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Abstrakt 

Diplomová práce pojednává o problematice invazních druhů rostlin ve vybraných 

úsecích povodí řeky Lučiny. 

V první části se budu věnovat seznámení s tokem řeky Lučiny, dále vysvětlení pojmů 

invazní druhy, neofyty, rostlinné invaze a další spojené s invazemi a s invazními druhy 

rostlin. V této části se rovněž seznámíme s historií rostlinných invazí, s legislativou – jak 

českou, tak mezinárodní a s možnostmi likvidace invazních druhů rostlin či omezení 

nekontrolovatelného šíření těchto druhů. 

Ve druhé části práce se budu věnovat poznatkům z vlastního terénního průzkumu, 

popisu nalezených invazních druhů rostlin a popisu stavišť, na kterých byly tyto druhy 

zaznamenány a dále pak tvorbě map s vyznačením výskytu nalezených invazních druhů 

rostlin. V této části práce se budu zabývat srovnáním výskytu invazních druhů rostlin 

v povodí řeky Lučiny na území města Havířova a to v prvním případě na území přírodní 

památky Meandry Lučiny a mimo tuto přírodní památku směrem na Ostravu. Dále pak, 

výskyt invazních druhů rostlin na území města Ostravy, jednak v blízkosti 

Slezskoostravakého hradu. 

Třetí část práce bude celkovým zhodnocením a srovnáním výskytu invazních druhů 

rostlin na jednotlivých územích, srovnáním managementu invazních druhů rostlin na 

jednotlivých stanovištích a zhodnocení invadovanosti vybraných ploch. 

Práce je zakončena seznamem použité literatury a tabulkami. 

Klíčová slova  

Invazní druhy rostlin, rostlinné invaze, invazivita, mapování, šíření, nebezpečí, ekosystém 

  



Abstract 

This thesis deals with the issue of invasive plant species in selected sections of the 

river basin Lučiny. 

 

In the first part I will become familiar with the flow of the river Lučiny, further 

explanation of the terms invasive species , neophytes , plant invasions and other related 

invasions and invasive plant species. This section will also learn about the history of plant 

invasions , with legislation - both Czech and international as possible disposal of invasive 

plant species or limit the uncontrolled spread of these species. 

 

In the second part, I will discuss the findings from their own field research , found 

the description of invasive plant species and describe stavišť on which these species 

recorded and then create maps showing the results of invasive plant species. In this section 

I will deal with comparing the incidence of invasive plant species in the basin of the river 

Lučiny Havířova in the city and in the first case in the natural sights Meanders Lučiny and 

outside this natural landmark towards Ostrava. Furthermore, the incidence of invasive 

plant species in Ostrava, both near Slezskoostravakého Castle. 

 

The third part of the overall evaluation and comparison of invasive plant species in 

each territory , a comparison of Management of invasive plant species at different sites and 

evaluate the level of invasion of the selected areas. 

 

The work ends with a list of references and tables. 

Keywords 

Invasive plant species , plant invasion, invasiveness, mapping, dissemination , risk, 

ecosystem 
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1 Úvod 

V minulých letech se problematika životního prostředí dostala do popředí zájmů jak 

odborníků, tak široké veřejnosti a bezprostředně souvisí s tvorbou a ochranou naší krajiny 

a jejího přilehlého okolí. 

Flóra i fauna se v Evropě vyvíjela po mnoho miliónů let. Oddělením pohoří, moří a 

řek vznikly v jednotlivých oblastech jednotlivé populace rostlin a živočichů. V důsledku 

oddělení jednotlivých kontinentů byl umožněn vznik obrovského bohatství v podobě široké 

biologické rozmanitosti na jednotlivých místech Země (Pyšek, 2001). 

Problematika invazních druhů rostlin je v České republice od 80. let minulého století 

velmi žhavým tématem. Téma problematiky invazních druhů se dostalo do popředí jak 

vědeckých, tak také ochranářských kruhů. Invazní druhy rostlin i živočichů mají jedno 

společné – patří mezi nepůvodní druhy dané oblasti. Zavlečené druhy jsou takové, které 

byly na místo výskytu zavlečeny úmyslným nebo neúmyslným přičiněním člověka. 

Rozlišujeme druhy: 

• Přechodně zavlečené  

• Naturalizované  

• Invazní (nepůvodní) 

Přechodně zavlečené druhy se vyskytují v daném místě jen dočasně, nerozmnožují se 

zde a jejich výskyt je závislý na dalším přičinění člověka. Jinými slovy jsou to druhy 

závislé na opakovaném přísunu diaspor, který zprostředkovává člověk. Na tomto přísunu 

jsou závislé, protože nejsou schopny pravidelné reprodukce. Když přísun diaspor ustane, 

tyto druhy časem vymizí. 

Naturalizované druhy se vyskytují na daném místě trvale, dlouhou vytváří v přírodě 

životaschopné populace, není přímo závislý na dílčích introdukcích – sami se na daném 

místě množí.  

Invazní druhy se v krajině rychle šíří a vytváří rozlehlé populace svého druhu. Tímto 

chováním a svou agresivitou mohou měnit celé původní ekosystémy v závislosti na 

stabilitě a stavu původního ekosystému. Například plnohodnotný břehový ekosystém, který 

má vyvinuta všechna mechová, bylinná, keřová i stromová patra podléhá invazivně těchto 

agresivní druhů mnohem pomaleji než narušený břehový porost (například po povodních).  
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Invazní druhy ovšem skutečně představují reálnou hrozbu pro naši krajinu. Na rozdíl 

od domácích druhů nemají funkční přirozené regulační mechanizmy – chybí zde jejich 

přirození predátoři, škůdci i choroby. Chybí i přímá konkurence druhů s podobnou životní 

strategií. Invazní rostlinný druh se dokáže dokonale přizpůsobit podmínkám daného 

prostředí a spontánně se šíří a kolonizuje rozsáhlé plochy. Tím dochází k narušení 

původních společenstev, k ochuzení druhové bohatosti původního společenstva a k 

potenciálnímu vymizení mnoha původních druhů. S tím souvisí snížení druhové 

rozmanitosti postiženého území. Biodiverzita je v ochraně přírody oblíbeným ukazatelem, 

který vypovídá o kvalitě a stavu prostředí. Takto zasahují do prostředí zejména pro svou 

velkou produkci semen, nebo také tím, že jsou schopny se snadno šířit vegetativně pomocí 

oddenkového systému. Rovněž se dobře regenerují, rychle rostou a dobře a zejména rychle 

se dokážou přizpůsobit novému prostředí. K jejich rychlému šíření přispívá trvalé narušení 

ploch, jako jsou například kolejiště, okraje silnic a v neposlední řadě také říční břehy, 

kterým se budeme v této práci dále věnovat. Invazní druhy rostlin v současnosti představují 

jeden z nejzávažnějších ekologických problémů a je jim věnována velká pozornost (Pickett 

et al., 1997). 

Za nepůvodní druhy rostlin a živočichů jsou označovány podle §5 odst. 4 zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny druhy, které nejsou součástí přirozených 

společenstev určitého regionu, pro nás tedy Evropy či České republiky. V některých 

případech se může jednat o druhy nepůvodní pouze v určité části našeho území. Například 

druhy hercynských pohoří, Šumavy a jiné mohou být nepůvodní v Karpatech (Pyšek, 

2001). 

1.1 Výskyt invazních druhů na území ČR 

Většina známých invazních druhů k nám byla dovezena jako dekorativní či 

hospodářské rostliny. Rychle se přizpůsobili prostředí, ve kterém časem zplaněly a dostaly 

se do volné přírody, kde se dále nekontrolovatelně šíří. Mezi tyto druhy zejména patří 

křídlatky, bolševník velkolepý a netýkavka žláznatá. Jiné druhy k nám byly zavlečeny díky 

celosvětové přepravě zboží a osob, kdy se na naše území dostávají semena a rostliny z 

odlehlých částí světa jako nechtěné příměsi přepravovaných komodit – především v 

zemědělství. Většina u nás vyskytujících se invazních druhů pochází z Asie nebo ze 

Severní Ameriky. 
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1.2 Dělení invazních druhů rostlin dle nebezpečnosti pro ekosystémy 

Invazní rostliny jsou podle míry nebezpečnosti pro ekosystémy rozděleny do tří 

kategorií (Havránek, 2004) 

1. evidence a následná likvidace invazních druhů 

Do této kategorie patří zejména bolševník velkolepý, borovice vejmutovka, křídlatka 

japonská, křídlatka sachalinská, křídlatka česká a netýkavka žláznatá. 

 

Obrázek 1 Netýkavka žláznatá ( Impatiens glandulifera) 

Zdroj: Romana Pallová, 2012 
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2. evidence za účelem zamezení šíření 

Do této kategorie patří zejména andělika lékařská, kolotočník zdobný, topinambur 

hlíznatý, třapatka dřípatá. 

 

Obrázek 2 Andělika lékařská (Archangelica officinalis) 

Zdroj:  biolib.cz, [online], 20. 3. 2013 dostupné z www: 

<http://www.biolib.cz/IMG/GAL/17783.jpg>, David Pavka, 2006 

 

3. předpoklad invaze, potenciálně nebezpečné druhy 

Do této kategorie patří zejména hvězdnice anglická, hvězdnice novobelgická, dub 

červený, heřmánkovec nevonný, javor jasanolistý, puškvorec obecný, trnovník akát, 

škumpa orobincová, vlčí bob mnoholistý, zlatobýl kanadský, zlatobýl obrovský. 

 

Obrázek 3 Zlatobýl kanadský (Solidago canadensis) 

Zdroj: biolib.cz, [online], 20. 3. 2013 dostupné z www:  

< http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id139486/?taxonid=41389>, Jan Ševčík, 2010 
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2 Cíle diplomové práce 

Cílem této práce bylo zmapovat výskyt invazních druhů v různých částech povodí 

řeky Lučiny a porovnat jejich výskyt na těchto územích. Vymezená území v povodí řeky 

Lučiny byla zvolena záměrně takovým způsobem, aby tato místa byla na první pohled 

značně různorodá. Výstupem pak bude soubor map se zakresleným výskytem invazních 

druhů rostlin a následné možnosti jejich likvidace. Dále bych chtěla navázat na posouzení 

stavu invazních rostlin v povodí řeky Lučiny v návaznosti na likvidační metody nebo jejich 

následné alternativní využití. Má diplomová práce může sloužit jako podklad k 

podrobnému mapování nebo jako podklad pro studii určenou k vyhodnocení stavu 

prostředí k následné likvidaci invazních druhů nebo dalšímu krajinářskému hodnocení. 

 

Obrázek 4 Mapa toku Lučiny 

Zdroj: Povodí Odry, [online], 5. 4. 2013 dostupné z www:  

< http://www.pod.cz/atlas_toku/mapy/17_a4_lucina.jpg > 
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3 Vymezení území řeky Lučiny 

Řeka Lučina je střední vodní tok pramenící na severozápadních svazích Prašivé. 

Řeka pramení v nadmořské výšce 580m. Tok řeky Lučiny náleží do Chráněné krajinné 

oblasti Beskydy (CHKO Beskydy). Tok do chráněné oblasti spadá svým horním úsekem 

nad silničním mostem v km 35,9 na katastrálním území Dobratic. CHKO Beskydy je 

územně i hranicí totožná s Chráněnou oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV). K 

maloplošným chráněným územím v povodí řeky patří přírodní památka Meandry Lučiny, 

což je 3 km dlouhý přirozený úsek toku (km 16,4 - 19,4) nacházející se na katastrálním 

území města Havířova. Území bylo vyhlášeno přírodní památkou v roce 1991. Její výměra 

byla stanovena na 40,65ha a nadmořská výška území je 244-264m. Hlavním předmětem 

ochrany je neregulovaný říční tok Lučiny, který se vine četnými říčními zákruty (meandry) 

v několikametrových hliněných naplaveninách. K chráněným územím v povodí Lučiny 

patří také Žermanický lom pod přehradní hrází a mokřad U rondelu na soutoku Lučiny se 

Sušankou v Havířově. Z chráněných živočichů, sídlících v řece, je z ryb třeba jmenovat 

střevli potoční (od ústí Sušanky po Bruzovku), z ostatních pak raka říčního (od Bartovic po 

Bludovice a nad přehradou po Dobratice). Lučina je i lovištěm ledňáčka (Povodí Odry, 

2012).  

 

Obrázek 5 Zjednodušená mapa toku Lučiny 

Zdroj: Povodí Odry, [online], 5. 4. 2013 dostupné z www:  

< http://www.pod.cz/atlas_toku/mapy/17_a4_lucina.jpg > 
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Řeka se nachází zejména na území obcí Dobratic, Vojkovic, Horních Domaslavic, na 

území obcí Lučina, Soběšovic a Žermanic, kde se vlévá do Žermanické přehrady, dále pak 

na území obcí Horních a Prostředních Bludovic a na území obcí Havířov, Šenov a Ostravy 

Bartovic, Radvanic a Slezské Ostravy, kde se vlévá do řeky Ostravice.  Na území obcí 

Havířov – Ostrava byly vybrány a mapovány 4 rozdílné úseky. 

Lučina se nachází v horním povodí řeky Odry a v dílčím povodí řeky Ostravice, jejíž 

je pravobřežním přítokem (Povodí Odry, 2012). 

3.1 Hydrologické parametry řeky Lučiny 

Lučina pramení na severozápadních svazích Prašivé v nadmořské výšce 580 m. 

Celková délka toku je 37,9 km a celková plocha povodí je 197,1 km2. Lučina ústí zprava 

do řeky Ostravice v Slezské Ostravě v nadmořské výšce 205 m. Průměrný průtok Lučiny u 

ústí činí 2,39 m3.s-1. Lučina je tokem, jehož správa není dělená. Celá délka povodí, která 

od pramene k ústí činí 37,9 km, je ve správě státního podniku Povodí Odry. Z této délky 

přibližně 4,6 km tvoří údolní nádrž Žermanice. Nádrž je situována na toku v jeho střední 

části se staničením profilu přehradní hráze v km 25,0. Retenční schopnost řeky je malá, 

průtok silně rozkolísaný a koeficient odtoku je v horní části povodí řeky Lučiny vysoký, ve 

střední a v dolní části dosti vysoký. Zmapován byl celý tok od pramene k ústí s výjimkou 

břehů údolní nádrže Žermanice. Jde o vodohospodářsky významný tok, který je v celém 

úseku na katastrálním území Havířova charakterizován jako pstruhová voda (Vlček, 1984).  

Řeka Lučina je typickým podhorským beskydským tokem a její horní úsek má 

zřetelně bystřinný charakter o vysokém podélném sklonu dna. Ten v její střední části, nad 

nádrží Žermanice, klesá na 7 až 10‰, pod nádrží k ústí pak na 2‰. Průměrná velikost 

zrnitosti splaveninového materiálu dna se pohybuje pod nádrží v rozmezí 50 - 60 mm, níže 

na úrovni Šenova 20 - 30 mm. Odtokový režim Lučiny byl značně rozkolísaný. Po 

výstavbě Žermanické přehrady byl výrazně ovlivněn jejím vyrovnávacím efektem, který je 

posílen převodem vody ze sousedního povodí Morávky. Mezi hlavní přítoky řeky Lučiny 

(s plochou povodí větší než 10km2) patří především přivaděč Morávka-Žermanice, říčky 

Holčina a Bruzovka, Sušanka, Venclůvka a Datyňka. Vlastní tok Lučiny je rozčleněn do tří 

vodních útvarů povrchových vod v pojetí Plánu dílčího povodí Horní Odry.  
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Lučina je téměř pořád hnědě kalná řeka. Tato kalnost je způsobena celkovým 

středním a dolním tokem. Dno je tvořeno totiž říčním bahnem, které odnáší proud, ale 

hlavním zdrojem „čistého znečištění řeky“ jsou meandry Lučiny na středním toku. Břehy 

jsou téměř kolmé ke hladině a při tom se odlamují kusy hnědé zeminy, a ty skončí 

rozmělněné v proudu vody (Povodí Odry, 2012). 

3.2 Charakter toku 

Od pramene po konec zátopy přehrady Žermanice má charakter toku povahu 

bystřiny. Pod nádrží se údolní niva Lučiny rozevírá a řeka je spíše nížinného typu s 

četnými meandry a s poměrně širokým inundačním územím okolo. Regulační zásahy do 

koryta Lučiny se datují od dvacátých let minulého století. První souvislejší úpravy byly 

provedeny od Hranečníku v Ostravě (km 2,3), směrem proti vodě k Ostravě – Radvanicím. 

Rozvoj průmyslu a požadavky na bezpečnost zvládnutí odtokách poměrů vedly už za 2. 

Světové války k tomu, aby byla Lučina na své spodní trati postupně zregulována. Tato 

regulace se týkala prostoru od ústí nad most na ulici Lihovarské (0,00-3,6km). Úsek byl 

ovlivněn hlavně důlní těžbou a jí vyvolanými poklesy terénu povrchu, proto zde byla 

potřeba úpravy toku. Pod řekou Lučinou se na spodním úseku těžilo uhlí více než 100 let a 

zaklesávání říčního koryta při zpětném vzdouvání povodňových průtoků z Ostravice, která 

pod ústí Lučiny neklesala, způsobovalo v tomto území značné problémy (Povodí Odry, 

2012).  

4 Přírodní poměry řeky Lučiny 

4.1 Vegetace daného území 

Celý říční tok Lučiny doprovází řada rostlinných společenstev vodních toků, od 

iniciálních společenstev na náplavech řeky, přes lesní společenstva střemchových jasenin 

asociace (Pruno-Fraxinetum) až po břehové porosty s druhy dubohabrových hájů (Pallová, 

2011). 



Bc. Romana Pallová; Rozšíření invazních druhů rostlin v břehových společenstvech řeky Lučiny – rizika a možnost managementu 

9 
 

4.2 Fytogeografická příslušnost 

Podle Regionálně-fytogeografického členění ČSR patří celá zájmová oblast do 

fytogeografické oblasti mezofytikum, fytogeografického obvodu Karpatské mezofytikum a 

dvou fytogeografických okresů – fytogeografickéhookresu 83 – Ostravská pánev na hranici 

s výběžkem fytogeografického okresu 84 – Podbeskydská pahorkatina (podokresu 84a, 

Beskydské podhůří). Horní tok řeky spadá pod CHKO Beskydy. 

Území Ostravské pánve odpovídá suprakolinnímu vegetačnímu stupni, kam jsou 

zařazovány oblasti mezofytika, které mají charakter kotlin s habrovými doubravami, jsou 

chladnějšího a vlhčího charakteru, s acidofilními a březovými doubravami. V Ostravské 

pánvi se vyskytuje rostlinstvo, které je zařazováno do vegetačního stupně 3. (dubo-

bukový) a 4. (bukový), respektive 4b (dubo-jehličnatý) v nižších polohách. 

