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AbstrAkt

Pipla žlutá je na našem území zejména v botanických zahradách pěstovaným a občasně 
zplaňujícím druhem. V příspěvku jsou sumarizovány nálezy tohoto druhu za poslední dvě 
dekády ve městě Olomouc a komentovány po stránce původu rostlin a potenciálu další-
ho šíření druhu mimo kultury. 

AbstrAct

Yellow Monkwort is cultivated as an ornamental plant in Czech botanical gardens and 
occasionally spreads outwardly. In this article, localities of the species in the city of Olo-
mouc during the last two decades are summarized. Origin of plants and the potential for 
its further spreading are presented here.
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Úvod

Olomouc patří k největším městům České republiky, zaujímá strategickou polohu v ze-
mědělské krajině střední Moravy a je dopravním uzlem nadregionálního významu. Ne-
jenom tyto aspekty přispívají ke zvýšenému výskytu geograficky nepůvodních druhů, 
které jsou v intravilánu i suburbánních oblastech Olomouce po desítky let zaznamenává-
ny (např. TlusTák, 1990; kocián, 2017; uher – lusTyk, 2019). Specifickou kategorii tvoří druhy 
pěstované jako okrasné, které následně zplaňují z kultury (Pergl et al., 2016). Pipla žlutá 
(obr. 1) je příkladem právě takové rostliny.

Rod pipla je v  květeně České republiky zastoupen jediným přirozeně se vyskytují-
cím druhem – piplou osmahlou (Nonea pulla) patřící do nominátní sekce Nonea. V ap-
pendixu ke zpracování rodu do Květeny České republiky (suTorý, 2000) jsou uvedeny 
ještě dva vzácně pěstované a  příležitostně zplaňující druhy – pipla žlutá (Nonea lutea) 
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a  pipla  růžová (Nonea rosea), které oba patří do sekce Orthocaryum (selvi et al., 2002), 
přičemž výskyt piply žluté v Olomouci není v appendixu zmiňován.

Pipla žlutá je jednoletou až dvouletou, v  časném jaře kvetoucí bylinou, s  obtížně 
identifikovatelným přirozeným areálem rozšíření, který pravděpodobně zaujímá íránsko-
-turanskou a kavkazskou oblast v Asii s přesahem do černomořské květenné oblasti vý-
chodní Evropy (cecchi – selvi, 2017). V Evropě je jako zplanělá rostlina uváděna například 
z Velké Británie (lacey, 1977), Belgie (verloove, 2019), Rakouska (eberwein, 2011), Německa 
(MazoMeiT – Theil, 2017), Itálie (cecchi – selvi, 2015), Španělska (sagredo, 1975) a Maďarska 
(csaPody, 1960). Z našeho území pochází první údaje o zplanění z 20. let 20. století z Pra-
hy (doMin, 1928). Druh se pěstuje v České republice především v botanických zahradách 
a doposud se jen zřídka objevuje v komerční nabídce v zahradnictvích.

Výsledky

První záznamy o výskytu piply žluté v Olomouci se rovněž vážou k pěstovaným rostlinám 
v botanické zahradě, dnešní Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Palac-
kého u Smetanových sadů, odkud je dokladoval H. Laus  na začátku 30. let minulého stole-
tí (leg. H. Laus, VI 1930, OLM) a později také J. Otruba v 50. letech 20. století (leg. J. Otruba, 
IV 1952, OLM). Do Olomouce se druh pravděpodobně dostal někdy po roce 1913 výmě-
nou mezi botanickými zahradami, ať již s pražskou či brněnskou nebo některou ze zahrad 
rakouských, se kterými olomoucká zahrada v té době udržovala čilý kontakt. K takovému 
datování nás vede skutečnost, že pipla není uvedena v prvním publikovaném seznamu 

Obr. 1. Pipla žlutá (Nonea lutea), habitus rostlin pěstovaných v Botanické zahradě Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Palackého. Foto V. Dvořák, 2. 4. 2019.
Fig. 1. Yellow Monkwort (Nonea lutea) cultivated in the Botanical garden of Faculty of Science. Photo 
by V. Dvořák, 2nd April 2019.
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pěstovaných rostlin olomoucké botanické zahrady (laus – zelenka, 1913). Další herbářové 
doklady nebo literární zmínky až do nultých let 21. století chyběly, byť se od pěstování 
piply žluté v botanické zahradě neupustilo a pozorování zplanělých rostlin bylo mezi uni-
verzitními botaniky všeobecně známé. Příčinu v absenci dat lze spatřovat v laxním přístu-
pu botaniků k evidenci nálezů.

