a expandující vegetace (ovsík, třtina). 

LLiikkvviiddaaccee  ppoorroossttůů  nnáálleettoovvýýcchh  aa zzmmllaazzuujjííccíícchh  ddřřeevviinn
Na všech lokalitách stále dochází k rozrůstání zbylých křovin, kořenových výmladků
a náletu, z tohoto důvodu je nezbytné náletové a zmlazující dřeviny pravidelně vyře-
závat. Každoročně je nutné likvidovat výmladky zmlazujících dřevin na plochách po
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jejich vyřezání a v místech jejich náletu. Dále je potřeba tlumit rozrůstající se pone-
chané ostrůvky a lemy křovin. V zarůstajících částech lokalit je vhodné postupně zvět-
šovat plochu travinobylinné vegetace na úkor křovin a postupně tak vytvářet vyváže-
nou mozaiku těchto dvou typů vegetace. Řezné plochy dřevin je vhodné lokálně zatřít
koncentrovaným roztokem herbicidu (Roundup, Kaput, Dominator) proti jejich zmla-
zení v případě, že následující rok nebude zajištěna opakovaná seč této plochy ales-
poň 2x ročně. Redukci křovin je žádoucí provádět buďto v době vegetačního klidu,
nebo v létě po dozrání tobolek vstavače trojzubého – tedy v době sečí. Při aplikaci
herbicidu na dřeviny na podzim (kdy je likvidace dřevin herbicidem nejúčinnější) totiž
hrozí poničení rašících listových růžic vstavače trojzubého. 

NNaarruuššoovváánníí  vveeggeettaaččnnííhhoo  kkrryyttuu
Pakliže na lokalitě dominuje sečení jako zástupný typ managementu za pastvu, je
nutné zajistit přiměřenou disturbanci vegetačního krytu jako simulaci pastvy. Narušová-
ní vegetačního krytu má velmi pozitivní vliv na vzcházení semenáčků druhu. Jako velmi
efektivní se osvědčilo používání obraceče píce (sena), který při shrabování nasušené
biomasy v době úklidu po seči (červenec/srpen – září) částečně narušuje drn a půdní
povrch. Jedná se o zásah technicky realizovatelný v těžkém terénu všech lokalit. Případ-
ně lze aplikovat jiné metody, např. vyhrabávání kovovými hráběmi, použití bran apod.

5.2  Péče o druh 
Aktivní podpora druhu formou výsevů a výsadeb je v současnosti silně limitována přítom-
ností jediné silnější populace druhu v rámci celé České republiky, a tou je NPR Strabišov-
Oulehla. V případě využití této populace jako zdroje rostlin či semen může hrozit její poško-
zení. Posilování menších populací je proto možné jen ve velmi omezené míře za podmínky
získání výjimky dle §56 zák. 114/1992Sb. udělené příslušným orgánem ochrany přírody.
Pro případné posílení populací by měly by být prioritou současné populace druhu na loka-
litách PP U Strejčkova lomu, PP U Bílých hlin, PR Drahy a případně i PR Šévy. K zakládání
nových populací by mělo být přistoupeno až po stabilizaci populací stávajících.

Pro posílení populací druhu nelze v současnosti využít ani kultivace rostlin ex situ,
úspěšná metoda kultivace druhu nebyla dosud vyvinuta. Lze také uvažovat o kultiva-
ci druhu in vitro ze semen a adaptaci vzniklých rostlin na přírodní podmínky, opět
však zůstává problém s absencí ověřené metody a zdroje semen. 

V současné době je jediným možným opatřením pro ochranu druhu kvalitní osvě-
ta veřejnosti, zejména informace o vzácnosti rostlin a jejich značném poškozování
pošlapem a vyrýváním.   

5.3  Monitoring
Monitoring výskytu a početnosti populací druhu je jedním z nejdůležitějších opatření,
které dává informaci o stavu a trendech ve vývoji populací druhu a efektivitě prová-
děného managementu. 

5. Ochrana a podpora druhu
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U mnoha druhů orchidejí je tradičně prováděn monitoring formou každoročního
sčítání všech kvetoucích jedinců. Kvetoucí jednici jsou ve vegetaci většinou snadno
viditelní, a proto jsou souhrnná čísla velmi přesná. U orchidejí se mohou meziroční
srovnání počtu jedinců velmi lišit vzhledem k přirozeným kolísání populací z vnitropo-
pulačních důvodů, odlišným klimatickým podmínkám či realizovanému managemen-
tu. Pro populace orchidejí je proto je třeba data o velikosti populace interpretovat za
více let a počítat s nárůstem i úpadkem početnosti jedinců, který není ovlivněn pouze
stavem biotopu. 

