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Souhrn
Cílem této práce bylo shromáždění dosud známých lokalit invazní liány
Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et A. Gray na území Královéhradeckého kraje, ale
také doplnění o lokality nové z vlastního terénního výzkumu. Literární excerpcí jsem
získala 42 lokalit, tři nové lokality jsem nalezla při terénním výzkumu a další tři jsem
získala po kontaktování několika osob.
Primárním areálem výskytu je Severní Amerika. Na území České republiky došlo
k rychlému rozšíření, především kolem břehů řek či potoků. Odtud se také šíří do
okolí, zejména na další lokality podél vodních toků, na louky a rumiště. Touto prací
bych také chtěla poukázat na skutečnost, jak nebezpečný tento druh může být pro
původní druhy rostlin.

Summary
The aim of this work was elaboration of known locations invasive liana
Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et A. Gray in Královéhradecký region, but
completion of new locations from my own cross – country research too. I have
acquired 42 locations by literal excerption, three new locations by my own cross –
country research and next three locations by contacting several persons.
Primary distribution area is in North America, but currently in the Czech Republic
it takes place very fast, mainly off shores of rivers or brooks. From here this species
is expanding to surroudings, first of all along water corse, on meadows and dust –
hole. I would like to show the reality how dangerous this species can be for natural
habitats.
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1. Úvod
Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et A. Gray (štětinec laločnatý) z čeledi
Cucurbitaceae (dýňovité) je jedním z mála zástupců mírného pásma, většina druhů
roste v tropech či subtropech celého světa, jeden druh pochází z Indie (Chrtková,
1990). Tato liána s nápadnými žlutozelenými laločnatými listy má nezaměnitelné
ježaté plody vejčitého tvaru.
Primární areál štětince laločnatého je v Severní Americe (Chrtková 1990,
Mandák 2006); v Evropě a také v České republice se již delší čas úspěšně šíří
(Höffler et Knoll 1956, Schmeil et Fitschen 1958, Pilát 1965, Slavík et Lhotská 1967,
Vasić 2005, Ťavoda et Šípošová 2008). V naší přírodě tedy patří ke druhům
nepůvodním a invazním. Podle odborníků patří dnes dokonce mezi 100
nejnebezpečnějších invazních druhů organismů na Zemi (Anonymus 2011). V České
republice roste v posledních desetiletích obliba jeho pěstování. Bývá pěstován
především pro atraktivní vzhled a mimořádně rychlý růst jako liána na zahradních
plotech. Odtud se také mnohdy spontánně šíří do volné přírody, zejména podél
vodních toků.
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2. Literární přehled
2.1 Morfologie
Echinocystis lobata je jednoletá, jednodomá popínavá rostlina (Chrtková
1990, Hájková 2003, Ťavoda et Šípošová 2008) s lodyhami dlouhými kolem 6 metrů
(Sutorý, 2000), avšak udávaná délka se v jednotlivých pracích liší. Chrtková (1990)
uvádí rozpětí lodyh od 2 – 7 m. Ťavoda et Šípošová (2008) píší o štětinci také jako
o pnoucí liáně, která je bohatě rozvětvená, ale uvádí velikost lodyh až 10 m.
Nalezneme však i zdroje, kde se uvádí, že často dosahuje rozměrů větších, přes 12 m
(Anonymus 2011). Kořeny jsou hlízovité (Dostál 1950).
Listy světle zelené barvy, řapíkaté, v obrysu široce vejčité, avšak na bázi
srdčité; dlanitě tří- až sedmilaločné (Dostál 1950). Podle Sutorého (2000) a Chrtkové
(1990) štětinec nese listy dlanitě pětilaločné. Jejich okraje jsou většinou celokrajné,
případně mělce zubaté a na vrcholu zašpičatělé (Chrtková 1990).
Sutorý (2000) uvádí, že samčí květy jsou bílé až nažloutlé barvy
v mnohokvětých dlouhých latách. Samičí květy rostou naopak jednotlivě v úžlabí
téhož listu jako samčí. Plody jsou velmi nápadně štětinaté bobule (Hájková 2003);
suché, zelené, na vrcholu nepravidelně pukající. Velikost bobule lze přirovnat
k velikosti vlašských ořechů (Domin 1942, Pilát 1965), které visí na krátkých
stopkách blízko samčích lat. Semena jsou podlouhlá, na bázi zploštělá, kolem 2 cm
dlouhá; barvy šedé až šedohnědé, skvrnitá. Kvete v červenci až září (Chrtková 1990).

