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Anotace 

Tato diplomová práce je zaměřena na fytocenologické snímkování a mapování reálné 

vegetace vodního sloupce, litorálu a příbřeţní zóny včetně lesních porostů v nejbliţším 

okolí vodní plochy Hlučínského jezera (okres Opava). 

Práce je rozdělena na rešeršní (teoretickou) a výzkumnou (praktickou) část. 

Teoretická část se zabývá přírodními poměry vymezeného území, včetně antropogenních 

vlivů a širších územních vztahů (studiem literárních zdrojů a pramenů vztahujících  

se na Hlučínské jezero, studiem vodních ekosystémů). 

Praktickou část tvoří botanický průzkum, fytocenologické snímkování a mapování, 

sběr fytocenologických dat a fytocenologické hodnocení vymezeného území – klasifikace 

rostlinných společenstev. 

Výsledky hodnocení botanického průzkumu z Hlučínského jezera jsou zachyceny 

v mapě reálné vegetace vytvořené v AutoCAD LT 2006. 

Součást této diplomové práce je situační mapa, mapa vymezeného území, mapa 

reálné vegetace Hlučínského jezera a mapa fytocenologických snímků a liniových 

transektů. 

Mimo výše uvedené obsahuje příloha této práce fotoherbář a fotodokumentaci území.  

 

 

Klíčová slova: mapování, fytocenologie, vodní ekosystém (stojatá voda), litorál, 

Hlučínské jezero  



Annotation 

This thesis is focused on phytosociological imaginary and mapping  

of real vegetation of water column, littoral and offshore zone including forest vegetation  

in the nearest water area of lake Hlučín (region Opava). 

The work is divided into search (theoretical) and research (practical) part. 

Theoretical part pursues natural conditions of defined territory, including anthropogenic 

influences and wider territorial relationships (by study of literal sources and by study  

of water ecosystems of sources related to lake Hlučín).  

Practical part is created by botanical research, phytosociological imaginary  

and mapping, collection of phytosociological data and phytosociological evaluation  

of defined territory – classification of plant communities.  

Evaluation results of the botanical research from lake Hlučín (Opava) are captured 

on the map of real vegetation created in AutoCAD LT 2006.  

Part of this thesis is situation map, map of defined area, map of real vegetation of 

Lake Hlučín and map of phytocoenological pictures and line transects. 

Enclosure of this thesis contains photo herbarium and photo documentation  

of the area, beside above mentioned.    

 

 

Keywords: mapping, phytosociology, water ecosystem (slack water), littoral, lake Hlučín  
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1 Úvod 

 

Téma mé botanicky zaměřené diplomové práce Mapu reálné vegetace Hlučínského 

jezera jsem si zvolila proto, ţe neustále obdivuji přírodu kolem nás a její krásu.  

Zadané území znám uţ hodně dlouho a vţdy mě zajímala struktura společenstva, 

která se tady nachází. Je nejenom pestrá a pozoruhodná ve všech ročních obdobích,  

ale především kaţdému nabízí něco osobitého. Pro rostliny vhodné podmínky k ţivotu,  

pro ţivočichy útočiště a pro člověka odpočinek.  

Krajina Hlučínského jezera tvoří zvláštní ţivotní prostředí, ve kterém kaţdý z nás 

objeví pestrou škálu rostlin, ţivočichů tvořících biocenózu, kde má kaţdý druh  

své místo a svůj vymezený úkol. 

Hlučínské jezero spolu se svým bezprostředním okolím a ostrovem uprostřed vytváří 

útočiště pro mnoho rostlinných druhů a zvířat, tak místo pro sportovní rekreaci, odpočinek 

i místo pro lov ryb.  
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2 Cíl práce 

 

Cílem práce je:  

1. Provést podrobné fytocenologické snímkování a mapování reálné vegetace 

vodního sloupce, litorálu a příbřeţní zóny včetně lesních porostů v nejbliţším okolí vodní 

plochy.  

2. Fytocenologické hodnocení vymezeného území na úroveň asociace (s vyuţitím 

deduktivní metody klasifikace společenstev). 

3. V návrhové části řešit obnovu litorálu – rákosových porostů (hnízdní prostory  

pro vodní ptactvo, pozitivní vliv na kvalitu vody). Návrhy vedoucí ke zlepšení přírodní 

hodnoty Hlučínského jezera. 

4. Hodnocení výskytu a druhového zastoupení invazních druhů rostlin, návrhy řešení. 

 



Bc. Martina Drozdová: Mapa reálné vegetace Hlučínského jezera (Opava) 

 

2010  3 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       3 

  

I REŠERŠNÍ ČÁST 

 

3 Přírodní poměry vymezeného území 

 

3.1 Geografické poměry 

Město Hlučín (okres Opava) se nachází severozápadním směrem od Ostravy  

(viz obrázek č. 1). Leţí na úpatí Hlučínské pahorkatiny nad širokou nivou řeky Opavy. 

Jeho jiţní část zasahuje aţ k meandrům řeky, kde byl po dlouhá léta těţen štěrk  

(viz příloha 1 – foto 1), a kde se dnes rozkládá velké jezero. (www.hlucin.cz) 

Svou polohou v Hlučínské pahorkatině je chráněno před nepříznivými vlivy 

Ostravské aglomerace, a tak poskytuje velmi příjemné podmínky pro rekreaci a různé 

sportovní moţnosti nejenom svým obyvatelům, ale i mnoha návštěvníkům. 

V těsném sousedství města (na silnici vedoucí z Hlučína do Děhylova)   

se nachází Hlučínské jezero o rozloze 130 ha, na jehoţ březích je vybudován rozsáhlý 

Sportovně rekreační areál. V tomto areálu jsou návštěvníkům k dispozici rozsáhlé travnaté 

plochy, dva přírodní bazény, sportoviště (minigolfové hřiště, tenisové kurty, kurty  

na pláţový volejbal, půjčovna sportovních potřeb, půjčovna lodí a vodních kol), bufety  

a restaurace. V blízkosti břehu vodní plochy je umístěn autokempink s místy pro stany  

a karavany. V areálu je také v provozu vlek pro vodní lyţování. Vodní plocha je ideální 

svou rozlohou pro jachting a windsurfing. V areálu jsou pravidelně pořádány kulturní  

a sportovní akce.  

V sousedství Sportovně rekreačního areálu se nachází Dětský ranč, který se zabývá 

chovem koní. (www.sra-hlucin.cz) 

 

Město:   Hlučín 

Kraj:   Moravskoslezský 

Okres:   Opava 

Typ:   koupaliště 

 

http://www.hlucin.cz/
http://www.sra-hlucin.cz/
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Nadmořská výška:  215 m n. m.  

Poloha:  49°53'34.979"N, 18°9'42.895"E 

Plocha:  Hlučínského jezera 130 – 140 ha 

      

Hloubka jezera: 8 m 

 

Obr. č. 1 Situační mapa Hlučínského jezera (www.mapy.cz, upraveno, Martina Drozdová) 

 

 

Maximálně zjištěná hloubka je 8 metrů, vzhledem k historickému původu tohoto 

jezera (těţba štěrku) je dno velmi členité – štěrkovité, kamenité popřípadě s nánosy bahna. 

V okolí břehu jezera se hloubka pohybuje v rozmezích 2 – 3 metrů. (viz příloha 1 – foto 3) 

 

 

http://www.mapy.cz/
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3.2 Geomorfologické poměry 

Kapitola zpracována podle Koutecké a kol. (2004). 

Na území Hlučínska se stýkají tři geomorfologické jednotky, kde převáţná část 

spadá do provincie: 

Středoevropská níţina 

 soustavy Středopolské níţiny 

  oblasti Slezská níţina 

   celku Opavská pahorkatina 

    podcelku Hlučínská pahorkatina 

 

Území Hlučínska je tvořeno mírně zvlněnou pahorkatinou, ovlivněnou činností 

ledovce s typickými oblými tvary reliéfu. 

Na modelování terénu se kromě působení ledovce projevila i činnost vodních toků  

a větru. Údolí jsou plochá a široká, významné jsou nivy řek s meandry a slepými rameny. 

Poloha Hlučínska na styku tří geomorfologických jednotek má zásadní vliv  

na druhovou skladbu rostlin a ţivočichů. Na jeho území dochází k vzájemnému 

ovlivňování a pronikání prvků typických pro jednotlivé jednotky.  

 

 3.3 Geologické poměry 

Kapitola zpracována podle Koutecké a kol. (2004) 

Povrch Hlučínské pahorkatiny tvoří z velké části kvartérní – čtvrtohorní uloţeniny, 

tj. glaciofluviální štěrky a písky, smíšený materiál morén a různě vyvinutý plášť navátých 

nevápnitých sprašových hlín. 

V nejsušších částech Hlučínské pahorkatiny se vyvinuly pravé vápnité spraše. 

Podloţí je zde tvořené marinním, v různé míře vápnitým neogénem – útvar mladších 

třetihor, tedy vápnitými jíly, písky, smíšenými materiály a místy vystupuje  

na povrch v bliţším okolí Opavy. 
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Nivy Odry a Opavy s nejniţšími terasami jsou tvořeny především neogenními  

a kvartérními glaciofluviálními sedimenty. Těţí se zde štěrky v rozsáhlých štěrkovnách, 

které se postupně zatápějí podzemní vodou. Vznikají tak rozsáhlá jezera hlavně vyuţívaná 

k rekreaci. Při těţbě však dochází k nenávratné likvidaci cenných luţních společenstev  

a ovlivnění širokého okolí štěrkovny.  

Ve většině štěrkoven lze najít úlomky pazourku (který sem byl přemístěn ledovcem 

z Polabí) i eratika (bludné balvany) z načervenalé severské (finské či švédské) ţuly.  

Nejstaršími horninami, které zasahují do oblasti Hlučínska, jsou usazeniny 

prvohorního stáří.  

 

3.4 Klimatické poměry 

Hlučínská pahorkatina podle Quitta spadá do mírně teplé klimatické oblasti MT 10 

(viz obrázek č. 2). 

 

Obr. č. 2 Klimatická mapa – Quitt, E. (1971), (www.ovocnarska-unie.cz, upraveno, Martina Drozdová) 

 

Podnebí je mírně teplé aţ teplé, projevuje se v něm zvýšená kontinentalita,  

působení polských rovin. Průměrné roční teploty a úhrn sráţek pro stanici Opava jsou  
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8 °C a 640 mm. Okrajové části navazující na Ostravskou pánev jsou vlhčí. Úhrn sráţek  

pro Hlučínsko činí asi 700 mm. Stanice Ostrava – Poruba vykazuje přibliţně hodnoty  

8,6 °C a 769 mm. (Culek, 1996) 

 

3.5 Hydrologické poměry 

Kapitola zpracována podle Koutecké a kol. (2004) 

Území Hlučínska náleţí do povodí řeky Odry. Vodní toky mají převáţně malý spád  

a bez regulačních zásahů by meandrovaly. Většina toků je zregulována, některé velmi 

tvrdými úpravami, s pouţitím cizorodého materiálu (lomový kámen, beton, apod.).  

Největší vodní plochy tvoří na Hlučínsku zatopené štěrkovny jak v nivě Opavy,  

tak Odry. Pokud jsou zejména vyuţívány k intenzivní rekreaci, jako je tomu u hlučínské 

štěrkovny, je jejich biologická hodnota podstatně sníţena. 

Rybníky na Hlučínsku jsou převáţně menší, slouţí k intenzivnímu chovu ryb  

a mnohdy mají i redukované litorální pásmo. Jejich ekologické funkce jsou výrazně 

omezené. 

Hlučínsko je bohaté na podzemní vody, jak o tom svědčí určité mnoţství pramenů, 

případně zatopené lomy a štěrkovny. Některé zdroje však jsou jímány a vyuţívány  

jako pitná voda. 

 

3.6 Pedologické poměry 

Největší rozsah v Opavské pahorkatině mají luvizemní hnědozemě na sprašových 

hlínách, v malém měřítku jsou zastoupeny hnědozemě na sprašových hlínách aţ spraších. 

V nivě Opavy a Odry zaujímají rozsáhlejší plochy hlinité glejové fluvizemě  

a v bývalých ramenech a na zamokřených plochách gleje a močálové půdy. Při okrajích 

nivy Opavy se vyskytují lokálně organozemě. (Culek, 1996) 
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3.7 Fytogeografie území 

Kapitola zpracována podle Koutecké a kol. (2004). 

Flóra převáţné části Hlučínska – celku Opavská pahorkatina, resp. podcelku 

Hlučínská pahorkatina náleţí do: 

fytogeografické oblasti mezofytikum  

fytogeografického obvodu Českomoravské mezofytikum 

  fytogeografického okresu Slezská pahorkatina 

   podokresu Opavská pahorkatina 

 

3.7.1 Potenciální přirozená vegetace 

Potenciální přirozená vegetace je vegetace, která by se vytvořila na daném území bez 

jeho současného ovlivňování lidskou činností. Závisí pouze na aktuálních vlastnostech 

stanoviště, které mohlo být v minulosti člověkem zásadně nevratně ovlivněno (zatopením 

přehradou, výstavbou). Určení přirozené skladby rostlinného společenstva  

by mělo být jedním z hlavních kritérií při volbě druhové skladby výsadeb dřevin  

jak ve volné krajině, tak i uvnitř sídel. (Neuhäuslová a kol., 1998). Aţ na malé výjimky 

(vodní toky a plochy) by celé území Hlučínska pokrýval les. 

Pro nivu Opavy jsou potenciální přirozenou vegetací luţní lesy svazu Alnion 

incanae, střemchová jasanina asociace Pruno – Fraxinetum (viz obrázek č. 3). Tyto 

potoční luhy jsou tvořeny vícepatrovými porosty s jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior)  

a olší lepkavou (Alnus glutinosa), další druhy stromů jsou přimíšeny – vrba křehká (Salix 

fragilis), lípa srdčitá (Tilia cordata), dub letní (Quercus robur). Keřové patro je bohaté  

a tvoří jej střemcha obecná (Prunus padus), bez černý (Sambucus nigra), brslen evropský 

(Euonymus europaea), chmel otáčivý (Humulus lupulus). V bylinném patru roste bršlice 

kozí noha (Aegopodium podagraria), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), popenec 

břečťanolistý (Glechoma hederacea), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli – tangere). 

(Neuhäuslová a kol., 1998). Potoční luhy se na Hlučínsku vyskytují poměrně často 

v lemech menších vodních toků. 
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Současné břehové porosty podél Opavy a Odry mají odlišný charakter  

– v zachovalých částech jsou tvořeny společenstvy měkkého luhu svazu Salicion albae, 

asociace Salici – Populetum. Kostru porostu tvoří vrba bílá (Salix alba) a vrba křehká 

(Salix fragilis), přimíšen je topol černý (Populus nigra). Keřové patro tvoří vrba křehká 

(Salix fragilis), vrba nachová (Salix purpurea), vrba trojmuţná (Salix triandra), vrba 

košíkářská (Salix viminalis). Dále zde roste ostruţiník jeţiník (Rubus caesius), chmel 

otáčivý (Humulus lupulus). V bylinném patru je obvyklá chrastice rákosovitá (Phalaris 

arundinacea), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), svízel přítula (Galium aparine), orsej 

jarní hlíznatý (Ficaria verna subsp. bulbifera), hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum), 

vrba penízková (Lysimachia nummularia), karbinec evropský (Lycopus europaeus). 

Přirozené břehové porosty jsou v určitých úsecích nahrazeny výsadbou zejména 

kříţenců topolů kanadských (Populus x canadensis). Převáţně do jejich nezapojených částí 

mohou pronikat invazní druhy rostlin: křídlatka japonská (Reynoutria japonica), křídlatka 

sachalinská (Reynoutria sachalinensis) a nebo jejich kříţenec křídlatka česká (Reynoutria 

x bohemica), netýkavka ţláznatá (Impatiens glandulifera), zlatobýl kanadský (Solidago 

canadensis). 

Západní a střední část Hlučínska by byla pokrytá společenstvy dubohabřin 

(dubohabrových hájů) svazu Carpinion, a to lipovou dubohabřinou asociace  

Tilio – Carpinetum (viz obrázek č. 3). Jsou tvořeny dubem letním (Quercus robur), habrem 

obecným (Carpinus betulus), břízou bělokorou (Betula pendula) a lípou srdčitou (Tilia 

cordata), vtroušeně třešní ptačí (Prunus avium) a jeřábem ptačím (Sorbus aucuparia).  

