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Anotace  

Bakalářská práce je zaměřena na popis vegetace v nivě řeky Stonávky. Zahrnuje 

popis vegetace pomocí vlastních fytocenologických snímků, terénního průzkumu a rešerše 

literatury. Na základě výsledků stavu vegetace a terénního průzkumu v nivě řeky 

Stonávky, je navrženo opatření proti působení negativních vlivů. Práce vychází 

z aktuálního stavu floristických poměrů řeky Stonávky a jejím výsledkem jsou konkrétní 

návrhy pro zlepšení situace ve vybraných lokalitách daného toku. 

Klíčová slova: floristický průzkum, vegetace, fytocenologické snímky 

 

 

 

 

 

 

Summary  

Bachalor’s work  describes and focuses on the  description of vegetation in bottom 

land of Stonávka river. The description of vegetation with help of own  phytocoenological 

recording, field survey and literature search is included. On the base of results of the state 

of vegetation and field survey in bottom land of Stonávka river, steps against negative 

effects are suggested. The work is coming out of current status of floristic circumstances of 

Stonávka river which results  are particular suggestions to improve situation in selected 

localities of given river. 

Keywords: floristic resarch, vegetation, phytocoenological recording 
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1. Úvod 

Řešené území od soutoku řeky Stonávky s řekou Chotěbuzkou až po soutok s řekou 

Olší do které se Stonávka vlévá, lze z hlediska přírodních poměrů rozdělit na dvě části. 

První část, kterou bychom mohli označit za ekologicky nejhodnotnější a 

nejzajímavější je tvořena říčními meandry, které jsou lemovány bohatou vegetací, 

poskytující ideální podmínky pro řadu živočichů. Nejenom okolní břehy, které tvoří část 

nivy, ale i samotná řeka Stonávka umožňuje pro svou čistotu vody, příznivé podmínky pro 

široké spektrum živočichů a rostlin. Kvalitu vody často dokazuje přítomnost chráněných i 

vzácných živočichů. Právě proto je větší část řeky Stonávky zařazena do pstruhového 

pásma. Je to úsek od soutoku s Chotěbuzkou až po silniční most ve Stonavě u školy. 

Naopak druhá část toku, především v posledních třech kilometrech, je silně 

ovlivněna lidskou činností. Je to dolní část toku protékající kolem dolu Darkov až po řeku 

Olši, do které se Stonávka vlévá. Vlivem těžby černého uhlí dochází v okolí řeky Stonávky 

poklesům půdy. Koryto řeky je uměle napřímeno a část břehů je vybetonováno a vyplněno 

průmyslovými navážkami.  

Právě tyto dvě části toku, kde na jedné straně jsou podmínky přirozeného odtoku 

nesmazatelně poznamenány a na druhé straně jsou vytvářeny přirozené meandry, nám 

umožňují, sledovat a vyhodnocovat přírodní poměry na relativně krátkém úseku řeky. 

1.1 Cíl práce 

Práce se zabývá popisem floristických poměrů v nivách výše uvedených úseků řeky 

Stonávky. Poměry ve floristické skladbě nám pomohou určit diverzitu biotopu v dané 

lokalitě řeky a jakým způsobem na ni, působí okolí. Zjištěné přírodní poměry nám mohou 

napovědět co bychom mohli udělat, aby tyto negativní vlivy byly minimalizovány.  
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2. Charakteristika území 

 

2.1 Vymezení území 

Řeka Stonávka pramení v Moravskoslezských Beskydech na severovýchodním 

svahu hory Čupel v nadmořské výšce 750 m. Náleží do povodí Odry, dílčího povodí řeky 

Olše.  

Povodí Odry má rozlohu 118 861 km čtverečních a z toho jen malá část území se 

rozprostírá v České republice -7217 km čtverečních, což představuje jen 6% z celkové 

plochy. Značná část povodí Odry se nachází v Polské republice a asi 5 % povodí 

v Německu. Povodí české Odry na území Moravy a Slezska o ploše 6252 km2, uzavřené 

profilem na soutoku řek Odry s Olší (včetně okrajových přítoků jako např. i řeka 

Stonávka), je rovněž malým územním celkem z pohledu České republiky.( Brosch, 2005)  

Řeka Stonávka tvoří přirozenou osu území. Od pramene po soutok s řekou Olší 

měří 33,215 km, průměrný průtok u ústí činí 1,47 m3.s-1. Horní část povodí leží v oblasti 

velmi vodné, střední část v oblasti dosti vodné, dolní část v oblasti středně vodné, retenční 

schopnost je malá, průtok silně rozkolísaný, koeficient odtoku je v horní části povodí 

vysoký, ve střední a v dolní části dosti vysoký. Nádrž Těrlicko je vybudována v ř. km 

12,350 -17,700, má plochu 267,7 ha a celkový objem 27,7 mil. m3. Maximální hladina leží 

v nadmořské výšce 277,80 m,  průměrný roční průtok činí 1,14 m3.s-1. Od soutoku řeky 

Stonávky s řekou Chotěbuzkou až po soutok s řekou Olší měří řeka Stonávka 9km. 

(http://www.pod.cz/projekty/floraafauna/VHPVDFM/DatrekyVDFM/stonavka.htm) 

2.2 Geologické poměry 

Vymezená část toku spadá pod území obcí Albrechtice, Stonava a Karviná. 

Uvedené obce jsou součástí orografického celku Ostravská pánev, tvořící sníženou část 

území mezi Podbeskydskou pahorkatinou, Slezskou pahorkatinou a Nízkým Jeseníkem. 

Jádro Ostravské pánve je tvořeno Orlovskou tabulí z hornin neogénu a pokrovu jako 

důsledek činnosti pevninského ledovce.( Stalmachová, Stalmach, 1999 ) 

Geologická stavba území řeky Stonávky je budována sedimenty předčtvrtohorního 

stáří. V jejich nadloží jsou vyvinuty třetihorní miocenní sedimenty karpatské předhlubně. 

Jedná se především o třetihorní (neogén, spodní baden) jíly a vápnité jíly až jílovce, hojné 

http://www.pod.cz/projekty/floraafauna/VHPVDFM/DatrekyVDFM/stonavka.htm
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jsou obsahy písčité příměsi, která je jemně rozptýlená, případně koncentrovaná do tenkých 

lamin. Celková mocnost těchto sedimentů se pohybuje řádově kolem několika desítek až 

prvních stovek metrů. Předpokládaný strop se nachází asi 10 – 15 pod terénem. Hlubší 

geologické struktury jsou tvořeny horninami produktivního karbonu-uhelné sloje. 

Nejstaršími svrchnokarbonskými uloženinami jsou jaklovecké a porubské vrstvy 

ostravského souvrství. Nadložní karvinské souvrství je zastoupeno vrstvami sedlovými, 

sušskými a doubravskými. Úložné poměry uhlonosných vrstev jsou složité, vrstvy uhlí o 

různé mocnosti střídají lavice břidlic a pískovců. Uhlonosné sloje Karvinského souvrství 

stáří namur B a vestfál A se podílejí v rozhodující míře na zásobách i těžbě Karvinského 

revíru. Tyto sloje patří do Hornoslezské uhelné pánve, která má rozlohu 7000 km 

čtverečních. Mimo Karvinsko a Ostravsko zahrnuje i Krakowsko v Polsku, zasahuje až 

k městu Gory Tarnowskie. ( Odbor ŽP. Karviná, 2000 ) 

V mladších třetihorách se v prostoru karpatské předhlubně vytvořilo až 900 m 

mocné souvrství šedých, převážně vysokoplastických, jemně písčitých, vápnitých jílů, 

lokálně s vložkami a laminami jemnozrnných, šedých, křemenných, vápnitých jemně 

slídnatých, písků.Nejstaršími čtvrtohorními uloženinami jsou říční uloženiny hlavních teras 

řeky Olše a Stonávky, resp. jejich přítoků. Ve starších čtvrtohorách pleistocénu překryl 

celé území pevninský ledovec mocný až 350m. Po oteplení podnebí ledovec roztál a 

zůstalo po něm množství materiálu, který ve svém ledu přepravil od nejmenších až po 

velké balvany, které dodnes nazýváme bludné. V této době vznikají různě mocné polohy 

ledovcových uloženin. ( Odbor ŽP. Karviná, 2000 ) 

V době a v podmínkách ustupujícího ledovce došlo na celém území k uložení 

dalších mohutných nánosů vzniklých činností větru, tzv. sprašových hlín. Po ústupu 

ledovce v mladších čtvrtohorách se území dostalo pod vliv řeky Olše, která společně se 

svými přítoky odstranila část ledovcových uloženin a sprašových hlín a uložila nejmladší 

čtvrtohorní (holocenní) říční nánosy, zejména povodňové hlíny. Nejmladší vrstvou 

uloženin jsou na četných místech navážky proměnlivé mocnosti a vzniku. Navážky jsou 

převážně tvořeny karbonskou hlušinou, zbytky demolic, přemístěnou zeminou atd. Veškeré 

tyto uloženiny se výrazně uplatňují při dotváření krajiny.( Odbor ŽP. Karviná, 2000 ) 
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2.3 Pedologické poměry 

Co se týká pedologických poměrů okolí řeky Stonávky, zaujímá většina větší 

polovina pokryvu semihydromorfní půda se znaky výrazného procesu oglejení- komplexy 

illimerizovaných půd oglejených s vlastními oglejenými (pseudogejovými) půdami. 

