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Obr. 1. Zlatobýl kanadský (Solidago canadensis), druh, který při mapování ukázal být třetím
nejhojnějším. Fotografie byla pořízena na břehu Horoměřického potoka u Horoměřic (Autor
fotografie: Ladislava Paštová).
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Stručný popis cílů projektu a očekávaných výstupů

Jedná se o pilotní projekt zjišťování výskytu nejrozšířenějších invazních rostlin na území
města Prahy a přilehlého okolí. Mapování je soustředěno především na levostranné přítoky
řeky Vltavy.
Hlavní cíle:
1. Zmapovat výskyt a velikosti populací konkrétních zástupců invazních neofytů podél devíti
Pražských vodních toků včetně všech jejich přítoků a úseku silnice R4.
2. Působit na veřejnost nejen městských částí, kterých se projekt dotýká, ale i veřejnost širší,
informovat je o problematice nepůvodních druhů na našem území, o možnostech nakládání
s těmito druhy a zároveň se snažit o prevenci v zavlékání a vysazování těchto druhů na
zahradách, soukromých pozemcích, ale i ve volné krajině.
Konkrétní plánované výstupy:
1. Hlavním výstupem projektu bude terénní mapování a následná digitalizace dat
v prostředí programu GIS – vytvoření map rozšíření jedenácti nejproblémovějších invazních
neofytů v povodích devíti menších vodních toků města Prahy a okolí, ze kterého do ní
přitékají. Monitoring navíc proběhne také v okolí části silnice R4, kde se v poslední době ve
velkém šíří bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum). Terénní mapy budou
převedeny do v programu GIS do digitální podoby, aby nadále mohly sloužit Odboru městské
zeleně a odpadového hospodářství magistrátu města Prahy jako podkladové materiály
k dalšímu nakládání s těmito druhy.
2. Součástí výstupu bude jednoduchá analýza rozšíření mapovaných druhů.
3. Bude uspořádán 1 seminář (předpokládaná účast cca 25 osob). Seminář bude zaměřen na
pracovníky státní správy a měl by vést ke zvýšení informovanosti o problému, o projektu a
měli by se dozvědět, jak s těmito druhy na území jejich pravomoci nakládat.
4. Celý projekt (výskyt druhů v terénu a seminář) bude fotograficky zdokumentován.
5. Bude uveřejněno minimálně 15 informačních, osvětových a propagačních článků
týkajících se samotného projektu i problematiky invazních rostlin obecně.


Realizované aktivity

Terénní mapování:
Ve vegetační sezóně roku 2014 (od července – počátku října) proběhlo terénní mapování.
Zapisováno bylo celkem jedenáct vybraných nejproblematičtějších invazních druhů.
Mapování prováděli studenti magisterského a doktorského studia botaniky na Karlově
univerzitě, kteří byli ještě na počátku projektu (konec června 2014) proškoleni a seznámeni
s metodikou práce.
Pracovníci prozkoumali 160 říčních kilometrů všech levostranných přítoků Vltavy a
jednoho přítoku Berounky v Praze (od Únětického potoka s ústím u Roztok u Prahy na severu
po Radotínský potok s ústím v Radotíně na jihu). U každého potoka věnovali pozornost všem
přítokům a prošli a prozkoumali i jejich břehy. Kilometrů vodních toků bylo tedy zmapováno
daleko více. Zvláštní pozornost byla věnována silnici R4 od Mníšku pod Brdy (s hlavním
zřetelem na průzkum jeho okolí) v okrese Praha-západ po Lahovice v oblasti hlavního města
Prahy, kde se v současné době šíří bolševník velkolepý.