V keřovém patru roste líska obecná (Corylus avellana) a bez černý (Sambucus nigra),  

v porostu trnka obecná (Prunus spinosa). Bylinné patro mívá výrazný květnatý jarní aspekt 

se sasankou hajní (Anemone nemorosa), sasankou pryskyřníkovou (Anemone 

ranunculoides), orsejem jarním hlíznatým (Ficaria verna subsp. bulbifera) plicníkem 

tmavým (Pulmonaria obscura). (Neuhäuslová a kol., 1998) 

Na Hlučínsku se dubohabrové háje zachovaly většinou ve fragmentech – jejich 

stanoviště jsou převáţně vyuţívána jako pole. 

Východní část Hlučínska, která je ovlivňována zejména vlhčím klimatem Ostravské 

pánve, by byla porostlá společenstvy acidofilních bučin a jedlin svazu Luzulo – Fagion,  

a to podmáčenou dubovou bučinou asociace Carici brizoidis – Quercetum (viz obrázek  
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č. 3). Společenstvo je tvořeno dubem letním (Quercus robur), bukem lesním (Fagus 

sylvatica), břízou bělokorou (Betula pendula) a pýřitou (Betula pubescens), topolem 

osikou (Populus tremula), jeřábem ptačím (Sorbus aucuparia), habrem obecným 

(Carpinus betulus), lípou srdčitou (Tilia cordata) a olší lepkavou (Alnus glutinosa).  

V keřovém patru roste bez černý (Sambucus nigra) společně s bezem hroznatým 

(Sambucus racemosa), dále krušina olšová (Frangula alnus) a ostruţiníky (Rubus sp.)  

Pro bylinné patro jsou typické porosty ostřice třeslicovité (Carex brizoides), papratky 

samičí (Athyrium filix – femina), kapraď rozloţené (Dryopteris dilatata), netýkavky 

nedůtklivé (Impatiens noli – tangere). (Neuhäuslová a kol., 1998) 
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Obr. č. 3 Mapa přirozené potenciální vegetace v oblasti Hlučínského jezera Neuhäuslová a kol. 

(1998), (upraveno, Martina Drozdová) 

 

 0              10             20             30                40              50 

Legenda: 

 

  Střemchová jasenina (Pruno – Fraxinetum) 

 

      Lipová dubohabřina (Tilio – Carpinetum) 

 

Podmáčená dubová bučina (Carici brizoidis – Quercetum) 

 

          Biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo albite – Quercetum   petraeae,   

Abieti – Quercetum) 
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3.7.2 Současný stav krajiny a vegetace 

Hlučínsko je velmi výrazně ovlivněno činností člověka. K nejrozsáhlejším změnám 

vegetačního krytu docházelo na Hlučínsku pravděpodobně od 17. století v souvislosti 

s rozvojem zemědělství, průmyslu, hornictví a sídel. Zvýšená poptávka po dřevě způsobila 

zmenšování rozlohy lesů. Místy tak došlo k téměř úplnému odlesnění krajiny – větší lesní 

komplexy se zachovaly zvláště ve střední a východní části území. Jejich druhová skladba 

odpovídá přirozenému sloţení vegetace částečně – jedná se především o kulturní lesy. 

Pro zvýšení biodiverzity prostředí má velký význam mimolesní zeleň,  

a to jak v podobě mezí, remízků, tak i jako přirozená společenstva pionýrských dřevin. 

Dřeviny v komplexech orné půdy jsou narušovány nejen splachy hnojiv a pesticidů 

pouţívaných v zemědělské výrobě, ale také i orbou v dosahu kořenového systému. 

Rozsáhlé části Hlučínska jsou obhospodařovány velkoplošně a v krajině tak chybí téměř 

jakákoliv zeleň. Tato území jsou náchylná k větrné i vodní erozi a jejich krajinotvorný  

a biologický potenciál je celkově velmi nízký. 

Pro krajinný ráz odlesněných území mají stěţejní význam linie stromů podél cest. 

Jejich hodnota není často doceněna, protoţe údrţba alejí narušených vysokou frekvencí 

dopravy a v zimě chemickým posypem bývá omezena na ořezy větví bez ošetření. 

Podstatné je, ţe lokálně naopak došlo k zvýšení mnoţství zeleně v krajině  

při tvorbě ÚSES – územního systému ekologické stability výsadbou biokoridorů. 

(Koutecká a kol., 2004) 

 

3.8 Zoogeografie a charakteristika fauny 

Fauna Hlučínska náleţí do provincie listnatých lesů, v níţ leţí v přechodné zóně 

(mezi úsekem českým a podkarpatským) východní hranice přechodné zóny zde prochází 

v souběhu s nivou Odry. (Buchar, 1983) 

Významným ptákem, který hnízdil uprostřed Hlučínského jezera na ostrově  

(viz příloha 1 – foto 6), je racek bouřní (Larus canus). Svá mláďata vyváděl na ostrůvku 

uprostřed jezera. Bohuţel v posledních letech díky neukázněným rekreantům ho jiţ není 

vidět. Jeho hnízdění na ostrově bylo velkou vzácností. Díky tomu byl ostrůvek uprostřed 

jezera chráněn, v dnešní době tomu tak uţ není. 
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Po březích jezera pobíhají velmi rychle kulíci říční (Charadrius dubius). Jsou téměř 

neviditelní, protoţe jejich opeření splývá se štěrkovým pobřeţím. Na něm si staví 

jednoduché hnízdo obvykle se čtyřmi vajíčky, které těţko rozeznáme od štěrkových 

kamínků. 

Kromě mnoha druhů vodních ptáků a zástupců ryb se v roce 2008 objevil velmi 

zajímavý druh na jezeře z kmene ţahavců. Jedná se o medúzalku sladkovodní 

(Craspedacusta sower), která pochází původně z Amazonie (viz obrázek č. 4). Její masový 

výskyt v poslední době má pravděpodobně souvislost s globálními změnami klimatu. 

Medúzky z přisedlého polypa pučí pouze v krátkých obdobích vyšší teploty vody. Na nové 

lokality se šíří přichycením se na těle ţivočichů. (Kubačka, Kubačka, 2009)  

 

 

Obr. č. 4 Medúzalka sladkovodní (Craspedacusta sower), autor Martin Popelář, 

(www.svladmel.estranky.cz) 

 

Na Hlučínském jezeře můţeme vidět mlţe, především škebli rybničnou (Anodonta 

cygnea), velevrub malířský (Unio pictorum) a slávičku mnohotvárnou (Dreissena 

polymorpha).     

 

3.9 Antropogenní vlivy 

V antropicky ovlivněné krajině jsou zastoupeny různé typy sekundární synantropní  

či ruderální vegetace, které obsazují převáţně stanoviště vytvářená člověkem. Jsou  

to skládky různých odpadů, materiálů, ţelezniční a silniční náspy, hnojiště, eutrofizované 
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lemy podél polních cest (ovlivňované splachy z polí), polní a zahradní vegetace. Pyly 

některých druhů rostlin (merlíky – Chenopodium sp. div., lebedy – Atriplex sp. div., 

šťovíky – Rumex sp. div.). Vyskytují se zde i druhy nepůvodní (křídlatky – Reynoutria sp. 

div., zlatobýl kanadský – Solidago canadensis, netýkavka nedůtklivá – Impatiens noli  

– tangere), které za příznivých okolností (absence kosení, úmyslné narušení břehových 

porostů) mohou pronikat do přirozených společenstev a vytlačovat původní květenu. 

(Koutecká a kol., 2004) 
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4 Invazní druhy rostlin 

 

Invazní druhy patří mezi nepůvodní druhy a v zájmovém území, jimţ je v  mém 

případě Česká republika, se ocitly v důsledku činnosti člověka. Člověk aktivně přemisťuje 

zástupce nejrůznějších druhů organizmů (rostlinných i ţivočišných) z míst, kde tyto druhy 

vznikly nebo kam se rozšířily vlastními silami, na místa nová, zmíněným druhům jinak 

nepřístupná. Takový přesun znamená zásah – někdy závaţnější, někdy méně  

závaţný – do ţivota druhů, které na „novém“ místě jiţ sídlily. S rozvojem schopnosti 

člověka překonávat stále rychleji větší vzdálenosti nabylo přemísťování těchto organizmů 

takových rozměrů, ţe začalo představovat nepřehlédnutelný fenomén a způsob, jimiţ 

člověk přetváří přírodu. Tu přírodu, jejíţ je sám součástí. (Mlíkovský, Stýblo, 2006) 

Rostliny mění hranice svého rozšíření i přirozenou cestou, bez přispění člověka,  

ale v takovém případě je lépe mluvit o migracích. 

Nepůvodní (zavlečené, introdukované) rostliny je moţné dělit podle způsobu 

zavlečení (zda bylo úmyslné či neúmyslné), míry jejich zdomácnění (zda mohou být 

součástí nejen synantropní, ale i polopřirozené vegetace) či doby zavlečení. Podle 

posledního kritéria se dělí neúmyslně introdukované rostliny na archeofyty a neofyty. 

 Archeofyty – rostliny zavlečené do konce středověku 

 Neofyty – rostliny po objevení Ameriky 

Invaze je proces, během něhoţ zavlečený druh překonává různé překáţky,  

a jednotlivé fáze tohoto procesu lze definovat pomocí bariér, jeţ se tomu kterému druhu 

podařilo překonat.  

Zavlečení (introdukce) znamená, ţe rostlina prostřednictvím člověka překonala 

hlavní geografickou bariéru. Mnohé druhy pak přeţívají jako přechodně  

zavlečené – mohou se po určitou dobu rozmnoţovat. Druhy, které se v novém prostředí 

dokáţí reprodukovat bez přímého přispění člověka, povaţujeme za neutralizované 

(zdomácnělé) druhy. U nás je to řada polních plevelů a ruderálních rostlin. Z nich pak 

vychází skupina druhů invazních, jejichţ základní vlastností je schopnost šířit se na větší 

vzdálenosti, obsazovat dosaţené lokality, pronikat na narušená či přirozená stanoviště  

a vytlačovat z nich domácí vegetaci. (Pyšek, 2001 In Pyšek, Tichý, 2001) 
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Velmi malá část introdukovaných druhů se stane skutečně invazními. Co můţe 

rostlině v úspěšné neutralizaci, popřípadě invazi zabránit? Nejčastěji to jsou nepříznivé 

klimatické, stanovištní podmínky, které způsobí často úhyn semenáčků. Semena, plody  

(či jiné rozmnoţovací částice) se mohou stát kořistí některých druhů ţivočichů (hlodavců, 

ptáků, hmyzu) a nebo mohou zplesnivět. Odhady však hovoří o tom, ţe z kaţdé stovky 

zavlečených druhů nakonec vzejdou sotva 2 – 3 invazní. 

 

Vlastnosti invazních druhů 

Invazi druhu je vţdy nutno vysvětlovat s ohledem na společenstvo, do něhoţ 

proniká, a na podmínky, za kterých k invazi dochází. Mezi základní vlastnosti 

charakteristické pro invazní rostliny jsou plodnost, dobrá klíčivost, snadné šíření, 

schopnost přeţít v nepříznivých podmínkách, rychlý růst a velká produkce biomasy. 

V rámci uvedeného výčtu vlastností existuje určitý „výměnný obchod“ – různé druhy jsou 

úspěšné díky jejich určitým kombinacím. 

O konečném výsledku rozhodují i další faktory, jako klimatická podobnost  

mezi oblastí původního výskytu a druhovým areálem, absence přirozených škůdců  

a také to, ţe se druh vyváţe z ekologických vazeb, jeţ v místě jeho původního rozšíření 

regulují velikost jeho populace. 

Úspěšné invazní druhy, které jsou schopny se zapojit a postupně ovládnout rostlinná 

společenstva naší polopřirozené vegetace, jsou většinou statné a často konkurenčně 

pěstované, konkurenčně schopné (silné), dlouhověké rostliny. Invazní rostliny pronikající 

především na narušovaná stanoviště – rumiště, zbořeniště, skládky či staveniště 

v sídlištích, jsou naproti tomu obvykle druhy krátkověké, méně náročné na půdní vlhkost  

a produkující velké mnoţství semen. (Pyšek, 2001 In Pyšek, Tichý, 2001) 

 

Citlivost společenstev k invazím 

V globálním měřítku platí, ţe oblasti jiţní polokoule jsou zasaţeny více invazními 

rostlinami neţ severní a ostrovy jsou náchylnější k invazním neţ pevnina. Nejvíce 

zavlečených druhů hostí vegetace sídel. Zejména se jedná o nejrůznější skládky, naváţky, 

staveniště, rumiště, silniční příkopy, zákoutí, ladem leţící plochy, úhory a podobná 

stanoviště ve městech a na vesnicích bývají floristicky velmi bohaté díky velkému počtu 
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nepůvodních taxonů. Těm se dobře daří také poblíţ řek a v pobřeţní vegetaci (v mém 

případě pobřeţní vegetace Hlučínského jezera). 

Důleţitým faktorem jsou i disturbance (narušení). Nejde jen o to, jak intenzivně  

je ekosystém (ES) narušován, důleţitý je hlavně reţim, v jakém k tomu dochází. Jeho 

změna bývá dnes povaţována za jednu z hlavních příčin náchylnosti společenstev 

k invazím. 

 

Důsledky rostlinných invazí 

Dnes na světě stěţí najdeme ekosystémy nepoznamenané zavlečením nepůvodních 

druhů. Člověk na rozsáhlých územích odstranil nebo alespoň zredukoval původní vegetaci 

kvůli zemědělství a lesnictví, a tím otevřel cestu plevelům. 

Jak vlastně invazní druhy působí? Nejčastější strategií těchto druhů je dokonalé 

vyuţití zdrojů, ať uţ se jedná o vodu, světlo a nebo kyslík z vodního prostředí. Některé 

druhy do ekosystému naopak dodávají zdroj, kterého se v něm nedostává (dusík). Mnoho 

zavlečených druhů podporuje poţáry, jiné naopak vzniku poţárů brání a mění  

tak po tisíciletí zavedený cyklický reţim. Některé invazní druhy mohou produkovat 

ohromné mnoţství kyselého odpadu a mění tak dynamiku ţivin a vlastnosti půdy. Známe 

druhy, které stabilizují přímořské pohyblivé písky, zabraňují tak přirozené obnově 

původních společenstev a samy obsazují uvolněný prostor. Jiné dosahují stejného cíle 

opačnou cestou, např. netýkavka ţláznatá (Impatiens parviflora) podporuje erozi. (Pyšek, 

Krahulec, 2001 In Pyšek, Tichý 2001) 

 

Karanténní plevele 

Zavlečené rostliny obvykle nejlépe prospívají na člověkem nejvíce ovlivněných 

stanovištích. Tyto rostliny představují však hrozbu v podobě potenciálního zdroje 

nepříjemných polních plevelů, které při svém šíření a přetrvávání na zemědělsky 

vyuţívané půdě mohou rovněţ způsobit značné ekonomické škody. V extrémních 

případech mohou být i zdrojem nových chorob, na něţ domácí plodiny nejsou adaptovány. 
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Ekonomické důsledky 

Alarmujících vyčíslení značných ekonomických škod způsobených invazními 

rostlinami je dnes k dispozici celá řada. V posledních letech se věnuje pozornost zejména 

rozvoji ekonomických metod hodnocení komplexních důsledků biologických invazí. 

 

Situace v České republice 

Naše země v celosvětovém kontextu zdaleka nepatří mezi nejohroţenější oblasti,  

ale i zde roste vliv invazních druhů na původní přírodu velmi rychle. 

Asi polovina v přírodě spontánně rostoucích invazních druhů pochází ze záměrných 

introdukcí. Pěstování a úmyslné zavádění cizích druhů do naší kultury má dávnou tradici.  

 

Co s nimi? 

„Boj“ proti invazním rostlinám lze rozdělit do několika okruhů: 

 vytvoření povědomí veřejnosti o invazních druzích a moţných důsledcích 

invaze, 

 legislativa, 

 zamezení introdukcím, 

 získání informací o invazním druhu a jeho kontrola. 