2.2 Areál druhu
Primárním areálem rozšíření štětince laločnatého je Severní Amerika a to
konkrétně západní a střední část USA (Oregon, Washington, Idaho, Arizona, západní
Montana, severozápadní Wyoming), dále pak jižní Kanada (provincie Britská
Kolumbie a Alberta) (Ťavoda et Šípošová 2008). Ve východní části Severní Ameriky
je považován za zdomácnělý (Chrtková 1990). Slavík et Lhotská (1967) navíc
uvádějí oblasti z východní části Severní Ameriky a to Virginii, Missouri, Kentucky
a Kansas. Jako sekundární areál se uvádí střední a jihovýchodní Evropa, kde se šíří
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především podél vodních toků (Chrtková 1990, Mandák 2006) a je zde také
zdomácnělý (Slavík et Lhotská 1967, Chrtková 1990). Je nutno poznamenat, že
k dostatečnému zmapování sekundárního areálu doposud nedošlo, patří sem však
téměř celá Evropa (viz Mapa 2). Počátky výskytu na tomto kontinentu se datují
začátkem 20. století (Ťavoda et Šípošová 2008). První údaj o zplanění z kultury na
našem kontinentu pochází z Rumunska z roku 1904 (Slavík et Lhotská 1967), za
důležité pokládám zmínit nejasnosti o tomto údaji, neboť Ťavoda et Šípošová (2008)
uvádějí rok 1905 a lokalitu Brašov v Rumunsku. Na Slovensku byl tento druh poprvé
zaznamenán v roce 1933 v Púchově, pěstování se zde pravděpodobně rozšířilo ze
sousedního Maďarska a Karpatské Ukrajiny (Slavík et Lhotská 1967), avšak do 60.
let se vyskytuje zřídka (Ťavoda et Šípošová 2008). Ještě Pilát (1965) uvádí jednu
lokalitu na Slovensku a dále odkazuje na Dostála (1950), který v „Květeně ČSR“
uvádí několik lokalit.
Zcela určitě nesmí být opomenuta práce, ve které Domin (1942) představuje
velmi zajímavým způsobem nejenom vzhled do této doby neznámé liány, ale
i informace o tom kde a kdy tento druh v České republice poprvé zplaněl. Vyjadřuje
zde počáteční údiv nad jejím původem, ale také jakým způsobem došel ke svému
zjištění, což jednoznačně vyjadřuje tato věta: „Ale viděli jsme ji pak v obci samé na
zdech jednoho domu a tu jsme svěděli, že byla před lety přinesena z býv.
Podkarpatské Rusi, kde ji zplanělou nalezl zatím už zesnulý botanik A. Margittai r.
1933 (v příkopech obce Dědova).“
Na území České republiky byla tato liána dle dostupné literatury poprvé
spatřena roku 1911 (Pyšek, Sádlo et Mandák 2002, Mandák 2006 – bohužel bez
bližší lokalizace). Dále je uváděno zplanění štětince v aluviálních porostech v údolí
Tiché Orlice u obce Říčky roku 1941 (Domin 1942). Echinocystis lobata je na jižním
a východním Slovensku a také na jižní Moravě podél vodních toků zdomácnělý
několik desetiletí, kdežto v Čechách se vyskytoval ještě počátkem 90. let 20. století
zřídka (Rydlo 2000).
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2.3 Ekologie
V primárním areálu v Severní Americe jsou přirozeným biotopem listnaté
lesy v říčních aluviích (Mandák 2006), dále pak vlhká místa kolem jezer, stepi
a křoviny s dominantní Salix nigra nebo lesy s Acer saccharinum (Slavík et Lhotská
1967). V Evropě jsou štětinci laločnatému „domovinou“ okraje lužních lesů, břehy
řek a potoků, rumiště, pobřežní křoviny (Dostál 1950, Chrtková 1990, Mandák 2006,
Ťavoda et Šípošová 2008). Nejčastěji roste na půdách náplavů, vlhčích, ale i na těch
sušších (Chrtková 1990). Z důvodu značné atraktivity plodů a listů a také rychlého
růstu je tento druh stále častěji pěstovaný na plotech, odkud zplaňuje podél řek
a potoků; dále tuto rostlinu můžeme naleznout v příkopech, poblíž železničních tratí
nebo na umělých říčních hrázích (Faltys in Kaplan ed. 2005: 45, Mandák 2006,
Ťavoda et Šípošová 2008). Štětinec preferuje půdu mokrou, bohatou na živiny,
zvláště pak na dusík (Pilát 1965, Dostál 1950).
Nejčastěji roste ve společenstvech svazů Arction lappae a Senecion fluviatilis
(Dostál 1950, Chrtková 1990), méně často se vyskytuje v porostech křovinatých vrb
a ve společenstvech svazů Salicion albae, Salicion cinereae nebo Salicion triandrae
(Ťavoda et Šípošová 2008). V porostech, kde se nachází více společenstev, může
převládat, neboť přerůstá nad ostatní druhy a tím vytváří jakousi samostatnou vrstvu
(Ťavoda et Šípošová 2008).

