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Trnovník akát (Robinia pseudoacacia)
Druh pochází ze Severní Ameriky, původní je jen ve východní části 
USA

Dnes je však rozšířen v celé jižní části 
severoamerického kontinentu. 

Do Evropy byl přivezen na začátku 17. 
stol. (francouzský botanik Jean Robin)
do Čech v roce 1710. 

Největší rozšíření na území Prahy
mezi lety 1910 -1938 



Charakteristika „pražských lesů“

Celková rozloha Prahy: 496 km2

Z toho výměra lesů činí: cca 5 500 ha, t.j. více než 10 % plochy 
města

Nadmořská výška: 175 – 350 (399) m n. m. - 1,2 (4) LVS

Zařazení lesů dle §8 odst. 2c lesního zákona:
kategorie lesa zvláštního určení jako lesy příměstské a další lesy se 
zvýšenou rekreační funkcí

Vlastnická struktura: 2 800 ha majetek hl. m. Prahy (LČR, ostatní)

Lesy hl. m. P: OLH, práce spojené se správou lesa (6 lú)



Zastoupení dřevin

Trnovník akát – zastoupení 6 % (170 ha)

Modřanská rokle (165 ha) – 30 % (50 ha)
Prokopské a Dalejské údolí (205 ha) – 14 % (30 ha)



Trnovník akát (Robinia pseudoacacia)
100 nejinvazivnějších druhů Evropy a 40 nejinvazivnějších dřevin světa

Negativní vlastnosti:

- Schopnost vázat vzdušný dusík

- Vysoká výmladnost – pařezová, kořenová

- Alelopatické působení na ostatní druhy

- Obrovská zásoba semen v půdě

- Trny

Využití:

- Kvalitní a trvanlivé dřevo (Maďarsko, Slovensko)

- Medonosná dřevina



Metody regulace akátu (bez chemie to nejde)

Mechanické odstraňování Odstranění akátu pouhým kácením je neúčinné 
a zbytečné!





Metody regulace akátu + herbicid

• Kácení na nízký pařez 

• Kácení na vysoký pařez

• Kroužkování 
Pokusné plochy FŽP, FLD

• Navrtávání kmenů
Grant hl. m. Prahy (2021)



Kácení na vysoký pařez









Kroužkování





Navrtávání a cílená aplikace herbicidu přímo do 
kmene stromu











Děkuji za pozornost

Zdroje: metodika likvidace akátu metodou navrtávání (Budská, Stejskal, 2021) grant hl.m.P. 
http://invaznirostliny.ibot.cas.cz/druhy/trnovnik-akat/
https://www.ochranarskaprirucka.cz/category/invazni-rostliny/metodiky/


