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Abstract: This paper deals with the occurrence of Heliotropium europaeum, a rare archaeophyte 
recorded in the Znojmo region until the end of the 19th century. Since then it has been considered 
regionally extinct, but was recently found in Želetice (2007) and near Míšovice (2008) and Božice 
(2013). Here we present new records of this species from Dobšice (2018) and Načeratický kopec 
hill (2019). Whereas at the locality near Dobšice the occurrence of this species is most likely tem-
porary due to expected building activities, on the Načeratický kopec hill the plant seems to benefit 
from the suitable disturbance regime (motocross) also for the future.
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ÚVOD

Otočník evropský (Heliotropium europaeum) je vzácnou jednoletou rostlinou obje-
vující se v regionu nepravidelně v čase i prostoru. Za touto dynamikou výskytu zřej-
mě stojí vysoký stupeň dormance semen (Aliloo & Darabinejad 2013), k jejichž 
klíčení dochází pouze při určitém poměru vlhkosti půdy a teploty. Otočník typicky 
klíčí na začátku léta po intenzívních přívalových deštích a míru klíčení ovlivňuje 
pravděpodobně též hloubka uložení semen v půdním profilu (Hunt 2005). Pokud 
semena za vhodných podmínek vyklíčí, dokáží rostliny již za tři až čtyři týdny vy-
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kvést (USDA 2014). Jedna rostlina přitom může vytvořit v průměru přes 550 semen 
(Hasan & Aracil 1991).

Otočník evropský je teplomilný druh, jehož původní areál pokrývá pravděpodob-
ně Středozemí, severní Afriku a Blízký východ. Jako konkurenčně úspěšný druh 
se ovšem rozšířil téměř do celého světa a můžeme ho nalézt v Severní Americe, 
Karibské oblasti, střední Asii, Číně, Austrálii a Oceánii (CABI 2018). V některých 
částech světa se projevuje jako významný invazní druh (např. Austrálie; Parsons & 
Cuthbertson 2001). Českou republikou prochází severní hranice současného areálu 
druhu. Na základě dostupných údajů směrem k jihu početnost výskytů otočníku vý-
znamně roste. Rakouský červený seznam cévnatých rostlin (Niklfeld & Schratt-
-Ehrendorfer 1999) druh vůbec neuvádí, na Slovensku (Eliáš et al. 2015) je řazen 
pouze do kategorie NT (téměř ohrožený). Podle Květeny ČR rostl otočník v minu-
losti roztroušeně zejména v okopaninách, na úhorech, na polních cestách a ve vini-
cích (Slavík 2000), do té doby poslední známý nález byl učiněn v roce 1971 v jiho-
východním okolí Brna mezi Nesvačilkou a Těšany, leg. F. Weber, PR. Na seznamu 
nepůvodní flóry ČR (Pyšek et al. 2012) je druh řazen mezi přechodně zavlečené 
archeofyty, i přesto patří mezi kriticky ohrožené druhy flóry České republiky (Gru-
lich & Chobot 2017). Stejnou kategorií byl hodnocen též v první verzi červeného 
seznamu (Holub et al. 1979), nicméně v následujícím vydání (Procházka 2001) je 
už uváděn jako vyhynulý (A1).

Na Znojemsku se druh poměrně běžně vyskytoval ještě ke konci 19. století, v nej-
bližším okolí Znojma v obci Dyje a kolem Sedlešovic a Nového Šaldorfu (Oborny 
1879, 1885), zatímco v 50. letech 20. století zde již není uváděn (Drlík et al. 2005). 
Otočník pro zdejší flóru (a flóru celé České republiky) znovu objevila v roce 2007 
K. Žáková (Žáková 2007) na ruderálním stanovišti v Želeticích, o rok později 
přidal další nález B. Gruna v přírodní památce Stříbrný vrch u Míšovic (Grulich 
2009). Z roku 2013 pochází nález jedné rostliny u Božic lokalizovaný: „Na polní 
cestě nedaleko dvora Karlov 3,3 km východoseverovýchodně od vlakového ná-
draží, 190 m n. m., 48° 49’ 44.5” N; 16° 19’ 53.4” E, 25. 8. 2013, leg. P. Dřevojan, 
BRNU.“ Předkládaný článek představuje dva nedávné zcela nové nálezy v regionu.