Níže jsou sumarizovány nálezy z intravilánu Olomouce, které autoři za poslední roky shro-
máždili.

21a. Hanácká pahorkatina, 6469a, Olomouc (okr. Olomouc): kolejiště, 200 m jv. od budovy vlakové 
stanice Olomouc-Nová Ulice, 213 m n. m., 49°35'10,5" N, 17°14'48,2" E, několik rostlin, 3. 4. 2019, 
not. V. Dvořák.

21a. Hanácká pahorkatina, 6469a, Olomouc (okr. Olomouc): zpustlé okraje železniční trati při 
ul. U Botanické zahrady, 213 m n. m., 49°35'9,5" N, 17°14'55,3" E, několik trsů, 3. 4. 2019, not. V. Dvořák.

21a. Hanácká pahorkatina, 6469b, Olomouc (okr. Olomouc): okraje železnice mezi ulicemi U Bota-
nické zahrady a Polská, 215 m n. m., 49°35'8,9" N, 17°15'3,2" E, souvislý porost s desítkami rostlin, 
10. 4. 2018, not. V. Dvořák; 3. 4. 2019, leg. et foto V. Dvořák OL.

Tyto tři na sebe navazující mikrolokality představují několik set metrů dlouhý úsek želez-
niční trati, který částečně lemuje areál botanické zahrady, odkud rostliny zplaněly a v sou-
časnosti se samovolně udržují zejména v  hrubších štěrkových frakcích podél kolejiště. 
Pipla zde kvete již koncem března a za dobrých podmínek vytváří bohaté monodomi-
nantní porosty (obr. 2).

Obr. 2. Pipla žlutá podél železnice při areálu botanické zahrady. Foto V. Dvořák, 3. 4. 2019.
Fig. 2. Yellow Monkwort along a railroad. Photo by V. Dvořák, 3rd April 2019.
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Druh se zdá být velmi odolný vůči disturbancím, úspěšně přečkal kompletní rekonstrukci 
drážního tělesa v roce 2018 a dobře snáší pravidelné herbicidování, které obvykle probí-
há až v době po odkvětu a vysemenění rostlin.

21b. Hornomoravský úval, 6369c, Olomouc (okr. Olomouc): krajnice cyklostezky souběžné se želez-
nicí na spojnici mezi Olomoucí (městská část Řepčín) a Horkou nad Moravou v uvedeném směru cca 
400 m za odbočkou k jezeru Poděbrady, 218 m n. m., 49°37'31,9" N, 17°12'55,6" E, nesouvislý porost 
s desítkami rostlin, duben 2018, not. J. Vrbický; 14. 4. 2019, not. J. Vrbický.

Lokalita výskytu leží v těsném sousedství železniční trati vedoucí z Olomouce do Horky nad 
Moravou a dále ve směru Senice na Hané, u níž se nachází rovněž první tři zde uvedené 
nálezy z intravilánu Olomouce. Pravděpodobně tedy došlo k přenosu semen v souvislosti 
s vlakovou dopravou a výskyt piply žluté je možné očekávat i v dalších úsecích této trati.

21b. Hornomoravský úval, 6469b, Olomouc (okr. Olomouc): v městském trávníku v okolí výsadby 
habrů u plotu Rozária na ulici 17. listopadu, 211 m n. m., 49°35'32,5" N, 17°15'45,1" E, několik trsů,  
26. 4. 2008, leg. M. Hroneš OL; 15. 4. 2019, not. M. Hroneš.