Dalším nejrozšířenějším typem, který zabírají přibližně ¼ zemědělské půdy jsou nivní 

půdy typické a glejové. Různou charakteristiku složení mají komplexy hnědých půd, 

zaujímající asi 18% zemědělské půdy. Většina je zalesněna. V terénních depresích a 

výrazněji zamokřených úsecích údolních niv se vyvinuly půdy glejové. Velký rozsah mají 

v dnešní době i nevyvinuté antropogenní půdy. Významná část území v nivě řeky je 

využívána jako zemědělská půda. ( Odbor ŽP. Karviná, 2000 ) 

2.4 Klimatické podmínky 

Území obce Stonava náleží ke klimatické oblasti mírně teplé, suché, s mírnou 

zimou a krátkým trváním sněhové pokrývky. Srážkoměrná stanice v Karviné-Novém 

Městě udává za období 1931-1960, dlouhodobou průměrnou roční teplotu vzduchu 8,4°C, 

dlouhodobý úhrn srážek za stejné období činí 778mm. Podle údajů Českého 

hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava - Poruba, jsou v oblasti Karvinska 

naměřené dlouhodobě (1987-2004) průměrné roční teploty vzduchu 9,7C a srážkový úhrn 

754,5 mm. Maximální počet srážek převážně bývá v měsíci červenci, minimum pak 

v zimních měsících prosinci a lednu. Teplotní maxima jsou rovněž v letním měsíci 

červenci nejvyšší a minimální v měsíci lednu. Důvodem poměrně vysokých srážek na 

oblasti na Karvinsku jsou návětrné svahy Beskyd, které jsou souvislé se Slezskou nížinou a 

celkovou oceánitou území. Oblast Stonávky spadá pod Ostravský bioregion, který je 

nejvlhčí nížinnou oblastí v České republice. Srážky se většinou dostavují při přechodu 

teplých, nebo studených front. Občas územím prochází cyklóna, vyvolávající značné 

srážky, jež se mohou projevit menšími nebo i většími povodněmi. Důkazem jsou rozsáhlé 

povodně, jakých jsme byli svědky jak v roce 1996, tak zejména v červenci 1997. Obzvláště 

druhá povodeň měla pro zástavbu v říčních nivách až zničující následky. (Odbor ŽP. 

Karviná, 2000) 

Z přírodního hlediska se však jednalo o jev zcela přirozený, pro zasažená území 

prospěšný. Byly zatopeny nivy vodních toků, jejíhž původní ekosystémy jsou pro časté 

zaplavování přizpůsobené, případně jsou na nich závislé. 
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Opakující se maxima srážek odpovídá vegetačnímu období, množství infiltrujících 

srážek v tomto období je výrazně omezeno vysokými hodnotami evapotranspirace a 

výparu. 

2.5 Fytogeografické aspekty vegetace území 

Území řeky Stonávky patří do polonské podprovincie, která zasahuje na naše území 

od severovýchodu velmi úzkým okrajem z Polska. V České republice zabírá Slezskou 

nížinu v Javornickém a Osoblažském výběžku, Opavsko, Ostravsko a Poodří.  

Na našem státním území je charakterizována pouze asociací Tilio-Carpinetum ve 

stupni doubrav. Na podmáčených stanovištích v Ostravské pánvi a přilehlých okrscích je 

doplněna ještě další specifickou a to podmáčenými dubovými bučinami asociace Carici-

Quercetum. Vedle základních vegetačních jednotek doplňují polonskou podprovincii 

acidofilní doubravy svazu Genisto germanicae-Quercion, zejména Molinio arundinaceae-

Quercetum, konstruované ve Sleszku na relativně velkých plochách. Ojediněle zde byly 

v minulosti přítomny i kontinentální rašelinné březiny svazu Betulion pubescentis V nivách 

vodních toků nalezneme vegetaci podsvazů Ulmenion (severovýchodní část Poodří, 

Ostravská pánev) a Alnenion glutinoso-incanae. (Stalmachová, Stalmach, 1999) 

Floristicky se polonská podprovincie liší chudší druhovou skladbou, v níž jsou 

výrazněji zastoupeny eurasijské (boreokontinentální) druhy. Endemické druhy jsou zde 

velmi vzácné a vyskytují se jen na polském území (Cochlearia polonica). (Neuhäuslová a 

kol, 2001) 
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2.6 Přírodní poměry řeky Stonávky 

Daný úsek řeky Stonávky již byl podrobně popsán a zdokumentován v knize 

Meandry řeky Stonávky, jejímž autorem je doc.Ing. B.Stalmachová, Csc. a RNDr. 

J.Stalmach. Další průzkumy byly provedeny v r. 2000 a v r. 2006 jejichž popis lze nalézt v 

projektech, umístěných na domovských stránkách povodí Odry. Tyto zdroje mi sloužily 

jako základ pro popis daného území. 

2.6.1 Soutok řeky Stonávky s řekou Chotěbuzkou 

Počátek vymezeného toku řeky Stonávky s řekou Chotěbuzkou až po silniční most 

Havířov-Suchá-Stonava, můžeme označit za velmi hodnotný pro přirozeně meandrující 

koryto řeky, které obklopují zbytky lužních lesů. 

2.6.2 Lužní lesy 

Za lužní lesy označujeme světlé lesy s dominanci stromů snášejících dočasné 

zamokření půdy, zejména olší (Alnus glutinosa a A. Incana), jasanů (Fraxinus angustifolia 

subsp. danubialis a F. excelsior), jilmů (Ulmus laevis a U. minor), dubu letního (Quercus 

robur), stromových vrb (Salix alba a Salix fragilis) a také domácích druhů topolů (Populus 

alba a Populus nigra). V podrostu převládají vlhkomilné druhy široké ekologické 

amplitudy společné lesní, luční i ruderální vegetaci (v keřovém patře Sambucus nigra, 

v bylinném patře Aegopodium podagraria, Alliaria petiolata, Anthriscus sylvestris, Caltha 

palustris, Geum urbanum, Glechoma hederacea, Lamium maculatum, Poa trivialit, Rubus 

caesius, Urctica dioica aj.). Mechové patro ve většině porostů víceméně chybí. (Chytrý a 

kol, 2001) 

Lužní lesy vypadají jako velmi stará a pralesovitá společenstva. Ovšem to je pouze 

iluze, kterou evokují staré stromy, visící liány a nepropustná vegetace. Jejich výskyt 

souvisí se změnou (zvýšením) sedimentace hlíny a jílu vyvolanou usedlým zemědělským 

životem. Původní písčitá nebo štěrkovitá niva porostlá keříčkovou vegetací je zanášena 

sedimentem. Narušením vegetace jako půdního pokryvu se otevírá cesta k erozi a unášené 

hlíny a jíly jsou následně ukládány podél břehů toků dosud tvořenými chudými písky či 

štěrky. Tím se otevírá cesta pro společenstva náročnější na živiny a nastupuje lužní les, 

který začíná v podstatě již za hranou břehu. Lze je tedy považovat za antropogenně 

podmíněna společenstva. Lužní lesy mají velký význam pro své hydrické, půdoochranné 

funkce (retenční schopnost) a také jako stanoviště a refugium pro mnohé ohrožené druhy a 
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zdroj biodiverzity v krajině. ( http://hgf10.vsb.cz /546/Ekologicke%20aspekty /mokrady/ 

luzni lesy.htm) 

Pokud se lužní lesy rozkládají na obou stranách vodoteče a zasahují až na terasu 

nad vodním tokem, plní své hydrické a půdoochranné funkce nejúčinněji. Důkazem může 

být fakt, že v době přirozených porostů lužních lesů a břehových linií, byl problém 

s povodněmi minimální. Nadměrné množství vody účinně regulovaly lesní porosty ve 

všech vegetačních stupních. V nivě řeky Stonávky se můžeme setkat se dvěma typy 

společenstev lužních lesů – vrbotopolovými luhy a s olšinami lužních poloh. 

Vrbotopolové luhy 

Společenstva topolů a stromovitých vrb, která osidlují nejvlhčí místa údolních niv 

označujeme jako vrbotopolové luhy (Salicion albae, asociace Salici-Populetum). Jsou to 

společenstva rychle rostoucích a regenerujících dřevin, které se vlivem přílivových vln 

mohou snadno poškozovat. Kromě řeky Stonávky, jsou tyto společenstva na Karvinsku 

časté jako porosty poklesových kotlin. Co se týká výskytu vrbotopolových luhů v české 

republice, se s nimi můžeme setkat fragmentárně v nížinných polohách České křídové 

tabule, moravských úvalů a Ostravské pánve. 

 

 

Rozšíření měkkých luhů nížinných řek (Chytrý a kol, 2001) 
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Vrbotopolové luhy jsou tvořeny stromovým, keřovým, bylinným a mechovým 

patrem. Dominantními porosty ve stromovém patře jsou zde především vrby bílé (Salix 

alba), topol černý (Populus nigra), místy i příměsí vrby křehké (Salix fragilis) a topolu 

černého (Populus nigra), řidčeji jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior). 

