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Úvod 
Tato zpráva vznikla na základě smlouvy o dotaci z Grantu na podporu projektů ke zlepšení 
stavu životního prostředí hl. m. Prahy, č. DOT/54/12/019202/2020. Cíli projektu byl komplexní 
biologický průzkum žahadlového blanokřídlého hmyzu (Hymenoptera, Aculeata) na vybraných 
lokalitách v PP Petřín a ochranné pásmo a VKP Kotlářka a návrh managementu pro udržitelnost 
a zlepšení přírodních podmínek na sledovaných lokalitách v návaznosti na zjištěné spektrum 
druhů. 
 
Stav prací k 31. 12. 2020  
Během roku 2020 se podařilo sebrat materiál od počátku června do konce srpna na všech 
cílových biotopech sledovaných lokalit. Veškerý sebraný materiál byl určen. Materiál z lokality 
Kotlářka byl určen studentkou, která se teprve určování blanokřídlých učí, a tak výsledky 
nejsou prezentovány v této průběžné zprávě, protože je nutné předběžné determinace ještě plně 
ověřit. Předběžný seznam ale již existuje. Byla vytvořena průběžná zpráva a předběžný návrh 
managementu PP Petřín vycházející ze znalosti lokality a zjištěných dat.   
 
Plán prací na rok 2021  
Na všech lokalitách bude sebrán materiál za měsíce duben a květen 2021, a následně určen do 
druhů. Také dojde k dourčování malého množství materiálu z roku 2020 sebraný na VKP 
Kotlářka. Stávající zpráva bude doplněna a vytvořena závěrečná verze.   
 

Vlastnosti blanokřídlého hmyzu ve vztahu k ochraně přírody 
Zástupci blanokřídlého hmyzu patří mezi nejlépe mobilní skupiny hmyzu. Tato vlastnost jim 
umožňuje šíření v krajině a je charakteristická zejména pro běžné druhy. Dobrá letová 
schopnost ale umožňuje specializovaným a vzácným druhům držet se výhradně na biotopu 
vhodném pro přežití i ve velmi komplikované mozaice mikrohabitatů a mikrobiotopů. Tato 
skupina se tedy hodí k velmi přesnému hodnocení studovaných lokalit z hlediska aktuální 
přírodní kvality (v horizontu několika málo desetiletí). Blanokřídlý hmyz pak nepatří 
k nejvhodnějším skupinám k posuzování historické hodnoty studovaného území 
(reliktnosti/původnosti, v horizontu staletí). 

Čmeláci a pačmeláci (rod Bombus) patří mezi chráněné skupiny hmyzu podle zákona č. 
114/1992 Sb. Vzhledem k velmi dobré schopnosti létat, jsou druhy zaznamenané do 500 metrů 
od studovaného území považovány za druhy, které se s vysokou pravděpodobností vyskytují 
na cílovém sledovaném území. 

 

Metodika sběru 
Materiál byl sbírán pomocí žlutých a bílých misek, které jsou standardně používanou technikou 
sběru. Jako médium byl použit nasycený roztok soli s malou příměsí detergentu, který naruší 
povrchové napětí vody. Celkem bylo použito 15 misek o průměru 12,5 cm s obsahem ½ litru 
média na jednu studovanou lokalitu. Pasti byly instalovány na výrazně slunných místech, která 
jsou pro blanokřídlý hmyz dobře viditelná. Některé pasti byly zavěšeny na větve suchých a 
živých stromů. Pasti byly instalovány v období od 30. 5. do 29. 8. 2020 (9 sběrů). Sběr pomocí 
síťky nebyl prováděn. Část materiálu byla získána od kolegů Pavla Marhoula a Milana Řezáče 
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(kteří prováděli na téže místech průzkum skupin Coleoptera, respektive Arachnida) již poskytli 
hymenoptery k bližšímu určení. 

Sebraný materiál z instalovaných pastí byl 2-4x přečištěn v čisté vodě a poté přesunut do 
lahviček s 96% alkoholem a popiskem psaným tušovým perem až do doby zpracování 
materiálu. Informace o starších nálezech z existujících publikací (Pádr 1990) byly přidány do 
zprávy. 

 

Metodika biologického hodnocení 
Čmeláci (rod Bombus) patří mezi chráněné skupiny hmyzu podle vyhlášky zákona č. 114/1992 
Sb. Povolení k jejich sběru (výjimka ze zákona) byla získána (Č.j. MHMP 203605/2019). Počet 
chráněných druhů je jedním z významných hledisek hodnocení biotopů (hodnotící hledisko 1).  

Jednoletý průzkum je oproti víceletým průzkumům poměrově limitovaný a jedním z 
nejvhodnějších měřítek kvality území je celkový počet zjištěných druhů – tj. celková diverzita 
(hodnotící hledisko 2). U lokalit s druhovou diverzitou skupiny Hymenoptera: Aculeata (pro 
jednoletý průzkum) platí procentuální hodnocení uvedené v Tabulce 1. U lokalit studovaných 
jednu sezónu lze očekávat další nárůst počtu vyskytujících se druhů, který je obvykle tím větší 
čím více druhů se za jediný rok zaznamená.  
  
Tabulka 1. Hodnocení kvality území podle proporce zastoupení druhů skupiny Hymenoptera 
Aculeata na lokalitě vůči celkovému počtu druhů známých z ČR (1288 druhů podle Bogusch a 
Straka 2017a, b, Straka a Bogusch 2017a, b). 
% z celkového druhového Hodnocení kvality lokality  
bohatství sk. Aculeata v ČR z hlediska výskytu sk. Aculeata 

 Nad 20% Výjimečné lokality 
 15 – 20% Vysoce kvalitní lokality 
 10 – 15% Nadprůměrné lokality 
 5 – 10% Průměrné lokality 
 Méně než 5% Podprůměrné lokality 

 
Další způsob hodnocení (hledisko 3) odráží znalosti o rozšíření zjištěných druhů v České 
republice. Jako nejvhodnější hodnotící měřítko se osvědčilo užití červených seznamů 
blanokřídlého hmyzu (Bogusch a Straka 2017a, b, Straka a Bogusch 2017a, b) a kompletních 
seznamů druhů České republiky (Bogusch et al. 2007). Díky červeným seznamům lze 
kvantifikovat počet druhů z jednotlivých kategorií odrážejících ohrožení vyhynutím v České 
republice – téměř ohrožené druhy (NT), zranitelné druhy (VU), ohrožené druhy (EN), kriticky 
ohrožené druhy (CR) a vyhynulé druhy (RE) (hledisko 3). Základem k porovnání lokalit je 
standardní poměr mezi počtem zjištěných druhů z různých kategorií. Inovovaný standardní 
poměr mezi kategoriemi červeného seznamu (Bogusch a Straka 2017a, b, Straka a Bogusch 
2017a, b) je 0/1/4/16/28 (RE/CR/EN/VU/NT). Na nejkvalitnějších lokalitách bývá tento poměr 
po provedeném průzkumu velmi odlišný, a to vychýlený ve prospěch kategorií CR a EN (např.: 
0/2/5/10/20), nebo EN a VU (např.: 0/0/6/20/20). Na vysoce nadprůměrných lokalitách bývá 
tento poměr vychýlen, nebo může být blízký standardnímu. Pokud jde o absolutní počty druhů 
z červeného seznamu, tak na vysoce nadprůměrných lokalitách mohou být počty i vyšší než 
uvedené u poměru druhů (1,5-2×). Standardně tomu tak ale nebývá. Průměrné lokality mívají 
poměr standardní, ale o zhruba polovinu až dvě třetiny snížený; na lokalitách podprůměrných, 
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nebo lokalitách s nedostatečně provedeným průzkumem pak nalézáme těžko interpretovatelné 
poměry mezi kategoriemi, ale i druhy z kategorie EN mohou být vzácně zaznamenány. Takové 
nálezy jsou však již těžko opakovatelné a obvykle nejde o dlouhodobý výskyt. Důležitou 
informací je, že doba výzkumu na lokalitě nemá zásadní kvalitativní vliv na poměr zjištěných 
druhů z červeného seznamu. Maximálně jen na stabilizaci zjištěného poměru mezi kategoriemi. 

