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Anotace 

Na úvod diplomové práce jsem se věnoval charakteristice vybraného území. Jedná 

se o okres Frýdek-Místek a také CHKO Poodří, kudy také řeka Ondřejnice protéká. 

V následující kapitole jsou popsány jednotlivé přírodní poměry vymezeného území. Další 

část této diplomové práce je věnována invazi cizích druhů, se zaměřením na sledovaný 

druh, a to slunečnici hlíznatou (Helianthus tuberosus). Hlavní kapitola této práce je 

zaměřena na mapování a hodnocení (Helianthus tuberosus), s následným návrhem na 

opatření proti budoucímu, neţádoucímu poškozování přirozených společenstev.   

    

Klíčová slova: CHKO Poodří, řeka Ondřejnice, mapování, invazní druh,  Helianthus 

tuberosus. 

 

 

Summary 

At the begining of my thesis, I concentrated on characteristics of the selected area. 

This is the CHKO Poodří and district of Frýdek-Místek, where the river Ondřejnice flows 

through. Next chapter describes the different natural conditions of the selected area. 

Another part of this thesis is devoted to the invasion of alien species, with focusing on the 

one species, this is (Helianthus tuberosus). The main chapter of this thesis is focused on 

mapping and evaluation (Helianthus tuberosus), followed by proposals for measures 

against the future, unacceptable damage to natural communities. 

 

  

Keywords: CHKO Poodří, the river Ondřejnice, mappings, invasion of alien species, 

Helianthus tuberosus. 
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Seznam pouţitých zkratek 

CHKO   Chráněná krajinná oblast 

AOPK   Agentura ochrany přírody a krajiny 

ČR   Česká republika 

PP                            Přírodní památka 
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1. Úvod 

Úkolem této práce je zhodnotit výskyt invazního druhu slunečnice hlíznaté 

(Helianthus tuberosus) podél toku řeky Ondřejnice. Významnou součástí tohoto hodnocení 

je mapování samotné rostliny v nivě řeky Ondřejnice. Mapování bude probíhat na ţádost 

Správy CHKO Poodří se sídlem ve Studénce, jelikoţ na území CHKO Poodří je problém 

s touto invazní rostlinou i přes opětovné pokusy o její likvidaci. Je tedy nutné zamezit  

budoucímu šíření tohoto druhu.  

1.1. Vymezení základních pojmů 

Chráněné krajinné oblasti (CHKO) – jsou zachovalé a typické krajinné celky, 

krajinářsky působivé a atraktivní, ve kterých existují v harmonickém souladu i výsledky 

dlouhodobé lidské činnosti – zástavba, hospodaření i ostatní artefakty kulturních vlivů. 

Rozhodujícím atributem pro jejich vyhlášení je hodnota krajinářsko–estetická. 

V chráněných krajinných oblastech se ţije a hospodaří, ale formy a rozsah vyuţívání jsou 

určovány tak, aby krajinné i ostatní hodnoty území zůstaly zachovány. Na území ČR je 

v současné době 24 CHKO. (Friedl et al., 1991). (Převzato z BP, Kalina, 2009). 

„Pod pojmem „Kulm“ označujeme litofaciální vývoj uloţenin spodního karbonu, 

místy přecházející aţ do bazálních úrovní svrchního karbonu (spodního namuru)“ 

(Weissmannová a kol., 2004). 

  

Ekologická invaze – začíná zpravidla tak, ţe se do nového prostředí dostane malé 

mnoţství nepůvodních organismů nebo jejich diaspor. Malá populace je ovšem velmi 

náchylná k náhodným výkyvům prostředí a určitý parazit nebo predátor ji mohou okamţitě 

zničit (Storch, Mohulka, 2000). 

Glejové půdy (glej) – půdní typ, který vzniká na dnech údolí a v zamokřených 

sníţeninách v reliéfu, kde je hladina podzemní vody trvale v hloubce menší neţ 1 m pod 

povrchem. Za nepřístupu vzduchu v ní probíhají redukční procesy, jejichţ důsledkem je 

výskyt ţeleza ve formě dvojmocných oxidů, dávajících půdní hmotě zelenavé aţ modravé 

odstíny (Matějček et al., 2007). (Převzato z BP, Kalina, 2009). 
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Luţní lesy - Jedná se o porosty tvořené různými druhy listnatých stromů. Tyto 

porosty nalezneme většinou v nivách řek, kde dochází k zaplavování půd, jeţ jsou pro tyto 

lesy ideálním stanovištěm. V sušších polohách se vyskytuje tvrdý luh, který tvoří duby, 

jasany, jílmy. V oblastech dlouhodobějšího zaplavení najdeme měkký luh tvořen olšemi, 

topoly či vrbami (Friedl a kol, 1991).  

Zavlečené druhy: Archeofyty –  „zavlečené v posledních 5–7 tis. letech v období 

od počátku neolitického zemědělství do konce středověku“ (Vačkář D, 2005). (Převzato 

z BP, Kalina, 2009). 

         Neofyty – „zavlečené po objevení Ameriky, jeţ mělo zásadní 

vliv na globalizaci obchodu a znamenalo kvalitativní předěl v moţnostech, jeţ člověk 

poskytl organismům, které ho doprovázejí – di Castri 1989“ (Vačkář D, 2005). Převzato 

z BP, Kalina, 2009). 

 

Druhová diverzita – „je druhová rozmanitost společenstva. Posuzuje se především 

podle dvou stránek: druhová bohatost (podíl mezi počtem druhů a počtem jedinců)                    

a vyrovnanost (poměrné zastoupení jedinců mezi všemi druhy). Čím je vyšší diverzita                

v ekosystému, tím je ekosystém stabilnější“ (www.priroda.cz).  

Emise – uvolňování, resp. vypouštění znečišťujících látek do ovzduší, a to ze 

zdrojů přirozených nebo antropogenních (Činčura et.al., 1983). 

 Kryptopodzol – „půda podobající se semipodzolu, avšak vlivem orby je zastřeno 

původní členění horizontu A na subhorizonty A1 a A2, takţe se skládají pouze z horizontu 

Ap (ornice) a spodiny ( tj. horizontu B a C). Kryptopodzol je vyvinut převáţně na 

pískovcích, slídnatých břidlicích, ţulách, rulách ap.“ (Svoboda et. al., 1983).  

Morfogeneze – „vývoj morfologického znaku“ (Svoboda et. al., 1983).  

Varisky (variské vrásnění) – „hercýnské vrásnění, soubor tektonických pohybů 

v mladších prvohorách. Trval od devonu do permu“ (Činčura et.al., 1983). 

 Dešťový ron – „voda stékající po nakloněném zemském povrchu při dešťových 

sráţkách nebo tání sněhu. Po  krátkém plošném proudění se voda hromadí ve struţkách              

a vytváří v měkkých horninách systém struţek a rýh ve směru největšího spádu“ (Svoboda 

et. al., 1983). 
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Illimerické půdy (luvizemě) – tyto půdy jsou nejvíce zastoupeny v nadmořské 

výšce 250 - 500 m. Hlavním půdotvorným procesem je illimerizace. Tyto půdy nalezneme 

zejména v pahorkatinách a vrchovinách. Vznikaly z větší části pod kyselými doubravami              

a bučinami. Z hlediska zrnitostního členění se jedná o středně těţké a těţší půdy           

(Tomášek M., 2007).    

Illimerizace – půdotvorný proces, kdy dochází k ochuzování svrchní části                     

o částečky jílů, které jsou transportovány zasakující vodou do hlubších vrstev půdních 

horizontů (Tomášek M., 2007). 

Fluvizemě (nivní půdy) -  jedná se o velmi mladé půdy, barva profilu  je obvykle 

hnědá nebo šedohnědá. Půdotvorný substrát je tvořen výhradně říčními a potočními 

náplavy. Zejména se vyskytují v níţinách, kde vyplňují plochá dna údolí. Nejvíce pak 

podél větších toků. Reakce půdy se pohybuje mezi slabě kyselou aţ neutrální (Tomášek 

M., 2007).  

Intravilán – tento termín označuje zastavěnou část území obce (www. slovnik-

cizich-slov.abz.cz).  

Hydrofilní druh – je takový druh, který snáší vodu (www.priroda.cz). 
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2. Přírodní poměry 

Tato kapitola pojednává o jednotlivých přírodních podmínkách zájmového území. 

V prvních kapitolách je uvedena stručná charakteristika celého Moravskoslezského kraje. 

V následujících podkapitolách jsou jiţ specifikovány vymezená území a to okres Frýdek-

Místek a CHKO Poodří.  

2.1. Geologie 

Moravskoslezský kraj spadá podle regionálně-geologického dělení Českého 

masivu do moravskoslezské oblasti, kde nejstarší součástí je předdevonské krystalinikum, 

neboli brunovistalikum. Toto předdevonské krystalinikum se skládá z karbonských 

plutonitů a metamorfitů. 

V podloţí flyšového pásma a neogenní karpatské předhlubně Vnějších Západních 

Karpat jsou rozšířeny podstatné části předdevonského krystalinika. V Nízkém Jeseníku 

zaujímají sedimenty moravskoslezského kulmu rozsáhlou část této oblasti.  

Směrem od západu k východu vycházejí na povrch terénu čtyři základní 

litostratigrafické jednotky, a to: souvrství hornobenešovské, andělskohorské, hradecko-

kyjovické a moravičko. Moravskoslezský kraj je jednou z nejintenzivněji prozkoumané 

oblasti (Weissmannová a kol., 2004) 

2.1.1. Geologická charakteristika okresu Frýdek-Místek 

Celé území náleţí k Vnějším Západním Karpatám, které vznikly na konci třetihor 

alpínským vrásněním. Co se týče plošného rozsahu, tak největší část tohoto okresu zaujímá 

jednotka slezská. V této jednotce převaţují sedimenty godulského vývoje, a to ve stáří 

svrchní jury aţ svrchní křídy. Z podkladu slezské jednotky se ve formě tektonických oken 

třineckého a frýdlantského vynořuje podslezská jednotka. Působením erozí se v tektonické 

sníţenině Jablunkovské brázdy odkryly horniny podslezské jednotky v podobě                        

tzv. Jablunkovského tektonického okna.  

Na severu okresu v oblasti Vratimov-Šenov vystupují v malém zastoupení 

k povrchu miocénní sedimenty. Pod těmito miocenními sedimenty se vyskytují varisky, 

které jsou zvrásněny sedimenty karbonu fundamentu Českého masívu. Jelikoţ nikde na 
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území tohoto okresu nevycházejí autochtonní jednotky na povrch, tak jediná místa, kde 

byly zachyceny pomocí vrtů a důlních šachet bylo v oblastech Paskov a Staříč. 

Většinu povrchu v Moravské bráně, Podbeskydské pahorkatině, Ostravské pánvi              

a Jablunkovské brázdě pokrývají kvartérní sedimenty. A to ledovcové, proluviální, 

fluviální, lakustrivní, svahové a eolické. Z těchto jmenovaných patří k nejvýznamnějším 

sedimenty ledovcové (Weissmannová a kol., 2004). 

