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Anotace 

Bakalá ská práce pojednává o problematice invazních rostlinných druh!. Invazní 

rostlinné species pat í v souvislosti se stoupajícím trendem po"tu vhodných biotop! pro 

jejich populace mezi velmi "asté faktory, jež se negativn# promítají do struktury r!zných 

typ! ekosystém!. Zvýšená incidence negativních efekt! vyvolaných nelimitovaným 

rozvojem populací invazních taxon! je umocn#na p edevším nevhodnou "inností "lov#ka, 

která sm# uje ke vzniku stanoviš$ optimálních pro tyto druhy v podob# opušt#ných, 

zem#d#lsky neobd#lávaných "i jiným zp!sobem neudržovaných ploch – tzv. brownfield!. 

Je proto tudíž nezbytné problematice škodlivého p!sobení t#chto rostlinných druh! 

v#novat p im# enou pozornost a nenechat t#mto rostlinným „vet elc!m“ volné pole 

p!sobnosti. 

Klí ová slova: invazní druhy, biodiverzita, disturbance, brownfields 

Annotation 

The bachelor work discourses about the problems of invasive plant species. The 

invasive botanical species belong in continuity with rising trend of number of suitable sites 

for their population among very frequent factors with harmful impacts from the point of 

view of the structure of various ecosystems. The increasing incidence of noxious effects  

that are caused with unlimited development of population of invasive species is fortified 

especially with unsuitable activity of human society that tends to creation of optimum sites 

for these species in the form of brownfields. The brownfields are areas which are not 

brought under cultivation. And that’s why we should devote the proper attention to this 

problems and we shouldn’t let a free way of activity to these plant invadors. 

Key words: invasive species, biodiversity, disturbance, brownfields 
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1. Úvod 
Sou asná p!íroda, jejíž zdravotní stav je ve zna né mí!e podlomen antropogenními 

aktivitami, se stává velmi  asto vhodným ter em pro rostlinné „vet!elce“. Rostlinní 

„vet!elci“ s velkou oblibou vyhledávají a osidlují práv" ty  ásti p!írody, které byly lidskou 

 inností v ur ité mí!e negativn" poznamenány. Tyto narušené p!írodní celky jsou 

reprezentovány zejména arteficiálními ekotopy (viz Obrázek  . 1 1), které vybudoval sám 

 lov"k. V minoritním m"!ítku se rovn"ž jedná o lidskou  inností mén" zasažená 

p irozená stanovišt!.  

Ve výše uvedených typech ekosystém# nacházejí invazní druhy rostlin vhodné 

zázemí pro aklimatizaci na nové hodnoty ekologických faktor# charakteristických pro 

práv" kolonizovaná stanovišt" a posléze i vhodné podmínky pro ni ím nerušený rozvoj 

svých populací. Po úsp"šn" zvládnuté fázi osidlování narušených stanoviš$ pak p!ichází 

vhodný okamžik k „útoku“ na okolní - lidskou rukou nedot ené resp. málo ovlivn"né 

úseky p!írody – tj.   p!írodní stanovišt". Fytocenózy t"chto unikátních celk# jsou invazními 

druhy doslova zaplaveny a posléze  - bez v asné a vhodn" cílené pomoci  lov"ka – 

p!em"n"ny v monotónní, jednotvárné monokultury tvo!ené pouze populacemi vet!eleckých 

druh#.  

Ze zmín"ných skute ností plyne, že je zapot!ebí postavit se k problematice 

rostlinných „vet!elc#“   elem vp!ed. V opa ném p!ípad" totiž lidstvo vystavuje své 

potomky riziku ztráty veškerých p!írodních unikát# – tj. p!írodních ekosystém# - a s tímto 

faktem souvisejících negativních jev#. 

 

           Obrázek  . 1 1 -  Brownfield, typický arteficiální ekotop (foto David Smith, 2010) 
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2. Cíle bakalá ské práce 

Cíle bakalá ské práce s názvem Invazní rostliny ve fytocenózách Ostravy jsou 

stru!n" vymezeny v níže  uvedených bodech. 

 

1) Vypracování stru!né obecné rešerše na téma invazní druhy rostlin se 

zam" ením na: 

  definici rostlinného invazního druhu; 

  principy invazivity rostlinných taxon#; 

  záporné a kladné efekty vyvolané ší ením populací invazních druh# rostlin. 

 

2) Vymezení a stru!ný popis územního celku, v n"mž bude následn" probíhat 

terénní praktická !ást. 

 

3) Realizace terénní praktické !ásti v zájmové lokalit" – tj. provedení 

botanického inventariza!ního pr"zkumu orientovaného na nep#vodní resp. 

invazní druhy rostlin. 

 

4) Vyhodnocení dat získaných v pr#b"hu botanického inventariza!ní 

explorace studované lokality prost ednictvím tabulkového procesoru Microsoft 

Office Excel. 

 

5) Návrh vhodného managementu pro regulaci populací invazních 

rostlinných species v rámci zájmové lokality. 
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3. Invazní druhy rostlin 

Invazním druhem rostlin rozumíme taxon v daném biogeografickém celku 

nep vodní (allochtonní, cizí), který je v rámci antropogenních ekotop  dané geografické 

lokality evolu!n" úsp"šný a vykazuje znaky ší#ení (propagace) na p#irozená a p#írodní 

stanovišt".  eské literární zdroje navíc ješt! ve v!tšin! p"ípad# zavád!jí pojem invazivní 

druhy rostlin. Invazivní rostlinný druh pak navíc ješt! vykazuje již detekovatelnou míru 

škodlivého ekologického efektu týkající se redukce bohatosti druhového spektra rostlin 

p#vodní fytocenózy daného p"irozeného pop". p"írodního ekotopu po úsp!šn! zvládnuté 

fázi propagace na tato stanovišt! (Mlíkovský, Stýblo 2006; Pyšek 2001). 

Pojem nep vodní druh zahrnuje libovolnou $ást rostlinného t!la $i orgánu rostliny 

daného taxonu schopnou reprodukce a následného r#stu a vývoje v plnohodnotného 

rostlinného jedince – tj. diasporu vegetativní nebo generativní – jež nemá p#vod ve 

fytocenózách daného geografického celku (Pyšek 2001). Dle Zákona $. 114/1992 Sb., 

odstavce 4, § 5 je nep#vodní druh definován následujícím zp#sobem: „Geograficky 

nep#vodní druh rostliny $i živo$icha je druh, který není sou$ástí p"irozených spole$enstev 

ur$itého regionu.“ 

Evolu!ní úsp"šností je chápán úsp!šný r#st, vývoj a reprodukce rostlinného druhu 

v rámci daného ekotopu (Pyšek 2001).  

Antropogenní stanovišt" lze definovat jako nové, $lov!kem vytvo"ené – tj. um!lé 

ekotopy. Tato stanovišt! jsou dvojího typu. První typ p"edstavují kulturní – tj. nej$ast!ji 

zem"d"lská stanovišt" (viz Obrázek $. 2 1) - v rámci studovaného územního celku lze do 

této skupiny za"adit díl$í plochu (dále jen DP) 11 – viz kapitola 7.1.5. Ruderální 

(rumištní) plochy jsou druhou skupinou antropogenních stanoviš%; v rámci zájmového 

území jsou zastoupeny prost"ednictvím DP 7 – 10 (viz kapitoly 7.1.3 a 7.1.4). Naopak 

p#irozená a p#írodní stanovišt" jsou bu& zcela prosta antropogenního vlivu pop". zde lze 

zaznamenat minimální vliv lidské $innosti (v zájmové lokalit! se jedná o DP 1 – 6 viz 

kapitoly 7.1.1, 7.1.2) (Slavíková 1986). 

Geografický územní celek, v jehož prostoru se výše zmín!né ekotopy vhodné pro 

daný invazní rostlinný taxon nacházejí p"edstavuje tzv. druhotný (sekundární) areál 

výskytu druhu. Do tohoto sekundárního areálu allochtonní druhy pronikají 

zprost"edkovan! p"ímou $i nep"ímou $inností $lov!ka – tzv. introdukcí (zavle$ením). 



Drahoslava Zmijková: Invazní rostliny ve fytocenózách Ostravy. 

2012                                                                                                                              11  

Introdukce m že nabývat dvou základních forem - úmyslná (tj. v!domá) "i neúmyslná (tj. 

nev!domá) introdukce (Klímovský, Stýblo 2006; Pyšek 2001) .  

Úsp!šné ší ení invazních druh  je podmín!no souborem ur"itých schopností resp. 

atribut  daného druhu nabytých v pr b!hu osidlování antropogenních ekotop  

sekundárního areálu (viz kapitola 3.1). Nastává tedy až po ur"ité dob! („klidovém období“) 

od samotného zavle"ení. Tento fakt lze demonstrovat na p#íkladu bolševníku velkolepého 

(Heracleum mantegazzianum),v jehož p#ípad! úsp!šné ší#ení z antropogenních ekotop  na 

stanovišt! p#irozená a p#írodní po"alo cca za sto let od samotné introdukce (zavle"en roku 

1862 prost#ednictvím výsadby v zámeckém parku Kynžvart v západních $echách). Do 

klidového období "asov! spadá i proces tzv. naturalizace (etablování). Naturalizací se 

rozumí proces, kdy nep vodní druh za"ne v novém prost#edí bez p#isp!ní "lov!ka 

produkovat životaschopné potomstvo, které zajiš%uje p#ežití druhu na daném stanovišti 

(Klímovský, Stýblo 2006; Pyšek 2001). 

Obdobou invazních rostlinných druh  v druhovém spektru p vodní "eské kv!teny 

jsou tzv. expanzní druhy. Krom! p!vodu se expanzní taxony rostlin liší od invazních 

sm"rem ší ení (viz  Obrázek ". 3 1 v"etn! p#íklad  pro oba typy rostlinných species). Lze 

tedy shrnout, že ohniskem pro po"ínající rostlinnou invazi jsou artificiální ekotopy 

vybudované "lov!kem, kdežto v p#ípad! expanze tato ohniska p#edstavují stanovišt! 

p#irozená pop#. p#írodní (Slavíková 1986). 

 
Obrázek  . 2 1 – Zem!d!lské stanovišt! (foto Jan Lud!k, 28.8. 2006) 
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KOMPARACE SM RU ŠÍ!ENÍ: 

  
  
         

  

a) sm r ší!ení invazních / invazivních druh" rostlin 

   

  

antropogenní stanovišt  

 

p!irozená / p!írodní stanovišt  

  

            

            

  

b) sm r ší!ení expanzních druh" rostlin 

   

  

p!irozená / p!írodní stanovišt  

 

antropogenní stanovišt  

  

   

  
 
 
       

P!ÍKLADY DRUH": 

    
  
       

  

a) sm r ší!ení invazivního druhu bolševníku velkolepého (Heracleum mantagazzianum) 

   

  

parky / rumištní stanovišt  

 

lesní okraje / vlhké louky 

  

            

            

  

b) sm r ší!ení expanzního druhu kop!ivy dvoudomé (Urtica dioica) 

   

  

humózní lesy / lužní lesy 

 

rumištní stanovišt  

  

            
Obrázek  . 3 1  – Komparace sm!ru ší"ení invazních a expanzních druh# rostlin (p"evzato z Slavíková 1986) 

3.1 Principy invazivity rostlinných druh# 

K p!em n  potenciáln  invazního rostlinného druhu v taxon invazní resp. invazivní 

je zapot!ebí, aby daný rostlinný species byl v rámci konkrétního typu stanovišt  vybaven 

náležitými vlastnostmi resp. schopnostmi. Komplex t chto atribut" umožní danému 

rostlinnému druhu s invazním potenciálem zaujmout v rámci rostlinného spole#enstva 

daného biotopu dominantní postavení. Vlastnosti, jež výše uvedený proces umož$ují, lze 

rozd lit do t!í elementárních kategorií (viz Tabulka #. 1 1) (Mikulka 1999; Pyšek, T 2001). 
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Tabulka  . 1 1 – Kategorie atribut! invazivity (p"evzato a upraveno z #erný 1998; Pyšek, Tichý  2001)  

ATRIBUTY INVAZIVITY ROSTLINNÝCH DRUH  

základní 
kategorie subtyp p!íklady 

genetické   
malý rozsah a nízká variabilita bun !ného genomu 

daného druhu 

morfologické 
pr"m rný vzr"st, specifická morfologie generativních 

diaspor, prostorové uspo#ádání list" 

biologické 
fyziologické 

(funk!ní) 

 nespecializovanost opylení a klí!ení, dormance 

semen, délka života rostlinného individua, délka 

periody kvetení, funk!ní uspo#ádání kv t" 

ekologické   

zvýšená konkurenceschopnost, specifický zp"sob 

reprodukce a propagace, euryvalence, rezistence na 

chemické látky 

 

3.1.1 Genetické atributy invazivity 

Genetické atributy, od nichž se odvíjí zvýšená míra invazní schopnosti rostlinných 

druh", jsou uvedeny v rámci kapitoly 12.1.1. Do kapitoly 12.1.1 (tj. Možnosti estimace 

invazního potenciálu) jsou za#azeny z d"vodu použitelnosti interpretace jejich analýzy 

k odhadu míry invazní kapacity daného rostlinného taxonu ($erný 1998; Jehlík 1998). 

3.1.2 Biologické atributy invazivity 

Biologické vlastnosti druhu promítající se do míry invazního potenciálu lze rozd lit 

na morfologické a fyziologické. Z morfologických vlastností rostlinného t la je podstatná 

pr"m#rná výška rostlinného individua. V podmínkách typických pro $R se invazními 

species stávají spíše rostliny statn jší – tj. rostlinné druhy dosahující vyššího pr"m rného 

vzr"stu (viz Tabulka !. 2 1). D"ležitou roli hraje i uspo!ádání list" v prostoru. D"kazem 

je jihoafrický druh Chrysanthemoides monilifera introdukovaný v Austrálii, jež má oproti 

p"vodnímu druhu Acacia longifolia v prostoru výhodn ji uspo#ádané listy. Výhodn jší 

prostorové uspo#ádání list" umož%uje nep"vodnímu druhu lépe se uplatnit i v p#ítomnosti 

druhu p"vodního, p#estože autochtonní druh je schopen rychleji r"st a vykazuje vyšší 

rezistenci k suchu. Lépe uspo#ádané listy introdukovaného druhu totiž p"vodní druh zastíní 

– tj. tém # ho od#íznou od zdroje energie v podob  slune!ního zá#ení. D"ležitou tvarovou 

charakteristikou je z hlediska schopnosti invaze také morfologie generativních diaspor. 
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V tšina invazních druh! vytvá"í malá, lehká semena resp. plody opat"ené specifickými 

útvary facilitujícími jejich diseminaci do okolních biotop! (Pyšek, Tichý 2001; Slavíková 

1986). 

Tabulka  . 2 1 – Pr!m"rný vzr!st nalezených invazivních druh! rostlin studované lokality (p#evzato a 

upraveno z Mlíkovský, Stýblo 2006) 

PR M!RNÝ VZR ST NALEZANÝCH INVAZIVNÍCH DRUH  

název druhu pr"m#rný vzr"st [m] 

bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum) 5 

javor jasanolistý (Acer negundo) 10 - 20 

k ídlatka japonská (Reynoutria japonica) 1,5 - 2 

netýkavka malokv!tá (Impatiens parviflora) 0,3 - 0,8  

netýkavka žlaznatá (Impatiens glandulifera) 3 

trnovník akát (Robinia pseudoacacia) 2 - 30 

zlatobýl kanadský (Solidago canadensis) 2 

zlatobýl obrovský (Solidago gigantea) 2 

 

 

Obrázek  . 4 1 -  Chrysanthemoides monilifera (foto Sheldon Navie, 2011) 

Z hlediska fyziologických (funk ních) atribut! je p ízna"ná nespecializovanost 

opylení a klí ení umož#ující rychlejší propagaci ve srovnání s autochtonními taxony. 

Nezanedbatelnou roli hraje i schopnost dormance semen. Dormanci semen lze chápat jako 

stav klidu, kdy semena odd!lená od mate ské rostliny neklí"í ani p i dosažení podmínek 

optimálních pro klí"ení semen daného druhu po r$zn! dlouhý "asový interval. Cílem 

dormance je vytvo ení semenné banky a rozložení vyklí"ení semen do n!kolika sezón coby 

intenzifikace p ežívání jednoletek i trvalek s generativním rozmnožováním. Dormance 

tedy p edstavuje významnou adaptaci invazních rostlin na nep edvídateln! se m!nící 
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podmínky v etn! agrotechnických zásah". P#íkladem druhu, jehož generativní diaspory 

vykazují dormanci v pr"m!ru kolem deseti let, je bolševník velkolepý (Heracleum 

mantegazzianum) ( Krása 2007; Slavíková 1986; Pyšek, Tichý 2001). 

Krom! výše uvedených atribut" se dále uplat$ují dlouhá perioda kvetení 

eventuáln! schopnost kvést a tvo#it semena n!kolikrát do roka. Velmi dlouhou periodu 

kvetení vykazuje nap#íklad netýkavka žlaznatá (Impatiens glandulifera) kvetoucí od konce 

 ervna až do po átku #íjna (Krása 2007). 

Mezi význa né faktory ovliv$ující invazní potenciál druhu se #adí délka života 

rostlinného jedince resp. její anomálie. Mezi délkou života a invazivní kapacitou druhu je 

p#ímoúm!rný vztah. Mezi dlouhov!ké rostliny náleží z identifikovaných invazivních 

rostlinných druh" zájmového území (viz kapitola 8) k#ídlatka japonská (Reynoutria 

japonica), která  asto dosahuje v!ku i sta let (Houska 2007; Mikulka 1999). 

 Názorným p#íkladem výskytu odchylné délky života je bolševník velkolepý 

(Heracleum mantegazzianum). Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum) je za 

normálních okolností monokarpická dvouletka (biena). Tento druh je však schopen za 

ur itých - blíže neur ených okolností - vytvá#et i polykarpické a monokarpické víceleté 

formy. Množství víceletých forem bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum) 

se zvyšuje s dobou kolonizace ekotopu a je podstatou inefektivnosti mechanických metod 

likvidace s výjimkou n!kterých agrotechnických zásah" (orba a následné osetí stanovišt! 

konkuren n! silnou kulturní rostlinou) (Centrum ekologické výchovy 1997). 

Nemalý podíl na invazní schopnosti daného druhu rostliny má funk ní uspo!ádání 

kv"t#. Z hlediska možnosti rychlejší propagace jsou jistým zp"sobem zvýhodn!ny 

rostlinné druhy s oboupohlavnými kv!ty a rostliny dvoudomé. Pon!kud horší výhledy mají 

rostliny jednodomé, u nichž je pon!kud ztížena generativní reprodukce, nebo% 

s p#ihlédnutím k možné prezenci jen jednoho pohlaví druhu na daném ekotopu, je pon!kud 

ztíženo opylení. Pro úsp!šné opylení je nezbytná vysoká  etnost populací daného species 

v plošném rozsahu dané lokality resp. regionu (&eská lesnická spole nost 2003). 

3.1.3 Ekologické atributy invazivity 

Z ekologických atribut" je velmi významná dostate ná resp. zvýšená schopnost 

konkurenceschopnost rostlinného taxonu. Zvýšená konkurenceschopnost zajistí danému 
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rostlinnému druhu p ístup ke zdroj!m daného stanovišt", které jsou v rámci daného 

ekotopu ur#itým zp!sobem limitované – tj. p ítomné v nedostate#ném množství, intenzit" 

#i koncentraci (Mikulka 1999; Pyšek, Tichý 2001; Slavíková 1986). 

Morfologickým podkladem vysoké konkuren#ní schopnosti daného rostlinného 

species  jsou zm"ny bun"#ného genomu (tj. mutace), jež vedou k formování nových 

konkuren#n" zdatných fenotyp! vykazujících nap íklad následující znaky – vysokou 

produk#ní schopnost (nap . k ídlatka japonská (Reynoutria japonica), javor jasanolistý 

(Acer negundo) aj.), vyšší vzr!st v rámci daného spole#enstva (nap . Heracleum 

mantegazzianum v bylinném spole#enstvu) #i tvorb" chemických látek se záporným 

vlivem na r!st a vývoj ostatních druh! fytocenózy (tzv. alelopatie; nap . specifický 

p!sobek kolin vytvá ený taxonem trnovník akát (Robinia pseudoacacia)) (Mikulka 1999). 

Vlastní vysoká konkuren#ní schopnost se m!že uplatnit v nadzemním i podzemním 

(ko enovém) prostoru. V nadzemním prostoru rostlinné druhy dané fytocenózy vzájemn" 

nej#ast"ji sout"ží o pot ebné kvantum slune#ního zá ení resp. solární energie, kdežto 

v ko enovém prostoru o živiny a p!dní vodu (Mikulka 1999;  Pyšek, Tichý 2001). 

Konkuren#ní schopnost se projevuje v maximální mí e mezi druhy se stejnou nebo 

alespo$ s velmi podobnou vegeta#ní periodou (nap . bolševník velkolepý (Heracleum 

mantegazzianum) a vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), mrkev setá (Daucus carota), 

#istec bahenní (Stachys palustris) #i t ezalka skvrnitá (Hypericum maculatum)). 

Druhou d!ležitou ekologickou vlastností z hlediska invazní schopnosti rostlinného 

druhu je zp sob propagace tj. proces ší ení diaspor (vegetativních i generativních) od 

zdroje (od mate ského organismu). Cílem tohoto procesu je – nejen v p ípad" invazního 

druhu – dosažení maximální vzdálenosti a optimálního stanovišt". Tato schopnost je 

v p ípad" n"kterých invazních druh! vystup$ována díky specifické morfologii diaspor, jež 

facilituje transport zprost edkovaný ur#itým rozši ujícím #initelem – nap . lehké 

generativní diaspory zlatobýlu kanadského (Solidago canadensis) opat ené létacím 

za ízením jsou velmi snadno distribuovány anemochoricky (tj. v"trem). Další zp!soby 

ší ení diaspor uplat$ující se u invazních rostlin jsou uvedeny v Tabulce #. 3 1 dole. 

Z Tabulky #. 3 1 je rovn"ž z ejmá s vysokou frekvencí se vyskytující kombinace n"kolika 

zp sob  propagace – nap . v p ípad" netýkavky malokv"té (Impatiens parviflora), u které 

je diseminace kombinací autochorie (uplat$uje p i ší ení semen se na kratší vzdálenosti), 
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antropochorie a p íležitostn! i hydrochorie (zprost edkování propagace generativních 

diaspor na delší vzdálenosti) (Mikulka 1999; Slavíková 1986). 

Tabulka  . 3 1 – Zp!soby propagace invazních druh! (p"evzato a upraveno dle Mikulka 1999) 

ZP SOBY PROPAGACE INVAZNÍCH DRUH  

zp!sob ší"ení #initel p"íklad 

anemochorie 
(v$trosprašnost) 

vítr (vzdušný proud) 

zlatobýl kanadský (Solidago canadensis), 

bolševník velkolepý (Heracleum 

mantegazzianum) 

hydrochorie 
voda (srážková, 

závlahová, ronová, vodní 

toky) 

zlatobýl kanadský (Solidago canadensis), 

bolševník velkolepý (Heracleum 

mantegazzianum), netýkavka malokv!tá 

(Impatiens parviflora), netýkavka žlaznatá 

(Impatiens glandulifera) 

zoochorie živo"ich   

myrmekochorie mravenci zlatobýl kanadský (Solidago canadensis) 

ornitochorie 
ptactvo (t!lní povrch pop . 