Stav poznání taxonomie a výskytu druhů je dynamický, a tedy i stále nekompletní. Z tohoto 
důvodu je možné výjimečně zjistit i další nové druhy, které dosud z území České republiky 
nebyly hlášeny (Straka et al. 2004, 2015, Bogusch et al. 2007, 2009). Takové druhy nejsou 
zařazeny v červeném seznamu, ale mohou mít vysokou vypovídací hodnotu. Jako unikátní 
výskyty jsou také velmi vhodné k hodnocení lokalit (hledisko 4). Významnými mohou být i 
prvonálezy druhu pro region, zvláště jedná-li se o větší územní celek. V konkrétním případě 
skupiny žahadlových blanokřídlých je zvykem vyzdvihovat nové nálezy pro území Čech, 
Moravy, případně na území Prahy (Pádr 1990). Na průměrných a podprůměrných lokalitách se 
obvykle žádný nový význačný druh nenajde. 
 
 

Studované lokality 
 

VKP Kotlářka: Jedná se o pestré území zeleně při usedlosti Kotlářka o rozloze cca 6,5 ha 
v katastrálním území Dejvic. Chráněné území je vyhlášeno na parcelách 3078/3 (část), 3085/7 
(část), 3086/1, 3087, 3082/1(část), 3083/3, 3084, 4221 (část). Území je složeno z několika 
historicky odlišných částí. Na parcelách 3082/1 a 3085/7 jsou dochovány pozůstatky po cihelně 
a těžbě zeminy. Na ostatních pozemcích byla zemědělská půda. V padesátých letech 20. století 
byl na parcelách 3086/1, 3078/3 a 3087 vysazen sad, jehož pozůstatky jsou na místě dodnes. 
Zbylé dvě parcely (3083/3, 3084) byly dlouho zemědělskou půdou. V osmdesátých letech byla 
na tomto území stavba a hospodářská činnost. Od devadesátých let je toto území opět travnaté 
a postupně zarůstá. Součástí je také část staré cesty (parcela 4221). Od roku 2012 dochází 
k managementu části a následně celého území dnešní VKP. Studované území je graficky 
zobrazeno na Obrázku 1. 

Materiál byl sbírán odděleně v části obnoveného a v současné době oploceného sadu a 
zbytku sledované plochy. Spodní část cihelny nebyla sledována z důvodu příliš vysokého 
pohybu lidí. V této zprávě nejsou dále výsledky prezentovány, protože data budou ještě blíže 
zpracovávána.    
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Obrázek 1. VKP Kotlářka. Ortofotomapa z roku 2019 s vymezením území plánovaného pro 
průzkum. 

 
PP Petřín: Přírodní památka o výměře 52,67 ha v katastru Hradčan, Malé Strany a 

Smíchova vyhlášená v menším rozsahu v roce 1988 jako Petřínské skalky, později rozšířená na 
přilehlé zahrady. Celé území zahrnuje různé biotopy s dřevinami. Zejména se zde nalézají lesy 
původního charakteru se starými stromy a jejich torza, udržované parkové lesy, sady, malé 
záhony a skalní výchozy a stěny. Pro blanokřídlý hmyz je významný bohatý výskyt na jaře 
kvetoucích dřevin, rozvinutá, ale nepříliš bohatá bylinná vegetace a osypy z rozpadu pískovců 
v horní etáži, které vytvářejí písčitou půdu i sypké písčité plochy pod skalními výchozy. Celé 
území je historicky poměrně stabilní, co se týče existujících biotopů. To může mít velký 
význam pro zachování různorodého spektra živočichů včetně ohrožených druhů. Vzhledem 
k velké ploše PP, velké rozmanitosti biotopů a orientace svahů bylo území rozděleno na zvláštní 
celky studované samostatně.  

a) Zahrada Kinských: Jižně a jihovýchodně orientované svahy Petřína s řídkou 
doubravou, parkem, záhony a travnatými až lučními plochami. Území se rozkládá na katastru 
Smíchova. Průzkum bude probíhat na parcelách 3129, 3133/1, 3134/1, 3135, 3136, 3138, 
3152/1, 3152/2, 3152/3, 3152/4, 3153/1, 3154/1, 3154/2 a 3156/1. Vzhledem k rozsahu území, 
nebudou ostatní parcely PP v této části území studovány. Studované území je graficky 
zobrazeno na Obrázku 2. 
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Obrázek 2. Zahrada Kinských v PP Petřín. Ortofotomapa z roku 2019 s vymezením území 
plánovaného pro průzkum. 

 
b) Seminářská zahrada: Východně orientovaný svah Petřína a jižní svahy pod 

Schönbornskou zahradou s různě starými sady. Území se rozkládá na katastru Malé Strany. 
Průzkum bude probíhat na části parcel 919/1 a 919/2. Lesní pozemky byly studovány zvlášť. 
Studované území je graficky zobrazeno na Obrázku 3. 

c) Lesy PP Petřín a Lobkovická zahrada: Jako třetí území v rámci PP je vybráno 
území lesního charakteru v rámci nejvyšších poloh vrchu Petřín v okolí Nebozízku (parcely 
928/1 a část parcely 911/1) a Lobkovické zahrady (parcely 934, 935 a část parcely 933/8 
v katastru Malé Strany) s lesními biotopy. Pasti ze dvou vymezených oblastí byly vybírány 
odděleně a informace o lokalitě byla zachována. V této oblasti byly pasti umisťovány do větví 
stromů a na souše. Studované území je graficky zobrazeno na Obrázku 4. 
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Obrázek 3. Seminářská zahrada v PP Petřín. Ortofotomapa z roku 2019 s vymezením území 
plánovaného pro průzkum. 
 

 
Obrázek 4. Lesy PP Petřín a Lobkovická zahrada v PP Petřín. Ortofotomapa z roku 2019 
s vymezením území plánovaného pro průzkum. 

 
Velká Strahovská zahrada: Jedná se o území v katastru Hradčan o rozloze necelých 5 ha 

(parcela 255/1). Severní část zahrady není součástí PP, přesto že charakter území je obdobný, 
jako u jiných sadů v rámci PP Petřín. Velká Strahovská zahrada je složena zejména z ovocných 
sadů a vinice a rozkládá se jak na severních, východních, tak jižních svazích. Současné vinice 
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jsou mladou výsadbou a nemají dlouhou historii. Je ale možné, že ovocné sady zde jsou již po 
dlouhá staletí. Tato historická kontinuita by mohla být významná pro žijící druhy hmyzu. 
Obzvláště cenné by mohly být k severu odvrácené svahy s bylinnou vegetací. Takové svahy 
vysychají pomaleji než okolní trávníky a mohly by hostit zajímavé druhy blanokřídlého hmyzu. 
Studované území je graficky zobrazeno na Obrázku 5. 

 

    
Obrázek 5. Velká Strahovská zahrada. Ortofotomapa z roku 2019 s vymezením území 
plánovaného pro průzkum. 
 

Seznam zjištěných druhů 
Celkem bylo na studovaném území (PP Petřín a Strahovská zahrada) nasbíráno 9885 jedinců z 
289 druhů blanokřídlého hmyzu skupiny (Hymenoptera, Aculeata). Celkový počet zjištěných 
druhů je poměrně vysoký. Seznam druhů je uveden v Tabulce 2. 
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Tabulka 2. Soupis doposud zjištěných druhů (sběry v roce 2020) pro celou oblast Petřína (PP 
Petřín + Velká Strahovská zahrada). Status zákonné ochrany podle zákona č. 114/1992 Sb. (§), 
kategorie ohrožení podle aktuálního červeného seznamu druhů (Straka a Bogusch 2016) (RE; 
CR; EN; VU; NT; DD). 