2.1.2. Geologická charakteristika CHKO Poodří 

„CHKO Poodří leţí na rozhraní dvou základních geologických celků naší republiky 

- Českého masívu a Západních Karpat. Samotná struktura Moravské brány je terciérního 

zaloţení. Třetihorní a starší horninové komplexy však nevycházejí nikde na povrch a jsou 

překryty sedimenty kvartéru, během něhoţ byl dotvářen současný reliéf krajiny. Celé 

území bylo v pleistocénu v přímém dosahu kontinentálního pevninského ledovce, který                 

v elsterském a výrazněji v sálském zalednění pokrýval většinu území. Před jeho čelem při 

postupu k jihu a později při definitivním posálském ústupu se usazovaly litologicky 

poměrně pestré glacilakustrinní a glacilafluviální sedimenty. Dále proběhla řada erozních          

a akumulačních fází a konečně v závěru pleistocénu (visel) se ukládaly eolické spraše 

překrývající téměř bezezbytku předchozí uloţeniny. V nivě následně docházelo k dalším 

erozím a sedimentacím fluviálních štěrků, které pak byly v holocénu postupně 

převrstvovány povodňovými hlínami, tvořícími dnešní povrch nivy “ 

(www.poodri.ochranaprirody.cz). (Převzato z BP, Kalina, 2009). 

2.2.  Geomorfologie 

Oblast Moravskoslezského kraje má rozmanitý reliéf, najdeme zde roviny, níţinné 

pahorkatiny a hornatiny Moravskoslezských Beskyd a Hrubého Jeseníku. Tato oblast 

spadá na severozápadě do provincie Česká Vysočina, do provincie Západních Karpat na 

jihovýchodě a malá část na severu do provincie Středoevropská níţina. 

Provincie Česká Vysočina obsahuje Krkonošsko-Jesenickou soustavu, ze které 

zasahuje do oblasti Moravskoslezského kraje Jesenická podsoustava. Jesenická 

podsoustava se nachází v severní a severozápadní části kraje a nalezneme zde členité 

hornatiny, vrchoviny a pahorkatiny. 
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Do provincie Západní Karpaty patří dvě soustavy, a to Vnější Západní Karpaty 

a Vněkarpatské sníţeniny. Ze soustavy Vnějších Západních Karpat zasahují na území kraje 

podsoustavy Západobeskydské  podhůří a Západní Beskydy. Ze soustavy Vněkarpatských 

sníţenin pak zasahují podsoustavy Západní a Severní Vněkarpatské sníţeniny.  

Pahorkatinný, vrchovinný a středohorský georeliéf Vnějších Západních Karpat je 

od České Vysočiny oddělen soustavou Vněkarpatských sníţenin.  

Provincie Středoevropská níţina zaujímá jen malou plochu v severní části 

Moravskoslezského kraje. Do této provincie náleţí soustava Středoevropských níţin 

zastoupena podsoustavou Slezské níţiny (Weissmannová a kol., 2004). 

2.2.1. Geomorfologická charakteristika okresu Frýdek-Místek 

Celý okres spadá z hlediska regionálně geomorfologického třídění georeliéfu ČR do 

provincie Západní Karpaty. Větší část tohoto okresu řadíme do soustavy Vnějších 

Západních Karpat. Hornatiny Moravskoslezských Beskyd na jihu okresu se skládají 

z převáţné části z ploše uloţených odolných hornin godulského příkrovu slezské jednotky. 

V jihozápadní části se nachází členitá Radhoštská hornatina s velkým počtem 

pseudokrasových jeskyň. Na severovýchodě leţí Lysohorská hornatina, které dominuje 

Lysá hora (1323,4 m n. m.). Příkrá severní část Moravskoslezských Beskyd se táhne podél 

podsoustavy Západobeskydského podhůří s niţším terénem (Weissmannová a kol., 2004). 
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Obrázek 1: Geomorfologické členění zájmového území, (www. geoportal.cenia.cz) 

Podčepky Podbeskydské pahorkatiny, Příborské pahorkatiny, Těšínské pahorkatiny 

a zalesněné Štramberské vrchoviny se vyznačují členitějším terénem (Weissmannová                

a kol., 2004). 

2.2.2. Geomorfologická charakteristika CHKO Poodří 

Z geomorfologického hlediska můţeme CHKO Poodří zařadit následujícím 

způsobem:  

Provincie: ZÁPADNÍ KARPATY 

Soustava: VNĚKARPATSKÉ SNÍŢENINY 

Podsoustava: Západní Vněkarpatské sníţeniny 

Celek: MORAVSKÁ BRÁNA 

Podcelek: Oderská brána 

Okrsek: Oderská niva 

  Bartošovická pahorkatina 

  Klimkovická pahorkatina 
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Bartošovická pahorkatina svým terasovým svahem spolu s částí terasové plošiny 

výrazně ohraničuje okraj nivy po celé její délce. Akumulační činností pravostranných 

přítoků Odry a sedimentací sprašových hlín vznikl velmi příkrý svah, který převyšuje nivu 

o 15–20 m. Terasový svah se v důsledku boční i hloubkové eroze, dešťového ronu                     

a sesuvných pohybů mění v pestrý reliéf. 

Klimkovická pahorkatina tvoří severozápadní okraj nivy. Mírný terasový svah 

přechází do roviny údolní nivy. Jiţně od Hladkých Ţivotic a kolem břehů rybníka 

Podhorník je tento svah výraznější (www.poodri.ochranaprirody.cz). 

 

2.3. Klimatologie 

Moravskoslezský kraj se vyznačuje značným proměnlivým počasím. Významně se 

na tom podílí jak vysoká nadmořská výška, tak vystavení účinkům meziodálního proudění 

vzduchu v severních a jiţních oblastech. Člověk je díky průmyslovým aktivitám 

i odlesňováním v kraji významným klimatotvorným činitelem. 

Vlivem těchto antropogenních zásahů dochází ke změnám podnebí velkých měst              

a průmyslových aglomerací v Moravskoslezském kraji dochází ke sníţení počtu dní se 

sněţením, zvýšení teploty vzduchu, stoupá znečištění atmosféry v přízemních vrstvách,              

a dochází i ke vzniku smogových situací.  

V Moravskoslezském kraji jsou podle Quitta, E. (1971) zastoupené jak chladné, tak 

mírně teplé klimatické oblasti. Hornatiny Vnějších Západních Karpat a Jeseníků se řadí do 

chladné klimatické oblasti. Ta se vyznačuje velmi krátkým, mírně chladným, vlhkým 

létem. Jaro je zde mírně chladné aţ chladné, podzimní období je mírně chladné. Zima je 

zde dlouhá, chladná s dostatkem sněhové pokrývky. V lednu je průměrná teplota od -3 aţ          

-7 °C s průměrným počtem mrazových dní 140 aţ 180. V měsíci červenci je průměrná 

teplota 12 aţ 16 °C.  

Ostravská pánev leţí v mírně teplé klimatické oblasti, která se vyznačuje dlouhým 

létem, které je suché a teplé. Jaro a podzim jsou mírně teplé, a zima je mírně teplá, suchá 

s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná teplota vzduchu je v lednu -2 aţ -4 °C, 

a v červenci 16 aţ 18 °C. Průměrná roční teplota vzduchu je na Lysé hoře 2,6 °C. 



 Dominik Kalina: Hodnocení výskytu Helianthus tuberosus v nivě řeky Ondřejnice 

2011                                                 9 

Nejteplejším měsícem je červenec, nejchladnějším pak leden. V nejniţších polohách 

regionu převládá jihozápadní aţ severovýchodní směr větru. Ostravsko se řadí spolu 

s Prahou k oblastem, které mají nejvíce znečištěné ovzduší (Weissmannová a kol., 2004). 

 

Tabulka 1: Charakteristiky klimatické oblasti MT10 (dle Quitt, 1971 in Weissmannová, 2004) 

Klimatické charakteristiky Klimatická oblast MT10 

Počet letních dní 40-50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 140 - 160 

Počet mrazových dnů 110 - 160 

Počet ledových dnů 30 - 40 

Průměrná teplota v lednu -2 - -3 

Průměrná teplota v červenci 17 – 18 

Průměrná teplota v dubnu 7 – 8 

Průměrná teplota v říjnu 7 – 8 

Průměrný počet dnů se sráţkami 1 mm a více 100 – 120 

Sráţkový úhrn ve vegetačním období 400 – 450 

Sráţkový úhrn v zimním období 200 – 250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 – 60 

Počet dnů zamračených 120 – 150 

Počet dnů jasných 40 - 50 

2.3.1. Klimatologická charakteristika okresu Frýdek-Místek 

Podle Quitta, E. (1971) se řadí severozápadní část tohoto okresu k mírně teplé 

klimatické oblasti MT10. Léto je dlouhé teplé a mírně suché, zima je naopak krátká, suchá 

s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná roční teplota je zde okolo 8 °C. 

Směrem na jihovýchod tohoto okresu je mírně teplá klimatická oblast se stoupající 

nadmořskou výškou vystřídána chladnější a vlhčí klimatickou oblastí, která je typická 

krátkým, mírně chladným létem a velmi dlouhou, chladnou zimou s dlouhým trváním 

sněhové pokrývky. Území kolem nejvyšších vrcholů Moravskoslezských Beskyd jsou 

mnohem chladnější (Weissmannová a kol., 2004). 
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Obrázek 2: Klimatické oblasti dle E. Quitta, M 1:100 000, (http://janpivec.wz.cz) 
 

2.3.2. Klimatologická charakteristika CHKO Poodří 

Průměrná roční teplota se zde pohybuje mezi  7 - 8,5 °C. Délka vegetační doby trvá        

140-160 dnů. Průměrné roční sráţky tvoří 600–800 mm a roční průměrná oblačnost je 

60 %. Průměrné sráţky vegetačního období tvoří 400–500 mm a průměrné teploty 

vegetačního období se pohybují v rozmezí 14 – 16 °C. Průměrná celková výška sněhu 

spadlého za rok: 75-100 cm. Průměrný úhrnný roční výpar: 450-500 mm 

(www.poodri.ochranaprirody.cz). 

2.4. Hydrologie 

Řeka Odra pramení v podcelku Nízkého Jeseníku a to v nadmořské výšce 632 m. 

Moravskoslezský kraj náleţí z převáţné části k povodí horního toku Odry. Českou 

Republiku řeka Odra opouští na soutoku s řekou Olší.  

Z hydrologického hlediska má povodí dvě specifické části, a to rozsáhlejší 

jesenickou a beskydskou část, která zaujímá menší plochu. Z Nízkého Jeseníku řeka Odra 

protéká Vněkarpatskými sníţeninami. Hlavními přítoky z jesenické části jsou levostranná 

Opava s Moravicí, a z beskydské části je to pravostranná Ostravice a Olše. Tyto přítoky 

vytváří s řekou Odrou kostru hydrografické sítě, která se sbíhá v Ostravské pánvi. Jiţní 

http://janpivec.wz.cz/
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část CHKO Beskydy náleţí povodí Bečvy, a do okresu Nový Jičín zasahuje velmi malou 

částí. 