útroby) 
 trnovník akát (Robinia pseudoacacia) 

antropochorie lidská "innost   

speirochorie import osiva mák vl"í (Papaver rhoeas) 

agestochorie doprava 

bolševník velkolepý (Heracleum 

mantegazzianum), netýkavka malokv!tá 

(Impatiens parviflora) 

ergaziochorie 
manipulace se 

zem!d!lským ná adím 
 javor jasanolistý (Acer negundo) 

rypochorie 

nakládání s odpady 

(hnojení statkovými 

hnojivy aj.) 

netýkavka malokv!tá (Impatiens parviflora) 

etelochorie setí semen, sázení sazenic  javor jasanolistý (Acer negundo) 

autochorie mate ská rostlina netýkavka malokv!tá (Impatiens parviflora) 
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Z hlediska možnosti osidlování antropogenn  ovlivn ných pop!. "lov kem p!ímo 

vytvo!ených ploch je pro invazní taxon obrovským p!ínosem rezistence v !i škodlivému 

p sobení chemických látek vnášených do výše zmín ných arteficiálních ekotop# lidskou 

spole"ností. M#že se jednat o chemické p#sobky aplikované cílen  v ur"itých 

koncentra"ních intervalech (herbicidy) "i chemické látky vypoušt né neúmysln  resp. 

necílen  (imisní zatížení základních složek životního prost!edí), jejichž koncentrace 

kolísají v širokém intervalu hodnot (Mikulka 1999). 

P!ítomnost resp. selekce takto odolných druh# rostlin je typická pro ekotopy 

kulturních rostlin pravideln  a dlouhodob  ošet!ovaných herbicidy a pro regiony se siln  

zne"išt ným životním prost!edím. Dlouhodob  zatížené prost!edí totiž indukuje vznik 

zm n genetického materiálu bun k exponovaných rostlinných druh# a zprost!edkuje 

selekci rezistentního ekotypu rostliny. Vysokou odolnost v#"i imisnímu zatížení pop!. v#"i 

herbicid#m vykazuje nap!. druh javor jasanolistý  (Acer negundo) (Rak 2007). 

Pro p!evážnou v tšinu invazních rostlinných druh# je p!ízna"ná široká ekologická 

valence pro valnou v tšinu ekologických faktor#. Euryvalentní taxony tedy logicky musejí 

vykazovat i schopnost osidlovat širší škálu ekotop# ve srovnání s p#vodními druhy rostlin 

– tzn. mohou se úsp šn  vyvíjet na stanovištích s pr#m rnými hodnotami ekologických 

faktor# i na stanovištích v ur"itém sm ru extrémních. Z extrémních ekotop# nabývají 

maximálního významu stanovišt  antropogenní, jelikož p!edstavují ubikvitérní ohniska, ze 

kterých se již etablovaný (naturalizovaný) druh ší!í sm rem do p!irozených a p!írodních 

ekotop#. P!íkladem euryvalentního druhu je zlatobýl kanadský (Solidago canadensis); 

jediným limitujícím ekologickým faktorem nabývajícím pro daný druh užší interval 

tolerovatelných hodnot je intenzita slune"ní radiace. Zlatobýl kanadský (Solidago 

canadensis) je obligátní heliofyt a zcela bezvýhradn  nesnese zastín ní; další p!íklady viz 

Tabulka ". 4 1 (Pyšek, Tichý 2001; Slavíková 1986). 

Na záv r nelze opomenout specifický charakter reprodukce invazivních druh , 

který reprezentuje signifikantní faktor podporující význa"n  invazivní potenciál druhu. 

Ideálním typem rozmnožování invazních resp. invazivních druh# je - z hlediska možnosti 

dalšího ší!ení - kombinovaná generativní a vegetativní reprodukce. Vegetativní 

rozmnožování totiž zaru"uje rychlou propagaci v rámci daného ekotopu – tj. 

v podmínkách, na které je daný rostlinný druh již dokonale p!izp#sobený. Jedinci odvození 
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od mate ského organismu jsou ovšem z hlediska fenotypu identi!tí, což je velmi 

nevýhodné v m"nících se podmínkách. Tuto nevýhodu eliminuje možnost generativního 

reprodukce, p i níž vznikají rostlinná individua s variabilními znaky v komparaci 

s mate ským organismem – tj. jedinci s novými fenotypovými vlastnostmi v rámci jednoho 

druhu rostlin osidlující daný ekotop. V nestálých podmínkách daného stanovišt" jsou pak 

vyselektována rostlinná individua daného druhu vykazující rezistenci k disturbancím – tj. 

ke zm"nám vn"jšího prost edí. Typ reprodukce nalezených invazivních druh# studovaného 

územního celku je uveden v Tabulce !. 5 1 dole (Mikulka 1999; Jehlík 1998;  Pyšek, Tichý 

2001). 

Tabulka  . 4 1 -  Ekologická valence identifikovaných invazivních druh! studovaného území (p"evzato a 

upraveno dle Mlíkovský, Stýblo 2001; Mikulka 1999)  

LIMITUJÍCÍ EKOLOGICKÉ FAKTORY NALEZANÝCH INVAZIVNÍCH DRUH  

název druhu limitující faktor 

bolševník vekolepý 

(Heracleum mantegazzianum) 
p dní vlhkost (hygrofyt) 

javor jasanolistý 

(Acer negundo) 
intenzita slune!ní radiace (heliofyt) 

k"ídlatka japonská  

(Reynoutria japonica) 
p dní vlhkost, p dní reakce (pH) 

netýkavka malokv#tá 

(Impatiens parviflora) 

nutrienty, intenzita slune!ní radiace (sciofyt), p dní vlhkost 

(hygrofyt) 

netýkavka žlaznatá 

(Impatiens glandulifera) 
p dní vlhkost (hygrofyt) 

trnovník akát 

(Robinia pseudoacacia) 
intenzita slune!ní radiace (sciofyt), p dní vlhkost (xerofyt) 

zlatobýl kanadský 

(Solidago canadensis) 
intenzita slune!ní radiace (heliofyt) 

zlatobýl obrovský 

(Solidago gigantea) 

intenzita slune!ní radiace (heliofyt), p dní vlhkost (spíše 

hygrofyt) 
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Tabulka  . 5 1 – P!ehled typ" reprodukce identifikovaných invazivních druh" rostlin zájmové lokality 

(p!evzato a upraveno dle Mikulka 1999; Pyšek, Tichý 2001) 

REPRODUKCE IDENTIFIKOVANÝCH INVAZIVNÍCH DRUH  

název druhu typ reprodukce diaspora 
bolševník velkolepý (Heracleum 

mantegazzianum) 
G

1
 dvounažka 

javor jasanolistý (Acer negundo) G k ídlatá dvounažka 

G nažka 
k ídlatka japonská (Reynoutria 

japonica) V 
!ásti oddenk", 

fragmenty lodyh 

netýkavka malokv#tá (Impatiens 

parviflora) 
G pukavá tobolka 

netýkavka žlaznatá (Impatiens 

glandulifera) 
G pukavá tobolka 

G lusk 

trnovník akát (Robinia pseudoacacia) 
V 

plazivé ko enové 

výb#žky 

G ochmý ená nažka 
zlatobýl kanadský (Solidago 

canadensis) V 
fragmenty oddenk", 

úlomky ko en" 

G ochmý ená létavá nažka 
zlatobýl obrovský (Solidago 

gigantea) 
V 

fragmenty oddenk", 

úlomky ko en" 

3.2 Negativní efekty invazních druh! rostlin. 

Neustále stoupající po!et invazních resp. invazivních druh" rostlin ve volné p írod# 

mimo sv"j p irozený areál výskytu s sebou nese !etná rizika související s ni!ím 

nelimitovanou propagací t#chto druh" v rámci všech typ" stanoviš$ sekundárního areálu. 

Pod t#mito riziko rozumíme nejen záporné efekty ekologického rázu – tj. p edevším 

dopady na biologickou rozmanitost (viz také kapitola 9) – ale rovn#ž další škodlivé 

impakty, z nichž nejd"ležit#jší jsou uvedeny dále (Mlíkovský, Stýblo 2006). 

Prvopo!átky negativního dopadu na druhovou bohatost rostlin a následn# i 

živo!ich" lze spat it v pr"niku invazních druh" do autochtonních geobiocenóz p irozených 

a p írodních stanoviš$. Prost ednictvím ni!ím nelimitované neustále se zvyšující 

                                                 
1
 Význam symbol": G – generativní (pohlavní) rozmnožování; V – vegetativní (nepohlavní) rozmnožování 
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abundance populací invazních species vzniká z jejich strany nutnost atakovat a následn  

obsazovat neustále nové a nové ekologické niky. Díky výše uvedenému požadavku resp. 

nutnosti obsazovat stále nové ekologické niky dochází k vytla!ování konkuren!n  slabších 

druh" rostlin z jejich nik v rámci p#irozených a p#írodních ekotop". Tento proces vede 

k ochuzování fytocenózy o kompeti!n  mén  zdatné druhy (!asto druhy chrán né !i jiným 

zp"sobem významné), což spolu s p#ítomností nového invazního druhu rostlin postupn  

vede ke zm nám vertikální i horizontální struktury dané fytocenózy; v horších p#ípadech 

k její celkové destabilizaci !i dokonce k jejímu úplnému rozvratu. Tyto modulace struktury 

fytocenózy se však záporn  promítají do celého ekosystému v!etn  zm n hodnot 

význa!ných ekologických faktor" daného stanovišt  a z toho logicky rezultujících zm n 

druhového spektra zoocenóz daného ekotopu (AOPK 2004; Pyšek, Tichý 2001).  

D"sledky zm ny druhového složení fytocenózy vyvolaných zvýšenou prezencí 

invazního species lze dále ukázat na p#íkladu eudominatních resp. dominatních populací 

k#ídlatek (Reynoutria sp.), jejichž p#ítomnost na stanovištích pob#ežní vegetace lotických 

vod ústí k postupné eliminaci p"vodních druh" bylinného a ke#ového patra. Tento efekt 

vede k obnažení b#eh" vodních tok" v podzimním období – tj. po úhynu populací k#ídlatek 

vlivem mrazu. V brzkém jarním období pak hrozí vlivem zvýšených vodních pr"tok" 

zesílení p dní eroze !i vznik p dních sesuv  v oblasti b#eh" a v pob#ežní oblasti; 

z tohoto faktu rezultuje nutnost zpevn ní b#eh" drnováním !i geotextilními rohožemi 

(Šlezingr, Úradní!ek 2002; $eský ústav ochrany p#írody 1994). 

Podobný efekt se uplat%uje i v p#ípad  vodních hrází, kdy m"že dojít k p!ímému 

narušení stability hrází ko#enovým systémem n kterých invazních druh" rostlin. Ko#eny 

t chto druh" rostlin jsou schopny pronikat do spár mezi kameny a narušit kompaktnost 

st ny hráze. Toto poškození má pak za následek sníženou rezistenci st ny v"!i povod%ové 

vln  s možností její následné ruptury a hrozby záplavy p#íslušného území (Šlezingr, 

Úradní!ek 2002; $eský ústav ochrany p#írody 1994). 

Další negativum související s p#ítomností po!etných populací invazních rostlinných 

druh" jsou škodlivé ú!inky na lidské zdraví. Zdravotní rizika invazních druh" lze ukázat 

na p#íkladu dvou – v sou!asné dob  již v mnoha lokalitách $R - siln  invazivních taxon" – 

tj. na bolševníku velkolepém (Heracleum mantagazzianum) a zlatobýlu kanadském 

(Solidago canadensis). 
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Nebezpe í bolševníku velkolepého (Heracleum mantagazzianum) tkví v obsahu 

fototoxických chemických slou enin – furanokumarin! (psoralen!) - ve š"áv# rostlinných 

organism! tohoto druhu. Furanokumariny jsou v maximální koncentraci p$ítomny ve š"áv# 

z nezralých plod!, lodyh a jejich trichom!. Principem ú inku fototoxických látek je jejich 

chemická konverze vlivem absorpce UVA  ásti solárního spektra (320-380 nm), v jejímž 

pr!b#hu se uvol%uje v#tší množství volných radikál!. Volné radikály pak jsou vlastní 

p$í inou vzniku patologických kožních lézí vysévajících se cca 24 hodin po expozici 

(Ditrichová 2002; Centrum ekologické výchovy 1997). 

Furanokumariny p$edstavují nebezpe í ve styku s od#vem nechrán#nou pokožkou a 

sliznicemi v etn# o ních spojivek. Po expozici š"ávám rostliny – nej ast#ji ve form# 

nev#domého pot$ísn#ní predisponovaných ploch (viz níže) - dochází k rozvoji tzv. 

fytofotodermatitidy v oblasti pot$ísn#ných kožních ploch. Fytotodermatitida se projevuje 

v podob# nápadných zarudlých, pozd#ji  ervenohn#dých edematozních ploch posetých 

puchý$i eventuáln# bulami. Takto postižená pokožka je velmi bolestivá, pozd#ji bývá siln# 

pruriginozní. Predispozi ními místy pro její rozvoj jsou oblasti pokožky nekryté oble ením 

– tj. nej ast#ji pokožka horních a dolních kon etin, oblast obli eje, krku a dekoltu. 

Rizikovými skupinami z hlediska intenzity pr!b#hu fytofotodermatitidy jsou p$edevším 

malé d#ti a sta$í lidé (riziko sekundární infekce ploch postižených kožními lézemi) 

(Ditrichová 2002; Centrum ekologické výchovy 1997) . 

Mnohem nebezpe n#jší nežli vlastní patologické kožní eflorescence je – v p$ípad# 

zasažení o ní bulvy – postižení o ní rohovky a spojivky. S vysokou frekvencí totiž 

následuje rozvoj t#žce se hojící keratokonjunktivitidy ( tj. zán#tu rohovky a spojivky) 

Ditrichová 2002; Centrum ekologické výchovy 1997). 

Fytofotodermatitida však m!že exponovaného  lov#ka poznamenat i celoživotn# ve 

form# ireverzibilního trvalého poškození zraku v p$ípad# zasažení oka a mén# závažných 

dlouhodob# p etrvávajících kožních pigmentací postižených okrsk! pokožky,  asto 

bizardního tvaru Ditrichová 2002; Centrum ekologické výchovy 1997). 

Z výše uvedených skute ností je tedy z$ejmé, že likvidace populací bolševníku je 

vysoce rizikovým procesem a v jejím pr!b#hu je proto nezbytné vždy používat náležité 

ochranné pom!cky (tj. nepropustný pracovní od#v, gumové boty a rukavice, ochranné 

brýle  i štít). P$i náhodném postižení pokožky v#tšího rozsahu a v p$ípad# vleklých obtíží 
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je vhodné vyhledat odborného kožního léka e. P i zasažení o!í a v p ípad" postižení 

malých d"tí a starých lidí je však odborné léka ské ošet ení zcela nezbytné (Ditrichová 

2002). 

Druhým invazním rostlinným druhem se škodlivým vlivem na zdraví !lov"ka je 

zlatobýl kanadský (Solidago canadensis). Pyl kvetoucích jedinc# de m#že stát zdrojem 

!etných alergických reakcí lokalizovaných do oblasti respira!ního traktu. Nej!ast"ji se 

jedná o polinózu neboli sennou rýmu, vzácn"ji pak bronchitidu (zán"t pr#dušek). 

Alergické reakce se v maximální mí e projevují v období kv"tu zlatobýlu – tj. v období od 

za!átku srpna do po!átku  íjna (Pyšek, Tichý 2001). 

Invazní rostlinné druhy rovn"ž p edstavují jednu z hlavních p ekážek 

komplikujících možnost dosažení optimálního (tj. maximálního) výnosu kulturních 

rostlin. Mnohé invazní rostlinné species jsou totiž zárove$ siln" obtížnými plevely 

kompetujícími o ekologické faktory, jež jsou p ítomny v rámci daného zem"d"lského 

ekotopu v limitovaném množství (Mikulka 1999; Pyšek, Tichý 2001). 

S ekvivalentní obtíží jako zem"d"lci bojují i zahrádká i. Invazní plevelné druhy jsou 

tedy také svízelnou záležitostí pro zahrádka ení a komplikují tak provozování oblíbeného 

koní!ku (Jehlík 1998). 

%etné invazní druhy se v mnoha p ípadech stávají hostitelskými organismy 

n"kterých šk!dc! resp. patogenních organism! kulturních rostlin, hospodá ských zví at 

!i hospodá sky cenných druh# ryb. Nej!ast"ji se jedná o zvýšení incidence virových, 

bakteriálních a mykogenních chorob. Uplatnit se v tomto sm"ru m#že i bohatá akumulace 

zvýšeného množství tlejícího rostlinného opadu resp. biomasy produkované populacemi 

invazních druh# (Mikulka 1999).  

Neustálé nar#stání po!etnosti populací invazních druh# s sebou nese i estetická 

rizika. Dochází totiž k vytvá ení jednotvárných unylých ploch porost# tvo ených pouze 

jedním – tj. invazním rostlinným druhem. Tyto porosty – v sou!asnosti p ítomné na mnoha 

rozlehlých, v"tšinou neudržovaných plochách – mají za následek redukci kontrastu 

v krajin" a p ispívají tak velkou m"rou k formování monotónní krajiny a tedy  

k znehodnocování krajinného rázu (Pyšek, Tichý 2001; Slavíková 1986). 

Další stinnou stránku množícího se po!tu stanoviš& s dominancí invazních 

rostlinných taxon# p edstavují neustále stoupající ekonomické náklady. Tyto náklady jsou 
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tvo eny nejen finan!ní !ástkou vynaloženou na eradikaci pop . snížení po!etnosti populací 

invazních druh", ale také finan!ní pohledávkou vyplývající z redukce výt#žnosti orné p"dy 

a pastvin. Finan!n# nevy!íslitelné jsou pak ekologické škody v podob# ireverzibilní 

likvidace populací raritních druh" p"vodní !eské kv#teny; a to i v rozsahu chrán#ných 

územních celk" (Mikulka 1999, Pyšek, Tichý 2001). 

3.3 P ínosy ší ení populací invazních druh! rostlin 

P ítomnost nep"vodních resp. invazních druh" rostlin v ekosystémech však nelze 

vnímat pouze záporn#. Mnohé z nich mají pop . teprve budou mít pro !lov#ka ur!ité 

uplatn#ní. 

Mnohé z t#chto druh" jsou producenty nemalého kvanta bylinné !i d evinné 

biomasy. Jimi vyprodukovaná biomasa by mohla najít resp. již našla uplatn#ní 

v energetickém pr"myslu. K produkci energie by se ur!it# dal využít obrovský pool 

biomasy vytvá ený nap íklad populacemi k ídlatek (Reynoutria sp.) !i zlatobýl" (Solidago 

canadensis, Solidago gigantea). Pro produkci kvalitního d eva je dnes hojn# využívaným 

druhem trnovník akát (Robinia pseudoacacia) (Ková  2007, Pyšek, Tichý 2001). 

Další z t#chto druh" byly pop . jsou využívány jako signifikantní rekultiva"ní 

druhy vhodné pro ozele$ování extrémních typ! stanoviš# (nap . sut#, svahy na suchých 

a chudých substrátech, strže, meze aj.). Hojn# využívaným druhem je v p ípad# t#chto 

ekotop" trnovník akát (Robinia pseudoacacia) (%eská lesnická spole!nost 2003). 

 Další oblastí, kde se tyto druhy s výhodou využívaly pop . ješt# využívají, jsou 

oblasti se siln$ zne"išt$ným ovzduším pop . ostatními složkami životního prost edí 

(nap . okolí zem#d#lských a pr"myslových podnik", d"lní odvaly aj.).  Pro tyto typy 

ekotop" se s vysokou frekvencí využíval javor jasanolistý (Acer negundo) (Rak 2007; 

%eská lesnická spole!nost 1994).  

Další výhodnou vlastností vybraných invazních species z hlediska rekultiva!ního 

využití je schopnost biologické sorpce toxických látek obsažených v p"d#. Rostlinné 

druhy vykazující tento ú!inek jsou tak s výhodou využívány k dekontaminaci p"d 

s vysokým obsahem t#žkých kov". Mezi druhy vykazující význa!ný stupe$ sorpce náleží 

oba dva druhy k ídlatek (Reynoutria japonica, Reynoutria sachalinensis) a netýkavka 

žlaznatá (Impatiens glandulifera) (Pyšek, Tichý 2001; Slavíková 1986). 
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N které invazní rostlinné druhy našly ur!itou míru uplatn ní i v zem d lské – 

živo išné výrob!. Mladé výhonky k"ídlatek (Reynoutria sp.) p"edstavují pícninu vhodnou 

ke zkrmování hospodá"skými zví"aty v !erstvém, sušeném pop". silážovaném stavu 

(Mikulka 1999). 

Invazní druhy vyššího vzr#stu osidlující plochy podél komunikací mají 

nezanedbatelný p"ínos týkající se zastín!ní asfaltových eventuáln  jiných typ# povrch" 

komunikací. Tento efekt je velmi vítaný p"edevším v letním období, kdy teploty vzduchu 

dosahují nadpr#m rných hodnot a kdy vlivem p"ímého slune!ního zá"ení m#že zah"átí 

povrchu na vysokou teplotu vést ke vzniku nap tí (pnutí) v materiálu s následnou tvorbou 

deformací silni!ních povrch#. Z invazivních species vyskytujících se v $R je efekt 

zastín ní významný u k"ídlatek (Reynoutria sp.) (Mikulka 1999; Pyšek, Tichý 2001). 

Mezi invazními species lze také najít taxony využitelné ve zdravotnictví. Ze siln  

invazivních species se v tradi!ní !ínské medicín  využívá lé!ivý ú!inek mladých oddenk# 

k"ídlatek (Reynoutria sp.). K dalším species mající ur!itý lé!ivý efekt náleží !ekanka 

obecná (Cichorium intybus), hluchavka bílá (Lamium album), k"en selský (Armoracia 

rusticana), o"ešák královský (Juglans regia), trnovník akát (Robinia pseudoacacia) !i 

vrati! obecný (Tanacetum vulgare) viz Tabulka !. 6 1 (Iburg 2004; Jahodá" 2010). 