V terénu byly zapisovány i jiné nepůvodní druhy rostlin, které zmiňujeme ve shrnutí
výsledků na konci zprávy.
Metodika práce v terénu:
Mapované druhy a používané zkratky:
Acer negundo – javor jasanolistý – AN
Ailanthus altissima – pajasan žláznatý – AA
Heracleum mantegazzianum – bolševník velkolepý – HM
Impatiens glandulifera – netýkavka žláznatá – IG
Impatiens parviflora – netýkavka malokvětá – IP
Reynoutria ×bohemica – křídlatka česká – RB
Reynoutria japonica – křídlatka japonská – RJ
Reynoutria sachalinensis – křídlatka sachalinská – RS
Robinia pseudoacacia – trnovník akát – RP
Solidago canadensis – zlatobýl kanadský – SC
Solidago gigantea – zlatobýl obrovský – SG
Všechny tři křídlatky bude možno mapovat dohromady jako Reynoutria spp. (RSP). Výskyt dalších
nepůvodních druhů může být při samotném monitoringu doplněn ve formě poznámek k danému mapovanému
toku. O které další druhy jde, najdete v práci:
Pyšek P., Danihelka J., Sádlo J., Chrtek J. Jr., Chytrý M., Jarošík V., Kaplan Z., Krahulec F., Moravcová L., Pergl
J., Štajnerová L. & Tichý L. (2012): Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): checklist
update, taxonomic diversity and invasion patterns. Preslia 84: 155–255.
Mapovaná oblast:
Levostranné přítoky Vltavy
-

Únětický potok – pramen Kněževes, ústí u Roztok u Prahy (25 km)
Lysolaje – pramen Lysolaje, ústí u Podbaby (3 km)
Šárecký potok – pramen u Libic, ústí u Podbaby (8 km)
Dalejský potok – pramen v Chrásťanech, ústí v Hlubočepech (14 km)
Lázeňský potok – pramen i ústí Malá Chuchle (1,5 km)
potok Vrutice – pramen i ústí Velká Chuchle (3 km)
Lipanský potok – pramen u Lipan, ústí Zbraslav (4 km)
Bojovský potok – pramen Kytín, ústí Měchenice (19 km)

Levostranný přítok Berounky
-

Radotínský potok – pramen u Ptic, ústí Radotín (22 km)

: Silnice R4 od Mníšku pod Brdy (s hlavním zřetelem na průzkum jeho okolí) v okrese Praha-západ po
Lahovice v okrese Hlavního města Prahy.
V terénu:
Informace o výskytu invazních druhů budou co nejpodrobněji zaznamenány do mapových podkladů. Výskyt
bude v terénu značen bodově a plošně nebo liniově. Zapisováno bude zastoupení výskytů jedinců u každého
druhu na ordinální stupnici od 1–3 (1 – ojedinělý výskyt, do 10 exemplářů nebo pokryvnost do 15 %, 2 – větší
zastoupení, do 100 exemplářů nebo pokryvnost do 40 %, 3 – nad 100 exemplářů nebo pokryvnost nad 40 %).
Druhy budou zaznamenávány do vzdálenosti 50 m od břehů vodního toku. Pokud budou druhy jasně zasahovat
i dále, tak budou do mapy zaznačeny.
Zmapovat oba břehy vodního toku a i jeho přítoků.

Digitalizace:
Od prosince 2014 do března 2015 probíhala v programu GIS digitalizace výsledku
mapování. Metodika přepisu dat byla sjednocena po dohodě se zaměstnanci Magistrátu
města Prahy, oddělení péče o zeleň. Data měli již k dispozici v letošní vegetační sezoně
(2015) a mohli tak přikročit k likvidaci některých populací druhů.
Pro účely přepisování dat se sloučily v terénu rozlišované porosty typu linie a polygony
v jedno a zakreslovaly se tedy jen body a polygony. Ke každému zápisu bylo k druhu přidáno
v tabulce políčko management druhu, které by mělo později sloužit doplnění informací o
proběhlých zásazích.
Druhy se do map zadávaly po skupinách, které byly vylišeny na základě podobného
přístupu při jejich likvidaci:
: Dřeviny a bolševník – Acer negundo, Ailanthus altissima, Robinia pseudacacia, Heracleum
mantegazzianum
: Křídlatky – Reynoutria ×bohemica, R. japonica, R. sachalinensis, Reynoutria spp.
: Netýkavky a zlatobýly – Impatiens glandulifera, I. parviflora, Solidago canadensis, S.
gigantea