Keřové patro tvoří zmlazené dřeviny stromového patra. Na čerstvě vlhkých půdách 

se setkáváme s vrbou křehkou (Salix fragilis), vrbou trojmužnou (Salix triandra), vrbou 

košíkářskou (Salix viminalis). Další keřové porosty tvoří krušina olšová (Frangula alnus), 

trnka obecná ( Prunus spinosa), bez černý (Sambucus nigra), svída krvavá (Swida 

sanquinea), brslen evropský (Euonymus europaeus), střemcha obecná (Padus racemosa), 

kalina topolová (Viburnum opulus). (Stalmachová, Stalmach, 1999) 

Bylinné patro je zastoupeno sasankou hajní (Anemonoides nemorosa), sasankou 

pryskyřníkovou (Anemonoides ranunculoides), ostřici kalužní (Carex acutiformis), ostřici 

puchýřkatou (Carex vesicaria), česnáčkem lékařským (Alliaria petiolata), rukví 

obojživelnou (Rorripa amphibia), ostřicí pobřežní (Carex riparia), blatouchem bahenním 

(Caltha palustris), hluchavkou pitulníkem (Lamium galeobdolon), kostivalem hlíznatým 

(Symphytum tuberosum), kostivalem lékařským (Symphytum officinale), z jara kvetoucím 

devětsilem bílým (Petasites albus), dále pak netýkavkou žláznatou (Impatiens 

glandulifera), mátou dlouholistou (Mentha longifolia), rozrazilem břečťanolistým 

(Veronica hederifolia), modrým rozrazilem rezekvítkem (Veronica chamaedrys), kopřivou 

dvoudomou (Urctica dioica), popencem břečťanolistým (Glechoma hederifolia). Místy se 

vyskytují liány opletníku plotního (Calystegia sepium), chmelu otáčivého (Humulus 

lupulus) a lilku (Solanum ducamara). (Chytrý a kol, 2001) 

Olšiny lužních poloh 

Olšiny lužních poloh ( Alnenion glutinoso-incanae ) jsou závislé na vlhkých až 

mokrých glejových půdách s různým zrnitostním složením bohatých na živiny, s širokým 

rozpětím půdní reakce (kyselou až neutrální). Vegetace je diferencována do tří až čtyř 

pater: stromové, keřové a bylinné. Výjimečně i mechové patro, které se uplatňuje jen 

zřídka. Jeho nejčastějšími druhy jsou (Atrichum undulatum), (Plagiomnium affine) a (P. 

undulatum). (Stalmachová, Stalmach, 1999) 

Ve stromovém patře nejčastěji dominuje olše lepkavá (Alnus glutinosa) doplňována 

dubem letním (Quercus robur) a k olši lepkavé místy přistupuje i jasan ztepilý (Fraxinus 
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excelsior) s příměsí dalších listnáčů jako je javor mléč (Acer platanoides), javor klen (Acer 

pseudoplatanus), střemcha obecná pravá (Prunus padus subsp. padus) místy i (Quercus 

robur), (Tilia cordata), v případě jehličnanů (Picea abies). (Stalmachová, Stalmach, 1999) 

Keřové patro je často husté a druhově bohaté, s převahou zmlazených dřevin 

stromového patra, ale i např.: bezem černým (Sambucus nigra), meruzalka srstka (Ribes 

uva-crispa), vrba jíva (Salix caprea). Střemchu hroznovitou (Padus racemosa) často 

doplňuje líska obecná (Corylus avellana) a místy i krušina olšová (Frangula alnus). 

 

Doložené a předpokládané rozšíření olšových luhů (Chytrý a kol, 2001) 

 

V bylinném patře převažují nejčastěji hygrofilní (mokřadní) a nitrofilní druhy, 

například blatouch bahenní (Caltha palustris), devětsil bílý (Petasites albus), čistec lesní 

(Stachys sylvatica), kakost smrdutý (Geranium robertianum), kopřiva dvoudomá (Urtica 

dioica), kopytník evropský (Asarum europaeum), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-

tangere), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), pryskyřník plazivý (Ranunculus repens), 

spolu s ptačincem hajním (Stellaria nemorum) a vrbinou penízkovou (Lysimachia 

nummularia). Diverzita vegetace je často narušena antropogení činností. S tím souvisí 

rozšíření druhů s širokou ekologickou amplitudou, např. netýkavka malokvětá (Impatiens 

parviflora), netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), třtina křovištní (Calamagrostis 

epigeios), v horších případech i křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis), nebo 

křídlatka japonská (Reynoutria japonica). (Chytrý a kol, 2001) 
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2.6.3 Tvrdé luhy nížinných řek 

Vlivem intenzivní zemědělské činnosti kolem toku Stonávky byly lužní lesy 

podsvazu Ulmenion, označované jako tvrdé luhy nížinných řek, nahrazeny obdělávanou 

půdou a loukami. Jsou to porosty mimo hlavní záplavovou zónu v nivách velkých řek. 

Jsou zpravidla tvořeny třípatrovými jilmovými a topolovými doubravami 

s dominanci dubu letního (Quercus robur) a jilmu habrolistého (Ulmus minor). Dalšími 

druhy stromového patra je javor babyka (Acer campestre),jasan ztepilý (Fraxinus 

excelsior), střemcha obecná (Prunus padus), lípa srdčitá (Tilia cordata) a jilm vaz (Ulmus 

laevis). Vlhčí polohy doplňuje olše lepkavá (Alnus glutinosa) a topol černý (Populus 

nigra). V sušších polohách habr obecný (Carpinus betulus). (Stalmachová, Stalmach, 

1999) 

Keřové patro vyplňují zmlazené dřeviny stromového patra, z keřů se vyskytují 

svída krvavá (Cornus sanguinea), střemcha obecná (Prunus padus) a bez černý (Sambucus 

nigra).V bylinném patře jsou převážně vlhkomilné až mezofilní druhy jako je bršlice kozí 

noha (Aegopodium podagraria), kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), válečka lesní 

(Brachypodium sylvaticum), čarovník pařížský (Cicraea lutetiana), kostřava obrovská 

(Festuca gigantea), svízel přítula (Galium aparine), kuklík městský (Geum urbanum), 

popenec obecný (Glechoma hederacea), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), 

ptačinec hajní (Stellaria nemorum), kopřiva dvoudomá (Urctica dioica) a další druhy 

s jarním aspektem např.česnek medvědí (Allium ursinum), dymnivka dutá (Corydalis 

cava), orsej jarní (Ficaria bulbifera), křivatec žlutý (Gagea lutea), sněženka podsněžník 

(Galanthus nivalis). (Chytrý a kol, 2001) 

 

Rozšíření tvrdých luhů nížinných řek (Chytrý a kol, 2001) 
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2.6.4 Nivní louky 

Absenci společenstev lužních lesů nahrazují nivní louky Vznik nivních luk, je 

zapříčiněn již zmiňovanou zemědělskou činností člověka, který lužní lesy vykácel, za 

účelem využití úrodné půdy. V nivě řeky Stonávky se můžeme setkat s psárkovými 

loukami svazu Alopecurion pratensis, blatouchovými loukami podsvazu Calthenion, dále 

pak s vysokobylinnými loukami střídavě vlhkých stanovišť soustředěné do podsvazu 

Filipendulion. (Stalmachová, Stalmach, 1999) 

Aluviální psárkové louky 

V nivě řeky Stonávky se vyskytují porosty, které odpovídají asociaci Alopecuretum 

pratensis (typická psárková louka). Jedná se o vlhké louky závislé na pravidelných 

krátkodobých záplavách při kterých dochází k zásobování půdy hodnotnými živinami. 

Louky jsou pravidelně koseny, jinak zarůstají nitrofilními druhy, zejména kopřivou 

dvoudomou (Urctica dioica).Dominantními trávami jsou psineček výběžkatý (Agrostis 

stolonifera), psárka luční (Alopecurus pratensis), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), 

pýr plazivý (Elytrigia repens), medyněk vlnatý (Holcus lanatus). (Stalmachová, Stalmach, 

1999) 

Vlhkomilnými bylinami rostoucích na místech narušovaných bohatých na živiny, 

jsou (Chaerophyllum aromaticum), (Chaerophyllum bulbosum), popenec obecný 

(Glechoma hederacea), mochna plazivá (Potentilla reptans), pryskyřník plazivý 

(Ranunculus repens), šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius), kopřiva dvoudomá (Urctica 

dioica) aj. (Stalmachová, Stalmach, 1999) 

 V letních obdobích můžeme lučních porostech pozorovat výskyt těchto druhů - 

kakost luční (Geranium pretense), kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi), nenápadný 

kontryhel obecný (Alchemilla vulgaris), kopretina bílá (Chrysanthemum leucanthemum), 

krkavec toten (Sanquisorba officinalis), pryskyřník prudký (Ranunculus acris), šťovík 

kyselý (Acetosa pratensis) a ocún podzimní (Colchium autumnale). Mechové patro chybí. 

(Chytrý a kol, 2001) 
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Ptačinco – metlicové louky 

Ptačinco – metlicové louky nahrazují psárkové louky s postupným zvyšujícím se  

zamokřením území – asociací Stellario–Deschampsietum caespitosae. 

Převažují druhy – kyprej vrbice (Lythrum salicaria), metlice trsnatá (Deschampsia 

caespitosa), pomněnka bahenní (Myosotis palustris), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris).  