 

druh familia 
Červený 
seznam 

Dolichurus corniculus (SPINOLA, 1807) Ampulicidae  
Andrena albofasciata (Thomson, 1870) Andrenidae DD 
Andrena bicolor FABRICIUS, 1775 Andrenidae  
Andrena cineraria (LINNAEUS, 1758) Andrenidae  
Andrena confinis E.Stöckhert, 1930 Andrenidae NT 
Andrena curvungula THOMSON, 1870 Andrenidae VU 
Andrena dorsata (KIRBY, 1802) Andrenidae  
Andrena flavipes PANZER, 1799 Andrenidae  
Andrena fulvago (CHRIST, 1791) Andrenidae  
Andrena gravida IMHOFF, 1832 Andrenidae  
Andrena haemorrhoa (FABRICIUS, 1781) Andrenidae  
Andrena humilis IMHOFF, 1832 Andrenidae  
Andrena labialis (KIRBY, 1802) Andrenidae NT 
Andrena labiata FABRICIUS, 1781 Andrenidae  
Andrena minutula (KIRBY, 1802) Andrenidae  
Andrena minutuloides PERKINS, 1914 Andrenidae  
Andrena nitida (MÜLLER, 1776) Andrenidae  
Andrena polita SMITH, 1847 Andrenidae NT 
Andrena proxima (KIRBY, 1802) Andrenidae  
Andrena pusilla PÉREZ, 1903 Andrenidae  
Andrena strohmella STÖCKHERT, 1928 Andrenidae  
Andrena subopaca NYLANDER, 1848 Andrenidae  
Andrena wilkella (KIRBY, 1802) Andrenidae  
Apis mellifera LINNAEUS, 1758 Apidae DD 
Bombus bohemicus SEIDL, 1838 Apidae § 
Bombus hortorum (LINNAEUS, 1761) Apidae § 
Bombus hypnorum (LINNAEUS, 1758) Apidae § 
Bombus lapidarius (LINNAEUS, 1758) Apidae § 
Bombus lucorum (LINNAEUS, 1761) Apidae § 
Bombus pascuorum (SCOPOLI, 1763) Apidae § 
Bombus pratorum (LINNAEUS, 1761) Apidae § 
Bombus rupestris (FABRICIUS, 1793) Apidae § 
Bombus sylvestris (LEPELETIER, 1832) Apidae § 
Bombus terrestris (LINNAEUS, 1758) Apidae § 
Bombus vestalis (GEOFFROY, 1785) Apidae § 
Ceratina cyanea (KIRBY, 1802) Apidae  
Clisodon furcatus (PANZER, 1798) Apidae  
Epeolus variegatus (LINNAEUS, 1758) Apidae  
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Nomada castellana Dusmet, 1913 Apidae  
Nomada fabriciana (LINNAEUS, 1767) Apidae  
Nomada facilis Schwarz, 1967 Apidae CR 
Nomada flavoguttata (KIRBY, 1802) Apidae  
Nomada fucata Panzer, 1798 Apidae  
Nomada guttulata Schenck, 1861 Apidae  
Nomada lathburiana (Kirby, 1802) Apidae  
Nomada marshamella (Kirby, 1802) Apidae  
Nomada panzeri Lepeletier, 1841 Apidae  
Nomada ruficornis (Linnaeus, 1758) Apidae  
Xylocopa valga GERSTÄCKER, 1872 Apidae  
Epyris sp. Bethylidae  
Goniozus claripennis (FÖRSTER, 1851) Bethylidae  
Parascleroderma fuscipennis Kieffer, 1905 Bethylidae EX 
Pseudisobrachium subcyaneum (HALIDAY, 1838) Bethylidae  
Colletes daviesanus SMITH, 1846 Colletidae  
Colletes similis SCHENCK, 1853 Colletidae  
Hylaeus angustatus (SCHENCK, 1859) Colletidae  
Hylaeus brevicornis NYLANDER, 1852 Colletidae  
Hylaeus communis NYLANDER, 1852 Colletidae  
Hylaeus confusus NYLANDER, 1852 Colletidae  
Hylaeus dilatatus (Kirby,1802) Colletidae  
Hylaeus gredleri FÖRSTER, 1871 Colletidae  
Hylaeus hyalinatus SMITH, 1842 Colletidae  
Hylaeus lineolatus (SCHENCK, 1859) Colletidae  
Hylaeus nigritus (FABRICIUS, 1798) Colletidae  
Hylaeus paulus BRIDWELL, 1919 Colletidae  
Hylaeus punctatus (BRULLÉ, 1832) Colletidae  
Hylaeus signatus (PANZER, 1798) Colletidae  
Hylaeus sinuatus (SCHENCK, 1853) Colletidae  
Hylaeus styriacus (FÖRSTER, 1871) Colletidae  
Hylaeus variegatus (FABRICIUS, 1798) Colletidae  
Astata boops (SCHRANK, 1781) Crabronidae  
Astata kashmirensis Nurse, 1909 Crabronidae VU 
Cerceris quadricincta (PANZER, 1799) Crabronidae CR 
Cerceris quinquefasciata (ROSSI, 1792) Crabronidae  
Cerceris rybyensis (LINNAEUS, 1771) Crabronidae  
Cerceris sabulosa (PANZER, 1799) Crabronidae NT 
Crossocerus annulipes (LEPELETIER et BRULLÉ, 1834) Crabronidae  
Crossocerus cetratus (Shuckard,1837) Crabronidae  
Crossocerus congener (DAHLBOM, 1845) Crabronidae  
Crossocerus elongatulus (VANDER LINDEN, 1829) Crabronidae  
Crossocerus exiguus (VANDER LINDEN, 1829) Crabronidae  
Crossocerus megacephalus (ROSSI, 1790) Crabronidae  
Crossocerus podagricus (VANDER LINDEN, 1829) Crabronidae  
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Crossocerus quadrimaculatus (FABRICIUS, 1793) Crabronidae  
Crossocerus vagabundus (PANZER, 1798) Crabronidae VU 
Didineis lunicornis (FABRICIUS, 1798) Crabronidae  
Diodontus luperus SHUCKARD, 1837 Crabronidae  
Diodontus minutus (FABRICIUS, 1793) Crabronidae  
Diodontus tristis (VANDER LINDEN, 1829) Crabronidae  
Dryudella stigma (PANZER, 1809) Crabronidae  
Ectemnius cavifrons (THOMSON, 1870) Crabronidae  
Ectemnius cephalotes (OLIVIER, 1791) Crabronidae  
Ectemnius continuus (FABRICIUS, 1804) Crabronidae  
Ectemnius dives (LEPELETIER et BRULLÉ, 1834) Crabronidae  
Ectemnius lituratus (Panzer, 1804) Crabronidae VU 
Ectemnius rubicola (DUFOUR et PERRIS, 1840) Crabronidae  
Entomognathus brevis (VANDER LINDEN, 1829) Crabronidae  
Harpactus elegans (LEPELETIER, 1832) Crabronidae  
Harpactus laevis (LATREILLE, 1792) Crabronidae  
Lestica clypeata (SCHREBER, 1759) Crabronidae  
Lindenius albilabris (FABRICIUS, 1793) Crabronidae  
Lindenius panzeri (VANDER LINDEN, 1829) Crabronidae  
Lindenius pygmaeus armatus (VANDER LINDEN, 1829) Crabronidae  
Mimesa bruxellensis BONDROIT, 1934 Crabronidae  
Mimumesa dahlbomi (WESMAEL, 1852) Crabronidae  
Miscophus bicolor JURINE, 1807 Crabronidae  
Nitela borealis VALKEILA, 1974 Crabronidae  
Nitela spinolae LATREILLE, 1809 Crabronidae  
Nysson dimidiatus JURINE, 1807 Crabronidae  
Nysson distinguendus Chevrier, 1867 Crabronidae  
Nysson maculosus (GMELIN, 1790) Crabronidae  
Nysson niger CHEVRIER, 1867 Crabronidae  
Nysson trimaculatus (ROSSI, 1790) Crabronidae  
Oxybelus bipunctatus OLIVIER, 1811 Crabronidae  
Oxybelus trispinosus (FABRICIUS, 1787) Crabronidae  
Passaloecus corniger SHUCKARD, 1837 Crabronidae  
Passaloecus gracilis (CURTIS, 1834) Crabronidae  
Passaloecus insignis (VANDER LINDEN, 1829) Crabronidae  
Passaloecus singularis DAHLBOM, 1844 Crabronidae  
Passaloecus vandeli Ribaut, 1952 Crabronidae DD 
Pemphredon clypealis Thomson, 1870 Crabronidae VU 
Pemphredon enslini Wagner, 1932 Crabronidae NT 
Pemphredon inornata SAY, 1824 Crabronidae  
Pemphredon lethifer (SHUCKARD, 1837) Crabronidae  
Pemphredon lugubris (FABRICIUS, 1793) Crabronidae  
Pemphredon morio VANDER LINDEN, 1829 Crabronidae  
Pemphredon mortifer Valkeila, 1972 Crabronidae VU 
Pemphredon podagrica Chevrier, 1870 Crabronidae NT 
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Pemphredon rugifer (DAHLBOM, 1845) Crabronidae  
Philanthus triangulum (FABRICIUS, 1775) Crabronidae  
Pison atrum (SPINOLA, 1808) Crabronidae DD 
Psenulus concolor (DAHLBOM, 1843) Crabronidae  
Psenulus laevigatus (SCHENCK, 1857) Crabronidae  
Psenulus pallipes (PANZER, 1797) Crabronidae  
Rhopalum coarctatum (SCOPOLI, 1763) Crabronidae  
Solierella compedita (PICCIOLI, 1869) Crabronidae NT 
Spilomena beata BLÜTHGEN, 1953 Crabronidae  
Spilomena troglodytes (VANDER LINDEN, 1829) Crabronidae  
Stigmus solskyi A.MORAWITZ, 1864 Crabronidae  
Tachysphex dimidiatus (Panzer, 1809) Crabronidae  
Tachysphex grandii BEAUMONT, 1965 Crabronidae  
Tachysphex jokischianus (Panzer, 1809) Crabronidae  
Trypoxylon attenuatum F.SMITH, 1851 Crabronidae  
Trypoxylon beaumonti ANTROPOV, 1991 Crabronidae  
Trypoxylon clavicerum LEPELETIER et SERVILLE, 1825 Crabronidae  
Trypoxylon figulus (LINNAEUS, 1758) Crabronidae  
Trypoxylon kolazyi KOHL, 1893 Crabronidae VU 