Okres Bruntál náleţí v jiţní části k povodí Moravy. Tu odvodňuje Trusovický 

rybník, Bystřice a levostranný přítok Oskava.  

Průměrný odtok povodí Odry nad Olší přesahuje 10 l s
-1

.km
-2 

. Řeka Opava protéká 

v povodí Odry oblastí, která je nejchudší na sráţky (pod 600 mm/rok). Odra není v Nízkém 

Jeseníku, ani v Oderské bráně vystavena přílišnému tlaku z hlediska antropogenního 

působení. Ovšem po vtoku do Ostravské pánve protéká velmi industrializovanou částí 

povodí (Weissmannová a kol., 2004). 

2.4.1. Hydrologická charakteristika okresu Frýdek-Místek 

Řeky Ostravice a Olše odvodňují okres Frýdek-Místek. Ovšem patří zde i celé 

povodí Ondřejnice, coţ je pravostranný přítok řeky Odry. Ostravice vzniká na soutoku Bílé 

a Černé Ostravice. Ve výšce 850 m n. m. pramení jihozápadně od Súlova Černá  Ostravice, 

a Bílá Ostravice pak pramení v nadmořské výšce 652 m n. m., a to severovýchodně od 

vrcholu Vysoká. 

Z Radhošťské hornatiny je hlavním levostranným přítokem Čeladenka a ústí do 

Ostravice u Frýdlantu nad Ostravicí. V Paskově ústí do Ostravice Olešná, jeţ je dalším 

levostranným přítokem.  

Morávka a Lučina patří mezi větší pravostranné přítoky, kde Morávka pramení 

v Súlově a Lučina na severozápadních svazích Prašivé. 

Na území České Republiky vtéká řeka Olše nad Bukovcem a okres Frýdek-Místek 

opouští pod Třincem. Mezi největší levostranné přítoky se řadí Lomná, Tyra, Ropičanka                

a Stonávka. Pravostranné přítoky Olše jsou Sluchová, Radvanov, které odvodňují západní 

část Slezských Beskyd. V podbeskydské pahorkatině pramení Ondřejnice, a do Odry se 

vlévá u Proskovic (Weissmannová a kol., 2004). 
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              Obrázek 3: Vodohospodářská mapa, 1:500 000 se zakresleným zájmovým územím, 

(www.heis.vuv.cz) 

2.4.2. Hydrologická charakteristika CHKO Poodří 

Zachovaný vodní reţim dává CHKO Poodří její výjimečnost. Odra a její přítoky 

nejsou ovlivněny antropogenními zásahy, a tak má Odra moţnost vytvářet meandry, ze 

kterých se postupně stávají mrtvé ramena a opět vznikají nové meandry. Meandrem 

označujeme říční zákruty vytvořené boční erozí řeky, kdy dochází k vymíláním břehů na 

jedné straně a usazováním na straně druhé  (www.poodri.ochranaprirody.cz). 
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             Obrázek 4: Ukázka meandrující řeky Odry, ( www.mesto-bohumin.cz) 

2.5. Pedologie 

Východní a západní část Moravskoslezského kraje se od sebe výrazně liší svým 

georeliéfem, odlišným horninovým podloţím a geomorfologickým vývojem. Půda je 

v tomto území ovlivněna krom přírodních činitelů (podnebí, vegetace, atd.) také zásahy 

lidské činnosti a dálkovým transportem emisí. Na metamorfovaných horninách v Hrubém 

Jeseníku a na flyši Moravskoslezských a Slezských Beskyd se vyskytují ve značném 

mnoţství hlinitopísčité a písčitohlinité půdy, jejichţ obsah skeletu se pohybuje mezi 10-

50 %. Jílovitohlinité půdy převládají ve vrchovinách (Nízký Jeseník). S klesající 

nadmořskou výškou, v částech Ostravská pánev a Moravská brána se vyskytují půdy 

hlinité. Acidifikace kyselými dešti mění chemismus půd, a tím se podílí na vývoji půd 

v tomto regionu. Kontaminace půdy těţkými kovy probíhají na mnoha místech. Mezi 

hlavní těţké kovy z průmyslových provozů na Ostravsku a polském Horním Slezsku patří 

olovo, kadmium, zinek aj. 

V nadmořských výškách nad 1100 m (horské oblasti Moravskoslezských Beskyd, 

Hrubého Jeseníku) patří k hlavním typům půd horské podzoly, které se zde postupně 

vyvinuly na kyselých metamorfovaných horninách a břidlicích. V níţe poloţených 

oblastech se vyskytují kryptopodzoly a vznikly na podobném podloţí jako podzoly. 

V oblastech, kde se nachází velký počet vodních toků, pramenišť nalezneme 

glejové půdy. Na jihu Novojičínska, Opavska a ve východní části okresu Bruntál se na 

bezkarbonátových flyšových břidlicích, pískovcích a drobách vyvinuly především kyselé 

aţ silně kyselé hnědé půdy procesem morfogeneze. V Podbeskydské pahorkatině, 
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okrajových oblastech Ostravské pánve zaujímají celkem velkou část plochy illimerické 

půdy. Z těchto půd se zde nejvíce vyskytují luvizemě. V severní části okresu Opava a na 

Hlučínsku se nacházejí hnědozemě, které zde zaujímají menší plochu území. Oblasti podél 

větších toků (Odra, Opava, Olše aj.) jsou lemovány úzkými pruhy fluvizemí. 

Většina půd v Moravskoslezském kraji je ovlivněna následně poznamenána 

v důsledku zemědělství. V horských oblastech ještě navíc také procesem odlesňování 

(Weissmannová a kol., 2004). 

 

Obrázek 5: Mapa klasifikace půd podle TKSP kudy protéká řeka Ondřejnice, (www.geoportal.cenia.cz) 

  

 Červenými šipkami je na této mapě vyznačen tok řeky Ondřejnice, kde probíhalo 

mapování slunečnice hlíznaté (Helianthus tuberosus). 

2.5.1. Pedologická charakteristika okresu Frýdek-Místek 

Na svahovinách bezkarbonátových aţ karbonátových flyšových pískovců v oblasti 

jiţní, východní a středohorské části okresu dominují půdy typu kambizemí (kambizem 

typická je zde zastoupena ve větší míře neţ kambizem pseudoglejová). V územích 

Třinecké brázdy a západní části Frenštátské brázdy, na kterých se nacházejí větší toky 
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nalezneme fluvizemě, které se liší různým stupněm oglejení, např. v údolí Olše, Morávky, 

Ondřejnice se nachází fluvizem glejová a fluvizem typická. 

Mezi nivami Morávky a Ostravice se na polygenetických hlínách, které jsou 

obohaceny eolickou a štěrkovitou příměsí se vytvořil pseudoglej typický, a to na poměrně 

velkých plochách. V Podbeskydské pahorkatině se na sprašových hlínách tvoří ve větším 

zastoupení luvizem pseudoglejová (Weissmannová a kol., 2004). 

2.5.2. Pedologická charakteristika CHKO Poodří 

Klimatické podmínky, geologická stavba a morfologie terénu určují pedologické 

poměry. CHKO Poodří můţeme rozdělit na dva celky. 

Prvním celkem je Hlavní terasa Odry a jejich přítoků – nacházejí se zde oglejené 

půdy, vznikající na sprašových hlínách, které jsou zamokřeny jen krátkodobě. 

Agronomická hodnota a fyziologické vlastnosti oglejených půd jsou dobré.  

Druhým celkem je Oderská niva - jelikoţ je zde zvýšená hladina podzemní vody, 

tak se zde vyskytují nivní půdy lehčí aţ středně těţké, nivní půdy glejové středně těţké, 

nivní půdy glejové těţké aţ velmi těţké na aluviálních a  nivních sedimentech 

(www.poodri.ochranaprirody.cz). 

2.6. Flóra 

Geografická poloha Moravskoslezského kraje určuje rozmanitost vegetace tohoto 

území. Potenciální přirozená lesní vegetace je podmiňována faktory jako, geologický 

substrát, klimatické vlivy, půdní poměry, aj. 

V údolních nivách řek se převáţně vyskytují druhově bohaté střemchové jasaniny 

(Pruno-Fraxinetum), kde dominuje jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), lípa malolistá (Tilia 

cordata), olše lepkavá (Alnus glutinosa), dub letní (Quercus robur), a také se zde 

vyskytuje střemcha obecná (Padus avium), která je spolu s brslenem evropským 

(Euonymus europeaeus) součástí keřového patra. Mezi vegetaci tvořící bylinné patro patří 

mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium) (viz. obrázek 6), bršlice kozí noha 

(Aegopodium podagraria), řeřišnice hořká (Cardamine amara), které se řadí mezi 

hydrofilní aţ mezofilní lesní druhy. 
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Obrázek 6: Mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), (Autor: Dominik Kalina, 2010) 

 

Na svazích Podbeskydské pahorkatiny podél lesních potůčků se na podmáčených 

hnědozemích vyskytuje ostřice lesní (Carex sylvatica), ostřice řídkoklasá (Carex remota), 

přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), kde ve stromovém patře dominuje jasan ztepilý 

(Fraxinus excelsior) nebo olše lepkavá (Alnus glutinosa).  

Na hnědozemních fluvizemích v široké nivě Odry se zachovaly porosty  jílmových 

doubrav (Querco-Ulmetum), kde dominuje dub letní (Quercus robur), hojně jsou 

zastoupeny jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), jílm vaz (Ulmus laevis), lípa malolistá (Tilia 

cordata), a v menším poměru javor babyka (Acer campestre) a habr obecný (Carpinus 

betulus). Keřové patro je tvořeno bezem černým (Sambucus nigra), řešetlákem počistivým 

(Rhamnus cathartica) spolu se svídou krvavou (Swida sanguinea) a kalinou obecnou 

(Viburnum opulus). V předjaří se v bylinném podrostu vyskytuje sněţenka podsněţník 

(Galanthus nivalis), orsej jarní (Ficaria verna), dymnivka dutá (Corydalis cava) nebo 

kyčelnice ţláznatá (Dentaria glandulosa). Z jarního aspektu dominuje populace česneku 

medvědího (Allium ursinum), která je později vystřídána baţankou vytrvalou (Mercurialis 

perenis), kopřivou dvoudomou (Urtica dioica), zvonkem kopřivolistým (Campanula 

trachelium), lilií zlatohlávek (Lilium martagon). 