(Stalmachová, Stalmach, 1999) 

Blatouchové louky 

Jedná se většinou o dvousečné travinné a vysokobylinné louky aluviálních poloh, 

střídavě vlhkých stanovišť, s pravidelným přísunem živin. Typickými druhy jsou: blatouch 

bahenní (Caltha palustris), děhel lesní (Angelica sylvestris), kyprej vrbice (Lythrum 

salicaria), medyněk vlnatý (Holcus lanatus), metlice trstnatá (Deschampsia caespitosa), 

pcháč zelinný (Cirsium oleraceum), pomněnka bahenní (Myosotis palustris), pryskyřník 

prudký (Ranunculus acris), přeslička bahenní (Equisetum palustre), psárka luční 

(Alopecurus pratensis), skřípina lesní (Sripus sylvaticus) a škarda bahenní (Crepis 

paludosa) (Stalmachová, Stalmach, 1999) 

Vysokobylinné louky  

Vysokobylinné louky pravidelně vlhkých stanovišť náleží do podsvazu 

Filipendulion. V těchto nepravidelně kosených vysokobylinných společenstvech převládá 

tužebník jilmový (Filipendula ulmaria). Tužebníkové louky rostou nejlépe na kyprých, 

živinami dostatečně zásobených půdách v nivních polohách. Kromě tužebníku jilmového 

zde převládají vlhkomilné druhy jako např. kakost bahenní (Geranium palustre), křehkýš 

vodní (Myosoton aquaticum), krabilice chlupatá (Chaerophylum hirsutum), kyprej vrbice 

(Lythrum salicaria), psárka luční (Alopecurus pratensis), skřípina lesní (Scirpus sylvaticus)  

(Stalmachová, Stalmach, 1999) 
 

 

 

 

 

 



David Urban: Floristické poměry v nivě řeky Stonávky 
 

2009  13 

 

2.6.5 Chráněné druhy rostlin a jinak zajímavé druhy v nivách řeky Stonávky 

Z chráněných nebo jinak zajímavých druhů můžeme najít v nivě řeky Stonávky 

např.: sněženku podsněžník (Galanthus nivalis), typický druh pro lužní lesy a nivní louky, 

který byl kdysi běžným druhem, dnes je spíše vzácností. Kvete brzy zjara, proto patří mezi 

jarní efemery. Jedná se o slabě jedovatou rostlinu s krátkým vegetačním cyklem. 

Jarní aspekt můžeme pozorovat na počátku jara u rostlin rostoucích v podrostu mezi 

stromy, které využívají toho, že stromům ještě nevyrašily listy. Sluneční paprsky tak 

pronikají až k zemi, čehož mnoho rostlin využívá a v této době rozkvétá. V lesích tak 

můžeme spatřit rozsáhlé porosty česneku medvědího (Alium ursinum), na říčních terasách 

najdeme sasanku hajní (Anemonoides nemorosa), sasanku pryskyřníkovou (Anemonoides 

ranunculoides), prvosenku vyšší (Primula elatior), na vlhčích místech nivy orsej jarní 

(Ficaria bulbifera), nebo žlutě kvetoucí blatouch bahenní (Caltha palustris). 

Celoročně na nivních loukách lze najít sedmikrásku chudobku (Bellis perennis). 

Květy této rostliny snášejí mrazy bez poškození až – 15 °C. Jedná se léčivou rostlinu 

obsahující saponiny, silice, hořčiny, třísloviny a slizové látky. 

Dalším na území České republiky  poměrně vzácným druhem je kosatec žlutý (Iris 

pseudacorus). Je to jarní bylina břehových porostů a podrostů lužních lesů. Na Karvinsku 

díky nově vznikajícím poklesovým kotlinám a sedimentačním nádržím je relativně hojný. 

Spatřit ho lze i na březích kolem Louckých rybníků v oblasti kde probíhá těžba černého 

uhlí a v okolí vznikají nové poklesové kotliny. 

Jarním druhem je i devětsil lékařský (Petasites hybridus) a vzácný devětsil 

Káblikové (Petasites kablikianus). Rozkvétají v dubnu až květnu. Svými mohutnými listy 

dominuje kolem břehů, hlavně v meandrující části toku Stonávky. 

V červnu kvete záraza devětsilová (Orobanche flava). Je to cizopasný druh, jejímž 

hostitelem je právě devětsil lékařský. Barva květu je žlutá a místo zelených listů má 

žlutavé šupiny.  

Ve vodách Stonávky na jaře lze spatřit hvězdoše jarního (Callitriche palustris), 

vytvářející v mírně proudící vodě jemné zelené koberce s nenápadnými kvítky. 

Nadmutice bobulnatá (Cucubalus baccifer) je charakteristickým letním druhem 

břehových porostů a světlých lužních lesů.  
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V letním období na loukách rozkvétá poměrně vzácná zeměžluč lékařská 

(Centaurium erythraea). Je to léčivá bylina. 

V olšinách lze najít vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia). Jedná se o jedovatý druh 

s šálivými květy, využívající hmyz pro opylení květu. 

K silně ohroženým druhům patří kakost krvavý (Geranium sanquineum). Roste na 

okrajích lesů a loukách. V nivě Stonávky je možné tento druh vidět na louce na svahu říční 

terasy. Je to léčivá rostlina.  

Dalším velmi vzácným druhem podzimních bylin patří kruštík polabský (Epipactis 

albensis), náleží k zástupcům našich orchidejí.  

Vedle kruštíku polabského lze na podzim najít i ocún jesenní (Colchium 

autumnale). Je to jedovatý druh obsahující alkaloid kolchicin. ( Stalmachová, Stalmach, 

1999 ) 

2.6.6 Meandry – nejcennější fragmenty Stonávky 

Meandry Stonávky se nacházejí v lokalitě k. ú Albrechtic u Českého Těšína a k. ú. 

Stonava. Orgánem ochrany přírody v Karviné a Havířově jsou vyhlášeny jako registrovaný 

významný krajinný prvek. Jeho ekologické, geomorfologické a estetické hodnoty utvářejí 

typický vzhled a přispívají k udržení ekologické stability širšího území.  

Meandry mají charakter meandrů zakleslých, tj. meandrů toku hluboce zařezaného 

v údolí. Meandrový pás je ovlivněn celkovou šířkou údolí Stonávky, kde se vytváří 

podmínky pro rozvoj hydrosérie rostlinných společenstev. Meandrující řeka Stonávka má 

díky dobře rozvinuté hydrosérie a přirozenému tvaru koryta vysokou samočisticí 

schopnost. (Stalmachová, Stalmach, 1999) 
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3. Metody práce a materiál 

Pro zjištění floristických poměrů vybraného území toku Stonávky, jsem se rozhodl 

kromě terénního průzkumu daného území, využít metod fytocenologie a vypracovat na 

určených místech fytocenologické snímky.  

Místa pro zpracování fytocenologických snímků jsem vybral tak, aby co nejlépe 

určily danou diverzitu území a označil jsem je na mapě žlutými body s čísly. 

• Snímek č. 1 - pravá strana břehu u železničního nadjezdu v Albrechticích, 

místo soutoku řeky Chotěbůzky a Stonávky 

• Snímek č. 2 - pravá strana břehu u silničního mostu ve Stonavě u školy 

• Snímek č. 3 – levá strana břehu u dolu Darkov 

• Snímek č. 4 – pravá strana břehu v oblasti Lipiny    

Podle metody fytocenologie jsem ve fytocenologických snímcích u stromového, 

keřového a bylinného patra, určoval pokryvnost, abundaci a dominanci. Mechové patro 

jsem neurčoval. 

3.1 Rozdělení patrovitosti podle metodik curyšsko-montpellierské školy 

Nejpoužívanější stupnice patrovitosti podle curyšsko–montpellierské školy se 

používá pro označení jednotlivých pater velkého písmene E (Etage) a indexy arabských 

číslic E3, E2, E1, E0 : 

• E3 je označení pro patro stromů, 

• E2 je označení pro patro keřů, 

• E1 je označeni pro patro bylin, 

• E0 je označeni pro patro mechorostů a lišejníků. 

(Moravec a kol, 1992) 
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3.2 Abundance a dominance 

3.2.1 Abundance  

Abundance (početnost) znamená množství jednotlivých taxonů (druhů a poddruhů) 

na dané ploše fytocenózy, které se vyjadřuje absolutní číselnou hodnotou, anebo relativně 

odhadovacími metodami v definovaných slovních stupních. 

3.2.2 Dominance 

Abychom mohli vyjádřit skladbu segmentu fytocenózy, musíme zjistit dominanci 

(pokryvnost) každého druhu ve všech patrech. 

Dominace se vyjadřuje buď v procentech, nebo v tzv. stupních pokryvnosti. Stupeň 

pokryvnosti je číselná nebo znaménková hodnota podle stupnice dominance.  

Na vybraných fytocenologických snímcích jsem použil kombinovanou odhadovací 

pětičlennou stupnici, kterou vypracoval zakladatel curyšsko – montpellierské 

fytocenologické školy Braun-Blanquet.  

 

Klasifikační kombinovaná stupnice abundance a dominance:  

r (-) : druh vzácný, vyskytující se v 1 až 3 exemplářích (průměrná pokryvnost 

0,1%), 

+:  druh řídce se vyskytující s pokryvností nejvýše 1% (průměrná pokryvnost 

0,5%), 

1 : druh četný, ale s malou pokryvností, anebo druh méně četný, ale s pokryvností 

1-5 % (v   průměru 3 %), 

2 : druh hojný až velmi hojný s pokryvností 5-25 % 

3 : druh s pokryvností 25-50% : 

4 : druh s pokryvností 50-75% : 

5 : druh s pokryvností 75-100% : 

(Moravec a kol, 1992) 
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3.3 Zásady volby fytocenologické plochy  

Na fytocenologické ploše by se měli zachytit znaky jen jednoho segmentu 

fytocenózy. Aby byly vyloučeny fragmenty jiných fytocenóz, musí se zvolit plocha 

v homogenních částech jednotlivých segmentů fytocenóz. Homogenita se týká skladby 

druhové, prostorové a věkové povahy ekotopu a reliéfu terénu.  

Fragmenty fytocenóz se zpravidla nezkoumají, protože nedávají správnou 

představu o příslušné fytocenóze. Velikost plochy musí být minimálně tak velká anebo 

větší, než je plocha minimálního areálu dané fytocenózy. 