 

Pokud se nepodaří zabránit invazi, je třeba získat o druhu co nejpřesnější informace, 

bez kterých není moţné navrhnout účinné metody likvidace. Základ tvoří přesné určení, 

shromáţdění poznatků z literatury a studium chování druhu v nových podmínkách, 

zejména jeho rozmnoţování a šíření. Při výběru vhodných likvidačních metod je potřeba 

mít na paměti několik zásad, přičemţ záleţí i na prostředí, ve kterém pracujeme. To se týká 

např. přírodních rezervací, kde je zpravidla nutno dodrţovat zvláštní reţim. Moţnosti jsou 

tři: kontrola mechanická, chemická, biologická. (Pyšek, 2001 In Pyšek, Tichý, 2001) 

Nejlevnější metody z jednorázově vynaloţených nákladů nemusejí být finančně 

nejvýhodnější v dlouhodobém časovém horizontu. Na počáteční investice je v tomto 

ohledu nejnáročnější biologická kontrola, přičemţ výsledek je předem vţdy nejistý. 
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Případný úspěch mnohonásobně vrátí vloţené prostředky. Chemické metody mají naproti 

tomu menší zaváděcí náklady, ale často je třeba pouţívat dlouhodobě, takţe se mohou 

v konečném součtu prodraţit.  

 

Zhodnocení výskytu invazních druhů rostlin, které se nacházely na Hlučínském 

jezeře bylo podrobně popsáno v kapitole 6 spolu s návrhy řešení (likvidace, redukce, 

zamezení výskytu a vysazování). 
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II VÝZKUMNÁ ČÁST 

 

5 Studium reálné vegetace litorálu a břehů Hlučínského 

jezera (Opava) 

 

5.1 Vymezení studovaného území  

Hlučín je město v okrese Opava v Moravskoslezském kraji, 10 km severozápadně  

od Ostravy. V těsném sousedství města (na silnici vedoucí z Hlučína do Děhylova)   

se nachází Hlučínské jezero (téţ nazývaná „Štěrkovna“), (viz obrázek č. 5; příloha  

1 – foto 1 a 2). 

 

Obr. č. 5 Vymezení území Hlučínského jezera, měřítko 1:7 500 (www.mapy.cz, upraveno, Martina Drozdová) 

http://www.mapy.cz/
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5.2 Metody práce a materiál 

Od roku 2008 jsem se seznamovala s terénem. Získala jsem přehled a představu  

o studovaném území a zároveň základní představu jak zmapovat vymezenou oblast 

Hlučínského jezera. Provedla jsem geobotanický průzkum, fytocenologické snímkování  

a mapování vodního sloupce, litorálu a příbřeţní zóny, fotodokumentaci a fotoherbář.  

Celé mapování území jsem prováděla pomocí fytocenologických snímků a transektů 

semiobjektivním výběrem (náhodným výběrem ploch v území). (Moravec a kol., 1994). 

Zjistila jsem tak údaje o floristické skladbě jednotlivých společenstev, které jsem potom 

vyhodnotila na úroveň asociace za pomocí středoevropské a deduktivní metody klasifikace 

společenstev. 

Fytocenologické snímky i transekty jsem prováděla na základě druhové skladby 

(floristické skladby vegetačního krytu), patrovitosti (vertikální struktury), početnosti  

a pokryvnosti vegetace (horizontální struktura) a tvaru terénu. Pomocí vytyčovacích kolíků 

a motouzu jsem si v jednotlivých biotopech (viz příloha 2) zvolila a vytýčila plochy,  

u kterých jsem zaznamenala všechny druhy rostlin (viz příloha 3). 

Fytocenologické snímky měly velikost 5 m x 5 m a tvar čtverce. 

Transekty jsem prováděla pomocí linií (liniové transekty) – jednotlivých pásů podél 

břehu jezera (metoda liniových transektů). Jednotlivé pásy se lišily především svou 

velikostí, která závisela na pokryvnosti vegetace. Větší monitorovací plochu jsem zvolila  

u společenstev s menší pokryvností. Díky tomu není kaţdá plocha liniových transektů 

stejná.  

Na samotný snímek jsem potřebovala: vytyčovací kolíky, motouz, metr, noţe, nůţky, 

psací potřeby, podkladovou mapu (fytocenologických snímků a transektů), terénní 

zápisník, kde jsem zaznamenala všechny údaje z výzkumu a v neposlední řadě Botanický 

klíč (Kubát, 2002) a Naše květiny (Deyl, Hísek, 2001), Keře a stromy (Hurych, 1995). 

Součástí práce je fotodokumentace (viz příloha 1), fotoherbář (viz příloha 7),  

a samotný seznam celých latinsko – českých názvů rostlin (viz příloha 6). 



Bc. Martina Drozdová: Mapa reálné vegetace Hlučínského jezera (Opava) 

 

2010  22 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       22 

  

Obsahem studia vegetace a rostlinných společenstev jak už jsem zmínila v této 

kapitole je:  

Floristická skladba vegetačního krytu – zachycuje kvalitativní sloţení vegetačního 

krytu na vytyčené ploše a je zde proveden podrobný popis taxonů daného druhu. 

(Stalmachová, 1999) 

Patrovitost (vertikální struktura) – pro hodnocení stratifikace porostu (soubor rostlin 

ve společenstvu, které dosahují přibliţně stejného výškového vzrůstu) se běţně pouţívá 

stupnice Braun – Blanquet 1951. (Slavíková, 1986) 

 

Vertikální struktura a její ohraničení: 

E3 stromové patro  (3 m a vyšší) 

E2 keřové patro  (1 – 3 m)  

E1 bylinné patro  (do 1 m nad zemí) 

E0 přízemní patro  (niţší neţ 1 m) 

- udávají se v procentech 

 

Početnost a pokryvnost vegetace (horizontální struktura) – společenstvo rostlin  

je tvořeno distribucí rostlinných populací ve vodorovném směru. Pouţívá  

se semikvantitativní (sedmičlenná) kombinovaná stupnice početnosti a pokryvnosti  

Braun – Blanqueta. (Slavíková, 1986) 

 

Označení početnosti a pokryvnosti: 

r druh velmi vzácný, většinou jeden jedinec nebo několik s velmi malou pokryvností 

+ druh vzácný, občasně se vyskytující, ale i s malou pokryvností 

1  druh početný, ale s malou pokryvností, nebo méně početný s větší pokryvností,  

ale vţdy menší neţ 5 %  



Bc. Martina Drozdová: Mapa reálné vegetace Hlučínského jezera (Opava) 

 

2010  23 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       23 

  

2 druh velmi početný, při velkém počtu jedinců s pokryvností do 5 % nebo  

při menším počtu jedinců s pokryvností 5 aţ 25 % 

3 druh s pokryvností 25 aţ 50 % 

4 druh s pokryvností 50 aţ 75 % 

5  druh s pokryvností 75 aţ 100 % 

 

Do tohoto obsahu studia vegetace a rostlinných společenstev se řadí  

také fytocenologická charakteristika (syntaxonomie) – klasifikace jednotlivých rostlinných 

společenstev je prováděna podle curyšsko – montpellierské školy, kde názvy syntaxonů 

jsou uváděny podle Moravce a kol. (1995). Syntaxony jsou charakterizovány podle stručné 

charakteristiky svazu, struktury a druhového sloţení, stanovištních podmínek, rozšíření  

a výskytu. Podle Kopeckého deduktivní metody jsem klasifikovala Os. Calamagrostis 

epigejos-[Arrhenatheretalia]. 

 

 

5.3 Fytocenologická charakteristika území 

Fytocenologické hodnocení vymezeného území na úroveň asociace a odvozeného 

společenstva bylo provedeno s vyuţitím středoevropské a deduktivní metody klasifikace 

společenstev. (Kopecký, Hejný, 1992). 

Asociace – společenstvo charakterizované vlastními význačnými druhy  

a diferenciálními druhy v porostech, kde vedle průvodních (ostatních druhů) vystupují  

i druhy příslušných nadřazených jednotek (svazu, řádu, třídy, oddělení). 

Odvozené společenstvo (Os.) – je typ bez vlastních význačných a diferenciálních 

druhů. Typická je zde značně vysoká dominance jednoho z průvodních druhů. Druhy 

vyšších jednotek vyskytující se s nízkou pokryvností jsou důleţité pro určení příslušnosti 

daného společenstva k určitému svazu, řádu nebo třídě, oddělení. (Kopecký, Hejný, 1992) 

Jednotlivé fytocenologické snímky i liniové transekty jsem zařadila do příslušných 

nadřazených jednotek (třídy, řádu, svazu, asociace).  
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U svazu Salicion triandrae jsem se snaţila zařadit jednotlivé syntaxomy  

i do asociace, i kdyţ diagnostické druhy v některých snímcích chyběly z důvodu rozsáhlé 

plochy těchto břehových porostů podél jezera. 

Plocha břehových porostů, litorálu podél jezera byla značně rozsáhlá,  

a proto metodika mého mapování vycházela z předpokladu, ţe všechna společenstva  

ve zkoumaném území, budou mít podobný charakter a určitý stupeň antropického 

působení. Jednotlivé snímky, jsem musela přizpůsobit terénu, takţe jejich velikost  

se značně liší, ale tvary jsou zachovány. U liniových transektů se jedná o protáhlý tvar 

různé velikosti a fytocenologických snímků tvar čtverce velikosti stejné. 

Všechny snímky jsem se snaţila uspořádat po přepsání ze zápisníku (tzv. hrubé 

tabulky) do tabulek Microsoft Excel tabelární syntézou dle curyšsko – montpellierské 

školy. 

 

Hrubá tabulka 

Při sestavování hrubé tabulky se snímky patřící k určitému typu vegetace zapisují 

postupně na čtverečkovaný papír (do zápisníku). Do záhlaví tabulky se zapíše pořadové 

číslo snímku a pracovní číslo, pod nímţ byl snímek zapsán v terénu. Pro kaţdé patro  

se uvede počet druhů, popřípadě celkový počet druhů ve snímku. Druhy se zapisují  

do tabulky v pořadí, v jakém byly zapsány do snímku v terénu. (Moravec a kol., 1994). 

(viz příloha č. 4) 

 

Stálostní tabulka 

Do předposledního sloupce tabulky se u kaţdého druhu zapíše počet snímků  

s jeho výskytem a do posledního sloupce stálost jednotlivých druhů. (viz příloha č. 4) 

Stálost druhů v procentech se vypočítá podle vzorce: 

 

,100
n

a
C i

i  

 

kde iC  stálost druhu i v %, ia  počet snímků s výskytem druhu i , n  celkový 

počet snímků v souboru. (Moravec a kol., 1994) 
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Stálost jsem vyjádřila v podobě tříd stálosti podle této stupnice: 

 

Třída 

stálosti 

Rozpětí stálosti v 

% 

V 81-100 

IV 61-80 

III 41-60 

II 21-40 

I 0-20 

 

 

Graf stálostních druhů 

Pro přehled jsem stálost druhů znázornila graficky (viz příloha č. 4). Podle početního 

zastoupení stálostních druhů, především o střední stálosti ve snímcích lze provést nové 

řazení snímků, které jsem vyuţila při vypracování dílčí tabulky. (Moravec a kol., 1994) 

Střední stálost v jednotlivých snímcích jde jednodušše vidět v grafu. Tuto stálost 

tvoří zejména třídy IV, III, II.   

 

Dílčí tabulka 

V dílčí tabulce druhy zůstávají seřazeny do stálostních skupin, z nichţ se vypouštějí 

skupiny s nejvyšší a nejniţší třídou stálosti. (viz příloha č. 4) 

 

5.3.1 Numerická klasifikační metoda – CLUSTER ANALYSIS 

Fytocenologické snímky a liniové transekty jsem přepracovala v tabulkovém 

programu Microsoft Excel do matice tvaru obdélníka. Sloupce odpovídají jednotlivým 

snímkům (A-L, x1-x9, 1-38) a řádky určitým rostlinným druhům. Hlavičku u této 

obdelníkové matice jsme vytvořila velmi jednodušše. Skládala se pouze z pořadového  

a pracovního čísla, které v mém případě tvoří číslo stejné (pořadové číslo 1, pracovní číslo 

1). Názvy celých rostlinných druhů jsem nechala v původním tvaru (např. Betula pendula, 

Carpinus betulus). Často se vyuţívá nahrazení těchto celých rostlinných názvů 

jednotlivých druhů 7 – 8 (mi) písemnými zkratkami (např. Bet_pend, Car_bet, aj.). 

Výhoda těchto zkratek je pak jednoduchá práce v dalších programech – Canoco. 
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Ostatní pole tabulkové matice jsem vyplnila čísly, která odpovídají pokryvnosti 

daného druhu vyskytujícího se v konkrétním snímku. 

Pokryvnost z jednotlivých fytocenologických tabulek a liniových transektů,  

které jsem uvedla podle stupnice Braun – Blanquetovy (r, +, 1, 2, 3, 4, 5) jsem převedla  

do stupnice 1 – 7 – ordinální transformace podle van der Maarel (1979), (Lepš, Šmilauer, 

2000). 

Stupnice 1 – 7  

∙ = 0 

r = 1 

+ = 2 

1 = 3 

2 = 4 

3 = 5 

4 = 6 

5 = 7 

 

Pole s ∙ tedy nulovou pokryvností obsahují nulu. 

Takto připravená matice je vstupem pro statistický program Statgraphics  

– STATGRAPHICS Centurion XVI, Version 16.0.09 (30 denní verze) se strategií 

shlukování Ward – Wishard, kterým jsem provedla klastrovou analýzu dat (cluster 

analysis). (www.statgraphics.com) 

Čísla snímků a názvy jednotlivých rostlinných druhů se objevují ve výstupu z analýz 

– v tzv. dendrogramu, jako ukazatele dat. (Lepš, Šmilauer, 2000) 

 

Cílem Cluster analysis je získat skupiny snímků, které jsou vnitřně homogenní,  

podle výskytu roslinných druhů a odlišné od jiných skupin. Jde o hierarchickou 

klasifikační klastrovou metodu, která má za úkol vytvořit skupiny s podobnostmi. 

Výstupem je dendrogram (viz příloha 5), který nám zobrazuje rozdělení snímků  

podle podobnosti. (Lepš, Šmilauer, 2000) 
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Principem je spojení dvou nejpodobnějších snímků do shluku, který se pak povaţuje 

za jeden objekt a spojování pokračuje do té doby neţ jsou všechny snímky spojené  

do jedné velké skupiny.  

Procedura má dva kroky. Nejprve se přepočítá matice podobnosti pro všechny páry 

snímků, pak jsou snímky postupně spojovány (klastrovány) a podobnost je přepočítávána 

pro páry snímků a nově vzniklých objektů. (Lepš, Šmilauer, 2000) 

 

5.3.2 TURBOVEG a JUICE 

Všechny rostlinné druhy z fytocenologických snímků a liniových transektů jsem 

zadala do databázového programu TURBOVEG. Tento program je základním softwarem 

pro Českou národní fytocenologickou databázi.  

Pro zpracování fytocenologických dat uloţené v programu TURBOVEG  

jsem pouţila program JUICE. Bohuţel se mi nepodařilo vyhodnotit správnost určení 

rostlinných druhů podle tohoto programu, protoţe není přesně dopracovaný expertní 

systém, který je k tomu důleţitý.  

Zhodnocení těchto dvou programů pokládám za velmi důleţité a účelné. Mé data 

mohu poskytnout České národní fytocenologické databázi. 

 

5.3.3 Přehled syntaxonomické klasifikace rostlinných společenstev 

Kapitola zpracována podle Moravce a kol., 1995. 

Třída: PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika in Klika et Novák 1941  

(syn.: Phragmitetea Tüxen et Presing 1942)  

- společenstva rákosin a vysokých ostřic 

Řád:  PHRAGMITETALIA Koch 1926 

(syn.: Phragmitetalia eurosibirica (Koch 1926) Tüxen et Preising 1942 p.p., 

Phragmito – Magnocaricetalia Klika 1944 p.p.)  

