
Bolševník velkolepý
Heracleum mantegazzianum 

Sommier & Levier

Bolševník velkolepý je jedním z nej-
známějších a také nejvýznamnějších 
invazních nepůvodních rostlinných 
druhů v České republice i v Evropě. 
Problematiku invazních škodlivých 
organismů, které představují riziko 
pro pěstované rostliny, popř. pro 
životní prostředí, řeší v ČR po práv-
ní stránce zákon o rostlinolékařské 
péči č. 326/2004 Sb. a jeho provádě-
cí předpis (dále viz kapitola Úřední 
ochrana). V rámci osvěty jsou vydávány informační materiály s doporučeními, jak omezit 
zavlékání a šíření invazních rostlin. Příkladem může být leták „Zásady při dovozu, obchodu 
a nakládání s rostlinami s cílem vyhnout se zavlékání invazních druhů“, vydaný Ministerstvem 
zemědělství ČR ve spolupráci se Státní rostlinolékařskou správou (SRS). Na tuto publikaci 
navazuje předkládaný leták věnovaný bolševníku velkolepému – rostlině, která neblaze pro-
slula především svým negativním dopadem na lidské zdraví a na životní prostředí.

Zeměpisné rozšíření
Bolševník velkolepý se původně vyskytoval pouze v oblasti západního Kavkazu. Vlivem 
lidské činnosti a díky výjimečným invazním vlastnostem je jeho současný areál mnoho-
násobně větší. Vyskytuje se na většině území západní, severní a střední Evropy, dále 
v Rusku, USA, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu.
První zdokumentovaná introdukce je z roku 1817, z botanické zahrady Kew Gardens 
v Londýně. V počáteční etapě šíření bolševníku velkolepého napříč Evropou byl v mnoha 
zemích záměrně vysazován v botanických zahradách a parcích jako okrasná rostlina a od-
tud se začal dále rozšiřovat do okolní krajiny. Lokálně byl také pěstován jako nektarodár-
ná rostlina nebo vysazován v bažantnicích jako rostlina poskytující úkryty pro bažanty. 
V Rusku a Polsku byl pěstován také na krmivo pro dobytek. 
Na území České republiky byl poprvé vysazen knížetem Metternichem roku 1862 v zá-
meckém parku Lázní Kynžvart, odkud byl později rozšířen do dalších oblastí. V roce 1950 
bylo známo 6 lokalit výskytu ve volné přírodě, v současnosti je jejich počet odhadován 
asi na 600. Nejsilnější zamoření bolševníkem velkolepým je ve Slavkovském lese, hojně 
se ale vyskytuje v celých západních a středních Čechách. Roztroušený výskyt je na celém 
území ČR, vzácnější je jen v nejsušších oblastech. 

Osídlované biotopy
Bolševník velkolepý se ve své domovině (západní Kavkaz) vyskytuje zejména kolem  
horských bystřin a na živinami bohatších, chráněných horských lokalitách.
Ve střední Evropě se nejčastěji vyskytuje na člověkem ovlivněných lokalitách, s dobrou do-
stupností živin a vody, které nejsou intenzivně obhospodařovány, jako např. na rumištích, 

opuštěných loukách, v příkopech podél cest a železničních tratí. Časté jsou výskyty také 
podél vodních toků, okrajů lesů a lesních světlin. Naopak na intenzivně obhospodařovaných, 
suchých, živinami velice chudých nebo silně zastíněných lokalitách (např. obdělávaná pole, 
suché trávníky, rašeliniště, husté lesní porosty) se bolševník velkolepý téměř nevyskytuje. 

Morfologie
Bolševník velkolepý je 1 až 5 m vysoká, statná bylina. Hlavní kořen je kůlovitý a slouží 
zároveň k ukládání zásobních látek, které rostlina využívá při kvetení nebo k rychlé rege-
neraci v případě mechanického poranění. 
Lodyha je dutá, žebernatá, roztroušeně štětinatě chlupatá, dole až 10 cm v průměru. 
Listy bývají 50 až 150 cm dlouhé, trojčetné nebo zpeřeně složené. Listové úkrojky jsou 
ostře řezané až špičaté, na okrajích nepravidelně pilovité. Listová čepel je na rubu roz-
troušeně chlupatá, na líci lysá. Řapík je na průřezu oválný, chlupatý, v bazální části pře-
chází v širokou pochvu. Spodní listy jsou výrazně větší než horní. 
Květenstvím je okolík až 50 cm v průměru, přičemž nejvyšší hlavní okolík je zároveň 
největší a okolíky na postranních větvích lodyhy jsou menší. Květy jsou drobné, bílé, 
okrajové květy paprskující (korunní plátky okrajových květů vedlejších okolíků směřující 
ven jsou zvětšené). Plody jsou oválné až eliptické, široce okřídlené, složené ze dvou částí. 
Zralé plody jsou šedé s  pryskyřičnými kanálky, které zasahují do ¾ plodu.