2.4 Užitkovost
Echinocystis lobata se především pěstuje jako okrasná rostlina k pokrytí
pergol, plotů, zdí atd. a také kvůli zajímavým ježatým plodům, které se využívají při
aranžování jako součást kytic (Chrtková 1990). Bývá ale i označován za rezervoár
onemocnění okurek, které způsobuje tzv. okurkovou mozaiku (Ťavoda et Šípošová
2008). K hostitelským rostlinám tohoto viru však patří i mnoho hospodářsky
významných rostlin, např. kukuřice, cibule, paprika, tabák atd. (Slavík et Lhotská
1967).
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2.5 Možnosti záměny
Při zběžném pohledu v terénu může docházet k záměně druhu s podobnými
druhy, od nichž je však možné na základě několika znaků štětinec bezpečně odlišit.
Proto zde uvádím jejich výběr se stručným popisem každého druhu.
Bryonia alba – posed bílý; jedná se také o jednodomou rostlinu, ale
v jihovýchodní Evropě rostou i druhy dvoudomé. Lodyhy 2 - 4 m dlouhé, drsněji
chlupaté. Listy krátce řapíkaté, široce vejčité, (3-)5(-7) laločné. Samčí květy ve
stopkatých vrcholících v úžlabí listů, žlutobílé se zelenými žilkami; kalich kratší než
koruna. Samičí květy v hroznech v horní části lodyhy, žlutobílé. Plody kulovité,
avšak zde nenalezneme štětiny. Kvete v červnu až červenci (Chrtková, 1990).
Primárním areálem rozšíření je jihovýchodní Evropa, původně pěstovaný jako
léčivka, v současné době také zdomácnělý na plotech (Dostál, 1950). V našich
klimatických podmínkách se tento druh vyskytuje také při okrajích sadů či zahrad;
dále obývá okraje lesů, ohrady nebo křoviny. Je rozšířen prakticky po celém území
České republiky, avšak v teplejších krajích je výskyt hojný, oproti tomu ve středních
polohách se uvádí jeho výskyt jako roztroušený (Chrtková 1990). Patří mezi jedovaté
druhy, jelikož kořeny obsahují glykosidy (bryogenin a bryonin), škrob, silice a
pryskyřice; sušené jsou drogou. Jinak dříve se také pěstoval jako okrasná rostlina
nebo jako léčivka.
Bryonia dioica – posed dvoudomý; tento druh posedu patří mezi dvoudomé
vytrvalé rostliny. Lodyhy 2 - 4 m dlouhé, rovněž drsně chlupaté, nevětvené. Listy
vejčité, 5(-7) laločné, okraj listů celokrajný až zubaté. Samčí květy ve vrcholících,
žlutobílé se zeleným žilkováním; kalich kratší než koruna. Samičí květy v krátce
stopkatých hroznech, květy žlutobílé. Plody kulovité, červené. Kvete v červnu až
září. Roste na plotech, okrajích zahrad, ale také v ohradách nebo křovinách; převážně
na půdách bohatých na živiny. Na našem území je rozšířen roztroušeně v teplých
územích, převážně v termofytiku, méně často v mezofytiku a to od planárního stupně
až po submontánní. Vzácněji se pěstuje jako okrasná rostlina, ale její využití našlo
své místo v lidovém léčitelství, dříve se využívaly hlavně kořeny, které sloužily jako
náhražka mandragory; jedovatý (Chrtková 1990).
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Ecballium elaterium – tykvice stříkavá; jednodomá vytrvalá rostlina,
šedozelená, chlupatá se štětinami. Lodyhy poléhavé až 120 cm dlouhé, bez úponek.
Kořeny jsou hlízovité. Dolní listy dlouze řapíkaté, horní listy krátce řapíkaté
srdčitého až vejčitého tvaru, zvlněné. Okraj listu celokrajný, zubatý až mělce
laločnatý. Kvete žlutě, samčí květy v úžlabních hroznech, samičí květy jednotlivé,
stopkaté. Plodem jsou bobule vejčitého tvaru 25 – 50 mm dlouhé, chlupaté. V době
zralosti vystřikují semena, odtud také název „stříkající okurky“. Kvete v květnu až
v červnu. Pěstuje se výjimečně, především tedy v botanických zahradách odkud
může dojít ke zplanění (Opočno, Nové Město nad Metují). Původ má tato rostlina
v jižní Evropě, v severní Africe a v západní Asii (Dostál 1950, Chrtková 1990).
Sicyos angulata – libenka hranatá; rostliny jsou drsně chlupaté, lodyhy 1 – 6
metrů dlouhé a větvené. Listy má 3(-5) úhelníkovité až dlanitolaločné, srdčitého
tvaru nebo na bázi uťaté. Okraje listů jsou mělce zubaté. Samčí květy mají žlutavě
bílé zabarvení se zelenými žilkami, samičí květy žlutavě zelené. Plody vejcovitého
tvaru, zploštělé. Kvete v červenci až v září. Pěstuje se vzácně, především v zahradách
(Chrtková 1990). Tento druh uvádím z důvodu toho, že v minulosti ve střední Evropě
skutečně docházelo k záměně při popisu Echinocystis lobata (Slavík et Lhotská
1967) i přes to, že na první pohled pozorujeme značné morfologické odlišnosti.
Největší variabilita je patrná u druhu Bryonia dioica, proměnlivost je
především ve tvaru a velikosti listů, tvaru úkrojků. Délka stopek květenství je různá
např. rostliny s krátkými či chybějícími stopkami jsou uváděny jako var. subsessilis
Boiss. Vyskytují se např. v okolí Prahy nebo kolem Lednice. Sicyos angulata je
proměnlivá především ve velikosti rostlin či tvaru listů (Chrtková 1990).