Trypoxylon kostylevi Antropov, 1985 Crabronidae  
Trypoxylon minus BEAUMONT, 1945 Crabronidae  
Halictus maculatus SMITH, 1848 Halictidae  
Halictus rubicundus (CHRIST, 1791) Halictidae  
Halictus scabiosae (ROSSI, 1790) Halictidae  
Halictus simplex BLÜTHGEN, 1923 Halictidae  
Halictus subauratus (ROSSI, 1792) Halictidae  
Halictus tumulorum (LINNAEUS, 1758) Halictidae  
Lasioglossum calceatum (SCOPOLI, 1763) Halictidae  
Lasioglossum clypeare (SCHENCK, 1853) Halictidae NT 
Lasioglossum fulvicorne (KIRBY, 1802) Halictidae  
Lasioglossum glabriusculum (MORAWITZ, 1872) Halictidae  
Lasioglossum interruptum (PANZER, 1798) Halictidae  
Lasioglossum laevigatum (KIRBY, 1802) Halictidae  
Lasioglossum laticeps (SCHENCK, 1870) Halictidae  
Lasioglossum lativentre (SCHENCK, 1853) Halictidae  
Lasioglossum leucozonium (SCHRANK, 1781) Halictidae  
Lasioglossum lucidulum (SCHENCK, 1861) Halictidae  
Lasioglossum malachurum (KIRBY, 1802) Halictidae  
Lasioglossum minutissimum (KIRBY, 1802) Halictidae  
Lasioglossum minutulum (SCHENCK, 1853) Halictidae  
Lasioglossum morio (FABRICIUS, 1793) Halictidae  
Lasioglossum nitidulum (FABRICIUS, 1804) Halictidae  
Lasioglossum parvulum (SCHENCK, 1853) Halictidae  
Lasioglossum pauxillum (SCHENCK, 1853) Halictidae  
Lasioglossum politum (SCHENCK, 1853) Halictidae  
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Lasioglossum pygmaeum (SCHENCK,1853) Halictidae  
Lasioglossum quadrinotatum (KIRBY, 1802) Halictidae  
Lasioglossum sabulosum (Warncke, 1986) Halictidae  
Lasioglossum villosulum (KIRBY, 1802) Halictidae  
Rophites hartmanni FRIESE, 1902 Halictidae EN 
Sphecodes albilabris (FABRICIUS, 1793) Halictidae  
Sphecodes crassus THOMSON, 1870 Halictidae  
Sphecodes ephippius (LINNAEUS, 1767) Halictidae  
Sphecodes ferruginatus HAGENS, 1882 Halictidae  
Sphecodes geoffrellus (KIRBY, 1802) Halictidae  
Sphecodes gibbus (LINNAEUS, 1758) Halictidae  
Sphecodes monilicornis (KIRBY, 1802) Halictidae  
Sphecodes niger HAGENS, 1874 Halictidae  
Sphecodes puncticeps THOMSON, 1870 Halictidae  
Hedychridium ardens (COQUEBERT, 1801) Chrysididae  
Hedychridium coriaceum (DAHLBOM, 1854) Chrysididae  
Hedychridium krajniki BALTHASAR, 1946 Chrysididae NT 
Hedychridium rossicum Gussakovskij, 1948 Chrysididae  
Hedychrum gerstaeckeri CHEVRIER, 1869 Chrysididae  
Hedychrum niemelai LINSENMAIER, 1959 Chrysididae  
Hedychrum rutilans DAHLBOM, 1854 Chrysididae  
Holopyga generosa (FÖRSTER, 1853) Chrysididae NT 
Chrysis analis SPINOLA, 1808 Chrysididae  
Chrysis bicolor LEPELETIER, 1805 Chrysididae  
Chrysis germari WESMAEL, 1839 Chrysididae  
Chrysis gracillima FÖRSTER, 1853 Chrysididae  
Chrysis illigeri Wesmael, 1839 Chrysididae  
Chrysis ruddii SHUCKARD, 1837 Chrysididae VU 
Chrysis scutellaris FABRICIUS, 1749 Chrysididae  
Chrysis sp., aff. ignita Chrysididae  
Chrysis terminata Dahlbom, 1854 Chrysididae  
Chrysura cuprea (ROSSI, 1790) Chrysididae  
Chrysura dichroa (DAHLBOM, 1854) Chrysididae  
Pseudochrysis neglecta (SHUCKARD, 1837) Chrysididae NT 
Pseudomalus auratus (LINNAEUS, 1758) Chrysididae  
Pseudomalus triangulifer (Abeille de Perrin, 1877) Chrysididae  
Pseudomalus violaceus (Scopoli, 1793) Chrysididae  
Trichrysis cyanea (LINNAEUS, 1761) Chrysididae  
Anthidium manicatum (LINNAEUS, 1758) Megachilidae  
Anthidium punctatum LATREILLE, 1809 Megachilidae  
Coelioxys afra LEPELETIER, 1841 Megachilidae NT 
Coelioxys elongata LEPELETIER, 1841 Megachilidae VU 
Heriades crenulatus NYLANDER, 1856 Megachilidae  
Heriades truncorum (LINNAEUS, 1758) Megachilidae  
Hoplitis adunca (PANZER, 1798) Megachilidae  
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Hoplitis leucomelana (KIRBY, 1802) Megachilidae  
Chalicodoma ericetorum LEPELETIER, 1841 Megachilidae  
Chelostoma campanularum (KIRBY, 1802) Megachilidae  
Chelostoma distinctum (STOECKHERT, 1929) Megachilidae  
Chelostoma florisomne (LINNAEUS, 1758) Megachilidae  
Megachile centuncularis (LINNAEUS, 1758) Megachilidae  
Megachile circumcincta (KIRBY, 1802) Megachilidae  
Megachile pacifica (PANZER, 1798) Megachilidae NT 
Megachile pilidens ALFKEN, 1924 Megachilidae  
Megachile versicolor SMITH, 1844 Megachilidae  
Megachile willughbiella (KIRBY, 1802) Megachilidae  
Osmia bicornis (LINNAEUS, 1758) Megachilidae  
Osmia brevicornis (FABRICIUS, 1798) Megachilidae  
Osmia caerulescens (LINNAEUS, 1758) Megachilidae  
Pseudoanthidium lituratum (Panzer, 1801) Megachilidae  
Stelis breviuscula (NYLANDER, 1848) Megachilidae  
Stelis punctulatissima (KIRBY, 1802) Megachilidae  
Macropis fulvipes (FABRICIUS, 1804) Melittidae  
Melitta haemorrhoidalis (FABRICIUS, 1775) Melittidae  
Myrmilla calva distincta (LEPELETIER, 1845) Mutillidae VU 
Smicromyrme rufipes (FABRICIUS, 1787) Mutillidae  
Agenioideus cinctellus (SPINOLA, 1808) Pompilidae  
Agenioideus sericeus (VANDER LINDEN, 1827) Pompilidae  
Agenioideus usurarius (TOURNIER, 1889) Pompilidae  
Anoplius concinnus (DAHLBOM, 1843) Pompilidae  
Aporus unicolor (SPINOLA, 1808) Pompilidae NT 
Arachnospila anceps (WESMAEL, 1851) Pompilidae  
Arachnospila minutula (DAHLBOM, 1842) Pompilidae  
Arachnospila spissa (SCHIÖDTE, 1837) Pompilidae  
Arachnospila trivialis (DAHLBOM, 1843) Pompilidae  
Auplopus albifrons (DALMAN, 1823) Pompilidae  
Auplopus carbonarius (SCOPOLI, 1763) Pompilidae  
Auplopus rectus (HAUPT, 1926) Pompilidae  
Caliadurgus fasciatellus (SPINOLA, 1808) Pompilidae  
Cryptocheilus notatus (ROSSI, 1792) Pompilidae  
Cryptocheilus versicolor (SCOPOLI, 1763) Pompilidae  
Dipogon bifasciatus (GEOFFROY, 1785) Pompilidae  
Dipogon subintermedius (MAGRETTI, 1886) Pompilidae  
Dipogon variegatus (Linnaeus, 1758) Pompilidae  
Episyron rufipes (LINNAEUS, 1758) Pompilidae  
Evagetes crassicornis (SHUCKARD, 1845) Pompilidae  
Evagetes pectinipes (LINNAEUS, 1758) Pompilidae NT 
Evagetes siculus (Lepeletier, 1845) Pompilidae EN 
Priocnemis agilis (SHUCKARD, 1837) Pompilidae VU 
Priocnemis cordivalvata HAUPT, 1927 Pompilidae  
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Priocnemis hyalinata (FABRICIUS, 1793) Pompilidae  
Priocnemis minuta (VANDER LINDEN, 1827) Pompilidae  
Priocnemis pusilla (SCHIÖDTE, 1837) Pompilidae  
Priocnemis schioedtei HAUPT, 1927 Pompilidae  
Sapyga clavicornis (LINNAEUS, 1758) Sapygidae VU 
Sapygina decemguttata (FABRICIUS, 1793) Sapygidae  
Ammophila sabulosa (LINNAEUS, 1758) Sphecidae  
Sceliphron curvatum (F.SMITH, 1870) Sphecidae NE 
Sphex funerarius Brullé, 1833 Sphecidae  
Tiphia femorata FABRICIUS, 1775 Tiphiidae  
Tiphia minuta VANDER LINDEN, 1827 Tiphiidae EN 
Ancistrocerus claripennis THOMSON, 1874 Vespidae  
Ancistrocerus nigricornis (CURTIS, 1826) Vespidae  
Dolichovespula media (RETZIUS, 1783) Vespidae  
Dolichovespula saxonica (FABRICIUS, 1793) Vespidae  
Dolichovespula sylvestris (SCOPOLI, 1763) Vespidae  
Leptochilus regulus (Saussure, 1855) Vespidae  
Microdynerus parvulus (HERRICH-SCHAEFFER, 1838) Vespidae  
Microdynerus timidus (SAUSSURE, 1856) Vespidae  
Odynerus melanocephalus (GMELIN, 1790) Vespidae  
Polistes dominula (CHRIST, 1791) Vespidae  
Polistes nimpha (CHRIST, 1791) Vespidae  
Symmorphus debilitatus (SAUSSURE, 1856) Vespidae  
Vespa crabro LINNAEUS, 1758 Vespidae  
Vespula germanica (FABRICIUS, 1793) Vespidae  
Vespula vulgaris (LINNAEUS, 1758) Vespidae  