Tabulka  . 6 1 – Možnosti využití vybraných invazních rostlinných taxon! ve zdravotnictví (p"evzato a 

upraveno dle Iburg 2004; Jahodá" 2010) 

VYUŽITÍ VYBRANÝCH INVAZNÍCH DRUH# VE ZDRAVOTNICTVÍ 

název druhu ú inné látky chorobné stavy 

hluchavka bílá 

(Lamium album) 

glykosidy, flavoinoidy, 

deriváty kyseliny kávové 

zán ty (stomatitidy, dermatitidy), 

gynekologické obtíže 

k"en selský 

(Armoracia rusticana) 

ho"!i!né silice, glykosidy 

(sinigrin), vitamin C a K 

infekce ledvin a mo!. cest, bronchitida, 

revmatické choroby, nádory tra!níku 

!ekanka obecná 

(Cichorium intybus) 
inulin, t"ísloviny, ho"!iny horní a dolní dyspeptický syndrom 

o"ešák královský 

(Juglans regia) 

t"ísloviny, flavonoidy, silice, 

vitamin F 
zán ty dutiny ústní, akné, hemoroidy 

trnovník akát 

(Robinia 

pseudoacacia) 

alkaloidy, toxalbuminy, 

t"ísloviny 
obstipace, k"e!ové stavy 

vrati! obecný 

(Tanacetum vulgare) 

silice, seskviterpeny, 

organické kyseliny, 

hydroxykumariny 

infek!ní onemocn ní 
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Pro potraviná ský pr!mysl je zajisté nepostradatelná medonosná a nektarodárná 

d evina – trnovník akát (Robinia pseudoacacia). Dalšími invazní druhy mající tento 

význam jsou netýkavka žlaznatá (Impatiens glandulifera), zlatobýl kanadský (Solidago 

canadensis) a zlatobýl obrovský (Solidago gigantea). V "ínské kuchyni se zpracovávají i 

mladé výhonky k ídlatky japonské (Reynoutria japonica) za ú"elem p ípravy širokého 

spektra salát! (Ková  2007; Krása 2007; Mikulka 1999; Pyšek, Tichý 2001). 

P!vodním významem mnoha – dnes již invazivních species – byl okrasný efekt. Za 

tímto ú"elem byly také mnohé z nich do #R introdukovány. Mezi nejznám$jší náleží oba 

dva druhy k ídlatek (Reynoutria japonica, Reynoutria sachalinensis), bolševník velkolepý 

(Heracleum mantegazzianum), netýkavka žlaznatá (Impatiens glandulifera) "i zlatobýl 

kanadský a obrovský (Solidago canadensis, Solidago gigantea) (Mikulka 1999; Pyšek, 

Tichý 2001). 
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4. Území botanické prospekce – p írodní pom!ry 
Území botanického prospekce se nachází v Moravskoslezském kraji; je situováno 

v západní  ásti území krajského m!sta Ostrava. Promítá se na hranici katastrálních území 

dvou m!stských celk" obce Slezská Ostrava -  He manic a Hrušova.  

Jeho hranice je determinována níže uvedenými antropogenními tvary reliéfu. 

Severní hranici studovaného území tvo#í  ást st#ednice ulice Orlovská a  ást injektážní 

st!ny vybudované dle  jižního svahu He#manického odvalu. Na západ! je studované území 

vymezeno prost#ednictvím ulic Na Liš in! a V Korunce. Jižní hranici pak formuje vozovka 

ulice Kon!vova. Na jihu je zájmové celek odseparován prost#ednictví st#ednice vozovky 

ulice Kubínova (Klub  eských turist" 1997; Atelier Upgrade 2011). 

Polohu území botanické prospekce v" i sv!tovým stranám si lze ovšem názorn!ji 

p#edstavit pomocí vztažného t!lesa než pomocí samotných  ástí hranic. Za vztažné t!leso 

byl zvolen svou nadmo#skou výškou dominantní tvar georeliéfu tj. He manický odval, 

který se nachází v blízkosti severní hranici území. 

4.1 Geologická stavba území 

Moravskoslezský kraj, ve kterém je situováno místo botanického inventariza ního 

pr"zkumu, má složitou geologickou stavbu. Svou polohou se totiž promítá na hranici dvou 

základních geologických celk" $R – "eského masivu a Západních Karpat. Od $eského 

masivu, jenž vznikl v rámci Hercynské (Variské) orogeneze je odvozeno spodní strukturní 

patro. Bázi tohoto patra tvo#í metamorfované horniny proterozoika. Na n! nasedají 

paleozoické horniny zastoupené devonskými a karbonskými sedimenty variské 

p#edhlubn!. Celá tato strukturní etáž je známa pouze z hlubokých vrt", její strukturní 

sou ásti nejsou v žádném míst! zemského povrchu obnaženy  i podpovrchov! uloženy, 

tudíž je výše uvedené složení jen orienta ní. Rovn!ž se p#edpokládá ur itá  lenitost (údolí, 

h#bety, vymýtiny) tohoto poh#beného starohorního a prvohorního reliéfu a jeho rozlámání 

v kerné struktury (%eho# 1998). 

Další horninové vrstvy již náleží geologickému celku Západních Karpat – a to vn!jší 

 ásti Karpat (Vn!jší Karpaty  i Externidy), které vznikly Alpínským vrásn!ním 

probíhajícím od svrchního triasu až do sou asnosti. Vn!jší Karpaty jsou tvo#eny t#emi 

základními pásmy, jež se vyvíjela navzájem dosti indepedentn! (%eho# 1998): 
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Bradlové pásmo (útesové pásmo) má podobu úzce protáhlých oblastí s útržky 

hornin od okolí strukturn  odlišnými, pevn jšími (v tšinou vápencovými), které 

vypreparované, nápadn  vystupují z okolních mén  odolných hornin. Toto pásmo bylo 

naposledy vyvrásn no sávskou fází Alpínského vrásn ní (!eho" 1998). 

Flyšové pásmo p"edstavující souvrství mo"ských usazenin, ve kterém se 

mnohonásobn  st"ídají vrstvy jemnozrnných jílovc# (pop". b"idlic) s vrstvami hrubšího 

pískovce (pop". vápence, slepence $i brekcie). Pásmo bylo naposledy vyvrásn no štýrskou 

fází Alpínského vrásn ní (!eho" 1998) . 

Pásmo  elních p!edhlubní, které reprezentuje soustava soub žných, $áste$n  se 

p"ekrývajících a stá"ím odlišných p"edhlubní. Tato zóna se nachází mezi %eským masivem 

a flyšem Západních Karpat (!eho" 1998). 

Studovaného území se týkají celkem dv  z výše uvedených pásem – a to flyšové 

pásmo a pásmo $elních p"edhlubní (!eho" 1998).  

4.1.1 Flyšové pásmo Západních Karpat 

Flyšové pásmo Vn jších Karpat se promítá do majoritní $ásti sledované oblasti. 

Mohutná etáž flyše je budována souvrstvími stá"í k"ídy a paleogenu ve flyšovém vývoji 

(!eho" 1998). 

 Toto pásmo má dv  základní zóny – vn jší (krosn nskou) - zasahující do území 

botanické prospekce - a vnit"ní (magurskou). Krosn"nská zóna týkající se zájmového 

území je ješt  $len na do n kolika litostratigrafických jednotek. Její nejvyšší 

litostratigrafická jednotka nese ozna$ení skupina. V krosn nské zón  se nacházejí celkem 

dv  skupiny – skupina okrajová a st"ední. Do zkoumaného celku však zasahuje pouze 

sedimenta$ní prostor skupiny st!ední  - a to usazovací prostor jeho slezské jednotky 

v godulském vývoji (jednotka p"edstavuje nejnižší litostratigrafickou jednotku krosn nské 

zóny) (!eho" 1998).  

V godulském díl$ím sedimenta$ním prostoru za$íná sedimentace ve svrchní ju"e a 

trvá až do konce paleogénu. Mocnost zdejších sediment# dosahuje až 3000 m. Tyto 

sedimenty jsou celkov  chudé na zkamen liny, avšak bohaté na p"ítomnost hieroglyf# 

nejr#zn jšího p#vodu – nap". hieroglyfy biologického p#vodu ve form  stop po lezení a 

hrabání živo$ich# (!eho" 1998). 
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4.1.2 Pásmo  elních p!edhlubní 

 elní hlubiny Západních Karpat jsou výsledkem alpínských deformací p!i 

jihovýchodním okraji  eského masivu. Vznikaly a postupn" zanikaly prohnutím okraje 

 eského masivu p!i posunu #el p!íkrov$ karpatského flyše. Tyto pochody probíhaly 

v r$zných fázích Alpínské orogeneze a jejich výsledkem jsou hlubina eggenburgu a 

hlubina karpatu (ob" vzniklé ve štýrské fázi Alpínského vrásn"ní), dále spodnobádenská 

p!edhlube% (vzniklá v mladoštýrské fázi) a kone#n" svrchnobadenská p!edhlube% (atická 

fáze) (&eho! 1998).  

B"hem miocénu byly p!edhlubn" postupn" vypln"ny sedimenty o mocnosti p!ibližn" 

2000 m b"hem n"kolika sedimenta#ních cykl$. Dále bude pojednáno pouze o souvrstvích 

sediment$ svrchnobadenské p!edhlubn", které vypl%ují celou Moravskou bránu, 

Ostravskou pánev v#etn" vyšet!ované oblasti a zasahují také do Hornomoravského úvalu a 

Nízkého Jeseníku. Usazené horniny spodnobadenské p!edhlubn" se podílí na utvá!ení 

hlavní #ásti Slezské Ostravy v#etn" He!manic i Hrušova (&eho! 1998).  

Bazálními usazeninami spodnobadenské hlubiny jsou tzv. bazální klastika neboli 

ostravský detrit. Jedná se v"tšinou o #áste#n" zpevn"né st"rky a písky – v p!evážné v"tšin" 

špatn" vyt!íd"né a nerovnom"rn" zrnité. Velmi vzácn" se vyskytují v rámci bazálních 

klastik polohy jemných písk$ (lokáln" ozna#ována jako plážové písky). Hrubozrnné 

horniny jsou zastoupeny brekciemi a št"rky obsahujícími valouny karbonských hornin a 

uhlí. Na povrch bazální klastika vystupují nap!. u Oder, ale také t!eba ve Slezské Ostrav" 

na Jaklovci (stadion Bazaly) (&eho! 1998).  

Nadloží bazálních klastik tvo!í až 900 m mocné souvrství vápnitých a pís#itých jíl$ 

(tzv. tégly) a písk$ (tzv. šlíry). Jedná se p!edevším o z!eteln" vrstevnaté vápnité jíly 

s vložkami jemnozrnných vápnitých písk$ až pískovc$. Vápnité jíly jsou bohaté na 

mikrofaunu a makrofaunu (nap!. mlži, místy solitérní korály). 

Z hlediska tektonického docházelo v této oblasti ke zlom$m se vznikem pokles$ 

(p!íkop$) (&eho! 1998). 

4.1.3 Uloženiny kvartéru 

Posledním #lenem geologického profilu sledované oblasti jsou uloženiny kvartéru 

(#tvrtohor) p!ekrývající jednak oblast flyše tak sedimenty spodnobádenské. Na území 
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botanické prospekce zasáhl v pleistocénu dvakrát ledovec kontinentálního zaledn ní. 

Prvním v po!adí bylo tzv. halštrovské zaledn ní, ze kterého rezultují glacilakustrinní a 

glacifluviální písky a jíly. Jejich nadloží je tvo!eno fluviální písky a pískošt rky, jež jsou 

reziduem würmského zaledn ní. Sled sediment" kvartéru je uzav!en mladoholocénními 

povod#ovými (tedy fluviálními) hlínami ($eho! 1998; Základní geologická mapy %R 

2010).  

4.1.4 Geologicky odlišné struktury 

Mezi struktury s odlišnou geologickou stavbou nacházející se v oblasti zájmu naleží 

zejména p!íkrovy tektonického p"vodu. P!íkrovy p!edstavují odlou&ené &ásti zemské k"ry 

deskovitého tvaru, jež byly po odlou&ení p!emíst ny na zna&nou horizontální vzdálenost 

sm rem k p!edpolí horstva. Vznikají v oblastech tektonicky namáhaných r"znými zp"soby 

($eho! 1998). 

V p!ípad  Slezské Ostravy – tedy i území botanického pr"zkumu - se jedná zejména 

o díl&í t šínský p!íkrov, který pravd podobn  vznikl na podklad  st!ižných pochod" (tj. 

„odlepení“ plastických souvrství jíl"). Na jeho geologické skladb  se podílejí zejména 

jílovce, slepence a pískovce; místy s vápenitými vložkami obsahujícími mikrofaunu 

(korály, úst!ice, ježovky aj.) ($eho! 1998).  

Výše popsaný složitý vývoj geologické stavby vyšet!ovaného území je ve stru&né 

podob  shrnut v níže uvedené Tabulce &. 7 1 viz dole. 

Tabulka  . 7 1 – P!ehled geologického vývoje studovaného území (p!evzato a upraveno dle "eho! 1998) 

P"ELED GEOLOGICKÉHO VÝVOJE STUDOVANÉHO ÚZEMÍ 

geologická éra bazální charakteristika  
starohory (proterozoikum) Hercynské vrásn ní (mladší paleozoikum) 

prvohory (paleozoikum) poh!beni reliéfu proterozoika a paleozoika 

Alpínské vrásn ní (svrchní trias až sou&asnost) 

vývoj flyšového pásma Západních Karpat druhohory (mezozoikum) 

vznik spodnobádenské p!edhlubn  

t!etihory (terciér, kenozoikum) vývoj flyšového pásma Západních Karpat 

  vývoj sedimentárních souvrství spodního badenu 

glaciály (halštrovské zaledn ní, sálské zaledn ní, w'rm) 
&tvrtohory (kvartér) 

tvorba sediment" kombinovaného p"vodu 
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4.2 Geomorfologická charakteristika území 

Zájmové území se nachází v blízkosti rozhraní, v n mž se stýkají dva významné  

geomorfologické celky – !eský masiv a Západní Karpaty. Dle geomorfologické 

regionalizace  náleží sledované místo do geomorfologického celku Ostravská pánev – a to 

do okrsku Ostravská niva (exaktní geomorfologická regionalizace viz Tabulka ". 8 1) 

(Demek 1987). 

Tabulka  . 8 1 – Geomorfologická regionalizace studovaného území (p!evzato a upraveno dle Demek 1987) 

GEOMORFOLOGICKÁ REGIONALIZACE 

hierarchický celek za azení studovaného území !íselný kód celku 
provincie Karpaty, Západní Karpaty   

soustava (subprovincie) Vn karpatské sníženiny VIII 

podsoustava Severní Vn karpatské sníženiny VIIIB 

celek Ostravská pánev VIIIB - 1 

okrsek Ostravská niva VIIIB - 1 - b 

 

Pr!m rná absolutní nadmo"ská výška sledované oblasti jen velmi nevýrazn  

p"esahuje hranici 200 m n. m. (pr!m rná hodnota #iní cca 212 m n. m.), což odpovídá 

morfometrickému typu roviny pop". pahorkatiny. Rovn ž výšková #lenitost terénu 

zájmové oblasti daná relativní nadmo"skou výškou tedy nedosahuje p"íliš velkého rozp tí, 

proto lze hovo"it spíše o ploché pahorkatin  s výškovou #lenitostí v intervalu 30 až 75 m 

pop". rovin  o výškové #lenitosti do 30 m (Demek 1987). 

Georeliéf sledovaného celku je z hlediska obecné typologizace tvo"en p"edevším 

jednoduchými tvary. Jednoduché tvary zde nabývají prostorového rozsahu odpovídajícího 

nanoformám, mikroformám a mezoformám, což je v zcela v souladu s menší plošnou 

rozlohou studovaného území. Tyto tvary lze dále klasifikovat v relaci k p"evažující úrovni 

okolního georeliéfu na konvexní (vypuklé), konkávní (vhloubené) a ploché (Demek 1987). 

Z hlediska p!vodu v území p"evládají antropogenní tvary jako d!sledek zm n 

povrchu vyvolaných #lov kem. Lidé se tedy stali ve studovaném území p"evažující m 

geomorfologickým #initelem a v jejich p!sobení na místní georeliéf lze najít dva základní 

zp!soby jeho p"etvá"ení.  

První zp!sob je reprezentován velkoobjemovým ukládáním odpad" na povrch 

georeliéfu, což vede k formování výše zmín ných konvexních tvar!. Jako materiálová 

základna t chto tvar! se uplat$ovaly a stále uplat$ují nejr!zn jší skupiny pr!myslových 
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odpad  – d lní kámen s uhelnými rezidui pocházejícími z hlubinné t!žby "erného uhlí 

v Dole He#manice, struska, stavební materiál, odpady z chemického pr myslu, flota"ní 

hlušiny a popílky. Charakteristickým p#íkladem konvexních tvar  jsou odvaly a výsypky. 

Na samotném území a v t!sné blízkosti jeho hranic lze nalézt n!kolik t!chto tvar . Jejich 

nejvýrazn!jším p#edstavitelem je bezesporu He#manický odval (viz Obrázek ". 5 1), jenž je 

situován p#i severní hranice studovaného území. Z dalších je nezbytné zmínit nedávno 

zformovanou výsypku stavebních materiál  nacházející se v blízkosti zastávky MHD D l 

He#manice a v 70. letech vzniklou výsypku ze škváry nedaleko areálu logistického centra 

(Martinec 2006; Raclavská 2001). 

 

Obrázek  . 5 1 – He!manický odval, pohled ze strany železni ního t"lesa OKD (foto Petr Štefek  6.2. 2007 ) 

Druhý proces, prost#ednictví kterého se "lov!k neodmysliteln! podílel na formování 

místního reliéfu, je poddolování v místech t!žby "erného uhlí. Vliv poddolování má 

vedoucí úlohu p#i vzniku terénních pokles . Poklesová území jsou ve studovaném terénu 

suchá i zvodn!lá, jejich pr m!rná hloubka se pohybuje v intervalu 1 až 5 m. Ve v!tšin! 

p#ípad  p#edstavují tyto konkávní tvary devastaci p dního fondu, zvýšení finan"ních 

náklad  na údržbu inženýrských sítí a budov bytových fond . Tyto plochy však nemusejí 

nutn! znamenat pouze degradaci krajiny; v n!kterých p#ípadech se mohou stát 

významnými krajinnými prvky, nebo$ na zvodn!lých poklesových plochách se mohou 

utvá#et jedny z nejvýznamn!jších biotop  – druhotné mok#ady (Martinec 2006; Raclavská 

2001). 

Krom! výše zmín!ných dvou zp sob  metamorfózy reliéfu "lov!kem se lidé jako 

geomorfologický "initel v zájmovém území uplat%ují p#i vytvá#ení velkého množství 

variabilních plochých tvar  – nap#. zástavba lidských sídel, silni"ní komunikace, 
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železni ní t!leso OKD  i zna né množství brownfield" variabilního charakteru 

(neobd!lávané zem!d!lské pozemky, opušt!ný areál Dolu He#manice, zdemolovaná 

zástavba garáží pro osobní automobily místních obyvatel  i neudržovaná bývalá 

zahrádká#ská kolonie). 

4.3 Klimatické pom ry 

Ke zhodnocení klimatologických pom!r" vybraného území byla použita Quittova 

klimatologická regionalizace !eskoslovenska (Pivec 2007), kterou jsme srovnaly 

s hodnotami dle Atlasu podnebí !eska ($HMÚ 2007). Tato klimatologická regionalizace 

vychází z klimatologických dat období let 1901 – 1950 a 1926 – 1950. Z t!chto dat byly 

použity hodnoty 14 hlavních charakteristik – a to hodnoty srážkových, teplotních a jiných 

ukazatel" (viz Tabulka  . 9 1) (Pivec 2007).  

Území botanické prospekce náleží dle Quittovy mapy klimatologické regionalizace 

do mírn! teplé oblasti MT 10. Z níže uvedených 14 hlavních charakteristik (viz Tabulka  . 

9 1) je z#ejmé, že se jedná o oblast teplotn  mírn  nadpr"m rnou a humidn jší 

s p#ihlédnutím k hodnotám teplotních a srážkových charakteristik (Pivec 2007).  

Tabulka  . 9 1 – Quittova klimatologická regionalizace území v komparaci s Atlasem podnebí !eska 
(p"evzato a upraveno dle Pivec 2007; !HMÚ 2007) 

KLIMATICKÉ POM#RY - MT10 

Quittova klimatická regionalizace 
atlas podnebí 

!eska 

ozna$ení ukazatele charakteristika ukazatele hodnota ukazatele  hodnota ukazatele  
Let D po et letních dní (tmax > 25°C) 40 - 50 D  40 – 50 D 
HVO po et dní s teplotou % 10°C 140 - 160 D  170 – 180 D 
MD po et mrazových dní (tmin < 0°C) 110 - 130 D  120 – 140D 
LD po et ledových dní (tmax < 0°C) 30 - 40 D  & 30 D 

t I pr"m. teplota v lednu -2 až -3°C  -2 až -1°C 

t IV pr"m. teplota v dubnu 7 - 8°C  8 – 9°C 

t VII pr"m. teplota v  ervenci 17 - 18°C  % 19°C 

t X pr"m. teplota v #íjnu 7 - 8°C  9 – 10°C 
s > 1mm po et dní se srážkami > 1mm 100 - 120 D  110 – 120 D 
sVO srážkový úhrn - veget. období 400 - 450 mm  450 – 500 mm 
sVZ srážkový úhrn - zimní období 200 - 250 mm  300 – 250 mm 
sp po et dní se sn!hovou pokrývkou 50 - 60 D  50 – 60 mm 

o > 0,8 po et dn" zatažených 120 - 150 D  140 – 150 D 

o < 0,2 po et dn" jasných 40 - 50  40 – 50 D 
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Expozice v tru byla stanovena na podklad  hodnot !etností sm ru v tru 

v klimatologické stanici Mošnov (viz Tabulka !. 10 1), jež jsem graficky znázornila ve 

form  v trné r"žice (viz Obrázek !. 6 1). Z v trné r"žice je pro studované území dob#e 

patrné p#evládající jihozápadní proud ní vzduchu. 

Tabulka  . 10 1 – Hodnoty  etností sm!ru v!tru v meteorologické stanici Mošnov, (p"evzato a upraveno dle 

http://www.chmi.cz/; 8.4.2010) 

DATA PRO KONSTRUKCI V!TRNÉ R"ŽICE  

sm r v tru S SV V JV J JZ Z SZ calm 

!etnost sm ru [%] 11,8 15,8 3,0 1,8 9,4 35,5 12,1 2,7 8,1 
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Obrázek  . 6 1 - V!trná r#žice pro území botanické prospekce (p"evzato a upraveno dle http://www.chmi.cz/; 

8.4.2010) 
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4.4 Pedologická stavba území 

Ve zkoumaném území p evažují st edn! t!žké p"dy; t!žké p"dy se vyskytují pouze 

mozaikovit! na menších plochách území. Oblast geochemické prospekce je tvo ena p!ti 

základními p"dními typy, jejichž podrobn!jší charakteristika je uvedena v Tabulce #. 11 1 

dole (Tomášek 2003; Vopravil 2009; Weissmannová 2004).  