V okolí Kravař a Šťáblovic, které spadá do Opavské pahorkatiny, jsou půdy hlinité 

a kyselé, na kterých jsou ze stromového patra zastoupeny převáţně duby letní (Quercus 



 Dominik Kalina: Hodnocení výskytu Helianthus tuberosus v nivě řeky Ondřejnice 

2011                                                 17 

robur), najdeme zde i břízu bělokorou (Betula pendula), topol osiku (Populus tremula), 

z jehličnanů pak borovici lesní (Pinus sylvestris) a smrk ztepilý (Picea abies). Na tvorbě 

keřového patra se podílí nejvíce krušina olšová (Frangula alnus). V podrostu tohoto patra 

najdeme bezkolenec rákosovitý (Molinia arundinacea), vrbinu obecnou (Lysimachia 

vulgaris), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea) nebo hasivku orličí (Pteridium 

aquilinium). 

Horský aţ podhorský stupeň je tvořen lesní klimaxovou vegetaci bučiny                        

a jedlobučiny. V západní části Moravskoslezského kraje nalezneme na humózních 

stanovištích bučiny s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum). Na vrcholech 

Smrku, Lysé hory, Kněhyně rostou porosty třtinových smrčin (Calamagrostio villosae-

Piceetum). Suťové lesy jsou porosty lesů na strmých kamenitých svazích. Ve stupni 

dubohřabin se vyskytuje habr obecný (Carpinus betulus), lípa velkolistá (Tilia 

platyphyllos) spolu s javorem babykou (Acer campestre). Bylinné patro tohoto stupně je 

zastoupeno baţankou vytrvalou (Mercurialis perennis), kapradinou laločnatou 

(Polystichum aculeatum), kakostem smrdutým (Geranium robertianum), samorostlíkem 

klasnatým (Actaea spicata). Na mezofilních stanovištích nalezneme kromě ovsíku 

vyvýšeného (Arrhenatherum elatius) také druhy, které se běţně vyskytují na loukách, např. 

jetel luční (Trifolium pratense), kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) nebo zvonek 

rozkladitý (Campanula patula). 

Ve východní části Moravskoslezského kraje jsou na vlhčích pahorkatinách 

rozšířeny louky, na kterých roste len počistivý (Linum catharticum), pupava bezlodyţná 

(Carlina acaulis), vítod obecný (Polygala vulgaris) a mochna nátrţník (Potentilla erecta). 

Jiţní oblast regionu v Moravské bráně osídlují některé meridionální geoelementy              

a subtermofyty mezi které patří voskovka menší (Cerinthe minor), kostřava sivá (Festuca 

pallens), hladýš širolistý (Laserpitium latifolium) (viz. obrázek 7), ţebříček sličný 

(Achillea nobilis) (Weissmannová a kol., 2004). 
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Obrázek 7: Hladýš širolistý (Laserpitium latifolium), (www.kvetiny.atlasrostlin.cz) 

 

2.6.1. Flóra okresu Frýdek-Místek 

Frýdeckomístecko se vyznačuje dubobukovým a bukovým vegetačním stupněm. 

Převládá zde orná půda, pastviny, louky. V lesích převládají lipové dubohabřiny (Tilio-

Carpinetum), jejichţ bylinné patro je pestré. Najdeme zde ptačinec hajní (Stellaria 

holostea), sasanku hajní (Anemonoides nemorosa), kokořík mnohokvětý (Polygonatum 

multiflorum), mařinku vonnou (Galium odoratum), lipnici hajní (Poa nemoralis). 

Luţní lesy podél toků jsou reprezentovány střemchovými jaseninami (Pruno-

Fraxinetum), ve kterých se v současné době vyskytují invazní druhy, především netýkavka 

ţláznatá (Impatiens glandulifera), křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis)                  

a křídlatka japonská (Reynoutria japonica). Bylinné patro je zastoupeno dymnivkou dutou 

(Corydalis cava), prvosenkou vyšší (Primula elatior), plícníkem tmavým (Pulmonaria 

obscura), škardou bahenní (Crepis paludosa) nebo přesličkou lesní (Equisetum 

sylvaticum). 

V PP Kamenná u Staříče můţeme najít len ţlutý (Linum flavum), zvonek klubkatý 

(Campanula glomerata), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), které se řadí mezi 

teplomilnou květenu. V nadmořské výšce od 600-900 m převládají květnaté bučiny 

s kyčelnicí ţláznatou (Dentario glandulosae-Fagetum). V horských polohách nad 900 m n. 

m. převaţuje smrková bučina (Calamagrostio villosae-Fagetum). Bylinné patro je v těchto 

polohách druhově chudé (Weissmannová a kol., 2004). 
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2.6.2. Flóra CHKO Poodří 

V CHKO Poodří se vyskytují louky, mrtvá ramena, lesy a rybníky, a tím má tato 

oblast pestrou skladbu květeny. 

Dle výskytu lesních společenstev se CHKO Poodří řadí k nejméně lesnatým 

oblastem. Hojně se zde vyskytuje lípa srdčitá (Tilia cordata), jasan ztepilý (Fraxinus 

excelsior), habr obecný (Carpinus betulus), či dub letní (Quercus robur), coţ jsou 

společenstva tvrdých luhů.  

 Ze zástupců jarního aspektu se zde vyskytuje orsej jarní (Ficaria verna), sněţenka 

podsněţník (Galanthus nivalis), česnek medvědí (Allium ursinum), dymnivka dutá 

(Corydalis cava) a sasanka hajní (Anemone nemorosa). 

Z hlediska náročnosti na vlhkost jsou ovsíkové louky nejméně náročné, coţ 

poskytuje podmínky pro výskyt škardy dvouleté (Crepis biennis), ovsíku vyvýšeného 

(Arrhenatherum elatius), zvonku rozkladitého (Campanula patula) i kopretiny bílé 

(Leucanthemum vulgare).  

Psárkové louky jsou méně náročná místa, kde nalezneme psárku luční (Alopecurus 

pratensis), kohoutkem lučním (Lychnis flos-cuculi), kostřavou luční (Festuca pratensis), 

krvavcem totenem (Sanguisorba officinalis). Mezi méně náročná místa z hlediska vlhkosti 

patří i pcháčová společenstva, nebo některé druhy lakušníků nacházejí vhodné stanoviště 

v tůních a mrtvých ramenech. Mezi nejvlhčí místa patří terénní sníţeniny, kde roste ostřice 

štíhlá (Carex acuta) a ostřice pobřeţní (Carex riparia).  

Mrtvá ramena a tůně jsou vhodné stanoviště pro růst stulíku ţlutého (Nuphar lutea) 

nebo ţebratky bahenní (Hottonia palustris) (www.poodri.ochranaprirody.cz). 

2.7. Fauna 

Podle biogeografického hlediska patří Moravskoslezský kraj k nejsloţitějším na 

území ČR. Na území ČR se rozlišují čtyři biogeografické podprovincie, z nichţ tři 

podprovincie jsou v tomto regionu zastoupeny. Chybí zde pouze panonská podprovincie, 

coţ má za následek ochuzení suchomilných a teplomilných ţivočišných druhů. Z těchto 

ţivočišných druhů zasahují do niţších poloh jednotlivé subxerotermní druhy. Ze zástupců 

polostepních druhů se zde vyskytuje údolníček ţebrovaný (Vallonia costata) a údolníček 

drobný (Vallonia pulchella). 
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S některými teplomilnými druhy hmyzu se můţeme setkat v nejjiţnějších částech 

tohoto regionu. Některé z nich se udrţely na xerotermních stanovištích (Krnovsko, 

Hlučínsko). Jsou to např. střevlík Bembidion pygmaeum, tesaříci Calamobius filum                  

a Arhopalus ferus. Z motýlů je to např. soumračník slézový (Carcharodus alceae), 

hnědásek květelový (Melitaea didyma) nebo modrásek rozchodníkový (Scolitantides 

orion). Na Novojičínsku se z teplomilných druhů pavouků vyskytuje např. skálovka 

Drassyllus praeficus, slíďák Alopecosa trabalis. V lesích se z teplomilných druhů 

vyskytuje např. ostruháček dubový (Neozephyrus quercus), zlatohlávek Liocola lugubris               

a stuţkonoska úzkopasá (Catocala promissa). 

Polonská podprovincie je specifickou pro Moravskoslezský kraj, jejím hlavním 

centrem je Pooderský bioregion v nivě Odry. Níţiny této podprovincie jsou chladnější neţ 

níţiny Panonské podprovincie uvnitř Karpat, coţ má za následek chudší druhové spektrum 

fauny. Výrazným druhem savců této podprovincie je myšice temnopásá (Apodemus 

agrarius) (viz. obrázek 8). Co se týče bezobratlých ţivočichů, tak mají mnohem větší 

specificitu. Mezi endemické formy ţíţal a měkkýšů patří sklovatka rudá (Daudebardia 

rufa), vřetenovka opavská (Cochlodina cerata opaviensis) a sklovatka krátkonohá 

(Daudebardia brevipes). Z hmyzích zástupců je nejvýznamnější soumračník severní 

(Carterocephalus silvicolus).  

 

Obrázek 8: Myšice temnopásá (Apodemus agrarius), (foto Anděra, www.naturfoto.cz) 
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Celý Moravskoslezský kraj je Polonskou podprovincií rozdělen v severojiţním 

směru mezi dvě horské soustavy, západní Beskydy na východě a Jeseníky na západě. 

Soustava Jeseníky patří z biogeografického hlediska k hercýnské  podprovincii, soustava 

Západní Beskydy pak ke Karpatské podprovincii. Nejvyšší polohy těchto dvou soustav 

vytvářejí rozdílné bioregiony, Beskydský a Jesenický. V obou těchto bioregionech se 

vyskytuje velký počet druhů, které jsou ekologicky méně náročné a široce rozšířené. 

V rozsáhlých lesích ţijí velké šelmy, např. rys ostrovid (Lynx lynx), medvěd hnědý (Ursus 

arctos), vlk (Canis lupus). Z netopýrů se v těchto horských oblastech vyskytuje netopýr 

severní (Eptesicus nilssonii).  

V Jesenickém bioregionu jsou typickými druhy ptáků linduška horská (Anthus 

spinoletta), kterou najdeme na loukách, a na skalních útvarech pak najdeme pěvušku 

podhorní (Prunella collaris). Dále v těchto horských oblastech ţije tetřev hlušec (Tetrao 

urogallus), jeřábek lesní (Bonasa bonasia). Pouze v lesích Západních Beskyd můţeme 

najít strakapouda bělohřbetého (Dendrocopus leucotos) a datlíka tříprstého (Picoides 

tridactylus) (viz. obrázek 9).  

 

Obrázek 9: Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) , zástupce ptáků Jesenického bioregionu 

(foto Dudáček, www.ptaci.net) 
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Horské a podhorské říčky tohoto regionu obývají jepice, chvostíci a pošvatky. 

Z řádu dvoukřídlých je to např. číhalka Atherix marginata, ze síťokřídlých strumičník 

zlatooký (Osmylus fulvicephalus) (Weissmannová a kol., 2004). 

2.7.1. Fauna okresu Frýdek-Místek 

Ve Slezských Beskydech ţije rys ostrovid (Lynx lynx), výskyt medvěda hnědého 

(Ursus arctos) a vlka (Canis lupus) není příliš častý. V horských lesích můţeme narazit na 

strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos leucotos), kosa horského (Turdus torquatus), 

datlíka tříprstého (Picoides tridactylus). 