- eurosibiřská sladkovodní společenstva rákosin 
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Svaz: Phragmition communis Koch 1926 

- sladkovodní společenstva rákosin stojatých vod 

Asociace: Phragmitetum communis  Schmale 1939 

Asociace: Typhetum latifoliae  Lang 1973 

 

Třída: SALICETEA PURPUREAE Moor 1958 

- společenstva vrbových a vrbotopolových luhů 

Řád: SALICETALIA PURPUREAE Moor 1958 

- vrbové a vrbotopolové luhy mírné zóny Evropy 

Svaz: Salicion triandrae Th. Műller et Gőrs 1958 

- vrbové křoviny na často zaplavovaných březích toků v níţinách a pahorkatinách 

Asociace: Salicetum triandrae Malcuit ex Noirfalise in Lebrun et al. 1955  

- keřové fytocenózy vrb, tvořené druhy Salix triandra, Salix fragilis a Salix viminalis, 

zastoupenými i ve formě stromové, doprovázející břehy toků od níţin  

do vrchovin 

 

Třída: MOLINIO-ARRHENATHERETEA TX. 1937  

- hospodářsky vyuţívaná společenstva luk a pastvin na vlhkých aţ čerstvě vlhkých 

stanovištích 

Řád: Arrhenatheretalia PAWŁOWSKI 1928   

- louky a pastviny čerstvě vlhkých stanovišť 

Svaz: Arrhenatherion Koch 1926 

- mezofilní louky níţin a podhorského stupně 

Os. Calamagrostis epigejos-[Arrhenatheretalia] KOPECKÝ 1978  
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5.3.4 Stručná charakteristika fytocenologických snímků a liniových 

transektů 

sn A) Litorál – liniový transekt, 20. 9. 2009, 215 m. n. m., SZ, 2°, 4 x 2 m. 

sn B) Litorál – liniový transekt, 20. 9. 2009, 215 m. n. m., SZ, 2°, 20 x 2 m. 

sn C) Litorál – liniový transekt, 20. 9. 2009, 215 m. n. m., SZ, 2°, 10 x 2 m. 

sn D) Litorál – liniový transekt, 20. 9. 2009, 215 m. n. m., SZ, 2°, 10 x 1 m. 

sn E) Litorál – liniový transekt, 20. 9. 2009, 215 m. n. m., SZ, 2°, 20 x 2 m. 

sn F) Litorál – liniový transekt, 20. 9. 2009, 215 m. n. m., SZ, 2°, 20 x 5 m. 

sn G) Litorál – liniový transekt, 20. 9. 2009, 215 m. n. m., SZ, 2°, 20 x 3 m. 

sn H) Litorál – liniový transekt, 20. 9. 2009, 215 m. n. m., SZ, 2°, 6 x 2 m. 

sn I) Litorál – liniový transekt, 20. 9. 2009, 215 m. n. m., SZ, 2°, 6 x 1 m. 

sn J) Litorál – liniový transekt, 20. 9. 2009, 215 m. n. m., SZ, 2°, 6 x 2 m. 

sn K)  Litorál – liniový transekt, 19. 8. 2009, 215 m. n. m., JV, 0°, 10 x 2 m. 

sn L) Litorál – liniový transekt, 19. 8. 2009, 215 m. n. m., JV, 0°, 10 x 2 m. 

 

sn x1) Fytocenologický snímek, 19. 8. 2009, 215 m. n. m., JV, 0°, 5 x 5 m. 

sn x2) Fytocenologický snímek, 19. 8. 2009, 215 m. n. m., JV, 0°, 5 x 5 m. 

sn x3) Fytocenologický snímek, 19. 8. 2009, 215 m. n. m., JV, 0°, 5 x 5 m. 

sn x4) Fytocenologický snímek, 19. 8. 2009, 215 m. n. m., JV, 0°, 5 x 5 m. 

sn x5) Fytocenologický snímek, 19. 8. 2009, 215 m. n. m., Z, 0°, 5 x 5 m. 

sn x6) Fytocenologický snímek, 19. 8. 2009, 215 m. n. m., Z, 0°, 5 x 5 m. 

sn x7) Fytocenologický snímek, 19. 8. 2009, 215 m. n. m., Z, 0°, 5 x 5 m. 

sn x8)  Fytocenologický snímek, 19. 8. 2009, 215 m. n. m., Z, 0°, 5 x 5 m. 

sn x9)  Fytocenologický snímek, 19. 8. 2009, 215 m. n. m., Z, 0°, 5 x 5 m. 

 

sn 1)  Litorál – liniový transekt, 15. 8. 2009, 215 m. n. m., V, 0° - 45°, 15 x 2 m. 

sn 2)  Litorál – liniový transekt, 15. 8. 2009, 215 m. n. m., V, 0° - 45°, 40 x 2 m. 

sn 3)  Litorál – liniový transekt, 15. 8. 2009, 215 m. n. m., V, 0° - 45°, 12 x 2 m. 

sn 4)  Litorál – liniový transekt, 15. 8. 2009, 215 m. n. m., JV, 0° - 45°, 20 x 2 m. 

sn 5)  Litorál – liniový transekt, 15. 8. 2009, 215 m. n. m., JV, 0° - 45°, 25 x 2 m. 

sn 6)  Litorál – liniový transekt, 15. 8. 2009, 215 m. n. m., JV, 0° - 45°, 15 x 2 m. 

sn 7)  Litorál – liniový transekt, 15. 8. 2009, 215 m. n. m., JV, 0° - 45°, 30 x 2 m. 
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sn 8)  Litorál – liniový transekt, 15. 8. 2009, 215 m. n. m., JV, 0° - 45°, 15 x 2 m. 

sn 9)  Litorál – liniový transekt, 15. 8. 2009, 215 m. n. m., J, 0° - 45°, 30 x 2 m. 

sn 10)  Litorál – liniový transekt, 15. 8. 2009, 215 m. n. m., J, 0° - 45°, 10 x 2 m. 

sn 11)  Litorál – liniový transekt, 15. 8. 2009, 215 m. n. m., J, 0° - 45°, 20 x 2 m. 

sn 12)  Litorál – liniový transekt, 15. 8. 2009, 215 m. n. m., J, 0° - 45°, 10 x 2 m. 

sn 13)  Litorál – liniový transekt, 15. 8. 2009, 215 m. n. m., J, 0° - 45°, 20 x 2 m. 

sn 14)  Litorál – liniový transekt, 15. 8. 2009, 215 m. n. m., J, 0° - 45°, 45 x 2 m. 

sn 15)  Litorál – liniový transekt, 15. 8. 2009, 215 m. n. m., J, 0° - 45°, 20 x 2 m. 

sn 16)  Litorál – liniový transekt, 15. 8. 2009, 215 m. n. m., JZ, 0° - 45°, 25 x 2 m. 

sn 17)  Litorál – liniový transekt, 15. 8. 2009, 215 m. n. m., JZ, 0° - 45°, 13 x 2 m. 

sn 18)  Litorál – liniový transekt, 15. 8. 2009, 215 m. n. m., JZ, 0° - 45°, 15 x 2 m. 

sn 19)  Litorál – liniový transekt, 15. 8. 2009, 215 m. n. m., JZ, 0° - 45°, 45 x 2 m. 

sn 20)  Litorál – liniový transekt, 15. 8. 2009, 215 m. n. m., JZ, 0° - 45°, 13 x 2 m.  

sn 21)  Litorál – liniový transekt, 15. 8. 2009, 215 m. n. m., JZ, 0° - 45°, 20 x 2 m.  

sn 22) Litorál – liniový transekt, 15. 8. 2009, 215 m. n. m., JZ, 0° - 45°, 10 x 2 m.  

sn 23)  Litorál – liniový transekt, 15. 8. 2009, 215 m. n. m., JZ, 0° - 45°, 15 x 2 m.  

sn 24)  Litorál – liniový transekt, 15. 8. 2009, 215 m. n. m., JZ, 0° - 45°, 25 x 2 m.  

sn 25)  Litorál – liniový transekt, 15. 8. 2009, 215 m. n. m., JZ, 0° - 45°, 35 x 2 m.  

sn 26)  Litorál – liniový transekt, 15. 8. 2009, 215 m. n. m., JZ, 0° - 45°, 30 x 2 m.  

sn 27)  Litorál – liniový transekt, 15. 8. 2009, 215 m. n. m., JZ, 0° - 45°, 30 x 2 m.  

sn 28)  Litorál – liniový transekt, 15. 8. 2009, 215 m. n. m., JZ, 0° - 45°, 20 x 2 m.  

sn 29)  Litorál – liniový transekt, 15. 8. 2009, 215 m. n. m., JZ, 0° - 45°, 20 x 2 m.  

sn 30)  Litorál – liniový transekt, 15. 8. 2009, 215 m. n. m., JZ, 0° - 45°, 20 x 2 m.  

sn 31)  Litorál – liniový transekt, 15. 8. 2009, 215 m. n. m., Z, 0° - 45°, 10 x 1 m.  

sn 32)  Litorál – liniový transekt, 15. 8. 2009, 215 m. n. m., Z, 0° - 45°, 30 x 2 m.  

sn 33)  Litorál – liniový transekt, 15. 8. 2009, 215 m. n. m., Z, 0° - 45°, 15 x 2 m.  

sn 34)  Litorál – liniový transekt, 15. 8. 2009, 215 m. n. m., Z, 0° - 45°, 45 x 2 m.  

sn 35)  Litorál – liniový transekt, 15. 8. 2009, 215 m. n. m., Z, 0° - 45°, 40 x 2 m.  

sn 36)  Litorál – liniový transekt, 15. 8. 2009, 215 m. n. m., Z, 0° - 45°, 30 x 2 m.  

sn 37)  Litorál – liniový transekt, 15. 8. 2009, 215 m. n. m., Z, 0° - 45°, 25 x 2 m.  

sn 38)  Litorál – liniový transekt, 15. 8. 2009, 215 m. n. m., Z, 0° - 45°, 40 x 2 m.  
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5.3.5 Charakteristika rostlinných společenstev 

Svaz: Phragmition communis Koch 1926 

Stručná charakteristika svazu 

Tento svaz tvoří sladkovodní společenstva rákosin a vysokých bylin, která osidlují 

pobřeţí stojatých vod. (viz příloha 1 – foto 4) 

Struktura a druhové sloţení  

Společenstva jsou většinou druhově chudá nebo jsou tvořena pouze jedním druhem. 

Mezi diagnostické druhy se řadí Phragmites australis, Glyceria maxima, Typha latifolia, 

Typha angustifolia, Sparganium erectum, Acorus calamus, Calystegia sepium, Ranunculus 

lingua, Galium palustre, Stachys palustris 

Stanovištní poměry 

Společenstva tohoto svazu tvoří břehové porosty stojatých vod, osidlují pásmo 

litorálu. Hloubka vody můţe kolísat, reakce je většinou od slabě kyselé po slabě 

alkalickou. 

Rozšíření a výskyt 

Vyskytují se po celém území ČR v níţinách, ale také i v pahorkatinách, vzácněji 

v podhorském a horském stupni. 

 

Asociace: Phragmitetum communis  Schmale 1939: Jedná se o velmi chudé 

společenstvo s dominancí Phragmites australis a ojedinělým výskytem Lythrum salicaria  

a Cirsium palustre. Osidluje především eutrofní, ale i oligotrofní vody s niţším obsahem 

ţivin. 

Asociace: Typhetum latifoliae  Lang 1973: Porosty s poměrně nízkou diverzitou, 

dominantní je Typha latifolia, méně se pak vyskytuje Typha angustifolia, z průvodních 

druhů je to např. Oenanthe aquatica, Juncus effusus, Lythrum salicaria nebo Bidens 

tripartitus. Expanduje do litorálu vlhkých luk v západní části území. Společenstva  

této asociace osidlují především ţivné substráty s vysokým podílem organických látek,  

na sledovaném území navazují ze severní strany na porosty rákosin. 
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Fytocenologická tabulka 

 Fytocenologická tabulka č. 1   

Svaz Phragmition communis 

Fytocenologický snímek: (litorál – liniový transekt)  

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J     

Asociace  Typhetum latifoliae   

Fytocenologický snímek: (litorál – liniový transekt) 

K, L        

Asociace  Phragmitetum communis  

   

Fytocenologická tabulka č. 1 Phragmition communis 

Pořadové číslo A B C D 

Pracovní číslo A B C D 

Datum (2009) 20.9. 20.9. 20.9. 20.9. 

Nadmořská výška (m n.m.) 215 215 215 215 

Expozice SZ SZ SZ SZ 

Sklon (°) 2° 2° 2° 2° 

Souřadnice 

49°53'52.142"N 
18°08'47.26"E 

49°53'52.388"N 
18°08'48.401"E 

49°53'52.274"N 
18°08'50.753"E 

49°53'52.276"N 
18°08'51.856"E 

49°53'52.25"N 
18°08'47.443"E 

49°53'52.293"N 
18°08'49.451"E 

49°53'52.29"N 
18°08'51.356"E 

49°53'52.23"N 
18°08'52.355"E 

Plocha snímku (m²) 8 40 20 10 

Celkový počet druhů 2 4 5 7 

E1 počet druhů 2 4 5 7 

Pokryvnost E1 (%) 80 80 90 80 

Diagnostické druhy         

Phragmites australis · · · 1 

Typha latifolia 3 3 3 2 

Phalaris arundinacea · · · + 

Lycopus europaeus 1 1 1 1 

Lemna minor · · · · 

Lythrum salicaria · · · · 

Průvodní druhy         

Juncus conglomeratus · + + + 

Epilobium hirsutum · · + + 

Calamagrostis epigejos · + + + 

Salix fragilis · · · · 

Veronica chamaedrys · · · · 

Artemisia vulgaris · · · · 

Persicaria maculosa · · · · 
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Fragaria vesca · · · · 

Mentha longifolia · · · · 

Lotus corniculatus · · · · 

 

 

Fytocenologická tabulka č. 1 pokračování Phragmition communis 

Pořadové číslo E F G H 

Pracovní číslo E F G H 

Datum (2009) 20.9. 20.9. 20.9. 20.9. 

Nadmořská výška (m n.m.) 215 215 215 215 

Expozice SZ SZ SZ SZ 

Sklon (°) 2° 2° 2° 2° 

Souřadnice 

49°53'51.071"N 
18°09'1.054"E 

49°53'50.764"N 
18°09'2.789"E 

49°53'50.478"N 
18°09'4.399"E 

49°53'50.221"N 
18°09'6.087"E 

49°53'50.882"N 
18°09'2.019"E 

49°53'50.607"N 
18°09'3.806"E 

49°53'50.372"N 
18°09'5.32"E 

49°53'50.179"N 
18°09'6.436"E 

Plocha snímku (m²) 40 100 60 12 

Celkový počet druhů 3 6 7 3 

E1 počet druhů 3 6 7 3 

Pokryvnost E1 (%) 90 90 90 90 

Diagnostické druhy         

Phragmites australis · · · · 

Typha latifolia 3 3 3 3 

Phalaris arundinacea · · · · 

Lycopus europaeus 1 1 1 + 

Lemna minor · · + · 

Lythrum salicaria · + · · 

Průvodní druhy         

Juncus conglomeratus 1 1 + 1 

Epilobium hirsutum · 1 1 · 

Calamagrostis epigejos · · + · 

Salix fragilis · r · · 

Veronica chamaedrys · · r · 

Artemisia vulgaris · · · · 

Persicaria maculosa · · · · 

Fragaria vesca · · · · 

Mentha longifolia · · · · 

Lotus corniculatus · · · · 
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 Fytocenologická tabulka č. 1 pokračování Phragmition communis 

Pořadové číslo I J K L 

Pracovní číslo I J K L 

Datum (2009) 20.9. 20.9. 19.8. 19.8. 