Území Podbeskydské pahorkatiny odpovídá suprakolinnímu až submontánnímu 

vegetačnímu stupni, kam jsou zařazovány oblasti mezofytika s odpovídajícími porosty 

habrových doubrav chladnějšího a vlhčího charakteru až po porosty odpovídající 

rekonstrukčním květnatým bučinám nižších a středních poloh. V této oblasti se vyskytuje 

rostlinstvo zařazované do vegetačního stupně 4.(bukový) v nižších polohách a stupně 

5.(jedlovo-bukový) (Hejný et al, 1997). 
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4.3 Potenciální přirozená vegetace 

 

Obrázek 6 Potenciální přirozená vegetace (Ostravsko, Chráněná území ČR, 2004) 

Podle mapy potenciální přirozené vegetace spadá území toku Lučiny v horní části 

povodí do kategorií květnaté bučiny, acidofilní bučiny a jedliny, dubohabřiny a dubové 

doubravy a lužní lesy. Ve střední části toku spadá do kategorií dubohabřiny a dubové 

doubravy a lužní lesy a v dolní části toku spadá do kategorií acidofilní bučiny a jedliny a 

lužní lesy. 
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Zájmové území spadá do dolní části toku, kde podle mapy potenciální přirozené 

vegetace ČR (Neuhäuslová, 1998) spadá sledované území do dvou kategorií. 

kategorie      mapovací jednotka 

Lužní lesy   1 - střemchová jasenina (Pruno-Fraxinetum), 

místy v komplexu s mokřadními olšinami 

(Alnion glutinosae) 

 

Acidofilní bučiny a jedlin 26 - podmáčená dubová bučina (Carici brizoidis 

– Quercetum) s ostřicí třeslicovitou (Carex 

brizoides) 

4.3.1 Lužní lesy 

Na území se vyskytují lužní lesy svazu Alnion incanae. Jsou to hygrofilní až 

mezohygrofilní listnaté, výjimečně smíšené lesy s příměsí smrku (Picea abies). Bývají 

periodicky zaplavované a často ovlivněné díky pohyblivým podzemním vodám. Jsou 

rozšířené na lužních a glejových půdách od nížin až do horských poloh. 

Dále je to střemchová jasenina (Pruno-Fraxinetum), místy v komplexu s mokřadními 

olšinami (Alnion glutinosae) – velmi silně ohrožený typ české vegetace, její rozloha se 

zmenšuje v důsledku změn přirozeného složení dřevin, mýcení a převodu na louky. Na 

odvodněných pozemcích jsou to pole, pastviny a zástavba (Neuhäuslová, 1998). 

• Patro stromové je tvořeno společenstvy s dominantním jasanem ztepilým 

(Fraxinus excelsior), kdy řídce převažuje olše lepkavá (Alnus glutinosa), 

nebo lípa srdčitá (Tilia cordata) s častou příměsí střemchy obecné (Padus 

avium) nebo dubu letního (Quercus robur).  

• Keřové patro je nejvíce zastoupeno druhy, jako jsou brslen evropský 

(Euonymus europaeus), jasan ztepilý (Fraxinus exelsior) a střemcha obecná 

(Padus avium).  

• Bylinné patro je nejčastěji zastoupeno druhy hygrofytů a mezohygrofytů, 

např.: bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), pcháč zelinný (Cirsium 

oleraceum), popenec břečťanovitý (Glechoma hederacea), metlice trsnatá 
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(Descham psiacaespitosa), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere) a 

druhy mezofyt, jako například lipnice hajní (Poane moralis). 

4.3.2 Acidofilní bučiny a jedliny 

Jedná se o druhově chudé bučiny a jedliny, které se nachází na minerálně chudých 

půdách, převážně v submontánním až supramontánním stupni, a dále jsou to podmáčené 

dubové bučiny na pseudoglejích, v nižších polohách severovýchodní Moravy. 

Na daném území se nachází asociace podmáčených dubových bučin (Caricibrizoidis 

– Quercetum) s ostřicí třeslicovitou (Carex brizoides) -  tyto porosty dubových bučin jsou 

blízké přirozeným a jsou poměrně vzácné. Jsou ohroženy převodem na jehličnaté kultury. 

Značná část plochy je odlesněná a zemědělsky využívána (Neuhäuslová, 1998).  

• Patro stromové v této jednotce tvoří dub letní (Quercus robur), ve vlhčích 

polohách olše lepkavá (Alnus glutinosa), v sušších buk obecný (Fagus 

sylvatica). Doplňují je bříza bělokorá (Betula pendula), lípa srdčitá (Tilia 

cordata), topol osika (Populus tremula), habr obecný (Carpinus betulus) a 

méně zastoupený jasan ztepilý (Fraxinus excelsior).  

• Keřové patro je tvořeno převážně ostružiníkem křovitým (Rubus fruticosus) a 

krušinou olšovou (Frangula alnus), častý je zde také bez černý (Sambucus 

nigra).  

• Bylinné patro je zastoupeno (sub)acidofyty, hojné jsou hygrofylní a 

hygromezofilní druhy.  

Svým druhovým složením představují tyto porosty přechodný typ mezi lužními lesy 

podsvazu Alnenion glutinoso-incanae a acidofilními bučinami svazu Luzulo-Fagion. 
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4.4 Zoologická charakteristika území 

Ze zoogeografického hlediska spadá povodí řeky Lučiny do provincie listnatých lesů, 

podkarpatského úseku. Těsná blízkost hranice českého úseku (údolí řeky Odry) se 

projevuje mísením východních a západních prvků. Ve směru ze severu na jih se naopak 

uplatňuje blízkost Moravské brány. Pestrá mozaika biotopů poskytuje prostor pro 

rozmnožování, zimování i pro úkryt velkého množství druhů různých živočišných. Rybí 

společenství si na Lučině zachovává druhovou skladbu pstruhového pásma v úseku nad 

ústím přivaděče z Morávky, a přibližně na 3 km pod přehradním profilem Žermanice (jako 

tzv. sekundární pstruhové až lipanové pásmo) (Kneblová et al, 2006). 

 

Tabulka 1 Přehled výskytu chráněných živočichů 

Název druhu 
 

Latinský název Zjištěný výskyt 

kategorie 

podle 

vyhlášky 

č. 

395/1992 

Sb. 

 

mihule potoční Lampetraplaneri výskyt nebyl zjištěn KOH 

střevle potoční Phoxinusphoxinus 

výskyt byl zjištěn v úseku 

ohraničeném ústím Sušanky po 

ústí Bruzovky 

OH 

jelec jesen Leuciscusidus výskyt nebyl zjištěn OH 

ouklejka 

pruhovaná 

Alburnoides 

bipunctatus 
výskyt nebyl zjištěn SOH 

piskoř pruhovaný Misgurnus fossilis výskyt nebyl zjištěn OH 

mník jednovousý Lota lota výskyt nebyl zjištěn OH 

vranka obecná Cottus gobio výskyt nebyl zjištěn OH 
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vranka 

pruhoploutvá 
Cottus poecilopus výskyt nebyl zjištěn OH 

páchník hnědý 
Osmoderma 

eremita 

výskyt zjištěn při terénním 

průzkumu k tvorbě  bakalářské 

práce v PP Meandry Lučiny. 

Nacházely se zde pouze larvy. 

SOH 

ledňáček říční Alcedo atthis 

výskyt byl zjištěn v 

podélném profilu toku od ústí do 

Ostravice po ústí přivaděče ve 

Voskovicích 

SOH 

břehule říční Riparia riparia výskyt nebyl zjištěn OH 

vydra říční Lutra lutra 

výskyt pobytových znaků 

byl zjištěn v podélném profilu 

toku od ústí do Ostravice po ústí 

Bruzovky 

SOH 

bobr evropský Castor liber výskyt nebyl zjištěn SOH 

rak říční Astacus astacus 

Souvislý výskyt raka 

říčního potvrzen v úseku Otrava-

Bartovice až Havířov-Bludovice. 

V PP Meandry Lučiny jsou 

populace raků pravidelně 

posilovány z umělých odchovů 

ČSOP. V následujícím úseku až 

po ústí Bruzovky nebyli raci 

nalezeni, ale vzhledem 

k obdobnému charakteru toku 

zde výskyt raků předpokládáme. 

Raci byli dále zjištěni až do místa 

přemostění Lučiny železniční 

tratí Frýdek-Místek - Český 

KOH 
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Těšín (vyjma vybetonovaného 

úseku od ř. km 30,5 až po ústí 

Žermanického přivaděče). 

 

Seznam zkratek ke kategorii podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. : 

KOH – kriticky ohrožený druh  

SOH – silně ohrožený druh 

OH – ohrožený druh 

5 Charakteristika území řeky Lučiny 

5.1 Geologická a geomorfologická charakteristika území 

Dle geomorfologického členění (Demek, 1987) tato oblast leží v: 

   Provincie: Západní Karpaty 

        Soustava: Vněkarpatské sníženiny 

 Podsoustava: Severní vněkarpatské sníženiny 

                    Celek: Ostravská pánev 

 

Pramenná část povodí řeky Lučiny leží v členitém hornatém reliéfu Ropické 

rozsochy, kterou tvoří flyšové souvrstvím godulských vrstev. V erozně denudačním reliéfu 

se vyskytují sečné plošiny, tvrdoše, strukturní terasy a mrazové sruby, balvanové proudy a 

v neposlední řadě také sesuvy.  

Střední část povodí náleží do Podbeskydské pahorkatiny. Nejprve protéká Lučina 

plochým reliéfem Frýdecké pahorkatiny, posléze přechází do pahorkatiny Bruzovické.  

Na dolním toku přechází Lučina do Ostravské pánve. Protéká Havířovskou plošinou 

s reliéfem ploché pahorkatiny, tvořené souvrstvím sedimentů ledovcovo-říčního a říčního 

původu s překryvy sprašových hlín. V povodí převažují luvizemě pseudoglejové a 

pseudogleje luvizemní, v nivě řeky pak především glejové půdy.  
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V posledním úseku protéká Lučina  rovinou Ostravské nivy, tvořenou souvrstvím 

pleistocenních štěrkopísků a holocenních písčito-hlinitých nánosů, na nichž vznikly 

typické a glejové fluvizemě.  Klimaticky se jedná o oblasti chladné CH6 a CH7, kde se 

průměrné roční teploty pohybují mezi 5-60 C a také oblast mírně teplou MT10, kde se 

průměrné roční teploty pohybují mezi 8-90 C (Demek, 1987). 

5.2 Hydrologická charakteristika území 

Zájmové území řeky Lučiny se nachází v hlavním povodí řeky Odry a dílčím povodí 

řeky Ostravice. Řeka Lučina je nejvýznamnějším tokem povodí – číslo hydrologického 

pořadí je 2-03-01-062. Lučina pramení na SZ svazích Prašivé ve výšce 580m n. m. a ústí 

zprava do řeky Ostravice v Ostravě ve výšce 205m n. m. Jde o vodohospodářsky velice 

významný tok, který je na celém úseku na katastrálním území města Havířova 

charakterizován jako pstruhová voda. Jejími přítoky jsou Dolní Datyňka, Sušánka, 

Stružník a také Mezidolní potok (Vlček, 1984). 

Průměrný průtok řeky u ústí dosahuje 2,39m3 a režim průtoku je převážně určován 

vodní nádrží Žermanice (Kravčíková, 2004). 

5.3 Půdní charakteristika území 

Převládajícím půdním typem v horní části toku jsou silně kyselé typické kambizemě, 

ve vyšších polohách převládají rezivé podzoly kambizemní, označované též jako 

kryptopodzoly. Půdy jsou zde silně ohroženy erozí. Intenzita potenciální eroze půdy 

proudící vodou leží v intervalu 1,01- 5,00 mm za rok. Klimaticky se jedná o chladné 

klimatické oblasti CH6 a CH7, vyznačující se relativně vysokými srážkami (průměrný 

úhrn 1000-1200 mm ročně) a průměrnými ročními teplotami 5-60 C. 

Ve střední části povodí je geologické podloží tvořeno zejména flyšovými jíly, 

jílovcem a pískovcem ždánicko-podslezského a slezského příkrovu, které jsou často 

překryté kvartérními sedimenty – především sprašovými hlínami a náplavovými kužely 

řek. V Bruzovické pahorkatině jsou příkrovy překryté též glacigenními a 

glacilakustrinními sedimenty sálského zalednění. Mozaika půdních typů je determinována 

geologickým podložím a hydrologickými podmínkami území. V nivě  se střídají fluvizemě 

a fluvizemě glejové, na sprašových hlínách luvizemě pseudoglejové a pseudogleje 
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luvizemní, na flyšovém podloží převládají kambizemě typické a kambizemě 

pseudoglejové. Klimaticky se jedná o mírně teplou oblast MT10, průměrné roční teploty se 

pohybují mezi 7-80 C, průměrné roční srážky činí 800-1000 mm (Kravčíková, 2004). 

Na dolním toku přechází Lučina do Ostravské pánve. Protéká Havířovskou plošinou 

s reliéfem ploché pahorkatiny, tvořené souvrstvím sedimentů ledovcovo-říčního a říčního 

původu s překryvem sprašových hlín. V povodí převažují luvizemě pseudoglejové a 

pseudogleje luvizemní, v nivě převažují půdy glejové. Klimaticky se jedná o mírně teplou 

oblast MT10, průměrné roční teploty se pohybují mezi 7-80 C, průměrné roční srážky činí 

800-1000 mm (Kravčíková, 2004). 

V posledním úseku protéká Lučina  rovinou Ostravské nivy, která je tvořena 

souvrstvím pleistocenních štěrkopísků a holocenních písčito-hlinitých nánosů, na nichž 

vznikly typické a glejové fluvizemě.  Klimaticky se jedná rovněž o mírně teplou oblast 

MT10, průměrné roční teploty se pohybují mezi 8-90 C (Kravčíková, 2004). 
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5.4 Klimatická charakteristika území 

Lokalita leží v chladných klimatických oblastech CH6 a CH7 a v mírně teplé 

klimatické oblasti MT10 (Quit, 1971).  

V chladné klimatické oblasti CH6 je  léto velmi krátké až krátké, mírně chladné, 

vlhké až velmi vlhké. Přechodné období je dlouhé s chladným jarem a mírně chladným 

podzimem a zima je velmi dlouhá, mírně chladná, vlhká s dlouhým trváním sněhové 

pokrývky. 

Tabulka 2Klimatické charakteristiky pro chladnou oblast CH6 ( Quitt, 1971) 

 

klimatická charakteristika CH 6 

Počet letních dnů 10-30 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10ºC a 

více 
120-140 

Počet mrazových dnů 140-160 

Počet ledových dnů 60-70 

Průměrná teplota v lednu ve ºC -4 až -5 

Průměrná teplota v červenci ve ºC 14-15 

Průměrná teplota v dubnu ve ºC 2-4 

Průměrná teplota v říjnu ve ºC 5-6 

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a 

více 
140-160 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 

v mm 
600-700 

Srážkový úhrn v zimním období v mm 400-500 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 120-140 

Počet dnů zamračených 150-160 

Počet dnů jasných 40-50 
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V chladné klimatické oblasti CH7 je léto normálně dlouhé, mírné, mírně suché. 

Přechodné období je krátké, s mírným jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, 

mírná, suchá a s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

 

Tabulka 3Klimatické charakteristiky pro chladnou oblast CH7 ( Quitt, 1971) 

 

klimatická charakteristika CH 7 

Počet letních dnů 10-30 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10ºC a 

více 
120-140 

Počet mrazových dnů 140-160 

Počet ledových dnů 50-60 

Průměrná teplota v lednu ve ºC -3 až -4 

Průměrná teplota v červenci ve ºC 15-16 

Průměrná teplota v dubnu ve ºC 4-6 

Průměrná teplota v říjnu ve ºC 6-7 

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a 

více 
120-130 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 

v mm 
500-600 

Srážkový úhrn v zimním období v mm 350-400 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 100-120 

Počet dnů zamračených 150-160 

Počet dnů jasných 40-50 
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V mírně teplé klimatické oblasti je podnebí mírně teplé až teplé a je velmi bohaté na 

srážky. Roční úhrny srážek se pohybují kolem 770mm, roční průměrné teploty kolem 

8,5°C. Zvláště v zimních měsících se vyskytují teplotní inverze. Tato oblast se vyznačuje 

dlouhým létem, teplým mírně suchým jarem a podzimem, a krátkou, mírnou zimou, 

s krátkým trváním sněhové pokrývky.  

 

Tabulka 4Klimatické charakteristiky pro mírně teplé oblasti MT 10 ( Quitt, 1971) 

  

klimatická charakteristika MT 10 

Počet letních dnů 40-50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10ºC a 

více 
140-160 

Počet mrazových dnů 110-130 

Počet ledových dnů 30-40 

Průměrná teplota v lednu ve ºC -2 až -3 

Průměrná teplota v červenci ve ºC 17-18 

Průměrná teplota v dubnu ve ºC 7-8 

Průměrná teplota v říjnu ve ºC 7-8 

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a 

více 
100-120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 

v mm 
400-450 

Srážkový úhrn v zimním období v mm 200-250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50-60 

Počet dnů zamračených 120-150 

Počet dnů jasných 40-50 
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6 Invazní druhy 

Rostlinným invazním druhem rozumíme taxon v daném biogeografickém celku 

nepůvodní nebo také alochtonní – cizí. Ten je v rámci antropogenních ekotypů dané 

geografické lokality evolučně úspěšný a vykazuje znaky šíření – propagace. Šíří se 

především na narušená přírodní stanoviště. Invazivní rostlinný druh navíc ještě vykazuje 

již detekovatelnou míru škodlivého vlivu na ekosystémy neboli také škodlivého 

ekologického efektu, který se týká redukce bohatosti druhového spektra rostlin původní 

fytocenózy daného přirozeného popřípadě přírodního ekotopu po úspěšně zvládnuté fázi 

propagace invazního druhu na tato stanoviště (Mlíkovský, 2006; Pyšek, 2001). 

Evoluční úspěšností je chápán úspěšný a rychlý růst, vývoj a reprodukce rostlinného 

druhu v rámci daného ekotopu (Pyšek, 2001). 

Obdobou invazních rostlinných druhů v druhovém spektru původní české květeny 

jsou takzvané expanzní druhy. Kromě původu se expanzní druhy rostlin liší od invazních 

především směrem šíření. Lze tedy shrnout, že ohniskem pro počínající rostlinnou invazi 

jsou artificiální ekotopy vybudované člověkem, kdežto v případě expanze tato ohniska 

představují stanoviště přirozená popřípadě přírodní (Slavíková, 1986). 

Ekotopy vybudované člověkem neboli antropogenní ekotopy lze definovat jako 

nové, lidmi vytvořené neboli umělé ekotopy. 

• Kulturní plochy – nejčastěji zemědělsky obdělávaná stanoviště, které se 

v rámci zájmového území vyskytují podél hranic území 1,2 a 3  

• Ruderální (rumištní) plochy – tato druhá skupina antropogenních stanovišť 

je charakteristická pro zájmové území 1 

Opakem jsou přirozená a přírodní stanoviště. 

• Přirozené a přírodní plochy – jsou bez známek vlivu člověka, je zde 

zaznamenán minimální vliv lidské činnosti. V zájmovém území se jedná o 

území 2 a 3 nacházející se v PP Meandry Lučiny (Slavíková, 1986). 
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6.1 Související pojmy 

• Invaze – je odvozená z latinského slova „invado“ a znamená – vtrhnout, 

vpadnout, násilně vstupovat. 

• Invazivita – schopnost mikroorganismů pronikat do tkání hostitele, udržet se 

v nich, rozmnožovat se a svou přítomností a produkcí svých metabolitů 

poškozovat životní funkce makroorganismů.  

• Invazibilita – náchylnost biotopů k invazním druhům. 

• Invadovanost – plošné zastoupení invazních druhů vztaženo k velikosti 

zkoumané plochy, vyjádřena v procentech. 

6.2 Historie rostlinných invazí 

Při zavlečení rostlina překonává geografickou bariéru především přičiněním člověka. 

Další existence zavlečeného druhu v území je rovněž závislá na stálém tedy opakovaném 

přísunu částic vhodných k rozmnožování, které slouží k udržení rostliny na zavlečeném 

území. Tyto druhy se potom nazývají přechodně zavlečenými druhy rostlin. Druhy, které 

se dále bez přičinění člověka nedokážou sami reprodukovat, se stávají druhy 

naturalizovanými a stávají se zdrojem druhů invazních, protože se šíří velké vzdálenosti, 

udrží se na dosažených lokalitách a následně pronikají na narušená či přirozená stanoviště, 

odkud současně vytlačují druhy na stanovišti původní.  