Mezi vzácné druhy niţších poloh patří blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) a sova 

pálená (Tyto alba). Od nadmořské výšky 280 m aţ po 1000 m obývá ještěrka ţivorodá 

(Zootoca vivipara) téměř celý okres Frýdek-Místek. V tomto okrese najdeme oba druhy 

jeţků, a to jeţka západního (Erinaceus europaeus) i jeţka východního (Erinaceus 

concolor). 

Neregulované úseky větších řek, především Ostravice a Morávky, osídlují 

stenotopní druhy brouků, např. střevlíkovití - Perileptus areolatus, Nebria picicornis                     

a mnoho dalších. Na zbylých částech původních slatinišť zachovalé na opuštěných říčních 

terasách nalezneme váţku tmavoskvrnou (Leucorrhinia rubicunda) a váţku jasnoskvrnou 

(Leucorrhinia pectoralis). Podél řek a potoků se velmi hojně vyskytuje strumičník 

zlatooký (Osmylus fulvicephalus). V řekách je dominantní rybou pstruh potoční obecný 

(Salmo trutta m. fario).  Ojediněle migruje po řece Olši z Polska na Karvinsko bobr 

evropský (Castor fiber). Do niţších částí tohoto okresu zasahuje po řekách Morávka, Olše 

a Stonávka rozsáhlá populace vydry říční (Lutra lutra) (Weissmannová a kol., 2004). 

2.7.2. Fauna CHKO Poodří 

CHKO Poodří je bohaté na výskyt bezobratlých ţivočichů. Odra zde poskytuje 

podmínky pro výskyt vzácných druhů, např. velevruba tupého (Unio crassus) a škeble 

ploché (Pseuanodonta complanata).  

Váţky zde zajišťují kvalitu mokřadních a vodních biotopů. Vyskytuje se zde na 36 

druhů váţek, např. váţka červená (Crocothenis erythraea), váţka jiţní (Sympetrum 
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fouscolonibei). Dále váţka bělořitná (Orthetrum albistylum) i váţka čtyřskvrnná (Libellula 

quadrimaculata). 

Obojţivelníci tvoří z obratlovců nejhojnější skupinu. Hojně se zde vyskytuje 

populace skokana skřehotavého (Rana ridibunda) a skokana zeleného (Rana esculenta).  

V ekosystému údolní nivy Odry jsou ideální podmínky k rozmnoţování všech druhů. 

Čolek obecný (Triturus vulgaris) nebo skokan ostronosý (Rana arvalis) zde vytváří 

nadmíru dobré populace. Mezi nejhojnější plazy patří vzhledem k hojnému výskytu ţab 

uţovka obojková (Natrix natrix) a uţovka podplamatá (Natrix tessellata). 

Z hlodavců se zde vyskytuje veverka obecná (Sciurus vulgaris), hraboš polní 

(Microtus arvalis), hryzec vodní (Arvicola terrestris), křeček polní (Cricetus cricetus), 

Zástupce hmyzoţravců zde zastupuje jeţek východní (Erinaceus coucolor) a jeţek 

západní (Erinaceus europaeus). Dále rejsek malý (Sorex minutus) či krtek obecný (Talpa 

europaea) (převzato a upraveno: AOPK ČR; www.poodri.ochranaprirody.cz). 
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3. Řeka Ondřejnice 

Protéká územím okresu Frýdek-Místek, které má z geologického hlediska různé 

podloţí. Nedaleko PR Skalka začíná řeka Ondřejnice svůj tok, kde se nacházejí převáţně 

mezozoické mořské a flyšové sedimenty, zejména jílovcové aţ jílovcovo-pískovcové 

flyšové vývoje. Střídají se zde vápnité a nevápnité horniny (jílovce, jíly, pískovce, 

prachovce, uhlí, slepence, písčité vápence), (viz. obrázek 11 a 12) (Weissmannová a kol., 

2004).  

Obrázek 10: Řeka Ondřejnice v podzimním slunném období, (Autor: Dominik Kalina, 2010) 
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Obrázek 11: Geologická mapa Moravskoslezského kraje, (Weissmannová a kol., 2004) 

 

Červenou čárou je na tomto obrázku vyznačen tok řeky Ondřejnice, kde probíhalo 

mapování slunečnice hlíznaté (Helianthus tuberosus).  
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Obrázek 12: Legenda geologického dělení k obrázku 10, (Weissmannová a kol., 2004) 

 

Na větší části území, kudy řeka Ondřejnice protéká, se nachází převáţně 

pískovcový vývoj, dochází zde ke střídání pískovců a jílovců, kdy převaţují pískovce. 

V menší míře se zde také vyskytuje příkrovový násun slezské jednotky, dále svahové 

sedimenty (písčito-jílovité aţ hlinito-kamenité). Také se zde střídají pískovce a jílovce 

s převahou pískovců ovšem ze skupiny převáţně paleogenních a svrchnokřídových, 

mořských, flyšových sedimentů. Neţ Ondřejnice dosáhne území CHKO Poodří, nachází se 

na podloţí eolických sedimentů (spraše a sprašové hlíny), také na fluviálních sedimentech 

(písčité štěrky a štěrky říčních teras). Po dosaţení hranice CHKO Poodří má Ondřejnice 

jako podloţí fluviální a deluviofluviální sedimenty (štěrky, jíly, povodňové hlíny, písčité 

jíly).  

Z regionálního geologického členění se tok řeky Ondřejnice řadí mezi Flyšové 

pásmo Západních Karpat na Moravě, kde z větší části náleţí slezské příkrovové jednotce             

a zbylá část oblasti, která zahrnuje CHKO Poodří, náleţí podslezské příkrovové jednotce 

(Weissmannová a kol., 2004). 
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Geomorfologické členění oblasti, kudy řeka Ondřejnice protéká (viz obrázek 13) 

(Weissmannová a kol., 2004): 

Provincie: ZÁPADNÍ KARPATY 

Soustava: VNĚKARPATSKÉ SNÍŢENINY 

Podsoustava: Západní Vněkarpatské sníţeniny 

Celek: MORAVSKÁ BRÁNA 

Podcelek: Oderská brána 

Okrsek: 8a-4b-c Oderská niva 

  8a-4b-d Bartošovická pahorkatina 

Soustava:VNĚJŠÍ ZÁPADNÍ KARPATY 

Podsoustava: Západobeskydské podhůří 

Celek: PODBESKYDSKÁ PAHORKATINA  

Podcelek: Příborská pahorkatina 

Okrsek: 9d-1c-e Staříčská pahorkatina 

  9d-1c-f Palkovické podhůří 

Podcelek: Štramberská vrchovina 

Okrsek: 9d-1d-a Palkovické hůrky 

  9d-1d-c Ondřejník 

  9d-1d-d Kozlovická kotlina 

  9d-1d-e Měrkovická pahorkatina 
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Obrázek 13:  Geomorfologické členění Moravskoslezského kraje, (Weissmannová a kol., 2004) 

 

Červenou čárou je na tomto obrázku vyznačen tok řeky Ondřejnice, kde probíhalo 

mapování slunečnice hlíznaté (Helianthus tuberosus).  

Dle Quitta, 1971, řeka Ondřejnice protéká mírně teplou oblastí (MT), kdy v niţších 

polohách náleţí k MT10 a se stoupající nadmořskou výškou se střídá s MT9 a poblíţ PR 

Skalka náleţí k MT2 (viz obrázek 14). 
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Obrázek 14: Klimatické oblasti v okolí zájmového území (Weissmannová a kol., 2004) 

 

Červenou čárou je na tomto obrázku vyznačen tok řeky Ondřejnice, kde probíhalo 

mapování slunečnice hlíznaté (Helianthus tuberosus).  

Co se týče půdních typů v oblasti toku řeky Ondřejnice, tak jsou velmi různorodé. 

Poblíţ PR Skalka se nachází kambizemě dystrické. S klesající nadmořskou výškou 

nalezneme kambizemě modální, pseudogleje luvické, kambizemě stagnické a v oblasti 

CHKO Poodří se pak vyskytují fluvizemě glejové (viz obrázek 15).  
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Obrázek 15: Půdní typy na zkoumaném území,, (Weissmannová a kol., 2004) 

 

Červenou čárou je na tomto obrázku vyznačen tok řeky Ondřejnice, kde probíhalo 

mapování slunečnice hlíznaté (Helianthus tuberosus).  

Z potenciální přirozené vegetace se podél toku Ondřejnice vyskytují luţní lesy, poté 

je vystřídána dubohabřinami a lipovými doubravami. Ve vyšších polohách, kudy 

Ondřejnice protéká, nalezneme acidofilní jedlové, březové a borové doubravy, dále 

acidofilní bučiny a jedliny, a také květnaté bučiny (viz obrázek 16).   
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Obrázek 16: Potenciální přirozená vegetace zájmového území, (Weissmannová a kol., 2004) 

 

Červenou čárou je na tomto obrázku vyznačen tok řeky Ondřejnice, kde probíhalo 

mapování slunečnice hlíznaté (Helianthus tuberosus).  
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4. Invaze cizích druhů 

Introdukce neboli zavlečení je proces, kdy rostlina překonává hlavní geografickou 

bariéru za pomocí lidské činnosti (Pyšek, Tichý, 2001). 

Přechodně zavlečené druhy se mohou určitou dobu reprodukovat. Ovšem jsou 

pořád závislé na opakovaném zavlékání (Pyšek, Tichý, 2001). 

Pokud se druh dokáţe nadále rozmnoţovat i bez přispění člověka, jedná se jiţ                      

o druhy naturalizované (zdomácnělé) (Pyšek, Tichý, 2001). 

Invazním druhům mnohdy v šíření brání nepříznivé klimatické či stanovištní 

podmínky, které zapříčiní úhyn semenáčků. Rozmnoţovací částice slouţí často jako 

potrava různým ptákům, hlodavcům. Neţ se začne druh exponenciálně šířit, prochází 

obdobím dlouhého klidu, kdy se rostlina adaptuje na stanovištní podmínky. Délka této fáze 

je různá (Pyšek, Tichý, 2001). 

První stupně invaze probíhá pomalu a postupně dochází ke zvýšení rychlosti 

invaze. Po dosaţení rovnováhy se proces zpomaluje, aţ dojde k zastavení tohoto procesu. 

Důleţité u invazních druhů je, aby měly vlastnosti, kterými budou schopny konkurence 

jiných druhů (Láštůvka, Krejčová, 2000). 

4.1. Vlastnosti invazních druhů 

Obecně platí, ţe ty druhy rostlin šířící se pomocí semen, jsou úspěšnější neţ ty 

druhy, které se šíří vegetativně (za pomocí úlomků oddenků a lodyh). Invazní rostliny jsou 

charakteristické z hlediska vlastností, jako je dobrá klíčivost, plodnost, rychlý růst, velká 

produkce biomasy a jiné. Ovšem tyto vlastnosti vystihují i druhy, které se neřadí mezi 

invazní.  