Tabulka  . 11 1 – P!dní typy území botanické prospekce (p"evzato a upraveno dle Vopravil 2009; Tomášek 

2003; P!dní mapa #R 2007) 

P#DNÍ TYPY - charakteristika 

p"dní typ p"dní subtyp 
p"dotvorný 
substrát 

zrnitost 
výskyt v 
území 

antropozem 
urbická, arenická, 
skeletovitá 

stavební materiály z 
demolic, škvára, 
d lní kámen 

lehká p da 
DP 3, DP 4, 
DP 7, DP 8 

kultizem 
rigolovaná, 
hortická 

hn!dozem 
kultivovaná "inností 
"lov!ka 

lehká p da DP 7, DP 11 

hn dozem oglejená, pelická polygenetické hlíny 
st#edn! t!žká 
p da 

DP 1, DP 2, 
DP 3, DP 9, 
DP 10 

pseudoglej glejový, pelický 
hlinité a jílovité 
glaciální sedimenty 

t!žká p da 
DP 1, DP 2, 
DP 3, DP 5, 
DP 6 

glej akvický, histický 
poto"ní 
jílovitohlinité 
sedimenty 

t!žká p da DP 5, DP 6 

 

4.5 Hydrologie a hydrogeochemie území 

Území botanické prospekce se promítá do oblasti povodí Odry, jež náleží k úmo!í 

Baltského mo!e. Celá oblast je odvod$ována dv!mi hlavními vodními toky - potokem 

Korunka a nepojmenovaným menším potokem -  náležejícími do jednoho z díl"ích povodí 

Odry (Základní vodohospodá#ská mapa %R 1998; Klub %eských turist  1997).  

Jedná se o povodí s hydrologickým kódem 2-03-02-001 (podrobn!jší determinace 

viz Tabulka ". 12 1), jež je odvod$ováno prost#ednictvím He#manického rybníka do 

menšího vodního toku – #eky Vrbická Stružka (Základní vodohospodá#ská mapa %R 

1998).  
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Tabulka  . 12 1 – Hydrologické po!adí tok" studovaného území (p!evzato a upraveno dle Základní 

vodohospodá!ská mapa #R 1998) 

EXAKTNÍ DETERMINACE POVODÍ - hydrologický kód 2 - 03 - 02 - 001 

 ást hydrologického kódu význam 

2 povodí hlavního toku Odry 

03 díl í povodí hlavního toku Odry od Ostravice po Olši 

02 díl í povodí Vrbické Stružky 

001 díl í povodí potoka Korunka 

Ur itou p!edstavu o jakosti vody ve výše uvedených hlavních vodních tocích 

studovaného území si lze u init na základ" partiálního základního fyzikáln" chemického 

rozboru vzorku vody z potoka Korunka. Základní fyzikáln" chemická analýza vybraných 

parametr# byla provedena z prostého vzorku, jenž byl odebrán ze st!ední  ásti p!í ného 

profilu toku cca 10 cm pod hladinou vody potoka dne 20.2. 2011, v 10.35 hod.  K odb"ru 

byla použita plastová vzorkovnice o objemu 1 500 ml. Takto odebraný vzorek byl 

s výjimkou transportu do laborato!e uchováván v chladu – cca p!i teplot" 5°C. B"hem 

transportu byl však vzorek rovn"ž v chladných podmínkách, nebo$ teplota vzduchu se 

v dob" transportu pohybovala t"sn" pod 0°C. Samotná základní fyzikáln" – chemická 

analýza byla uskute n"na dne 21.2.2011 mezi 9.00 a 10.30 hod. v analytické laborato!i 

VŠB – TUO pod odborným dohledem paní Ing. Sylvie Bieleszové.  

Zjišt"né hodnoty vybraných parametr# jsou ve srovnání s hodnotami imisních 

standard# ukazatel# p!ípustného zne išt"ní povrchových vod uvedeny v níže uvedené 

tabulce (viz Tabulka  . 13 1). Hodnotu CHSKMn je možné p!ibližn" srovnat s hodnotami 

pro CHSKCr, vezmeme-li  v úvahu, že hodnoty CHSKMn bývají cca 1,5x až 2x nižší než 

hodnoty CHSKCr (Pitter 1990). S pomocí Tabulky  . 13 1 dole  lze tedy konstatovat, že 

veškeré hodnoty vyšet!ovaných parametr# se nacházejí pod p!íslušnými limitními 

hodnotami dle Na!ízení vlády  . 23/2011 Sb. 
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Tabulka  . 13 1 – Výsledky ZFCHR prostého vzorku vody z potoka Korunka 

VÝSLEDKY PARTIÁLNÍHO ZFCHR 

specifický ukazatel limit. hodnota dle NV hodnota ve vzorku PV jednotka 

teplota  < 25    [°C] 

konduktivita   62,48 [mS/m] 

pH 6 - 8  6,46   

CHSKCr < 35 8,72 - 11,62 [mg/l] 

celkový fosfor < 0,2 0,006 [mg/l] 

vápník < 250 32,06 [mg/l] 

KNK4,5   0,076 [mmol/l] 

ho !ík < 150 30,87 [mg/l] 

chloridy < 250 24,82 [mg/l] 

dusík dusi!nanový < 7 1,17 [mg/l] 

dusík amoniakální < 0,5 0,25 [mg/l] 

Ve vyšet ovaném území se nachází t!leso o vyšší prostupnosti pro vodu – tj. 

hydrogeologický kolektor. Je p edstavován pr"linovým kolektorem v kvartérních 

holocénních horninách (tj. v sedimentárním pís"itohlinitém plášti). Jeho využití z hlediska 

zásobování obyvatel pitnou vodou však není p íliš reálné, protože se jedná o vodu nižší – 

tj. II. jakostní kategorie (#eský hydrogeologický ústav 1999). 

Dále jsou pro území botanického pr$zkumu charakteristická prost edí 

s nevyhran!nou hydrogeologickou funkcí. Jedná se o antropogenní substráty nejr$zn!jšího 

charakteru – nap . stavební materiál z demoli"ních prací, struska, d$lní kámen s uhelnými 

rezidui aj. Pro tyto uloženiny, jež jsou podstatou "etných antropogenních tvar$, nejsou 

exaktn! stanoveny charakteristiky transmisivity (tj. pr$to"nosti) – zejména pak koeficient 

transmisivity (#eský hydrogeologický ústav 1999). 

4.6 Ekotopy území 

Veškeré ekotopy území botanické prospekce jsou do zna"né míry poznamenány 

lidskou !inností – tj. studované území je prosté p írodních stanoviš%. Ekotopy 

studovaného celku lze tedy dle míry antropogenních zásah$ rozd!lit do dvou základních 

kategorií (Slavíková 1986): 

1) p irozená (p írod# blízká) stanovišt# 

a) lesní stanovišt! 
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b) mok adní stanovišt!  

c) neobhospoda ovaná zem!d!lská stanovišt! 

2) arteficiální (um lá) stanovišt  

a) urbanizovaná stanovišt! 

b) obhospoda ovaná zem!d!lská stanovišt!. 

Fytogeograficky se zájmový územní celek promítá do obvodu Karpatské 

mezofytikum, okres Ostravská pánev (p esné fytogeografické za"len!ní území viz 

Tabulka ". 14 1). Výškový vegeta"ní stupe# výše uvedeného fytogeografického okresu 

odpovídá kolinnímu a suprakolinnímu stupni; ve Zlatníkov! klasifikaci výškový vegeta"ní 

stupe# 3 (dubobukový) a 4 (bukový resp. dubojehli"natý) (Moravec 1994). 

Tabulka  . 14 1 – P!esné fytogeografické za len"ní území pr#zkumu (p!evzato a upraveno dle Chytrý 2010; 

Moravec 1994) 

FYTOGEOGRAFICKÉ ZA!AZENÍ ÚZEMÍ 

hirarchický fytogeografický celek za"azení území 

fytogeografická oblast Holarktida 

fytogeografická podoblast Eurosibi ská 

fytogeografická provincie St edoevropská 

fytogeografický obvod Karpatské mezofytikum 

fytogeografický okres Ostravská pánev 

 

Avšak vzhledem k charakteru místních ekotop$ s nezanedbatelným vlivem "lov!ka 

je z ejmé, že v rámci daného územního celku se nesetkáme s p$vodním klimaxovým 

stádiem vegetace. Potenciální p"irozená vegetace by zde byla zastoupena ekosystémem 

lužních les$ (jilmová doubrava, st emchová jasanina) a acidofilních bu"in a jedlin 

(podmá"ená dubová bu"ina). Studované území je však i vzhledem k výše zmín!nému 

nemalému antropogennímu vlivu na ekologické faktory jednotlivých stanoviš% ekotopem 

n!kterých chrán ných pop . vzácn jších druh# "eské kv!teny. Jako p íklady lze uvést 

orlí"ek obecný (Aquilegia vulgaris), krvavec menší m!kkoostenný (Sanguisorba minor, 

subsp. polygama), vrbka rozmarýnolistá (Chamerion dodonaei) "i jilm habrolistý (Ulmus 

carpinifolia) – podrobn!ji viz  Tabulka ". 17 1 (Chytrý 2010). 

Zoogeograficky se studovaný územní celek  adí mezi Eurosibi skou podoblast 

Palearktické oblasti. Pro zdejší faunu je charakteristický výskyt velkého množství pta$ích 
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druh . Pozorovat zde lze v tší i menší druhy ptactva – nap!. bažant obecný (Phasianus 

colchicus), kán  lesní (Buteo buteo), kuka"ka obecná (Cuculus canorus), straka obecná 

(Pica pica), sojka obecná (Garrulus glandarius), strakapoud prost!ední (Dendrocopos 

medius), žluna zelená (Picus viridis), konipas bílý (Motacilla alba), sýkora ko#adra (Parus 

major), p nkava obecná (Fringilla coelebs) "i dokonce vlha pestrá (Metops apiaster). 

Z ostatních signifikantních druh$ obratlovc$ stojí za zmínku ješt rka obecná (Lacerta 

agilis) ježek západní (Erinaceus europaeus), králík divoký (Oryctolagus cuniculus), lasice 

kol"ava (Mustella nivalis) "i srnec obecný (Capreolus capreolus) (Hudec 2007). 

 

Obrázek  . 7 1 – Vrbka rozmarýnolistá (Chamerion dodonaei)(foto Vladimír Kl´  13.8.2010) 

 

 

 Obrázek  . 8 1 – Konipas bílý (Motacilla alba) (foto Ivo Antušek 22.7. 2006) 
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5. Území botanické prospekce – socioekonomické pom ry 

5.1 Osídlení území 

Lidská sídla jsou vázána na území táhnoucí se dle v tších dopravních tepen (tj. ulice 

Na Liš!in , V Korunce, Kon vova a Kubínova). Jedná se o zástavbu tvo"enou majoritním 

podílem rodinných, finských a "adových domk# s p"ím sí cihlových dom#. 

Podobn  jako v celém území Moravskoslezského kraje se i zde projevuje tendence 

k vysidlování krajiny tj. snižování hustoty zalidn ní  a stárnutí populace. Jisté možnosti 

pro nové obyvatele p"edstavuje v recentní dob  zapo!atá výstavba nových bytových dom# 

(ulice He"mánková a Pampelišková) a "adových domk# (ulice Kastelána He"mana). 

5.2 Hospodá!ství území 

Pro daný územní celek byl v minulosti charakteristický vysoký po!et zem d lských 

stanoviš" reprezentovaných p"edevším plochami orné p#dy (nacházející se zejména 

v oblasti výskytu p#dního typu hn dozem resp. kultizem), kulturními loukami a 

zahrádká"skými koloniemi (ležícími p"ibližn  v rozsahu p#dních typ# antrozem a 

hn dozem resp. kultizem). V sou!asné dob  je však v d#sledku útlumu !eského 

zem d lství obhospoda"ován soukromým zem d lcem pouze jeden menší zem d lský 

pozemek (orná p#da), který je nej!ast ji využíván pro p stování obilí (v roce 2011 oves 

setý (Avena sativa)). Podobný trend poklesu využívání ploch pro zem d lské ú!ely lze 

zaznamenat i v p"ípad  zahrádká"ských kolonií a travnatých ploch.  

Sekundární hospodá"ská sféra – pr#myslová výroba – byla v minulosti zastoupena 

v podob  t žebního a chemického pr#myslu. T žební pr#mysl zahrnoval hlubinnou t žbu 

!erného uhlí v letech 1942 – 1993 (D#l He"manice, p"ed rokem 1990 D#l Rudý $íjen). 

V sou!asné dob  je t žba identifikovatelná již pouze ve form  specifických 

antropogenních tvar# reliéfu (viz kapitola 4.2) a reziduálních budov areálu bývalého dolu 

(Martinec 2006). 

Chemický pr#mysl byl soust"ed n v Hrušovských chemických závodech (výroba 

kyseliny sírové) situovaných v t sné blízkosti území botanické prospekce. Výrobní !innost 

však byla v roce 1997  ukon!ena a poz#statkem po ní je v sou!asné dob  brownfieldová 

plocha. 
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Sou asná pr!myslová výroba je koncentrována v  ásti areálu bývalého Dolu 

He"manice. Jedná se o drobnou podnikatelskou  innost privátních subjekt! - nap". 

DabTrade (výroba komponent pro okna a dve"e) aj.  

Území botanického inventariza ního pr!zkumu se nachází v blízkosti rybni ní 

soustavy (He"manický rybník, Figura, Lesník, Nový Stav, Záblatský rybník) a p"edstavuje 

tedy oblast hojn# využívanou k cykloturistice pop". p#ším túrám. 

Doprava zájmového území je formována silni ní infrastrukturou. Hlavní dopravní 

tepny -  ulice Orlovská, ulice Kubínova a Kon#vova – jsou obsluhovány m#stskou 

hromadnou dopravou (autobusová linka  . 49 a trolejbusové linky  . 106, 109). Na plochu 

severní hranice území se rovn#ž promítá t#leso kolejišt# železni ní vle ky OKD Doprava, 

a. s.  
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6. Metodika – botanický inventariza ní pr!zkum 

Podstatou botanického inventariza ního pr!zkumu zájmového územního celku byly 

opakované terénní pr!zkumy území. Tato pozorování byla realizována v  asovém období 

let 2010 a 2011. P"evážná  ást explorací v obou letech byla uskute n#na v pr!b#hu 

vegeta ní sezóny v#tšiny cévnatých rostlinných taxon! – tj. v  asovém horizontu od b"ezna 

do "íjna. N#kolik návšt#v lokality však bylo u in#no i mimo vegeta ní sezónu – tj. 

v zimním období p"elomu let 2010 / 2011 a 2011 / 2012. Inventariza ní explorace lokality 

byla provád#na podle návodu dostupných metodických p"íru ek ($ech 2004; AOPK 

2002). 

V po áte ní  asové period# byl botanický inventariza ní pr!zkum soust"ed#n na 

rekognoskaci terénu – tj. na nabytí informací o zájmovém územním celku. V tomto 

období byla maximální pozornost v#nována identifikaci jednotlivých typ! ekotop! 

studovaného území a hodnot jejich význa ných ekologických faktor! (p!dní typy, trofická 

"ada, hydrická "ada, typy disturbancí aj.). Studijní podklady v  této fázi pr!zkumu sestávaly 

z barevné mapy území (Atelier Upgrade 2011) s p"edb#žným roz len#ním zájmového 

území na díl í plochy, dostupných literárních zdroj! pojednávajících o dosavadních 

floristických studiích v zájmové lokalit#  a samoz"ejm# p"íslušné literatury se vztahem 

k sledovanému územnímu celku .  

Na podklad# dat shromážd#ných v této fázi byla up"esn#na hlavní hranice 

zkoumaného území a uskute n#na jeho p"esná separace na logické homogenní díl í plochy 

(dále jen DP). Prost"ednictvím rozd#lení studovaného celku na jednotlivé DP byla 

realizována tzv. standardizace na plochu a na biotopovou pestrost. Plošnou standardizací 

se rozumí rozd#lení území na plošné celky o menší vým#"e ("ádov# jednotky až desítky 

ha), jež byly - vzhledem k jejich lepší p"ehlednosti z hlediska botanického inventariza ního 

pr!zkumu - inventarizovány indepedentn#. Spole n# s plošnou standardizací je nutno 

rovn#ž uvažovat o standardizaci na biotopovou pestrost – tzn. jedna DP by m#la být 

v optimálním p"ípad# tvo"ena jedním biotopem pop". alespo% skupinou p"íbuzných 

biotop!. Krom# výše uvedených skute ností je p"i vymezování DP rovn#ž nutno p"ihlížet 

k cíli explorace,  asovým a finan ním možnostem pr!zkumu, nutnosti sledovat vybrané 

území pop". pot"eb# doložit zm#ny druhového spektra fytocenóz dané lokality ($ech 2004; 

AOPK 2002). 
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Po výše zmín né prvotní rekognoskaci již následoval vlastní botanický 

inventariza ní pr!zkum územního celku resp. jeho DP. Jeho princip spo!íval 

v pr"b žném vypracovávání soupisu nalezených rostlinných taxon! v rámci návšt v 

jednotlivých DP a rovn ž v záznamu dat pot#ebných k podrobn jšímu popisu DP. K 

terénní identifikaci a lokalizaci nalezených rostlinných species byly použity veškeré 

dostupné pom"cky – atlasy !eské kv teny, klí!e pro ur!ování rostlinných druh", katalogy 

biotop" a mapová dokumentace (Deyl et al. 2001; Kubát et al. 2002; Randuška et al. 1986; 

Pagan et al. 1988; Pagan et al. 1987). 
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7. Statistické zpracování souboru dat a jeho výstupy 

Pro zpracování akumulovaných terénních dat byl použit tabulkový procesor 

Microsoft Office Excel 2003.  

Výstupem zpracovaného souboru se stala v prvé  ad! charakteristika jednotlivých 

DP. Druhá "ást je již v!nována nalezeným rostlinným taxon m daného územního celku 

s maximální pozorností orientovanou na nep#vodní resp. invazní druhy vyskytující se 

ve studované lokalit!. 

7.1 Charakteristika díl!ích ploch 

Studovaná lokalita o plošné vým! e 1,06 km
2
 do jedenácti díl!ích celk . Každá tato 

DP byla prozkoumána a inventarizována zvláš$. Z hlediska všech DP (krom! DP 7 – 

zástavby lidských sídel) lze zaznamenat spole"ný trend ubývání fyzické p ítomnosti 

"lov!ka v krajin! (redukce hustoty zalidn!ní), aniž by se podstatným zp#sobem m!nil 

(snížil) antropogenní vliv na krajinu. Lze tedy konstatovat, že ve výše zmín!né DP 7 je 

"lov!k druhem dominantním, zatímco v ostatních DP spíše druhem nehojným, p esto 

však spole"enstva živých organism# ovládajícím (tzv. klí!ový druh). Krajním p ípadem 

p#sobení "lov!ka coby klí"ového druhu je nap íklad výsypka škváry a d#lního kamene 

v rámci DP 4, jež "lov!k vytvo il za pár dn# a pak tento substrát resp. um!le vytvo ené 

stanovišt! ponechává p irozenému vývoji bez dalších zásah#. Zformovaná spole"enstva 

jsou však podmín!na jeho po"áte"ní aktivitou.  

V sou"asné dob! jsou veškeré DP studovaného celku rovn!ž tém!  prosty vlivu 

p ímé aktivity domácích zví"at, která byla v minulosti ve vybraných DP zcela b!žná 

(zejména kur domácí (Gallus Gallus f. domestica)). 

7.1.1 Stanovišt# listnatého opadavého lesa 

Díl!í plochy 1 až 4 (dále jen DP 1 – 4)  p edstavují ekotop listnatého opadavého 

lesa. Stromové resp. ke ové patro je v p ípad! DP 1 – 3 formované majoritním podílem 

vysázených d evin, jež nejsou sou"ástí p irozených rostlinných spole"enstev rostoucích na 

území %R, a v menší mí e jsou pak zastoupeny náletové d eviny. Druhové spektrum 

stromového patra je následující  - dominují mu trnovník akát (Robinia pseudoacacia), 

jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor jasanolistý (Acer negundo), b íza b!lokorá (Betula 

pendula), javor mlé" (Acer campestre) a topol osika (Populus tremula), v ke ovém patru 
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jsou zastoupeny p edevším druhy bez !erný (Sambucus nigra), vrba jíva (Salix caprea), 

ostružiník k ovitý (Rubus fruticosus) a ostružiník ježiník (Rubus caesius). V jarním 

aspektu bylinného patra jednozna!n" p evládá orsej jarní (Ficaria verna), letní aspekt je 

reprezentován porostem ost ice t eslicovité (Carex brizoides), v polostinném lesním lemu 

pak druhy netýkavka malokv"tá (Impatiens parviflora), p esli!ka lesní (Equisetum 

sylvaticum), p esli!ka rolní (Equisetum arvense), !istec bahenní (Stachys palustris), 

kop iva dvoudomá (Urtica dioica) a kapra# samec (Dryopteris filix-mas) (Chytrý 2010).   

V p ípad" díl í plochy 4 (dále jen DP 4) se jedná o nálet pionýrských d evin na 

antropogenní výsypce škváry a d$lního kamene. V stromovém i ke ovém stratu jsou 

zastoupeny i pon"kud odlišn"jší taxony v komparaci s taxony p ítomnými na DP 1 až 3 – 

jedná se o je áb pta!í (Sorbus aucuparia), še ík obecný (Syringa vulgaris), olši lepkavou 

(Alnus glutinosa) a ekologické dominanty bez !erný (Sambucus nigra) a vrba jíva (Salix 

caprea). Bylinné patro je vzhledem k charakteru p$dního typu chudé – v okraji náletu 

zastoupené druhy orsej jarní (Ficaria verna), p esli!ka rolní (Equisetum arvense) a místy 

kop iva dvoudomá (Urtica dioica) (Chytrý et al. 2010).  

Spole!enstva výše zmín"ných DP jsou v menší mí e vystavena disturbancím 

antropogenního p$vodu. Za pozitivní disturbance – z hlediska pohledu !lov"ka – lze 

považovat pravidelnou pé!i v podob" brzké jarní probírky d evin v okrajích DP 

sousedících s ulicí Orlovskou (DP 1 – 3) a Kubínovou (DP 3). Narušení v záporném 

smyslu jsou p edstavovány ilegálním kácením jednotlivých strom$, tvorbou výsypek 

stavebních sutí (DP 3; dle pravého okraje zpevn"né lesní cesty), tvorbou !erných skládek  

(DP 4), akumulací komunálního odpadu v okrajových !ástech ploch !i pravidelném kosení 

lesních lem$ (DP 1 – 3). 

7.1.2 Mok!adní stanovišt" 

Díl í plochy 5 a 6 reprezentují ekotopy mok adního charakteru ležící uvnit  DP 2 a 

DP 3. Tyto mok adní plochy jsou druhotného p$vodu – nacházejí se v terénních 

sníženinách vzniklých poklesy poddolovaného terénu. Ob" DP obklopují hlavní vodní toky 

studovaného územního celku – tj. potok Korunka (DP 6)  a blíže nepojmenovaný potok 

(DP 5). Z výše uvedeného je z ejmé, že voda stagnující v t"chto plochách je dvojího 

p$vodu – z!ásti se jedná o povrchovou vodu z potok$ (tj. okysli!enou proudící vodu) a 

z!ásti o vodu podzemní. Vzhledem k faktu, že ob" plochy nevysychají ani v letním období 
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– tj. jsou trvale mokré – nabývají místy až histického (tj. rašelinného) charakteru, o  emž 

sv!d í horizont opadanky formovaný silnou vrstvou rostlinného opadu v nízkém stupni 

rozkladu (Chytrý et al. 2010). 