(RE - vyhynulí, CR - kriticky ohrožení, EN - ohrožení, VU - zranitelní, NT - téměř ohrožení, DD 
nedostatek údajů, NE nezařazení). 
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           Podrobnější hodnocení bude vypracováno až do závěrečné zprávy, ale již teď je zřejmé, 
že počet druhů zaznamenaných na území PP Petřín a Velká Strahovská zahrada bude poměrně 
vysoký. Jedním z hlavních důvodů je rozsáhlost území a velmi vysoký počet pastí použitý pro 
celkový průzkum. Významným důvodem velkého množství druhů je však také rozmanitost 
biotopů, která na sledovaném území je. Celkový obrázek o rozmanitosti si však budeme moci 
udělat, až budou doplněna data z jarních měsíců. Současný pohled může být zkreslený, i když 
již teď zjištěný počet druhů například v Seminářské zahradě dosahuje úctyhodných 191 druhů, 
což je poměrně vysoký počet. Dobrým měřítkem kvality může být informace o významných 
druzích, kterých se podařilo zaznamenat hned několik. Zejména jde o druhy z červeného 
seznamu, viz dále. Jeden zjištěný druh je nový pro území Čech: Passaloecus vandeli. Jedná se 
o druh teplých řídkých lesů, který se zřejmě pozvolna šíří k severu. Nestává se z něj ale druh 
hojný. Osidluje jen velmi kvalitní biotopy, na které má tento druh vysoké nároky. 

Celkem 11 zjištěných druhů čmeláků je na seznamu zákonem chráněných druhů (zákon 
č. 114/1992 Sb.). Z červeného seznamu Bogusch a Straka (2017a, b) a Straka a Bogusch (2017a, 
b) byl zaznamenáno 38 druhů (Tabulka 3). Podrobný rozbor druhů zjištěných během průzkumu 
je uveden u výsledků z jednotlivých lokalit. 
 
Tabulka 3. Počty druhů červeného seznamu zaznamenané na jednotlivých lokalitách. OP: 
ochranné pásmo přírodní památky. PP: přírodní památka. Standardní poměr: Standardní poměr 
mezi počtem druhů z jednotlivých kategorií červeného seznamu pro účel hodnocení lokalit. RL 
– červený seznam. 

  RE CR EN VU NT DD NE   celkem RL  
celkem 
druhů 

PP Petřín 1 2 2 11 15 3 1  35  275 

      Zahrada Kinských 0 0 0 6 9 2 1  18  181 

      Petřín lesy (Nebozízek + Lobkovická z.) 1 1 2 2 4 2 0  12  135 

                    Nebozízek 1 0 0 1 3 1 0  6  93 

                    Lobkovická zahrada 0 1 2 1 1 2 1  8  95 

      Seminářská zahrada 0 1 0 8 9 2 1  21  191 

Strahovská zahrada 1 0 1 4 2 2 0  10  125 

Petřín vše 1 2 3 12 15 4 1   38  289 

(RE - vyhynulí, CR - kriticky ohrožení, EN - ohrožení, VU - zranitelní, NT - téměř ohrožení, DD 
nedostatek údajů, NE nezařazení). 
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Hodnocení výsledků na jednotlivých lokalitách a jejich částech 
 
PP Petřín 
 
Přírodní památka Petřín byla studována přes většinu svých částí. Materiál ze všech částí byl 
zpracováván odděleně, aby byla zachována detailní informace o výskytu druhů. 
 