Nepůvodní rostlinné druhy je možné rozdělit podle doby zavlečení na ty, které byly 

do území zavlečeny do konce středověku – archeofyty, a na ty, které se v území objevily až 

po objevení Ameriky – neofyty (Pyšek, 2001). 

Proměny v zastoupení invazních druhů rostlin lze snadno pozorovat – například při 

srovnání se staršími botanickými záznamy dané oblasti nebo ze srovnávání starších 

historických herbářů a nákresů, kde je patrné, že některé dříve vzácné druhy rostlin jsou 

dnes běžnými nejen na dalších lokalitách, ale i v nových biotopech (Dostál, 1998). 

V současné květeně České republiky lze nalézt okolo 90 druhů invazních rostlin. 

Jejich společným znakem je rychlé šíření a utlačování původních druhů na daných 

stanovištích. Květena České republiky zahrnuje necelých 3000 původních druhů, 

nepůvodní květenu tvoří podle současných znalostí celkem 1378 druhů, což je podíl 
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33,4%. Také vlivem invazních druhů krajina a příroda v posledním století prodělává 

výraznou proměnu, která se nejvíce projevuje v lesnictví, zemědělství a v ekologii rostlin.  

V historii byly zaznamenány dvě invazní vlny. První z nich začala s neolitem (mladší 

doba kamenná) a trvala asi 7000 let. Invaze tehdy probíhaly pouze v rámci Starého světa – 

označení Evropy, Asie a Afriky v 15. století před první cestou Kryštofa Kolumba. Tehdy 

člověk začal vytvářet nová stanoviště kácením a pálením lesů, zemědělskou činností a 

pastevectvím, a tak přímo i nepřímo rostliny přemisťoval.  

V oblastech Nového světa – označení pro Ameriku v 16. Století, zase probíhala 

introdukce evropských rostlinných druhů. Hlavním zdrojem šíření se staly zejména 

koloniální botanické zahrady, které byly zakládány jako nástroj expanze a zavádění 

zemědělství do obsazovaných oblastí. Koncem 19. století začaly hromadné migrace 

evropských osadníků do Ameriky a Austrálie. Ti si s sebou přinášeli oblíbené potraviny, 

zvířata a krmivo, které se většinou tímto způsobem v daných oblastech začali rychle šířit 

(Gerta, 2013). 

Poslední vlna invazí trvá přibližně tak půldruhého století a představuje zcela novou 

éru invazí.  Přispěli k ní zejména Světové války, rozvoj dopravy, propojování oceánů a 

velkých povodí kanály, pomoc rozvojovým zemím a jejich napodobování západních 

civilizací, zalesňování aridních oblastí a vykácených deštných lesů, narůstající znečištění, 

změny klimatu – to vše postavilo problematiku invazí na zcela jinou úroveň, hlavně z 

hlediska množství invazních druhů (Dostál, 1998).  

Invazní rostlinné druhy se šíří velice rychle zejména z důvodu hustého osídlení a 

velké hustoty dopravní sítě (například v západních Čechách byla jednou z cest šíření 

bolševníku velkolepého trasa linkového autobusu). Územím naší republiky vedou přírodní 

i umělé cesty, které otevírají další možnosti kolonizace (z těch přírodních jmenujme 

například Moravskou bránu). Organismy šíří hlavně člověk a to úmyslně i neúmyslně. 

Úmyslně člověk šíří hlavně kulturní a okrasné rostliny, neúmyslně především různé druhy 

plevele a škůdců. Některé z takto zavlečených organismů nejsou v novém prostředí 

schopny přežít kvůli odlišným podmínkám prostředí, nebo přežijí jen s pomocí člověka, 

který se o ně stará. Jiné druhy jsou schopny ve změněných podmínkách přežít, ale nejsou 

schopny se samostatně rozmnožovat. Jiné druhy se však přizpůsobí prostředí velmi rychle 

a začnou se šířit do nových stanovišť, odkud vytlačují přirozené rostlinné druhy. Stávají se 



Bc. Romana Pallová; Rozšíření invazních druhů rostlin v břehových společenstvech řeky Lučiny – rizika a možnost managementu 

24 
 

invazními druhy. Mezi naše nejznámější invazní rostliny patří bolševník velkolepý, různé 

druhy křídlatek a netýkavka žláznatá (Gerta, 2013).  

Závěrem se dá říci, že rostlinné invaze mají svou historii vázanou na historii 

ekonomiky lidské společnosti. 

6.3 Legislativa týkající se invazních druhů 

6.3.1 Legislativa mezinárodní 

V zájmu zamezení šíření invazních druhů rostlin a souvislosti s negativními dopady 

šíření invazních druhů, bylo přijato několik mezinárodních úmluv – např.: 

• Mezinárodní úmluva o ochraně rostlin (International Plant Protection 

Convention – IPPC), uzavřena v Římě v roce 1951 v rámci Organizace 

spojených národů pro výživu a zemědělství (OSN – FAO) a týká se 

rostlinolékařské péče. Hlavním cílem je zabránit rozšíření a zavlečení škůdců 

rostlin a rostlinných produktů. 

• Mezinárodní úmluva o ochraně evropské flóry, fauny a přírodních 

stanovišť (Convention on the Conservation of European Wild life and 

Natural Habitars) – neboli také Bernská úmluva - sepsaná v Bernu roku 

1979. ČR je jejím signatářem od roku 1998. Smluvní strany jsou dle této 

smlouvy povinny kontrolovat zavádění a rozšíření druhu v daném místě 

nepůvodních (Havelková, 2000). 

• Na tuto úmluvu navazuje Evropská strategie pro invazní druhy (European 

Strategy on Invasive Alien Species), sepsaná ve Štrasburku v prosinci 2003. Z 

této úmluvy vychází Směrnice Rady č. 92/43/EEC o ochraně přírodních 

stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin „Směrnice o 

stanovištích“; (Directive on the Conservation of Natural Habitats and Wild 

life Fauna and Flora; „Habitats Directive“). Problematiku invazních druhu 

řeší článek 22, písmeno b: členské státy zajišťují, aby záměrné vysazování 

jakéhokoli druhu, který není v daném území původní, do volné přírody bylo 

řízeno tak, aby nedošlo k poškození přírodních stanovišť v jejich přirozeném 

areálu rozšíření nebo původních volně žijících živočichů a planě rostoucích 
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rostlin. Jestliže to považují za nezbytné, mohou taková vysazování zakázat 

(Šíma, 2003). 

• Velký významná je také Úmluva o biologické rozmanitosti (Convention on 

Biological Diversity) přijatá v rámci programu OSN pro životní prostředí v 

Riu de Janeiru 5.června1992. V ČR vstoupila tato úmluva v platnost v březnu 

1994. Problematika invazních druhů rostlin je řešena v článku 8, písmeno h: 

Každá smluvní strana, pokud to bude možné a vhodné nebude vysazovat, 

bude kontrolovat nebo vyhubí ty cizí druhy, které ohrožují ekosystémy, 

přírodní stanoviště nebo původní druhy. Zároveň ukládá jako doplňující 

závazek pro jednotlivé smluvní strany povinnost přijímat opatření pro obnovu 

a záchranu ohrožených druhů včetně reintrodukce těchto ohrožených druhů 

(Šíma, 2003). 

6.3.2 Legislativa v České republice 

Strategie pro ochranu biologické rozmanitosti České republiky byla schválena vládou 

25. května 2005. Strategie je prvním materiálem, který zajišťuje komplexní ochranu 

biodiverzity v České republice napříč všemi odbory působnosti i odvětvími. 

Biologické invaze doposud nejsou jednoznačně zahrnuty ani v jedné právní normě 

současně platné v České republice. Pro regulaci a kontrolu invazních druhů na území naší 

země lze nalézt oporu zejména v následujících zákonech. 

• Zejména je to zákon o ochraně přírody a krajiny č.114/1992 Sb. Podle §5, 

odstavce 4 je záměrné rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či 

živočichů do krajiny možné jen s povolením orgánu ochrany přírody. To 

ovšem neplatí pro nepůvodní druhy rostlin - pokud se hospodaří podle 

schváleného lesního hospodářského plánu nebo vlastníkem lesa převzaté lesní 

hospodářské osnovy. Geograficky nepůvodní rostlinné či živočišné druhy 

jsou ty, které nejsou součástí přirozených společenstev v určitém regionu. 

Taky záměrné křížení a následné rozšiřování křížence rostlin či živočichů do 

krajiny je možné jen s povolením orgánu ochrany přírody (§5, odstavec 5). 

Důležitým bodem je fakt, říkající, že aby tedy byla introdukce nebo 

rozšiřování druhu postižitelné, musí se prokazatelně jednat o úmysl. 
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• Problematiky invazních druhů se týká rovněž zákon č. 326/2004 Sb., o 

rostlinolékařské péči, kde je stanovena povinnost rostlinolékařské správy 

monitorovat výskyt škodlivých invazních organismů. V tomto předpise 

definovány jako škodlivé organizmy v určitém území nepůvodní, které jsou 

po zavlečení a zabydlení se v daném území schopny v tomto území 

nepříznivě ovlivňovat rostliny nebo životní prostředí včetně jeho biologické 

různorodosti. Dále jsou v zákoně zakotveny zásady ochrany proti zavlékání 

škodlivých organismů při dovozu, průvozu nebo vývozu. 

• Vyhláška MZe č. 330/2004 Sb. k zákonu č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské 

péči – příloha č. 8 uvádí, že invazní organismy podléhají monitoringu a 

průzkumu. 

• Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí stanovuje sankce za poškození 

životního prostředí. Orgány pro životní prostředí mohou uložit pokutu až do 

výše 1 000 000Kč právnické nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, 

která při své činnosti způsobí ekologickou újmu. Pokutu až do výše 500 000 

Kč může uložit právnické nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která 

neučiní opatření k nápravě nebo neupozorní orgán státní správy na 

ekologickou újmu, přičemž ekologická újma je definována následovně: 

,,Ekologická újma je ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystému, 

vznikající poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a 

procesu v důsledku lidské činnosti.“ Tedy i zavlečením cizího druhu či 

zanedbáním jeho regulace můžeme posoudit jako ekologickou újmu. 

6.4 Posuzování rostlinné invaze 

Poslední dobou se rozvíjí zejména ekonomické metody hodnocení důsledků 

rostlinných invazí, které dokládají, že invaze snižují jak výtěžnost pastvin, tak orné půdy a 

mají negativní vliv na hydrologii území. Mimo to jsou známé i dopady sociální, estetické, 

kulturní, rekreační a mnohé další. V našich podmínkách doposud podobná studie 

realizována nebyla, i pro nás však může být alarmující příklad ze Spojených států, kde byly 

na základě pečlivých a seriózních výpočtů odhadnuty celkové škody způsobené 

rostlinnými i živočišnými invazními druhy na 80 miliard dolarů ročně (Sádlo, 2004).  
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Při posuzování rostlinných invazí je třeba brát v úvahu jejich schopnost rychlého 

šíření a množení, a tím postupné obsazování všech příhodných stanovišť a vytlačování 

původních druhů rostlin.  

Invazní rostliny mohou negativně ovlivňovat také přímo člověka. Alergické reakce 

jsou jen jedním z mnoha příkladů. V současné době se stále častěji objevují studie, které se 

pokouší odhalit invazi jako významný úsek životního cyklu rostlin na základě srovnání 

blízce příbuzných druhů. Nejběžnější jsou studie srovnávající nepůvodní invazní druh s 

blízce příbuzným původním druhem v dané oblasti. 

Zvláštní situace nastává v některých subtropických a tropických rozvojových 

zemích, jejichž ekonomiky jsou na introdukovaných (často invazních) rostlinách založeny, 

a tudíž jejich odstranění z ekosystému není možné (Rivola, 2005). 

6.5 Cíle omezování invazních druhů 

6.5.1 Ochrana hodnotných společenstev před invazními druhy 

Tato ochrana spočívá v ochraně společenstev před negativním působením invazních 

druhů a může probíhat několika způsoby a to biologicky či ekonomicky. 

6.5.2 Zabránění šíření invazních druhů 

Zásah musí být systémový - pokud je v zájmovém území invazní druh zlikvidován a 

v okolí existuje jeho další zdroj, je naše snaha marná. 

6.6 Přístupy k omezení invazních druhů 

Vždy by se mělo brát v potaz, že s rostoucími okamžitými náklady na omezení 

invazních druhů rostlin roste i účinnost postupu jejich omezování. 

6.6.1 Eradikace 

Jedná se o totální zničení všech populací invazního druhu a všech jeho částí schopných 

dalšího procesu rozmnožení; druh se může opět na stanoviště dostat jen novým 

zavlečením. 
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6.6.2 Kontrola 

Jde především o omezení výskytu druhu, likvidace okrajových populací= centra dalšího 

šíření, menší náklady ale jedná se o dlouhodobé procesy; plochy je třeba neustále 

kontrolovat a případně zasáhnout. 

6.6.3 Potlačení 

Zabránění dalšímu šíření=konzervace stávajícího stavu, zabráněno druhu pronikat na další 

biotopy; tento proces je dlouhodobý, se stálou kontrolou. 

 

Pro všechny způsoby platí potřeba nejen vyhubit druh na dané ploše, ale zabránit 

opětovné migraci na ošetřené plochy – proto je nutností odstranit i lokální centra výskytu 

invazních druhů rostlin v okolí zájmové lokality (Pyšek et al, 2002). 

 Regionální nebezpečnost invazních druhů je závislá zejména na jejich ekologických 

nárocích nebo toleranci vůči stanovišti (příklady): 

• Teplé oblasti: Helianthus tuberosus, Aster sp.div., Rudbeckia laciniata; města v 

teplejších oblastech: Ailanthus 

• Podhorské lesy: Telekia speciosa 

• Teplomilné, suchomilné křoviny a trávníky: Mahonia aquifolium, Lycium 

barbarum, Robinia 

• Doprovodná vegetace toků: Reynoutria, Acer negundo, Solidago gigantea, 

Impatiens glandulifera 

• Podrost listnatých, smíšených i jehličnatých lesů: Impatiens parviflora 
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5 nejrozšířenějších invazních druhů – dobře propracovány regulační postupy:  

• Reynoutria japonica 

• Reynoutria sachalinensis 

• Reynoutria bohemica 

• Heracleum mantegazzianum 

• Impatiens glandulifera 

Dělení invazních rostlin podle nebezpečnosti pro ekosystémy 

Invazní rostliny jsou podle míry nebezpečnosti pro ekosystémy rozděleny do tří 

kategorií 

1. kategorie – evidence a následná likvidace 

bolševník velkolepý – Heracleum mantegazzianum  

křídlatka japonská – Reynoutria japonica  

křídlatka sachalinská – Reynoutria sachalinensis  

netýkavka žláznatá – Impatiens glandulifera  

borovice vejmutovka – Pinus strobus 

2. kategorie – evidence za účelem zamezení záměrného šíření 

andělika lékařská – Archangelica officialis  

kolotočník zdobný – Telekia speciosa  

třapatka dřípatá – Rudbeckia laciniata 

 

3. kategorie – předpoklad invaze-potenciálně nebezpečné druhy 

dub červený (Quercus rubra) 

heřmánkovec nevonný (Tripleurospermum maritimum) 

javor jasanolistý (Acer negundo) 

lupina mnoholistá (Lupinus polyphyllus) 

 netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora) 
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trnovník akát (Robinia pseudacacia) 

střemcha pozdní (Prunus serotina) 

vlčí bob mnoholistý (Lupinus polyphyllus) 

zlatobýl kanadský (Solidago canadensis) 

zlatobýl obrovský (Solidago gigantea) 
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Tabulka 5 Komparace směru šíření invazních a expanzních druhů rostlin 

(Převzato a upraveno ze Zmijková, 2012) 
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6.7 Principy invazivity rostlinných druhů 

K přeměně potenciálně invazního rostlinného druhu v taxon invazní je zapotřebí, aby 

daný rostlinný druh byl v rámci konkrétního typu stanoviště vybaven náležitými 

vlastnostmi neboli schopnostmi. K těmto schopnostem patří zejména schopnost přizpůsobit 

se podmínkám daného stanoviště a schopnost se v těchto podmínkách rychle šířit. 

Komplex těchto atributů umožní danému rostlinnému druhu s invazním potenciálem 

zaujmout v rámci rostlinného společenstva daného biotopu dominantní postavení. 

Vlastnosti, jež výše uvedený proces umožňují, lze rozdělit do tří elementárních kategorií 

(Mikulka, 1999; Pyšek, 2001): 

• genetické atributy invazivity 

• biologické atributy invazivity 

• ekologické atributy invazivity 

 

Tabulka 6 Atributy invazivity rostlinných druhů 

Atributy invazivity rostlinných druhů 

základní kategorie subtyp příklad 

genetické  
malý rozsah a nízká variabilita buněčného 
genomu daného druhu 

biologické 

morfologické 
průměrný vzrůst, specifická morfologie 
generativních diaspor, prostorové uspořádání 
listů 

fyziologické 

(funkční) 

nespecializovanost opylení a klíčení, dormance 
semen, délka života rostlinného individua, 
délka periody kvetení, funkční uspořádání 
květů 

ekologické  
zvýšená konkurenceschopnost, specifický 
způsob reprodukce a propagace, euryvalence, 
rezistence na chemické látky 

 

6.7.1 Genetické atributy invazivity 

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

druhů, jsou založeny na studiu buněčného genomu, kdy se jejich studiem v rámci 

sekundárních areálů výskytu již plně invazivních rostlinných druhů se zjistilo relativně 

nízké množství buněčné i mimobuněčné DNA. Malý genom je výsledkem dlouhodobě 
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působící selekčního tlaku a v mnoha případech zajišťuje vznik velkého množství malých a 

dobře šiřitelných semen. To ukazuje na nepřímo úměrný vztah mezi množstvím DNA 

v buněčném genomu a intenzitou propagace invazivního druhu (Pyšek, 2001). 

Nižší variabilita genomu je charakteristická ve srovnání s populacemi osidlujícími 

primární areál, i pro populace invazivních druhů rostoucích v oblastech sekundárních 

areálů. Nízký stupeň genetické proměnlivosti je výsledkem přirozeného výběru neboli 

přirozené selekce vlivem působení modulovaných hodnot ekologických faktorů či 

ekologických faktorů jiného charakteru vzhledem k původním stanovištím těchto druhů v 

primárních areálech a svědčí o úspěšně zvládnuté adaptaci na nové lokální podmínky 

(Pyšek, 2001). 

V tomto případě je zajisté nejvyšší čas začít mapovat výskyt invazních druhů a 

kontrolovat vhodnými metodami početnost jejich populací. V těchto případech totiž již 

zbývá jen velmi malý krůček k rozvoji vlastní biologické invaze se všemi zápornými 

efekty (Nečas, 2000). 

6.7.2 Biologické atributy invazivity 

Biologické vlastnosti druhu, které se promítají do míry invazního potenciálu lze 

rozdělit na morfologické a fyziologické. Z morfologických vlastností rostlinného těla je 

podstatná průměrná výška rostlinného individua, protože v podmínkách typických pro ČR 

se invazními druhy stávají spíše rostliny statnější – tj. rostlinné druhy dosahující vyššího 

průměrného vzrůstu. Důležitou roli hraje i uspořádání listů v prostoru. Výhodnější 

prostorové uspořádání listů umožňuje nepůvodnímu druhu lépe se uplatnit i v přítomnosti 

druhu původního, přestože autochtonní druh je schopen rychleji růst a vykazuje vyšší 

rezistenci k suchu. Lépe uspořádané listy invazního druhu totiž původní druh zastíní – tj. 

téměř ho odříznou od zdroje energie v podobě slunečního záření. Důležitou tvarovou 

charakteristikou je z hlediska schopnosti invaze také morfologie generativních diaspor. 