Stromové patro obou DP je tvo"eno dominantním druhem olší lepkavou (Alnus 

glutinosa) s p"ím!sí taxon# st"echa pozdní (Padus serotina) a javor jasanolistý (Acer 

negundo). V p"ípad! DP 6 je stromové stratum velmi "ídké – nabývá charakteru lesní 

sv!tliny v d#sledku pravidelné jarní probírky d"evin dle vedení vysokého nap!tí. Jarní 

aspekt bylinného patra je zastoupen taxony sasankou hajní (Anemone nemorosa), 

blatouchem bahenním (Caltha palustris) a orsejem jarním (Ficaria verna). V letním 

období fytocenózám dominují orobinec širolistý (Typna latifolia), rákos obecný 

(Phragmites communis), sk"ípina lesní (Scirpus sylvaticus) a ost"ice t"eslicovitá (Carex 

brizoides). 

7.1.3 Urbanizovaná stanovišt  

Díl!í plochy 7 a 8 (dále jen DP 7 a 8) zahrnují  ást studované lokality zastav!nou 

lidskými sídly. Rostlinný porost t!chto DP je druhov! prostší – vytvá"ejí jej po etn! chudší 

rostlinné populace ruderálních bylinných a d"evinných druh#. Tyto ruderální druhy osidlují 

nejmenší m!stské biotopy – tj. m stské mikrobiotopy. Tento typ biotop# je pro zástavbu 

lidských sídel zcela p"ízna ný; v p"ípad! výše zmín!ných DP jej p"edstavují spáry mezi 

zdmi a chodníkem, spáry mezi vozovkou a obrubníky chodník#, mezery mezi dlaždicemi 

chodník#  i zpevn!ných cest, pukliny asfaltových chodník#, pruhy zelen! mezi vozovkou 

a chodníkem, plochy podél plot#  i plochy zahrad dle jednotlivých dom#. Výše uvedené 

mikrobiotopy jsou charakterizovány "adou limitujících faktor# – plošnou vým!rou (plocha 

resp. ší"ka mezery  i pukliny), vlastnostmi p#d (zejména aktuálním množstvím jemnozem! 

a humusu)  i omezenou možností propagace diaspor (Chytrý et al. 2010; Sobotková 1995).  

Za zmínku stojí rovn!ž  astá p"ítomnost kontaminovaných pop". intoxikovaných 

p#dních subtyp# antrozemí  rezultujících z následujících disturbancí -  vysoké frekvence 

silni ní dopravy (vysoká prašnost, emise z dopravních prost"edk#), zimní údržby vozovek 

a chodník# prost"ednictvím posypových materiál# (technická s#l kontaminovaná t!žkými 

kovy a splavovaná na zelený lem vozovek) a ven ení ps# (zvýšený obsah živin kolem 

strom# a sloup# elektrického vedení). Velmi  asté je také mechanické narušování 

fytocenóz rostoucích na mikrobiotopech – a to v podob! sešlapávání a pravidelné údržby 
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ploch mikrobiotop  (nap!. pravidelné kosení, mechanická "i chemická likvidace 

necht#ných rostlinných spole"enstev, shrabování rostlinného opadu aj.) (Sobotková 1995). 

S p!ihlédnutím k výše uvedeným skute"nostem je z!ejmé, že tato stanovišt# jsou 

vhodnými plochami pro rozvoj populací nitrofilních, halofytních a v "i mechanickým 

zásah m rezistentních pop!. tolerantních rostlinných species - nap!. fakultativní halofyt 

mochna husí (Potentilla anserina) "i nitrofyty pýr plazivý (Elytrigia repens), kop!iva 

dvoudomá (Urtica dioica), kop!iva žahavka (Urtica urens) aj. (Slavíková 1986). 

7.1.4 Ruderální stanovišt  

Díl!í plochy 9 a 10 (dále DP 9 a 10) tvo!í stanovišt# ruderální bylinné vegetace bez 

p!ítomnosti lidských sídel, pouze v "ásti DP 9 se nachází zavle"ená enkláva lidského sídla 

v podob# menšího areálu logistického centra. V minulosti byly tyto DP intenzivn# 

obhospoda!ovány obdobným zp sobem jako DP 11 (viz kapitola 7.1.5), v sou"asné dob# 

již nejsou zem#d#lsky využívány a jsou ponechány - s výjimkou menších zásah  p!i 

okrajích ploch – p!irozenému sukcesnímu vývoji. Jedná se o slunná pop!. polostinná 

stanovišt# s p dním typem hn#dozem modální pop!. oglejená (Chytrý et al. 2010).  

Vzhledem k výše uvedeným skute"nostem se tyto plochy staly optimálním ekotopem 

pro populace zlatobýlu kanadského (Solidago canadensis) a zlatobýlu obrovského 

(Solidago gigantea), které v aktuálním vegeta"ním pokryvu zcela jednozna"n# dominují. 

Z ostatních druh  jsou zastoupeny – t!tina k!ovištní (Calamagrostis epigejos), pchá" rolní 

(Cirsium arvense), kozí brada lu"ní (Tragopogon pratensis), bolševník velkolepý 

(Heracleum mantegazzianum) "i bodlák obecný (Carduus acanthoides). 

7.1.5 Zem d lská stanovišt  

Díl!í plocha 11 (dále jen DP 11) je formována biotopem intenzivn# 

obhospoda!ovaného zem#d#lského pole pravideln# ošet!ovaného herbicidy. Tato DP je 

periodicky kultivována (rigolování, válení, vlá"ení a smykování) – tzn. je v náležitém 

stavu udržována prost!ednictvím vkládání velkého kvanta dodatkové energie. S výše 

uvedenými disturbancemi je v t#sné souvislosti i p dní typ DP 11 – kultizem, subtyp 

rigolovaná (Chytrý et al. 2010). 

Rostlinný porost DP 11 je nej"ast#ji složen z kultury obilnin a plevelných druh . 

V druhovém složení plevel  jsou zastoupeny druhy p vodní (nap!. rmen rolní (Anthemis 
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arvensis), pýr plazivý (Elytrigia repens) aj.)  i nep vodní (archeofyty i neofyty). 

Archeofyty lze najít spíše v polních okrajích (nap!. mák vl"í (Papaver rhoeas), "ekanka 

obecná (Cichorium intybus), oves myší (Hordeum murinum) aj.), kdežto neofyty jsou 

diseminovány v populaci kulturního rostlinného taxonu (nap!. p#$our maloúborný 

(Galinsoga parviflora)).  

Souhrnný p!ehled vymezených DP v"etn# jejich základní charakteristiky je uveden 

v Tabulce ". 15 1 dole. 

Tabulka  . 15 1 – Souhrnný p ehled DP 

SOUHRNNÝ P EHLED DP STUDOVANÉHO ÚZEMÍ 

!. 
DP 

název DP lokalizace DP vým"ra DP [ha] 
ekologické faktory 

stanovišt" (p#dní typ, 
trofická a hydrická $ada) 

hn dozem (oglejená, 

pelická); pseudoglej 

(pelický, glejový) 

mezotrofn -nitrofilní 

1 listnatý opadavý les západní !ást území 1,31 

normální / zamok"ená 

hn dozem (oglejená, 

pelická); pseudoglej 

(pelický, glejový) 

mezotrofn -nitrofilní 

2 listnatý opadavý les 
centrální !ást 

území 
3,35 

normální / zamok"ená 

hn dozem (oglejená, 

pelická); pseudoglej 

(pelický, glejový); 

antropozem (urbická, 

arenická, skeletovitá) 

mezotrofn -nitrofilní 

3 listnatý opadavý les 
východní !ást 

území 
17,25 

normální / zamok"ená 

antropozem (urbická, 

arenická, skeletovitá) 

mezotrofní 
4 náletový listnatý les 

terénní sníženina u 

logistického centra 
0,30 

normální 

glej (histický, akvický); 

pseudoglej (glejový, 

pelický) 

mezotrofn -nitrofilní 
5 mok"adní plocha 

!ást území dle 

nepojmenovaného 

potoka 

0,49 

trvale mokrá 
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Tabulka  . 15 2 – Souhrnný p!ehled DP(pokra ování) 

SOUHRNNÝ P EHLED DP STUDOVANÉHO ÚZEMÍ 

!. 
DP 

název DP lokalizace DP vým"ra DP [ha] 
ekologické faktory 
stanovišt" (p#dní typ, 
trofická a hydrická $ada)  

glej (histický, akvický); 

pseudoglej (glejový, 

pelický) 

mezotrofn -nitrofilní 
6 mok!adní plocha 

"ást území dle 

potoka Korunka 
1,64 

trvale mokrá 

antropozem (urbická, 

arenická); kultizem 

(hortická) 

nitrofilní 

7 lidská sídla spíše centrální "ást  62,8 

normální 

antropozem (urbická, 

arenická, skeletovitá) 

mezotrofn -nitrofilní 
8 

areál Dolu 

He!manice 
severní "ást  1,64 

normální 

hn dozem (oglejená, 

pelická) 

mezotrofn -nitrofilní 
9 ruderální stanovišt  

plocha dle 

logistického centra 
6,07 

omezená / normální 

hn dozem (oglejená, 

pelická) 

mezotrofn -nitrofilní 
10 ruderální stanovišt  

"ást plochy dle 

Kotalovy ulice 
8,58 

omezená / normální 

kultizem (rigolovaná) 

mezotrofn -nitrofilní 11 
zem d lské 

stanovišt  

severovýchodní 

"ást plochy dle 

Kotalovy ulice 

2,23 

omezená / normální 

7.2 Výstupy vlastního botanického inventariza!ního pr#zkumu 

Pro zpracování dat získaných vlastním botanickým inventariza"ním pr#zkumem 

studované lokality resp. jejích DP byla zvolena tabelární a grafická podoba.  

Databáze druh# aktuáln  zjišt ných ve studovaném území je uvedena v P!íloze ". 1. 

Celkem bylo nalezeno 222 rostlinných species. Ze zjišt ného množství rostlinných druh# 

p!ipadá 168 taxon# na rostliny bylinného vzr#stu a 54 taxon# na fanerofyty (tj. ke!e 

vyššího vzr#stu a stromy). Na podklad  této tabulky byly vy"len ny rostlinné taxony 
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v daném území nep vodní, neúmysln! zavle"ené – tj. xenofyty (celkem 77 

identifikovaných druh ) .  

Xenofyty byly z výše zmín!né tabulky determinovány na základ! Seznamu 

zavle"ených druh  #R (Pyšek et al. 2002) uvedeného v rámci metodické p$íru"ky 

používané p$i terénním botanickém inventariza"ním pr zkumu (#ech et al. 2004). 

Identifikované xenofyty byly dále rozd!leny na archeofyty a neofyty. Z nep vodních 

druh  rostlin pak byly v rámci studovaného územního celku na základ! dostupných 

literárních zdroj  (Mlíkovský, Stýblo 2006) a terénních pozorování specifikovány 

invazivní taxony. P$ehled nalezených invazivních druh  v"etn! abundance jejich populací 

je uveden v rámci Tabulky ". 16 1 dole. V neposlední $ad! byly rovn!ž na podklad! 

#erného a #erveného seznamu cévnatých rostlin #eské republiky (#ech et al. 2004) 

determinovány chrán!né rostlinné taxony (viz  Tabulka ". 17 1). 

Tabulka  . 16 1 – Floristický soupis nalezených invazivních rostlinných druh! v rámci studované lokality 

FLORISTICKÝ SOUPIS IDENTIFIKOVANÝCH INVAZIVNÍCH DRUH! 

výskyt v DP / abundance v DP 
název druhu  

1 2 3 7 8 9 10 11 

bolševník velkolepý       x x x x x 

(Heracleum mantegazzianum)       D5 D1 D3 D1 D1 

javor jasanolistý   x x     x x x 

(Acer negundo) D1 D1       D1 D1 D1 

k$ídlatka japonská        x         

(Reynoutria japonica)       D2         

netýkavka malokv!tá x x x   x       

(Impatiens parviflora) S1 S1 D5   D2       

netýkavka žlaznatá x               

(Impatiens glandulifera) S2               

trnovník akát x x x     x x   

(Robinia pseudoacacia) D2 D4 D3     D1 D1   

zlatobýl kanadský   x   x x x x x 

(Solidago canadensis)   D5   S1 D1 T5 T10 D5 

zlatobýl obrovský   x   x   x x x 

(Solidago gigantea)   D1   D2   S1 S2 D5 
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Tabulka  . 17 1 – Floristický soupis nalezených chrán!ných druh" rostlin v rámci studované lokality 

FLORISTICKÝ SOUPIS IDENTIFIKOVANÝCH CHRÁN NÝCH DRUH! 

výskyt v DP / 
abundance název druhu / DP  

2 7 8 9 

stupe" 
ohrožení 

exaktní lokalizace 

  x x   
DP 7 - travnatá plocha dle ulice 
Na Liš in  v blízkosti Ústavu 
sociální pé!e orlí!ek obecný (Aquilegia 

vulgaris) 

  5 17   

C3 

DP 8 - travnatá plocha u 
zastávky MHD D"l He#manice 

      x vrbka rozmarýnolistá 
(Chamerion dodonaei)       3 

C4a 
št rkovitý okraj zpevn né !ásti 
polní cesty 

    x   krvavec menší (Sanguisorba 

minor, subsp. polygama)     5   
C4b št rkovitý okraj travnaté plochy 

x   x   
DP 2 - okraj lesa dle ulice 
Orlovská 

jilm habrolistý (Ulmus minor) 

2   3   

C4a 
DP 8 - zastávka MHD D"l 
He#manice 
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8. Obecná ekologická charakteristika identifikovaných 

invazivních druh  rostlin. 

Nalezené invazivní druhy (viz Tabulka  . 16 1 a P!íloha  . 2) studované lokality byly 

identifikovány na základ" ekologické dominance konkrétního taxonu v rámci daných DP 

pop!. jejich  ástí. Ekologickou dominantou (resp. edifikátorem) spole enstva rostlin lze 

ve studovaném územním celku resp. jeho DP rozum"t (Slavíková 1986): 

1) druhy vytvá!ející plošn" rozsáhlé populace s vysokou denzitou 

rostlinných individuí a vysokou pokryvností; populace tohoto charakteru vytvá!í 

v zájmovém celku zlatobýl obrovský (Solidago gigantea), zlatobýl kanadský 

(Solidago canadensis), netýkavka malokv"tá (Impatiens parviflora), netýkavka 

žlaznatá (Impatiens glandulifera); 

2) taxony, jejichž populace vykazují vysoký vzr st – tzn. tvo!í nejvyšší patro 

z hlediska vertikální struktury fytocenózy; ve studované lokalit" se jedná o populace 

javoru jasanolistého (Acer negundo), k!ídlatky japonské (Reynoutria japonica) a 

trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia); 

3) species se schopností formovat populace disponující vysokým kvantem 

produkované nadzemní pop!. podzemní biomasy vzhledem k populacím ostatních 

druh# daného rostlinného spole enstva; tato schopnost byla v zájmové lokalit" 

identifikována u druh# k!ídlatka japonská (Reynoutria japonica), zlatobýl kanadský 

(Solidago canadensis) a zlatobýl obrovský (Solidago gigantea). 

Ekologické dominanty mají tedy !ídící roli pro utvá!ení prostorové struktury a 

funk ní povahy celého spole enstva rostlin. Ekologické dominanty tedy coby edifikátory 

fytocenóz determinují v rámci rostlinné cenózy energetiké toky, kolob"hy minerálních 

látek, mikroklimatické podmínky aj. Podobnou roli - avšak v nižší mí!e v rostlinném 

spole enstvu zastávají druhy subdominantní (Losos et al. 1984; Slavíková 1986).  

Populace nalezených invazivních druh# v rámci studovaného územního celku 

zaujímají ur ité strategie, jež jim umož$ují zpo átku úsp"šné p!ežívání a následn" 

úsp"šnou existenci v rámci daného stanovišt". V dependenci na prosté rezistenci ke t!em 

limitujícím proces#m (tj. ke stresu, interspecifické konkurenci a disturbancím) rozlišujeme 

t!i primární (tj. prosté, jednoduché) strategie rostlinných taxon# – a to R-stratégy, S-

stratégy a C-stratégy. V praxi je však tato problematika zna n" komplikovan"jší, protože 
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v rámci daných ekotop  tém!" nikdy nep sobí samostatn! pouze jeden limitující proces, 

nýbrž jejich kombinace (viz Obrázek #. 9 1). Z výše uvedené skute#nosti plyne, že se 

v praxi spíše uplat$ují sekundární strategie, které jsou kombinací t"í základních primárních 

strategií v podob! r zn! velké odolnosti v #i p sobení t"í hlavních limitujících proces  

externího prost"edí. Práv! tyto kombinované sekundární strategie jsou typické pro 

identifikované invazivní species studované lokality (Jehlík 1998; Slavíková 1986). 

„Zlatý st"ed“ v odolnosti proti p sobení t"ech hlavních limitujících proces  vn!jšího 

prost"edí p"edstavuje C-S-R-strategie, jež je vlastní invazivnímu druhu trnovník akát 

(Robinia pseudoacacia). C-R-stratégové reprezentují konkuren#n! odolné ruderální 

stratégy. Z nalezených invazivních taxon  se jedná o ob! netýkavky (netýkavka malokv!tá 

(Impatiens parviflora), netýkavka žlaznatá (Impatiens glandulifera)) a bolševník velkolepý 

(Heracleum mantegazzianum). V #i intenzivnímu stresu jsou rezistentní C-S-stratégové, 

jež jsou zárove$ schopni snášet vysoký stupe$ konkurence. Ve studované lokalit! jsou C-S 

- stratégové zastoupeni prost"ednictvím druh  javor jasanolistý (Acer negundo), k"ídlatka 

japonská (Reynoutria japonica), zlatobýl kanadský (Solidago canadensis) a zlatobýl 

obrovský (Solidago gigantea) (Jehlík 1998). 

Identifikované invazivní druhy rostlin lze dle dosaženého vzr stu (tj. pr m!rné 

výšky adultního rostlinného jedince) v rámci zájmové lokality rozd!lit v relaci k vertikální 

struktu"e daných fytocenóz na (Pyšek, Tichý 2001; Slavíková 1986): 

1)  zástupce bylinného patra (pr m!rný vzr st v intervalu 5 cm až 1 m)  

  netýkavka malokv!tá (Impatiens parviflora); 

  zlatobýl kanadský (Solidago canadensis) s p"esahem do ke"ového patra; 

  zlatobýl obrovský (Solidago gigantea) s p"esahem do ke"ového patra; 

2)  zástupce ke!ového patra (pr m!rný vzr st v intervalu 1 m až 3 m) 

  netýkavka žlaznatá (Impatiens glandulifera); 

  bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum); 

  k"ídlatka japonská (Reynoutria japonica) #asto na rozhraní bylinného a 

ke"ového patra; 

3)  zástupce stromového patra (pr m!rný vzr st nad 3 m) 
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  javor jasanolistý (Acer negundo); 

  trnovník akát (Robinia pseudoacacia). 

Dle délky života a po tu period kvetení náleží invazivní druhy studovaného celku 

mezi následující kategorie (Houska 2007; Krása 2007; Ková  2007; Mižík 2008; Rak 

2007) : 

1) monokarpické pereny 

  bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum) v souvislosti s anomální 

délkou života; 

2) polykarpické pereny 

  zlatobýl kanadský (Solidago canadensis); 

  zlatobýl obrovský (Solidago gigantea); 

  bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum) v souvislosti s anomální 

délkou života; 

  k ídlatka japonská (Reynoutria japonica); 

  javor jasanolistý (Acer negundo) a 

  trnovník akát (Robinia pseudoacacia); 

3) monokarpické bieny 

  bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum) v souvislosti s normální 

délkou života; 

4) monokarpické annuely 

  netýkavka malokv!tá (Impatiens parviflora); 

  netýkavka žlaznatá (Impatiens glandulifera). 

Ve vztahu k adaptaci rostlinného organismu na p ežití nep íznivého ro"ního období 

(zimy) – tj. k charakteru protekce obnovovacích orgán# - lze podle Raunkiaerovy 

klasifikace nalezené invazivní druhy za adit mezi níže uvedené vyhran!né morfologicko 

funk"ní typy – tj. životní formy (Pyšek, Tichý 2001; Slavíková 1986): 

1) fanerofyty 
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  javor jasanolistý (Acer negundo); 

  trnovník akát (Robinia pseudoacacia); 

2)  hemikryptofyty 

  zlatobýl kanadský (Solidago canadensis); 

  zlatobýl obrovský (Solidago gigantea); 

  bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum) 

3) kryptofyty resp. geofyty 

  k ídlatka japonská (Reynoutria japonica); 

4) terofyty 

  netýkavka malokv!tá (Impatiens parviflora); 

  netýkavka žlaznatá (Impatiens glandulifera). 

Z hlediska synekologického lze nalezené invazivní druhy v rámci studovaného 

územního celku charakterizovat následujícím formou (Moravec 1994; Slavíková 1986): 

1)  javor jasanolistý (Acer negundo) – populace tohoto druhu se prosazují v 

rámci nezapojených porost" ke ového a stromového patra okrajových #ásti DP 2 a 3; 

soliterní výskyt v rozsahu DP 9, 10 a okrajové #ásti DP 11; 

2) trnovník akát (Robinia pseudoacacia) – sklon k tvorb! hustých 

monodruhových porost" v okrajových #ástech DP 1 – 3, solitérní výskyt v plošném 

rozsahu DP 9, 10 a okrajové #ásti DP 11; 

3) k ídlatka japonská (Reynoutria japonica) – sklon k tvorb! kompaktn!jší 

formace nižšího vzr"stu (cca do 0,8 m) b!hem roku 2010 v #ásti lemu vozovky ulice 

Na Liš#in! v rozsahu DP 7; v roce 2011 byla travnatá plocha pravideln! se#ena a 

rostlinní jedinci tudíž nem!li možnost dosáhnout vyššího vzr"stu a proto byl 

blokován sklon k tvorb! populace kompaktního charakteru; 

4) bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum) – populace o nižší 

denzit! v DP 9 a 10, diseminovaný výskyt v travnatých plochách DP 7, 8 a travnatém 

okraji DP 11; 
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5)  netýkavka malokv tá (Impatiens parviflora) – jedinci tohoto taxonu 

vytvá ejí zapojené porosty o vysoké denzit! utla"ující ostatní bylinnou vegetaci 

v rozsahu stinných a vlhkých lesních okraj# DP 1 – 3; 

6) netýkavka žlaznatá (Impatiens glandulifera) – mohutná a dlouhodob! 

vytrvávající populace v rozsahu lesní sv!tliny podmá"ené zvýšenou hladinou 

podzemní vody, populace vykazuje tendenci dalšího ší ení dle vlhkého p íkopu 

lemujícího okraj DP 1 ve sm!ru k severozápadnímu okraji DP 7; 

7) zlatobýl kanadský (Solidago canadensis) – v rámci studované lokality (DP 

9 a 10) vytvá í populace dvojího charakteru – jednak populace s eudominatním 

postavením druhu a dále populace, ve kterých druh zaujímá kondominatní postavení 

spolu se zlatobýlem obrovským (Solidago gigantea); 

8) zlatobýl obrovský (Solidago gigantea) – tvorba populací 

s kondominantním postavením spole"n! s výše uvedeným druhem zlatobýlem 

kadanským (Solidago canadensis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek  . 9 1 – P!ehled strategií rostlinných druh" (p!evzato  a upraveno dle Jehlík 1988) 
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9. Vliv invazních rostlinných druh  na biodiverzitu. 
Vliv nalezených invazních druh  na biodiverzitu studovaného územního celku byl 

v závislosti na m!"ítku zhodnocen na t"ech základních úrovních dle Whittakera, které 

zahrnují (Losos et al. 1984): 

1) alfa diverzitu 

2) beta diverzitu 

3) gama diverzitu. 