Předběžné výsledky: V celém území PP Petřín bylo zaznamenáno 275 druhů žahadlových 
blanokřídlých. To je poměrně vysoký počet druhů a lze očekávat, že s průzkumem v jarních 
měsících ještě naroste. Již teď je počet zaznamenaných druhů vyšší, než například celosezónní 
průzkum PP Dolní Šárka a to v obou lokalitách byl použit obdobný počet pastí. Jedním 
z hlavních důvodů, proč je v PP Petřín velká rozmanitost druhů je pravděpodobně spojena 
s velkou rozmanitostí biotopů, od jižních po severní svahy s lučními biotopy, sady různých 
druhů ovocných dřevin i výslunné řídké lesy i poměrně tmavé lesy na severním svahu.  
Celkem 11 zjištěných druhů čmeláků (Tabulka 2) je na seznamu zákonem chráněných druhů 
(zákon č. 114/1992 Sb.). Na lokalitě PP Petřín bylo zaznamenáno celkem 31 druhů z červeného 
seznamu ČR v ohrožených kategoriích a další 4 v kategoriích DD a NE, 15 druhů bylo z 
kategorie téměř ohrožení (NT), 11 druhů z kategorie zranitelní (VU), 2 druhy z kategorie 
ohrožení (EN), 2 druhy k kategorie kriticky ohrožení (CR) a 1 z kategorie regionálně vyhynulí 
(RE) (Tabulky 2-3). Z význačných druhů lze zmínit kutilku Passaloecus vandeli, druh světlých 
a teplých lesů, který je novým druhem pro území Čech. Druh se pravděpodobně šíří, ale nestává 
se hojným. Je indikační pro zachovalé výslunné a řídké dubové lesy. Tento druh je zařazen 
v kategorii DD v rámci Červeného seznamu druhů ČR. Mezi nejvýznamnější zaznamenané 
druhy pak dále patří hbitěnka Parascleroderma fuscipennis, která je řazena mezi vyhynulé 
druhy (RE). V ČR byla historicky zaznamenána pouze jednou, a to v PP Trojská v 60. letech 
minulého století. Nově byl tento druh zaznamenán ale také v PP Housle v minulém roce (2019). 
Vzhledem k novým nálezům by druh měl být přehodnocen jako zranitelný (VU). Jedná se ale 
o velmi významné nálezy. O tomto druhu máme ale velmi málo informací. Zřejmě se jedná o 
teplomilný lesní druh. Dalším významným nálezem je kutilka Cerceris quadricincta 
z kategorie kriticky ohrožený druh (CR). Tento druh byl v minulosti rozšířen všude v teplých 
oblastech ČR, ale pak vyhynul na většině území. V Čechách vyhynul zřejmě úplně. Druh se 
opět výrazně šíří v posledních letech a pomalu se vrací na svůj původní areál. Velmi 
významným druhem je také kukaččí včela Nomada facilis z kategorie kriticky ohrožený druh 
(CR). Tato včela parazituje u včely pískorypky Andrena fulvago. této kukaččí včela bývala vždy 
vzácná, ale jinak široce rozšířená. V současné době je známo vícero lokalit v Praze, ale jinak se 
tento druh v ČR vyskytuje velmi sporadicky oproti minulosti. Z ohrožených druhů (EN) se 
podařilo zaznamenat trněnku u Tiphia minuta a hrabalku Evagetes siculus. Trněnka Tiphia 
minuta je ubývající druh světlých lesů a křovin, který parazituje na menších listorohých 
broucích. Hrabalku Evagetes siculus je kleptoparazitický druh, který pravděpodobně parazituje 
na vzácných hrabalkách rodu Aporus, které jsou vázané na pavouky sklípkánky (Atypus). V PP 
Petřín byl zaznamenán hostitelský druh Aporus unicolor z kategorie téměř ohrožený (NT), ale 
má zde jen velmi malou populaci. Velká populace tohoto druhu hrabalky byla zaznamenána ve 
Velké Strahovské zahradě. Z dalších významných druhů byly zaznamenány zejména druhy 
lesní. Mezi ně patří Ectemnius lituratus (VU), Pemphredon clypearis (VU), Pemphredon 
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enslini (NT), Pemphredon mortifer (VU), Pemphredon podagrica (NT), Trypoxylon kolazyi 
(VU) a Sapyga clavicornis (VU). Hned několik z těchto druhů lze označit jako velmi vzácné, 
až výjimečné. Jedná se především o nálezy druhů Pemphredon mortifer (VU) a Pemphredon 
podagrica (NT), které byly zaznamenány ve starém mandloňovém sadu v Seminářské zahradě. 
Od druhého zmíněného druhy existují z ČR pouze dva nálezy, jeden historický z Moravy a 
jeden novější nález z Prahy. Z významných stepních, či jiných teplomilných druhů otevřené 
krajiny byly zaznamenány následující: Megachile pacifica (NT), Coelioxys afra (NT), Astata 
kashmirensis (VU), Cerceris sabulosa (NT), Solierella compedita (NT), Hedychridium krajniki 
(NT), Holopyga generosa (NT), Aporus unicolor (NT) a Myrmilla calva distincta (VU). 
Z těchto druhů lze vypíchnout zejména nálezy kutilek Astata kashmirensis (VU) a Solierella 
compedita (NT), které žijí na obnažených půdách, či starých zdech. Druhý zmíněný druh má 
v PP Petřín i vzácného parazita, zlatěnku Hedychridium krajniki (NT). Ze stepních druhů je 
dobré také zmínit kodulku Myrmilla calva distincta (VU), která se jen obtížně šíří a dokládá 
historickou kontinuitu původního stepního biotopu, a to v místech jižních svahů v Seminářské 
zahradě. Byla také zaznamenána celá řada ubývajících druhů běžné krajiny, i když ne nijak 
velké množství. Jedná se zejména o druhy Andrena confinis (NT), Andrena curvungula (VU), 
Andrena labialis (NT), Andrena polita (NT), Lasioglossum clypeare (NT), Chrysis ruddii 
(VU), Pseudochrysis neglecta (NT), Coelioxys elongata (VU) a Priocnemis agilis (VU). Byl 
také zaznamenán jeden zranitelná druh pískomilný, a to hrabalka Evagetes pectinipes (NT). 
Pískomilné druhy se hojně vyskytují na osypech pískovcových skal v Zahradě Kinských.  

Návrh managementu je uveden u jednotlivých součástí PP Petřín. 
 
 
Zahrada Kinských, část PP Petřín  
 
Předběžné výsledky: V území zahrady Kinských bylo zaznamenáno 181 druhů žahadlových 
blanokřídlých. To je poměrně vysoký počet druhů a lze očekávat, že s průzkumem v jarních 
měsících ještě naroste. Nejcennějšími biotopy Zahrady Kinských jsou světlé doubravy, ale 
velký význam mají i výhřevné luční biotopy a zejména osluněné osypy pískovcových skal, 
které jsou také nejvíce ohrožené.   
Celkem 10 zjištěných druhů čmeláků (Tabulka 2) je na seznamu zákonem chráněných druhů 
(zákon č. 114/1992 Sb.). V Zahradě Kinských bylo zaznamenáno celkem 15 druhů z červeného 
seznamu ČR v ohrožených kategoriích a další 3 v kategoriích DD a NE, 9 druhů bylo z 
kategorie téměř ohrožení (NT) a 6 druhů z kategorie zranitelní (VU) (Tabulky 2-3). 
Z význačných druhů lze zmínit kutilku Passaloecus vandeli, druh světlých a teplých lesů, který 
je novým druhem pro území Čech. Druh se pravděpodobně šíří, ale nestává se hojným. Je 
indikační pro zachovalé výslunné a řídké dubové lesy. Tento druh je zařazen v kategorii DD 
v rámci Červeného seznamu druhů ČR. V Zahradě Kinských nebyly zaznamenány žádné druhy 
z kategorií ohrožený, nebo kriticky ohrožený. Mezi nejvýznamnější zjištěné druhy patří lesní 
kutilka Trypoxylon kolazyi (VU) a drvenka Sapyga clavicornis (VU), které žijí ve světlých 
lesích. Dále pak teplomilné druhy otevřené krajiny, které vyžadují holou půdu, jako kutilky 
Astata kashmirensis (VU), Cerceris sabulosa (NT) a Solierella compedita (NT), zlatěnka 
Pseudochrysis neglecta (NT), hrabalka Aporus unicolor (NT) vázaná na sklípkánky a včely 
Megachile pacifica (NT) a Coelioxys afra (NT). Dále byly zaznamenány ubývající druhy běžné 
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krajiny: včely Andrena curvungula (VU), Andrena polita (NT), Coelioxys elongata (VU) a 
Lasioglossum clypeare (NT), hrabalka Priocnemis agilis (VU) a zlatěnka Holopyga generosa 
(NT). Jako důležité považuji upozornit na svébytný biotop osypů pískovcových skal, byť zde 
nebyl zatím zjištěn žádný významný druh. Některé významné druhy se ještě mohou najít v roce 
2021 i v malém množství dosud neurčeného (problematického) materiálu z roku 2020.  
Návrh managementu: Na prvním místě je potřeba zmínit, že z pohledu blanokřídlých je 
vegetace a biotopy v poměrně dobrém stavu. Jako nejvýznamnější problém považuji zarůstání 
i cílenou výsadbu na nevhodných místech, které zastiňují, či mohou zastiňovat pískovcové 
skály a jejich osypy. Navrhoval bych vyřezání a prosvětlení části lesa a výsadby kolem cest 
před některými jižně orientovanými skalami. Jako druhý problém, který je společný celé PP 
Petřín, je příliš intenzivní seč, byť již není zcela plošná v jeden termín. Doporučovali bychom 
ponechávat až 1/3 (a alespoň 1/5) plochy zcela neposekanou na každé ploše plánované k sečení 
v daném termínu, a to mozaikově, či alespoň v pásech. Části neposekané například na jaře by 
mohly být z části posekané v létě, ale také optimálně ne ze 100%. V roce 2020 docházelo sice 
k postupné seči, ale nakonec byly na řadě míst všechny květy posečené a nezbylo žádné místo 
pro krmení hmyzu, natož pro zachování některých klidových stádií hmyzu (zejména motýlů). 
Za velmi důležité považujeme, aby zůstaly alespoň některé plochy jednou za čas neposečené 
od léta do jara dalšího roku.    
 