Většina invazních druhů vytváří malá, lehká semena resp. plody opatřené specifickými 

útvary facilitujícími jejich diseminaci do okolních biotopů (Pyšek, 2001; Slavíková, 1986). 

Z hlediska fyziologických neboli funkčních atributů je příznačná nespecializovanost 

opylení a klíčení umožňující rychlejší propagaci ve srovnání s autochtonními taxony. 

Důležitou roli hraje zejména schopnost dormance semen. Dormanci semen lze chápat jako 
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stav klidu, kdy semena oddělená od mateřské rostliny neklíčí ani při dosažení podmínek 

optimálních pro klíčení semen daného druhu po různě dlouhý časový interval. Cílem 

dormance je vytvoření semenné banky. Vyklíčení semen se rozloží do několika sezón coby 

intenzifikace přežívání jednoletek i trvalek s generativním rozmnožováním. Dormance 

tedy představuje významnou adaptaci invazních rostlin na nepředvídatelně se měnící 

podmínky včetně agrotechnických zásahů. Příkladem druhu, jehož generativní diaspory 

vykazují dormanci v průměru kolem deseti let, je bolševník velkolepý (Heracleum 

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

Kromě výše uvedených atributů se uplatňují také dlouhá perioda kvetení, délka 

života rostlinného jedince a také funkčnost uspořádání květů. 

6.7.3 Ekologické atributy invazivity 

První, velmi významná je dostatečná schopnost konkurenceschopnosti rostlinného 

taxonu – důležitý ekologický atribut. Zvýšená konkurenceschopnost zajistí danému 

rostlinnému druhu přístup ke zdrojům daného stanoviště, které jsou v rámci daného 

stanoviště nějakým způsobem limitované – přítomné v omezeném množství, intenzitě či 

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

• Morfologický podklad – změna buněčného genomu (mutace) – vede k tvorbě 

konkurenčně zdatných fenotypů vykazujících například následující znaky 

(převzato a upraveno od Mikulka, 1999): 

- Vysoká produkční schopnost (křídlatka japonská – Reynoutria 

japonica). 

- Vyšší vzrůst v rámci daného společenstva (bolševník velkolepý – 

Heracleum mantegazzianum) 

- Tvorba chemických látek s negativním vlivem na růst ostatních 

rostlin (trnovník akát – Robinia pseudoacacia). 

 

Vlastní vysoká konkurenční schopnost může být uplatněna v nadzemním i 

podzemním kořenovém prostoru. V nadzemním prostoru rostlinné druhy dané fytocenózy 

vzájemně nejčastěji soutěží o potřebné kvantum slunečního záření, v kořenovém prostoru o 

živiny a půdní vodu (Mikulka, 1999; Pyšek, 2001). 
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Konkurence schopnost se projevuje v maximální míře mezi druhy se stejnou nebo 

velmi podobnou vegetační periodou (např. bolševník velkolepý – Heracleum 

mantegazzianuma vrbina obecná – Lysimachia vulgaris. 

 

Druhou velmi významnou ekologickou vlastností z hlediska invazní schopnosti 

rostlinného druhu je způsob propagace neboli proces šíření diaspor (vegetativních i 

generativních) od mateřského organismu. Cílem tohoto procesu je dosažení maximální 

vzdálenosti a optimálního stanoviště. Tato schopnost je v případě některých invazních 

druhů vystupňována díky specifické morfologii diaspor, která usnadňuje transport 

zprostředkovaný určitým rozšiřujícím činitelem (např. lehké generativní diaspory zlatobýlu 

kanadského – Solidago canadensis opatřené ochmýřenými semeny jsou velmi snadno 

distribuovány anemochoricky (větrem). Další způsoby šíření diaspor uplatňující se u 

invazních rostlin jsou uvedeny v Tabulce č. 6.Uinvazních druhů je známá často se 

vyskytující kombinace několika způsobů propagace. Například v případě netýkavky 

malokvěté (Impatiens parviflora), u které je diseminace kombinací autochorie (uplatňuje 

se při šíření semen na kratší vzdálenosti), antropochorie a příležitostně hydrochorie 

(Mikulka, 1999; Slavíková, 1986). 
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Tabulka 7 Způsoby propagace invazních druhů 

Způsoby propagace invazních druhů 
Způsob 

šíření 
činitel příklad invazního druhu 

anemochorie 
(větrosprašnost) 

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 malokvětá (Impatiens parviflora) 
netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) 

zoochorie živočich  
myrmekochorie mravenci zlatobýl kanadský (Solidago canadensis) 

ornitochorie ptactvo trnovník akát (Robinia pseudoacacia) 
antropochorie lidská činnost  

speirochorie import osiva mák vlčí (Papaver rhoeas) 

agestochorie doprava bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum)n 

etýkavka malokvětá (Impatiens parviflora) 

ergaziochorie 
manipulace se 
zemědělským 

náčiním 
javor jasanolistý (Acer negundo) 

rypochorie 

nakládání 
s odpady 
(hnojení 

statkovými 
hnojivy) 

netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora) 

etelochorie 
setí, sázení 

semen 
javor jasanolistý (Acer negundo) 

autochorie 
mateřská 
rostlina 

netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora) 

 

Při osídlování antropogenně ovlivněných případně člověkem přímo vytvořených 

ploch je pro invazní taxon obrovským přínosem rezistence vůči škodlivému působení 

chemických látek. Tyto látky jsou vnášeny do výše zmíněných stanovišť lidskou 

společností. Může se jednat o chemické působení aplikované cíleně v určitých 

koncentračních intervalech (herbicidy) či chemické látky vypouštěné neúmyslně tedy 

necíleně (imisní zatížení základních složek životního prostředí), jejichž koncentrace 

kolísají v širokém intervalu hodnot (Mikulka, 1999). 

 

Přítomnost takto odolných druhů rostlin je typická pro stanoviště kulturních rostlin 

pravidelně a dlouhodobě ošetřovaných herbicidy a pro regiony se silně znečištěným 

životním prostředím. Dlouhodobé zatížení prostředí totiž indukuje vznik změn genetického 
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materiálu buněk a zprostředkuje selekci rezistentního ekotypu rostliny. Vysokou odolnost 

vůči imisnímu zatížení i vůči herbicidům vykazuje například javor jasanolistý (Acer 

negundo) (Rak, 2007). 

 

Pro většinu invazních druhů rostlin je typická široká ekologická valence pro většinu 

ekologických faktorů. Euryvalentní taxony logicky vykazují i schopnost osidlovat širší 

škálu stanovišť ve srovnání s původními druhy rostlin. To znamená, že se mohou úspěšně 

vyvíjet na stanovištích s průměrnými hodnotami ekologických faktorů i na stanovištích 

extrémních. Z extrémních stanovišť nabývají maximálního významu stanoviště 

antropogenní, jelikož představují všude rozšířená ohniska, ze kterých se již naturalizovaný 

druh šíří směrem do přirozených a přírodních ekotopů. Příkladem euryvalentního druhu je 

zlatobýl kanadský (Solidago canadensis).Jediným limitujícím ekologickým faktorem pro 

tento druh užší je intenzita slunečního záření. Zlatobýl kanadský (Solidago canadensis) je 

obligátní heliofyt a zcela bezvýhradně nesnese zastínění (Pyšek, 2001; Slavíková, 1986). 

Závěrem nemůžeme opomenout specifický charakter reprodukce invazivních 

druhů, který reprezentuje příznačný faktor podporující význačně invazivní potenciál 

druhu. Ideálním typem rozmnožování invazních druhů je zejména z hlediska možnosti 

dalšího šíření kombinovaná generativní a vegetativní reprodukce. Vegetativní 

rozmnožování totiž zaručuje rychlost propagace v rámci daného stanoviště. To znamená v 

podmínkách, na které je daný rostlinný druh již dokonale přizpůsobený. Jedinci odvození 

od mateřského organismu jsou ovšem z hlediska fenotypu identičtí, což je velmi 

nevýhodné v měnících se podmínkách (Mikulka, 1999; Jehlík, 1998; Pyšek, 2001). 
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Tabulka 8 Limitující ekologické faktory invazních druhů 

Limitující ekologické faktory nalezených invazních druhů 

název druhu limitující faktor 

netýkavka žláznatá 

(Impatiens glandulifera) 
půdní vlhkost (hygrofyt) 

zlatobýl obrovský 

(Solidago gigantea) 

intenzita slunečního záření (heliofyt) 

půdní vlhkost (spíše hygrofyt) 

zlatobýl kanadský 

(Solidago canadensis) 
intenzita slunečního záření (heliofyt) 

křídlatka japonská 

(Reynoutria japonica) 

půdní vlhkost 

půdní reakce (pH) 

křídlatka sachalinská  

(Reynoutria sachalinensis) 

půdní vlhkost 

půdní reakce (pH) 

trnovník akát 

(Robinia pseudoacacia) 

intenzita sluneční radiace (sciofyt) 

půdní vlhkost (xerofyt) 

 

6.8 Obecná charakteristika invazních druhů rostlin 

Nalezené invazní druhy byly identifikovány na základě ekologické dominance 

konkrétního taxonu na jednotlivých dílčích plochách. Ekologickou dominantou 

společenstva rostlin můžeme rozumět (Slavíková, 1986): 

• Invazní druhy, které tvoří rozsáhlé populace s vysokou denzitou 

rostlinných individuí a vysokou pokryvností. V zájmovém území jsou to 

druhy – zlatobýl kanadský (Solidago canadensis), zlatobýl obrovský 

(Solidago gigantea), netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera). 
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• Invazní druhy, jejichž populace vykazuje vysoký vzrůst – tvoří nejvyšší 

patro z hlediska vertikální struktury fytocenózy. V zájmovém území jsou to 

druhy – křídlatka japonská (Reynoutria japonica), křídlatka sachalinská 

(Reynoutria sachalinensis), trnovník akát (Robinia pseudacacia). 

 

• Invazní druhy se schopností formovat populace disponující vysokým 

kvantem produkované nadzemní popřípadě podzemní biomasy vzhledem 

k populacím ostatních druhů daného rostlinného společenstva. Tato schopnost 

byla v zájmové lokalitě identifikována u druhů křídlatka japonská 

(Reynoutria japonica), zlatobýl kanadský (Solidago canadensis) a zlatobýl 

obrovský (Solidago gigantea).  

Můžeme tedy říci, že ekologické dominanty mají řídící roli pro utváření prostorové 

struktury a funkční povahy celého společenstva rostlin. Ekologické dominanty rovněž 

determinují v rámci rostlinného společenstva energetické toky, koloběhy minerálních látek, 

mikroklimatické podmínky (Losos et al. 1984; Slavíková 1986). 

Populace nalezených invazivních druhů v rámci studovaných územních celků 

zaujímají určité strategie, které jim umožňují zpočátku úspěšné přežití a následně úspěšnou 

existenci na daném stanovišti. V závislosti na odolnosti ke třem limitujícím procesům, 

kterými jsou stres, interspecifická konkurence a disturbance (narušení), rozlišujeme tři 

primární strategie rostlinných taxonů a to R-stratégy, S-stratégy a C-stratégy. V praxi je 

však tato problematika značně komplikovanější, protože v rámci daných ekotypů téměř 

nikdy nepůsobí samostatně pouze jeden limitující proces, nýbrž jejich kombinace. Z výše 

uvedené skutečnosti plyne, že se v praxi spíše uplatňují sekundární strategie, které jsou 

kombinací tří základních primárních strategií v podobě různě velké odolnosti vůči 

působení tří hlavních limitujících procesů vnějšího prostředí. Právě tyto kombinované 

sekundární strategie jsou typické pro identifikované invazivní druhy studované lokality 

(Jehlík 1998; Slavíková 1986). 

Nejlepší odolnost proti působení třech hlavních limitujících procesů vnějšího 

prostředí představuje C-S-R-strategie. Tento typ strategie je vlastní nalezenému 

invazivnímu druhu trnovník akát (Robinia pseudoacacia).  
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C-R-stratégové reprezentují konkurenčně odolné ruderální stratégy. Z nalezených 

invazivních druhů se jedná o netýkavku žláznatou (Impatiens glandulifera).  

Vůči intenzivnímu stresu jsou odolní C-S-stratégové, kteří jsou zároveň schopni 

snášet vysoký stupeň konkurence. Ve studované lokalitě jsou C-S - stratégové zastoupeni 

prostřednictvím oběma druhů křídlatek -křídlatka japonská (Reynoutria japonica), 

křídlatka sachalinská (Reynoutri asachalinensis), zlatobýl kanadský (Solidago canadensis) 

a zlatobýl obrovský (Solidago gigantea) (Jehlík, 1998) 

  



Bc. Romana Pallová; Rozšíření invazních druhů rostlin v břehových společenstvech řeky Lučiny – rizika a možnost managementu 

41 
 

7 Říční krajina a rostlinné invaze 

Pro svou lineární a často omezenou plochu jsou říční koridory dost křehkým 

ekosystémem. Na tato zranitelná místa má negativní vliv rostoucí antropogenní efekt. 

V mnoha případech je krajina výrazně přeměněná a vodní tok bývá výrazně regulovaný. 

Takto se deformují ekosystémy říčních toků a vznikají nové ekosystémy, které jsou 

náchylné k osídlení invazními druhy tím, že vytváří zcela nové stanovištní podmínky, které 

jsou pro původní rostlinné druhy naprosto nevhodné. Jakmile se invazní druhy rostlin usadí 

a zplaní, mohou se potom úspěšně šířit i do ekologicky stabilních oblastí. (Bastl et al., 

1997).  

Na březích často dochází k častému narušování. Například těžba dřeva, pastva, 

rekreace, odčerpávání vody, dovoz kamene z cizích lokalit a v neposlední řadě také splach 

živin z antropogenních zdrojů, zejména během povodní. Během povodní dochází rovněž 

k podemílání břehů. Narušené břehy potom poskytují nové lokality připravené k osídlení 

rostlinami. Zde nastává konkurenční boj v rychlosti šíření na nová stanoviště (Richardson 

et al. 2007; Naiman, 1997). 

K břehům řeky samozřejmě patří i břehová a doprovodná vegetace. Ta ovšem neplní 

jen estetickou funkci, ale má často značný vliv na geomorfologii koryta řeky. Vegetační 

pokryv najdeme na březích řek, na jejich vrcholech i podél toku řeky. Najdeme ji ovšem i 

uvnitř koryta – na strmých březích, na různých překážkách. Vegetace také osídluje 

různorodé říční náplavy, tůně nebo peřeje a dokáže hustě zarůst i říční terasy a měnit jejich 

geomorfologii. Dokáže také díky hustým kořenům zpevnit břehy a zmírnit erozi. Vegetace 

nacházející se v korytě může měnit proudnici vody. Změna proudění vody pak může 

způsobit rozdíl v usazování a odnosu částic proti stavu, kdy je tok vody bez překážek. 

Tímto jevem se může částečně měnit skladba říčních sedimentů (Benett, 2004). 

 Vegetace v okolí břehů ovlivňuje hlavně fyzikální, biologickou a hydrologickou 

funkci řek a potoků. Dokáže narušit geomorfologické procesy zpomalením erozní činnosti 

a měnit půdní vlhkost skrze zachytávání srážek nebo následnou evapotranspirací, při které 

může odebrat znatelné množství vody z koryta. Má rovněž schopnost měnit průtok vody 

v korytě a také transport sedimentů a živin mezi vodním tokem a přilehlými břehy. Jako 

důkazy těchto vlivů máme ovšem zejména případové studie a nejsou prozatím dostatečně 

popsány a kvantifikovány přesné fyzikální a hydraulické pochody. Vegetace může výrazně 
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ovlivňovat kvalitu říční vody a biologickou funkci koryta. Dokáže udávat tempo a 

charakter změn vodního toku. Do škály už tak pestrého vlivu břehové vegetace pak 

přichází invazní společenstva rostlin. Ty poté mění rostlinou skladbu a tím ovlivňují celý 

říční ekosystém (Benett, 2004). 

7.1 Šíření invazních rostlin pomocí vodního toku 

Nejen řeka, ale i jiné vodní toky jsou ideálním prostředkem, který umožňuje šíření 

rostlinných druhů ve směru toku vody. Mnoho rostlin vyskytujících se v bezprostřední 

blízkosti vodních toků se dobře rozšiřuje díky tomu, že jejich semena dobře plavou. Tento 

způsob transportu se nazývá hydrochorie. Ty semena, které se udrží na volné hladině, 

mohou mít například v osemení nadlehčující rostlinné pletivo nebo vzduchové bubliny. 

Vzdušné pletivo v oplodí obsahuje dvouzubec černoplodý (Bidens frondosa), jehož semena 

klesají ke dnu až po nějaké době, kdy se oplodí začne rozkládat. U netýkavek (Impatiens 

sp.) naopak semena klesají na dno ihned a jsou posouvána proudem, dokud se nezachytí a 

nevyklíčí. Tento způsob transportu je výhodný také pro rostliny, které se rozmnožují 

vegetativně. Toho plně využívají zejména křídlatky (Reynoutria spp.), které jsou schopny 

regenerovat se z velmi malých úlomků lodyh nebo oddenků obsahujících alespoň jeden 

vegetativní pupen (Berchová-Bímová, 2008). 

8 Metodika mapování 

Podstatou metodiky mapování byly opakované terénní průzkumy území, které 

probíhaly od konce června 2012. Terénní průzkumy byly prováděny v průběhu vegetační 

sezóny většiny cévnatých rostlin. Tato sezóna trvá přibližně od března do října, v závislosti 

na aktuálním stavu počasí. Jedna návštěva byla učiněna i mimo tuto sezónu, a to na jaře 

2013. Terénní průzkum byl prováděn dle dostupných metodických příruček. 

První část průzkumu území byla zaměřena na získání informací o zájmovém území. 

Pozornost byla věnována zejména určení přírodních poměrů toku Lučiny, a to vegetační a 

fytogeografické příslušnosti terénu, potenciální přirozené vegetaci terénu a zoologické 

charakteristice. Dále byla určena geologická a geomorfologická skladba území, hydrologie 

a rovněž půdní a klimatické charakteristiky. V této fázi byly využity jako studijní podklady 

Plán péče o přírodní památku meandry Lučiny (Kneblová, 2006) a také mapové podklady 
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v podobě barevné mapy (ČÚZK, 1:5000). V těchto mapách bylo předběžně rozčleněno 

zájmové území na tři dílčí plochy. První a druhá se nachází v Přírodní památce Meandry 

Lučiny a třetí v blízkosti Slezskoostravského hradu. 

 

Obrázek 7 Vyznačení zájmových území č. 1, č. 2 

Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální. Havířov 1:6934; Katastrální mapa ČR 

 

Obrázek 8 Vyznačení zájmového území č. 3 

Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální. Havířov 1:6934; Katastrální mapa ČR 
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Na základě shromážděných dat byly separovány logické homogenní dílčí plochy 

k bližšímu zkoumání a mapování. Území bylo rozděleno na plošné celky menší výměry 

(řádově do desítek ha). Tento proces se nazývá plošná standardizace. U těchto dílčích 

ploch je nutno uvažovat standardizaci na biotopovou pestrost – ideální stav je, když je 

jedna ploška tvořena jedním biotopem nebo alespoň skupinou biotopů příbuzných. Kromě 

těchto uvedených skutečností samozřejmě musí být přihlíženo rovněž k časovým a 

finančním možnostem průzkumu, nutnosti sledovat vybrané území, potřebě doložit změny 

druhové spektra dané lokality (Čech 2004; AOPK 2002). 