2.6 Rozšíření Echinocystis lobata na území ČR
V současnosti není úplné rozšíření štětince laločnatého na území ČR přesně
známé. Důvodem snad může být jednak jeho velmi rychlá invaze a pravděpodobně
i poměrně nízká pozornost, která byla dosud tomuto druhu věnována odbornou
veřejností (od zjištění prvního zplanění až do konce roku 2010 se štětinci věnovalo
pouze 22 botanických prací).
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Druh byl také před pár desítkami let málo známý, ačkoliv první doložený
výskyt byl již v roce 1911 (Pyšek, Sádlo et Mandák 2002), údaj o jeho zplanění je
z roku 1941 v údolí Tiché Orlice u obce Říčky u Ústí nad Orlicí (Domin 1942). Tím
spíše je nástup jeho invaze udivující. Slavík et Lhotská (1967) uvádějí, že tento druh
se vyskytuje na 100 lokalitách po celém tehdejším Československu. Ještě v polovině
80. let minulého století byl druh znám pouze z 35 základních mapovacích kvadrantů
středoevropské sítě (CEBA) z 679 celkem (Slavík 1986), tedy pouze v 5, 15 %.
Květena České republiky uvádí celkem 14 fytochorionů. Tyto informace jsou však
vzhledem k rychlému a intenzivnímu šíření druhu (cf. Rydlo 2000, Sutorý 2000,
Hájková 2003, Rydlo 2006 etc.) již poněkud zastaralé (viz Mapa 3).
V. Faltys (in Kaplan ed. 2005: 45) uvádí, že „Tento druh získal v současnosti
značnou oblibu pro svůj atraktivní vzhled a snadnost kultivace. Prakticky v každé
obci lze nalézt alespoň jeden plot štětincem porostlý. Pro volnou krajinu znamená
výrazné nebezpečí invaze i v horních tocích řek. V dolních tocích je místy štětinec
invazním druhem, např. u Opatovic nad Labem pokrývá několik arů ostřicových
porostů. Porost na břehu jsem nalezl u Úpy v Ratibořicích, mimo intravilán např.
u Polničky a Stržanova u Žďáru nad Sázavou. Doporučuji proto evidovat obce, ve
kterých je štětinec kultivován, a důsledně odlišovat lokality spontánního výskytu
mimo intravilány.“
V současné době je druh roztroušen po celém území, v jihozápadních,
středních a východních Čechách, ale především na jižní Moravě, kde roste hojněji
(Mandák 2006, Chrtková 1990). Z 80. let je známo několik lokalit a to okolí
Gottwaldova (Zlína), Břeclavi, Hodonína a Uherského Brodu (Dostál 1950). Výskyt
tohoto druhu z ostatních území uvádí i několik dalších autorů: Velké Meziříčí,
Jihlavsko a Třebíčsko (Sutorý 2000), střední tok Labe (Rydlo 2006), dále pak
několik lokalit na Vltavě, Sázavě, Berounce (Rydlo 2000) a Labi (Hadinec, Lustyk
et Procházka 2003), Křivoklátsko (Kolbek, Mladý, Petříček et al. 1999), Bílé
Karpaty (Jongepier et Pechanec 2006, Jongepier et Jongepierová 2006). Jedním
z důkazů o šíření v 90. letech 20. století jsou nové lokality ve 4 čtvercích
středoevropské mapovací sítě v západní Moravě (Hájková 2003).
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3. Metodika
3.1 Vymezení území
Studované území je vymezeno hranicemi Královéhradeckého kraje (okres
Rychnov nad Kněžnou, okres Náchod a okres Hradec Králové). Protože se štětinec
laločnatý zpravidla intenzivně šíří především podél řek, přednostně jsem sledovala
povodí 5 vybraných toků v celém území Královéhradeckého kraje. Byly to: (1)
Metuje, (2) Labe, (3) Úpa, (4) Orlice, (5) Kněžná (viz Mapa 1).

První navštívenou lokalitou byla obec Bříza, před terénním výzkumem pro

Mapa č. 1 Vybrané řeky Královéhradeckého kraje
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První navštívenou lokalitou byla obec Bříza, před terénním výzkumem pro
mě jediné známé místo výskytu z roku 2000. Další oblasti jsem si rozdělila do
několika částí tak, jak v nich postupně následoval průzkum terénu. Patří sem: (1)
Velká Jesenice – především kolem břehu potoka Rozkoš, ale také okraje tří místních
lesů v těsné blízkosti s výše zmíněným potokem, (2) Česká Skalice – břeh řeky Úpy,
(3) Jaroměř – břehy řek Metuje, Labe a Úpy, (4) Nové Město nad Metují – břeh řeky
Metuje a osada Peklo, (5) Náchod, Malé Poříčí, Velké Poříčí, Hronov – břeh řeky
Metuje, (6) Hradec Králové a okolní vesnice – břehy řek Orlice a Labe (7) Rychnov
nad Kněžnou – břeh řeky Kněžná. Dále jsem se pokusila zjistit výskyt štětince
v okolních vesnicích a potocích (8).
Na těchto vybraných místech probíhal výzkum v měsících červenec, srpen,
září a také první dva týdny v říjnu v roce 2010, kdy poslední dva zmíněné týdny jsem
se vracela na místa, kde jsem již byla, ale štětinec nenašla. Počítala jsem s tím, že
rostlina má v těchto měsících plody, které jsou nápadné a typické. Celkem jsem
terénnímu výzkumu věnovala 28 dní, většinou kolem 8 – 10 hod. každý den.
V případě deštivých dnů, což byly dva víkendy (4 dny), to byly maximálně 4 hodiny.
Terénní průzkum jsem prováděla pouze ze břehu, ze zdravotních důvodů jsem
nemohla použít loďku, což mohlo mít vliv na pravděpodobnost zjištění výskytu
štětince. Hlavní část výzkumu tedy probíhala v terénu, především kolem břehů řek či
potoků, pobřežních křovin nebo na okrajích lužních lesů; nakonec jsem prošla
i některé vesnice v blízkosti mého bydliště a soustředila se na ploty zahrad.