Nadmořská výška (m n.m.) 215 215 215 215 

Expozice SZ SZ JV JV 

Sklon (°) 2° 2° 0° 0° 

Souřadnice 

49°53'49.967"N 
18°09'8.277"E 

49°53'49.706"N 
18°09'9.563"E 

N49°53.204' 
E018°10.317' 

49°53'12.493"N 
18°10'18.343"E 

49°53'49.909"N 
18°09'8.649"E 

49°53'49.68"N 
18°09'9.888"E 

N49°53.204' 
E018°10.315' 

49°53'12.65"N 
18°10'17.928"E 

Plocha snímku (m²) 6 12 20 20 

Celkový počet druhů 4 5 3 8 

E1 počet druhů 4 5 3 8 

Pokryvnost E1 (%) 80 80 100 100 

Diagnostické druhy         

Phragmites australis · · 5 2 

Typha latifolia 3 3 · · 

Phalaris arundinacea · · · · 

Lycopus europaeus + 1 · + 

Lemna minor · · · · 

Lythrum salicaria · · · · 

Průvodní druhy     · · 

Juncus conglomeratus 1 1 · 2 

Epilobium hirsutum · + · · 

Calamagrostis epigejos 1 + · 1 

Salix fragilis · · · · 

Veronica chamaedrys · · · · 

Artemisia vulgaris · · 1 · 

Persicaria maculosa · · 2 1 

Fragaria vesca · · · + 

Mentha longifolia · · · + 

Lotus corniculatus · · · 1 
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Svaz: Arrhenatherion Koch 1926 

Stručná charakteristika svazu 

Tento svaz tvoří společenstva mezofilních luk na vlhkých aţ čerstvě vlhkých 

stanovištích.  

Struktura a druhové sloţení 

Dominantou porostu je Calamagrostis epigejos, který místy dosahuje výšky  

aţ 150 cm. Zvýšený výskyt tohoto druhu je zapříčiněn způsobem vzniku stanoviště 

– na místě vzniku se kdysi těţil štěrk. Vývojová tendence směřuje k druhově chudým 

ovsíkovým loukám (Arrhenatherum elatius). 

Stanovištní podmínky 

Mezofilní louky na vlhčích stanovištích, ţivinami středně aţ dobře zásobené. 

Na daném území můţeme vidět spontánní sukcesi porostu Calamagrostis epigejos, 

která místy přechází do svazu Carpinion, popřípadě Molinio arundinaceae – Quercetum. 

Rozšíření a výskyt 

Toto společenstvo je jedno z nejrozšířenějších porostů nacházející se po celé ČR.  

Na Hlučínském jezeře se nachází na neudrţovaných loukách, kde se postupně vyvíjí  

a prochází spontánní sukcesí, kde převaţuje Os. Calamagrostis epigejos. 

 

Os. Calamagrostis epigejos-[Arrhenatheretalia] KOPECKÝ 1978 

Dominanta: Calamagrostis epigejos (viz příloha 1 – foto č. 5) 

Druhově chudé porosty s přimíšenými třídními a řádovými druhy  

jako Arrhenatherum elatius, Galium mollugo, Knautia arvensis, Centaurea jacea, Vicia 

cracca, Festuca rubra. Toto odvozené společenstvo se vyskytuje na násypových půdách 

starých naváţek, na důlních skrývkách, na násypech silnic a ţelezničních tratí v kolinním 

stupni, na půdách různého mechanického sloţení, nejčastěji na půdách hlinito – písčitých. 

Populace Calamagrostis epigejos snáší dobře mechanické poškozování půdního povrchu  

i občasný vliv poţárů. (Kopecký, Hejný, 1992) 
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 Fytocenologická tabulka č. 2   

Svaz: Arrhenatherion, Os. Calamagrostis epigejos 

Fytocenologický snímek:  

x1, x2, x3, x4, x5, x6 x7, x8, x9  (velikost snímku 5 m x 5 m, tvar čtverce) 

 

Fytocenologická tabulka č. 2 Arrhenatherion, Os. Calamagrostis epigejos 

Pořadové číslo x1 x2 x3 x4 x5 

Pracovní číslo x1 x2 x3 x4 x5 

Datum (2009) 19.8. 19.8. 19.8. 19.8. 19.8. 

Nadmořská výška (m n.m.) 215 215 215 215 215 

Expozice JV JV JV JV Z 

Sklon (°) 0° 0° 0° 0° 0° 

Souřadnice 

N49°53.196' 
E018°10.412' 

N49°53.188' 
E018°10.413' 

N49°53.200' 
E018°10.415' 

N49°53.189' 
E018°10.413' 

N49°53.658' 
E018°08.977' 

- - - - - 

Plocha snímku (m²) 25 25 25 25 25 

Celkový počet druhů 6 7 5 6 5 

E1 počet druhů 6 7 5 6 5 

Pokryvnost E1 (%) 100 100 100 100 100 

Diagnostické druhy           

Calamagrostis epigejos 5 5 5 5 5 

Achillea millefolium 2 2 2 2 · 

Tanacetum vulgare 2 2 2 2 · 

Průvodní druhy           

Solidago canadensis · 1 1 1 + 

Poa annua · + · · + 

Potentilla anserina · + · + · 

Cirsium arvense · · · + · 

Juncus conglomeratus + · · · · 

Lotus corniculatus + · · · · 

Elytrigia repens · + + · + 

Hypericum perforatum + · · · · 

Cornus alba · · · · 1 
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Fytocenologická tabulka č. 2 pokračování Arrhenatherion, Os. Calamagrostis epigejos 

Pořadové číslo x6 x7 x8 x9 

Pracovní číslo x6 x7 x8 x9 

Datum (2009) 19.8. 19.8. 19.8. 19.8. 

Nadmořská výška (m n.m.) 215 215 215 215 

Expozice Z Z Z Z 

Sklon (°) 0° 0° 0° 0° 

Souřadnice 

N49°53.684' 
E018°08.933' 

N49°53.726' 
E018°08.891' 

N49°53.745' 
E018°08.864' 

N49°53.775 
'E018°08.837' 

- - - - 

Plocha snímku (m²) 25 25 25 25 

Celkový počet druhů 5 7 7 8 

E1 počet druhů 5 7 7 8 

Pokryvnost E1 (%) 100 100 100 100 

Diagnostické druhy         

Calamagrostis epigejos 5 5 5 5 

Achillea millefolium + + + + 

Tanacetum vulgare + + + + 

Průvodní druhy         

Solidago canadensis + + + + 

Poa annua · · · · 

Potentilla anserina · · · · 

Cirsium arvense + · · + 

Juncus conglomeratus · 1 1 1 

Lotus corniculatus · · · · 

Elytrigia repens · + + + 

Hypericum perforatum · + + + 

Cornus alba · · · · 
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Svaz  Salicion triandrae  Th. Műller et Gőrs 1958 

Stručná charakteristika svazu 

Jedná se o společenstva vrb na březích potoků a řek v níţinách aţ vrchovinách, 

vystavená častému mechanickému poškození proudící záplavovou vodou a extrémům 

v půdní vlhkosti. Tato společenstva jsou tvořena odolnými, rychlé regenerace schopnými 

druhy vrb (Salix triandra, Salix fragilis, Salix viminalis) a četnými pionýrskými druhy 

světlých, nezapojených porostů. 

Struktura a druhové sloţení  

Vyskytují se druhy vyţadující vyšší půdní vlhkost, z diagnostických druhů  

jsou to na daném území Salix fragilis, Salix viminalis, Calystegia sepium, Urtica dioica. 

Stanovištní poměry 

Svaz zahrnuje světlomilná společenstva vrb v bezprostřední blízkosti vodních toků. 

Přirozené vrbiny tohoto svazu osidlují pedogeneticky středně vyvinuté, převáţně  

písčito – hlinité aţ jílovité nivní půdy. 

Rozšíření a výskyt 

Společenstva tohoto svazu se vyskytují v nivách všech vodních toků od níţin  

do vrchovin, jsou rozšířena na celém území ČR. Vlivem regulace toků, častého vytínání 

pobřeţních křovin a rekreačních aktivit jsou však porosty s přirozeným druhovým 

sloţením velmi vzácné a jejich rozšíření je spíš ostrůvkovité. V ČR jsou tato společenstva 

zastoupena dvěmi asociacemi. Na území Hlučínského jezera se vyskytuje asociace 

Salicetum triandrae. 

Asociace Salicetum triandrae  Malcuit ex Noirfalise in Lebrun et al. 1955: Jedná  

se o fytocenózy vrb doprovázející břehy toků od níţin do vrchovin na celém území ČR. 

Jsou vázány na polohy vystavené častým a prudkým záplavám a poškozování silným 

vodním proudem. Blízkost toku zajišťuje jejich dostatečné zásobení vodou po celý rok. 

Vrbové křoviny představují vývojové stádium společenstev luţních lesů. Význam porostů 

této asociace v krajině spočívá především v jejich funkcích mimoprodukčních, přispívají 

k omezení negativního vlivu povodňových vod, chrání břehy a půdu před erozí.  
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Na sledovaném území se tyto porosty nacházejí po obvodu jezera, kde navazují 

v nejmokřejších partiích na společenstva rákosin Phragmition communis.  

 

 Fytocenologická tabulka č. 3 A   

Svaz: Salicion triandrae  

Fytocenologický snímek: (liniový transekt) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10     

Asociace  Salicetum triandrae  

 

Fytocenologická tabulka č. 3 A Salicion triandrae 

Pořadové číslo 1 2 3 4 5 

Pracovní číslo 1 2 3 4 5 

Datum (2009) 15.8. 15.8. 15.8. 15.8. 15.8. 

Nadmořská výška (m n.m.) 215 215 215 215 215 

Expozice V V V JV JV 

Sklon (°) 0° - 45° 0° - 45° 0° - 45° 0° - 45° 0° - 45° 

Souřadnice 

* * * N49°53.267' 
E018°10.098' 

N49°53.276' 
E018°10.017' 

* * * N49°53.276 
'E018°10.017' 

N49°53.278' 
E018°09.996' 

Plocha snímku (m²) 30 80 24 40 50 

Celkový počet druhů 13 9 21 17 18 

E3 počet druhů 1 0 1 2 1 

Pokryvnost  E3 (%) 20 0 10 40 10 

Salix fragilis · · · · · 

Alnus glutinosa · · · + 1 

Betula pendula + · · 1 · 

Prunus avium · · + · · 

Fraxinus excelsior · · · · · 

Populus sp. · · · · · 

E2 počet druhů 3 2 4 3 3 

Pokryvnost  E2 (%) 60 60 80 90 90 

Salix sp. 4 5 3 · · 

Salix viminalis · · · 2 2 

Frangula alnus · · · 1 · 

Prunus spinosa · · + 1 · 

Malus sp. · · + · · 

Humulus lupulus · · · · 2 

Tilia cordata · · · · 1 

Rubus idaeus 3 + + · · 

Cornus alba · · · · · 
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Carpinus betulus · · · · · 

Acer pseudoplatanus · · · · · 

Rosa canina · · · · · 

Salix caprea 1 · · · · 

E1 počet druhů 9 7 16 12 14 

Pokryvnost  E1 (%) 80 80 90 90 90 

Calamagrostis epigejos · · 1 + + 

Solidago canadensis · · · + 1 

Achillea millefolium 2 4 3 2 1 

Dactylis glomerata · · + + + 

Vicia cracca · · · + + 

Plantago lanceolata + · + + + 

Plantago major + · + + + 

Impatiens glandulifera · · + · + 

Epilobium hirsutum · · · · 1 

Lycopus europaeus · + + · + 

Artemisia vulgaris · · + + · 

Tanacetum vulgare 2 3 3 + 1 

Elytrigia repens · · · + + 

Equisetum arvense · · · · · 

Urtica dioica 4 2 2 · · 

Calystegia sepium + · · · · 

Geum urbanum + · + · · 

Symphytum officinalle + · 1 · · 

Rumex obtusifolius · + · · · 

Vicia sepium · + + · · 

Trifolium pratense + + · + + 

Hypericum perforatum · · + · · 

Lotus corniculatus · · + · · 

Daucus carota · · 1 + + 

      
Poznámka * výchovný řez/probírka – z tohoto důvodu neurčení souřadnic 

 



Bc. Martina Drozdová: Mapa reálné vegetace Hlučínského jezera (Opava) 

 

2010  41 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       41 

  

Fytocenologická tabulka č. 3 A pokračování Salicion triandrae 

Pořadové číslo 6 7 8 9 10 

Pracovní číslo 6 7 8 9 10 

Datum (2009) 15.8. 15.8. 15.8. 15.8. 15.8. 

Nadmořská výška (m n.m.) 215 215 215 215 215 

Expozice JV JV JV J J 

Sklon (°) 0° - 45° 0° - 45° 0° - 45° 0° - 45° 0° - 45° 

Souřadnice 

N49°53.278' 
E018°09.996' 

N49°53.280' 
E018°09.969' 

N49°53.278' 
E018°09.872' 

N49°53.276' 
E018°09.831' 

N49°53.282' 
E018°09.798' 

N49°53.278' 
E018°09.981' 

N49°53.282' 
E018°09.942' 

N49°53.277' 
E018°09.858' 

N49°53.281' 
E018°09.806' 

N49°53.283' 
E018°09.791' 

Plocha snímku (m²) 30 60 30 60 20 

Celkový počet druhů 14 15 14 11 19 

E3 počet druhů 1 1 2 2 3 

Pokryvnost  E3 (%) 10 10 20 20 40 

Salix fragilis · · 1 · · 

Alnus glutinosa · · · · + 

Betula pendula · · + · · 

Prunus avium · · · + + 

Fraxinus excelsior + + · · + 

Populus sp. · · · 1 · 

E2 počet druhů 3 4 2 2 5 

Pokryvnost  E2 (%) 90 80 80 80 90 

Salix sp. · · · · · 

Salix viminalis 2 2 2 · 2 

Frangula alnus · 1 · · · 

Prunus spinosa · · · · · 

Malus sp. · 1 1 · · 

Humulus lupulus 1 · · · · 

Tilia cordata · 1 · 1 · 

Rubus idaeus 2 · · · 2 

Cornus alba · · · 1 · 

Carpinus betulus · · · · 1 

Acer pseudoplatanus · · · · 1 

Rosa canina · · · · 1 

Salix caprea · · · · · 

E1 počet druhů 10 10 10 7 11 

Pokryvnost  E1 (%) 80 80 70 50 60 

Calamagrostis epigejos + + + + + 

Solidago canadensis 1 + + + · 

Achillea millefolium 1 + + + 1 

Dactylis glomerata + + + + + 

Vicia cracca + + + + + 

Plantago lanceolata + + + + + 

Plantago major + + + + + 

Impatiens glandulifera · · · · · 

Epilobium hirsutum + · + · · 

Lycopus europaeus + 1 1 · 1 

Artemisia vulgaris · · · · 1 

Tanacetum vulgare 1 · + · + 
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Elytrigia repens · + · · + 

Equisetum arvense · + · · · 

Urtica dioica · · · · · 

Calystegia sepium · · · · · 

Geum urbanum · · · · · 

Symphytum officinalle · · · · · 

Rumex obtusifolius · · · · · 

Vicia sepium · · · · · 

Trifolium pratense · · · · + 

Hypericum perforatum · · · · · 

Lotus corniculatus · · · · · 

Daucus carota · · · · · 

 

 

 Fytocenologická tabulka č. 3 B   

Svaz: Salicion triandrae  

Fytocenologický snímek: (liniový transekt)  

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20    

Asociace  Salicetum triandrae 

  

Fytocenologická tabulka č. 3 B Salicion triandrae 

Pořadové číslo 11 12 13 14 15 

Pracovní číslo 11 12 13 14 15 

Datum (2009) 15.8. 15.8. 15.8. 15.8. 15.8. 