Původ výskytu piply žluté u vstupu do Rozária z ulice 17. listopadu nelze spolehlivě určit. 
Druh však není podle pozorování autorů v současné době v Rozáriu pěstován. V populaci 
dochází ke značným fluktuacím počtu jedinců, které zřejmě souvisí s načasováním seče 
trávníku. V některých letech byl trávník (a s ním i pipla) sečen již na konci dubna. Nedošlo 
tak k dozrání dostatečného množství semen, což se v následujícím roce projevilo menším 
počtem kvetoucích jedinců. Vzhledem k současnému trendu odložené seče lze očekávat 
spíše rozšiřování této populace.

21b. Hornomoravský úval, 6469b, Olomouc (okr. Olomouc): mezi skleníky u  budovy B Katedry 
botaniky v  areálu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého na ulici Šlechtitelů, 210 m n. m., 
49°34'29,8" N, 17°16'50,6" E, souvislý porost s desítkami rostlin, 2007–2018, not. M. Hroneš.

21b. Hornomoravský úval, 6469b, Olomouc (okr. Olomouc): v trávníku v parčíku v areálu Přírodo-
vědecké fakulty Univerzity Palackého na ulici Šlechtitelů, 210 m n. m., 49°34'29,2" N, 17°16'50,1" E, 
několik trsů, 2. 5. 2019, not. M. Hroneš.

Do kampusu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého na ulici Šlechtitelů byla pipla 
žlutá, ať už záměrně nebo náhodou, zcela jistě zavlečena z botanické zahrady. Po řadu let 
rostla v  bohatém porostu mezi skleníky fytopatologického oddělení katedry botaniky. 
Celá populace byla zničena při rekonstrukci skleníků na podzim roku 2018. Místo je nyní 
vybetonované, takže opětovná obnova ze semenné banky nepřipadá v úvahu. Na jaře 
roku 2019 bylo několik jedinců nalezeno v trávníku přilehlého parčíku.

Poznámky k ekologii druhu

Ve svém původním areálu pipla žlutá roste především v kamenitých suchých trávnících 
(cecchi – selvi, 2017). Zplanělé populace se vyskytují na sušších antropogenních stanoviš-
tích, které zřejmě alespoň částečně připomínají původní stanoviště (kamenité železniční 
náspy, mezernaté městské trávníky). Za úspěšné rozšiřování piply žluté na nová stanoviš-
tě v Olomouci je odpovědná nejenom v literatuře uváděná myrmekochorie (gaMs, 1926), 
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ale významný podíl v  sekundární disperzi sehrává lidský faktor. Díky tvorbě velkého 
množství semen, která jsou schopná přetrvávat v  semenné bance i  několik let, se pak 
druh na nově osídlených stanovištích udržuje po řadu let a je schopný přečkat i distur-
bance v  podobě intenzivní seče a  herbicidování. Časně jarní doba kvetení piply žluté 
má rovněž pozitivní stránku, protože rostliny jsou nektarodárné a představují zpestření 
druhové skladby pro opylovače.

Závěr

Pipla žlutá (Nonea lutea) byla do letošního roku zaznamenána zplaněle na třech lokalitách 
v intravilánu Olomouce a na jedné lokalitě v okrajové části města, která však navazuje na 
lokality tohoto druhu podél železniční dráhy při botanické zahradě. Výskyt piply žluté 
je koncentrován do okolí botanických zahrad a  míst, kde se manipuluje se zahradním 
substrátem. Patrný je potenciál druhu k šíření ferroviatickou cestou. Za původ většiny po-
pulací lze považovat Botanickou zahradu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. 
Vzhledem k tomu, že se ve městě pěstuje zhruba 100 let, a přesto se vyskytuje jen na čty-
řech lokalitách, nepředpokládáme, že lokalit tohoto druhu bude v budoucnu dramaticky 
přibývat. Doporučujeme ovšem monitorovat okolí železniční trati Olomouc – Senice na 
Hané, kde se pipla žlutá, zdá se, úspěšně uchytila.
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