Úspěšné invazní druhy schopné ovládat rostlinná společenstva jsou často kulturně 

pěstované, se silnou konkurenční schopností a s velmi účinným vegetativním způsobem 

rozmnoţování (Pyšek, Tichý, 2001). 
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4.2. Citlivost společenstev k invazím 

Z globálního hlediska bývají oblasti na jiţní polokouli více náchylné k invazím neţ 

na severní polokouli. Největší počet zavlečených druhů se vyskytuje na rumištích, 

skládkách (Pyšek, Tichý, 2001). 

4.3. Důsledky rostlinných invazí 

V dnešní době najdeme stěţí ekosystémy, ve kterých by nebyly zavlečené cizí 

druhy. Člověk se doposud snaţil odstranit nebo alespoň zredukovat původní vegetaci. 

Invazní druhy vyuţívají řadu strategií pro úspěšnost přeţití a následného šíření. 

Mezi nejčastěji uţívané strategie patří dokonalé vyuţití zdrojů (voda, světlo, kyslík). 

Existují zavlečené druhy, které podporují lesní poţáry. Jako příklad můţeme uvést 

australský strom Melaleuca quinquenervia z čeledi Myrtaceae, jehoţ listy výborně hoří,              

a samotný strom po poţáru rychle regeneruje. Dále např. Rhododendron pontium mění 

vlastnosti půdy v důsledku velkého mnoţství kyselého opadu (Pyšek, Tichý, 2001). 

4.4. Situace v České Republice 

Česká republika nepatří mezi nejohroţenější oblasti, ovšem postupně vliv invazních 

druhů na původní vegetaci roste, docela v rychlém měřítku. Ovšem invaze zasahují i luční, 

lesní ekosystémy, a ne jenom ruderální plochy. Podél řek způsobují problémy invazní 

druhy jako Křídlatky (Reynoutria), Netýkavky (Impatiens) a Zlatobýl (Solidago)              

(Pyšek, Tichý, 2001). 

4.4.1. Sloţení a struktura nepůvodních druhů v ČR 

Skupina 397 naturalizovaných taxonů České nepůvodní flóry se skládá z 59,7% 

archeofytů a 40,3% neofytů. Rozsáhlá většina archeofytů přišla z oblasti Středozemního 

moře, zatímco neofyty mají svůj původ na všech kontinentech, včetně Evropy (39,8%), 

Asie (27,6%) a Severní Ameriky (15,1%), která přispívají nejvíce taxony. Taxonomická 

struktura nepůvodních rostlin zahrnuje společenstva, jejichţ zástupci běţně osídlují místa   

v mírném podnebním pásmu (Pyšek 1998b), na kterých jsou nejvíce zastoupeny druhy 

čeledí Compositae, Gramineae, a Brassicaceae. Neofyty, naopak, zahrnují mnoho taxonů, 

které jsou pěstovány se záměrem nebýt součástí obdělávání, a proto je tento poměr 
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obrácený: více bylo představených záměrně (54,5%) neţ náhodně (45,5%). Více neţ 

polovina taxonů je pěstována jako okrasné rostliny, pro lékařské účely, terénní úpravy.  

Hybridizace, neboli kříţení, je důleţitou událostí, která přispívá k rozmanitosti 

nepůvodní flóry (Vila "et al. 2000). Ve flóře ČR, kříţenci přispívají 13,3% z celkového 

počtu nepůvodních druhů, a hybridizace je častější u archeofytů (18,7%) neţ u neofytů 

(11,7%). Jestliţe vyloučíme kříţence z celkového počtu nepůvodních druhů, bude 270 

archeofytů a 924 neofytů v České flóře. Rozsah hybridizace je obtíţné porovnávat                       

s ostatními regiony, neboť, jak poukázal Vilá et al. (2000), počet hlášených kříţenců odráţí 

úroveň detailů, zaměřených na přesnost flóry. Nicméně, kvantitativní údaje jsou spíše 

vzácné. Zatímco  hybridizace můţe mezi původními druhy vytvářet nové genotypy                     

a zvyšovat genetickou rozmanitost, a to jak populace tak druhu. Kdeţto spontánní 

hybridizace zahrnující nepůvodní druhy, můţe mít opačný efekt (ohroţení genetické 

integrity a vytrvalosti přírodních druhů) (Vila "et al. 2000). Reynoutria × bohemica můţe 

slouţit jako příklad z území České republiky (Bímová et al. 2001).  

(Pyšek, Sádlo, Mandák, 2002) 

4.5. Způsoby hubení invazních druhů rostlin 

Mezi způsoby likvidace řadíme metody mechanické, chemické, dále fyzikální                    

a biologické. Hubení se provádí jen u neţádoucích druhů (Háková, Klaudisová, Sádlo, 

2004).  

4.5.1. Mechanické metody 

Mechanické metody by se měly vyuţívat mnohem více, narozdíl od chemických 

metod. Mechanické metody zahrnují vytrhávání, sečení, vysekávání. Metoda sečení                  

a vysekávání je nejvhodnějším způsobem. Pro účinnost likvidace je nezbytnou součástí 

znalost biologie druhů. Nejvhodnější období pro proces sečení je na začátku kvetení, kdy 

je rostlina maximálně zranitelná. Posečené rostliny je nutno odstranit, jelikoţ některé 

druhy mají schopnost znovu zakořenit z polehlých lodyh. Při procesech odstraňování je 

nanejvýš důleţité zabránit šíření těchto rostlin (Háková, Klaudisová, Sádlo, 2004).  
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4.5.2. Chemické metody 

Provádí se buď samotná chemická likvidace nebo se kombinuje s metodami 

mechanickými. Co se týče přípravků, tak se nejvíce osvědčil Roundup a Glyfogan. Při 

zasaţení rostliny těmito přípravky dochází postupně k vadnutí, ţloutnutí, zasychání                     

a nakonec k zhnědnutí. Pro zajištění největšího účinku je důleţité tyto metody provádět 

v období, kdy mají rostliny vytvořenou největší listovou plochu (Háková, Klaudisová, 

Sádlo, 2004).   
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5. Invazní druh slunečnice hlíznatá (Helianthus tuberosus) 

Zařazení rostliny: 

říše Plantae – rostliny 

oddělení Magnoliophyta - rostliny krytosemenné    

třída Rosopsida - vyšší dvouděloţné rostliny   

řád Asterales – hvěudnicotvaré 

čeleď Asteraceae – hvězdnicovité        

5.1.  Základní charakteristika 

Jedná se o statnou, přímou, vytrvalou bylinu. Dorůstá do výšky 2,5 m, jejíţ lodyha 

je většinou větvená s listy ve spodní části lodyhy vstřícnými a v horních částech 

střídavými. Čepel je vejčitě kopinatá, hrubě pilovitá, na líci drsně chlupatá a na rubu spíše 

pýřitá. Čepele této rostliny jsou 10-25 cm dlouhé. Květy jsou ţluté, 3-5 cm velké. Fáze 

kvetení probíhá od srpna aţ do období, kdy udeří první mrazíky, nejčastěji tedy do října aţ 

listopadu (Pyšek, Tichý, 2001). 

 

             Obrázek 17: Slunečnice hlíznatá (Helianthus tuberosus), (Autor: Dominik Kalina, 2010) 
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5.2. Způsoby rozmnoţování a rozšiřování 

Tato rostlina se nejčastěji vyskytuje podél vodních toků, a tak často dochází 

k odlomení podzemních výběţků nebo části kořenového systému, kdy voda odnese tyto 

části do niţších poloh, kde dojde k novému zakořenění (Černý, 1998).  

 Další způsob šíření nastává např. při transportu zemin, kdy se budují nové 

komunikace a větší stavby. Porosty této rostliny jsou z převáţné většiny vázány na níţiny. 

Slunečnice hlíznatá byla u nás pěstována pro okrasu, v menší míře jako okopanina, kdy se 

její jedlé hlízy uţívaly jako náhrada brambor pro diabetiky. Z velké části byly vysazovány 

poblíţ lesů nebo mýtin jako krmivo černé a vysoké zvěře.  

 V současnosti jsou u nás hustá společenstva slunečnice hlíznaté (Helianthus 

tuberosus) vázána k říčním aluviím, nalezneme je na okrajích intravilánu městských 

aglomerací, podél ţeleznic a dálnic (Pyšek, Tichý, 2001). 

 

 

Obrázek 18:Slunečnice hlíznatá (Helianthus tuberosus) ve vegetačním období poblíž nivy řeky Ondřejnice, 

(autor: Dominik Kalina, 2010) 
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5.3. Areál rozšíření slunečnice hlíznaté 

Původ této rostliny je v Severní Americe. Pěstovala se jako zdroj krmiva na polích, 

často zplaňuje a většinou je rozšířena podél vodních toků. (Černý, 1998).  

 

Slunečnice hlíznatá (Helianthus tuberosus) roste vesměs na všech typech půd. Ke 

svému růstu vyţaduje sušší i vlhčí chladnější klimatické podmínky. Hlízy této invazní 

rostliny jsou velice odolné vůči mrazu (do – 30 °C) (www.biom.cz).  
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6. Metodika mapování 

Před zahájením mapování jsem se nejprve musel seznámit s terénem.  Terén jsem 

procházel proti proudu řeky Ondřejnice, a to z obce Stará Ves nad Ondřejnicí aţ po obec 

Kozlovice. V jednotlivých obcích jsem se seznamoval s terénem a zjišťoval, jak jsou břehy 

přístupné pro budoucí mapování slunečnice hlíznaté (Helianthus tuberosus) a v jakém 

zastoupení se na březích v jednotlivých obcích tato invazní rostlina vyskytovala. V období 

mapování probíhaly na toku řeky Ondřejnice rozsáhlé práce zajišťující zpevnění břehů (viz 

příloha - obrázek 8 a 9).  

 

 

Obrázek 19: Zpevněný břeh v obci Stará Ves nad Ondřejnicí, (autor: Dominik Kalina, 2010) 

 

6.1.  Metodika mapování slunečnice hlíznaté (Helianthus tuberosus) 

V rámci mé diplomové práce jsem v období od října do listopadu 2010 provedl 

zmapování výskytu invazního druhu slunečnice hlíznaté (Helianthus tuberosus) podél toku 

řeky Ondřejnice. S mapováním jsem začal od hranice CHKO Poodří v obci Stará Ves nad 

Ondřejnicí a postupoval směrem proti proudu řeky Ondřejnice přes obec Brušperk, 

Fryčovice, Rychaltice, Dolní Sklenov, Hukvaldy a Kozlovice. V obci Kozlovice bylo 

mapování ukončeno.  
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Obrázek 20: Slunečnice hlíznatá (Helianthus tuberosus)  na nezalesněném břehu řeky Ondřejnice v obci 

Fryčovice, (autor: Dominik Kalina 2010) 

K tomuto mapování mi byl Správou CHKO Poodří se sídlem ve Studénce 

poskytnut GPS přístroj (značky GARMIN Forerunner 305, výrobce: Garmin Ltd. copyright 

2006) pro určení přesných souřadnic výskytu této invazní rostliny. Tyto určené GPS 

souřadnice jsou uvedeny v příloze (viz. tabulka 1, 2, 3, 4). Dále jsem pouţil pásmo (5m) 

k určení velikosti ploch, které jednotlivci nebo větší porosty této invazní rostliny zaujímají. 