Monitoring výskytu a četnosti vstavače trojzubého je v rámci celé ČR prováděn od
roku 1997, vždy v první květnové dekádě, kdy druh kvete. Vzhledem k malému počtu
jedinců a zvažování realizace záchranného programu byl v letech 1997 – 2009 rea-
lizován intenzivní monitoring druhu, tedy zaznamenávání vegetativních i kvetoucích
jedinců vstavače trojzubého na všech jeho známých lokalitách. Všichni nalezení
jedinci byli označeni nerezovými štítky se specifickým číslem a jejich poloha byla
zakreslena do mapy. To umožňovalo individuálně sledovat vývoj každého jedince.
Zároveň byla v těchto letech provedena i biometrická měření jedinců (počet listů,
šířka listové růžice, výška kvetoucí rostliny, délka květenství, počet květů v květenství
a počet zralých tobolek). Kromě toho byl pozorován stav rostliny (poškození okusem,
plísní či jinak) a v době květu byli pozorováni potencionální opylovači. 

V roce 2010 došlo ke změně metodiky monitoringu v NPR Strabišov – Oulehla. Na
této lokalitě bylo přistoupeno k extenzivní formě monitoringu, tedy pouze ke sledová-
ní kvetoucích jedinců včetně počtu květů a tobolek. Rostliny jsou i nadále označová-
ny štítky. 

VSTAVAČ TROJZUBÝ
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6.  ZÁVĚR

Předkládaná metodika představuje současný pohled na problematiku ochrany druhu
vstavače trojzubého, shrnuje známé poznatky o jeho biologii a ekologii a definuje sta-
tut ochrany v ČR i na mezinárodní úrovni. Metodika se snaží popsat všechny známé
příčiny ohrožení druhu a jeho lokalit a navrhuje konkrétní řešení, jak je omezit nebo
jim zcela zabránit. Součástí publikace je podrobný popis všech známých lokalit druhu
včetně výsledků monitoringu z let 1997–2010. Pro čtenáře mají velký význam také
kontaktní údaje na místně příslušné orgány ochrany přírody.

V úvodním slově k této publikaci byly vysvětleny důvody rozhodnutí o nerealizaci
záchranného programu. Je však třeba zdůraznit fakt, že absence záchranného pro-
gramu vstavače trojzubého na celostátní úrovni neznamená upuštění od aktivní
ochrany druhu. Příslušným orgánům ochrany přírody může tato metodika pomoci při
rozhodování o opatřeních na lokalitách s výskytem vstavače trojzubého a při jejich
praktické realizaci.  

6. Závěr
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Slavomír Dostalík
Sagittaria – Sdružení pro ochranu přírody
střední Moravy
Lipové náměstí 3
783 36 Křelov-Břuchotín
e-mail: sagittaria@volny,cz

Vlastik Rybka
Botanická zahrada hl. m. Prahy
Nádvorní 134, 171 00 Praha 7 – Troja
e-mail: vlastik.rybka@botanicka.cz 

Jana Zmeškalová 
AOPK ČR, Oddělení záchranných progra-
mů ohrožených druhů
Nuselská 34, 140 00 Praha 4
e-mail: zachranneprogramy@nature.cz

7.2  Státní organizace ochrany přírody

AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY
A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY 
(AOPK ČR)
www.nature.cz (zde lze nalézt kontakty
na botaniky na jednotlivých pracovištích)

AOPK ČR – ředitelství
Nuselská 39, 140 00 Praha 4
tel.: 241 082 111 (ústředna)
e-mail: aopkcr@nature.cz

Správa CHKO Litovelské Pomoraví
a Krajské středisko Olomouc
Husova 5, 784 01 Litovel

tel.: 585 344 156-7
e-mail: litpom@nature.cz

Správa CHKO Bílé Karpaty
a Krajské středisko Zlín
Nádražní 318, 763 26 Luhačovice
tel.: 577 119 626-8
e-mail: bilekarp@nature.cz

Detašované pracoviště Zlín
Zarámí 88, 760 41 Zlín
tel.: 577 653 520
e-mail: zlin@nature.cz

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
tel.: 541 651 111
www.kr-jihomoravsky.cz

Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
tel.: 585 508 111
www.kr-olomoucky.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: 475 657 111
www.kr-ustecky.cz

7.3  Nevládní organizace

Sagittaria – sdružení pro ochranu 
přírody střední Moravy
Lipové náměstí 16/3
783 36 Olomouc-Křelov
tel.: 585 228 438
e-mail: sagittaria@volny.cz
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Obr. 25: lokalita druhu u Starého Hrozenkova
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