Standardní velikosti ploch snímků: 

§ Lesy (včetně stromového patra)          200 m2-     500 m2 

§ (pouze nižší patra)                                 20 m2  -   200 m2 

§ Xeromorfní travinná společenstva        50 m2   -   100 m2 

§ Keříková společenstva                          10 m2   -     25 m2 

§ Kosené louky                                        10 m2   -     25 m2 

§ Hnojené pastviny                                    5 m2   -     10  m2 

§ Plevelová společenstva                         25 m2   -  1 00 m2 

§ Mechová společenstva                            1 m2   -       4 m2 

§ Lišejníková společenstva                     0,1 m2   -        1 m2 

(Moravec a kol, 1992) 

 

Tvar plochy 

• Čtverce – standardní tvar 

• Obdélníky - v liniových porostech  

(Moravec a kol, 1992) 

Protože jsem mapoval vegetaci kolem řeky Stonávky, rozhodl jsem se pro 

obdélníkový tvar, abych zachytil větší plochu podél břehů. Jednotlivé druhy rostlin jsem 

určoval na základě rostlinného atlasu a klíče pro určování rostlin. 
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4. Fytocenologické zpracování 

 

4.1 Soutok řeky Stonávky s řekou Chotěbuzkou 

   

Reliéf terénu:  svažitý břeh 

Sklon:  13° 

GPS:  49°47´34.56´´N;18°32´4.17´´E 

Nadmořská výška:  225m 

Datum: 15 

Expozice: západní 

plocha 200m2 

Zapsal:  D. Urban 

snímek č. : 1 

    

E3   

latinský název   

celkový kryt % 90 

Alnus glutinosa r 

Salix alba 4 

Populus nigra 1 

Fraxinus excelsior + 

Quercus robur r 

Acer pseudoplatanus + 

    

E2   

celkový kryt % 65 

Salix viminalis 1 

Frangula alnus r 

Sambucus nigra + 

Padus racemosa r 

Reynoutria japonica + 
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Acer pseudoplatanus 1 

    

E1   

celkový kryt % 100 

Urctica dioica 1 

Petasites hybridus 3 

Mentha longifolia r 

Glechoma hederacea + 

Carex acutiformis + 

Impatiens glandulifera + 

Geum urbanum r 

Poa pratensis + 

Lythrum salicaria + 

Poa trivialis + 

Galium mollugo r 

Lamium maculatum + 

Carex riparia + 

Lamium purpureum + 

Ranunculus lanuginosus r 

Myosoton aquaticum + 

Alliaria petiolata + 

Symphytum officinale r 

Veronica arvensis + 

Malva sylvestris + 

Veronica persica + 

Galium mollugo + 

Symphytum tuberosum r 

Alopecurus pratensis 1 

Cuscuta europaea + 
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4.2 Pravá strana břehu u silničního mostu ve Stonavě u školy 

   

Reliéf terénu:  svažitý břeh 

Sklon:  10° 

GPS:  49°49´1.18´´N;18°31´41,9´´E 

Nadmořská výška:  220m 

Datum: 15.8.2008 

Expozice: západní 

plocha 200m2 

Zapsal:  D. Urban 

snímek č. : 2 

    

E3   

celkový kryt % 75 

Alnus glutinosa r 

Salix alba 3 

Populus nigra 1 

Fraxinus excelsior r 

Quercus robur r 

Acer pseudoplatanus + 

    

E2   

celkový kryt % 65 

Salix viminalis + 

Corylus avellana + 

Rubus fruticosus + 

Frangula alnus + 

Sambucus nigra 1 

Cornus sanguinea r 

Padus racemosa + 

Reynoutria japonica + 
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E1   

celkový kryt % 100 

Urctica dioica 1 

Petasites hybridus 1 

Galium odoratum 1 

Mentha longifolia r 

Glechoma hederacea 1 

Brachypodium sylvaticum 1 

Impatiens glandulifera + 

Ranunculus repens + 

Carex brizoides 1 

Carmadine amara r 

Plantago lanceolata + 

Geum urbanum + 

Phragmites australis 1 

Poa pratensis + 

Lythrum salicaria + 

Poa trivialis + 

Fragaria vesca + 

Galium mollugo 1 

Lamium maculatum + 

Carex riparia + 

Alchemilla vulgaris r 

Symphytum officinale + 

Veronica persica + 

Galium mollugo 1 

Alliaria petiolata + 

Barbarea vulgaris r 

Myosoton aquaticum r 
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4.3 Střední část toku, úsek kolem dolu Darkov-levý břeh u silničního mostu 

 

Reliéf terénu:  svažitý břeh 

Sklon:  10° 

GPS:  49°49´45.05´´N;18°31´18.53´´E 

Nadmořská výška:  226m 

Datum: 21.11.2008 

Expozice: severovýchodní 

plocha 200m2 

Zapsal:  D. Urban 

snímek č. : 3 

    

E3   

celkový kryt % 85 

Alnus glutinosa 3 

Salix alba 1 

Populus nigra + 

Fraxinus excelsior + 

Quercus petraea r 

    

E2   

celkový kryt % 75 

Frangula alnus + 

Salix fragilis 1 

Rubus fruticosus 4 

Sambucus nigra 1 

Cornus sanguinea r 

Padus racemosa + 

Reynoutria japonica + 

    

E1   
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celkový kryt % 80 

Urctica dioica 1 

Galium aparine 1 

Solidago canadensis + 

Glechoma hederacea 1 

Calamagrostis epigejos + 

Scrophularia nodosa r 

Impatiens glandulifera + 

Carex acutiformis + 

Plantago lanceolata + 

Geum urbanum + 

Phragmites australis 1 

Poa trivialis + 

Lamium maculatum + 

Carex riparia + 

Humulus lupulus + 

Barbarea vulgaris + 

Symphytum officinale + 
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4.4 Dolní část toku, pravý břeh, oblast Lipiny 

 

Reliéf terénu:  svažitý břeh 

Sklon:  12° 

GPS:  49°50´52.04´´N;18°30´54.99´´E 

Nadmořská výška:  220m 

Datum: 9.9.2008 

Expozice: západní 

plocha 200m2 

Zapsal:  D. Urban 

snímek č. : 4 

    

E3   

latinský název   

celkový kryt % 45 

Alnus glutinosa 2 

Betula pendula 1 

Tillia cordata + 

Salix alba 1 

Populus nigra 1 

Acer pseudoplatanus + 

Quercus petraea + 

    

E2   

celkový kryt % 75 

Frangula alnus + 

Rubus fruticosus 1 

Salix viminalis 2 

Padus racemosa + 

Reynoutria japonica 1 
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E1   

celkový kryt % 100 

Urctica dioica 2 

Solidago canadensis 1 

Glechoma hederacea + 

Brachypodium sylvaticum 1 

Impatiens glandulifera r 

Cirsium rivulare + 

Lamium maculatum + 

Carex riparia + 

Humulus lupulus 2 

Alliaria petiolata + 

Euphorbia cyparissias 1 

Malva sylvestris + 

Veronica persica + 

Geum rivale + 

Galium mollugo 1 

Cuscuta europaea + 

Veronica arvensis 1 

Alota nigra + 

Symphytum officinale + 
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5. Výsledky řešení 

 

5. 1 Mapa vybraného úseku řeky Stonávky  

 

( zdroj:www.mapy atlas.cz ) 

 

Soutok řeky Stonávky s 

Chotěbuzkou je označen 

zelenou šipkou, soutok s 

řekou Olší červenou 

šipkou.  

 

Body označené žlutě s 

čísly jsou místa, kde byly 

provedeny fytocenologické 

snímky.  

 

Zeleně přerušovaná čára 

vymezuje úsek č.1 a 

červeně přerušovaná čára 

úsek č. 2 
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111   

333   

444   



David Urban: Floristické poměry v nivě řeky Stonávky 
 

2009  27 

 

5.2 Vyhodnocení fytocenologických snímků a terénního průzkumu  

 

5.2.1 Fytocenologický snímek č.1 

Oblast soutoku Stonávky s řekou Chotěbůzkou jsem zvolil pro pořízení prvního 

fytocenologického snímku. 

Levý i pravý břeh je zde hustě prorostlý vrbou bílou (Salix Alba), občasně 

doplňován jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) a topolem černým (Populus nigra), což 

jsou diagnostické druhy stromů pro společenstvo (Salicion albae, asociace Salici-

Populetum) vrbotopolových luhů. V keřovém patře jsem zaznamenal na obou březích vrbu 

košíkářskou (Salix viminalis) a zmlazené dřeviny vrby bílé (Salix alba), dále pak javor klen 

(Acer pseudoplatanus). Na protějším břehu jsou poměrně bohaté porosty křídlatky 

japonské (Reynoutria japonica).  

Okolí toku je lemováno hustým porostem devětsilu lékařského (Petasites hybridus), 

psárkou luční (Alopecurus pratensis) a dalšími druhy jako je ostřice kalužní (Carex 

acutiformis), kuklík městský (Geum urbanum), kyprej vrbice (Lythrum salicaria), máta 

dlouholistá (Mentha longifolia), křehkýš vodní (Myosoton aquaticum), hluchavka skvrnitá 

(Lamium maculatum), hluchavka nachová (Lamium purpureum), pryskyřník kosmatý 

(Ranunculus lanuginosus), česnáček lékařský (Alliaria petiolata), lipnice luční (Poa 

pratensis), lipnice obecná (Poa trivialis) aj. (viz. Snímek). Dál od toku začíná dominovat 

kopřiva dvoudomá (Urctica dioica).  

Tento úsek, který bychom mohli označit jako přírodní nebo přírodě blízký, bude 

nejvíce ovlivňován zemědělskou činností, hlavně splachy hnojiv z okolních polí, které jsou 

momentálně hustě osazeny kukuřicí, dále pak vliv nedaleké Těrlické přehradní nádrže, kde 

pravidelně dochází k tvorbě tzv. ,,vodního květu“. Tím významně ovlivňuje kvalitu vody 

dolního toku Stonávky a to množstvím dusíku a fosforu.  