3.2 Rozlišování druhu
Základním předpokladem k úspěšné determinaci lokalizované rostliny
(Echinocystis lobata) byla znalost charakteristických znaků nejen tohoto druhu, ale
také ostatních druhů čeledi Cucurbitaceae (zejména z důvodu vyloučení záměny).
Proto základní morfologie štětince laločnatého a podobných druhů patřila
k prvotnímu seznámení s problematikou. Důležité bylo si určit několik příbuzných
a velmi podobných rostlin, které pro mě představovaly riziko záměny a tudíž
následnou chybnou identifikaci druhu. Pro záměnu připadají v úvahu hlavně taxony
rodu posed (Bryonia alba, Bryonia dioica) v sterilním stavu (viz. kapitola 2. 5).
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Podle dosud dostupných informací z literatury a podle konzultací s vedoucím mé
práce a také místních botaniků (M. Gerža, J. Jakl) jsem si vymezila typy lokalit
v mém území, kde by teoreticky mohla být vyšší úspěšnost nálezu.

Po celou dobu jsem vedla záznamy o základních charakteristikách lokalit
štětince laločnatého (zejména typ porostu, pravděpodobnost zplanění resp. vysazení,
výskyt charakteristických druhů rostlin v blízkosti apod.). Pro ověření správnosti
určení druhu jsem každý nález doložila. Herbářové doklady jsou uloženy ve sbírce
Katedry biologických disciplín Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích. Výsledné zjištěné a již dříve známé lokality jsem zaznamenala do
mapy (viz Mapa 4). Celkem bylo zjištěno 6 nových lokalit.

4. Výsledky
Jelikož v této kapitole používám několik zkratek, uvádím zde jejich
vysvětlení. Herbáře: HR – Muzeum východních Čech v Hradci Králové; ROZ –
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy; PR – Národní muzeum v Praze; S –
sever; SV – severovýchod; J – jih; JZ – jihozápad; JV – jihovýchod; V – východ;
VJV – východo – jihovýchod; Z – západ. U jména pana Rydla uvádím zkratku Jar.,
jelikož jeho syn se jmenuje Jan (údaje obou jsou použity v této práci).