Nadmořská výška (m n.m.) 215 215 215 215 215 

Expozice J J J J J 

Sklon (°) 0° - 45° 0° - 45° 0° - 45° 0° - 45° 0° - 45° 

Souřadnice 

N49°53.299' 
E018°09.742' 

N49°53.304' 
E018°09.726' 

N49°53.312' 
E018°09.700' 

N49°53.319' 
E018°09.669' 

49°53'19.654"N 

18°09'39.11"E 

N49°53.304' 

E018°09.727' 

N49°53.305' 

E018°09.719' 

N49°53.317' 

E018°09.683' 

N49°53.326' 

E018°09.629' 

49°53'20.113"N 
18°09'38.313"E 

Plocha snímku (m²) 40 20 40 90 40 

Celkový počet druhů 22 16 15 13 15 

E3 počet druhů 1 1 1 0 1 

Pokryvnost  E3 (%) 20 20 20 0 20 

Acer pseudoplatamus 1   · · · 

Pyrus sp. · + · · · 

Populus sp. · · 1 · · 

Salix fragilis · · · · 1 

Populus tremula · · · · · 

Alnus glutinosa · · · · · 

Betula pendula · · · · · 
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Prunus avium · · · · · 

E2 počet druhů 4 4 5 5 2 

Pokryvnost  E2 (%) 70 70 80 70 60 

Acer campestre · · · · · 

Cornus alba 1 · · 1 · 

Salix viminalis 2 3 3 2 2 

Tilia cordata + · + · · 

Quercus rubra + · · + · 

Humulus lupulus · 1 · · · 

Reynoutria japonica · + · · · 

Fraxinus excelsior · · + · · 

Malus sp. · · + + · 

Carpinus betulus · · + · · 

Acer platanoides · · · + + 

Rosa canina · · · · · 

Rubus idaeus · · · · · 

Salix triandra · 1 · · · 

Prunus spinosa · · · · · 

E1 počet druhů 17 11 9 8 12 

Pokryvnost  E1 (%) 90 90 80 90 90 

Vicia cracca + + · r + 

Equisetum arvense + · · · · 

Tanacetum vulgare 1 1 + · + 

Artemisia vulgaris · · · · + 

Lythrum salicaria · · · · + 

Solidago canadensis · · + · 1 

Daucus carota + + r · 1 

Epilobium hirsutum + · · · · 

Poa annua + + · + · 

Hypericum perforatum + · ·   · 

Achillea millefolium + + r + + 

Calamagrostis epigejos 1 + r + + 

Juncus conglomeratus · · · · · 

Urtica dioica 1 + r · + 

Calystegia sepium · + · · · 

Plantago lanceolata + + + + + 

Plantago major + + r + + 

Lotus corniculatus + + r + · 

Cynosurus cristatus + · · · · 

Vicia sepium + · · · + 

Trifolium pratense · · · · · 

Trifolium hybridum · · · · · 

Trifolium repens + · · + · 

Elytrigia repens + · · · · 
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Fytocenologická tabulka č. 3 B pokračování Salicion triandrae 

Pořadové číslo 16 17 18 19 20 

Pracovní číslo 16 17 18 19 20 

Datum (2009) 15.8. 15.8. 15.8. 15.8. 15.8. 

Nadmořská výška (m n.m.) 215 215 215 215 215 

Expozice JZ JZ JZ JZ JZ 

Sklon (°) 0° - 45° 0° - 45° 0° - 45° 0° - 45° 0° - 45° 

Souřadnice 

49°53'20.355"N 
18°09'37.778"E 

49°53'21.182"N 
18°09'35.952"E 

49°53'21.841"N 
18°09'34.341"E 

N49°53.378' 
E018°09.538' 

49°53'25.52"N 
18°09'27.688"E 

49°53'20.82"N 
18°09'36.755"E 

49°53'21.439"N 
18°09'35.417"E 

49°53'22.153"N 
18°09'33.609"E 

N49°53.394' 
E018°09.510' 

49°53'25.825"N 
18°09'27.207"E 

Plocha snímku (m²) 50 26 30 90 26 

Celkový počet druhů 15 16 12 19 16 

E3 počet druhů 1 1 2 3 1 

Pokryvnost  E3 (%) 20 30 30 40 20 

Acer pseudoplatamus · · · · · 

Pyrus sp. · · · · · 

Populus sp. · · + · · 

Salix fragilis · + · · · 

Populus tremula + · · · · 

Alnus glutinosa · · + + + 

Betula pendula · · · + · 

Prunus avium · · · + · 

E2 počet druhů 2 7 2 4 4 

Pokryvnost  E2 (%) 70 70 30 30 30 

Acer campestre · + · · · 

Cornus alba 1 · · 1 · 

Salix viminalis 3 3 · · · 

Tilia cordata · + · · · 

Quercus rubra · · + · · 

Humulus lupulus · · · · · 

Reynoutria japonica · · · · · 

Fraxinus excelsior · · · · · 

Malus sp. · · · · + 

Carpinus betulus · + · + · 

Acer platanoides · + · + + 

Rosa canina · 1 · · · 

Rubus idaeus · 1 · · · 

Salix triandra · · 3 3 3 

Prunus spinosa · · · · + 

E1 počet druhů 12 8 8 12 11 

Pokryvnost  E1 (%) 90 90 80 90 90 

Vicia cracca · + · + r 

Equisetum arvense · · · · · 

Tanacetum vulgare · + · + · 

Artemisia vulgaris + r · · + 

Lythrum salicaria   · · · · 

Solidago canadensis + · · · + 

Daucus carota · r · + · 

Epilobium hirsutum · · · + · 
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Poa annua 1 r + + · 

Hypericum perforatum + · · · · 

Achillea millefolium 1 · + + 1 

Calamagrostis epigejos + 1 + + + 

Juncus conglomeratus + · · · + 

Urtica dioica + + · + + 

Calystegia sepium · · · · r 

Plantago lanceolata · · · + · 

Plantago major + + · · + 

Lotus corniculatus + · + · · 

Cynosurus cristatus · · · + · 

Vicia sepium + · + + · 

Trifolium pratense · · + · + 

Trifolium hybridum · · + · · 

Trifolium repens · · + + + 

Elytrigia repens + · · · · 

 

 

 Fytocenologická tabulka č. 3 C   

Svaz: Salicion triandrae  

Fytocenologický snímek: (liniový transekt)  

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30    

Asociace  Salicetum triandrae 

 

Fytocenologická tabulka č. 3 C Salicion triandrae 

Pořadové číslo 21 22 23 24 25 

Pracovní číslo 21 22 23 24 25 

Datum (2009) 15.8. 15.8. 15.8. 15.8. 15.8. 

Nadmořská výška (m n.m.) 215 215 215 215 215 

Expozice JZ JZ JZ JZ JZ 

Sklon (°) 0° - 45° 0° - 45° 0° - 45° 0° - 45° 0° - 45° 

Souřadnice 

N49°53.434' 
E018°09.436' 

49°53'28.432"N 
18°09'22.464"E 

N49°53.475' 
E018°09.367' 

N49°53.481' 
E018°09.347' 

N49°53.501' 
E018°09.307' 

N49°53.445' 

E018°09.426' 

49°53'28.602"N 

18°09'22.174"E 
N49°53.478' 

E018°09.356' 

N49°53.496' 

E018°09.342' 

N49°53.521' 

E018°09.256' 

Plocha snímku (m²) 40 20 30 50 70 

Celkový počet druhů 22 10 14 10 16 

E3 počet druhů 3 3 2 1 3 

Pokryvnost  E3 (%) 30 30 20 20 30 

Alnus glutinosa + + · ·   

Betula pendula + · · · + 

Prunus avium + + · + + 
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Fraxinus excelsior · + · · · 

Populus tremula · · + · · 

Quercus robur · · + · + 

Populus sp. · · · · · 

E2 počet druhů 4 4 4 6 8 

Pokryvnost  E2 (%) 40 40 40 60 60 

Salix viminalis 2 2 2 2 · 

Acer pseudoplatanus + + + + + 

Carpinus betulus + · + + + 

Quercus rubra + + + · · 

Prunus spinosa · + · · · 

Rosa canina · · · + + 

Rubus idaeus · · · 2 2 

Crataegus laevigata · · · · 1 

Salix triandra · · · · 3 

Cornus alba · · · + + 

Tilia cordata · · · · + 

E1 počet druhů 15 3 8 3 5 

Pokryvnost  E1 (%) 80 30 80 30 50 

Solidago canadensis + · + · + 

Tanacetum vulgare + · + · + 

Lycopus europaeus 1 2 1 · · 

Plantago lanceolata · · · · + 

Urtica dioica 1 · · · + 

Artemisia vulgaris + · · · · 

Elytrigia repens + · · + · 

Aster amellus + · · · · 

Dactylis glomerata + · · r · 

Plantago major + · + · · 

Lotus corniculatus + · + · · 

Cynosurus cristatus + · + · · 

Vicia sepium + · + · · 

Trifolium pratense + · · · · 

Trifolium hybridum · · · + · 

Trifolium repens + + · · · 

Calamagrostis epigejos 1 + 1 · + 

Juncus conglomeratus · · · · · 

Bidens frondosa · · · · · 

Equisetum arvense · · · · · 
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Fytocenologická tabulka č. 3 C pokračování Salicion triandrae 

Pořadové číslo 26 27 28 29 30 

Pracovní číslo 26 27 28 29 30 

Datum (2009) 15.8. 15.8. 15.8. 15.8. 15.8. 

Nadmořská výška (m n.m.) 215 215 215 215 215 

Expozice JZ JZ JZ JZ JZ 

Sklon (°) 0° - 45° 0° - 45° 0° - 45° 0° - 45° 0° - 45° 

Souřadnice 

N49°53.521' 
E018°09.296' 

49°53'32.242"N 
18°09'16.346"E 

N49°53.580' 
E018°09.208' 

N49°53.593' 
E018°09.164' 

N49°53.607' 
E018°09.109' 

N49°53.531' 
E018°09.278' 

49°53'32.886"N 
18°09'15.31"E 

N49°53.582' 
E018°09.187' 

N49°53.599' 
E018°09.149' 

N49°53.612' 
E018°09.095' 

Plocha snímku (m²) 60 60 40 40 40 

Celkový počet druhů 18 10 9 11 15 

E3 počet druhů 3 2 0 3 1 

Pokryvnost  E3 (%) 30 20 0 20 10 

Alnus glutinosa · + · + · 

Betula pendula + · · · · 

Prunus avium + + · + · 

Fraxinus excelsior + · · · · 

Populus tremula · · · · · 

Quercus robur · · · · · 

Populus sp. · · · + + 

E2 počet druhů 6 5 0 2 7 

Pokryvnost  E2 (%) 60 60 0 30 60 

Salix viminalis 2 2 · · · 

Acer pseudoplatanus + + · · + 

Carpinus betulus + + ·   + 

Quercus rubra · · · · + 

Prunus spinosa · · · · · 

Rosa canina 1 · · · · 

Rubus idaeus 2 + · · 1 

Crataegus laevigata · · · · · 

Salix triandra · · · 3 4 

Cornus alba + + · + + 

Tilia cordata · · · · + 

E1 počet druhů 9 3 9 6 7 

Pokryvnost  E1 (%) 80 30 80 60 80 

Solidago canadensis · · · · 1 

Tanacetum vulgare 1 + · + · 

Lycopus europaeus · 1 + · · 

Plantago lanceolata · · + · · 

Urtica dioica 2 · 1 · r 

Artemisia vulgaris · · + · · 

Elytrigia repens · · r · · 

Aster amellus · · · · · 

Dactylis glomerata r · · · r 

Plantago major · · + · + 

Lotus corniculatus + · · · + 

Cynosurus cristatus + · · · · 

Vicia sepium + · · + · 
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Trifolium pratense + · · + · 

Trifolium hybridum + · · · r 

Trifolium repens · · + + · 

Calamagrostis epigejos 1 1 · + 2 

Juncus conglomeratus · · 2 · · 

Bidens frondosa · · + · · 

Equisetum arvense · · · + · 

 

 

 Fytocenologická tabulka č. 3 D   

Svaz: Salicion triandrae  

Fytocenologický snímek: (liniový transekt) 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38     

Asociace  Salicetum triandrae 

 

Fytocenologická tabulka č. 3 D Salicion triandrae 

Pořadové číslo 31 32 33 34 

Pracovní číslo 31 32 33 34 

Datum (2009) 15.8. 15.8. 15.8. 15.8. 

Nadmořská výška (m n.m.) 215 215 215 215 

Expozice Z Z Z Z 

Sklon (°) 0° - 45° 0° - 45° 0° - 45° 0° - 45° 

Souřadnice 

N49°53.628' 
E018°09.047' 

N49°53.660' 
E018°08.983' 

49°53'40.309"N 
18°08'58.422"E 

49°53'41.147"N 
18°08'57.349"E 

N49°53.631' 
E018°09.041' 

N49°53.671' 
E018°08.965' 

49°53'40.677"N 
18°08'57.97"E 

49°53'42.046"N 
18°08'55.878"E 

Plocha snímku (m²) 10 60 30 90 

Celkový počet druhů 6 10 8 10 

E3 počet druhů 0 0 1 2 

Pokryvnost  E3 (%) 0 0 5 10 

Populus sp. · · · r 

Fraxinus excelsior · · · · 

Quercus robur · · · · 

Salix fragilis · · r + 

E2 počet druhů 0 5 4 4 

Pokryvnost  E2 (%) 0 50 50 50 

Salix cinerea · 3 3 3 

Malus sp. · + · · 

Quercus rubra · + · · 

Rubus idaeus · 2 1 1 

Prunus spinosa · + · · 

Cornus alba · · + + 
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Acer pseudoplatanus · · + + 

Acer platanoides · · · · 

Acer campestre · · · · 

Reynoutria japonica  · · · · 

E1 počet druhů 6 5 3 4 

Pokryvnost  E1 (%) 60 60 30 40 

Juncus conglomeratus 2 · · · 

Achillea millefolium 1 · r + 

Lycopus europaeus + · · + 

Epilobium hirsutum r · · · 

Urtica dioica r 1 · · 

Tanacetum vulgare ∙ + · 1 

Artemisia vulgaris ∙ 1 · · 

Calamagrostis epigejos ∙ 1 + 1 

Bidens frondosa r · · · 

Centaurea jacea ∙ 1 · · 

Solidago canadensis ∙ · r · 

Poa annua · · · · 

 

 

Fytocenologická tabulka č. 3 D pokračování Salicion triandrae 

Pořadové číslo 35 36 37 38 

Pracovní číslo 35 36 37 38 

Datum (2009) 15.8. 15.8. 15.8. 15.8. 

Nadmořská výška (m n.m.) 215 215 215 215 

Expozice Z Z Z Z 

Sklon (°) 0° - 45° 0° - 45° 0° - 45° 0° - 45° 

Souřadnice 

N49°53.726' 
E018°08.891' 

N49°53.792' 
E018°08.830' 

49°53'47.975"N 
18°08'48.042"E 

49°53'49.206"N 
18°08'46.843"E 

N49°53.748' 
E018°08.885' 

N49°53.792' 
E018°08.806' 

49°53'48.624"N 
18°08'47.407"E 

49°53'50.434"N 
18°08'46.347"E 

Plocha snímku (m²) 80 60 50 80 

Celkový počet druhů 7 8 13 8 

E3 počet druhů 0 0 2 3 

Pokryvnost  E3 (%) 0 0 10 20 

Populus sp. · · · · 

Fraxinus excelsior · · + + 

Quercus robur · · ∙ + 

Salix fragilis · · r + 

E2 počet druhů 3 2 6 2 

Pokryvnost  E2 (%) 40 30 60 30 

Salix cinerea 3 3 3 3 

Malus sp. · · · · 

Quercus rubra · · · · 

Rubus idaeus 1 2 1 · 

Prunus spinosa · · · + 

Cornus alba + · + · 

Acer pseudoplatanus · · · · 
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Acer platanoides · · + · 

Acer campestre · · r · 

Reynoutria japonica  · · 2 · 

E1 počet druhů 4 6 5 3 

Pokryvnost  E1 (%) 40 70 70 40 

Juncus conglomeratus · · · · 

Achillea millefolium r + r · 

Lycopus europaeus · · r · 

Epilobium hirsutum · · · + 

Urtica dioica + + + · 

Tanacetum vulgare r + · + 

Artemisia vulgaris · · + + 

Calamagrostis epigejos · + r · 

Bidens frondosa · · · · 

Centaurea jacea · · · · 

Solidago canadensis · + · · 

Poa annua + r · · 

 



Bc. Martina Drozdová: Mapa reálné vegetace Hlučínského jezera (Opava) 

 

2010  51 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       51 

  

5.4 Zhodnocení výskytu zvláště chráněných druhů rostlin 

Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, na sledované lokalitě jsem nezaznamenala ţádný výskyt zvláště chráněných 

druhů rostlin. 