Neméně významným ohrožením v daném úseku pro řeku Stonávku, bude 

v současné době probíhající těžba černého uhlí pod danou lokalitou Holkovice a s tím 

související poklesy a zvodnění. 

Možný je vliv i blízké farmy Stonava zabývající se velkochovem prasat, která 

vyváží kejdu na přilehlá pole. Dalším negativním vlivem na vegetaci bude výskyt křídlatky 
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a ostatních invazních druhů např. netýkavka žláznatá (Impatines glandulifera), křídlatka 

sachalinská (Reynoutria sachalinensis)  

 

Místo fytocenologického snímku č. 1. Soutok řeky Stonávky s řekou 

Chotěbůzkou 

 

5.2.2 Fytocenologický snímek č.2 

Fytocenologický snímek č. 2 byl pořízen na rozhraní dvou úseků o kterých jsem se 

zmiňoval v úvodu. Prostředí nivy je obdobné jako u snímku č. 1. 

Ve stromovém patře je stále dominantní vrba bíla (Salix alba), v menším počtu 

topol černý (Populus nigra), javor klen (Acer pseudoplatanus), dub letní (Quercus robur),  

Keřové patro se odlišuje přítomností lísky obecné (Corylus avellana). Na vymezené 

ploše jsem dále zaznamenal bez černý (Sambucus nigra), nastup ostružiníku křovitého 

(Rubus fructicosus), ojediněle svídu krvavou (Cornus sanguinea) a na obou březích 

křídlatku japonskou (Reynoutria japonica). 

V bylinném patře na okrajích roste devětsil lékařský (Petasites hybridus), který 

místy vyrůstá uprostřed řečiště polovyschlého toku na vyvýšeném dnu. Ostatní druhy jako 

kopřiva dvoudomá (Urctica dioica), svízel vonný nebo taky mařinka vonná (Galium 
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odoratum), popenec břečťanolistý (Glechoma hederacea) a porosty válečky lesní 

(Brachypodium sylvaticum), jsou převažujícími druhy, které rostou mozaikovitě po celém 

břehu doplňovány druhy, jako je barborka obecná (Barbarea vulgaris), ostřice pobřežní 

(Carex riparia), jahodník obecný (Fragaria vesca), rákos obecný (Phragmites australis), 

invazní netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), pryskyřník plazivý (Ranunculus 

repens), kulík městský (Geum urbanum) aj. 

Koryto řeky je zde víceméně obklopeno kvalitními porosty tzv. měkkých luhů. 

Dále od toku jsou zástavby a pole.  

Hlavními negativními vlivy v této části toku budou úniky hnojiv z nedalekých polí, 

dále odpady, přítoky znečištěných vod z přilehlých zahrad a objektů, hluk z komunikací, 

důlní poklesy. 

 

 

 

Místo fytocenologického snímku č. 2. Ve Stonavě u školy. 
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5.2.3 Fytocenologický snímek č.3  

Fytocenologický snímek č.3  jsem prováděl v okolí dolu Darkov na levém břehu u 

příjezdové cesty k závodu.  

Ve stromovém patře je dominantní a diagnostický druh pro olšiny-olše lepkavá 

(Alnus glutinosa). Dalším diagnostickým druhem je jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a v 

nemalém množství roste na obou březích i vrba bílá (Salix alba).  

Jasným favoritem v keřovém patře je zde ostružiník křovitý (Rubus fructicosus). 

Dalším druhem rostoucí na okrajích toku je křídlatka japonská (Reynoutria japonica) a 

zmlazené dřeviny stromového patra vrby bílé (Salix alba), vrby křehké (Salix fragilis) Dál 

od břehu je bez černý (Sambucus nigra), krušina olšová (Frangula alnus), střemcha obecná 

(Padus racemosa).  

V bylinném patře převažuje kopřiva dvoudomá (Urctica dioica), svízel přítula 

(Galium aparine), popenec břečťanolistý (Glechoma hederacea), místy i rákos obecný 

(Phragmites australis). 

 
 
 

 

Místo fytocenologického snímku č. 3 u dolu Darkov 
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V lokalitě dolu Darkov je koryto řeky Stonávky uměle vytvořeno. Původní koryto 

bylo odkloněno o 20 m z důvodu výstavby parkoviště u dolu Darkov. Jedná se o úsek, 

který byl místy poznamenán napřímením toku a některé části břehu byly vybetonovány a 

vyplněny navážkami hlušiny. Takto upravená niva řeky Stonávky, je obrostlá umělou 

výsadbou olše lepkavé a místy s dřevinami vrb. Celkově se jedná o antropogenní stanoviště 

s nízkou diverzitou a ekologickou stabilitou.  

5.2.4 Fytocenologický snímek č.4 

Snímek č. 4 se nachází v rekultivované oblasti Lipiny. Oproti snímku č. 3 se 

odlišuje náletem břízy bělokoré (Betula pendula). Naopak společným znakem je vrba bílá 

(Salix alba) a topol černý (Populus nigra). 

V keřovém patře se projevuje dosti výrazně ruderální druh ostružiníku křovitého 

(Rubus fructicosus) spolu s bezem černým (Sambucus nigra), což jsou dominantní druhy 

pro silně narušované a člověkem ovlivňované křoviny a výsadby nepůvodních druhů keřů. 

Dalším dominantním druhem je vrba košíkářská (Salix viminalis), která místy vytváří 

nepropustné roští.  

V Bylinném patře převládá kopřiva dvoudomá (Urctica dioica) a popínavý chmel 

otáčivý (Humulus lupulus), často i zlatobýl kanadský (Solidago canadinensis) 

Lokalita Lipiny je části rozsáhlé poklesové kotliny v údolní nivě řek Olše a 

Stonávky. Ve střední části území proběhly demolice rodinných domů, skrývky kulturních 

zemin a navážky hlušiny. Cílem konečného modelování terénu je příměstská zeleň 

s menšími vodními plochami. Na pravém břehu toku za příjezdovou cestou byly vysazeny 

jehličnaté a listnaté dřeviny. Na levém břehu převažuje keřové patro s vrbinami a invazní 

křídlatkou japonskou (Reynoutria japonica), dále je pak pole. 

Nejhodnotnější, i přes provedenou rekultivaci okolí, jsou porosty kolem nivy 

Stonávky.   
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Místo fytocenologického snímku č. 4. Oblast Lipiny u hlavní cesty 

Karviná-Orlová. 

Kromě břehové vegetace řeky Stonávky se jedná o území s nízkou ekologickou 

stabilitou a hodnotou. V budoucnu se zde uvažuje o využití území, které bude sloužit 

k rekreačním účelům, plánuje se zde výstavba golfového hřiště. 
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6. Návrh opatření pro vybrané lokality  

 

6.1 Meandry řeky Stonávky jako zvláště chráněné území 

V zadaném úseku řeky Stonávky, ve kterém jsem prováděl terénní průzkum a 

fytocenologické snímky, se nenachází žádné zvláště chráněné území dle zákona č. 

114/1992 Sb. o ochraně přírody.  

Pokud bych měl označit v lokalitě Albrechtice, Stonava a Lipiny nejvýznamnější 

biotop, byla by to řeka Stonávka s břehovými a doprovodnými porosty. Nejvýznamnějším 

a nejhodnotnějším fragmentem jsou říční meandry v oblasti Stonava-Holkovice, kde 

přirozený vývoj říčních meandrů umožnil rozvoj biologicky a ekologicky velmi cenných 

typů biocenóz.  

Zde řeka Stonávka plní z hlediska ochrany fytogenofondu a zoogenofondu 

významnou ekologicky stabilizující funkci (refugia výskytu vzácných a ohrožených druhů 

rostlin a živočichů v průmyslové krajině, genetické banky mokřadních a vodních typů 

rostlin a živočichů). Podle průzkumu doc.Ing.B. Stalmachové, CSc. a RNDr. J. Stalmacha 

se prokazatelně v této oblasti vyskytují:  

• 2 kriticky ohrožené druhy živočichů 

• 17 silně ohrožených druhů živočichů 

• 27 ohrožených druhů živočichů 

• 5 silně ohrožených druhů rostin 

• 9 ohrožených druhů rostlin 

Meandry jsou také přirozeným biokoridorem tahové cesty ptactva a ostatních 

živočichů.Stejně jako celá údolní niva řeky Stonávky, tak i meandry řeky Stonávky, jsou 

vyhlášeny orgánem ochrany přírody v Karviné a Havířově jako registrovaný významný 

krajinný prvek, což dle mého názoru je jen malou ochranou pro tak hodnotný úsek, jaký 

meandry řeky Stonávky tvoří.  

Účinnější způsob ochrany meandrů řeky Stonávky bych viděl v zařazení meandrů 

jako zvláště chráněné území podle zákona č.114/1992 Sb. (nejlépe v kategorii přírodní 

památky). 
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6.2Vliv důlní činnosti oblasti Stonava-Holkovice 

Na území obce Stonava dochází k těžbě černého uhlí z okolních šachet. Danými 

šachtami jsou: důl Darkov-závod 2, důl ČSM-Sever, důl ČSM-jih a důl Darkov-závod 3. 

Obec Stonava je charakteristická svým povrchem reliéfu ovlivněným důlní činností. 