Nomenklatura druhů rostlin je sjednocena podle Klíče ke květeně České republiky 
(Kaplan et al. 2019). Použité zkratky herbářových sbírek: BRNU – herbář Příro-
dovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, MZ – herbář Jihomoravského 
muzea ve Znojmě, PR – herbář botanického oddělení Přírodovědeckého muzea Ná-
rodního muzea v Praze.

VÝSLEDKY A DISKUSE
Dobšice: okraj staveniště v ulici V Zahradách (při cestě do Znojma) na Z okraji obce, 220 m n. m., 
48° 50’ 56” N, 16° 4’ 18” E; 7 jedinců; obr. 1, 2 (15. 8. 2018, J. Hummel; 23. 8. 2018, R. Němec, 
MZ).

Plocha celého staveniště ležela delší čas ladem, občasně zde byla ukládána výko-
pová zemina a stavební odpad, povrch byl periodicky narušován pojezdem těžké 
techniky a postupovala zde sukcese náletových dřevin. Na mapě stabilního katast-
ru ze 40. let 19. století (ČÚZK 2010) zde můžeme pozorovat mozaiku vinic, sadů 
a úzkých políček, tedy krajinný typ pro Znojemsko velice typický. Podobný obrázek 
vidíme ještě na leteckých snímcích z roku 1964 (ČÚZK 2015), i když už je patrné 
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Obr. 1. Heliotropium europaeum (Dobšice, V Zahradách; foto Radomír Němec, 23. 8. 2018).
Fig. 1. Heliotropium europaeum (Dobšice, V Zahradách; photo by Radomír Němec, 23th August 
2018).

Obr. 2. Heliotropium europaeum – detail květenství (Dobšice, V Zahradách; foto Radomír Němec, 
23. 8. 2018).
Fig. 2. Heliotropium europaeum (Dobšice, V Zahradách; photo by Radomír Němec, 23th August 
2018).
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zcelování políček a odstraňování solitérních dřevin z mezí. V roce 2018 byla plo-
cha hluboce obnažena až na sprašové podloží, následně zarovnána a celé území 
je připraveno pro výstavbu rodinných domků. Šest rostlin otočníku bylo nalezeno 
přímo u hlavní cesty, jeden jedinec v severozápadní části lokality. V době návštěvy 
byla celá plocha částečně porostlá ruderální vegetací s převahou jednoletých druhů, 
mezi nimiž dosahovaly vysoké pokryvnosti zejména merlíky (Chenopodium spp.) 
a lebedy (Atriplex spp.), z dalších taxonů byly zaznamenány, např. bažanka roční 
(Mercurialis annua), bodlák kadeřavý (Carduus crispus), hadinec obecný (Echium 
vulgare), chrpa latnatá (Centaurea stoebe), měrnice černá (Ballota nigra), ostrož-
ka stračka (Consolida regalis), prorostlík srpovitý (Bupleurum falcatum), pupava 
obecná (Carlina vulgaris), rdesno ptačí (Polygonum aviculare agg.) nebo třezalka 
tečkovaná (Hypericum perforatum). Významnou složku vegetace tvořily vzácnější 
archeofyty jako blín černý (Hyoscyamus niger), čistec roční (Stachys annua), silen-
ka rozsochatá (Silene dichotoma), sveřep japonský (Bromus japonicus), topolovka 
bledá (Alcea biennis) a zběhovec trojklaný (Ajuga chamaepitys).