Následuje vlastní průzkum, který je zaměřen na sledování a zaznamenávání výskytu 

invazních druhů rostlin ve fytocenózách řeky Lučiny. Celý průzkum probíhá v rámci 

návštěv jednotlivých ploch a v zaznamenání dat potřebných k podrobnějšímu popisu. 

K terénní identifikaci a lokalizaci byly využity všechny dostupné pomůcky – přístroj 

k určení GPS souřadnic, atlas – Květena České republiky, klíč k určení rostlinných druhů a 

mapová dokumentace.  
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9 Vyhodnocení vlastního terénního průzkumu 

9.1 Vybrané dílčí plochy 

Pro mapování invazních druhů rostlin bylo vybráno zájmové území na katastrálním 

území města Havířova – Přírodní památka Meandry řeky Lučiny. Již dříve jsem se 

zájmovému území věnovala ve své bakalářské práci na téma možnosti revitalizací malých 

vodních toků a proto dané území velmi dobře znám. Rovněž zájmovou oblast rekreačně 

navštěvuji jak při procházkách se psem, tak při vyjížďkách na kole. Proto jsem věděla, že 

se zde invazní druhy rostlin vyskytují a rozhodla jsem se ho zmapovat a dozvědět se více o 

problematice invazních druhů rostlin této oblasti. 

Území bylo vyhlášeno Přírodní památkou díky přirozeně meandrující řece Lučině 

ponechané přírodě blízkému stavu. Oblast je biologicky velmi cenným biotopem. Na 

začátku Přírodní památky je mokřad, který je částečně uměle vybudován. Nad mokřadem 

je vybudována studánka, jako zdroj pitné vody. Tato studánka mokřad zásobuje vodou. 

Kolem mokřadu vede podél toku řeky pěšina až k zahrádkářské kolonii. Ještě před kolonií 

se na pěšinu napojuje cesta spojující PP s městem – začátkem parku. Větší naleziště 

invazních druhů začínají až za touto zahrádkářskou kolonií, proto bylo území pomyslně 

rozděleno na dvě části a vyhodnocena byla každá část území zvlášť.  

Pro srovnání s územím přírodě blízkým bylo vybráno záměrně území se znatelným 

antropogenním vlivem a to část toku řeky Lučiny protékající kolem Slezskoostravského 

hradu – před soutokem s řekou Ostravicí. Území jsem rovněž několikrát navštívila, proto 

jsem věděla o masivním výskytu křídlatky a záměrně si ho vybrala k srovnání s PP 

Meandry Lučiny. 
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Obrázek 9 Mapa s vyznačením studánky, mokřadu a zahrádkářské kolonie 

Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální. Havířov 1:6934; Katastrální mapa ČR 

Na obrázku je pod bodem č. 1 označena výše zmíněná studánka, pod bodem č. 2 mokřad, 

pod bodem č. 3 je stezka od altánku k mostu, spojující park vedoucí nad PP Meandry 

Lučiny s územím PP Meandry Lučiny, pod bodem č. 4 se nachází zahrádkářská kolonie. 

Zájmové území Přírodní památky Meandry Lučiny je vyznačeno na mapě slabou a 

přerušovanou zelenou linií. 

9.2 Statistické zpracování dat z terénu 

Pro základní zpracování dat získaných z terénu byl použit tabulkový procesor 

Microsoft Office Excel 2007.  

Výstupem celé práce je charakteristika vybraných zájmových oblastí, určení 

invazních druhů rostlin a jejich důkladný popis se zaměřením na jejich invazivitu. Dalším 

výstupem práce je zhodnocení invadovanosti území, srovnání invadovanosti na všech 3 

plochách a zhodnocení vlivu zásahu člověka na výskyt invazních druhů rostlin. 

Nejdůležitějším výstupem jsou mapy vytvořené v programu ArcGIS, kdy byly získány 

podklady k tvorbě těchto map z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v Praze a 

následně do těchto mapových podkladů byla zanesena data z terénu pomocí GPS souřadnic 

zaměřených GPS přístrojem. Tyto souřadnice byly upraveny a přepočítány na formu 

vhodnou pro užití v programu ArcGIS (viz příloha č. 1 – Data z terénního průzkumu). 
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9.3 Data z terénního průzkumu 

Do tabulky byla vybrána jen základní data získaná v terénu. Pro svůj velký obsah 

byla tabulka rozdělena na několik částí. V první části jsou zaznamenány velikosti nálezů 

invazních druhů rostlin a jejich průměrné výšky. Více informací je uvedeno v tabulkách v 

příloze. V tabulce č. 9 jsou barevně rozlišena zájmová území č. 1 a 2. První je zobrazeno 

žlutou barvou a druhé modrou barvou v jedné tabulce, protože se jedná o území Přírodní 

památky Meandry Lučiny, které bylo při mapování rozděleno – na dvě zájmová území. 

Data získaná v zájmovém území č. 3 jsou uvedeny v tabulce č. 10 a jsou zvýrazněna 

oranžovou barvou.  

 

Tabulka 9 Data z terénního průzkumu pro zájmové území PP Meandry Lučiny 

číslo 

nálezu 

nalezený 

invazní druh 

velikost 

nálezu (m) 

plocha 

nálezu 

(m2) 

průměrná výška 

nalezených druhů 

h (cm) 

1 

Impatiens glandulifera 

Solidago canadensis 

Reynoutria japonica 

2x10 20 110 

2 
Solidago canadensis 

Impatiens glandulifera 

jedinci 

2x6 

 

12 

80 

115 

3 Impatiens glandulifera 8x1,5  140 

4 Impatiens glandulifera 2x4 8 135 

5 
Solidago canadensis 

Impatiens glandulifera 
6x4 24 

90 

140 

6 Impatiens glandulifera 3x5 15 110 

7 Impatiens glandulifera 3x3 9 130 

8 
Impatiens glandulifera 

Solidago canadensis 

10 jedinců/ 

20m2 
 110 
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9 Impatiens glandulifera 3x3 9 95 

10 Impatiens glandulifera 5x4 20 115 

11 Impatiens glandulifera 3x4 12 140 

12 Impatiens glandulifera 2x5 10 115 

13 Impatiens glandulifera 2x3 6 110 

14 Impatiens glandulifera 1x12 12 95 

15 Impatiens glandulifera 2x15 30 110 

16 Impatiens glandulifera 3x14 42 120 

17 Impatiens glandulifera 5x6 30 115 

18 Impatiens glandulifera 6x4 24 120 

 

Tabulka 10 Data z terénního průzkumu pro zájmové území Slezskoostravského 
hradu 

číslo 

nálezu 

nalezený 

invazní druh 

velikost 

nálezu (m) 

plocha 

nálezu 

(m2) 

průměrná výška 

nalezených druhů 

h (cm) 

1 Robinia pseudacacia 5 jedinců  350 

2 Robinia pseudacacia 2 jedinci  400 

3 Robinia pseudacacia jedinec  550 

4 Robinia pseudacacia 2 jedinci  350 

5 Robinia pseudacacia 2 jedinci  300 

6 Robinia pseudacacia 2 jedinci  350 

7 Robinia pseudacacia jedinec  300 

8 Robinia pseudacacia jedinec  400 

9 Robinia pseudacacia jedinec  350 
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10 Solidago canadensis 2x4 8 120 

11 Robinia pseudacacia jedinec  450 

12 Robinia pseudacacia jedinec  350 

13 Solidago canadensis 2x3 6 95 

14 Robinia pseudacacia jedinec  450 

15 Solidago canadensis 2x6 12 110 

16 Reynoutria sachalinensis 3x10 30 160 

17 Reynoutria sachalinensis 4x25 100 250 

18 Reynoutria sachalinensis 3x14 42 180 

 

Data z terénu byla následně zpracována v programu ArcGIS, kdy byla zanesena do map 
pomocí přiřazených souřednic GPS  

Nejdůležitějším výstupem jsou mapy vytvořené v programu ArcGIS, kdy byly získány 
podklady k tvorbě těchto map z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v Praze a 
následně do těchto mapových podkladů byla zanesena data z terénu.  
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9.4 Charakteristika jednotlivých úseků – dílčích ploch 

9.4.1 První úsek 

První úsek se nachází na katastrálním území města Havířova, kde se na řece Lučině 

nachází Přírodní památka Meandry řeky Lučiny. V těchto místech se jedná o neregulovaný 

říční tok Lučiny, který je zde hlavním předmětem ochrany. Po mnohá desetiletí vytváří 

četné říční zákruty tzv. meandry v několikametrových naplaveninách. Na koryto řeky zde 

navazují mokřady, drobné rybníčky a menší vodní toky – přítoky Lučiny. Díky koryto 

tvárné činnosti, která je u této řeky velmi výrazná, se na toku Lučiny vytvářejí nádrže či 

štěrkové ostrůvky. Ponecháním tohoto území přírodě blízkému stavu a návaznosti 

samovolně rostoucí břehové vegetace jsou zde zcela vyvinutá veškerá mechová, bylinná i 

stromová patra. I přesto, že na území není znát antropogenní vliv, se zde odehrálo 

v minulosti několik zásahů člověka – například budování umělého mokřadu. Člověk zde 

zasahuje do přírody jen minimálně, i když celá oblast je vyhledávaným místem místních 

obyvatel. Území využívají nejen k procházkám nebo výletům na kole, ale také 

k vycházkám se psy. Zejména na jaře můžeme zaznamenat největší pohyb lidí v celém 

širokém okolí. Území bylo záměrně zvoleno proto, že zde je minimální zásah člověk. Ve 

směru toku řeky se zde po obou stranách řeky nachází vyvinuté smíšené lesní 

společenstvo. Po pravé straně toku se nachází výše zmíněné mokřady. Na pravém břehu se 

v bezprostřední blízkosti PP nachází zahrádkářská kolonie a po levé straně toku je částečně 

lesní společenstvo a částečně louky. 

9.4.2 Druhý úsek 

Druhý úsek se rovněž nachází na katastrálním území města Havířova a jedná se o 

druhou část přirozeně meandrujícího toku Lučiny v Přírodní památce Meandry řeky 

Lučiny. Vegetace podél toku je zde rovněž zcela vyvinutá od bylinného patra, přes 

mechové až po stromové patro. Tato oblast je více navštěvován lidmi, spojuje park nad PP 

a most přes řeku. Oblast je vyhledávána lidmi k procházkám i jako cyklotrasa, protože 

navazuje na komunikaci směrem do Datyň a dále k vyhledávanému splavu, který se 

nachází výše na toku Lučiny již mimo PP. Pravá strana břehu je převážně tvořena lesním 

společenstvem, ale před komunikací směrem na Datyně je po obou březích luční 

společenstvo. 
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9.4.3 Třetí úsek 

Třetí úsek byl záměrně vybrán proto, že je zde na první pohled patrný antropogenní 

vliv. Jedná se o část řeky Lučiny pod Slezsko Ostravským hradem, před soutokem řeky 

Lučiny s řekou Ostravicí ve Slezské Ostravě. I když zde tok není uměle napřímen ani jinak 

regulován, na první pohled je vidět, že břehy byly upraveny k lepším možnostem 

rekreačního využití. Majitel pozemky udržuje pravidelným kosením. Při návštěvě území na 

podzim 2012 bylo území rovněž pokoseno.  

 

Obrázek 10 Břeh Lučiny pod Slezskoostravským hradem 

Zdroj: Romana Pallová, říjen 2012 
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9.5 Nalezené invazní druhy 

Tabulka 11 Záznam nalezených invazních druhů na jednotlivých dílčích plochách 

Invazní druh 
dílčí plocha 

1 
dílčí plocha 

2 
dílčí plocha 3 

Impatiens glandulifera ✓ ✓   
Solidag gigantea ✓     
Solidago canadensis ✓     
Reynoutria japonica ✓   ✓ 

Reynoutria sachalinensis    ✓ 

Robinia pseudacacia     ✓ 

    
✓ = výskyt na dané ploše 
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9.6 Dělení nalezených invazních druhů 

Nalezené invazní druhy byly rozděleny do několika skupin podle různých metodik a 

různých kritérií. 

9.6.1 Dle dosažené velikosti v relaci k vertikální struktuře fytocenózy 

Identifikované invazní druhy lze dělit dle dosaženého vzrůstu (Pyšek, 2001; 

Slavíková, 1986): 

• Zástupci bylinného patra 

- zlatobýl kanadský (Solidago canadensis) 

- zlatobýl obrovský (Solidago gigantea) 

 

• Zástupci keřového patra 

- netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) 

- křídlatka japonská (Reynoutria japonica) 

- křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis) 

Křídlatky jsou často na rozhraní bylinného a keřového patra. 

 

• Zástupci stromového patra  

- trnovník akát (Robinia pseudoacacia) 
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9.6.2 Raunkiaerova klasifikace 

Ve vztahu k adaptaci rostlinného organismu na přežití nepříznivého ročního období  

- zimy, lze podle Raunkiaerovy klasifikace nalezené invazivní druhy zařadit mezi níže 

uvedené vyhraněné morfologicko funkční typy – životní formy (Pyšek, 2001; Slavíková, 

1986): 

• fanerofyty 

- trnovník akát (Robinia pseudoacacia) 

 

• hemikryptofyty 

- zlatobýl kanadský (Solidago canadensis) 

- zlatobýl obrovský (Solidago gigantea) 

 

• kryptofyty – geofyty 

- křídlatka japonská (Reynoutria japonica) 

- křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis) 

 

• terofyty 

- netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) 
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9.6.3 Dle délky života a počtu period kvetení 

Dle délky života a počtu period kvetení náleží invazivní druhy studovaného celku 

mezi následující kategorie (Houska, 2007; Krása, 2007; Kovář, 2007; Mižík, 2008; Rak, 

2007): 

• polykarpické pereny  

- zlatobýl kanadský (Solidago canadensis) 

- zlatobýl obrovský (Solidago gigantea) 

- křídlatka japonská (Reynoutria japonica) 

- křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis) 

- trnovník akát (Robinia pseudoacacia) 

 

• monokarpické angely 

- netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) 
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9.7 Popis nalezených invazních druhů 

9.7.1 Impatiens glandulifera -  Netýkavka žláznatá 

Čeleď: Balsaminaceae – netýkavkovité  

Rozšíření: Areál původního výskytu je oblast západního Himálaje. U nás, na 

Slovensku a v celé Evropě je netýkavka zplanělým a zdomácnělým druhem, 

který byl v první polovině 19. století dovezen do Evropy jako okrasná 

rostlina. Je zavlékán i do dalších oblastí světa (například do severní 

Patagonie).  

Ekologie: Roste především na vlhkých nivách, zejména na březích větších řek, ale 

mnohdy i jinde. Krátkodobě se vyskytuje na narušených plochách a 

rumištích. Podél řek vytváří souvislé trvalé porosty, v těchto lokalitách je 

často konkurenčně úspěšná. Kvete od července do října. 

Popis: Jedná se o jednoletou statnou bylinu, která dorůstá výšky až 3m. Dutá 

lodyha je ve spodní části až 5 cm široká, listy jsou nejčastěji kopinaté, 

v dolní části rostliny střídavě nasedající na lodyhu, v horní části vstřícné, 

někdy v přeslenu. Listy mohou být dlouhé až 30cm, široké kolem 8-10cm, 

po okraji zubatě pilovité, při bázi listu žláznaté. Velké květy jsou nejčastěji 

červeno fialové, někdy fialové nebo bílé. Jsou uspořádané v hroznu. 

Rostliny výrazně sladce voní. Semena jsou po 5 až 10 ve velkých tobolkách 

až 30mm dlouhých. Vyzrálé tobolky pukají a vystřelují tak semena na 

velkou vzdálenost. 

Invazivita: Netýkavka žláznatá je konkurenčně silná díky mohutnému vzrůstu, semena 

vystřelují z pukajících tobolek na velké vzdálenosti a šíří se proti proudu 

toků vodními ptáky. Vodní proud semena rovněž splavuje na dlouhé 

vzdálenosti – unášena jsou při dně a při vyšším stavu vody se dostávají na 

zaplavovaná stanoviště. Semena produkuje i za nepříznivých podmínek. Má 

velké, barevné a na nektar bohaté květy – je schopná odlákat až 50% 

opylovačů (Krása, 2007). 
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9.7.2 Solidago gigantea - Zlatobýl obrovský 

Čeleď: Asteraceae– hvězdicovité 

Rozšíření: Původní areál se nachází v jižní Kanadě a USA. Druhotně je rozšířen 

především v západní, střední a jižní Evropě. Byl také zavlečen na Azorské 

ostrovy, do východní Asie a na Nový Zéland. U nás je tento druh zplaněný 

nerovnoměrně po celém území. Ke zplaňování dochází již od druhé 

poloviny 19. století. První výskyt této rostliny v Evropě byl zaznamenán 

v Londýně v roce 1758. 

Ekologie: Roste na březích vodních toků, v křovinách, lužních lesích, rumištích, podél 

cest, na nádraží a podobně. Snáší i mírné zastínění. Kvete od července do 

září.  

Popis: Jedná se o vytrvalou bylinu, která dorůstá výšky 80-200cm, na některých 

stanovištích mohou být rostliny i o něco nižší, ale naopak i vyšší (50-

230cm). Oddenek rostliny je bohatě větvený. Lodyhy jsou přímé, 

jednoduché, lysé, pouze v květenství krátce chlupaté, zelené nebo nachově 

naběhlé. Lodyžní listy střídavé, kopinaté, 7-18cm dlouhé. 1,2-3cm široké, 

zašpičatělé pilovité, jen na okraji a žilkách, na rubu chlupaté. Ubory jsou 

cca 4mm dlouhé, přisedlé skoro v jednostranné 10-20cm dlouhé latě. 

Plodem jsou ochmýřené nažky.  

Poznámka: Zlatobýl je důležitou včelařskou rostlinou. Zároveň však je za květu 

významným alergenem. Zlatobýl obrovský je u nás často pěstován jako 

okrasná rostlina. Velice snadno se rozmnožuje pomocí větrem roznášených 

nažek. 

Invazivita: Dobře klíčí i za méně příznivých podmínek, má ochmýřená semena, která se 

snadno šíří na obrovské vzdálenosti. Má silný plazivý oddenek, kterým se 

snadno vegetativně rozmnožuje (Rak, 2007). 

  



Bc. Romana Pallová; Rozšíření invazních druhů rostlin v břehových společenstvech řeky Lučiny – rizika a možnost managementu 

58 
 

9.7.3 Solidago canadensis - Zlatobýl kanadský 

Čeleď: Asteraceae– hvězdicovité 

Rozšíření: Původně se vyskytuje v centrální části USA a v jižních oblastech Kanady. 

Sekundárně se vyskytuje v Evropě, Asii, Austrálii a na Novém Zélandě.  

Ekologie: Jde o světlomilnou rostlinu produkující velké množství klíčivých nažek. 

Rozmnožuje se také vegetativně. Vyskytuje se nejčastěji na ruderálních 

stanovištích, v opuštěných závodech, podél železničních tratí, odkud 

proniká do okolních stanovišť. Zřídka se vyskytuje i jako plevel na polích. 

Popis: Vytrvalá rostlina s vřetenovitého hlavním kořenem s četnými horizontálními 

kořenovými výběžky. Stonky jsou vzpřímené, rovné a nerozvětvené, ve 

spodní části dřevnatí, už zespodu bohatě olistěné, vysoké 30-150 cm, dole 

lysé, v horní části hustě chlupaté. Listy střídavé, přisedlé, kopinaté, ostré 

pilové, směrem k hrotu postupně se zužující, velikosti 5-15 × 0,5-2 cm, rub 

listu hustě chlupatý. Vedle hlavní žíly jsou dvě dobře viditelné postranní 

žilky. Úbory jsou malé, vzpřímené uspořádané v hustých hroznech na mírně 

prohnutých větvičkách tvořících metlinu. Ubory 2-3 mm velké, koruna 

zlatožlutá, jazykovité a trubkovité květy jsou přibližně stejně dlouhé. 