Např. lokalita Křivý důl ve Stonavě je oblastí totálně pozměněnou. Bývalá zástavba 

rodinných domů zde vlivem poklesů půdy zcela vymizela. Oblast zde byla rekultivována a 

upravena. Bývalá kaliště jsou zaplavována popílkem a některá z nich po technické a 

biologické rekultivaci přeměněna na rybářské revíry (Kateřinské rybníky). Dalo by se 

napsat, že vše probíhá podle plánu rekultivačního procesu. Ale bohužel vliv důlní činnosti 

zde stále probíhá. Vznikají zde poklesy s menšími vodními plochami, krajina stále mění 

svoji podobu. Jev doznívání hornické činnosti je zde zcela bez pochyb. 

Tento uvedený příklad je jasným důkazem toho, jaký negativní vliv může mít 

probíhající těžba v oblasti Stonava-Holkovice nejen na okolí, ale i pro samotné koryto řeky 

Stonávky. 

Navrhnout opatření k zastavení těžby v dané lokalitě by bylo zcela jistě nemožné a 

naivní, stejně jako požadovat po důlních společnostech změnu stávajícího způsobu těžby 

(řízený zával) na těžbu se základkou, která se v minulosti používala, tak aby povrchové 

změny byly minimální. 

Jako řešení daného problému, vidím v monitorování dané lokality, nedochází-li 

k výrazným poklesům půdy, případně jestli nedochází k narušení koryta řeky Stonávky a 

k možnému zalití území. Kdyby k takové situaci došlo, vzniklé dopady by se měly řešit 

s co nejšetrnějším způsobem s ohledem na tak hodnotný biotop jakým řeka Stonávka je. 

Veškeré preventivní zásahy do krajiny, jako je zpevňování břehů těžkou technikou, 

by spíše danou lokalitu poškodily. 

 

6.3 Invazní druhy rostlin v nivě Stonávky 

Při terénním průzkumu řeky Stonávky jsem zaznamenal častý výskyt netýkavky 

žláznaté (Impatiens glandulifera), křídlatky japonské (Reynoutria japonica) a méně 

křídlatky sachalinské (Reynoutria sachalinensis), které patří do skupiny invazních druhů. 
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6.3.1 Strategie rozšiřování invazních druhů 

Řeka Stonávka je ideálním samohybným mediem, které umožňuje šíření invazních 

druhů ve směru pohybu vody. Zároveň plní funkci biokoridoru, ve kterém rostliny a 

živočichové hledají nové potravní zdroje. Tím dochází rozšiřování invazních druhů i proti 

proudu toku kolem břehů, (např. u vodního ptactva v trávicím traktu nebo na povrchu těla). 

Břehové porosty jsou vhodným prostředím s dostatkem živin i vody, umožňující plně 

rozvinout konkurenční schopnosti. Nedostatek zásahů v podobě seči dovoluje plnit funkci 

lokálního centra druhu, které podporuje další šíření druhu do okolí. (Křivánek, 2000) 

 

6.3.2. Metody likvidace 

Metody likvidace rozdělujeme na : 

• Mechanické – vysekávání, sečení, vyrývání, orba, válcování 

• Chemické – pomocí herbicidů (např. Roundup, Glyfogan, Taifun apod.) 

• Fyzikální – zmrazování, použití ohně, pomocí infračerveného záření 

• Biologické – pastevectví, biologický škůdce daného druhu 

 (Křivánek, 2000) 
 

6.3.3 Návrh na regulaci netýkavky žláznaté 

Netýkavku žláznatou jsem častěji nacházel v oblasti prvního úseku toku 

roztroušeně po březích. Nejvíce jsem jich zpozoroval kolem mostu pro pěší a cyklisty 

v oblasti Stonava-Holkovice. V menším množství v ostatních lokalitách. 

Jako návrh na řešení likvidace netýkavky žláznaté vidím v mechanickém odstranění 

(vytrhávání před rozkvětem, nebo na začátku květu). Vytahané rostliny je potřeba 

zlikvidovat ať už spálením, nebo je nechat zetlít v igelitových pytlích na místě. Jedná se 

sice o dlouhodobý proces (až 7 let), ale již v druhé sezóně klesá početnost populace na 

20% původních hodnot. Vhodné je plochy opakovaně kontrolovat. (Křivánek, 2000) 

Tento invazní druh nepředstavuje tak významnou hrozbu pro vegetaci jako jiné druhy. 
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6.3.4 Návrh na regulaci křídlatek 

Křídlatku japonskou (Reynoutria japonica) jsem zaznamenal po celé délce 

vymezeného toku, častěji v druhé části úseku.  

Křídlatku sachalinskou (Reynoutria sachalinensis) jsem objevil mezi porosty 

křídlatky japonské v první část úseku, za železničním nadjezdem v Albrechticích  

Účinným způsobem regulace křídlatek je kombinace mechanické a chemické 

likvidace. Nejprve se provede nařezání oddenků, ty se pak nechají zregenerovat na výšku 

50-100cm a následně se provede postřik herbicidem. U likvidace křídlatek je třeba si 

uvědomit, že i oddenek vážící 0,7g je schopen založit novou populaci. Proto je nutné dbát 

opatrnosti při mechanické likvidaci, tak aby nedošlo k dalšímu rozšíření do okolí. Jako 

chemický postřik je vhodné použít glyfosát. (Křivánek, 2000) 

 

 

Schéma postupu likvidace podle druhu křídlatky 

 

 

 (Křivánek, 2000) 
 

 

1) Kosit 2x-3x za rok 
 nebo 
2) narušit oddenkový systém a následně 
pokosit nebo postříkat herbicidem  
nebo 
3) postříkat herbicidem 1x-2x za rok 
Porost by měl být zlikvidován za dvě sezóny 
zásahů 

1) Pokosit na počátku vegetační sezóny, nechat 
zregenerovat a ve výšce ca 1m postříkat 
herbicidem, zopakovat ještě jednou v průběhu téže 
vegetační sezóny  
nebo 
2) narušit oddenkový systém, nechat zregenerovat 
a ve výšce ca 1m postříkat herbicidem, popř. 
zopakovat ještě jednou do konce vegetační sezóny 
 
Porost by měl být zlikvidován po dvou až třech 
sezónách zásahů, u k. české je možná delší 
rezistence 

Zjistit kterého ze tří zástupců likviduji 

Křídlatka sachalinská Křídlatka japonská, k. česká 
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6.4. Návrh na řešení lokality Darkov a Lipiny 

Lokalita okolí dolu Darkov a lokalita Lipiny jsou ty části toku, které vyžadují 

poměrně mnoho zásahu do krajiny. Jako řešení v dané lokalitě bych viděl částečnou 

revitalizaci břehových porostů. Hlavně podporou výsadby ve stromovém patře, kde by se 

mohly místy obnovit původní dřeviny vrbotopolových luhů a olšin, v kombinaci s 

ošetřováním keřového patra a doplněním bylinného patra. Dále pak odstraněním 

náletových dřevin, včetně likvidace invazních druhů. 

Místy zanedbaný a nepřehledný stav ochuzených a přerostlých křovin 

kombinovaných s náletem stromového mlází zde podporuje vznik černých skládek, o 

kterých jsem se přesvědčil při terénním průzkumu. 

 
 

Černá skládka v oblasti Karviná-Lipiny 

 

Aby křoviny plnily funkci vegetačního doprovodu vodních toků, doporučuji 

občasné zmlazení a regulaci křovinořezy, která by se mohla zároveň spojit i s regulací 

invazní křídlatky. Regulaci invazních druhů v těchto lokalitách, navrhuji pomocí 

kombinace mechanické a chemické likvidace. viz. (6. 3. 4. Návrh na regulaci křídlatek) 
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Keřové porosty jsou důležitým faktorem pro stabilizaci toků, ochranu břehů a jsou 

významným krajinářským prvkem. Svým bioenergetickým potenciálem jsou důležitou 

ochranou vodního toku před vniknutím škodlivých látek z difúzních zdrojů znečištění do 

vodního prostředí. (http://www.pod.cz/projekty/flora_a_fauna/Viteze/travni_porosty.html) 

Vhodným druhem pro doplnění křovin bych navrhoval domácí druhy vrb, např. 

vrba popelavá (Salix cinerea), vrba nachová (Salix purpurea).  

V bylinném patře navrhuji doplnění travních porostů, pro jejich výrazný protierozní 

účinek, retenční a akumulační schopnost. Svým dynamickým bioenergetickým 

potenciálem se výrazně podílí na snížení infiltrace organických látek a eutrofizujících živin 

do vodního toku. Výsadbu doporučuji na holých místech s průmyslovými navážkami 

hlušiny kolem cesty, která lemuje břehy Stonávky a to druhy jako je lipnice luční (Poa 

pratensis), kostřava červená výběžkatá (Festuca rubra rubra), kostřava červená trstnatá 

(Festuca rubra commutata), jílek vytrvalý (Lilium perene), a to po návozu dostatečné 

vrstvy zeminy. 

Následnou péči o dané území ovlivňované důlní těžbou navrhuji nechat využít 

přirozený vývoj krajiny tzv. metodou řízené sukcese. Případné další rekultivační práce 

lokálního charakteru povolovat jednotlivě, pokud možno bez použití navážek odvalových 

hlušin, v souladu s požadavky biologické regenerace krajiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pod.cz/projekty/flora_a_fauna/Viteze/travni_porosty.html


David Urban: Floristické poměry v nivě řeky Stonávky 
 

2009  39 

 

7. Závěr 

Cílem této práce bylo popsat floristické poměry v nivě řeky Stonávky. Na základě 

terénního průzkumu, který jsem prováděl v roce 2008 až 2009, dále pak vyhodnocením 

fytocenologických snímků a srovnáním s rešeršní části práce, mohu shrnout tuto práci do 

několika bodů. 