4.1 Lokality dosud uváděné
§ okr. Náchod: Dolsko: břeh regulované Metuje (Jar. Rydlo 1995 ROZ)
§ okr. Náchod: Jestřebí: břeh Metuje 1,5 km JZ od vsi (Jar. Rydlo 1995 ROZ)
§ okr. Náchod: Nahořany: břeh regulované Metuje (Jar. Rydlo 1995 ROZ)
§ okr. Náchod: Osíček: břeh regulované Metuje (Jar. Rydlo 1995 ROZ)
§ okr. Náchod: Přibyslav: levý břeh Metuje 1 km nad osadou Peklo (Jar. Rydlo
1995 ROZ)
§ okr. Náchod: Šestajovice: břeh regulované Metuje (Jar. Rydlo 1995 ROZ)
§ okr. Náchod: Veselice: břeh regulované Metuje (Jar. Rydlo 1995 ROZ)
§ okr. Náchod: Vinice: břeh regulované Metuje (Jar. Rydlo 1995 ROZ)
§ Nové Město nad Metují: Krčín: břeh Metuje (Jar. Rydlo 1995 ROZ)
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§ Nové Město nad Metují: břeh Metuje u Z okraje města (pod zámkem) (Jar.
Rydlo 1995 ROZ)
§ Nové Město nad Metují: břeh Metuje u V okraje města (Jar. Rydlo 1995 ROZ)
§ Nové Město nad Metují: břeh Metuje nad železničním mostem (Jar. Rydlo
1995 ROZ)
§ okr. Hradec Králové: Bříza, SV od vsi u silnice u přejezdu přes železniční trať
(Jar. Rydlo 2000)
§ Česká Skalice: Babiččino údolí, levý břeh Úpy, SV od Ratibořického zámku,
N 50°23ʹ, E 016°02ʹ (WGS – 84) (L. Baťková 2001 HK)
§ Běleč nad Orlicí: Orlice, 700 m S od obce, náplav u meandru řeky (V.
Samková 2003 HK)
§ Borohrádek: okolí železniční tratě SZ od železniční stanice (V. Faltys 2004)
§ Dolní Jelení: osada Rousínov, lesní okraje u křižovatky silnice a lesní cesty cca
700 m VJV od osady (M. Štech 2004)
§ Dolní Jelení: osada Rousínov, les při silnici 1,0 – 1,2 km V – VJV od osady
(V. Faltys 2004)
§ Potštejn: JV okraj obce při hlavní silnici do Sopotnice (V. Faltys 2004)
§ okr. Náchod: Lipí: řeka Metuje (Jar. Rydlo 2005 ROZ)
§ okr. Náchod: Přibyslav: řeka Metuje J od vsi (Jar. Rydlo 2005 ROZ)
§ Nové Město nad Metují: břeh Metuje (Jar. Rydlo 2005 ROZ)
§ Krňovice: PP Orlice, pravý břeh Orlice; 1,1 km SZ od obce; 1,85 km ZJZ od
Třebechovic, N 50°11ʹ56ʺ, E 015°58ʹ03ʺ (WGS – 84) (K. Štajerová 2005 HK)
§ Blešno V od Hradce Králové, řeka Orlice, náplav na levém břehu cca 650 m J
(/JJZ) od železniční zastávky Blešno, 233 m n. m., WGS84: 50°12΄32˝ N,
15°55΄59˝ E (M. Ducháček 2006 PR)
§ okr. Hradec Králové: Nepasice: břeh Orlice (Jar. Rydlo et A. Vydrové 2006
ROZ)
§ Josefov JV od Jaroměře, niva Metuje, Nová Metuje cca 200-350 m SV od
soutoku se Starou Metují a cca 370 m SZ Poklasného mlýna SSV OD Josefova,
250 m n. m., WGS84: 50°20΄44˝ N, 15°56΄05˝ E (M. Ducháček 2006 PR)
§ okr. Náchod: k. ú. Bohuslavice, JZ od obce, okraj vysokobylinného porostu
s Impatiens glandulifera při pravém břehu Zlatého potoka východně od mostku
pod vodojemem Kozince, asi 259 m. n. m. (A. Hájek 2006 HK)
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§ Běleč nad Orlicí: břeh Orlice (Jan a Jar. Rydlové 2007 ROZ)
§ Třebechovice pod Orebem: břeh Orlice pod městem (Jan a Jar. Rydlové 2007
ROZ)
§ Hradec Králové - Malšovice: břeh Orlice (Jan a Jar. Rydlové 2007 ROZ)
§ okr. Hradec Králové: Nepasice: břeh Orlice (Jan a Jar. Rydlové 2007 ROZ)
§ Hradec Králové: břeh Orlice ve městě (Jan a Jar. Rydlové 2007 ROZ)
§ okr. Hradec Králové: Blešno: břeh Orlice (Jan a Jar. Rydlové 2007 ROZ)
§ okr. Hradec Králové: Štěnkov: tůň 150 m J od mostu přes Orlici, 50°10΄50˝ N,
15°59΄40˝ E (Jan a Jar. Rydlové 2007 ROZ)
§ okr. Rychnov n. Kněžnou: Petrovičky: tůň na levém břehu Orlice 800 m JJZ od
J konce vsi, 300 m SV od osady Suté Břehy, 50°9΄34˝ N, 16°1΄47˝ E (Jan a Jar.
Rydlové 2007 ROZ)
§ Hradec Králové - Svinary: břeh Orlice (Jan a Jar. Rydlové 2007 ROZ)
§ okr. Rychnov n. Kněžnou: Štěpánovsko: tůň na levém břehu Orlice 1,5 km
SSZ od vsi, 50°9΄40˝ N, 16°2΄59˝ E (Jan a Jar. Rydlové 2007 ROZ)
§ Třebechovice pod Orebem: Orlice nad městem (Jan a Jar. Rydlové 2007 ROZ)
§ Týniště nad Orlicí: břeh Orlice (Jan a Jar. Rydlové 2007 ROZ)
§ okr. Rychnov n. Kněžnou: tůně na pravém břehu Divoké Orlice před soutokem
s Tichou Orlicí (Jan a Jar. Rydlové 2007 ROZ)
§ Třebechovice pod Orebem: tůň na levém břehu Orlice 500 m JZ od nádraží,
50°11΄53˝ N, 15°58΄29˝ E (Jan a Jar. Rydlové 2007 ROZ)
§ okr. Hradec Králové: Štěnkov: břeh Orlice (Jan a Jar. Rydlové 2007 ROZ)
Rydlo (2000) dále uvádí několik lokalit podle říčních kilometrů, avšak
dohledání nebylo v mých silách, proto také nebyly zaneseny do výsledné mapy (viz.
mapa 4), avšak jejich sepsání považuji za žádoucí. V roce 1995 se tento druh
vyskytoval na těchto půlkilometrových úsecích: ř. km 29 – 28,5; 23,5 – 23; 23 –
22,5; 22,5 – 22; 22 – 21,5; 21,5 – 21; 21 – 20,5; 18 – 17,5; 17 – 16,5; 16,5 – 16; 14 –
13,5; 13,5 – 13; 13 – 12,5; 9 – 8,5; 8,5 – 8; 7 – 6,5; 6,5 – 6; 0,5 – 0.
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V roce 2000 byl štětinec nalezen na těchto lokalitách: ř. km 32 – 31,5; 24 –
23,5; 23,5 – 23; 23 – 22,5; 21,5 – 21; 21 – 20,5; 20 – 19,5; 18 – 17,5; 17 – 16,5; 16,5
– 16; 15 – 14,5; 10,5 – 10; 9,5 – 9; 9 – 8,5; 3,5 – 3; 3 – 2,5; 2 – 1,5; 1,5 – 1.

Graf 1. Počet lokalit excerpovaných z literatury a herbářových sbírek ve studovaném
území v jednotlivých letech od prvního známého údaje (orig. V. Holečková)

4.2 Nové lokality
Kromě již uvedených lokalit, které byly zjištěny excerpcí literárních podkladů
a údajů z herbářových sbírek se podařilo vlastním průzkumem zjistit ve studovaném
území další lokality. Uvádím je vždy s původcem nálezu:
§ Nové Město nad Metují: Krčín, SV od hřiště (not. V. Holečková 2010)
§ Jaroměř: pravý břeh Úpy, u soutoku s Labe (not. V. Holečková 2010)
§ Nové Město nad Metují: Krčín, na plotě u krčínské křižovatky
(not. V. Holečková 2010)
§ Proruby u Potštejna: na plotě u domku Ráčkových (not. E. Ráčková 2009)

Zařadila jsem dále lokality, které byly zjištěny po kontaktování místních
botaniků (tyto lokality nejsou jinde zaznamenány a tudíž pokládám za důležité je pro
úplnost uvést).
19