Následně získané rozměry jsem zapsal do svého terénního zápisníku.   
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7.  Fytocenologické snímkování 

Tato metoda nám umoţňuje sledovat a následně zjistit floristické zastoupení taxonů 

v porostu. Jedná se o početnost, pokryvnost, patrovitost a floristickou skladbu                     

(Absolon K. a kol., 1994).    

  

7.1.1. Početnost a pokryvnost 

„Pro popis bude pouţita kombinovaná stupnice abundance a dominance dle 

Westhoff et Van der Maarel (1973)“ (Absolon K. a kol., 1994). 

 

 

r – označení pro vzácné druhy (1-3 exempláře) 

+ - druh, který se vyskytuje řídce. Pokryvnost maximálně 1%  

1 – buď četný druh s malou pokryvností nebo méně četný s pokryvností 1-5% 

2 – hojný nebo velmi hojný druh. Pokryvnost činí 5-25% a počet jedinců zde 

nehraje ţádnou roli. 

3 – tímto číslem se označují druhy s pokryvností 25-50%. Počet jedinců opět 

nerozhoduje. 

4 -  označení pro druhy, jejichţ pokryvnost činí 51-75%. Počet jedinců se nebere 

v úvahu. 

5 – pokryvnost druhů je 76-100%. Počet jedinců opět nehraje ţádnou roli.  

(Převzato z BP, Kalina, 2009). 

 

7.1.2. Patrovitost 

Rozděluje se podle Braun-Blanquetovy stupnice patrovitosti. 

E3 – takto se označuje stromové patro 

E2 – keřové patro. Zde řadíme keře a mladé stromy  

E1 – označení pro bylinné patro (liány, dřeviny o velikosti do 0,20 m a semenáčky 

dřevin) 
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E0 – zahrnuje pak patro mechorostů a lišejníků 

(Převzato z BP, Kalina, 2009). 

7.2. Floristická skladba 

Jedná se o seznam taxonů společenstva. Floristickou skladbu určujeme podle 

jednotlivých pater. Co se týče tvaru, tak většinou volíme obdélník nebo čtverec                      

(Absolon K a kol, 1994). 
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8. Výsledky a diskuse 

Pro kaţdou obec, ve které se vyskytovala slunečnice hlíznatá (Helianthus 

tuberosus) byla sestavena tabulka, ve které je uvedeno číslo stanoviště, rozměry ploch, 

které Helianthus tuberosus zabírá. Tyto rozměry jsou uvedeny jak zvlášť pro pravý a levý 

břeh řeky Ondřejnice, tak i dohromady. Součástí kaţdé tabulky je i celková plocha v m
2
 .  

 

Rozměry ploch s výskytem slunečnice hlíznaté (Helianthus tuberosus) v obci                 

Stará Ves nad Ondřejnicí jsou uvedeny v tabulce 2, kde bylo na pravém břehu nalezeno 51 

stanovišť, a na levém břehu 25 stanovišť, na kterých se slunečnice hlíznatá (Helianthus 

tuberosus) vyskytovala. Podle rozměrů uvedených v tabulce 2 jsou nejvíce zastoupeny 

plochy výskytu Helianthus tuberosus tvarem obdélníku s počtem 52 stanovišť, poté 

následuje tvarem čtverce s počtem 22 stanovišť a nakonec kruhovým tvarem, a to pouze               

u dvou stanovišť.  

Tabulka 2: Rozměry ploch výskytu Helianthus tuberosus v obci Stará Ves n. Ondřejnicí 

Lokalita: Stará Ves nad Ondřejnicí 

Č. stanoviště 
Pravý břeh Levý břeh 

Součet P a L břehu v [m
2
] 

Rozměr plochy výskytu Helianthus tuberosus v [m] 

1 1,10 x 1,50 0,75 x 1 2,4 

2 0,5 x 0,5 0,2 x 0,2 0,29 

3 0,5 x 0,5 0,3 x 0,3 0,34 

4 2,40 x 0,5  0,3 x 0,3 13,3 

5 1 x 2,32 0,25 x 0,25 2,39 

6 0,3 x 0,3 0,5 x 0,2 0,12 

7 0,6 x 0,6 0,2 x 0,2 0,4 

8 0,5 x 0,8 0,4 x 0,4 0,56 

9 0,5 x 0,43 0,7 x 0,8 0,78 

10 0,3 x 0,3 1,7 x 0,9 1,62 

11 0,7 x 0,6 0,5 x 0,5 0,67 

12 0,5 x 0,4 1,30 x 1,10 1,63 

13 0,7 x 0,5 0,9 x 0,7 0,98 

14 0,8 x 0,7 0,35 x 0,3 0,67 

15 0,7 x 0,5 0,3 x 0,4 0,47 

16 0,2 x 0,2 0,3 x 0,3 0,13 

17 0,9 x 0,9 0,7 x 0,7 1,3 

18 0,9 x 0,8 0,2 x 0,25 0,77 

19 0,3 x 0,3 0,5 x 0,5 0,34 

20 0,9 x 0,5 2 x 2,60 5,65 
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21 0,2 x 0,2 0,6 x 0,7 0,46 

22 0,8 x 0,4 0,2 x 0,2 0,36 

23 0,4 x 0,5 1,3 x 0,8 2,54 

24 0,7 x 0,35 0,85 x 0,7 0,84 

25 0,45 x 0,45 0,7 x 0,6 0,62 

26 0,3 x 0,2   0,06 

27 0,45 x 0,4   0,18 

28 0,2 x 0,2   0,04 

29 0,35 x 0,35   0,12 

30 0,3 x 0,36   0,11 

31 0,5 x 0,43   0,22 

32 0,53 x 0,4   0,21 

33 0,9 x 1,15   1 

34 r = 1,6   8 

35 1,45 x 3,50   5,1 

36 1 x 0,6   0,6 

37 3,80 x 6,83   25,95 

38 0,6 x 0,3   0,18 

39 1,30 x 0,9   1,17 

40 0,55 x 0,7   0,39 

41 0,45 x 0,3   0,14 

42 0,4 x 0,3   0,12 

43 0,63 x 0,4   0,25 

44 1,20 x 1   1,2 

45 1 x 0,7   0,7 

46 0,2 x 0,2   0,04 

47 0,4 x 0,3   0,12 

48 0,5 x 0,35   0,18 

49 0,8 x 1,10   0,88 

50 r = 7   153,86 

51 13 x 8   104 

Celková plocha [m²]   344,45 

 

Rozměry ploch s výskytem slunečnice hlíznaté (Helianthus tuberosus) v obci 

Brušperk jsou uvedeny v tabulce 3, kde bylo na pravém břehu nalezeno 66 stanovišť,               

a na levém břehu 6 stanovišť (č. 67 – 72), na kterých se slunečnice hlíznatá (Helianthus 

tuberosus) vyskytovala. Podle rozměrů uvedených v tabulce 3 jsou nejvíce zastoupeny 

plochy výskytu Helianthus tuberosus tvarem obdélníku s počtem 46 stanovišť, poté 

následuje tvarem čtverce s počtem 15 stanovišť, tvarem trojúhelníku s počtem 8 stanovišť. 
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Dále kruhovým tvarem s počtem 2 stanovišť a tvarem komolého kuţele u jednoho 

stanoviště.   

Tabulka 3: Rozměry ploch výskytu Helianthus tuberosus v obci Brušperk 

Lokalita: Brušperk 

Č. stanoviště 
Pravý břeh Levý břeh 

Součet P a L břehu v [m
2
] 

Rozměr plochy výskytu Helianthus tuberosus v [m] 

1 6,5 x 3,2   20,8 

2 3 x 3,5   10,5 

3 0,2 x 0,2   0,04 

4 0,4 x 0,4   0,16 

5 0,3 x 0,7   0,21 

6 5,2 x 22,3   115,96 

7 1,2 x 0,9   1,08 

8 0,4 x 0,4   0,16 

9 3,8 x 6 (v = 6,8)   12,92 

10 0,3 x 0,3   0,09 

11 2,9 x 5 (v = 5,5)   7,98 

12 1,5 x 2   2,4 

13 0,3 x 0,3   0,09 

14 0,9 x 1,5 (v = 0,5)   0,23 

15 10 x 4,3   43 

16 12,5 x 12,4 (v = 11,1)   69,38 

17 2,9 x 1,6   4,64 

18 11,1 x 3,8   42,18 

19 1,7 x 5,4   9,18 

20 1,6 x 0,3   0,48 

21 3,3 x 2,9   9,57 

22 2,6 x 1,1   2,86 

23 1,1 x 1   1,1 

24 0,3 x 0,3   0,09 

25 2,7 x 3,3   8,91 

26 46,9 x 14,5   680,05 

27 1,8 x 4,9   8,882 

28 0,3 x 0,3   0,09 

29 3,2 x 1,2   3,84 

30 8,4 x 3,7   31,08 

31 38 x 5   190 

32 6,5 x 1   6,5 

33 5 x 2,6   13 

34 0,3 x 0,3   0,09 

35 0,3 x 0,3   0,09 

36 1,4 x 0,8   1,12 
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37 1,4 x 0,7   0,98 

38 0,3 x 0,3   0,09 

39 9 x 1,2   10,8 

40 17 x 4,5   76,5 

41 9 x 4   36 

42 8 x 3,2   25,6 

43 4 x 2,8   11,2 

44 3,4 x 1,5 (v = 3,1)   5,27 

45 1,4 x 0,9   1,26 

46 33 x 4,4   145,2 

47 11 x 7,6   83,6 

48 16 x 15   240 

49 7,5 x 5   37,5 

50 0,2 x 0,2   0,04 

51 0,2 x 0,2   0,04 

52 51 x 17 (v = 8)   204 

53 5,3 x 2,6   13,78 

54 25 x 7,3   182,5 

55 1,1 x 0,9   0,99 

56 4,8 x 3,1   14,88 

57 1,8 x 1,6   2,88 

58 3,5 x 2,4 (v = 1,4)   2,45 

59 14 x 3,8   53,2 

61 r = 29,5    2732,59 

62 4,2 x 2,5   11,25 

63 15,5 x 3,7   57,35 

64 5 x 3   15 

65 4 x 2,3   9,2 

66 4,5 x 3   13,5 

67   18 x 13,5 243 

68   0,6 x 0,6 0,36 

69   2,4 x 1 (v = 2,1) 1,2 

70   30 x 30,1 x 7 (v = 28) 1500 

71   r = 11 379,94 

72   0,2 x 0,2 0,04 

Celková plocha [m²]      7410,94 

 

 

Rozměry ploch s výskytem slunečnice hlíznaté (Helianthus tuberosus) v obci 

Fryčovice jsou uvedeny v tabulce 4. V této oblasti byly nalezeny pouze dvě stanoviště,              

na kterých se Helianthus tuberosus vyskytovala. Stanoviště č. 1 zaujímá tvarem čtverce              
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a stanoviště č. 2 tvarem obdélníku. Obě tyto stanoviště se nacházely na pravém břehu řeky 

Ondřejnice.  