Biologie a ekologie
Bolševník velkolepý je monokarpická bylina (kvete pouze jednou za život). V prvních 
letech  po vyklíčení vytváří přízemní listovou růžici. V tomto stadiu přetrvává obvykle  
3 až 5 let, v nepříznivých podmínkách až 12 let. V juvenilní fázi listové růžice ukládá 
rostlina zásobní látky do kůlovitého kořene, teprve po nahromadění dostatečných zásob 
rostlina vykvete. Ve středoevropských podmínkách je to obvykle od poloviny června 
do konce července. Rozkvétání jednotlivých květenství je načasováno tak, že nejprve 
rozkvétá hlavní okolík a následně menší vedlejší okolíky, čímž se snižuje pravděpodob-
nost samoopylení. Zralá semena se z rostlin uvolňují od konce srpna do listopadu a prů-
měrně jich vzniká na jedné rostlině 20 000. Asi 90 % semen vyklíčí na jaře následujícího 
roku, ale některá zůstávají v půdě a uchovávají si klíčivost nejméně dva roky. 

Šíření semen
Semena se rozšiřují na relativně krátkou vzdálenost 
od mateřské rostliny především pomocí větru (v řádu 
několika metrů), větší vzdálenost mohou semena urazit 
v zimě po zasněženém povrchu. Velké vzdálenosti seme-
na překonávají unášena tekoucí vodou nebo v důsledku 
lidských aktivit – např. na pneumatikách automobilů, pře-
vážením uschlých květenství se zralými semeny (pro de-
korativní účely) nebo přemísťováním půdy se semeny.

Dopady na životní prostředí, ekonomiku a turistiku
Výskyt bolševníku velkolepého zásadním způsobem negativně ovlivňuje druhové složení 
rostlinných společenstev. Za příznivých podmínek je bolševník velkolepý konkurenč-
ně velice silnou rostlinou; jeho zapojený porost zachytí až 80 % dopadajícího světla, 
v důsledku čehož odumírá přízemní bylinné patro a vzniká monodominantní porost. 
Následně může docházet k degradaci půdy a erozi. Výrazně se tak snižuje i hospodářská 
a rekreační využitelnost postižených lokalit. 

Zdravotní rizika, prevence a první pomoc
Celá rostlina obsahuje fenolické glykosidy ze skupiny furanokumarinů, což jsou fotoak-
tivní látky, které po potřísnění pokožky a následném ozáření UV paprsky způsobují zá-
važné zdravotní komplikace. Potřísnění šťávou z bolševníku vyvolá do 24 hodin na po-
stižených místech tvorbu puchýřů. Takto poškozená pokožka se špatně hojí a následky 
v podobě pigmentových skvrn a zvýšené citlivosti na UV záření přetrvávají několik let. 
U citlivějších jedinců muže dojít ke kožní reakci už při pouhém dotyku s listem. Vážné 
zdravotní komplikace mohou nastat i při vdechnutí rostlinných šťáv. U řady furanoku-
marinů byly prokázány také karcinogenní a teratogenní účinky. 
Při likvidaci bolševníku je potřebné dbát velké opatrnosti a použít takové ochranné 
pomůcky, které zabrání dotyku rostliny a rostlinných šťáv s pokožkou. Vhodné jsou 
zejména oděvy z nepromokavých syntetických materiálů, naopak nevhodné jsou oděvy 
z nasáklivých materiálů jako je bavlna atd. 
Vzhledem k tomu, že rostliny jsou šťavnaté, dochází při likvidaci křovinořezy k roz-
střikování šťávy do okolí a je nezbytné použít také ochranné pomůcky proti zasažení 
obličeje a vdechnutí. 
Místa potřísněná šťávou je nutno okamžitě omýt silným dlouhotrvajícím proudem 
vody a po opláchnutí úplně zabránit přístupu světla vhodným zakrytím. Při poleptání 
a druhotných příznacích (bolesti hlavy, třes) je nutno vyhledat lékaře. Pokud pocítíte 
z výparů této rostliny závratě, pálení očí a jiné nežádoucí účinky, je nejlepší opustit 
zasažený prostor, případně použít vhodné ochranné prostředky (kvalitní respirátor). 
Pokud jsou obtíže většího rozsahu nebo do jednoho dne neustoupí, je třeba taktéž 
navštívit lékaře. 