Obr. 2. Vzor zápisů typu bod a polygon v programu GIS.
Fotodokumentace:
V průběhu terénních prací byly mapovateli pořizovány fotografie porostů nepůvodních
druhů tak, abychom měli zdokumentovaný každý hlavní potok a zároveň co nejvíce invazních
rostlin šířících se v jejich blízkosti. Fotografie sloužily k propagaci projektu, především
prostřednictvím článků v tisku. Fotograficky zdokumentován byl také seminář konaný k
projektu (Invazní rostliny v naší krajině). Fotografie přikládáme k závěrečné zprávě.
Popularizační články:
V průběhu projektu jsme vydali celkem 15 popularizačních článků, které informovaly o
probíhajícím mapování, jeho výsledcích, o problematice obecně i aktuálním dění v oboru
studia invazních rostlin. Články byly předány pražským městským částem a
environmentálním zpravodajským serverům a redakcím k publikaci. Zájem byl o ně například
na stránkách Permakultura(CS), Ekolist nebo v časopise Nika. Uvedeny jsou také na stránkách
Ekocentra Koniklec:
http://www.ekocentrumkoniklec.cz/rubriky/ochrana-prirody/clanky/
1.
2.
3.
4.

Zelení vetřelci jsou i v Praze
Mapování invazních rostlin v povodí Únětického potoka
Pražské potoky jako jedna z cest pro šíření invazních rostlin
Invazní rostliny – jak se šíří, co můžeme sami udělat pro prevenci jejich dalšího šíření a jak
může být nápomocen nový zákon o bioodpadech?
5. Jak se pátrá po invazních rostlinách aneb jejich mapování v praxi
6. Bolševník velkolepý v Praze? Kde na něj můžeme narazit?
7. Netýkavka žláznatá a malokvětá – které je v okolí pražských potoků více?
8. Stává se pajasan žláznatý součástí břehové vegetace pražských potoků?
9. Džunglí křídlatek
10. Javor jasanolistý – nová dřevina lužních lesů?
11. Všudypřítomné zlatobýly
12. Nejčastější nepůvodní dřevina v údolích pražských potoků? Trnovník akát.

13. Které další nepůvodní druhy se dají najít u pražských potoků? I.
14. Které další nepůvodní druhy se dají najít u pražských potoků? II.
15. Které další nepůvodní druhy se dají najít u pražských potoků? III.
Autory článků jsou Adam Veselý, Zita Červenková, Ladislava Paštová a Veronika Kalníková.
Seminář:
Dne 13. 4. 2015 se na Magistrátu hl. m. Prahy ve Škodově paláci uskutečnil seminář
věnovaný problematice invazních rostlin – Invazní rostliny v naší krajině – Seminář o šíření
invazních rostlin a možnostech jejich likvidace. Seminář byl určený především pro
zaměstnance státní správy městských částí Prahy a okolí. Nabídnut byl i široké veřejnosti. Na
programu semináře bylo obecné seznámení se s problematikou invazních druhů, představení
našeho projektu Monitoring vybraných invazních rostlin Prahy a blízkého okolí, hovořilo se o
legislativních nástrojích nezbytných pro řešení nakládání s těmito druhy a předvedena byla
spousta příkladů likvidace invazních rostlin v praxi. Se svými příspěvky vystoupili celkem čtyři
přednášející. Účastníků se dostavilo dvacet.
Přednášející byli ochotni poskytnout zájemcům své prezentace a ty jsou ke stažení na
stránkách projektu: http://www.ekocentrumkoniklec.cz/seminar/
Program semináře
• 9:00 – 9:30 – registrace
• 9:30 – 10:15 – Mgr. Veronika Kalníková – obecně o invazních druzích a o projektu
mapování
• 10:15 – 11:00 – Ing. Jiří Rom – způsoby a termíny likvidace invazních druhů
• 11:00 – 11:15 – přestávka s občerstvením
• 11:15 – 11:45 – Ing. Jan Šíma – legislativní nástroje likvidace invazních druhů
• 11:45 – 12:30 – Mgr. Pavel Veselý – o praktických zkušenostech nakládání s invazními
druhy
• 12:30 – 13:00 – závěrečná diskuse

Obr. 3. Přednáška Pavla Veselého na semináři (Autor fotografie: Tereza Sedláčková).