§ Nové Město nad Metují: Krčín, přímo u sokolovny, 50°21ʹ0.351 Nʺ,
16°8ʹ8.736ʺ (M. Gerža 2008)
§ okr. Náchod: potok Olešnice SV obce Zlíč, přibližně nad osadou Ostaš (M.
Gerža 2005)

Graf. 2. Počet lokalit excerpovaných z literatury a herbářových sbírek ve studovaném
území společně s lokalitami získanými vlastním výzkumem (orig. V. Holečková)

4.3 Vlastní výzkum
Převážně jsem se soustředila na toky řek a potoků, v menší míře na zahrádky
v okolních vesnicích. Ukázalo se, že na některých místech ještě tento druh takovou
oblibu nezískal, tedy je spíše neznámý a pro ozdobu plotů lidé volí druhy známější
jako je např. břečťan popínavý (Hedera helix).

Před tím, než jsem se vypravila do terénu, jsem věděla o jedné lokalitě a to
v obci Bříza, zde jsem hledala štětinec nejdříve. Bohužel v udaném místě –
u železničního přejezdu jsem ho nenašla. Mohlo to být tím, že kolem kolejí byla
tráva pokosená. S tímto problémem jsem se setkávala velice často, převážně kolem
břehů Metuje v Novém Městě nad Metují a Labe v úseku Jaroměř – Hradec Králové
dochází k pravidelnému kosení porostu. Mnohdy byl terén naopak těžce přístupný,
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některé části ani nebylo možné projít. Já jsem tedy zvolila jízdu na kole a ve větší
míře chůzi, avšak použití lodičky se nyní zdá jako nejlepší volba, z loďky je nejen
lepší viditelnost všech rostlin, ale ani zde nejsou takové překážky. I přesto, že jsem
práci v terénu věnovala poměrně mnoho času, nalezla jsem pouze 3 lokality.
První lokalita v Novém Městě nad Metují se nachází cca 10 metrů od řeky
Metuje , na tomto místě Echinocystis lobata výrazně přerůstal nad ostatními druhy
a velikost lodyhy byla kolem 5 metrů. Kolem tohoto druhu se nacházela společenstva
svazů Urtica dioica a Aegopodium podagraria. V Jaroměři se štětinec vyskytoval
u břehu řeky Úpy, avšak zde velikost lodyhy dosáhla 10 metrů a pokryl tak značnou
část pobřežní vegetace. Nejmenšího růstu dosáhl na lokalitě v Novém Městě nad
Metují, na plotě zahrady u křižovatky v Krčíně a to sice kolem 3 metrů. V obci
Proruby rostl štětinec v roce 2009 také na plotě, avšak v roce 2010 se zde
nevyskytoval. Dvě lokality, které jsem získala od botaniků, byly prohledány, ale
výskyt štětince jsem nemohla potvrdit.
Určitě zajímavou informací pro mě bylo, že v Orlických horách (toky Bělá,
horní část Divoké Orlice, Kněžná, Liberský potok a Říčka) se v roce 2001 štětinec
nevyskytoval, avšak v letošním roce by mělo dojít k dalšímu mapování těchto úseků.

5. Diskuse
Dosud uváděné souhrnné údaje o celkovém výskytu Echinocystis lobata
v České republice (Slavík 1986) ukazují, že druh nepatří mezi nejběžnější invazní
druhy. Podle Slavíka (1986) se druh vyskytoval v polovině 80. let 20. století ve 35
mapovacích kvadrantech středoevropské sítě (CEBA) z 679 celkem. To představuje
pouhých 5, 15 %. Mandák (2006) uvedl mapu, na které je stejné zakreslení jako
u Slavíka (1986), což v žádném případě nemůže odpovídat skutečnému rozšíření
tohoto druhu v roce 2006.