 
Seminářská zahrada, část PP Petřín 
 
Předběžné výsledky: V území Seminářské zahrady bylo zaznamenáno 191 druhů žahadlových 
blanokřídlých. To je poměrně vysoký počet druhů a lze očekávat, že s průzkumem v jarních 
měsících ještě naroste. Nejcennějšími biotopy Seminářské zahrady jsou staré sady a různé 
teplomilné trávníky, včetně trávníků stepního charakteru, a také osypy starých zdí s odhalenou 
půdou.   
Celkem 5 zjištěných druhů čmeláků (Tabulka 2) je na seznamu zákonem chráněných druhů 
(zákon č. 114/1992 Sb.). V Seminářské zahradě bylo zaznamenáno celkem 18 druhů 
z červeného seznamu ČR v ohrožených kategoriích a další 3 v kategoriích DD a NE, 9 druhů 
bylo z kategorie téměř ohrožení (NT), 8 druhů z kategorie zranitelní (VU) a 1 druh z kategorie 
kriticky ohrožení (CR) (Tabulky 2-3). Mezi nejvýznamnější zjištěné druhy kriticky ohrožená 
kutilka Cerceris quadricincta (CR). Tento druh byl v minulosti rozšířen všude v teplých 
oblastech ČR, ale pak vyhynul na většině území. V Čechách zřejmě zcela vyhynul někdy 
v druhé polovině dvacátého století. Druh se opět výrazně šíří v posledních letech a pomalu se 
vrací na svůj původní areál. Jako velmi významné druhy lze také označit kutilky Pemphredon 
mortifer (VU) a Pemphredon podagrica (NT), přesto že nejsou v červeném seznamu 
hodnoceny vysokým stupněm ohrožení. Jedná se o velmi vzácné a ekologicky zřejmě dosti 
náročné druhy. Oba druhy byly zaznamenány ve starém mandloňovém sadu v Seminářské 
zahradě. Pemphredon mortifer (VU) byl v současné době zaznamenán jen na východě Prahy 
v řídkých březových hájích, jinak se v ČR tento druh nedaří zaznamenat. Od druhého 
zmíněného druhy existují z ČR pouze dva nálezy, jeden historický z Moravy a jeden novější 
nález ze sadu nad PP Podolský profil. Oba tyto druhy lze označit za druhy světlých lesů a sadů, 
stejně jako kutilky Pemphredon clypealis (VU), Pemphredon enslini (NT), Ectemnius lituratus 
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(VU),  Trypoxylon kolazyi (VU) a drvenka Sapyga clavicornis (VU). Byly zaznamenány také 
významné teplomilné až stepní druhy otevřené krajiny, které vyžadují obnaženou zem, či starší 
holé zdi. Mezi tyto druhy patří kutilky Astata kashmirensis (VU), Cerceris sabulosa (NT) a 
Solierella compedita (NT), posledně zmiňovaný druh hostí velmi vzácnou zlatěnku 
Hedychridium krajniki (NT). Další vzácnější zaznamenanou zlatěnou je Chrysis ruddii (VU). 
Ze stepních druhů je dobré také zmínit kodulku Myrmilla calva distincta (VU), která se jen 
obtížně šíří a dokládá historickou kontinuitu původního stepního biotopu, a to v místech jižních 
svahů v Seminářské zahradě v sousedství americké ambasády. Dalšími významnými 
teplomilnými druhy jsou včely Coelioxys afra (NT), Megachile pacifica (NT), Andrena labialis 
(NT) a Lasioglossum clypeare (NT). Některé z těchto druhů se vyskytují na výslunných místech 
běžné krajiny. 
Návrh managementu: Nejzásadnějším problémem PP Petřín je příliš intenzivní seč a 
v některých místech také příliš hustě prorostlé trávníky mechem. V rámci Seminářské zahrady 
by bylo reálné sekat trávníky pouze dvakrát ročně v pruzích mezi řádky zasazených stromů ob 
jednu řadu, jednou podélně a podruhé příčně. Docházelo by tak k pestré mozaice různého stáří 
seče a bylo by to i estetické. Zároveň by docházelo k zachování dostatečně velkého prostoru ve 
výsledné šachovnici, kde by v daný rok nebyla provedena seč vůbec. V dalším roce by se seč 
posunula o jeden řádek a došlo by k obměně sečené plochy. Část sadů s největší frekvencí 
pohybu lidí a míst, kde lidé piknikují, by mohla být i v současném režimu vyšší frekvence seči, 
ale nemělo by jít o víc než 1/3 celkové výměry, ale optimálně mnohem méně, např. 1/5 plochy. 
Sečené plochy by měly být hrabány hráběmi, což v současné době v naprosté většině plochy 
není. Nedochází tak k odstraňování stařiny a mechu. V případě menší frekvence seče se bude 
nepřítomnost hrabání posekaného materiálu velmi výrazně projevovat již během několika let. 
Doporučeným doplňkem pro narušování zapojeného mechu a usazené stařiny je podzimní 
pastva ovcí v některých částech sadů a nemusí jít nutně o jižně orientované části. Pastva ovcí 
by neměla být plošná, ale může být lokálně intenzivní (na podzim!), pokud se na zatíženém 
místě nebude opakovat příliš často. Kýžený efekt je narušení půdy kopýtky. V souhrnu lze říci, 
že je potřeba snížit frekvenci seče a odhalit hlínu za pomoci hrabání, nebo pastvy, případně 
obojí.  