Jazykovitých květů je 10-17, trubkovitých 5-10. Plodem je nažka 1 mm 

dlouhá, řídce plstnatá s chmýřím 2,5 mm dlouhým. Kvete v červenci až 

říjnu. 

Poznámka: Patří mezi nejvíce rozšířené invazní rostliny. Konkurenčně je velmi silná 

rostlina, potlačuje původní druhy. Původně okrasná a medonosná i léčivá 

rostlina. 

Invazivita: Dobře klíčí i za méně příznivých podmínek, má ochmýřená semena, která se 

snadno šíří na obrovské vzdálenosti. Má silný plazivý oddenek, kterým se 

snadno vegetativně rozmnožuje (Mižík, 2008). 

 

 

  



Bc. Romana Pallová; Rozšíření invazních druhů rostlin v břehových společenstvech řeky Lučiny – rizika a možnost managementu 

59 
 

9.7.4 Reynoutria japonica - Křídlatka japonská 

Čeleď: Polygonaceae – rdesnovité 

Rozšíření: Jihovýchodní Asie (Čína, Korea, Japonsko), do Evropy dovezena v první 

polovině19. století. Dnes roste především v severní a střední Evropě, ale 

byla zavlečena i do Jižní Ameriky (Chile). U nás se vyskytuje po celém 

území od nížin do podhorského stupně. 

Ekologie: Křídlatka je u nás často pěstována jako dekorativní rostlina v parcích a 

zahradách, odkud zplaňuje. Dnes patří mezi silně invazivní druhy, šíří se 

velmi často a rychle, zejména podél vodních toků, komunikací a na 

rumištích. Množí se především vegetativně. Upřednostňuje kyselé a vlhké 

půdy. Kvete od července do září. 

Popis: Statná, vytrvalá 1,5–2 m vysoká, dvoudomá bylina. Lodyha přímá, oblá, 

dutá, dužnatá, lysá nebo mírně papilkatá. Listy střídavé, řapíkaté, řapík 1,5 

až 3 cm dlouhý, čepel vejčitá až široce vejčitá, 10–17 cm dlouhá a 8–12 cm 

široká, na vrcholu špičatá, na bázi uťatá nebo tupě klínovitá, celokrajná, 

lysá. Květenstvím je lata mnohokvětých lichoklasů vyrůstající z úžlabí listů, 

delší než řapík příslušného listu. Květy pravidelné, pětičetné, 7–10 mm v 

průměru, okvětí nerozlišeno na kalich a korunu, okvětní lístky bílé. Plodem 

je nažka. 

Invazivita: Na sekundárních územích je považována za jednu z nejhorších invazních 

rostlin, protože se za příznivých podmínek pomocí hluboce kořenících 

oddénků rychle šíří a zcela vytlačuje původní druhy. Svými kořeny a 

listových opadem, které produkují látky s alelopatickým účinkem 

znemožňuje růst jiných rostlin (Houska, 2007). 
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9.7.5 Reynoutria sachalinensis - Křídlatka sachalinská 

Čeleď: Polygonaceae – rdesnovité 

Rozšíření: Původní na Dálném východě, konkrétně na ruském ostrově Sachalin, na 

Kurilských ostrovech a na japonských ostrovech Hokkaidó a Honšú. Do 

Evropy byla jako okrasná rostlina dovezena v druhé polovině 19. století, 

konkrétně do botanické zahrady v Petrohradu, odkud byla distribuována 

dále. V současnosti se vyskytuje jako vysoce invazivní a značně nebezpečný 

druh v řadě zemí Evropy i Severní Ameriky, byla zaznamenána i v 

jihovýchodní Austrálii a na Novém Zélandě. U nás byla poprvé nalezena v 

roce 1921 u Kolína, dnes roste roztroušeně od nížin do podhůří skoro na 

celém našem území. 

Ekologie: Na Dálném východě roste na březích řek a potoků, u nás využívá ke svému 

šíření vodní toky také, objevuje se i v okolí lidských sídel. Šíří se i na 

přirozená stanoviště, kde vytváří velmi husté porosty, které vytlačují 

veškerou původní vegetaci. 

Popis: Vytrvalá dvoudomá bylina, 2–4 m vysoká, lodyhy jsou přímé, duté, v horní 

části větvené, lysé. Listy řapíkaté, celokrajné, podlouhle vejčité až vejčité, 

na vrcholu špičaté, na bázi srdčité, až 35 cm dlouhé a 10–20 cm široké. 

Drobné květy jsou zelenobílé až nažloutle zbarvené a uspořádané v 

lichoklasech až 6 cm dlouhých. Kvete od července do září. Plodem je 

3hranná nažka. 

Poznámka: Z tří druhů u nás se vyskytujících křídlatek je právě tento druh rozšířen 

nejméně, avšak přesto představuje pro krajinu značné nebezpečí. 

Doporučuje se proto jeho důsledná likvidace ve všech ohniscích výskytu. 

Rod byl pojmenován na počest vlámského šlechtice a mecenáše 

botaniky Karla van Sint Omaars – van Reynoutre. 

Invazivita: Velmi rychle se šíří a na svých stanovištích znemožňuje růst jiným 

rostlinným druhům. Rovněž, jako křídlatka japonská produkuje alelopatické 

látky, kterými ovlivňuje růst jiných rostlin. Velkým množstvím opadavého 

listí pozměňuje pH, strukturu a provzdušňování půdy, zhoršuje podmínky 
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k životu i rozmnožování na půdě závislých živočichů např. členovců. Je 

velice odolná proti omrzání i vymrzání (Hoskovec, 2008). 
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9.7.6 Robinia pseudacacia - Trnovník akát 

Čeleď: Fabaceae - bobovité 

Rozšíření: Pochází ze Severní Ameriky, východní a střední část USA, dnes rozšířen v 

celé jižní části severoamerického kontinentu. Do Evropy byl přivezen na 

začátku 17. století, do Čech v roce 1710. Pěstuje se v mírném pásu celého 

světa, nezřídka zplaňuje, v řadě oblastí se invazně šíří. 

Ekologie: Roste na okraji lesů, podél cest, v alejích, kolem zahrad a parků, v blízkosti 

lidských sídel. Šíří se do přirozených společenstev světlých lesů a 

křovinatých strání, kde potlačuje původní vegetaci. 

Popis: Opadavý keř nebo strom, 2–30 m vysoký, borka hluboce brázditá, mladé 

větévky lysé nebo olysalé, listy řapíkaté, s 4–10 páry lístků, lístky vejčité až 

podlouhlé, až 35 mm dlouhé. Květy v řídkých, převislých, až 20 cm 

dlouhých hroznech, květy vonné, koruna až 20 mm dlouhá, bílá nebo 

narůžovělá, pavéza se zelenou skvrnou, na bázi žlutá. Kvete od května do 

června, plodem je lusk. 

Poznámka: Trnovník akát poskytuje dobré dřevo, je to také významná medonosná 

dřevina. Patří však k silně invazním druhům. Rod byl pojmenován po 

francouzských zahradnících a botanicích Jeanovi a 

Vespasianovi Robinových. 

Invazivita: Jeho kořeny vylučují v konkurenčním boji alelopatické látky – znemožňuje 

růst jiných rostlin (výjimkou je bez černý Sambucus nigra). Kromě květů je 

celá rostlina jedovatá, hlavně kůra (Kovář, 2007). 
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10 Výpočet invadovanosti území 

10.1 Invadovanost ploch jednotlivými nalezišti 

10.1.1 První plocha 

Tabulka 12 Informace z terénu – první plocha 

číslo 

naleziště 

nalezený 

druh 

plocha 

nálezu 

celková 

plocha 

území 

invadovanost 

území % 

1 
Impatiens glandulifera 

Solidago canadensis 

20m2 1300m2 1,54 

2 
Impatiens glandulifera 

Solidago canadensis 

12m2 1300m2 0,92 

3 Impatiens glandulifera 13,5m2 1300m2 1,04 

4 Impatiens glandulifera 8m2 1300m2 0,62 

5 
Impatiens glandulifera 

Solidago canadensis 
24m2 1300m2 1,85 

6 Impatiens glandulifera 15m2 1300m2 1,15 

7 Impatiens glandulifera 9m2 1300m2 0,69 

 

Celková invadovanost plochy: 

Plocha celkem=101,5m2 na ploše 1300m2 a celková invadovanost je tedy 7,81%. 
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Je vyznačena hranicí PP meandry Lučiny na výše uvedené mapě. Spadají do ní body 

1-7. Zde se jedná v celé oblasti o lužní společenstva středně velkých toků, pouze bod 3 leží 

v mokřadní oblasti PP památky Meandry Lučiny. Výměra této části tvoří asi jednu třetinu 

výměry PP. Výměra PP Meandry Lučiny byla stanovena 40,7ha. Plošná výměra území je 

tedy asi 13,6ha. Mapováno bylo území podél toku řeky Lučiny v pásu širokém asi 3m od 

hranice toku na obou březích. Celková plocha mapovaného území byla odhadem určena z 

mapy na 1300m2. 

 

 

Obrázek 11 První část zájmového území – PP Meandry Lučiny 

Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální. Havířov 1:6934; Katastrální mapa ČR 
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10.1.2 Druhá plocha 

Tabulka 13 Informace z terénu – druhá plocha 

číslo 

naleziště 

nalezený  

druh 
Plocha 

nálezu 

celková  

plocha 

území 

invadovanost 

území % 

8 Impatiens glandulifera 20m2 1800m2 1,11 

9 Impatiens glandulifera 9m2 1800m2 0,5 

10 Impatiens glandulifera 20m2 1800m2 1,11 

11 Impatiens glandulifera 12m2 1800m2 0,67 

12 Impatiens glandulifera 10m2 1800m2 0,56 

13 Impatiens glandulifera 6m2 1800m2 0,33 

14 Impatiens glandulifera 12m2 1800m2 0,67 

15 Impatiens glandulifera 30m2 1800m2 1,67 

16 Impatiens glandulifera 42m2 1800m2 2,33 

17 Impatiens glandulifera 30m2 1800m2 1,67 

18 Impatiens glandulifera 24m2 1800m2 1,33 

 

Celková invadovanost plochy: 

Plocha celkem=215m2 na ploše 1800m2 a celková invadovanost je tedy 11,94%. 
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Druhá plocha je vyznačena hranicí PP meandry Lučiny na výše uvedené mapě. 

Spadají do ní body 8 - 18. Zde se jedná v celé oblasti o lužní společenstva středně velkých 

toků. Výměra této části tvoří asi dvě třetiny výměry PP. Výměra PP Meandry Lučiny byla 

stanovena 40,7ha. Celková plocha území je 27,1ha. Mapováno bylo území o šířce 3m. 

Plocha území byla stanovena orientačně z mapy na 1800m2. 

 

 

Obrázek 12 Druhá část zájmového území – PP Meandry Lučiny 

Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální. Havířov 1:6934; Katastrální mapa ČR 
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10.1.3 Třetí plocha 

Tabulka 14 Informace z terénu – třetí plocha 

číslo 

naleziště 

nalezený  

druh 
plocha 

nálezu 

celková  

plocha 

území 

invadovanos

t území % 

1 Robinia pseudacacia 5 jedinců 1200m2  

2 Robinia pseudacacia 2 jedinci 1200m2  

3 Robinia pseudacacia jedinec 1200m2  

4 Robinia pseudacacia 2 jedinci 1200m2  

5 Robinia pseudacacia 2 jedinci 1200m2  

6 Robinia pseudacacia 2 jedinci 1200m2  

7 Robinia pseudacacia jedinec 1200m2  

8 Robinia pseudacacia jedinec 1200m2  

9 Robinia pseudacacia jedinec 1200m2  

10 Solidago canadensis 8m2 1200m2 0,67 

11 Robinia pseudacacia jedinec 1200m2  

12 Robinia pseudacacia jedinec 1200m2  

13 Solidago canadensis 6m2 1200m2 0,5 

14 Robinia pseudacacia jedinec 1200m2  

15 Solidago canadensis 12m2 1200m2 1 

16 Reynoutria sachalinensis 30m2 1200m2 2,5 

17 Reynoutria sachalinensis 100m2 1200m2 8,33 

18 Reynoutria sachalinensis 42m2 1200m2 3,5 

Celková invadovanost plochy: 

Plocha celkem=198m2 na ploše 1200m2 a celková invadovanost je tedy 16,5%. 
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10.2 Celková invadovanost ploch 

Tabulka 15 Celková invadovanost jednotlivých ploch 

číslo plochy stručný popis plochy invadovanost % 

1 k.ú. Havířov, první část PP 7,81 

2 k.ú. Havířov, druhá část PP 11,94 

3 k.ú. Ostrava, pod Slezskoostravským hradem 16,5 

10.3 Zhodnocení invadovanosti území 

• Zájmové území č. 1 a č. 2 – Přírodní památka Meandry Lučiny 

Na prvních dvou vybraných plochách je invadovanost území podstatně nižší – 

přirozená. Jedná se o území Přírodní památky Meandry Lučiny, kde je bohatá druhová 

biodiverzita a jsou pestře vyvinuta všechna rostlinná patra – od mechového, přes bylinné 

až po stromové patro. Ani tato druhová rozmanitost ovšem nezabrání šíření invazních 

druhů. Díky své agresivitě jsou tyto druhy schopny šířit se i v bohaté přírodní krajině. 

Nemají zde přirozenou konkurenci a šíří se ve směru toku Lučiny, díky tomu, že voda 

unáší nejen štěrky a písky, ale také rostlinná semena. 

Důležitým faktorem rovněž je, že se jedná o Přírodní památku Meandry Lučiny, 

která je v krajinném rázu vyhodnocena jako Zvláště chráněné území. Pro toto území se 

zpracovává Plán péče a na základě vyhodnocení stavu území se přizpůsobuje management, 

spočívající v likvidaci invazních druhů. 

Dalším faktorem ovlivňující invadovanost území je to, že se invazní druhy rostlin 

vyskytují výše po toku Lučiny a jsou takto přinášeny proudem do nižších poloh – i do PP 

Meandry Lučiny, kde nachází na vymletých březích ideální stanoviště k uchycení a 

následnému rozšiřování. 

• Zájmové území č. 3 – okolí Slezskoostravského hradu 

Invadovanost třetí plochy je proti invadovanosti prvních dvou území o něco vyšší. 

Na území je znatelná údržba a úprava břehů koryta řeky Lučiny. Na obou březích je patrný 

výskyt invazních druhů rostlin – zejména trnovník akát (Robinia pseudoacacia), který zde 

byl nejspíš záměrně vysázen jako okrasná dřevina. Akáty doprovází porost křídlatky 
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(Reynoutria sp.) a zlatobýlu kanadského (Slidago canadensis). Přesný management území 

nebyl zjištěn, ale probíhá zde pravidelné kosení travnatých břehů. Likvidace invazních 

druhů rostlin zde s největší pravděpodobností neprobíhá.  

Negativním faktorem v zájmovém území je hlavně fakt, že se jedná o místo, kde se 

řeka Lučina vlévá do řeky Ostravice. Jde tedy o konec toku Lučiny. Nad tímto místem se 

nachází velká ložiska zlatobýlu a křídlatek, proto se do zájmového území lehce rozšíří. 

Případný management by musel být přizpůsoben nejen zájmovému území, ale také jeho 

širokému okolí. 

 

 

 

  



Bc. Romana Pallová; Rozšíření invazních druhů rostlin v břehových společenstvech řeky Lučiny – rizika a možnost managementu 

71 
 

11 Příklad likvidace křídlatky – ČSOP Salamandr 

ČSOP Salamandr je nezisková organizace působící v ochraně přírody na území 

České republiky již od roku 2000, kdy vznikla jako jedna ze základních organizací 

Českého svazu ochránců přírody, se kterými sdílí společné stanovy. Tato organizace má 

vlastní právní subjektivitu a jedná svým jménem. 

Cílem organizace Salamandr je ochrana a péče o přírodní a kulturní dědictví Beskyd 

a jejich přilehlého okolí. Sídlí uprostřed CHKO Beskydy v Rožnově pod Radhoštěm, na 

rozhraní Moravskoslezských Beskyd a Vsetínských vrchů.  

Mezi známé projekty této organizace patří například projekty Zachování karpatské 

přírodního bohatství v Beskydech, Výukové listy Příroda Beskyd, Monitoring velkým 

šelem v EVL Beskydy, Pasme ovce, Valaši a mezi jinými také projekt z roku 2009 

Likvidace křídlatky v povodí Odry I. 

11.1 Likvidace křídlatky v povodí Odry I 

Hlavním cílem tohoto projektu bylo zachování cenných ekosystémů Poodří, které 

svými invazemi ohrožovala křídlatka. Dlouhodobě efektivní potlačení křídlatky musí být 

provedeno po ucelených částech v celém povodí řeky Odry. Tento projekt řešil první 

z několika částí. 

11.1.1 Výchozí problém 

Křídlatka je u nás nepůvodním druhem, který se stále více rozšiřuje, hlavně podél 

řek, potoků nebo komunikací. Velice obtížně se odstraňuje a vytlačuje původní rostliny. 

Dosud křídlatku v Poodří likvidovali vždy pouze někteří majitelé, křídlatka se tak z 

neošetřených ploch v okolí pokaždé znovu rozšířila. Řešením tohoto problému je likvidace 

na větším uceleném území kolem toku, protože ze sousedních povodí se křídlatka šíří 

minimálně. 

11.1.2 Území objektu 

Povodí většiny pravostranných přítoků Odry – Jičínka, Sedlnice, Lubina a 

Ondřejnice a menší toky mezi nimi; zahrnuje území 31 obcí a měst (Albrechtičky, 

Bartošovice, Brušperk, Frenštát pod Radhoštěm, Fryčovice, Hodslavice, Hukvaldy, 
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Kopřivnice, Kozlovice, Krmelín, Kunčice pod Ondřejníkem, Kunín, Lichnov, Mořkov, 

Mošnov, Nový Jičín, Ostrava, Palkovice, Petřvald, Příbor, Sedlnice, Skotnice, Stará Ves 

nad Ondřejnicí, Šenov u Nového Jičína, Štramberk, Tichá, Trojanovice, Veřovice, 

Závišice, Ženklava, Životice u Nového Jičína). 

11.1.3 Období realizace 

červenec 2009 – prosinec 2011 

11.1.4 Spolupráce na projektu 

Na přípravě a realizaci spolupracovala s ČSOP Salamandr Správa CHKO Poodří. 

11.1.5 Aktivity 

Hlavní aktivita: Potlačení křídlatky – Chemická likvidace opakovaným postřikem 

herbicidu je prakticky jedinou účinnou metodou. Je používán postřik roztokem herbicidu 

Roundup Biaktiv pomocí zádových postřikovačů. Suchá křídlatka bude pokosena a 

uklizena. V prvním roce realizace projektu došlo k ošetření křídlatky na všech lokalitách, v 

dalších dvou letech je na těchto lokalitách prováděna likvidace postupně ubývající 

křídlatky. Chemický postřik je prováděn od června do poloviny října (v prvním roce od 

července do poloviny října), kosení a úklid biomasy celoročně mimo zimní období 

se  sněhovou pokrývkou. Likvidace proběhne na více než 40 hektarech. 