Dopady na pěstované rostliny
V zemědělství má bolševník velkolepý okrajo-
vý význam, neboť se jako plevel vyskytuje jen  
ojediněle. I když existují zprávy o jeho výskytu  
na obdělávané půdě (např. v bramborách ve Švéd-
sku, na orné půdě byl pozorován i v ČR), nejsou 
známy žádné údaje o přímém dopadu na plodiny. 
K zarůstání bolševníkem může docházet na past-
vinách. 
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Metody hubení a potlačování výskytu
Chemická likvidace:
Na likvidaci bolševníku je možno použít herbicidy na bázi glyphosatu. Seznam povole-
ných přípravků je uveden na adrese http://www.srs.cz.
Postřik herbicidy je nejvhodnější provádět na jaře, kdy jsou rostliny nejcitlivější a poros-
ty jsou ještě relativně dobře prostupné. 
Při použití chemických přípravků na hubení bolševníku je vždy nutné řídit se instrukcemi 
uvedenými na obalu (řada přípravků se nesmí používat např. v blízkosti vodních ploch, 
kde se bolševník často vyskytuje). 

Mechanická likvidace: 
Ruční vytrhávání nebo vyrývání je 
velmi pracné a je možné ho použít 
pouze na malých plochách u mla-
dých rostlin. 
Sečení se často používá na bře-
zích vod, kde není možné použít 
jiné metody likvidace (chemické). 
Po mechanickém poškození rostli-
ny rychle regenerují. Během sezony 
jsou proto potřeba 2 až 3 opaková-
ní, aby rostliny přes veškerou snahu 
nestihly vykvést a vytvořit semena. 
Opakované sečení rostliny přímo nezahubí, ale pouze oslabí, je tedy nutné provádět jej 
více let za sebou. Sečení je nejefektivnější provádět v květnu a červnu. 
Velice účinnou metodou likvidace je přesekávání kořenu. Nejlepší je provádět tento 
zásah na jaře před zapojením porostu (kvůli lepší prostupnosti porostu) a v případě 
potřeby ještě během léta. Většinou je postačující přeseknout kořen v hloubce 10 cm, 
na místech s dlouhodobou pastvou nebo na náplavových půdách je potřeba kořeny pře-
sekávat ještě hlouběji.
Další metodou mechanické likvidace je odstraňování květenství. Tato metoda využí-
vá monokarpický životní cyklus bolševníku velkolepého (vykvétá pouze jednou za život 
a poté zahyne). Odstraňování květenství je opět nutné provádět opakovaně, neboť rost-
liny velice rychle regenerují. Při používání pouze této metody likvidace je výhodné nepo-
škozovat nekvetoucí rostliny, neboť se tím jen zbytečně prodlouží doba, než vykvetou. 
Metodu odstraňování květenství nelze použít na bolševník perský, protože tento druh 
je vytrvalý (viz níže). 

Pastva: 
Jednou z možností regulace bolševníku velkolepého je intenzivní pastva, zejména ovcí nebo 
prasat. Intenzivní pastva výrazně sníží zamoření bolševníkem již po dvou letech.

Překrývání 
Na plošně omezené porosty (do několika m2) lze 
bolševník hubit tak, že před vyrašením přikryjeme 
půdu silnou černou igelitovou fólií. Fólii je nutné  
ponechat na místě několik měsíců. 
  
Ať už je k likvidaci bolševníku velkolepého použita 
jakákoli metoda, je vždy důležité načasovat zásah 
tak, aby nedošlo k vytvoření zralých semen, které 
umožní přežít populaci bolševníku v dalších letech. 
Invadované lokality je potřeba ošetřovat opakova-
ně a i v případě vyhubení se doporučuje lokalitu 
kontrolovat alespoň 3 roky, zda nedošlo k vyklíčení 
semen uložených v půdní bance. V rámci zefektiv-
nění likvidace bolševníku se osvědčilo kombinovat 
několik metod.

Úřední ochrana
Z ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění (dále jen zákon) vyplývá, 
že vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba, která je užívá z jiného právního důvodu, 
je povinen zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, 
aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo 
k ohrožení zdraví lidí či zvířat. Tato povinnost se vztahuje i na invazní škodlivé organismy, 
tedy i na bolševník.
V prováděcím předpise zákona, vyhlášce č. 215/2008 Sb., v platném znění (dále jen  
vyhláška) je v příloze č. 8 bolševník velkolepý zařazen do seznamu invazních škodlivých  
organismů, které na území ČR podléhají úřednímu monitoringu a průzkumu, prová-
děnému SRS. Při zjištění výskytu SRS v případě potřeby nařídí úřední opatření podle  
§ 75 zákona, popř. mimořádné rostlinolékařské opatření podle § 76 zákona, s cílem  
eradikace nebo zamezení šíření bolševníku. 
Kromě rostlinolékařské legislativy se na regulaci bolševníku vztahuje od 1. ledna 2010 
Nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování 
některých podpor, kde v oblasti „dobrý zemědělský a environmentální stav“, příloze  
3 je v podmínce č. 7 mimo jiné stanoveno, že žadatel (o dotaci) zajistí na jím užívaném 
půdním bloku, popřípadě jeho dílu regulaci rostlin bolševníku velkolepého tak, aby výška 
těchto rostlin nepřesáhla 70 cm v průběhu příslušného kalendářního roku. 
V EU není výskyt bolševníku velkolepého úředně regulován. Opatření prováděná  
v některých členských státech proto vycházejí z národní legislativy; např. ve Velké  
Británii je vlastník půdy povinen kontrolovat porosty rostlin a preventivně předcházet  
případnému šíření bolševníku. Z ostatních zemí je bolševník velkolepý specificky  
regulován například ve 13 státech USA.