9.1 Alfa diverzita. 

Alfa diverzita p"edstavuje nejnižší prostorovou úrove! biologické rozmanitosti – 

tzn. biologickou rozmanitost v rámci jednoho stanovišt" resp. rostlinného spole#enstva 

tohoto ekotopu. V rámci studovaného území je stanovišt! tvo"eno jednou DP, a proto lze 

alfa diverzitu zájmové lokality vztahovat k jednotlivým DP (Losos et al. 1984).  

Tuto nejnižší prostorovou úrove$ rozmanitosti lze vyjád"it dv!mi základními 

zp soby – tj. pomocí prostého po#tu druh  ve fytocenóze #i prost"ednictvím r zných 

index  biodiverzity (nap". Simpson v index biodiverzity). Pro studovaný celek jsem alfa 

diverzitu rostlinných spole#enstev jednotlivých DP zhodnotila prost"ednictvím druhové 

abundance jednotlivých DP viz Tabulka #. 18 a, b 1 a P"íloha #. 3a (Losos et al. 1984).  

Tabulka  . 18 a, b 1 – Alfa diverzita studované lokality 

ALFA DIVERZITA STUDOVANÉ LOKALITY 
[absolutní hodnota] 

DP P2 A N C # 

1 13 0 3 0 16 

2 36 7 8 1 51 

3 34 2 6 0 42 

4 10 1 0 0 11 

5 7 0 0 0 7 

6 11 0 0 0 11 

7 72 23 25 1 120 

8 66 23 16 3 105 

9 54 19 13 1 86 

10 22 8 7 0 37 

11 11 6 5 0 22 

                                                 
2
 Význam symbol : P – p vodní taxon; A – archeofyt; N – neofyt; C – chrán!ný taxon 
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ALFA DIVERZITA STUDOVANÉ LOKALITY 
[relativní hodnota %] 

DP P A N C   

1 81 0 19 0 100 

2 71 14 16 2 100 

3 81 5 14 0 100 

4 91 9 0 0 100 

5 100 0 0 0 100 

6 100 0 0 0 100 

7 60 19 21 1 100 

8 63 22 15 3 100 

9 63 22 15 1 100 

10 59 22 19 0 100 

11 50 27 23 0 100 

 

Z výše uvedené tabulky  . 18 a 1 je z!ejmé, že nejvyšší absolutní abundance 

rostlinných druh! byla zjišt"na v rámci DP 7 (celkem 120 taxon#) a DP 8 (celkem 105 

taxon#). Tyto plochy tedy vykazují maximální úrove$ alfa diverzity ze všech ekotop# resp. 

DP zájmové lokality. Nejvyšší stupe$ alfa diverzity výše zmín"ných DP je však podmín"n 

prezencí nemalého po tu nep#vodních druh# (v p!ípad" DP 7 40 allochtonních species a 

v p!ípad" DP 8 37 nep#vodních rostlinných taxon#). Na základ" výše zmín"ných 

skute ností nelze široké druhové spektrum rostlinných druh#  DP 7 a DP 8 z hlediska 

budoucího vývoje fytocenóz hodnotit jednozna n" pozitivn". P!ítomnost populací 

n"kterých invazních druh# totiž zcela zajisté povede na základ" n"kterého z faktor# 

invazivity k ochuzení druhového spektra spole enstev DP 7 a DP 8.  Zúžení druhového 

spektra - tedy i redukce alfa diverzity – daných DP se projeví poklesem po tu 

autochtonních druh# – p!edevším pak vzácn"jších taxon# rostlin (viz Tabulka  . 17 1). 

Z hlediska budoucího vývoje druhové kompozice fytocenóz je výhodné posoudit 

aktuální stupe$ alfa diverzity ve vztahu k zastoupení p#vodních rostlinných taxon# 

v rostlinných spole enstvech (viz Tabulka  . 18 a, b 1). S vysokým stupn"m 

pravd"podobnosti lze o ekávat, že závažná redukce druhového spektra ur it" nehrozí 

v p!ípad" DP 5 a DP 6, na nichž nebyl zjišt"n výskyt žádného nep#vodního druhu a jejich 

druhové spektrum je tedy tvo!eno výhradn" p#vodními druhy. Podobnou situaci – co se 

alfa diverzity p#vodních taxon# tý e – lze zaznamenat i v p!ípad" DP 1 - 4. V t"chto 

p!ípadech však není druhové spektrum tvo!eno pouze autochtonními taxony, nýbrž i jistou 
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p ím!sí allochtonních druh" (cca 10 – 30% všech druh"). Tato p ím!s je koncentrována 

p edevším v lemu DP, jež je ve styku s DP 7, DP 8, DP 9, DP 10 a   DP 11. Opa#ná situace 

panuje v rámci DP 7 – 10, jejichž druhová spektra jsou tvo ena 20 – 30% allochtonních 

druh". Alfa diverzita p"vodních druh" zde klesá na úkor nar"stajícího stupn! alfa diverzity 

allochtonních taxon". Nejhorší situace – v relaci k procentuálnímu zastoupení 

autochtonních druh" – byla zjišt!na v rámci DP 11. V tomto p ípad! již tvo í nep"vodní 

druhy 50% aktuáln! zjišt!ných taxon" rostlin. 

9.2 Beta diverzita. 

Beta diverzitu lze chápat jako st ední prostorový stupe$ biologické variability – tzn. 

je mírou rozdílnosti #i naopak podobnosti resp. identity druhové skladby mezi rostlinnými 

spole#enstvy r"zných ekotop" dle ur#itého gradientu životního prost edí (nap . zem!pisné 

ší ky, nadmo ské výšky aj.). Beta diverzita stoupá s klesajícím po#tem rostlinných taxon" 

spole#ných pro hodnocené fytocenózy. Vyhodnocení beta diverzity se provádí 

prost ednictvím r"zných index" similarity resp. disimilarity - nap . Jaccard"v, Sörensen"v, 

indexy využívající vzdálenosti v mnohorozm!rném prostoru aj.) (Losos et al. 1984). 

V rostlinných cenózách studované lokality byla beta diverzita ur#ena pomocí 

Jaccardova indexu (viz Obrázek #. 10 1), který vyjad uje podobnost druhové kompozice 

mezi dv!ma ekotopy – tj. v tomto p ípad! DP viz Tabulka #. 19 a, b, c 1.  

Tabulka  . 19 a, b, c 1 – Beta diverzita studovaného území 

BETA DIVERZITA STUDOVANÉHO ÚZEMÍ (Jaccard v index) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DP 

100 24 23 35 21 13 5 7 5 12 3 1 

  100 26 17 7 3 20 14 15 24 69 2 

    100 20 9 6 15 15 11 13 7 3 

      100 20 5 6 6 5 9 10 4 

        100 38 1 2 2 2 0 5 

          100 0 1 0 0 0 6 

            100 51 26 18 14 7 

              100 26 14 15 8 

                100 18 16 9 

                  100 34 10 

                    100 11 
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BETA DIVERZITA STUDOVANÉHO ÚZEMÍ (Jaccard v index) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DP 

                      1 

                      2 

                      3 

                      4 

                      5 

                      6 

                      7 

                      8 

                      9 

                      10 

                      11 

 

LEGENDA K TABULCE !. 19 a, b 

zna!ení similarita [%] 

  0 - 10 

  11 - 20 

  21 - 30 

  31 - 40 

  41 - 50 

  51 - 60 

  61 - 70 

  71 - 80 

  81 - 90 

  91 - 100 

 

 

Obrázek  . 10 1 – Vzorec pro výpo et Jaccardova indexu (p!evzato z Losos et al. 1984) 

Význam symbol  na obrázku !. 10 1 je následující: 

ISJ = Jaccard v index similarity; 
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c = po et druh! spole ných ob"ma DP; 

A = po et druh! první DP; 

B = po et druh! druhé DP. 

Maximální druhová similarita – tj. nejnižší úrove  beta diverzity - (viz Tabulka  . 

19 a, b, c 1)  byla nalezena mezi DP 2 a DP 11 (69%). Tuto podobnost mezi DP 2 a DP 11 

lze chápat jako míru antropogenního vlivu (v p!ípad" DP 11 p!etrvávajícího a v p!ípad" DP 

2 spíše nárazového). Vysoká míra druhové podobnosti (51%) byla rovn"ž zaznamenána 

v p!ípad" ploch DP 7 a DP 8; podobn" jako u DP 11 a DP 2 jako d#sledek vlivu aktivit 

 lov"ka. Nižší stupe$ podobnosti byl nalezen mezi DP 5 a DP 6 (38%); v tomto p!ípad" je 

jev s nejv"tší pravd"podobností vyvolán podobnými hodnotami ekologických faktor#. 

Podobu druhových spekter DP 1 a DP 4 (35%) lze od#vodnit skute ností, že se jedná o 

sousedící stanovišt". Z jejich vzájemné blízkosti je z!ejmé, že náletové d!eviny DP 4 mají 

p#vod v druhové základn" DP 1. 

9.3 Gama diverzita. 

Gama diverzita je nejvyšší prostorová úrove  biologické rozmanitosti – tj. 

regionální pop!. nadregionální stupe$. Lze ji specifikovat jako celkovou rozmanitost dané 

oblasti. Gama diverzita m#že být rovn"ž pojata obdobným zp#sobem jako beta diverzita – 

ovšem ve v"tším m"!ítku.  

V rámci studované lokality byly použity ob" formy. První zp#sob – tj. celková 

biologická rozmanitost studovaného územního celku - byla vyjád!ena v podob" celkové 

sumy druh# jednotlivých DP resp. stanoviš% viz Tabulka  . 20 a, b 1 a P!íloha  . 3b.  

Tabulka  . 20 a, b 1 – Gama diverzita studovaného území (p!evzato z Mlíkovský, Stýblo 2006; Cimalová 

2011) 

 

KOMPARACE GAMA DIVERZITY STUDOVANÉHO ÚZEMNÍHO CELKU 
[absolutní hodnota] 

oblast studované území !eská republika 
Hrani"ní meandry 
Odry 

autochtonní druhy 145 2700 115 

allochtonní druhy 77 1378 54 

archeofyty 41 332 32 

neofyty 36 1046 22 

ab
un

da
nc

e 

# 222 4078 169 
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KOMPARACE GAMA DIVERZITY STUDOVANÉHO ÚZEMNÍHO CELKU 
[relativní hodnota %] 

oblast studované území  eská republika 
Hrani!ní meandry 

Odry 

autochtonní druhy 65 66 68 

allochtonní druhy 35 34 32 

archeofyty 18 8 19 

neofyty 16 26 13 

ab
un

da
nc

e 

" 100 100 100 

 

Druhá forma byla exprimována prost ednictvím porovnání rozmanitosti 

identifikovaných rostlinných taxon# s druhovým spektrem rostlinných species 

chrán!ného územního celku srovnatelných plošných rozm!r" a hodnot nejd"ležit!jších 

ekologických faktor" (tj. geologických, hydrologických, hydrogeochemických, 

klimatických a pedologických podmínek). Druhová rozmanitost rostlinných spole#enstev 

chrán!ného územního celku Hrani#ní meandry Odry byla zjišt!na na základ! botanického 

inventariza#ního pr"zkumu provedeného v pr"b!hu vegeta#ní sezóny roku 2010, jehož 

výsledky byly publikovány prost ednictvím knižn! i elektronicky dostupného dokumentu 

(Cimalová 2011). Záv!rem byla zjišt!ná biodiverzita taxon" fytocenóz vyjád ena relativn! 

ve vztahu k celkové druhové rozmanitosti výše uvedeného chrán!ného územního celku a k 

rozmanitosti vyšších druh" rostlin náležejících ke kv!ten! $R viz Tabulka #. 20 a, b 1. 

Ve studované lokalit! byl nalezen po#et druh" (222) srovnatelný s druhovou 

abundancí p$írodní památky Hrani!ní meandry Odry (169 druh"). V zájmové lokalit! 

byl však – na rozdíl od p írodní památky – zaznamenán o zlomek vyšší po#et (cca o 3%) 

allochtonních druh" (neofyt"). 

V komparaci s kompozicí druhového spektra  R (vyjád eno v relativních 

hodnotách v Tabulce #. 20 b 1) byla ve studovaném územním celku detekována vyšší 

abundance archeofyt" (cca o 10%) a nižší po#et neofyt" (cca o 10%). 
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10. Ekotopy s maximální senzitivitou k rostlinné invazi. 

V rámci studovaného územního celku byly identifikovány následující ekotopy 

s maximální citlivostí ke kolonizaci rostlinnými „vet elci“: 

1) DP 2  - tj. stanovišt! listnatého opadavého lesa; 

2) DP 7 – tj. zástavba lidských sídel; 

3) DP 9 a 10 – tj. ruderální stanovišt! (neobd!lávaná polní kultura) a  

4) DP 11 – tj. zem!d!lské stanovišt! (intenzivn! obd!lávané pole). 

Naopak minimální náchylnost k biologické rostlinné invazi vykazují: 

1) DP 5 a 6 – tj. ekotopy mok adního charakteru 

2) DP 4 – náletový listnatý les. 

Citlivost ekotop" studované lokality byla vyhodnocena prost ednictvím: 

1)  proporcionality zastoupení p"vodních a nep"vodních rostlinných druh" 

v#etn! zastoupení archeofyt" a neofyt" viz Tabulka #. 18 a, b 1  a P íloha #. 3c; 

2) druhového spektra identifikovaných invazivních taxon" rostlin viz Tabulka 

#. 21 1; 

3) abundance populací nalezených invazivních druh" rostlin viz Tabulka #. 21 

1. 

DP resp. ekotop"m rizikovým z hlediska kolonizace rostlinnými vet elci je vhodné 

v!novat náležitou míru pozornosti. P im! enou mírou pozornosti se rozumí podrobovat 

dané DP dlouhodobému kontinuálnímu monitoringu pop . alespo$ diskontinuální 

pravidelné observaci. Na základ! observace pop . monitoringu DP je pak nutno provést 

odhad invazní kapacity identifikovaných invazivních rostlinných taxon" jednotlivých DP 

(viz kapitola 12.1.1). S pomocí odhadu invazního potenciálu je následn! nutné realizovat 

náležitá – tj. vhodná – sekundární opat ení v relaci k nalezeným invazivním druh"m 

rostlin. V opa#ném p ípad! – tj. v situaci ni#ím nelimitovaného rozvoje populací 

rostlinných invazivních species – hrozí, že se dané DP stanou ohnisky, odkud tyto druhy 

invadují do okolních ekotop" resp. DP. 
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U výše zmín ných DP se zvýšenou citlivostí k rostlinným invazím lze specifikovat 

charakteristické atributy podmi!ující nižší míru jejich rezistence k rostlinným invazím. 

V p"ípad  DP 7 a #aste#n  i DP 2 (oblast lesního lemu) se jedná o ekotopy s vysokou – tj. 

nadpr$m rnou – intenzitou disturbancí antropogenního p vodu. Rušivé vlivy lidské 

spole#nosti vedou postupn  k vytla#ení druh$ p$vodních fytocenóz DP. Eliminací 

autochtonních taxon$ rostlin dojde k liberaci ur#itého spektra ekologických nik, které se 

takto zp"ístupní pro nep$vodní druhy flóry. P"edejít kolonizaci volných nik invazními 

taxony lze pouze dodáním velkého kvanta energie prost"ednictvím agrotechnických metod. 

Nestane-li se tak, dochází v rámci t chto ekotop$ resp. DP ke kolonizaci #lov kem 

zprost"edkovaných volných ekologických nik invazními druhy, jež se v nemalém po#tu 

p"ípad$ stávají v rozsahu daných stanoviš% silnými agresory se sklonem k dalším invazím 

v budoucnosti (Mikulka 1999).  

Tento jev plynoucí z absence resp. nedostatku dodatkové energie je patrný 

v p"ípad  DP 9 a DP 10 (tj. ruderálních stanoviš%). Tyto plochy se po ukon#ení kultiva#ní 

#innosti #lov ka staly ter#em pro nep$vodní druhy rostlin. V sou#asné dob  jsou v rozsahu 

t chto ploch resp. ekotop$ eudominantními druhy zlatobýl kanadský (Solidago canadensis) 

a zlatobýl obrovský (Solidago gigantea). Vedle t chto ekologických dominant jsou 

z identifikovaných invazivních taxon$ v nižším po#tu zastoupeny druhy bolševník 

velkolepý (Heracleum mantegazzianum) a trnovník akát (Robinia pseudoacacia), jež 

v rámci uvedených DP p"edstavují ekologické subdominanty spolu s expanzním druhem 

t"tinou k"ovištní (Calamagrostis epigejos). 

Podobný efekt lze zaznamenat i v p"ípad  DP 11 resp. p"esn ji její okrajové #ásti. 

V jejím okraji se totiž st!etává ur#itá míra antropogenního efektu (p"edevším vliv 

aplikace hnojiv a herbicid$) a nedostate#ný resp. chyb"jící p!íslušný vklad dodatkové 

energie. Z tohoto d$vodu jsou schopny se zde snadno prosadit stejné invazivní druhy jako 

v p"ípad  DP 9 a DP 10. 
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Tabulka  . 21 1 – Senzitivita ekotop! dle druhového spektra a abundance populací  invazivních druh! 

SENZITIVITA EKOTOP  STUDOVANÉ LOKALITY  K ROSTLINNÝM INVAZÍM 

název druhu / DP  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

bolševník velkolepý             x x x x x 

(Heracleum mantegazzianum)             D5 D1 D3 D1 D1 

javor jasanolistý   x x           x x x 

(Acer negundo) D1 D1             D1 D1 D1 

k ídlatka japonská              x         

(Reynoutria japonica)             D2         

netýkavka malokv!tá x x x         x       

(Impatiens parviflora) S1 S1 D5         D2       

netýkavka žlaznatá x                     

(Impatiens glandulifera) S2                     

trnovník akát x x x           x x   

(Robinia pseudoacacia) D2 D4 D3           D1 D1   

zlatobýl kanadský   x         x x x x x 

(Solidago canadensis)   D5         S1 D1 T5 T10 D5 

zlatobýl obrovský   x         x   x x x 

(Solidago gigantea)   D1         D2   S1 S2 D5 

! 3 5 3 0 0 0 4 3 5 5 4 
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11. Diskuse aneb co s invazními druhy rostlin? 

 eská republika - z hlediska rychlosti ší ení a zasažení ekosystém! invazními druhy 

rostlin - prozatím ješt" nenáleží mezi nejpostižen!jší oblasti. V sou#asné dob" lze v $R 

zaznamenat rychlý r!st vlivu invazních druh! rostlin na p!vodní – tj. p irozená 

spole#enstva (Mlíkovský, Stýblo 2006; Pyšek, Tichý 2001). Pro možné zhoršení budoucí 

situace sv"d#í i p"ítomnost velkého kvanta náchylných stanoviš#. Tyto senzitivní 

ekotopy jsou k biologické invazi rostlin ur#itým zp!sobem predisponovány – a to 

p edevším v d!sledku silné eutrofizace krajiny vyvolané depozicí dusíku v d!sledku 

intenzivní zem"d"lské #innosti a pr!myslových emisí (Slavíková 1986). Pro možné 

zhoršení budoucí situace vypovídá rovn"ž dlouhodobá tradice úmyslného zavád"ní a 

p"stování allochtonních rostlinných druh! v kultu e. Tato tradice vede k p"stování 

nep!vodních taxon! ve velkých kvantech, z #ehož následn" vyplývá ubikvitérnost 

potenciálních zdroj! rostlinných invazí. Velkou nevýhodou v této situaci je také 

maloplošný charakter chrán"ných územních ploch, z #ehož plyne, že chrán"né územní 

celky se nacházejí v t"sném sousedství narušených a invazemi zasažených biotop! – tj. 

jsou lokalizovány v dobré dosažitelnosti diaspor cizích rostlinných taxon! (AOPK 2004; 

Mlíkovský, Stýblo 2006). Problémov" se jeví i zvýšený tlak na komer#ní zhodnocení 

chrán"ných území související s rostoucí návšt"vností a dopravní obslužností coby 

prokázanými rozši ujícími #initeli rostlinných vet elc!“ (tzv. antropochorie – viz Tabulka 

#. 3 1) (Mikulka 1999).  

Slabou stránkou podporující rozvoj populací rostlinných „vet elc!“ je – podle mého 

názoru - $eská legislativa, prost ednictvím níž není invazním druh!m rostlin v"nována 

náležitá pozornost. O insuficietních legislativních opat eních vypovídá i celkov" široká 

škála rostlinnými invazemi zasažených typ! ekosystém! - tj. od p írodních po arteficiální  

typy ekosystém!. Jisté výhledy ohledn" stabilizace stavu ší ení allochtonních species 

v p ítomnosti i budoucnosti skýtá popularizace problematiky invazních druh! rostlin. Ta 

se ovšem prozatím soust edí pouze na n"kolik tzv. „oblíbených“ druh! rostlin a nezabírá 

v žádném p ípad" celou ší i problematiky resp. druhového spektra invazních druh! rostlin. 

Maximum pozornosti je prost ednictvím popularizace v"nováno p edevším druhu 

bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum) (Pyšek, Tichý 2001). 

K rostlinným vet elc!m však nelze – i navzdory výše uvedeným skute#nostem – 

zaujmout ryze negativní postoj (viz také kapitoly 3.2 a 3.3). Jejich p ítomnost v m"stských 
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 i jiných typech artificiálních ekosystém  lze vnímat i pozitivn! jako „neškodné“ zpest"ení 

m!stské šedi panelák . Toto lze ovšem p"ipustit pouze za p"edpokladu pravidelné limitace 

abundance jejich populací správn! na#asovaným a p"edevším efektivním souborem 

opat"ení r zného charakteru. Pod slovem efektivní lze chápat nap". použití herbicidního 

prost"edku daného typu pouze na responsibilní (tj. senzitivní) druhy (Mikulka 1999). 