Jednoduchá analýza rozšíření mapovaných druhů:
Během mapování bylo prozkoumáno více než 160 říčních kilometrů levostranných přítoků
Vltavy a část úseku silnice R4. Pořízeno bylo celkem 1200 zápisů výskytu 11 invazních rostlin.
Charakteristiky jednotlivých druhů jsou popsány v publikovaných článcích, které jsou
uvedeny na webových stránkách projektu:
http://www.ekocentrumkoniklec.cz/rubriky/ochrana-prirody/clanky/

Obr. 4. Mapy všech druhů na všech mapovaných tocích Prahy a okolí. Z map je vidět zřetelný
trend přibývání počtu nepůvodních druhů směrem od pramenů ke spodním částem toků,
kde je větší zástavba, více komunikací a celkově příznivější možnosti pro jejich transport a
úspěšné uchycení.
Nejhojnějším druhem s 431 záznamy byla netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora).
Následoval ji trnovník akát (Robinia pseudoacacia) s 389 zápisy a zlatobýl kanadský (Solidago
canadensis) se 152 zápisy. Naopak nejméně se v mapované oblasti vyskytovaly druhy
křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis; 2 zápisy), bolševník velkolepý (Heracleum
mantegazzianum; 15 zápisů) a pajasan žláznatý (Ailanthus altissima; 15 zápisů). Téměř
všechny druhy rostly nejčastěji pouze bodově anebo tvořily malé populace s jedinci do 10
exemplářů či měly v zakresleném polygonu pokryvnost do 15 %. Nejhustší porosty měl
v území trnovník akát, přesto však i u něj převažovaly ojedinělé, řídké výskyty. Výsledky jsou
vyobrazeny níže v tabulce (Tab. 1) a v grafu (Obr. 5).

Tab. 1. Počet zápisů u jednotlivých mapovaných druhů.
Druh

Počet zápisů

Impatiens parviflora

431

Robinia pseudoacacia

389

Solidago canadensis

152

Reynoutria japonica

63

Impatiens gladulifera

39

Acer negundo

36

Solidago gigantea

26

Reynoutria ×bohemica

21
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15
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15

Reynoutria spp.
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Obr. 5. Zastoupení různě velkých populací každého z mapovaných druhů (na ordinální
stupnici od 1–3; 1 – ojedinělý výskyt, do 10 exemplářů nebo pokryvnost do 15 %, 2 – větší
zastoupení, do 100 exemplářů nebo pokryvnost do 40 %, 3 – nad 100 exemplářů nebo
pokryvnost nad 40 %).

Rozložení výskytu druhů podél jednotlivých potoků, respektive jejích povodí, je zobrazeno
v Tab. 2 a na Obr. 6. Druhy, které byly celkově nejhojnější (netýkavka malokvětá, trnovník
akát, zlatobýl kanadský a křídlatka japonská) rostly s velkou frekvencí ve všech mapovaných
oblastech. Zbylé druhy se břehům některých potoků zatím vyhnuly, u jiných však nalezeny
byly a mohou tak do budoucna být potenciálními ohnisky dalšího šíření.
Tab. 2. Potoky a jejich hlavní přítoky s počtem záznamů nepůvodních druhů.
ImpPar RobPse SolCan ReyJap ImpGla AceNeg SolGig ReyBoh AilAlt
Bojovský
Dalejský
Lipanský,
Kyjovský,
Lipenecký
Vrutice,
Libeřský, U
Vápenky
LitovickoŠárecký,
Lysolajský
MariánskoLázeňský
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Obr. 6. Poměr absolutních hodnot zaznamenaných výskytů u jednotlivých druhů pro dané
vodní toky. U některých potoků jsou uvedeny jejich hlavní přítoky. Oblasti byly navzájem
různě velké, takže co do počtu druhů se takto srovnat nedají.

Mapy rozšíření jednotlivých druhů
Mapy druhů jsou rozděleny na skupiny podle toho, jak byly zapisovány do GISu – dřeviny
a bolševník, křídlatky a netýkavky a zlatobýly. Červeně je vždy zaznačen výskyt všech druhů
z dané skupiny, světle modře potom rostlina samotná.
Dřeviny a bolševník

Obr. 7. Javor jasanolistý (Acer negundo) a pajasan žláznatý (Ailanthus altissima).
Javor jasanolistý se nestal nejhojnější vymapovanou dřevinou, přesto však nebyl jeho
výskyt v údolí pražských potoků úplně zanedbatelný. Zaznamenán byl na celkem 36-ti
lokalitách a to hlavně u Únětického, Dalejského a Bojovského potoka.
Pajasan žláznatý jsme zaznamenali na celkem patnácti lokalitách. Roztroušeně rostl v
povodích šesti potoků – Lysolajského, Radotínského, Únětického, Vrutice, Lipanského a
Litovicko-Šáreckého. Rozsáhlejší porosty vytvářel pouze ve dvou případech. Nepatřil
k nejhojnějším invazním druhům, přesto by mu však měla být v budoucnu věnována
pozornost.