 

Doplňkové aktivity: 

• Výsevy regionální travní směsi – pouze na části plochy na rozsáhlých 

lokalitách, kde po odstranění křídlatky hrozí obsazení jinými invazními druhy 

rostlin (např. netýkavka žláznatá, třapatka dřípatá). Na celkové ploše 5 ha 

bude provedena obnova vegetace dosevem regionální travní směsi. Druhové 

složení směsi představuje 4 druhy trav, bude použito osivo v rámci širší 

oblasti geneticky původní, které dodá specializované pracoviště. 

 

• Pravidelný monitoring vody a půdy – byl průběžně sledován vliv postřiků na 

životní prostředí, sledována byla voda a půda. V obou případech bylo 
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základem monitoringu analytické stanovení účinné látky herbicidu Roundup 

Biaktiv a meziproduktu rozpadu. Ve vodě to navíc byl také celkový fosfor, 

z důvodu možné eutrofizace prostředí. V prvním roce před započetím 

terénních prací byl proveden rozbor vody a půdy a zjištěny hodnoty 

současného znečištění. Odběrné profily jsou naplánovány nad ústím přítoků 

tak, aby se zachytilo případné znečistění celého toku (přítoku). 

 

• Informování veřejnosti – informace o projektu a křídlatce pro širokou 

veřejnost, zejména osvěta mezi vlastníky pozemků. Informace jsou 

publikovány na www stránkách a byl vydán leták, který vlastníkům pozemků 

a obcím poskytne praktické informace k zabránění šíření křídlatky. 

11.1.6 Financování 

• Celkové náklady projektu: 4 705 000 Kč 
• Dotace z OPŽP: 4 167 000 Kč (90 % nákladů) 

11.1.7 Výsledek 

Snížení výskytu křídlatky do 5 % výchozího stavu. Toto množství už ekosystémy 

neohrozí a při pravidelném provádění preventivních zásahů s nízkými náklady se další 

šíření křídlatky nepředpokládá. 

11.1.8 Přínosy projektu 

1. Ochrana cenných ekosystémů v CHKO Poodří 

2. Ušetření nákladů pro města a obce udržující veřejná prostranství a pro státní 

organizace, které zajišťují údržbu ploch kolem řeky 

3. Zlepšení stavu pozemků všech majitelů 

 

Dlouhodobým cílem je potlačení křídlatky v celém povodí Odry nad Ostravou. Proto 

začala druhá etapa projektu, která by měla řešit odstranění křídlatky na zbývajícím území. 
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12 Závěr a diskuze 

12.1 Rizika invazí v zájmovém území 

Šíření invazních druhů rostlin představuje všeobecné riziko pro rostliny původní 

flóry. Svým agresivním chováním vytlačují původní rostlinné druhy z daného stanoviště.  

V daném území se podél toku Lučiny invazní rostliny šíří ještě rychleji - voda unáší 

semena na velké vzdálenosti. Při jarních povodních, kdy voda v tocích stoupá na 

několikanásobek normálního množství vody v korytě a vymílá břehy, se tato semena lépe a 

rychleji uchycují na narušených březích a odtud se šíří ve směru toku řeky. Tímto 

způsobem se v zájmovém území PP Meandry Lučiny šíří například Impatiens glandulifera, 

jejíž semena díky mohutnému vzrůstu vystřelují z pukajících tobolek na velké vzdálenosti 

a mohou být snadno unášena vodním proudem. Vodní proud může být naopak v některých 

případech i prospěšný – tvoří nové nánosy půd a splavuje invazní rostliny, které již rostou 

na stěnách koryta řeky. Bohužel zatím převládá negativní efekt nad pozitivním. 

Mimo to se některé z určených invazních druhů rostlin snadno vegetativně 

rozmnožují – v zájmovém území PP Meandry Lučiny například Reynoutria japonica, která 

se za příznivých podmínek rychle šíří pomocí hluboce kořenících oddénků a zcela 

vytlačuje původní druhy. Pomocí oddénků se snadno šíří rovněž Solidago gigantea díky 

silnému plazivému oddenku.  

V konkurenčním boji vylučují některé invazní druhy rostlin látky, které znemožňují 

růst jiných druhů rostlin – alelopatické látky. Tyto látky vylučují například Robinia 

pseudacacia a Reynoutria sachalinensis.  

Mnohé z invazních druhů rostlin jsou také pestře zbarvené a květy mají bohaté na 

nektar. Zbarvením a vůní nektaru jsou schopny odlákat velké množství opylovačů od 

ostatních rostlinných druhů. 
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12.2 Management zájmového území  

12.2.1 Obecný management 

Invazní druhy rostlin se každý vyznačují jinými vlastnostmi. Proto vyžadují 

individuální likvidační a následné kontrolní postupy. Invazní rostliny můžeme například z 

hlediska odpadového hospodářství považovat za biologicky rozložitelný odpad. 

Systematická likvidace většiny invazních druhů rostlin je prováděna v České 

republice v průběhu posledních 15 let. Jednotlivé výskyty jsou po zjištění neprodleně 

ničeny. Zároveň běží projekt plošné likvidace invazních druhů rostlin a monitoring. Území 

vybrané obce je nejprve podrobně zmapováno. Do map a leteckých snímků jsou 

zaznamenány veškeré výskyty invazních rostlinných druhů. V rámci GIS (Geografické 

informační systémy) jsou identifikovány parcely a příslušní vlastníci dotčených pozemků. 

Následuje projednání chystaného zásahu s obcí a jejím prostřednictvím s vlastníky 

dotčených pozemků. Po této úřední proceduře následuje vlastní zásah – chemickými či 

mechanickými způsoby. Zásah je při zvolení vhodné likvidační metody výrazně účinný již 

v prvním roce. Přesto je nutné výskyty rostlin kontrolovat ještě minimálně 3 až 5 let (u 

některých druhů až 10 let – bolševník velkolepý – Heracleum mantegazzianum).  

• Nejznámější je provedení chemické likvidace. Provádí se nejčastěji 

postřikem Roundup Bioaktiv, který je šetrný k životnímu prostředí. V případě 

nepůvodních rostlinných druhů se jedná o nejúčinnější způsob jejich 

likvidace, kdy se účinná látka herbicidu dostane až ke kořenům a likviduje 

tak celou rostlinu prakticky během jednoho roku. Takto lze likvidovat 

například křídlatky.  

• Dalším častým způsobem likvidace invazních druhů rostlin je mechanická 

likvidace. Ta je prováděna pokosem v době květu, případně se provádí 

vytrháváním jednotlivých rostlin. Tato likvidace je účinná zejména pro 

netýkavku žláznatou.  

Kombinací obou způsobů se nejčastěji likviduje bolševník velkolepý a trnovník akát 

(Management invazních druhů, KRNAP, 2010).  
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• Nejúčinnějším likvidačním postupem invazních druhům je kombinace 

mechanicko-chemické likvidace. Nejpoužívanějším prostředkem je 

biologický postřik Roundup Biaktiv, který využívá glyfosfát nahrazující 

dosud používané a nebezpečné herbicidy (na bázi organofosfátové sloučeniny 

– například Travex). Roztok se aplikuje rozprašováním na listy, někdy jen na 

květy rostlin. První nástřik by měl být proveden v dubnu za suchého a 

slunečného dne. Druhý nástřik se provádí v době květu a zaschnutí postřiku 

by mělo trvat minimálně 3 hodiny. Účinnost se pak projevuje vytvářením 

žlutých fleků na listech, následně rostlina odumírá a usychá. Dalším krokem 

likvidace je posekání odumřelé hmoty s následným spálením v místě 

likvidace. Při transportu je nutné dbát na to, aby se neroznesly do prostředí 

úlomky rostliny.  

Velmi významná je likvidace invazních druhů rostlin v národních parcích a na jiných 

zvláště chráněných územích, kde jejich růstem dochází k potlačování cenných původních 

společenstev. V těchto případech bývá likvidace velmi složitá. Není možné použít plošně 

postřik herbicidem, protože bychom zahubili i původně se vyskytující rostlinné druhy. Dále je 

důležitá likvidace v blízkosti vodních toků, odkud se mohou rostlinné organismy šířit mnohem 

rychleji. Nutné je také dbát i o čistotu zahrad a udržování veřejné zeleně městských pozemků a 

dalších obhospodařovaných ploch (Invazní rostliny, Priroda.cz). 
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12.2.2 Management zájmových lokalit 

• Management PP Meandry Lučiny 

Z plánu péče o Přírodní památku Meandry Lučiny bylo zjištěno k managementu 

následující: 

 Podél toku Lučiny, zejména v břehových společenstvech byl pravidelně likvidován 

porost křídlatky. Starší ložiska byla více méně potlačena, ale vzniklo několik ložisek 

nových. Hlavní příčinou je masivní výskyt křídlatky výše po toku. Při vyšších průtocích 

vody je do PP Meandry Lučiny opět splavena. V likvidaci křídlatky (netýkavky, třapatky i 

zlatobýlu) je nutno nadále pokračovat. Zásadním krokem však je započetí likvidace 

křídlatky výše po toku (Kneblová, 2006) 

 

• Péče o invazní druhy rostlin (Převzato a upraveno z Plánu péče Meandry 

Lučiny): 

• Likvidace křídlatky (Reynoutria sp.) 

Tabulka 16 Likvidace křídlatky 

Typ managementu aplikace herbicidu, kosení 

Vhodný interval aplikace herbicidu 3 až 4x ročně, 1x ročně kosení 

Minimální interval 2 až 3x ročně 

Prac. nástroj/hosp. zvíře postřikovač, křovinořez 

Kalendář pro management srpen - září 

Upřesňující podmínky 

Aplikace herbicidu před kvetením, nejlépe při ubývání 
měsíce. Opakovat postřik po 10 až 14 dnech do úplného 
proschnutí rostlin. Uschlou biomasu pokosit a spálit, nebo 
odvézt na monitorovaný kompost. Postřik provádět za 
bezvětří. V následujících letech povést monitoring 
ošetřených ploch a zlikvidovat přeživší rostliny křídlatky. 
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• Likvidace netýkavky žláznaté (Impatiens glandulifgera) 

Tabulka 17 Likvidace netýkavky 

Typ managementu aplikace herbicidu, kosení 

Vhodný interval aplikace herbicidu 3 až 4x ročně, 1x ročně kosení 

Minimální interval 2 až 3x ročně 

Prac. nástroj/hosp. zvíře postřikovač, křovinořez 

Kalendář pro management srpen - září 

Upřesňující podmínky 

Aplikace herbicidu před kvetením, nejlépe při ubývání 
měsíce. Opakovat postřik po 10 až 14 dnech do úplného 
proschnutí rostlin. Uschlou biomasu pokosit a spálit, nebo 
odvézt na monitorovaný kompost. Postřik provádět za 
bezvětří. V následujících letech povést monitoring 
ošetřených ploch a zlikvidovat přeživší rostliny křídlatky. 

 

• Likvidace třapatky dřípaté (Rudbeckia laciniata) 
 

Tabulka 18 Likvidace třapatky 

Typ managementu aplikace herbicidu, kosení 

Vhodný interval 3 až 4x ročně 

Minimální interval 2 až 3x ročně 

Prac. nástroj/hosp. zvíře postřikovač, křovinořez 

Kalendář pro management duben - srpen 

Upřesňující podmínky Hlavní aplikaci herbicidu provést od dubna do června, 
další aplikace červenec až září. Uschlý porost pokosit. 
Pokud nebude aplikován herbicid, kosení provést 
v červnu před květem. 
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O údržbu a likvidaci v Přírodní památce Meandry Lučiny se stará Moravskoslezský 

krajský úřad. Formou veřejné zakázky vypíše řízení, kde se můžou přihlásit firmy 

zabývající se údržbou zeleně. Pomocí výběrového řízení je potom vybrána firma, která 

dostane projekt zpracovaný na určité období za úkol. Poslední projekt byl vypsán formou 

veřejné zakázky č. 111/2011 dne 31. 5. 2011 na období 2011-2014 a vyhrál jej Mgr. David 

Honěk, firma EKOJOB. Tato firma poskytuje kompletní servis související s údržbou 

soukromé i veřejné zeleně. Cena za čtyřleté období se pohybuje kolem 115.000Kč, kdy 

náklady na údržbu postupně klesaly. Po každém provedení likvidace invazních druhů 

postupem stanoveným ve smlouvě firma vydá Závěrečnou zprávu, kde je udáno kdy, kde a 

jaké druhy invazních rostlin byly zneškodněny. Z poslední závěrečné zprávy vydané 

firmou EKOJOB vyplývá, že v průběhu července až září 2012 bylo provedeno tlumení 

invazních druhů rostlin a to: netýkavky žláznaté (Impatiens glandulifera), křídlatky 

japonské (Reynoutria japonica), třapatky dřípaté (Rudbeckia laciniata) a zlatobýlu 

kanadského (Solidago canadensis). 

Netýkavka žláznatá byla odstraněna mechanicky. Křídlatka, dřípatka a zlatobýl byly 

ošetřeny chemicky. Chemická aplikace byla provedena v období od srpna do září 

v rozestupu cca 14 dní. Suchá biomasa byla po aplikaci herbicidu ponechána na místě. 

Herbicid byl aplikován tak, aby nepoškodil okolní porost. 
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Obrázek 14 Snímek s vyznačením provedení tlumení invazních druhů v PP Meandry 
Lučiny firmou EKOJOB, příloha č. 3 ze závěrečné zprávy 

Zdroj: EKOJOB - Závěrečná zpráva, příloha č. 3, 2012 
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• Management okolí Slezskoostravského hradu 

Přesný management území nebyl zjištěn, ale probíhá zde pravidelné kosení 

travnatých břehů. Likvidace invazních druhů rostlin zde s největší pravděpodobností 

neprobíhá, proto byl v tomto území navržen způsob likvidace invazních druhů rostlin. 

Na obou březích je patrný výskyt invazních druhů rostlin – zejména trnovník akát 

(Robinia pseudoacacia), který zde byl nejspíš záměrně vysázen jako okrasná dřevina. 

Akáty doprovází porost křídlatky (Reynoutria sp.) a zlatobýlu kanadského (Slidago 

canadensis). Porosty zlatobýlu a křídlatek se nachází i v širším okolí zájmového území, 

proto bylo navrženo opatření, které počítá i s tlumením invazních druhů v tomto okolí.  
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12.3 Zhodnocení invadovanosti území 

• Zájmové území č. 1 a č. 2 – Přírodní památka Meandry Lučiny 

Na prvních dvou vybraných plochách je invadovanost území podstatně nižší – 

přirozená. Jedná se o území Přírodní památky Meandry Lučiny, kde je bohatá druhová 

biodiverzita a jsou pestře vyvinuta všechna rostlinná patra – od mechového, přes bylinné 

až po stromové patro. Ani tato druhová rozmanitost ovšem nezabrání šíření invazních 

druhů. Díky své agresivitě jsou tyto druhy schopny šířit se i v bohaté přírodní krajině. 

Nemají zde přirozenou konkurenci a šíří se ve směru toku Lučiny, díky tomu, že voda 

unáší nejen štěrky a písky, ale také rostlinná semena. 

Důležitým faktorem rovněž je, že se jedná o Přírodní památku Meandry Lučiny, 

která je v krajinném rázu vyhodnocena jako Zvláště chráněné území. Pro toto území se 

zpracovává Plán péče a na základě vyhodnocení stavu území se přizpůsobuje management 

území, propojen s likvidací invazních druhů. 

Dalším faktorem ovlivňující invadovanost území je to, že se invazní druhy rostlin 

vyskytují výše po toku Lučiny a jsou takto přinášeny proudem do nižších poloh – i do PP 

Meandry Lučiny, kde nachází na vymletých březích ideální stanoviště k uchycení a 

následnému rozšiřování. 

• Zájmové území č. 3 – okolí Slezskoostravského hradu 

Invadovanost třetí plochy je proti invadovanosti prvních dvou území o něco vyšší. 

Na území je znatelná údržba a úprava břehů koryta řeky Lučiny. Na obou březích je patrný 

výskyt invazních druhů rostlin – zejména trnovník akát (Robinia pseudoacacia), který zde 

byl nejspíš záměrně vysázen jako okrasná dřevina. Akáty doprovází porost křídlatky 

(Reynoutria sp.) a zlatobýlu kanadského (Slidago canadensis). Přesný management území 

nebyl zjištěn, ale probíhá zde pravidelné kosení travnatých břehů. Likvidace invazních 

druhů rostlin zde s největší pravděpodobností neprobíhá.  
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Obrázek 15 Křídlatka japonská (Reynoutria japonica) 

Zdroj: Romana Pallová, 2012 

 

Obrázek 16 Doprovodný porost břehové vegetace v podobě křídlatek 

Zdroj: Romana Pallová, 2012 
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12.4 Řešení problematiky invazních druhů v zájmovém území 

12.4.1 Dosavadní stav 

První a druhý úsek se nachází na katastrálním území města Havířova, kde se na řece 

Lučině nachází Přírodní památka Meandry řeky Lučiny. V těchto místech se jedná o 

neregulovaný říční tok Lučiny, který je hlavním předmětem ochrany. Ponecháním tohoto 

území přírodě blízkému stavu a návaznosti samovolně rostoucí břehové vegetace jsou zde 

zcela vyvinutá veškerá mechová, bylinná i stromová patra. I do takto biologicky 

rozmanitého porostu se vkrádají invazní druhy rostlin. Přesto, že na území není znát 

antropogenní vliv, se zde odehrálo v minulosti několik zásahů člověka – například 

budování umělého mokřadu nebo dosadba liniové vegetace. Člověk zde zasahuje do 

přírody jen minimálně, i když celá oblast je vyhledávaným místem místních obyvatel. 

Území bylo záměrně zvoleno proto, že zde je minimální zásah člověk. Ve směru toku řeky 

se zde po obou stranách řeky nachází vyvinuté smíšené lesní společenstvo. Po pravé straně 

toku se nachází mokřady, kde byl dokonce mokřad částečně uměle vybudován. Na pravém 

břehu se v bezprostřední blízkosti PP nachází zahrádkářská kolonie a po levé straně toku je 

částečně lesní společenstvo a částečně louky.  

 

Obrázek 17 Přírodní památka Meandry Lučiny 

Zdroj: Romana Pallová, 2012 
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Území Přírodní památky Meandry Lučiny bylo záměrně rozděleno na dva pomyslné 

úseky, protože v první části je výskyt invazních druhů rostlin znatelně nižší než v jeho 

druhé části a zejména proto, že pro srovnání všech tří území bylo třeba rozlohu 

mapovaných ploch zvolit přibližně stejnou. 

 

• První dílčí plocha – první část zájmového území PP Meandry 

Lučiny  

V první části zájmového území byl zjištěn zejména výskyt ložisek netýkavky 

žláznaté (Impatiens glandulifera), kterou doprovázel na několika místech porost zlatobýlu 

kanadského (Solidago canadensis). Nalezené invazní druhy jsou zaneseny do mapy – 

Mapa zájmového území č. 1 a č. 2, příloha č. 2 k diplomové práci. 

V tomto místě bych chtěla zmínit probíhající dobrovolný management ze strany 

pracovníka Městského úřadu Havířov – pana Ing. Smoly. Při mapování jsem pomístně 

nacházela vytrženou netýkavku žláznatou i s celým kořenem na cestě – většinou již suchou 

a sešlapanou lidmi, kteří místem prošli před námi. Při konzultaci problematiky jsem 

zjistila, že je to práce právě pana inženýra Smoly, který při svých pravidelných 

obchůzkách mechanicky nežádoucí rostlinky zneškodňuje, protože mu problematika 

výskytu invazních druhů v Přírodní památce není lhostejná. I tomuto si troufám přisuzovat 

fakt, že v daném území nebyla nalezena větší ložiska křídlatky. 