Vhodné na#asování velmi úzce souvisí (p"edevším u jednoletých druh  – annuel ) 

s kontrolou propagace jejich generativních diaspor (semen) na nová stanovišt! resp. nové 

typy ekotop . Je totiž již zcela zbyte#né usilovat o eliminaci populací invazních druh  

rostlin z autochtonních spole#enstev v období po vysemen!ní daného druhu – tj. po 

vytvo"ení semenné banky. Typickými p"íklady, u nichž velmi záleží na vhodném 

na#asování zásahu jsou netýkavka žlaznatá (Impatiens glandulifera) a bolševník velkolepý 

(Heracleum mantegazzianum) (Pyšek, Tichý 2001). 

Lze tedy shrnout, že na prezenci invazních resp. invazivních species rostlin nelze 

nahlížet jednostrann! – tj. pouze negativn! (p"evažující názor u odborné ve"ejnosti) #i 

jenom pozitivn! (majoritní postoj zastávaný laiky). Je nezbytné najít mezi t!mito 

extrémními postoji ekvilibrium, protože v jistém sm!ru nelze ani odborník m (zéjmena 

z hlediska negativního vlivu na biodiverzitu geobioceóz), ani laik m (p"edevším v p"ípad! 

zar stání a tedy maskování nevzhledných ploch – brownfield ) jejich názor up"ít. 

P"ítomnost populací invazivních rostlinných druh  a možné efekty s ní spojené je nutné 

tedy vždy vztahovat a zhodnotit v relaci k charakteru daného ekotopu a jeho okolí. 
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12. Záv r: Možnosti nápravných opat!ení ve studované lokalit . 

Ve studovaném územním celku lze z hlediska managementu regulujícím negativní 

efekty nalezených invazních druh  rostlin doporu!it dva elementární p"ístupy: 

1) primární opat!ení = preventivní metody 

2) sekundární opat!ení = likvida!ní postupy. 

12.1 Primární opat!ení. 

Tato opat"ení je možno uplat#ovat u následujících rostlinných taxon : 

1) druhy potenciáln  invazní – tj. druhy s dosud neuplatn$ným invazním  

potenciálem v rámci ekotopu studovaného územního celku; 

2) druhy invazní – tj. druhy s uplatn$ným invazním potenciálem 

postrádajícím však doposud záporné vlivy v rámci ekotopu studovaného územního 

celku. 

Z výše uvedeného je z"ejmé, že tato opat"ení lze doporu!it u vybraných druh  

uvedených prost"ednictvím Tabulky !. 16 1.  

12.1.1 Možnosti estimace invazního potenciálu. 

V p"ípad$ invazních druh  - v!etn$ taxon  uvedených v Tabulce !. 16 1 (str. 50) - je 

velice d ležitým krokem možnost p"edb$žného odhadu jejich invazního potenciálu pomocí 

vybraných analytických metod. Estimace invazního potenciálu introdukovaných druh  je 

velice výhodným p"ístupem z hlediska ekonomického i environmentálního, nebo% 

umož#uje zaujmout správný postoj k nakládání s diasporami rostlinných taxon  v rámci 

jejich druhotných areál  výskytu. V!asné odhalení potenciální invazní schopnosti 

rostlinných taxon  umožní prost"ednictvím dodržování vhodných zásad v pr b$hu 

manipulace s vegetativními i generativními diasporami redukovat negativní vlivy vyvolané 

nelimitovanou propagací t$chto druh . V p"ímé souvislosti se snížením záporných efekt  

je samoz"ejm$ i ušet"ení nemalého množství dodatkové energie a tedy i finan!ních 

prost"edk , jež jsou nutné na likvidaci !i alespo# na snížení abundance populací druh , u 

nichž se již jejich invazní potenciál v rámci daného stanovišt$ projevil v plné mí"e. 

Odhad invazní kapacity rostlinného species lze u!init prost"ednictvím n$kolika 

bazálních analýz (Pyšek, Tichý 2001): 
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1) analýzy bun !ného genomu; 

2) biogeografické analýzy a 

3) analýzy atribut" fytocenóz p"vodního areálu výskytu. 

Studiem bun !ného genomu vybraných - v rámci ur!itých sekundárních areál" 

výskytu již pln  invazivních – rostlinných druh" se zjistilo relativn  nízké množství 

bun !né i mimobun !né DNA. Malý rozsah genomu somatických i generativních bun k 

je z#ejm  výhodný z hlediska vysoké rychlosti pr"b hu exprese genetické informace. Je 

tedy z#ejmé, že malý genom invazivních druh" rostlin je výsledkem dlouhodob  

p"sobícího selek!ního tlaku a že v mnoha p#ípadech zajiš$uje vznik velkého množství 

malých dob#e ši#itelných semen. Na podklad  výše uvedených informací lze tedy usuzovat 

na nep#ímoúm rný vztah mezi množstvím DNA v bun !ném genomu a rychlostí resp. 

intenzitou propagace invazivního rostlinného druhu (Pyšek, Tichý 2001). 

Pro populace invazivních druh" rostoucích v oblastech druhotných areál" je rovn ž  

charakteristická – ve srovnání s populacemi osidlujícími primární areál - nižší variabilita 

genomu. Nízký stupe% genetické prom nlivosti je výsledkem p#irozené selekce vlivem 

p"sobení modulovaných hodnot ekologických faktor" !i ekologických faktor" jiného 

charakteru vzhledem k p"vodním stanovištím t chto druh" v primárních areálech a sv d!í 

o úsp šn  zvládnuté adaptaci na nové lokální podmínky (Pyšek, Tichý 2001). 

Pokud se tedy v p#ípad  n kterého z potenciáln  invazních !i invazních druh" rostlin 

osidlujících sekundární areál odhalí p#íslušnými metodami genetické analýzy (nap#. PCR – 

tj. #et zová polymerázová reakce a r"zné pruhovací techniky chromosom") malý rozsah a 

nízká variabilita jejich genomu, je zajisté nejvyšší !as za!ít mapovat výskyt a  kontrolovat 

vhodnými metodami po!etnost jejich populací (viz kapitola 12.2). V t chto p#ípadech totiž 

již zbývá jen velmi malý kr"!ek k rozvoji vlastní biologické invaze se všemi zápornými 

efekty (Ne!as 2000). 

Další možnost, jak odhadnout budoucí chování populací nep"vodních druh" 

v sekundárních areálech, skýtá biogeografická analýza p"vodního areálu druhu. Dle 

výzkum" existuje totiž vztah mezi velikostí a charakterem primárního areálu výskytu a 

invazivitou rostlinného druhu v rámci druhotných areál" výskytu. Dlouhodobým 

výzkumem tohoto vztahu bylo zjišt no, že plošn  rozsáhlý a zárove% velmi prom nlivý 

primární areál (tj. tvo#ený r"znými typy ekotop") znamená u p#evážné v tšiny dosud 
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introdukovaných druh  vysoký sklon k rychlému obsazení volných ekologických nik 

druhotného areálu. Tuto vazbu mezi velikostí resp. charakterem p vodních areál  a invazní 

schopností druh  lze doložit na invazivních druzích nalezených v rámci studovaného 

územního celku (viz Tabulka !. 22 1). Z t"chto d vod  je vždy nutné v"novat rozloze a 

struktu#e primárního areálu náležitou pozornost (Mikulka 1999; Pyšek, Tichý 2001). 

Tabulka  . 22 1– Porovnání primárního a sekundárního areálu nalezených invazivních druh! (p"evzato a 

upraveno dle Mlíkovský, Stýblo 2006) 

KOMPARACE PRIMÁRNÍCH A SEKUNDÁRNÍCH AREÁL  NALEZENÝCH 
INVAZIVNÍCH DRUH  

název druhu p!irozený areál / biotop druhotný areál / biotop 

jihových. Asie ($ína, Taiwan, 

Korea, Japonsko) 

sev. a st#. Evropa, Sev. Amerika, 

Austrálie k#ídlatka japonská 

(Reynoutria japonica) ruderální stanovišt", plochy dle 

#ek, lávová pole, pastviny 

plochy dla vodních tok  a 

komunikací, rumišt", zahrady 

Sev. Amerika (od Ontaria po 

Floridu; západn" po Skalisté hory) 

Velká Británie, st#. a vých. 

Evropa, Kanada, Austrálie, Nový 

Zéland javor jasanolistý (Acer 

negundo) lužní les, podmá!ené a 

zaplavované plochy, b#ehy 

vodních tok  

okolí zem. a pr m. podnik , 

uhelné haldy, lužní lesy, remízky 

Sev. Amerika (vých. a st#. !ást) mírný pás celosv"tov" 

trnovník akát (Robinia 

pseudoacacia) 
smíšené listnaté lesy (rozvoln"ný 

porost), otev#ená a disturbovaná 

stanovišt" 

sv"tlé lesy, lesní okraje, k#ovinaté 

strán", plochy dle cest a lidských 

sídel, aleje, zahrady 

záp. !ást Kavkazu st#. a záp. Evropa 

bolševník velkolepý 

(Heracleum 

mantegazzianum) okraj horských les  

lesní okraje, ladem ležící vlhké 

louky, p#íkopy, plochy dle vod. 

tok , rumišt", neobhospoda#ované 

plochy 

majoritní !ást USA a Kanady (26 - 

45 s. š.), Aljaška, sev. !ást Kanady 

(65°s.š.) 

Evropa, vých. Asie, Austrálie, 

Nový Zéland 

zlatobýl kanadský 

(Solidago canadensis) 
vlhké lesní lemy, mýtiny, pole, 

louky, okraje cest 

a) vlhká stanovišt" (b#ehy #ek a 

koryt, vlhké deprese s narušeným 

vegeta!ním krytem); b) suchá 

stanovišt" (železni!ní náspy, 

staveništ", rumišt", skládky, 

zbo#eništ") 
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Tabulka  . 22 1 – Porovnání primárního a sekundárního areálu nalezených invazivních druh! (pokra ování) 

(p"evzato a upraveno dle Mlíkovský, Stýblo 2006) 

KOMPARACE PRIMÁRNÍCH A SEKUNDÁRNÍCH AREÁL  NALEZENÝCH 
INVAZIVNÍCH DRUH  

název druhu p!irozený areál druhotný areál 

majoritní  ást USA a Kanady (26 - 

45 s. š.), Aljaška, sev.  ást Kanady 

(65°s.š.) 

Evropa, vých. Asie, Austrálie, 

Nový Zéland 

zlatobýl kanadský 

(Solidago canadensis) 
vlhké lesní lemy, mýtiny, pole, 

louky, okraje cest 

a) vlhká stanovišt! (b"ehy "ek a 

koryt, vlhké deprese s narušeným 

vegeta ním krytem); b) suchá 

stanovišt! (železni ní náspy, 

staveništ!, rumišt!, skládky, 

zbo"eništ!) 

#ást USA a Kanady (35 - 50°s.š.) Evropa 

zlatobýl obrovský 

(Solidago gigantea) vlhké lesní lemy, p"irozené prérie, 

otev"ené lesíky, louky 

a) vlhká stanovišt! (b"ehy "ek a 

koryt, vlhké deprese s narušeným 

vegeta ním krytem); b) suchá 

stanovišt! (železni ní náspy, 

staveništ!, rumišt!, skládky, 

zbo"eništ!) 

jižní  ást záp. Sibi"e, záp. 

Mongolsko, Turánská oblast, záp. 

 ást Himaláje 

ostatní  ásti Asie, Evropa, sev. 

Afrika, Sev. Amerika 

netýkavka malokv!tá 

(Impatiens parviflora) 
plochy dle "ek a potok$, strže, 

kamenité horské svahy, vlh í a 

stinná místa 

b"ehy "ek a potok$, plochy dle 

lesních cest, lesní údolí, ruderální 

p"ím!stské lesy, zahrady, parky, 

plochy dle lidských sídel, podrost 

všech druh$ lesa, lesní údolí, 

rokle, k"oviny, p"íkopy, rumišt!, 

h"bitovy, železni ní nádraží a 

náspy, p"ístavy, dvory  

oblast Himaláje Evropa 

netýkavka žlaznatá 

(Impatiens 

glandulifera) 
vlh í humózní rozvoln!né lesy, 

lesní okraje, plochy dle "ek 

vlhké nivy, b"ehy v!tších "ek / 

potok$ / mok"in, narušené plochy, 

h"bitovy, plochy dle plot$ zahrad, 

"í ní p"ístavy, p"ekladišt! 
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Jistou korelaci lze najít i mezi invazní schopností a charakterem fytocenóz 

rostoucích na ekotopech p vodního areálu. Dlouhodobým monitoringem struktury 

spole enstev vybraných invazivních druh! v primárním areálu byla zjišt"na vyšší 

úsp"šnost osidlování nik nových stanoviš# u druh! vyvíjejících se v rámci 

vysokobylinných fytocenóz vyskytujících se na nenarušovaných a živinami bohatších 

stanovištích. Nízká schopnost pr!niku a obsazení volných ekologických nik v rámci 

stanoviš# sekundárního areálu je specifická pro druhy fytocenóz nižšího vzr!stu rostoucích 

na oligotrofních, nep$ístupných  i jinak limitovaných stanovištích. Tento vztah lze rovn"ž 

ukázat na p$íkladu invazivních species studovaného územního celku (Mlíkovský, Stýblo 

2001). 

12.1.2 Legislativní opat!ení. 

Elementárním, avšak velmi efektivním nástrojem prevence ší$ení nep!vodních druh! 

je zab"hnutý a dob$e fungující systém vzájemn" propojených p$íslušných právních 

p$edpis!. Legislativní opat$ení %R v oblasti nep!vodních druh! rostlin mají p$evážn" 

preventivní ráz, a proto je lze za$adit do skupiny primárních opat$ení.  

V %eské republice je v sou asnosti prost$ednictvím §5 odstavce 4  Zákona  . 

18/2010 relativn" dob$e ošet$ena pouze situace zám"rného rozši$ování cizích druh!: 

„Zám"rné rozší$ení geograficky nep!vodního druhu rostliny  i živo icha do krajiny je 

možné jen s povolením orgánu ochrany p$írody; to neplatí pro nep!vodní druhy rostlin, 

pokud se hospoda$í podle schváleného lesního hospodá$ského plánu nebo vlastníkem lesa 

p$evzaté lesní hospodá$ské osnovy. Geograficky nep!vodní druh rostliny nebo živo icha je 

druh, který není sou ástí p$irozených spole enstev ur itého regionu.“  

Pon"kud horší situace – co se legislativních opat$ení tý e – panuje v p$ípad" 

nep!vodních rostlinných druh! v p$írod" etablovaných, b"žn" rozší$ených  i dokonce již 

invazních  resp. invazivních. Zde mají jisté pravomoce obecní ú$ady a orgány správy 

ochrany rostlin (Zákon  . 245/2011 Sb.). Velmi limitované možnosti pak legislativní 

opat$ení skýtají v p$ípad" výskytu cizích rostlinných taxon!  (v etn" invazivních) na 

soukromém pozemku. V zákonných – výše uvedených - normách je sice zakotvena 

povinnost vlastníka pozemku o pozemky pe ovat a udržovat je v $ádném stavu, avšak na 

realizaci této pé e v praxi se prozatím p$íliš nedohlíží. D!kazem jsou mnohé opušt"né a 

neudržované plochy pr!myslových areál!  i zdemolovaných obytných dom! zar!stající 
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nep vodními rostlinnými taxony ve volné p!írod" již #asto siln" invazivními. Mnohdy jsou 

také siln" invazivní druhy p"stovány pro okrasu v zahradách (nap!. Solidago canadensis, 

Solidago gigantea, Reynoutria sp.). Jejich propagace z t"chto stanoviš$ není nijak 

kontrolována (tj. limitována) a tyto ekotopy se poté stávají výhodnými ohnisky pro 

realizaci invazního potenciálu na nich rostoucích resp. p"stovaných taxon  v okolních 

biotopech. 

12.1.3 Ostatní preventivní opat ení. 

Velmi d ležitou preventivní metodou z hlediska vnášení diaspor cizích druh  do 

volné p!írody je dodržování  istoty importovaných semen resp. generativních diaspor a 

také karanténní dohled nad dováženými vegetativními diasporami. Dalším rizikovým 

"lánkem zánosu diaspor cizích taxon  je jejich p!eprava do cílového místa. Vlastní 

transport je vysoce rizikovým transportem, nebo# se v jeho pr b$hu naskýtá velké 

množství p!íležitostí k neúmyslné (a tím i nekontrolované) liberaci diaspor nep vodních 

druh  do životního prost!edí. Sv$d"í pro to výskyt širokého spektra zavle"ených druh  dle 

komunikací (silni"ních, železni"ních aj.) a v okolí manipula"ních "i p!ekládacích ploch 

(nap!. lodní p!ístavy, železni"ní nádraží, letišt$ aj.). V sou"asnosti se situace týkající se 

liberace diaspor cizích druh  b$hem transportu zlepšila zavedením kontejnerového 

zp sobu p!epravy, jenž výrazn$ minimalizoval možnost úniku diaspor do volné p!írody 

(Mikulka 1999; Pyšek, Tichý 2001). 

Na záv$r nelze opomenout základní p!edpoklad úsp$chu v oblasti omezování 

propagace nep vodních resp. invazních druh  rostlin – tj. zodpov!dný p"ístup k pé i o 

krajinu a p"írodu spo"ívající v oby"ejné všímavosti a zvýšené pozornosti každého 

"lov$ka p!i zavád$ní nového (nep vodního) druhu rostlin. Tento preventivní p!ístup však 

o"ekává ur"itou míru zodpov$dnosti každého lidského individua, protože nejen 

zem$d$lské "i pr myslové podniky, nýbrž každý "lov$k se m že stát v$dom$ i nev$dom$ 

rozši!ujícím "initelem diaspor nep vodního druhu rostlin (nap!. v rámci zahrad, travnatých 

ploch nebo t!eba i oby"ejných truhlík  za okny). Tato preventivní metoda nabývá 

v sou"asné dob$ stále v$tšího významu p!edevším v souvislosti se stále se zvyšující 

migrací obyvatel (cestovní ruch). Bylo by tudíž optimální, kdyby p!evážná "ást laické 

ve!ejnosti alespo% namátkov$ shlédla n$který ze seznam  nep vodních resp. invazních 
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rostlinných taxon  (!ech et al. 2004). Pak by zajisté nebylo tak "asté p#stování n#kterých - 

nyní již  siln# invazivních druh  rostlin. 

12.2 Sekundární opat ení. 

Sekundární opat$ení již pozbývají preventivního rázu – tj. jejich cílem je již p$ímo 

snížení abundance resp. totální eliminace populací invazních species. Lze je uplatnit 

v rámci všech kategorií invazních druh  – tj. po"ínaje potenciáln# invazními druhy po siln# 

invazivní rostlinné taxony v rámci daného ekotopu. V praxi se však po nich sahá v#tšinou 

až v p$ípad# siln# invazivních rostlinných species, p$estože optimálním "asovým obdobím 

pro jejich realizaci je "asový interval mezi etablováním a po"ínající rostlinnou invazí.  

 Druhotná opat$ení lze dle charakteru ú"inného prost$edku roz"lenit do následujících 

kategorií (viz Tabulka ". 23 1). 

Tabulka  . 23 1 – Klasifikace druhotných opat!ení dle ú inného prost!edku (p!evzato a upraveno dle Jehlík 

1998; Pyšek, Tichý 2001) 

KATEGORIE SEKUNDÁRNÍCH OPAT!ENÍ 

skupina opat ení ú"inný prost edek / selektivita p íklad 

fytoparazit 
biologická 

vysoce selektivní 

Impatiens glandulifera + 

Impatientinum asiaticum 

chem. slou"eniny = herbicidy 

chemická 
selektivní / neselektivní (totální 

herbicidy) 

diquat (Reglone), glyphosat 

(Roundup), sulphosat 

(Touchdown) 

r zné typy ná$adí a p$ístroj  

fyzikální 
neselektivní 

p$ístroje na principu ú"inku 

plamene / infra"erveného 

zá$ení / p sobení sm#si 

vodní pára vzduch 

r zné typy ná$adí a p$ístroj  
mechanické 

v#tšinou neselektivní 

se"ení, kosení, vytrhávání, 

kácení, agrotechnická 

opat$ení 

nej"ast#ji kombinace mechanických a 

chemických prost$edk  kombinované 

selektivní / neselektivní  

kácení a následn# aplikace 

herbicidu na výmlaty 

 

Obtížnou stránkou terénní realizace sekundárních opat$ení se s vysokou frekvencí 

stávají (Mikulka 1999; Pyšek, Tichý 2001): 

  ekonomická náro"nost resp. finan"ní zajišt#ní sekundárních opat$ení; 
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  neochota politických p edstavitel!  ešit problematiku invazivních species a 

z toho rezultující komplex insuficietních legislativních opat ení; 

  omezená platnost národních právních norem vzhledem ke státním hranicím, 

"asto problematický fakt v blízkosti státních hranic; 

  dependence sou"asné lidské spole"nosti na mnoha introdukovaných species 

v"etn# vytvá ení vhodných optimálních ekotop! pro tyto druhy; 

  atraktivnost n#kterých invazních resp. invazivních species pro zahrádká e; 

  absence negativního impaktu v#tších rozm#r! v sou"asných ekosystémech 

(r!stová lag fáze v p ípad# v#tšiny invazních resp. invazivních druh!); 

  nízká míra pov#domí spole"nosti o významu biodiverzity a jejím ovlivn#ní 

prost ednictvím p ítomnosti invazních resp. invazivních druh!; 

  obtížnost morfologické identifikace spontánních k íženc! geograficky 

nep!vodních druh! s „domácími“ druhy; v sou"asné dob# problematická stránka 

nep!vodních d evin (nap . k ídlatka "eská (Reynoutria bohemica) - hybrid dvou 

nep!vodních druh! k ídlatek – k ídlatky sachalinské (Reynoutria sachalinensis) a 

k ídlatky japonské (Reynoutria japonica)); 

  v d!sledku výše uvedených skute"ností dochází "asto k promeškání 

optimálního resp. vhodného období pro zásah z n#kterou elimina"ních metod. 

12.2.1 Sekundární opat ení vhodná pro nalezené invazivní species. 

V p ípad# studovaného územního celku jsou sekundární opat ení metodou volby u 

vybraných druh! uvedených v rámci Tabulky ". 16 1 (str. 50). Tyto metody by bylo 

vhodné uplatnit u druh! zlatobýl kanadský (Solidago canadensis) a zlatobýl obrovský 

(Solidago gigantea) osidlujících DP 9 a 10 a netýkavky žlaznaté kolonizující "ást DP 1. 

Výše zmín#né DP1, DP 9 a 10 totiž p edstavují významná ohniska, odkud by se na nich 

rostoucí druhy mohly za"ít resp. již za"aly ší it na další stanovišt#. Vhodným stanovišt#m 

pro tyto druhy by se mohly stát resp. již staly ekologické niky DP 7 resp. jejích "ásti. 

Okolnost fortifikující snahu o redukci po"etnosti "i o totální eliminaci populací výše 

zmín#ných invazivních species p edstavuje komplex nových bytových dom! na ulicích 
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He mánková, Pampelišková a Kastelána He mana situovaných v bezprost ední blízkosti 

výše uvedených DP 1, 9 a 10. 