Znojmo-Oblekovice: Načeratický kopec, cca 0,5 km S od kóty 290 m, 270 m n. m., 48° 49’ 52” N, 
16° 05’ 53” E (obr. 3); desítky jedinců (2. 7. 2019, R. Stejskal).

Jedná se o bývalý tankodrom zřízený po druhé světové válce (na místě bývalých 
pastvin) a využívaný armádou až do 90. let 20. století, současně zde fungovala mo-
tokrosová a autokrosová dráha. V současnosti je lokalita chráněna jako stejnojmenná 
přírodní památka i evropsky významná lokalita. Pro ochranářské účely je zde jako 

Obr. 3. Střední část Načeratického kopce s motokrosovými dráhami (foto R. Stejskal, 26. 5. 2019).
Fig. 3. Central part of Načeratický kopec hill with motocross tracks (photo by R. Stejskal, 26th May 
2019).
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managementový nástroj nadále využíván pojezd vozidel, zejména motokros, který 
zajišťuje určitý režim disturbancí a v podstatné míře přispívá k přežívání některých 
specializovaných druhů. V červenci 2019 bylo v centrální části Načeratického kopce 
na okrajích pojezdových drah nalezeno několik desítek rostlin otočníku evropského, 
z nichž některé již plně kvetly. Otočník zde rostl společně s velmi hojným hadin-
cem obecným (Echium vulgare) a blínem černým (Hyoscyamus niger), z dalších 
druhů byly zastoupeny merlíky (Chenopodium spp.) a lebedy (Atriplex spp.). Stojí 
za pozornost, že na Načeratickém kopci velmi hojný nosatec Pachycerus cordiger 
(Germar, 1818), specializovaný ve stádiu larev i dospělců na brutnákovité rostliny, 
nechával otočník bez povšimnutí a zcela zde preferoval hadince. Přitom v některých 
evropských zemích se na otočníku běžně vyskytuje, a proto byl tento nosatec vyti-
pován jako potenciálně vhodný druh pro biologickou kontrolu invazního otočníku 
v Austrálii (Huber & Vayssieres 1990).

Ústup otočníku evropského na území ČR v minulosti zřejmě nemá jednu konkrét-
ní příčinu a patrně souvisí se změnami hospodaření v krajině, ke kterým docházelo 
postupně od konce 19. století. Nedávné nálezy dokládají, že otočník spolu s dalšími 
vzácnými plevely je lokálně stále přítomen v půdní semenné bance. Aktuální vý-
skyt v Dobšicích mohl být kromě narušení drnu podpořen vhodnými klimatickými 
podmínkami. Potenciál pro další přežívání vzácných plevelů na popisované lokalitě 
je kvůli plánované zástavbě nízký. I tento příklad potvrzuje význam úhorů a ladem 
ležících ploch pro zachování biodiverzity krajiny (cf. Fabšičová et al. 2016). Oproti 
tomu na Načeratickém kopci předpokládáme výskyt otočníku i ve střednědobém 
horizontu. Již zmíněné aktivity (motokros a příležitostný pojezd vojenské techniky) 
zůstávají součástí ochranářského managementu. Letošní početný výskyt naznačuje, 
že druh zde nachází dobré stanovištní podmínky. Jak dokládají recentní nálezy v re-
gionu, zůstává Znojemsko těžištěm výskytu otočníku evropského v České republice.

V souvislosti s výše uvedeným stojí za úvahu, zda zařazení do kategorie v aktu-
álním seznamu nepůvodní flóry ČR (Pyšek et al. 2012) je správné, jelikož archeofyt 
s příležitostným výskytem (casual archaeophyte) by měl být závislý na permanent-
ním přísunu diaspor z oblastí trvalého výskytu nebo opakovaně uniká z kultury. 
Pro otočník tudíž navrhujeme kategorii plně zdomácnělého archeofytu (naturalized 
archaeophyte), která lépe vystihuje jeho historické i současné chování na území ČR.
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