Tabulka 4: Rozměry ploch výskytu Helianthus tuberosus v obci Fryčovice 

Lokalita: Fryčovice 

Č. stanoviště 

Pravý břeh Levý břeh 
Součet P a L břehu v 

[m
2
] 

Rozměr plochy výskytu Helianthus tuberosus v 

[m] 

1 0,5 x 0,5   0,25 

2 22 x 17   374 

Celková plocha 

[m²]     374,25 

 

Mapování slunečnice hlíznaté (Helianthus tuberosus) se provádělo na základě 

ţádosti CHKO Poodří se sídlem ve Studénce.  

 

Mapování tedy probíhalo od hranice CHKO Poodří v obci Stará Ves nad Ondřejnicí 

a směřovalo proti proudu řeky Ondřejnice přes obec Brušperk, Fryčovice, Rychaltice, 

Dolní Sklenov, Hukvaldy a Kozlovice. V obci Stará Ves nad Ondřejnicí zaujímá 

slunečnice hlíznatá (Helianthus tuberosus) plochu o celkové rozloze 344,45 m² (viz 

tabulka 2). Obec Brušperk má celkovou plochu s výskytem slunečnice hlíznaté (Helianthus 

tuberosus) o velikosti 7410,94 m² (viz tabulka 3), a v obci Fryčovice zaujímá tento invazní 

druh plochu o celkové rozloze 374,25 m² (viz tabulka 4). Zvláštním úkazem výskytu 

tohoto invazního druhu je v obci Fryčovice (viz příloha - obrázek 4), kde se téměř po celé 

délce toku řeky Ondřejnice nevyskytuje ani jeden zástupce. Jediná známka ţivota 

slunečnice hlíznaté (Helianthus tuberosus) se nachází teprve ke konci obce, a to v místě, 

kde je holý břeh bez hustého zastoupení stromového patra (viz příloha - obrázek 20). Je to 

dáno tím, ţe slunečnice hlíznatá (Helianthus tuberosus) potřebuje ke svému růstu dostatek 

slunečního záření. A jelikoţ se podél celého toku v obci Fryčovice nacházejí různé druhy 

stromů, nenajde pod zástinem tohoto stromového patra slunečnice hlíznatá (Helianthus 

tuberosus) dostatek světla, které ke svému růstu tolik potřebuje.   

V následujících obcích Rychaltice, Dolní Sklenov, Hukvaldy a Kozlovice se ani na 

jednom z břehů řeky Ondřejnice nevyskytoval jedinec či větší společenstvo slunečnice 

hlíznaté (Helianthus tuberosus). Příčina je stejná jako v obci Fryčovice, kdy se opět podél 

toku vyskytovalo velké zastoupení různých druhů stromů. V obci Kozlovice bylo 

mapování ukončeno.  
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Součástí mé diplomové práce bylo provést fytocenologické snímky na březích řeky 

Ondřejnice. Pro kaţdou obec jsem provedl fytocenologický snímek, ve kterém se 

vyskytuje právě mnou sledovaný invazní druh, slunečnice hlíznatá (Helianthus tuberosus).  

 

Tabulka 5: Fytocenologický snímek č. 1 

 

 

 

Tabulka 6: Fytocenologický snímek č. 2 

Snímek č. 2: Lokalita: Brušperk 

Expozice: V Nadmořská výška: 270 m 

Plocha snímku: 9 x 9 m Datum: 3. 11. 2010 

Autor: Dominik Kalina   

Stromové patro E3                            (pokryvnost 5%) 

Salix caprea                                              1 

Keřové patro E2                             (pokryvnost (0%) 

Bylinné patro E1                            (pokryvnost 95%) 

Urtica dioica                                              2 

Helianthus tuberosus                                5 

 

Snímek č. 1: Lokalita: Stará Ves nad Ondřejnicí 

Expozice: SV Nadmořská výška: 242 m 

Plocha snímku: 4 x 4 m Datum: 28. 10. 2010 

Autor: Dominik Kalina   

Stromové patro E3                            (pokryvnost 0%) 

Keřové patro E2                             (pokryvnost (20%) 

Robinia pseudoacacia                               2 

Bylinné patro E1                            (pokryvnost 80%) 

Calluna vulgaris                                        3 

Helianthus tuberosus                                5 

Dactylis glomerata                                    3 
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Tabulka 7: Fytocenologický snímek č. 3 

Snímek č. 1: Lokalita: Fryčovice 

Expozice: SV Nadmořská výška: 267 m 

Plocha snímku: 10 x 10 m Datum: 4. 11. 2010 

Autor: Dominik Kalina  

Stromové patro E3                            (pokryvnost 0%) 

Keřové patro E2                             (pokryvnost (0%) 

Bylinné patro E1                            (pokryvnost 100%) 

Calamagrostis epigejos                                 3 

Helianthus tuberosus                                     4 

Calluna vulgaris                                             2 

Dactylis glomerata                                         3 

 

Na základě fytocenologických snímků (viz tabulka 5, 6, 7) můţeme vidět, ţe slunečnice 

hlíznatá (Helianthus tuberosus) dominuje vůči jiným druhům. Ze stromového patra se ve 

fytocenologickém snímku v obci Brušperk vyskytovala pouze vrba jíva (Salix caprea) (viz 

tabulka 6), keřové patro bylo ve fytocenologickém snímku v obci Stará Ves nad Ondřejnicí 

zastoupeno trnovníkem akát (Robinia pseudoacacia), (viz tabulka 5). Mezi společenstvy 

Helianthus tuberosus se nejvíce vyskytovaly traviny, které mají niţší nároky na světlo (viz 

tabulka 5, 6, 7). Jelikoţ doba kvetení Helianthus tuberosus je v podzimních měsících, ve 

fytocenologických snímcích se tedy nevyskytovaly kvetoucí byliny, protoţe jsou součástí 

letního efeméru.  
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9. Hodnocení 

Vzhledem k mapovému podkladu (viz příloha - obrázek 1), je výskyt slunečnice 

hlíznaté (Helianthus tuberosus) mimo území CHKO Poodří velice hojný. Řeka Ondřejnice 

se vlévá do řeky Odry, která pramení v CHKO Poodří, kde se tento druh invazní rostliny 

vyskytoval i po opětovných pokusech o její likvidaci. Je tedy nutno zlikvidovat zdroj 

slunečnice hlíznaté (Helianthus tuberosus) výše po toku Ondřejnice. V CHKO Poodří 

nemá cenu provádět likvidaci, jelikoţ při kaţdé větší vodě dojde k transportu nadzemních                           

či podzemních částí rostlin, které se dostanou opět na území CHKO Poodří, kde škodí 

v NPR Polanská niva a narušuje ekosystém celé CHKO Poodří.  

Tento invazní druh hodnotím jako velice odolný co se týče likvidace. Pracovníci 

CHKO Poodří provedli chemickým způsobem likvidaci slunečnice hlíznaté (Helianthus 

tuberosus) na území CHKO Poodří. Při dalším terénním průzkumu, který proběhl 

následující rok, se některým zástupcům tohoto druhu přesto podařilo opět zaujmout svá 

stanoviště a úspěšně začít růst.  

Co se týče stanovištních podmínek, tak podle mého průzkumu jí vyhovují slunná 

stanoviště, nejlépe blízko vodního toku, který zajišťuje dostatečně vlhké podmínky pro růst 

a vývoj, a také slunečnici hlíznaté (Helianthus tuberosus) umoţňuje vegetativní 

rozmnoţování. 
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10. Návrh na opatření 

Při likvidaci slunečnice hlíznaté (Helianthus tuberosus) bude dobré pouţít 

herbicidní přípravek Roundup biaktiv, jelikoţ je méně toxický a nezpůsobí tak podél toku 

řeky Ondřejnice kontaminaci vody.  

Mnou zmapované území s výskytem slunečnice hlíznaté (Helianthus tuberosus) 

zaujímá celkem 8129,64 m². Na takto velkou plochu bude třeba necelých 5 l herbicidního 

přípravku Roundup biaktiv. Jelikoţ 5 l smíšených s vodou (200-300 l) vystačí na 1 ha.  

Účinek Roundupu biaktiv sníţí mnoţství výskytu Helianthus tuberosus, avšak 

v zemi můţe být uloţena hlízka, která na příští rok vyklíčí. Proto je nutno po provedené 

likvidaci provést nové mapování, které zajistí celkové vyhubení nově vzrostlých lodyh. Po 

takto provedených likvidacích je moţný předpoklad, ţe nebude docházet k narušování 

vegetace podél vodního toku Ondřejnice a hlavně zanášením částí této rostliny do toku 

řeky Odry a následně do CHKO Poodří.  
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11. Závěr 

Cílem této práce tedy bylo hodnocení a mapování výskytu invazního druhu 

slunečnice hlíznaté (Helianthus tuberosus). Mapování Helianthus tuberosus se provádělo 

na základě ţádosti CHKO Poodří se sídlem ve Studénce. Bylo provedeno mapování tohoto 

invazního druhu na území mimo CHKO Poodří, tedy v obcích Stará Ves nad Ondřejnicí, 

Brušperk, Fryčovice, Rychaltice, Dolní Sklenov, Hukvaldy a Kozlovice. Co se týče 

hodnocení Helianthus tuberosus ve sledovaném území, tak se jedná o velmi početný druh, 

velice odolný vůči likvidace chemickým způsobem.  

Při vypracování mé diplomové práce jsem vyuţil funkce programu Microsoft 

Excel, a také programu ARCView GIS (verze 3.3), jehoţ součástí byla ortofotomapa 

z roku 2009.   

Důleţitou částí této práce jsou mapové podklady, na kterých jsou zaznačeny GPS 

body z terénního mapování s výskytem slunečnice hlíznaté (Helianthus tuberosus). Ke 

kaţdému GPS bodu je přiřazena i jeho přesná souřadnice (viz příloha - tabulka 1, 2, 3, 4). 

Tyto mapy budou slouţit jako vodítko při likvidaci této rostliny.  

Podle mého názoru bude tato práce důleţitým podkladem, aby Správa CHKO 

Poodří získala finanční prostředky na likvidaci slunečnice hlíznaté (Helianthus tuberosus), 

jelikoţ likvidace by probíhala za hranicemi CHKO Poodří, kde Správa CHKO Poodří  uţ 

nemá pravomoc provádět jakékoliv zásahy do společenstev rostlin.   
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