Na základě později vyšlých prací (Rydlo 2000, Sutorý 2000, Rydlo 2001,
Rydlo 2006) i podle mého vlastního průzkumu je však dnes situace podstatně odlišná
a neustále přibývají nové lokality v celé České republice. Jak je tedy zřejmé z údajů
dostupné literatury, druh se stále intenzivně šíří a jeho rozšíření není dosud na našem
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území dostatečně známé. Slavík (1986) ani Mandák (2006) neuváději z mé
studované oblasti ani jednu lokalitu na řece Metuji, Labe či Úpě i přesto, že v roce
2006 bylo z herbářových sbírek známo několik lokalit. Zaznamenaná je pouze
lokalita na Orlici. Na mém vymezeném území se dosud této invazní rostlině
věnovalo málo botaniků; zmínit lze především práce pana Jaroslava Rydla, který
opakovaně tento druh mapuje nejen v Královéhradeckém kraji.
Na rychlosti šíření tohoto druhu se podílelo několik faktorů, které zásadním
způsobem ovlivnily i četnost výskytu. Patří k nim značná obliba v pěstování štětince
laločnatého na plotech či domech a jeho následné záměrné vysazování. Lze
předpokládat i snadné samovolné rozšiřování jeho semen vodou při vyšších vodních
stavech, což jsou situace v posledních letech velice aktuální. Pokud vezmu v úvahu
terénní výzkum v mnou zvoleném území, během tří měsíců došlo dvakrát
k rapidnímu vzestupu hladiny řeky Metuje, díky čemuž byl mimo jiné ztížen přístup
převážně kolem břehů této řeky.
Jelikož povrch semen nevykazuje žádné větší nerovnosti a nedochází tak
k nadlehčování vzduchovými bublinami, délka splavnosti je závislá jen na rychlosti
nabobtnání semen (Slavík et Lhotská 1967). Z laboratorních výzkumů je patrné, že
semena klíčí lépe při vyšších teplotách, avšak rozvrstvená semena mohou klíčit již
při nízkých teplotách, což bylo doloženo tím, že při vyjmutí semen z půdy počátkem
března jedno semeno klíčilo (Slavík et Lhotská 1967). Předpokládám, že příští rok
v zaplaveném úseku budou nalezeny další lokality. Vzhledem k tomu, že většina
nalezených lokalit se nejen na našem území, ale i v Evropě nachází kolem břehů
vodních toků, lze předpokládat další šíření, neboť hydrochorie je považována za
nejvýznamnější způsob šíření semen tohoto druhu (Slavík et Lhotská 1967).
Jak tedy zabránit dalšímu rozšíření? Domnívám se, že je třeba vyhnout se
vysazování/ resp. užívání jako okrasné rostliny především v záplavových oblastech,
dále bych zmínila možnost použití herbicidů, které však není možné použít právě
v záplavových oblastech. Zcela jistě lze zabránit šíření i mechanickým zneškodněním
pravidelnou údržbou alespoň břehových porostů invadovaných štětincem.
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6. Závěr
Problém invaznosti je už několik let velmi aktuální, dochází k „vytlačování“
původních druhů a tím i k ohrožení biologické rozmanitosti. I když je Echinocystis
lobata zařazen mezi 100 nejnebezpečnějších invazních druhů (Anonymus 2011), na
našem území nepatří mezi tak agresivní jako je bolševník velkolepý (Heracleum
mantegazzianum) či trnovník akát (Robinia pseudoacacia). Ovšem pokud se bude
štětinec laločnatý nadále šířit takovou rychlostí jako doposud, bude zřejmě
v budoucnosti patřit také mezi agresivnější druhy.

Negativní vliv invazních druhů se zvýšil díky rozšiřujícímu se cestovnímu
ruchu či obchodu. Nejčastěji je zanesení těchto druhů spojeno s jejich ekonomickým
využitím – zahradnictví, farmové nebo zájmové chovy (Stejskal 2006). Vzhledem
k této skutečnosti je jasné, že mapování lokalit je nutností pro získání jakéhosi
„přehledu“ o rychlosti šíření. Některé druhy i v naší republice dosáhly takového
výskytu, že v současnosti díky jejich invaznímu chování dochází k potlačování
a likvidaci druhů původních.

Na základě svých dat a excerpovaných údajů z dostupné literatury jsem
zaznamenala lokality Královéhradeckého kraje do mapy (viz. Mapa 4) a tím
vytvořila souhrn, který do této doby chyběl. Celkem je zaznamenáno 48 lokalit, 42
získaných z literární excerpce, 3 lokality jsem nalezla při terénním výzkumu a 3 jsem
získala po kontaktování místních botaniků. Jedná se především o lokality podél
břehů vodních toků, největší početnost je na řekách Metuje a Orlice.
Předpokládala jsem, že přispěju větším počtem vlastních lokalit, ale bohužel
k tomu přispěly některé zásadní překážky, jednak nepřístupnost některých území, ale
také poničení porostu po záplavách. Kosení porostu kolem břehů je rok od roku
intenzivnější, avšak v případě takového výzkumu nežádoucí. Na druhou stranu tak
dochází k částečnému snížení.
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8. Přílohy
Příloha č. 1: Morfologie

Obr. č. 1: Echinocystis lobata
Del. Anna Skoumalová – Hadačová in Hejný S. et Slavík B. [red.], Květena České
republiky. Vol. 2, Academia, Praha, 441 p.
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Obr. č. 2: Bryonia alba

Obr. č. 3: Bryonia dioica

Del. Anna Skoumalová – Hadačová in Hejný S. et Slavík B. [red.], Květena České
republiky. Vol. 2, Academia, Praha, 443 p.
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Příloha č. 2: Rozšíření Echinocystis lobata v Evropě

Mapa č. 2: Výskyt Echinocystis lobata v Evropě
Anonymus (2011)
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Stát

Status

Bulharsko

nepůvodní/ neznámý

Česká republika

nepůvodní/ zdomácnělý

Dánsko

nepůvodní/ zdomácnělý

Estonsko

nepůvodní/ zdomácnělý

Itálie

nepůvodní/ zdomácnělý

Litva

nepůvodní/ zdomácnělý

Lotyšsko

nepůvodní/ zdomácnělý

Maďarsko

nepůvodní/ zdomácnělý

Moldávie

nepůvodní/ neznámý

Německo

nepůvodní/ nezdomácnělý

Polsko

nepůvodní/ zdomácnělý

Rumunsko

nepůvodní/ zdomácnělý

Slovensko

nepůvodní/ zdomácnělý

Ukrajina

nepůvodní/ neznámý

Tab. č. 1: Souhrn evropských států, kde se Echinocystis lobata rozšířil
Anonymus (2011)
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Příloha č. 3: Rozšíření Echinocystis lobata v České republice

Mapa č. 3: Zakreslené lokality po celém území České republiky, stav v polovině
80. let 20. stol
Slavík B. (1986)
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Mapa č. 4: Výskyt Echinocystis lobata na území Královéhradeckého kraje
(orig. V. Holečková)
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