Dle ekologické studie – Niva řeky Opavy, kterou jsem si mohla zapůjčit  

na Městském úřadě v Hlučíně u paní RNDr. Soňy Práškové z odboru Ochrany ţivotního 

prostředí je ostrov (viz. Příloha 1 – foto 6) a východní část jezera biokoridorem, 

ochranným pásmem, klidovým územím (viz obrázek č. 6) 

 

 

Obr. č. 6 Niva řeky Opavy – ekologická studie, měřítko 1: 10 000 (Hekera et al. 1990, upraveno, Martina 

Drozdová) 

 

http://www.mapy.cz/
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Legenda: 

 

 
vodní plocha 

 
rozšíření těţby štěrkopísku 

  

biokoridor, ochranné pásmo, klidové území 

 
plochy trvalých travních porostů 

 orná půda 

 

 lesní plochy, zahrady 

 

 

 

 

5.5 Zhodnocení výskytu invazních druhů rostlin 

Na sledované lokalitě jsem zaznamenala zvýšený výskyt invazních druhů rostlin. 

Zejména se jednalo o tyto druhy: Acer negundo, Quercus rubra, Reynoutria japonica, 

Solidago canadensis, Impatiens glandulifera.  

 

5.5.1 Charakteristika invazních druhů  

Javor jasanolistý (Acer negundo L.)  

Popis 

Někdy se mu také říká jasanovec a jeho domovem je severní Amerika. 

Strom je zpravidla nízký (byť můţe dorůst aţ 25 m), několikakmenný, s rozloţitou, 

řídkou a nepravidelnou korunou. Má křehké větve. Roste velmi rychle, je krátkověký. 

Z šedomodře ojíněných listů vyrůstají lichozpeřené listy, světle zelené a na podzim ţluté 
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(viz obrázek č. 7). Kvete v dubnu ještě před rašením listů, ţlutozelenými stopkatými květy. 

Plody dozrávají v létě, jsou to křídlaté dvounaţky. (Sádlo, 2001 In Pyšek, Tichý, 2001), 

Hurych, 1995) 

 

 

Obr. č. 7 Javor jasanolistý (Acer negundo), (foto: Martina Drozdová, 2009) 

 

Ekologie a rozšíření 

Javor jasanolistý je světlomilná, spíše vlhkomilná pionýrská dřevina,  

která kolonizuje především volné plochy obnaţené půdy jako např. vlhká rumiště, hlinité 

úhory, skrývky pískoven, mladé říční náplavy, paseky či průseky luţních lesů. Roste  

i v písčitých půdách. Má hořkou kůru, takţe odolává okusu zvěří, snáší městské prostředí  

a je odolný vůči mrazu, nesvědčí mu však sucho. Plody jsou přenášeny větrem, mohou být 

však šířeny drobnými hlodavci a v nivách řek, také vodou při povodních. (Sádlo, 2001 In 

Pyšek, Tichý, 2001) 

Můţe trpět vývraty, zapleveluje samovýsevem. (Hurych, 1995) 
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Historie invaze 

Do Evropy byl v roce 1988 dovezen. V České republice se od roku 1835 pěstuje  

jako parková dřevina. Od poloviny 20. století byl hromadně vysazován mimo město,  

coţ umoţnilo jeho následné spontánní šíření. 

 

Příčiny a důsledky invaze 

Javor jasanolistý se rychle a snadno mnoţí, proto je vysazován k ozelenění okolí 

průmyslových a zemědělských podniků, objevuje se také v remízkách a větrolamech, apod. 

Odtud se šíří do volné krajiny. Je častý v nivách řek (luţní lesy) v teplejších oblastech. 

Pro stromořadí je méně vhodný. 

 

Návrhy řešení a kontrola 

Druh sice ochotně zmlazuje z pařezů, vegetativně se nešíří, takţe vykácení 

s kontrolou po několika letech je většinou dostatečně účinné. Je však nutno se zaměřit  

na prevenci, krajně omezit další pouţití druhu k rekultivacím a zabránit jeho vysazování 

v nivách velkých řek, zejména v povodňových územích. (Sádlo, 2001 In Pyšek, Tichý, 

2001) 

 

Dub červený (Quercus rubra L.)  

Popis 

Řadí se k americkým šarlatovým dubům (sekce Rubrae). 

Primární areál Východní část Severní Ameriky od Nového Skotska, Minessoty  

a Kansasu na jih po Texas a Floridu. 

Mohutný strom, poměrně rychle roste do výšky 25 – 30 m. Korunu má rozloţitou, 

nepravidelnou, s kmenem aţ 100 cm v průměru. Borku má slabou aţ do stáří hladkou. 

Listy jsou aţ 20 cm dlouhé, nejvýše do poloviny šířky čepele laločnaté. Jsou tedy střídavé, 

laločnaté s ostrými širokými laloky a uţšími zářezy (zašpičatělé laloky listů), na podzim 

červenají. Plodem jsou naţky – ţaludy s nízkou číškou. Květy jsou jehnědy – jednodomé, 

různopohlavné. Kvete v květnu aţ červnu. (Pikula a kol., 2003), (Hurych, 1995) 
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Ekologie a rozšíření 

Polostinná dřevina, i kdyţ semenáče jsou naopak méně stínu tolerantní neţ u našich 

původních dubů a nedojde-li k prosvětlení porostu, značné procento odumírá. Půdy písčité 

aţ jílovité. Na půdu jsou nenáročné, neměla by být však vápenitá. 

 

 

Obr. č. 8 Dub červený (Quercus rubra), (foto: Martina Drozdová, 2009) 

 

 

Historie invaze 

Do Evropy dovezen pravděpodobně v roce 1691, jiné údaje uvádějí aţ rok 1724. 

(Svoboda, 1981) 

 

Příčiny a důsledky invaze 

Na příznivých stanovištích předčí růstem naše původní duby. Šíří se do přirozených 

porostů, proniká do společenstev kyselých doubrav a dubohabřin, místy se šíří v jedlinách 

a bučinách. Celkově je jeho rozšíření v České republice roztroušené. (Pyšek et al. 2002) 

 

Návrhy řešení a kontrola 

Dub červený je rychle rostoucí dřevina, která intenzivně zmlazuje zejména  

ve světlých borových porostech. (Burns, Honkala, 1990).  
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Pro omezování náletů lze doporučit řez a následné ošetření ran vhodným 

koncentrovaným herbicidem.  

 

Křídlatka japonská (Reynoutria japonica Houtt)  

Popis 

Primární areál – oblast výskytu zahrnuje Japonsko, Koreu, Taiwan a Čínu. 

Křídlatka japonská je vytrvalá, mimořádně statná rostlina s mohutně vyvinutými, 

rozvětvenými oddenky. Duté lodyhy, červeně skvrnité, v horní polovině větvené dorůstají 

výšky tří metrů. Listová čepel tohoto druhu je aţ 15 cm dlouhá a 10 cm široká, na bázi 

kolmo uťatá nebo tupě klínovitá, zakončená dlouhou špičkou. Listy jsou tedy řapíkaté, 

celistvé, celokrajné, vejčité. Rozhodující pro spolehlivé určení druhu jsou chlupy na rubu 

listů. Křídlatka japonská je má nezřetelné, redukované na krátké papily. 

Křídlatky jsou dvoudomé, vytvářejí pětičetné, bělavé aţ narůţovělé, funkčně 

jednopohlavné květy, uspořádané v latách (viz obrázek č. 9). Kvetou od července do října. 

Plodem je lesklá, černá, trojhranná naţka. (Pyšek, Mandák, 2001 In Pyšek, Tichý, 2001) 

 

 

Obr. č. 9 Křídlatka japonská (Reynoutria japonica), (foto: Martina Drozdová, 2009) 
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Ekologie a rozšíření 

Křídlatka se vyskytuje nejčastěji podél vodních toků, lemuje silnice a cesty, v menší 

míře roste na skládce, rumištích, opuštěných plochách a v lidských sídlech. Můţe  

se vyskytovat na ţivinami chudých, vysýchavých substrátech, ale i na úrodných půdách 

aluvií řek a potoků. Nevyhýbá se i znečištěným substrátům synantropním. 

 

Historie invaze 

Z Asie byly zavlečeny nejen do Evropy, kde působí problémy v řadě zemí od Velké 

Británie aţ po jih kontinentu, ale také do Severní Ameriky (1902) a na Nový Zéland 

(1935). 

V roce 1844 se jako první přes Anglii do Evropy zavlekla křídlatka japonská. 

U nás byl spontánní výskyt poprvé hlášen ve druhé polovině minulého století 

(křídlatka japonská 1892) a počátek invaze lze datovat do 30. aţ 50. let tohoto století.  

Od této doby se všechny křídlatky masově šířily a v současné době je známo hodně přes 

tisíc lokalit prakticky po celém území Čech a Moravy. (Pyšek, Mandák, 2001 In Pyšek, 

Tichý, 2001) 

 

Příčiny a důsledky invaze 

Základním předpokladem úspěšné invaze je velice výborná schopnost šíření spojená 

s účinnou regenerací a časné vzcházení, tedy k vytvoření nové rostliny stačí pouhý 

pětigramový úlomek oddenku. Pokud se křídlatka uchytí na příhodném místě, těţí pak 

z rychlého růstu a značného mnoţství biomasy. Křídlatka potlačuje původní rostlinná 

společenstva zastíněním a důkladným obsazením půdy pomocí hustého oddenkového  

a kořenového systému. Jednotlivé klony přeţívají na stanovištích, která obsadí velmi 

dlouho. 

Křídlatka nahrazuje domácí vegetaci podél vodních toků, sniţuje její diverzitu  

a ovlivňuje sloţení hmyzích a ptačích společenstev, coţ můţeme vidět v západní části, kde 

je její výskyt největší. 
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Návrhy řešení a kontrola 

Křídlatka se hubí velmi obtíţně, neboť je nutné zlikvidovat oddenkový systém. 

Nejúčinnější se ukázala kombinace mechanických a chemických metod, tedy narušení 

oddenkového systému a postřik kontaktním herbicidem (Roundup Forte, v blízkosti 

vodního toku pak Roundup Rapid). Před plánováním zásahu je však důleţitá 

informovanost a přesně vědět o jaký taxon se jedná, neboť likvidace křídlatky české  

je nejobtíţnější. Předpokladem úspěchu je důslednost a několikaleté opakování zásahu.  

(Pyšek, Mandák, 2001 In Pyšek, Tichý, 2001) 

 

Zlatobýl kanadský (Solidago canadensis L.)  

Popis 

Pochází ze Severní Ameriky. Primární areál zaujímá většinu USA a Kanadu. 

Vytrvalá bylina s přímou, nevětvenou lodyhou a plazivými výběţkatými oddenky. 

Střídavé listy, podlouhle vejčité, jemně zubaté. Ţluté úbory skládají široce jehlancovité laty 

z jednostranných hroznů. Zlatobýl kanadský má zákrov 2 – 3 mm dlouhý, jazykovité květy 

sotva delší neţ trubkovité (viz obrázek č. 10). Lodyhu má nahoře a listy na rubu hustě 

chlupaté. Kvete od srpna do října. Květy jsou opylovány hmyzem. Plodem je válcovitá, 

ochmýřená naţka. (Pyšek, 2001 In Pyšek, Tichý, 2001) 

 

 

Obr. č. 10 Zlatobýl kanadský (Solidago canadensis), (foto: Martina Drozdová, 2009) 
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Ekologie a rozšíření 

Zlatobýl kanadský roste na více či méně narušovaných stanovištích od planárního  

po horní část submontánního stupně. Osídluje štěrko – písčité půdy v odlesněných nivách 

řek. Tento druh je však rozšířenější, má delší, lehce lámavé oddenky, které se snadno šíří 

vodou. Světlomilná rostlina produkující velké mnoţství klíčivých naţek. Rozmnoţuje se 

vegetativně. Vyskytuje se často na ruderálních stanovištích, v opuštěných závodech, podél 

ţelezničních tratí odkud se šíří do okolí. (www.botany.cz) 

 

Historie invaze 

Nejstarší evropský záznam o pěstování zlatobýlu kanadského (1735) pochází 

z Anglie. V první polovině následujícího století druh zdomácněl, a poté se rychle šířil  

po celé Evropě. U nás byl zlatobýl kanadský poprvé udáván jako planě rostoucí od roku 

1838 od Karlových Varů. 

 

Příčiny a důsledky invaze 

Potřebný invazní materiál je dosaţen účinnou kombinací vegetativního růstu, jímţ 

obsazuje stanoviště, a dálkové šíření semeny pronikající na nové lokality. Porosty 

zlatobýlu vytlačuje polopřirozenou vegetaci, zejména podél vodních toků. Zastínění a silná 

kořenová konkurence eliminuje většinu jiných druhů. 

 

Návrhy řešení a kontrola 

Pravidelné kosení rostliny oslabuje a podporuje ostatní vegetaci. Obvyklá je aplikace 

kontaktního herbicidu. (Pyšek, 2001 In Pyšek, Tichý, 2001) 

 

Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera Royle)  

Popis 

Tento druh původně pochází z Asie (západní Himaláje). Zdomácněl v Evropě, 

zplaněl pěstováním v severní Americe. Z oblasti níţin vstupuje do horského stupně. 

Jednoletá bylina výšky aţ 3 m. Lodyha s vysokým obsahem vody je silná, dutá  

a většinou větvená. Listy jsou široce vejčité aţ kopinaté. Květy v odstínech červenofialové, 

někdy růţové aţ lososové, výjimečně i bílé barvy (viz obrázek č. 11). Kvete od konce 
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června aţ do prvních mrazů. Jako jednoletá rostlina se rozmnoţuje semeny, ale mohou 

zakořenit i polehlé lodyhy (po záplavách). (www.prirodou.cz) 

 

 

Obr. č. 11 Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), (foto: Martina Drozdová, 2009) 

 

Ekologie a rozšíření 

Pro růst a vývoj vyţaduje vlhké, pohostinné prostředí. Roste na hlinitých  

aţ jílovitých půdách bohatých na ţiviny, slabě kyselých aţ slabě zásaditých. 

Ve střední Evropě roste především podél vodních toků, tam vytváří většinou 

mohutné a dlouhodobě vytrvávajících populace v příbřeţní vegetaci. Z pobřeţních porostů 

se místy začíná šířit i do přilehlých a vlhkých lesů. Invaze druhu podél vodních toků  

je podpořena specifickým způsobem šíření semen. Ta sice neplavou, jsou unášena poblíţ 

dna, ale při větších záplavách dochází k jejich vyplavování na břehy. 

 

Historie invaze 

První rostliny byly dovezeny do Evropy v roce 1839 z Anglie a postupně byl tento 

druh šířen jako okrasná a nektarodárná rostlina. Jako zplanělý je poprvé udáván z roku 

1855 z Anglie. Z území České republiky pochází první údaj o pěstování z roku 1846 a jeho 

zplanění z roku 1896. Plošné šíření podél řek je udáváno z počátku 20. století, přibliţně  



Bc. Martina Drozdová: Mapa reálné vegetace Hlučínského jezera (Opava) 

 

2010  61 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       61 

  

od poloviny 60. let. Je hlášen prudký nárůst lokalit a do současnosti druh obsadil téměř 

všechny větší toky. (Prach, 2001 In Pyšek, Tichý, 2001) 

 

Příčiny a důsledky invaze 

Původními zdroji šíření bylo pěstování tohoto druhu jako okrasné letničky. Postupně 

se vyselektovaly expanzivnější populace, jejichţ šíření je podporováno hlavně snadným 

šířením podél toků. Invaze byla v posledních desetiletích podpořena zjevně eutrofizací 

toků a skutečností, ţe říční břehy se přestaly pravidelně obhospodařovávat.  

 

Návrhy řešení a kontrola 

V úsecích toků, které jsou druhem jiţ plně obsazeny, je jiţ eliminace reálně 

nemoţná. Nejúčinnější je ruční vytrhávání a zničení všech jedinců. Provádí se nejlépe 

v době plného květu, avšak před dozráváním prvních semen. V porostech bylin je účinná  

i seč. Na místech, kde je druh neţádoucí, je moţné opatrně pouţití herbicidů, ale tady 

musíme dávat pozor na blízkost toku.(Prach, 2001 In Pyšek, Tichý, 2001) 

 

5.5.2 Návrhy řešení 

Obecné návrhy řešení byly popsány ke kaţdé invazní rostlině zvlášť v kapitole 5.5.1.  