Podobné druhy: 
V Evropě se kromě bolševníku velkolepého vyskytují ještě další dva druhy  
invazních bolševníků, bolševník sosnowského (Heracleum sosnowskyi) a bolševník  
perský (Heracleum persicum). V anglické literatuře jsou všechny tři druhy shodně  
označovány jako giant hogweed. Výskyt bolševníku perského ani bolševníku  
sosnowského na území ČR 
není doložen, nicméně je-
jich zavlečení a zplanění nelze 
do budoucna vyloučit. Všechny  
tři druhy jsou si morfologicky 
i ekologicky podobné. 
Na území ČR se přirozeně  
vyskytuje i jeden původní druh  
bolševníku, a sice bolševník  
obecný (Heracleum sphondylium). 

Bolševník sosnowského / Heracleum sosnowskyi
Habituálně je velice podobný bolševníku velkolepému. Shodné jsou i jeho negativní 
vlivy na ekosystémy i zdraví člověka. 
Listy bolševníku sosnowského jsou méně členěné. Plody jsou oválné až eliptické,  
široce okřídlené, složené ze dvou částí. Zralé plody jsou šedé, s vystouplými  
pryskyřičnými kanálky, které zasahují do ¾ plodu, na hřbetní straně s bodlinovitý-
mi štětinkami. Rozdíl je v uspořádání chlupů u obou druhů. Chlupy u bolševníku  
velkolepého vyrůstají pod úhlem 45o, u bolševníku sosnového vyrůstají kolmo. 
Bolševník sosnowského pochází z horských oblastí Kavkazu, Zakavkazska  
a severovýchodního Turecka. Zavlečený je v Ázerbájdžánu, Bělorusku, Maďarsku,  
Německu, Polsku, Ukrajině, pobaltských republikách a Rusku. V pobaltských  
republikách a Rusku byl původně pěstován jako pícnina. Kvůli zdravotním rizikům 
se od pěstování upustilo, navíc celá rostlina výrazně voní po anýzu, což ovlivňovalo  
i chuť masa a mléka chovaných zvířat. 

Bolševník perský / Heracleum persicum
Tento druh je taktéž velmi podobný bolševníku velkolepému. Liší se zejména úzce 
obvejčitými plody, k bázi dlouze klínovitě staženými, na hřbetní straně s bodlinovitý-
mi štětinkami. Květenství tohoto druhu jsou více vypouklá, postranní květenství jsou 
nápadně menší a často netvoří plody. Řapíky přízemních listů jsou hnědavě červené. 
Rostlina silně voní po anýzu.
Původem je z hornatých oblastí Íránu, Iráku a Turecka. V 50. letech 20. století  
byl nalezen zplanělý i ve Slezské pahorkatině. Volně rostoucí evropské populace jsou 
známy ze Skandinávie. Na rozdíl od předchozích dvou druhů je bolševník perský  
vytrvalý a po nahromadění dostatečného množství zásobních látek v kořenovém  

systému vykvétá každoročně. Nežádoucí ekologická a zdravotní rizika jsou shodná 
jako u bolševníku velkolepého. 

Bolševník obecný / Heracleum sphondylium 
Náš jediný původní druh bolševníku, který je přirozeně rozšířen v celém mírném 
pásmu Evropy a západní Sibiře. Na území ČR je hojně rozšířen v řadě přírodních 
i antropogenních biotopů s nevysychavými a výživnými půdami jako jsou louky, lužní 
lesy, lesní světliny, příkopy, břehy vodních toků, pastviny a rumiště. 
Je to dvouletá nebo víceletá bylina, která dorůstá 50 až 150 cm. Celá rostlina je ště-
tinatě chlupatá. Listový řapík je na líci žlábkovitý, listové čepele 3 až 5četné nebo pe-
řenosečné, listových úkrojků je méně než u předchozích druhů. Plody jsou eliptické, 
obvejčité až elipsovité. Celá rostlina je nápadně subtilnější než výše uvedené druhy. 
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