Dalším ze zásahů, které by prospěl zvýšení druhové rozmanitosti je ořezání spodních 
větví stromů na rozhraní sadů a lesa v severní části Seminářské zahrady. Dojde tak k přístupu 
světla do lesa a prosvětlení lesních partií umožní rozvoj hájové vegetace. Zároveň dojde 
k pozvolnějšímu přechodu mezi lesem a luční vegetací v sadu, což je velmi dobré pro řadu 
druhů hmyzu i rostlin. Světlé hrany lesa jsou také sušší, takže podporují rozmanitost 
mikrohabitatů v ploše a bývali běžným typem biotopu, který dnes v krajině chybí. 
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Lesy PP Petřín, část PP Petřín 
 
Tato studovaná část se skládá z lesní etáže při horní hraně PP Petřín, kde se rozkládají bučiny, 
doubravy a suťový les. Bylo sledováno území u Nebozízku (a) a Lobkovická zahrada (b). 
V každé části bylo instalováno 7–8  pastí. 
V území lesů na PP Petřín bylo zaznamenáno 135 druhů žahadlových blanokřídlých. 
Nejcennějšími biotopy lesů PP Petřín jsou různé habitaty a podloží od bučin po světlé doubravy 
a až pralesovitý charakter suťového lesa.   
Celkem 10 zjištěných druhů čmeláků (Tabulka 2) je na seznamu zákonem chráněných druhů 
(zákon č. 114/1992 Sb.). V lesích PP Petřín bylo zaznamenáno celkem 10 druhů z červeného 
seznamu ČR v ohrožených kategoriích a další 2 v kategorii DD, 4 druhů bylo z kategorie téměř 
ohrožení (NT), 2 druhy z kategorie zranitelní (VU), 2 druhy z kategorie ohrožení (EN), 1 druh 
z kategorie kriticky ohrožení (CR) a 1 druh z kategorie regionálně vyhynulí (RE) (Tabulky 2-
3).   
a) Nebozízek: Nejvýznamnějším zjištěným druhem je hbitěnka Parascleroderma fuscipennis 
(EX), která byla dlouho považována za vyhynulý druh na území ČR. V roce 2019 byl jeden 
exemplář zaznamenán v Praze Lysolajích. Dále byly zaznamenány ubývající druhy běžné 
krajiny, včely Andrena curvungula (VU), Andrena confinis (NT) a zlatěnka Holopyga generosa 
(NT). Zajímavým nálezem je kleptoparazitická hrabalka Evagetes pectinipes (NT), která 
parazituje na hrabalkách rodu Epysiron a vyskytuje se typicky na vátých píscích. Zřejmě sem 
zalétla z osypů pískovcových skal.  
b) Lobkovická zahrada: Z význačných druhů lze zmínit kutilku Passaloecus vandeli, druh 
světlých a teplých lesů, který je novým druhem pro území Čech. Druh se pravděpodobně šíří, 
ale nestává se hojným. Je indikační pro zachovalé teplé a řídké dubové lesy. Tento druh je 
zařazen v kategorii DD v rámci Červeného seznamu druhů ČR. V Lobkovické zahradě byly 
zaznamenány ještě další tři velmi významné druhy z kategorií ohrožený a kriticky ohrožený 
druh. Zaznamenaným kriticky ohroženým druhem je kukaččí včela Nomada facilis (CR). Tato 
včela parazituje u včely pískorypky Andrena fulvago. Tato kukaččí včela bývala vždy vzácná, 
ale jinak široce rozšířená. V současné době je známo vícero lokalit v Praze, ale jinak se tento 
druh v ČR vyskytuje velmi sporadicky oproti minulosti. Z ohrožených druhů (EN) se podařilo 
zaznamenat trněnku Tiphia minuta (EN) a hrabalku Evagetes siculus (EN). Trněnka Tiphia 
minuta je ubývající druh světlých lesů a křovin, který parazituje na menších listorohých 
broucích. Hrabalku Evagetes siculus je kleptoparazitický druh, který pravděpodobně parazituje 
na vzácných hrabalkách rodu Aporus, které jsou vázané na pavouky sklípkánky rodu Atypus. 
Větší populace hostitelské hrabalky Aporus unicolor (NT) byla zaznamenána v sousední Velké 
Strahovské zahradě a lze tedy předpokládat, že jejich parazit zalétl do Lobkovické zahrady při 
hledání potravy. Dalšími zjištěnými zajímavými druhy jsou lesní kutilky Ectemnius lituratus 
(VU) a Pemphredon enslini (NT). Oba druhy preferují spíše světlejší lesy s bohatým podrostem. 
Návrh managementu: Lesy v PP Petřín jsou zajímavé a velmi pestré. Na řadě míst nejsou 
zásahy příliš potřeba, alespoň z pohledu blanokřídlého hmyzu. V doubravách by bylo vhodné 
lokální prosvětlení od náletu, a místy i v jiných částech lesních území tak, aby byla podpořena 
hájová květena. Jako nejdůležitější však považujeme, aby nedocházelo k vykácení žádného 
staršího suchého stromu. Ty jsou pro místní biotop zcela zásadní. Pokud snad je potřeba nějaký 
suchý strom odstranit z bezpečnostních důvodů při cestách, pak je nutné nechat na místě stát 



22 
 

odvětvené vysoké torzo stromu, které již nebude nebezpečné. To může mít klidně i mnoho 
metrů. Stojící souše jsou mnohem lépe využité hmyzem, než ležící stromy.  
 
 
Velká Strahovská zahrada 
 
Předběžné výsledky: V území Velká Strahovské zahrady bylo zaznamenáno 125 druhů 
žahadlových blanokřídlých. Nejcennějším biotopem Velká Strahovské zahrady jsou luční 
biotopy v sadu na severním svahu, ale zajímavá je celá plocha sadu. 

Celkem 5 zjištěných druhů čmeláků (Tabulka 2) je na seznamu zákonem chráněných druhů 
(zákon č. 114/1992 Sb.). Ve Velké Strahovské zahradě bylo zaznamenáno celkem 8 druhů 
z červeného seznamu ČR v ohrožených kategoriích a další 2 v kategorii DD, 2 druhů bylo z 
kategorie téměř ohrožení (NT), 4 druhů z kategorie zranitelní (VU), 1 druh z kategorie ohrožení 
a 1 druh z kategorie regionálně vyhynulí (Tabulky 2-3). 
Nejvýznamnějším zjištěným druhem je hbitěnka Parascleroderma fuscipennis (EX), která byla 
na území ČR dlouho považována za vyhynulý druh. V roce 2019 byl jeden exemplář 
zaznamenán v Praze Lysolajích. Dále byl zaznamenán ubývající ohrožený teplomilný a velmi 
specializovaný druh včely Rophites hartmanni (EN). Tento druh je specializován na některé 
hluchavkovité rostliny. Nejčastěji navštěvuje květy čistce a měrnice. Dále byly zaznamenány 
jak velmi teplomilné druhy vyžadující holou půdu např. Astata kashmirensis (VU), tak druhy 
lesní např. Crossocerus vagabundus (VU) i ubývající teplomilné druhy běžné krajiny např. 
Andrena curvungula (VU), Lasioglossum clypeare (NT) a Priocnemis agilis (VU). Významná 
je bohatá populace hrabalky Aporus unicolor (NT), která parazituje na sklípkáncích rodu Atypus 
a indikuje tak jejich výskyt na severním svahu v sadu. Posledním zmíněným zajímavým druhem 
je velmi teplomilný, mediteránní, a šířící se druh dřevní kutilky Pison atrum (DD). Tento druh 
má ve Velké Strahovské zahradě poměrně velkou populaci a překvapivě nebyl zjištěn jinde na 
území Petřína.  
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Zpráva o čerpání grantových prostředků 
 

Čerpání grantových prostředků   

Kategorie V rozpočtu Čerpáno 
Zbývá 
vyčerpat 

Materiál 14850 10547,34 4302,66 
Služby 4000 666 3334 
Mzdy 151150 58000 93150 
CELKEM 170000 69213,34 100786,66 

 
 
 
 
Publicita projektu 
Prezentace projektu na stránkách řešitele zde: https://www.biodiverzita.cz/petrin-a-kotlarka/ 
V projektu jsou dále plánovány dva populárně-naučné články na stránce 
www.blanokridlivpraze.cz. První z vyjde na jaře 2021. 

 
Závěr 
Tento průzkum přírody přinesl hodnotná data o významné lokalitě v centru Prahy. Na základě 
dat a znalosti území byl vypracován předběžný návrh managementu dané lokality. Výsledky 
významně přispějí k ochraně přírody, krajiny a zvýšení biodiverzity. 
 
 
 
V Praze dne 29.1.2021 
 
 
 
 
 
Ing. Jitka Straková, Ph.D. 
Statutární ředitelka spolku Biodiverzita 
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Fotodokumentace 
Terénní práce při průzkumu PP Petřín. Detail: Megachile willughbiella. 
 

             
 

 
 
 