Důleţité je znát charakteristiku jednotlivých rostlinných druhů, které se řadí 

k invazním. Jejich prevence je velice důleţitá, a proto neţ dojdeme k jednotlivým návrhům 

řešení, je nutné se seznámit i s lokalitou, kde se tyto rosliny nacházejí.  

K této prevenci se řadí také zamezení dalšího pouţívání invazních druhů rostlin  

a zamezení jejich vysazování. 

„Pouţívané herbicidy jsou např. ROUNDUP a ROUNDUP Biaktiv. Vzhledem 

k častému výskytu křídlatek v blízkosti vodních toků je výhodná především neškodnost 

přípravku ROUNDUP Biaktiv pro vodní faunu v případě jeho dopadu na vodní hladinu.“ 

(Černý et al. 1998) 
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Doporučuji tyto návrhy, které by se daly provést k regulaci aţ omezení výskytu 

invazních druhů rostlin na Hlučínském jezeře: 

 

 Acer negundo – vykácení s kontrolou 

 Quercus robur – řez s následným ošetřením ran vhodným herbicidem, kontrola 

 Reynoutria japonica – sekání, vhodná je kombinace mechanické a chemické 

likvidace, ošetření ran vhodným herbicidem 

 Solidago canadensis – kosení, aplikace kontaktního herbicidu 

 Impatiens glandulifera – ruční vytrhávání 

 

Celkově doporučuji provést řez dřevin kolem břehů jezera a probírku dřevin,  

které zplaňují, jsou poškozené či jinak narušené (nemocné). V současné době se toto 

provedlo na jaře roku 2010.  
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6 Návrhová část  

 

Vegetační doprovod vodních nádrţí, toků je jedním ze stavebních kamenů územního 

systému ekologické stability. Je součástí ekologicky vyváţené krajiny. Je tvořen 

dřevinami, bylinami rostoucími podél vodních toků, nádrţí. V souvislosti s úpravami 

vodních toků se začal negativně projevovat úbytek břehových i doprovodných porostů. 

 

Základní funkce vegetačního doprovodu: 

 funkce protierozní – před účinky proudící vody, vlnobitím 

 funkce protideflační – ochrana před zanášením říčního koryta, nádrţe větrem 

transportovaným materiálem z okolí 

 funkce ochranná – před zarůstáním, zanášením říčního koryta 

 funkce kvality vody – vliv na samočisticí schopnost vodního toku 

 funkce útočiště fauny – ţijící v blízkosti vodních ploch 

 funkce estetická 

 funkce produkční 

 funkce tvorby přirozeného biokoridoru – vegetační doprovod vodního toku 

působí jako přirozený biokoridor (prostor propojující biocentra a umoţňující 

migraci), spojnice, migrační cesta, mezi lesními celky 

 funkce rekreační 

 funkce hygienická – dřeviny zejména vzrostlé jsou schopny zachycovat 

prachové částice, působit jako částečná protihluková bariéra. Zeleň celkově 

zajišťuje příznivý dojem na lidskou psychiku. 

 

Z těchto zmiňovaných funkcí převládá na Hlučínském jezeře funkce  

přírodně – krajinářsko – rekreační. 
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6.1 Posouzení stávajícího stavu břehové a doprovodné vegetace 

Hodnocení stávajícího stavu břehových a doprovodných porostů jsem provedla 

podrobně na zájmové lokalitě. Zjistila jsem, ţe litorál v některých částech zcela chybí. 

Nachází se především v západní části jezera, která zároveň patří k nejklidnějšímu místu. 

Tato část slouţí výborně pro vodní ptactvo, nejenom jako hnízdní prostor, ale také i jako 

útočiště, kde se mohou schovat proti nepřátelům. Mezi další klidné místo je ostrov 

uprostřed jezera, který byl v minulosti chráněný a byl na něj zákaz jezdit. Dnes tomu tak 

jiţ není, protoţe racek bouřní (chráněný ptačí druh) uţ zde nehnízdí. Za jeho vymizení 

můţe snad člověk nebo nevhodné podmínky k ţivotu. Litorál jezera je tvořen zejména 

orobincem širolistým (Typha latifolia), karbincem evropským (Lycopus europaeus), 

okřehkem menším (Lemna minor), sítinou klubkatou (Juncus conglomeratus), rákosem 

obecným (Phragmites australis), kyprej vrbicí (Lythrum salicaria), místy se můţe 

objevovat vrba křehká (Salix fragilis). 

Břehový porost je tvořen dřevinami, které lemují jezero po celém jeho obvodu. Jedná 

se o vrbu křehkou (Salix fragilis), vrbu (Salix sp.), (jelikoţ se vrby mezi sebou kříţí, 

nemohla jsem některé druhy od sebe rozpoznat, proto jsem uvedla vrba sp. – species), olši 

lepkavou (Alnus glutinosa). Z keřů keřové vrby jako vrba košíkářská (Salix viminalis), 

vrba jíva (Salix caprea), vrba popelavá (Salix cinerea), vrba trojmuţná (Salix trinadra), 

svída bílá (Cornus alba), hloh obecný (Crataegus laevigata), krušina olšová (Frangula 

alnus), trnka obecná (Prunus spinosa). 

Mezi doprovodné porosty jsem určila dřeviny typu javor mléč (Acer platanoides), 

javor klen (horský) – (Acer pseudoplanatus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), topol 

(Populus sp.), (tak jako s vrbami i topoly se mezi sebou kříţí, proto jsem určila topol  

sp. – species), lípa srdčitá (Tilia cordata), habr obecná (Carpinus betulus), dub letní 

(Quercus robur), vtroušeně pak bříza bělokorá (Betula pendula), třešeň ptačí (Cerasus 

avium), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). 
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6.2 Návrh vegetačního doprovodu 

Vegetační doprovod vodního toku, poţadavky na jeho uspořádání a kvalitu 

biologické funkce se stává jedním ze základních hledisek návrhu koncepce úpravy toku. 

Pro vhodný návrh břehových a doprovodných porostů je důleţité znát problematiku 

rozdělení břehových zón (viz obrázek č. 12) 

 

 

Obr. č 12 Schéma rozmístění břehové vegetace (Šlezingr, Úradníček, 2002) 

 

Profundální pásmo – neustále nebo trvale zatopená část břehů, osídlená vodními 

rostlinami volně plovoucími - okřehek menší (Lemna minor), závitka mnohokořenná 

(Spirodela polyrhiza), ponořenými – okřehek trojbrázdý (Lemna trisulca), zakořeněnými, 

nezakořeněnými. 

Sublitorální pásmo (zóna rákosin) – vyskytuje se zde rákos obecný (Phragmites 

australis), puškvorec obecný (Acorus calamus), šmel okoličnatý (Butomus umbellatus). 

Eulitorální pásmo – široké rozpětí, v niţší části rdesno (Persicaria sp.), rákos obecný 

(Phragmites communis), orobinec širolistý (Typha latifolia), orobinec úzkolistý (Typha 

angustifolia) blíţe max. hladině měkké dřeviny – vrby (Salix sp.), olše (Alnus sp.), topol 

(Populus sp.). 
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Supralitorální pásmo – nad úrovní návrhové hladiny, zatápěno bývá vyjímečně, 

oblast doprovodných porostů dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), 

lípa srdčitá (Tilia cordata), aj. 

 

6.2.1 Doporučení pro vhodný návrh vegetačního doprovodu 

Hlučínské jezero z mého pohledu bych ponechala spontánnímu sukcesnímu vývoji. 

Ke zlepšení jeho přírodní hodnoty postačí ponechat dřeviny v původním stavu, provést 

probírku dřevin, tedy výchovný řez u těch druhů, které to potřebují (z důvodu nemoci, 

poškození, růstu). Redukovat počet invazních druhů rostlin, zejména křídlatky japonské 

(Reynoutria japonica), zlatobýlu kanadského (Solidago canadensis), netýkavky ţláznaté 

(Impatiens glandulifera), dubu červeného (Quercus rubra) a javoru jasanolistého (Acer 

negundo). Jejich návrhy řešení jak sníţit jejich výskyt byl popsán v kapitole č. 5. 

Redukovala bych počet náletových dřevin, které často spíše jen tak vzplaňují  

neţ aby plnily svoji funkci. Vytvářejí často mladé výmladky. Jedná se o tyto druhy dřevin: 

jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), bříza bělokorá (Betula pendula). 

Litorál jezera se nachází především v západní části, kterou bych ponechala  

také v původním stavu. Je tady dostatek klidu jak pro rostlinnou, tak i ţivočišnou vegetaci. 

Tato část má pozitivní vliv na hnízdní prostory pro vodní ptactvo, a také pozitivní vliv  

na kvalitu vody. Druhy, které zde rostou, okysličují vodu, čistí ji, dochází ke zlepšení 

samočistící schopnosti jezera, na kterém se podílí i řada vodních organismů, ţijící ve vodě. 

Obecný problém Hlučínského jezera jsou zejména antropogenní vlivy způsobené 

člověkem. K nejvýznamnějším lidským zásahům do této krajiny, které vyvolávají změny 

vegetace je pouţití nesprávných herbicidů (pokud se pouţijí na odstranění invazních druhů 

rostlin), nevhodné provádění seče, zvýšený výskyt odpadů a ničení samotné krajiny. 
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Obecné návrhy: 

Základním principem všech návrhů je jejich jednoduchost, srozumitelnost  

a jednoznačnost, tedy i široká vyuţitelnost. 

 

1) Pro docílení kvalitního břehového, či doprovodného porostu bych ponechala část 

původních, i méně vhodných porostů (nejlépe skupiny vzrostlých dřevin). 

2) Pro novou výsadbu (z důvodu nemoci, poškození některých druhů dřevin) bych 

vybrala dřeviny s ohledem na jejich budoucí převládající funkci – doprovodného  

a nebo břehového porostu. 

3) Pokud by se dělala výsadba, tak navrhuji především autochtonní – původní druhy, 

jiné jen ve zvláštních a zdůvodněných případech. 

4) Pro novou výsadbu dřevin bych uţila jen zdravých, vitálních sazenic, předepsaných 

parametrů a osvědčených sadebních postupů. 

5) Doporučuji při dobré funkci břehových a doprovodných porostů pravidelnou 

prohlídku, provádění výchovných řezů a probírka porostů po celém jezeře. 

 

6.2.2 Využití vegetačního doprovodu 

Vyuţití vegetačních prvků (rostlin – např. rákos obecný – Phragmites australis, 

puškvorec obecný – Acorus calamus, aj.) pro opevňování břehů vodních cest má velké 

výhody. Především to je regenerační schopnost, téměř neomezená ţivotnost, estetický 

účinek. 

Význam těchto rostlin (viz výše uvedené) jako opevňovacího prvku tkví  

ve zmenšování energie vln způsobených plavidly, zajišťováním stability svahu  

pod hladinou, zajišťováním odolnosti svahu proti působení ledochodů. (Šlezingr, 

Úradníček, 2002)  
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7 Diskuse 

 

Hlučínské jezero má převáţně charakter antropogenní, i kdyţ jednotlivá rostlinná 

společenstva se vyvíjí a mají charakter přírodě blízké. 

V zadaném území nebyl zjištěn podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ţádný chráněný rostlinný druh.  

Před více neţ dvěmi – třemi lety hnízdil na Hlučínském jezeře významný pták racek 

bouřní, který byl chráněný. Hnízdil na ostrově uprostřed jezera a kvůli neukázněným 

rekreantům bohuţel jiţ není vidět. Tento důkaz potvrdil pan RNDr. Milan Kubačka 

z Natury Opavy spolu s jeho synem Jakubem Kubačkou. 

Ve své knize napsali: „Řeka Opava tisíce let meandrovala v Opavské níţině  

a vytvářela nánosy štěrků, písků, které byly pokryty úrodnou půdou. Na mnoha místech  

se těţil písek, téměř kaţdá obec měla svou pískovnu. Těţil se i štěrk na dně řeky Opavy  

a místa těţby se rozšiřovala. Tak vznikly štěrkovny, které byly pak zatopeny říční vodou. 

Jednou z největších je Hlučínské jezero, které nemá jen význam rekreační, ale výrazně 

ovlivňuje hlučínskou krajinu a ostatní vegetaci i po stránce klimatické díky koloběhu vod  

v malém vodním cyklu.“ (Kubačka, Kubačka, 2009) 

Rekreační vyuţívání zaplavených jam je po těţbě moţné a velmi často vyuţívané  

ať uţ organizovaně nebo spontánně. Zaplavené těţební jámy jsou významným přínosem 

pro vodní rekreaci občanů, tím spíše, ţe často leţí v blízkosti sídlištních aglomerací  

a představují tak výhodný objekt denní rekreace. Zaplavené těţební jámy se nacházejí  

v širokých nivách větších řek. (Hekera et al. 1990)  

Doposud bylo zjištěno, ţe na tomto území bylo provedeno agenturou ochrany 

přírody a krajiny (středisko Ostrava) částečný průzkum. Konkrétní posuzovaný záměr 

geobotanického průzkumu na tomto území a jednotlivých biotopech zcela chybí. 
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8 Závěr 

 

Cílem této diplomové práce bylo vypracovat přírodní poměry vymezeného území, 

podrobně fytocenologicky zmapovat reálnou vegetaci vodního sloupce, litorálu, příbřeţní 

zóny včetně lesních porostů v nejbliţším okolí vodní plochy. Bylo tedy podrobně 

provedeno fytocenologické snímkování a mapování reálné vegetace Hlučínského jezera.  

Fytocenologické hodnocení bylo klasifikováno s vyuţitím středoevropské  

a deduktivní metody společenstev. Jednotlivé syntaxomy byly zařazeny do asociací,  

i kdyţ u svazu Salicion triandrae některé diagnostické druhy chyběly z důvodu rozsáhlé 

plochy břehových porostů podél jezera. Při celkovém výzkumu bylo zjištěno, ţe dřeviny 

kolem břehu jezera patří do asociace Salicetum triandrae, litorál jezera patří z převáţné 

části do asociace Typhetum latifoliae a z menší části do asociace Phragmitetum communis, 

neudrţované louky do svazu Arrhenatherion Os. Calamagrostis epigejos. Třtina křovištní 

– Calamagrostis epigejos v tomto svazu převládala.  

Celkem bylo podrobně fytocenologicky zmapováno 59 snímků. Tyto jednotlivé 

snímky byly postupně zpracovány programem Microsoft Excel, databázovým programem 

TURBOVEG. Zhodnocení v programu JUICE se neprovedlo, protoţe nebyl dopracován 

expertní systém, který je důleţitý pro celkové zpracování dat z TURBOVEGU. 

V programu AutoCAD LT 2006 byla zhotovená mapa reálné vegetace Hlučínského jezera, 

která byla jedním z hlavních cílů této práce. 

Cílem této práce bylo také navrhnout řešení části obnovy litorálu a rákosových 

porostů spolu s návrhy řešení, které vedly ke zlepšení přírodní hodnoty jezera. Tyto návrhy 

vycházely z posouzení stávajícího stavu břehové a doprovodné vegetace. Byl proveden 

návrh vegetace doprovodné s jejím doporučením a vyuţitím. Také byl podrobně zpracován 

výskyt invazních druhů rostlin s jejich návrhy řešení (likvidace, redukce, zamezení výskytu 

a vysazování).  

V návrhové části jsem řešila obnovu litorálu zejména rákosových porostů,  

které vedou ke zlepšení přírodní hodnoty Hlučínského jezera. Všechny uvedené cíle byly 

splněny. 



Bc. Martina Drozdová: Mapa reálné vegetace Hlučínského jezera (Opava) 

 

2010  70 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       70 

  

K této práci byl zpracován fotoherbář a fotodokumentace, které jsou součástí příloh, 

dále mapa situační, mapa vymezeného území, mapa fytocenologických snímků a liniových 

transektů a mapa reálné vegetace Hlučínského jezera. 

 

S odkazem na zjištěné výsledky, které byly uvedeny v této práci, mohu konstatovat, 

ţe Hlučínské jezero a jeho okolní vegetace je z botanického a historického hlediska 

zajímavým územím, které je potřeba chránit a zachovat. 
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