Obr. 8. Trnovník akát (Robinia pseudacacia) a bolševník velkolepý (Heracleum
mantegazzianum).
Trnovník akát se stal mezi sledovanými nepůvodními dřevinami jasným vítězem. V
zájmové oblasti byl zaznamenán celkem na 389 lokalitách, a to v povodích všech sledovaných
potoků. Nejednalo se pouze o náhodné jednotlivé výskyty, dost často vytvářel bohaté
porosty o více než 100 exemplářích.
U bolševníku velkolepého bylo v mapované oblasti zaznamenáno celkem 15 lokalit. Není
to mnoho, ale s vidinou dalšího snadného šíření ani málo. Lokality se nacházely
v mapovaném úseku silnice R4, u Bojovského, Litovicko-Šáreckého a Kyjovského potoka.
Nejrozšířenější však byl v jižní části oblasti, u Bojovského potoka a podél silnice R4 v okolí
Mníšku pod Brdy. Populace byly většinou velké a čítaly nad 100 jedinců.

Křídlatky

Obr. 9. Křídlatka česká (Reynoutria ×bohemica), k. japonská (Reynoutria japonica) a
nerozlišené křídlatky (Reynoutria spp.).
Křídlatky nejsou vždy v terénu úplně lehce rozeznatelné, a tak se občas mapovaly
dohromady (bylo to ale jen v jedenácti případech). Výsledky ukazují, že nejhojnější zde byla
křídlatka japonská (63 lokalit). Křídlatka česká byla zaznamenána na 21 lokalitách a k.
sachalinská zde téměř nerostla. Byla nalezena jen na dvou místech v povodí Únětického
potoka. Křídlatka japonská a k. česká se nejvíce vyskytovaly podél Litovicko-Šáreckého a
Bojovského potoka.

Netýkavky a zlatobýly

Obr. 10. Netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora) a n. žláznatá (Impatiens glandulifera).
Při porovnání výsledků rozšíření těchto dvou invazních netýkavek je zřejmé, že o dost
hojnější byla v celé oblasti netýkavka malokvětá. V území bylo zaznamenáno celkem 431
lokalit netýkavky malokvěté a pouze 39 lokalit netýkavky žláznaté. Netýkavka malokvětá
rostla v povodí všech mapovaných toků, kdežto s netýkavkou žláznatou jsme se setkávali
hlavně podél Kyjovského, Bojovského a Litovicko-Šáreckého potoka. Netýkavka malokvětá se
navíc při srovnání rozšíření všech mapovaných invazních rostlin stala nejhojnějším druhem
vůbec.

Obr. 11. Zlatobýl kanadský (Solidago canadensis) a z. obrovský (Solidago gigantea).
Výsledky mapování dle našeho očekávání ukázaly, že zlatobýly patří opravdu k hojným
invazním druhům a setkat se s nimi můžeme skoro všude. Zlatobýl kanadský byl
zaznamenán na o dost větším počtu lokalit (152) nežli zlatobýl obrovský (26). V zájmové
oblasti rostl ať již v menších či velkých populacích v povodích všech sledovaných vodních
toků. Zlatobýl obrovský se vyskytoval především v okolí Lipanského, Bojovské, Dalejského,
Únětického a Litovicko-Šáreckého potoka.
Mapovatelé v terénu jen pro zajímavost zaznamenávali také některé další nepůvodní
druhy rostlin. Jejich výskyt digitalizován nebyl. Jednalo se o borovici černou (Pinus nigra), b.
vejmutovku (P. strobus), škumpu orobincovou (Rhus typhina), dub červený (Quercus rubra),
loubinec popínavý (Parthenocissus inserta), náprstník červený (Digitalis purpurea),
slunečnice topinambur (Helianthus tuberosus), kolotočník ozdobný (Telekia speciosa),
turanka kanadská (Conyza canadensis), turan roční (Erigeron annuus), pěťour malokvětý
(Galinsoga parviflora) a heřmánkovec nevonný (Tripleurospermum inodorum).
Charakteristice a popisu výskytu těchto druhů v zájmové oblasti se věnovala trojice
popularizačních článků, které jsou dostupné na našem webu:
http://www.ekocentrumkoniklec.cz/rubriky/ochrana-prirody/clanky/