Jelikož zmín!né invazivní druhy náleží mezi silné agresory, je v!tšinou nezbytné pro 

docílení efektivní likvidace navrhnout spíše kombinaci sekundárních opat ení. Vzhledem 

ke skute"nosti, že biologická a fyzikální sekundární opat ení se z nejr#zn!jších p í"in 

prozatím v praxi p íliš neuplat$ují (fyzikální metody jsou totiž energeticky a "asov! 

náro"né; biologické zase siln! dependentní na aktuální meteorologické situaci a mimo jiné 

vykazují blíže neur"ený  et!zec behaviorálních reakcí ú"inného agens za nep íznivých 

podmínek "i jeho obtížnou skladovatelnost, distribuci a manipulaci), zbývá tedy pro 

zmín!né invazivní taxony rostlin v praxi nej"ast!ji aplikovaná kombinace mechanických 

(dále jen M) a chemických opat ení (dále jen CH)  viz Tabulka ". 24 1 (Mikulka 1999). 

Tabulka  . 24 1 – Doporu ená sekundární opat!ení v rámci studované lokality(p!evzato z Jehlík  1998) 

DOPORU ENÁ SEKUNDÁRNÍ OPAT!ENÍ V RÁMCI ZÁJMOVÉ LOKALITY 

název druhu doporu"ená metoda popis metody 

CH - herbicidní p ípravky s 

obsahem glyphosatu ve 

form! post iku, injektáže bolševník velkolepý 

(Heracleum mantegazzianum) 

chemická pop . mechanická 

metoda M - vyrývání rostlin, 

osekávání ketoucích okolík# 

v p ípadech kdy nelze užít 

CH 

M -kácení rostlin 

javor jasanolistý (Acer 

negundo) 

kombinace chemických a 

mechanických metod 
CH - prevence zmlazování 

pa ez#, herbicidní p ípravky 

ve form! post iku 

CH - herbicidní p ípravky 

form! post iku aplikované v 

období srpna až  íjna 
k ídlatka japonská (Reynoutria 

japonica) 

chemická pop . mechanická 

metoda 

M - pouze maloplošn! 

(zahrádky) 

netýkavka malokv!tá 

(Impatiens parviflora) 

monitoring pop . 

mechanická opat ení 
M - vytrhávání adultních 

rostlin 

M - vytrhávání pop . kosení 

adultních jedinc# p ed 

vytvo ením semen resp. 

semené banky 

netýkavka žlaznatá (Impatiens 

glandulifera) 

mechanická pop . chemická 

metoda; pouze v p ípadech 

ohrorožení dosud 

nezasažených lesních 

komplex# CH - b!žné herbicidy ve 

form! post iku 
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Tabulka  . 24 1 – Doporu ená sekundární opat!ení v rámci studované lokality (pokra ování) (p!evzato a 

upraveno dle Jehlík 1998; Pyšek, Tichý 2001) 

DOPORU ENÁ SEKUNDÁRNÍ OPAT!ENÍ V RÁMCI ZÁJMOVÉ LOKALITY 

název druhu doporu"ená metoda popis metody 

M - kácení adultních rostlin 

trnovník akát (Robinia 

pseudoacacia) 

kombinace chemických a 

mechanických metod 
CH - prevence zmlazování 

pa ez!, herbicidní p ípravky 

ve form" post iku 

M - pravidelné kosení #i 

se#ení p ed odkv"tem zlatobýl kanadský (Solidago 

canadensis) 

kombinace chemických a 

mechanických metod CH - b"žný herbicid ve 

form" post iku b"hem srpna 

až  íjna 

M - pravidelné kosení #i 

se#ení p ed odkv"tem zlatobýl obrovský (Solidago 

gigantea) 

kombinace chemických a 

mechanických metod CH - b"žný herbicid ve 

form" post iku b"hem srpna 

až  íjna 

 

P ed samotným uskute#n"ním sekundárních metod v praxi – tj. v terénu je nezbytné 

v ur#itém #asovém p edstihu sestavit obecný plán práce. Pracovní plán ur#uje obecný 

postup terénní likvidace invazivních species a hlavní zásady, které je nutné v pr!b"hu 

vlastní likvidace dodržovat. Pro studovaný územní celek by mohl mít pracovní plán 

následující – níže uvedenou podobu. 

1) Vybudování „teoretické základny“, jež zahrnuje následující kroky: 

a) studium dostupných literárních zdroj! o studovaném územním celku a  o 

nalezených invazivních druzích;  

b) akumulace poznatk! a zkušeností z p edchozích program! a akcí týkajících se 

likvidace eventuáln" redukce po#etnosti populací invazivních species. 

2) Následuje podrobné mapování výskytu invazivního taxonu – tj. 

determinace stavu a velikosti jeho populací.  

3) Dále je nutné zjistit exaktní vlastnická práva resp. vztahy k pozemk!m, 

kterých by se sekundární opat ení m"la týkat. Následn" je nutné vy ídit p íslušné 

povolení k eradikaci konkrétního druhu v rámci rozsahu daného pozemku.  
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4)  Po obdržení povolení je velmi d ležité zevrubné promyšlení volby vlastní 

metody likvidace. Jak již bylo výše zmín!no, p"icházejí pro invazivní druhy 

identifikované v zájmové lokalit! v úvahu chemická a mechanická opat"ení pop". 

jejich kombinace. 

5) V p"ípad! reáln! hrozících rizik souvisejících s vlastní likvidací je nezbytné 

informovat vhodným zp sobem o plánované likvidaci ve ejnost a upozornit ji na  

možná rizika spojená s aplikací zvolených sekundárních metod eradikace invazivních 

taxon  v dané lokalit!. 

6) Aplikace vhodn! zvolené metody v terénu. 

7) Po vlastní aplikaci je ve vhodném "asovém odstupu resp. odstupech 

nevyhnutelná plošná kontrola resp. monitoring p#íslušné DP zájmové lokality 

eventuáln! její "ásti, jež byla podrobena výše uvedenému zásahu viz Tabulka ". 25 1. 

Tabulka  . 25 1 – Doporu ená kontrola u nalezených invazivních druh! (p"evzato a upraveno dle Jehlík 

1998; Pyšek, Tichý 2001) 

DOPORU ENÁ DOBA A DÉLKA KONTROLY U NALEZENÝCH INVAZIVNÍCH 
DRUH! 

název druhu specifikace kontroly zam"#ení kontroly 

bolševník velkolepý 

(Heracleum 

mantegazzianum) 

monitoring 5 let po aplikaci 

herbicidu 

víceleté monokarpické a 

polykarpické rostliny 

javor jasanolistý 

(Acer negundo) 
monitoring zmlazování 

k#ídlatka japonská  

(Reynoutria japonica) 

3 týdny a následující rok po 

podzimní aplikaci herbicidu 

reziduální rostlinní jedinci, 

kontrola okolních ploch 

netýkavka malokv!tá 

(Impatiens parviflora) 
monitoring   

netýkavka žlaznatá 

(Impatiens glandulifera) 

pravidelná kontrola po 

mechanické likvidaci 

snadno zako#e$ující vytržené a 

p#eseknuté lodyhy 

trnovník akát 

(Robinia pseudoacacia) 
dlouhodobý monitoring zmlazování ze semen a pa#ez  

zlatobýl kanadský 

(Solidago canadensis) 
    

zlatobýl obrovský 

(Solidago gigantea) 
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8) Nezbytným krokem je pr b!žné vedení dokumentace a sepsání záv re!né 

zprávy o pr b!hu a dosaženém výsledku likvidace. 

9) Na záv!r je záhodno náležitou formou informovat ve"ejnost o dosažené 

úsp šnosti likvida"ní metody v rámci zájmové lokality. 
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P íloha !. 1 – Floristický soupis aktuáln" zjišt"ných druh# studované lokality 

FLORISTICKÝ SOUPIS AKTUÁLN$ ZJIŠT$NÝCH DRUH% STUDOVANÉ LOKALITY 

název rostlinného druhu výskyt v díl!í ploše (DP) p#vod 

latinský  eský 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 P A N 

Acer negundo javor jasanolistý   x x           x x x     x 

Acer platanoides javor mlé    x x       x     x   x     

Acetosa pratensis kyselá  lu ní             x   x     x     

Aegopodium podagraria bršlice kozí noha             x x       x     

Aesculus hippocastanum jírovec ma!ál   x         x             x 

Achillea millefolium "eb"í ek obecný             x x x     x     

Ajuga reptans zb#hovec plazivý             x x       x     

Alchemilla vulgaris kontryhel obecný                 x     x     

Alliaria petiolata  esná ek léka"ský   x         x         x     

Alnus glutinosa olše lepkavá x x x x x       x     x     

Alopecurus pratensis psárka lu ní                 x     x     

Anemone nemorosa sasanka hajní           x           x     

Anemone ranunculoides sasanka prysky"níkovitá           x           x     

Anthemis arvensis rmen rolní             x x x   x x     

Anthoxanthum odoratum tomka vonná                 x     x     

Aquilegia vulgaris orlí ek obecný             x x       x     

Arctium minus lopuch menší               x x       x   

Armoracia rusticana k"en selský             x   x       x   

Artemisia vulgaris pelyn#k  ernobýl             x   x     x     

Atriplex patula lebeda rozkladitá               x x       x   

Bellis perennis sedmikráska obecná             x x x     x     

Betula verrucosa b"íza b#lokorá x x         x x   x   x     

Bromus hordeaceus sve"ep m#kký   x           x x       x   

Bromus sterilis sve"ep jalový   x           x x       x   

Bunias orientalis rukevník východní                 x         x 

Calamagrostis epigejos t"tina k"ovištní                 x x   x     

Caltha palustris blatouch bahenní           x           x     

Calystegia sepium opletník plotní   x         x         x     

Campanula rapunculoides zvonek "epkovitý               x         x   

Capsella bursa-pastoris kokoška pastuší tobolka             x x x       x   

Cardamine pratensis "e"išnice lu ní                 x     x     

Cardaminopsis arenosa "e"išni ník píse ný             x x x     x     

Carduus acantoides bodlák obecný                 x       x   

Carex brizoides ost"ice t"eslicovitá x x x   x x   x       x     

Carex vesicaria ost"ice m#chý"katá               x       x     

Centaurea pratensis chrpa lu ní             x x x x x x     

Centaurea stoebe chrpa porýnská               x       x     



 

  

Cerastium holosteoides rožec obecný                 x     x     

Cerasus avium t eše! pta"í x x         x x x     x     

Chaerophyllum hirsutum krabilice chlupatá               x   x x x     

Chaenomeles japonica kdoulovec japonský             x             x 

Chamerion dodonaei vrbka rozmarýnolistá                 x         x 

Chamomilla recutita he mánek pravý                     x x     

Chelidonium majus vlaštovi"ník v#tší       x     x x         x   

Chrysoslenium alternifolium mokrýš st ídavolistý         x x           x     

Cichorium intybus "ekanka obecná               x   x x   x   

Cirsium arvense pchá" rolní             x x x x x   x   

Convolvulus arvensis svla"ec rolní   x         x x         x   

Conyza canadensis turanka kanadská             x x x         x 

Corylus avellana líska obecná             x         x     

Crataegus monogyna hloh jednoblizný             x         x     

Crepis biennis škarda dvouletá   x         x x x   x   x   

Dactylis glomerata srha  ízna"ka   x x x     x x x x x x     

Daucus carota mrkev obecná   x         x x x   x x     

Deutzia scabra trojpuk drsný             x x           x 

Digitaria sanguinalis, subsp. 

sanguinalis 
rosi"ka krvavá             x         

  
x 

  

Dryopteris filix-mas kapra$ samec x x x x               x     

Echinochloa crus-galli ježatka ku í noha   x         x           x   

Echium vulgare hadinec obecný                   x x   x   

Elytrigia repens pýr plazivý x x x x     x x x x x x     

Epilobium hirsutum vrbovka chlupatá             x x x     x     

Epilobium montanum vrbovka horská             x x x     x     

Equisetum arvense p esli"ka rolní   x x x     x   x x x x     

Equisetum sylvaticum p esli"ka lesní   x                   x     

Eupatorium cannabinum sadec konopá"             x x       x     

Fagus sylvatica buk lesní   x                   x     

Festuca brevipila kost ava drsnolistá   x         x         x     

Festuca gigantea kost ava obrovská             x         x     

Ficaria verna, subsp. bulbifera orsej jarní x x x x x x           x     

Filipendula ulmaria tužebník jilmový     x                 x     

Forsythia suspensa zlatice p evislá             x x           x 

Fragaria vesca jahodník obecný                 x x   x     

Fraxinus excelsior  jasan ztepilý   x         x     x   x     

Galeobdolon luteum pitulník žlutý     x       x x       x     

Galeopsis pubescens konopice pý itá   x                   x     

Galinsoga parviflora p#%our maloúborný             x x     x     x 

Galium mollugo svízel povázka   x x       x   x     x     

Gallium aparine svízel p ítula   x x                 x     

Geranium palustre  kakost bahenní                 x     x     



 

  

Geranium pusillum kakost mali ký             x         x     

Geranium pratense  kakost lu ní             x         x     

Geranium robertianum kakost smradlavý   x         x         x     

Geum urbanum kuklík m!stský   x x                 x     

Glechoma hederacea popenec obecný   x x       x x       x     

Hepatica nobilis jaterník podléška               x       x     

Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý             x x x x x     x 

Hieracium Bauhini jest"ábník Bauhim#v               x x     x     

Holcus mollis medyn!k m!kký     x       x x x     x     

Hordeum murinum oves myší                   x     x   

Hypericum maculatum t"ezalka skvrnitá                 x     x     

Chamerion dodonaei vrbka rozmarýnolistá                 x           

Chelidonium majus vlaštovi ník v!tší     x       x x             

Impatiens glandulifera netýkavka žlaznatá x                         x 

Impatiens parviflora netýkavka malokv!tá x x x         x           x 

Iris pseudacorus kosatec žlutý x         x           x     

Juglans nigra o"ešák  erný   x         x   x x       x 

Juglans regia o"ešák královský   x         x   x x     x   

Juncus effusus sítina rozkladitá                 x x   x     

Lamium album  hluchavka bílá             x x         x   

Lamium purpureum  hluchavka nachová             x           x   

Lapsana communis kapustka obecná             x     x     x   

Larix decidua mod"ín opadavý             x             x 

Lathyrus pratensis  hrachor lu ní               x x     x     

Lathyrus tuberosus hrachor hlíznatý               x x       x   

Leontodon autumnalis pampeliška podzimní             x x x   x x     

Leucanthemum vulgare kopretina bílá             x x       x     

Ligustrum vulgare pta í zob obecný             x x       x     

Linaria vulgaris lnice kv!tel                   x   x     

Lolium perenne jílek vytrvalý             x x x     x     

Lotus corniculatus štírovník r#žkatý             x x       x     

Lunaria annua m!sí nice ro ní             x             x 

Lupinus polyphyllus vl í bob mnoholistý             x             x 

Luzula campestris bika ladní             x         x     

Lychnis flos-cuculi kohoutek lu ní     x           x     x     

Lysimachia nummularia vrbina penízková     x         x       x     

Lysimachia vulgaris vrbina obecná     x       x   x     x     

Lythrum salicaria kyprej vrbice                x       x     

Malus sylvestris jablo$ lesní             x x   x   x     

Medicago falcata tolice srpovitá             x         x     

Medicago lupulina tolice d!telová             x x x       x   

Medicago sativa tolice vojt!ška             x     x       x 

Melandrium rubrum knotovka  ervená     x         x       x     



 

  

Melilotus albus komonice bílá                 x       x   

Milium effusum pšení ko rozkladité x x                   x     

Myosotis arvensis pomn!nka rolní             x x         x   

Myosoton aquaticum k"ehkýš vodní           x           x     

Oenothera biennis pupalka dvouletá             x x           x 

Oxalis acetosella š avel kyselý                 x     x     

Oxalis fontana š avel evropský             x   x         x 

Padus serotina st!emcha pozdní     x           x         x 

Papaver rhoeas mák vl"í                 x       x   

Pastinaca sativa pastinák setý             x x   x x   x   

Persicaria lapathifolia rdesno blešník             x x       x     

Petasites officinalis dev#tsil léka!ský x                     x     

Philadelphus coronarius pustoryl v#ncový             x x           x 

Phleum pratense bojínek lu"ní   x         x x x x x x     

Phragmites communis rákos obecný         x x           x     

Physocarpus opulifolius tavola kalinolistá             x             x 

Picea pungens smrk pichlavý             x x           x 

Pinus mugo borovice kle"               x       x     

Pinus nigra borovice "erná               x           x 

Pinus sylvestris borovice lesní               x       x     

Plantago lanceolata jitrocel kopinatý             x x   x   x     

Plantago major jitrocel v#tší     x       x x         x   

Poa annua lipnice lu"ní             x x x     x     

Poa nemoralis lipnice hajní     x                 x     

Poa pratensis lipnice lu"ní             x x       x     

Polygonum aviculare rdesno pta"í             x x         x   

Populus xcanadensis topol kanadský     x       x x x x   x     

Populus tremula topol osika   x         x     x   x     

Potentilla anserina  mochna husí             x x       x     

Potentilla argentea mochna st!íbrná               x       x     

Potentilla reptans mochna plazivá               x       x     

Prunella vulgaris "ernohlávek obecný             x x       x     

Prunus insititia slivo$ obecná             x           x   

Prunus spinosa trnka obecná                   x   x     

Pulmonaria obscura plicník tmavý             x         x     

Pulmonaria officinalis plicník léka!ský             x         x     

Quercus rubra dub "ervený   x                       x 

Quercus robur dub letní   x                   x     

Ranunculus acris prysky!ník prudký             x x       x     

Ranunculus repens prysky!ník plazivý             x x x     x     

Reynoutria japonica k!ídlatka japonská             x             x 

Ribes rubrum rybíz "ervený     x       x             x 

Robinia pseudoacacia trnovník akát x x x           x x       x 



 

  

Rosa canina r že šípková             x x       x     

Rubus caesius ostružiník ježiník   x               x   x     

Rubus fruticosus ostružiník k!ovitý   x               x   x     

Rubus idaeus ostružiník maliník   x                   x     

Rumex obtusifolius š"ovík tupolistý             x x x     x     

Salix alba vrba bílá   x         x         x     

Salix caprea vrba jíva x x x x x   x x x x   x     

Sambucus nigra bez #erný x x x x     x x       x     

Sanguisorba minor, subsp. 

polygama 
krvavec menší               x       x   

  

Sanguisorba officinalis krvevec toten     x     x           x     

Scirpus sylvaticus sk!ípina lesní     x                 x     

Senecio viscosus star#ek lepkavý                 x     x     

Setaria viridis bér zelený                 x       x   

Silene vulgaris silenka nadmutá                 x     x     

Solanum nigrum lilek #erný             x x         x   

Solidago canadensis zlatobýl kanadský   x         x x x x x     x 

Solidago gigantea zlatobýl evropský   x         x   x x x     x 

Sonchus asper mlé# drsný             x x     x x     

Sorbus aucuparia je!áb pta#í       x       x       x     

Spiraea media tavolník prost!ední             x x           x 

Stachys palustris #istec bahenní                 x     x     

Stellaria graminea pta#inec trávovitý                 x     x     

Stellaria media pta#inec prost!ední     x       x         x     

Stenactis annua hv$zdovnice ro#ní             x x x         x 

Swida sanguinea svída krvavá   x                   x     

Symphoricarpos rivularis pámelník bílý               x           x 

Symphytum officinale kostival léka!ský                 x     x     

Symphytum tuberosum kostival hlíznatý     x                 x     

Syringa vulgaris še!ík obecný     x       x x           x 

Sisymbrium officinale hulevník léka!ský     x       x x       x     

Tanacetum vulgare vrati# obecný             x x   x     x   

Taraxum officinale smetánka léka!ská             x x x x x x     

Taxus baccata tis #ervený             x x       x     

Thuja orientalis zerav východní             x x           x 

Tilia cordata lípa srd#itá             x x       x     

Tithymalus helioscopia pryšec kolovratec             x           x   

Tragopogon pratensis kozí brada lu#ní                 x       x   

Trifolium hybridum  jetel zvrhlý                 x         x 

Trifolium pratense jetel lu#ní             x x x     x     

Trifolium repens jetel plazivý             x x x     x     

Trisetum flavescens trojšt$t žlutavý                 x     x     

Tussilago farfara podb$l léka!ský                 x     x     



 

  

Typha latifolia orobinec širolistý         x x           x     

Ulmus carpinifolia jilm habrolistý   x           x       x     

Urtica dioica kop iva dvoudomá x x x x     x x       x     

Urtica urens kop iva žahavka   x           x         x   

Veronica officinalis rozrazil léka ský               x x     x     

Viburnum opulus  kalina obecná     x                 x     

Vicia angustifolia vikev úzkolistá                 x       x   

Vicia hirsuta vikev chlupatá                 x       x   

Vicia sepium vikev plotní             x x x     x     

Vicia tetrasperma vikev !ty semenná                 x     x     

Vicia villosa vikev hu"atá                 x       x   

Vinca minor barvínek menší             x         x     

Viola arvensis violka rolní                 x     x     

Viola odorata violka vonná     x       x x         x   

Viola Reichenbachiana violka lesní     x                 x     

Viola Riviniana violka Riviniova     x                 x     

Viscum album jmelí listná!ové     x       x x       x     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

P íloha !.2 – Obrazová p íloha identifikovaných invazivních druh" 

 

 
 

 

P íloha !. 2 a – Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum); ( foto Ladislav Hoskovec 1.7. 

2007) 



 

  

 

 

P íloha !. 2 b – Javor jasanolistý (Acer negundo); ( foto Lubomír Rak  2007) 

 
  



 

  

 
 
 

 

 P íloha !. 2 c – K ídlatka japonská (Reynoutria japonica); ( foto Jind ich Houska 9.9.2005) 



 

  

 

 

 P íloha !. 2 d – Netýkavka malokv"tá (Impatiens parviflora); ( foto Lubomír Rak  5.8.2005) 



 

  

 

 

P íloha !. 2 e  – Netýkavka žlaznatá (Impatiens glandulifera); ( foto Petr Krása 11.7. a 17.8. 2005; 

Ladislav Hoskovec  srpen 2007) 



 

  

 

 

P íloha !. 2 f – Trnovník akát (Robinia pseudoacacia); ( foto Ladislav Ková   27.5. 2006) 



 

  

 

 

 
 

P íloha !. 2 g – Zlatobýl kanadský  (Solidago canadensis); ( foto Petr Mižík  2004, 2006) 



 

  

 

 

P íloha  . 2 h – Zlatobýl obrovský  (Solidago gigantea); ( foto Lubomír RAK 28.72005) 



 

  

P íloha !. 3 – Grafické výstupy 

P"ÍLOHA !. 3a - ALFA DIVERZITA STUDOVANÉ LOKALITY
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P"ÍLOHA !. 3b - KOMPARACE GAMA DIVERZITY STUDOVANÉ LOKALITY
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P ÍLOHA !. 3c - SENZITIVITA EKOTOP" STUDOVANÉ LOKALITY K ROSTLINNÝM INVAZÍM
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