 

Obrázek 18 Vyobrazení první části zájmového území – Havířov 

Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální. Havířov 1:6934; Katastrální mapa ČR 
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Obrázek 19 Porost netýkavky žláznaté (Impatiens glandulifera) 

Zdroj: Romana Pallová, 2012 
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• Druhá dílčí plocha - druhá část zájmového území PP Meandry 

Lučiny 

Ve druhém úseku byl znatelný zejména masivní výskyt netýkavky žláznaté 

(Impatiens glandulifera) - Mapa zájmového území č. 1 a č. 2, příloha č. 2 k diplomové 

práci. 

 

Obrázek 20 Vyobrazení druhé části zájmového území – Havířov 

Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální. Havířov 1:6934; Katastrální mapa ČR 

 

Obrázek 21 Detail květu netýkavky žláznaté (Impatiens glandulifera) 

Zdroj: Romana Pallová, 2012 
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Obrázek 22 Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) – jedno z mnoha ložisek 
ve druhé části PP Meandry Lučiny 

Zdroj: Romana Pallová, 2012 

 

Obrázek 23 Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) – ložisko ve druhé části PP 
Meandry Lučiny 

Zdroj: Romana Pallová, 2012 
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V celém území PP Meandry Lučiny podél toku Lučiny byly nalézány invazní druhy 

rostlin. Mapována byla pouze větší ložiska. V celém území se lokálně vyskytují křídlatka 

sachalinská (Reynoutria sachalinensis) a křídlatka japonská (Reynoutria japonica), 

třapatka dřípatá (Rudbeckia laciniata), zlatobýl kanadský (Solidago canadensis) a v první 

části bylo identifikováno několik jedinců zlatobýlu obrovského (Solidago gigantea). 

Křídlatky se vyskytují jen pomístně, tudíž nedominantně. V minulosti zde byla provedena 

likvidace křídlatky v jejích největších ohniscích Krajským úřadem Moravskoslezským, 

který se nadále o problematiku invazních druhů rostlin na území Přírodní památky 

Meandry Lučiny zajímá a stará. Jelikož jarní povodně křídlatky do toho území vždy 

přinesou, budeme se s tímto druhem v tomto území nepochybně setkávat stále častěji. 

Probíhající management území – likvidace invazních druhů rostlin, který 

momentálně probíhá (firma EKOJOB, viz kapitola 12.2.2 – Management zájmových 

lokalit) je dle zjištěných závěrů vcelku úspěšný, ovšem nedostačující.  

• Likvidace druhu Reynoutria sp. je zvládnutá již z minulých dob a stav je 

k dnešnímu dni udržován na velice dobré úrovni – výskyt druhu je jen 

sporadický, nedominantní.  

• Likvidace druhu Rudbeckia laciniata rovněž zvládnuta, výskyt 

ojediněle. 

• Likvidace či tlumení druhu Solidago canadensis je rovněž úspěšná, 

výskyt druhu je jen v doprovodu druhu Impatiens glandulifera a při 

porovnání míst, kde byla provedena likvidace druhu Solidago 

canadensis firmou EKOJOB a nalezišť toho druhu nenajdeme shodu. 

• Tlumení druhy Impatiens glandulifera již ovšem takový úspěch nemá. 

Místa nálezu při mapování z července – září 2012 se shodují s místy, 

kde měla být mechanicky likvidována velice zřídka. Zásah tudíž nebyl 

účinný nebo byl proveden až po provedení mapování výskytu invazních 

druhů, což je méně pravděpodobné, protože chemicky ošetřené invazní 

druhy již zmapovány nebyly. 

K chemickému ošetření byl použit herbicid Roundup biaktiv, který je šetrný 

k přírodnímu prostředí, ale zda byl prováděn kontrolní monitoring vody při použití tohoto 

herbicidu, nebylo zjištěno. 
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Obrázek 25 Rašící rostlinka křídlatky japonské Reynoutria japonica 

Zdroj: Romana Pallová, 2013 

 

 
Obrázek 26 Porost odkvetlého zlatobýlu kanadského Solidago canadensis 

Zdroj: Romana Pallová, 2012 
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Obrázek 27 Detail zlatobýlu kanadského Solidago canadensis 

Zdroj: Romana Pallová, 2012 
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12.5 Návrh řešení likvidace invazních druhů 

Postupné fáze likvidačních postupů: 

1. Zkoumání zájmového území 

Jako první krok bylo navrženo co nejlepší seznámení se studovanou lokalitou. Toto 

seznámení může probíhat formou studia dostupných literárních zdrojů a seznámením se 

s již předchozími programy a provedenými zásahy. Při seznamování se zkoumaným 

územím je odporučeno zjistit vlastnické vztahy jednotlivých pozemků – v případě toku 

Lučiny je nejbližší okolí toku ve správě Povodí Odry, státní podnik. 

2. Mapování 

Jako další krok bylo navrženo mapování terénu. Důležitým krokem před započetím 

samotného mapování je seznámení se s terénem, vyskytujícími se invazními druhy a 

zvolením si správné metodiky při mapování invazních druhů rostlin v terénu. Při mapování 

je rovněž důležité správně určit invazní druh a určit velikost vyskytující se populace. 

3. Vhodná metoda likvidace 

Důležitým krokem než začne samotná likvidace invazních druhů je volba vhodné 

metody likvidace. V daném území je nejvhodnější kombinace mechanické a chemické 

likvidace invazních druhů rostlin. V zájmové oblasti lze aplikovat herbicid plošně jen na 

plošně se vyskytujících ložiscích. Zejména v PP Meandry Lučiny na jednotlivé rostliny lze 

aplikovat herbicid pouze potěrem rostliny – abychom neznehodnotili okolní vegetaci. Po 

provedení likvidačních prací je vydána závěrečná zpráva s pořízenou fotodokumentací, 

která slouží i pro informovanost veřejnosti. 

4. Monitoring 

Při aplikaci chemických metod likvidace invazních druhů rostlin v blízkosti vodního 

toku je doporučen monitoring vody – alespoň jedno kontrolní monitorování.  

Po ukončení procesů likvidačních prací v terénu následuje dlouhodobé sledování a 

monitorování zájmové lokality včetně lokalit, na kterých byl proveden likvidační zásah. 

  



Bc. Romana Pallová; Rozšíření invazních druhů rostlin v břehových společenstvech řeky Lučiny – rizika a možnost managementu 

94 
 

Tabulka 19 Sekundární způsoby likvidace invazních druhů 

Klasifikace druhotných opatření dle účinného prostředku (převzato a upraveno dle 

Jehlík, 1998; Pyšek, 2001) 

Sekundární opatření 

metoda 

opatření 
prostředek/selektivita příklad 

biologická fytoparaziti/vysoce selektivní 
Impatiens glandulifera a 

Impatientinum asiaticum 

chemická 
herbicidy/selektivní/neselektivní 

– totální herbicidy 

diquat (Reglone) 

glyphosat (Roundup) 

sulphosat (Touchdown) 

fyzikální nářadí+přístroje/neselektivní 

přístroje na principu účinku plamene 

infračerveného záření 

působení směsi vodní pára vzduch 

mechanické 
různé typy nářadí+přístrojů/ 

neselektivní 

sečení, kosení, vytrhávání, 

kácení, agrotechnická opatření 

kombinované 

nejčastěji kombinace mechanických a 

chemických prostředků 

selektivní / neselektivní 

kácení a následně aplikace herbicidu 

na výmlaty 
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Likvidace invazních druhů rostlin závisí na plošném provedení celého zásahu. 

V daném území PP Lučiny byl zásah proveden spíše lokálně.  

V plánu likvidace invazních druhů v PP Meandry Lučiny by měl být brán zřetel na 

význam lokality – jedná se o PP, kde zásah komplikuje skutečnost, že okolní vegetace 

musí zůstat zachována. Invazní rostliny musí být ošetřeny herbicidem jednotlivě – 

potěrem. Postřik přichází v úvahu pouze při plošném výskytu invazních rostlin a i tak 

musíme s herbicidem zacházet opatrně. Takto se dá zlikvidovat křídlatka – Reynoutria sp. 

nebo zlatobýl kanadský – Solidago canadensis. Netýkavka žláznatá – Impatiens 

glandulifera zatím byla vytrhávána ručně. Tento způsob bych mimo firmu EKOJOB 

posílila. Za úkol by tuto problematiku mohlo dostat město Havířov, na jehož území se 

přírodní památka nachází. Práci by mohli vykonávat například zaměstnanci Technických 

služeb Havířov v rámci údržby zeleně města. Rovněž bych doporučila i na Impatiens 

glandulifera použití herbicidu. Suchou biomasu vytrhat a z místa odvézt. Zbytky 

rostlinných kořenů pro jistotu vykopat a zneškodnit. Celou problematiku bych podpořila 

snahou rozšířit likvidaci vyskytujících se invazních druhů i výše po toku, jinak je voda do 

zájmového území PP Meandry Lučiny bude nadále každé jaro znovu přinášet v hojném 

počtu.  

V zájmovém území Slezskoostravského hradu bych k řešení problémů invazních 

druhů přistoupila radikálnějším způsobem. Aplikací herbicidu a následnou mechanickou 

likvidací bych ošetřila oba břehy.  

Ve zmíněné lokalitě byly navrženy rovnou likvidační postupy - preventivní opatření 

v tomto případě, kdy je výskyt invazních druhů masivní, by ztrácel význam. Po odstranění 

invazních druhů byla jako prevence návratu těchto druhů navržena osvěta pro vlastníky 

pozemků a pro širokou veřejnost formou informačních letáků. 

Po doplnění fytocenologických snímků je možno v této práci navázat a určit 

invazibilitu území, která kvůli chybějícím informacím nebyla určena. 
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12.6 Shrnutí 

Veškerá data z terénu jsou uvedena v příloze č. 1 – Data z terénního průzkumu. Jsou 

zpracována do tabulky, kde jsou uvedeny z důvodů používání dvou rozlišných 

souřadnicových systémů dvě hodnoty GPS souřadnic – jedna naměřená GPS přístrojem, 

druhá přepočítaná na formu vhodnou k tvorbě map v programu ArcGIS. Vyhotovené 

mapové podklady jsou rovněž součástí příloh a jsou to příloha č. 2, č. 3 a č. 4.  

Vyhotovená mapa zájmového území č. 1 a č. 2 znázorňuje výskyt invazních druhů 

rostlin v PP Meandry Lučiny. I přes to, že se jedná o území s bohatou druhou rozmanitostí, 

která tvoří veškerá rostlinná patra je výskyt invazních druhů rostlin dosti značný. 

Pravidelný management formou likvidace invazních druhů není dostačující a k rychlému 

přibývání invazních druhů přispívá zejména to, že výše po toku tyto druhy likvidovány 

nejsou a tudíž je voda každé jaro do území připlavuje. 

Mapa zájmového území č. 3 znázorňuje výskyt invazních rostlinných druhů v okolí 

Slezskoostravského hradu. Zde se management nepodařilo zjistit. V území byly ale nejspíš 

v minulosti vysázeny akáty, jako okrasná dřevina. Voda zde rovněž přináší pravidelný 

přísun rostlinných semen – mezi nimi i semena invazních druhů.  

 

S invazními druhy rostlin se v poslední době setkáváme čím dál tím častěji. Stávají 

se součástí naší krajiny a boj s nimi je velice obtížný. Jejich likvidaci ve zvláště 

chráněných územích ztěžuje jak dostupnost v terénu, tak snaha nepoškodit původní 

vegetaci. Tam, kde by mohly být bez problémů zlikvidovány, komplikuje jejich likvidaci 

finanční náročnost provedení těchto prací. Do budoucna můžeme jen doufat, že se nám 

v našich podmínkách zachovají alespoň ostrovy s původními druhy, které nebudou 

ohroženy invazními druhy. V ostatních případech se bohužel budeme muset přítomnosti 

těchto agresivních jedinců přizpůsobit.  
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Příloha č. 1 

Data z terénního průzkumu pro zájmové území PP Meandry Lučiny 

číslo 

nálezu 

nalezený 

invazní druh 

velikost 

nálezu (m) 

plocha 

nálezu 

(m2) 

průměrná výška 

nalezených druhů 

h (cm) 

1 

Impatiens glandulifera 

Solidago canadensis 

Reynoutria japonica 

2x10 20 110 

2 
Solidago canadensis 

Impatiens glandulifera 

jedinci 

2x6 

 

12 

80 

115 

3 Impatiens glandulifera 8x1,5  140 

4 Impatiens glandulifera 2x4 8 135 

5 
Solidago canadensis 

Impatiens glandulifera 

6x4 24 
90 

140 

6 Impatiens glandulifera 3x5 15 110 

7 Impatiens glandulifera 3x3 9 130 

8 
Impatiens glandulifera 

Solidago canadensis 

10 jedinců/ 

20m2 
 110 

9 Impatiens glandulifera 3x3 9 95 

10 Impatiens glandulifera 5x4 20 115 

11 Impatiens glandulifera 3x4 12 140 

12 Impatiens glandulifera 2x5 10 115 

13 Impatiens glandulifera 2x3 6 110 

14 Impatiens glandulifera 1x12 12 95 

15 Impatiens glandulifera 2x15 30 110 
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16 Impatiens glandulifera 3x14 42 120 

17 Impatiens glandulifera 5x6 30 115 

18 Impatiens glandulifera 6x4 24 120 

 

číslo 

nálezu 

nalezený 

invazní druh 
GPS souřadnice 

GPS souřadnice 

pro GIS 

1 

Impatiens glandulifera 

Solidago canadensis 

Reynoutria japonica 

49°46,8928'N 
18°24,9816'E 

49°46,9298'N 
18°25,0786'E 

2 
Solidago canadensis 

Impatiens glandulifera 

49°46,8576'N 
18°25,0391'E 

49°46,8946'N 
18°25,1361'E 

3 Impatiens glandulifera 

49°46,8301'N 
18°25,0189'E 

 

49°46,8671'N 
18°25,1159'E 

 

4 Impatiens glandulifera 

49°46,8327'N 
18°25,0041'E 

 

49°46,8697'N 
18°25,1011'E 

 

5 
Solidago canadensis 

Impatiens glandulifera 

49°46,8128'N 
18°25,0559'E 

 

49°46,8498'N 
18°25,1529'E 

 

6 Impatiens glandulifera 

49°46,7765'N 
18°25,1167'E 

 

49°46,8135'N 
18°25,2137'E 

 

7 Impatiens glandulifera 

49°46,7638'N 
18°25,1809'E 

 

49°46,8008'N 
18°25,2779'E 

 

8 
Impatiens glandulifera 

Solidago canadensis 

49°46,6205'N 
18°25,4627'E 

 

49°46,6575'N 
18°25,5597'E 

 

9 Impatiens glandulifera 

49°46,5281'N 
18°25,5961'E 

 

49°46,5651'N 
18°25,6931'E 

 

10 Impatiens glandulifera 

49°46,5813'N 
18°25,6196'E 

 

49°46,6183'N 
18°25,7166'E 
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11 Impatiens glandulifera 

49°46,4360'N 
18°25,6796'E 

 

49°46,4730'N 
18°25,7766'E 

 

12 Impatiens glandulifera 

49°46,03765'N 
18°25,7554'E 

 

49°46,0746'N 
18°25,8524'E 

 

13 Impatiens glandulifera 

49°46,2961'N 
18°25,8448'E 

 

49°46,3331'N 
18°25,9418'E 

 

14 Impatiens glandulifera 

49°46,2484'N 
18°25,8864'E 

 

49°46,2854'N 
18°25,9834'E 

 

15 Impatiens glandulifera 

49°46,2042'N 
18°25,9216'E 

 

49°46,2412'N 
18°26,0186'E 

 

16 Impatiens glandulifera 

49°46,2143'N 
18°26,0190'E 

 

49°46,2513'N 
18°26,116'E 

 

17 Impatiens glandulifera 

49°462010'N 
18°26,0298'E 

 

49°46,238'N 
18°26,1268'E 

 

18 Impatiens glandulifera 

49°46,1341'N 
18°26,0217'E 

 

49°46,1711'N 
18°26,1187'E 
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Tabulka 20 Data z terénního průzkumu pro zájmové území Slezskoostravského 
hradu 

číslo 

nálezu 

nalezený 

invazní druh 

velikost 

nálezu (m) 

plocha 

nálezu 

(m2) 

průměrná výška 

nalezených druhů 

h (cm) 

1 Robinia pseudacacia 5 jedinců  350 

2 Robinia pseudacacia 2 jedinci  400 

3 Robinia pseudacacia jedinec  550 

4 Robinia pseudacacia 2 jedinci  350 

5 Robinia pseudacacia 2 jedinci  300 

6 Robinia pseudacacia 2 jedinci  350 

7 Robinia pseudacacia jedinec  300 

8 Robinia pseudacacia jedinec  400 

9 Robinia pseudacacia jedinec  350 

10 Solidago canadensis 2x4 8 120 

11 Robinia pseudacacia jedinec  450 

12 Robinia pseudacacia jedinec  350 

13 Solidago canadensis 2x3 6 95 

14 Robinia pseudacacia jedinec  450 

15 Solidago canadensis 2x6 12 110 

16 Reynoutria sachalinensis 3x10 30 160 

17 Reynoutria sachalinensis 4x25 100 250 

18 Reynoutria sachalinensis 3x14 42 180 
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číslo 

nálezu 

nalezený 

invazní druh 
GPS souřadnice 

GPS souřadnice 

pro GIS 

1 Robinia pseudacacia 

49°49,8122'N 
18°17,9255'E 

49°49,8492'N 
18°18,0225'E 

2 Robinia pseudacacia 
49°49,8082'N 
18°17,9494'E 

49°49,8452'N 
18°17,9864'E 

3 Robinia pseudacacia 
49°49,8021'N 
18°17,9757'E 

49°49,8391'N 
18°18,0727'E 

4 Robinia pseudacacia 
49°49,7971'N 
18°17,9979'E 

49°49,8341'N 
18°18,0949'E 

5 Robinia pseudacacia 
49°49,7882'N 
18°18,0265'E 

49°49,8252'N 
18°18,1235'E 

6 Robinia pseudacacia 
49°49,7807'N 
18°18,0443'E 

49°49,8177'N 
18°18,1413'E 

7 Robinia pseudacacia 
49°49,7645'N 
18°18,0257'E 

49°49,8015'N 
18°18,1227'E 

8 Robinia pseudacacia 
49°49,7731'N 
18°18,0096'E 

49°49,8101'N 
18°18,1066'E 

9 Robinia pseudacacia 
49°49,7755'N 
18°17,9989'E 

49°49,8125'N 
18°17,0959'E 

10 Solidago canadensis 
49°49,7796'N 
18°17,9875'E 

49°49,8166'N 
18°18,0846'E 
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11 Robinia pseudacacia 
49°49,7842'N 
18°17,9586'E 

49°49,8212'N 
18°18,0556'E 

12 Robinia pseudacacia 
49°49,7842'N 
18°17,9586'E 

49°49,8212'N 
18°18,0556'E 

13 Solidago canadensis 
49°49,7842'N 
18°17,9586'E 

49°49,8212'N 
18°18,'0556E 

14 Robinia pseudacacia 
49°49,7944'N 
18°17,9243'E 

49°49,8314'N 
18°18,0213'E 

15 Solidago canadensis 
49°49,7919'N 
18°17,9157'E 

49°49,8289'N 
18°18,0127'E 

16 Reynoutria sachalinensis 
49°49,7464'N 
18°18,1096'E 

49°49,7834'N 
18°18,2066'E 

17 Reynoutria sachalinensis 
49°49,7196'N 
18°18,1061'E 

49°49,7566'N 
18°18,2031'E 

18 Reynoutria sachalinensis 
49°49,7103'N 
18°18,1280'E 

49°49,7473'N 
18°18,2250'E 

 