Nejcennější přírodní nebo přírodně blízkou lokalitou, kde se zachovaly zbytky 

lužních lesů, je jižní část řeky Stonávky od soutoku s řekou Chotěbůzkou až po most 

Havířov-Suchá-Stonava. V této části nivy Stonávky zůstal zachován přirozený tvar koryta, 

tvořený říčními meandry. Zde se dochovaly přirozené biocenózy mokřadního charakteru 

zastoupené společenstvy vrbo-topolových luhů asociace Saliceto-Populetum s vyvinutou 

stratifikaci porostu.  

Ve stromovém patru se nejčastěji vyskytuje vrba bílá (Salix alba), topol černý 

(Populus nigra), olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), místy 

dub letní (Quercus robur). 

V břehových porostech jsem zaznamenal poměrně dobře vyvinuté keřové patro, 

které je tvořeno hlavně bezem černým (Sambucus nigra), ostružiníkem křovitým (Rubus 

fruticosus), střemchou obecnou (Padus racemosa), svídou krvavou (Swida sanquinea), 

chmelem otáčivým (Humulus lupulus), vrbou košíkářskou (Salix viminalis) aj. 

V bohatém bylinném patře jsou kolem jesepních a výsepních břehů časté husté 

porosty děvětsilu lékařského (Petasites hybridus), rostliny s jarním aspektem jako je 

sasanka hajní (Anemone nemorosa), orsej jarní (Ficaria bulbifera), česnek medvědí 

(Allium ursinum), prvosenka vyšší (Primula elatior), ad. 

Bohužel tento přírodní klenot, je podle izolinií poklesů nejvíce ohrožen poklesy a 

zvodněním vlivem probíhající těžby v této lokalitě. 

Nejvýznamněji poškozeným úsekem je oblast okolí dolu Darkov, včetně 

rekultivovaného území Lipiny. I přes provedené rekultivační práce území a to výsadbou 

dřevin, úpravou terénu, jsou nejhodnotnější břehové porosty řeky Stonávky. 

Dalším zjištěním je vliv invazních druhů po celém toku řeky Stonávky od soutoku 

s řekou Chotěbuzkou, až po ústí do řeky Olše. Husté porosty křídlatky japonské 
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(Reynoutria japonica) jsem objevoval častěji na březích v druhém úseku toku, ale nelze 

říct, že by byly rozdíly až tak markantní.  

Vzhledem k zjištěným a popsaným negativním vlivům jsem doporučil z hlediska 

ochrany tak významného biotopu jakou je řeka Stonávka, navrhnout opatření, která jsou 

uvedená v kapitole č. 6. 

Popis floristických poměrů jsem zaznamenal ve fytocenologických snímcích a ve 

výsledcích řešení uvedené v kapitole č. 5.  

Unikátní záležitostí o které jsem se v této práci nezmiňoval a proto ji uvádím až 

v závěru, je výskyt bobra evropského (Castor fiber). Bobr evropský je u nás podle 

vyhlášky 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb. druhem silně ohroženým, který byl do 

roku 2006 zařazen mezi druhy kriticky ohrožené. Paradoxní je ovšem místo kde se bobr 

usídlil. Je to lokalita Karviná-Lipiny nejvíce zdecimovaná důlní činností, ve které byla 

provedena rekultivace a obnova krajiny.  

Výskyt bobra evropského v této lokalitě je důkazem toho, že řeka Stonávka je stále 

funkčním biokoridorem, o který je potřeba náležitě pečovat a chránit. Dochované zbytky 

společenstev lužních lesů jen podtrhují hodnotu biotopu. 

Výsledek mé bakalářské práce by mohl sloužit jako možný zdroj informací pro 

zájemce, kteří by se chtěli o řece Stonávce něco dozvědět. Aby tento zdroj informací byl 

pravdivý a objektivní, musely by zůstat zachovány takové přírodní podmínky, které jsem 

měl možnost poznat a zhodnotit v této práci i já. 
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Příloha č.1 

 

Jarní floristické průzkumy v meandrech řeky Stonávky 

V měsíci březnu a dubnu jsem navštívil meandry řeky Stonávky, abych zjistil, jaké 

druhy rostlin v bylinném patře právě začínají kvést. Rozhodl jsem se nalezené kvetoucí 

druhy blíže popsat. 

Floristický průzkum č. 1 

První průzkum jsem uskutečnil 17.3.09. V bylinném patře začíná kvést devětsil 

lékařský (Petasites hybridus), který roste roztroušeně na březích i dál od břehu. Devětsil 

lékařský náleží do čeledí hvězdnicovitých – Asteraceae. Rod petasites zahrnuje 18 druhu 

rostoucí v Evropě, Asii a Severní americe. Devětsil lékařský spolu s devětsilem bílým 

(Petasites Albus), devětsilem japonským (Petasites japonicus) a devětsilem Kablíkové 

(Patsites kablikianus), jsou druhy, které lze spatřit růst v našich podmínkách. Devětsil 

japonský je u nás pěstován zejména v zámeckých parcích nebo v zahradách. Zplaňuje jen 

zřídka. Devětsil lékařský je vytrvalá až 130cm vysoká bylina. Lodyha nese nafialovělé až 

růžové šupiny. Květy jsou v hroznovitě uspořádaných úborech, narůžovělé až fialové 

barvy. Devětsil lékařský je dvoudomá bylina, kde samčí květy jsou dvakrát větší než 

samičí a na delších stopkách. Listy jsou srdčitě okrouhlé, přízemní, řapíkaté, objevují se až 

po odkvětu. Rozměry listů na šířku dosahují až 60cm a 100cm na délku. Typické 

stanoviště devětsilu jsou vlhké nebo lužní lesy, lesní prameniště, rokle, podél lesních 

potoků, vlhká rumiště, na půdách humózních a kamenitých. (http://www.botanika.wendys 

.cz.) 

Dalším druhem, který jsem objevil v nivě Stonávky je podbílek šupinatý (Lathraea 

squamaria). Podbílek šupinatý patří do čeledi krtičníkovitých – Scrophulariace. Jedná se o 

vytrvalou až 25 cm vysokou, parazitickou bylinu bez chlorofylu. Má přímou dužnatou 

lodyhu bílé nebo narůžovělé barvy. Lístky jsou šupinovité, růžové. Květenství je 

hroznovité s 20-35 růžovými květy, které vyrůstají na krátké stopce. Kalich je zvonkovitý, 

čtyřčetný. Koruna je dvoupyská. Plody tvoří vejcovité tobolky. Podbílek šupinatý roste na 

vlhkých nebo mokrých humózních půdách, podél potoků v lesích, které jsou převážně 

smíšené nebo listnaté. 
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Tato parazitická rostlina je vázána na stromy, na jejichž kořenech parazituje. 

Pomocí tenkých haustorií, které vyrůstají z oddenku, proniká do kořenového systému 

stromů. Podbílek šupinatý není ohroženou bylinou, avšak její výskyt je roztroušený. 

(http://www.kvetenacr.cz/index.asp) 

V nivě Stonávky kvete i mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium) 

patřící do čeledi lomikámenovitých - Saxifragaceae. Je to vytrvalá 10-20 cm vysoká 

rostlina, světlezelené až žlutozelené barvy s krátkým oddenkem. Listy jsou ružicovitě 

nahloučené, okrouhlé až okrouhle ledvinité s pravidelně vroubkovaným okrajem. Květy na 

vrcholíku jsou přisedlé, kalich je žlutý až žlutozelený. Plody jsou tobolky. Výskyt je vázán 

na vlhké až zamokřené půdy s vysokou hladinou podzemní vody, bohaté na živiny. 

Mokrýš střídavolistý není ohroženým druhem. ( http://www.kvetenacr.cz/index.asp ) 

Poměrně často jsem nacházel i plícník lékařský (Pulmonaria officinalis). Je to 

vytrvalá bylina až 30 cm vysoká. Listy mají čepel široce vejčitou, báze srdčitá, celokrajná 

s bílými skvrnami. Modrofialové až červené koruny květů jsou uspořádány v krátkých 

řídkých vrcholových vijanech. Plody jsou černé vejcovité tvrdky. Plícník lékařský je lesní 

druh, rostoucí v lužních lesích, doubravách, dubohabrových a lipových hájích a listnatých 

lesích obecně. Tato bylina je vitálnější na vlhčích, živinami bohatších půdách. Plícník 

lékařský není ohrožený druh. 

Dalším hojným druhem, který jsem v této oblasti objevil, je dymnivka dutá (Corydalis 

cava)Je to vytrvalá až 35cm vysoká rostlina. Vyrůstá z duté hlízy o velikosti vlašského 

ořechu. Lodyhu má přímou, masitou, zelenou až červenohnědou s 2-3 řapíkatými 

lodyžními listy, které jsou doširoka trojúhelníkovité s 2krát trojčetně dělenou 

modrozelenou čepelí. Květenství je hroznovité s 8-20 květy. Listeny mají vejčitý nebo 

eliptický tvar. Barva květu je nachová, méně bílá či růžová.Jedná se o jarní rostlinu 

kvetoucí od března do května. Roste ve světlých humózních hájích, lužních lesích a 

listnatých lesích, na humózních půdách, a to jak v nížinách, tak i v podhůří. (http: 

//www.botanika.wendys.cz) 

Vedle plícníku lékařského a dýmnivky duté hojně začíná kvést prvosenka vyšší 

(Primula elatior) zvaná lidově ,, petrklíč“. Prvosenka vyšší patří do čeledi prvosenkovitých 

(Primulaceae). Roste na vlhčích loukách v dubohabřinách a v suťových lesích, od 

pahorkatin do hor. Je vytrvalou rostlinou až 30cm vysokou, s přízemní ružicí listů a 
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uzlovitým oddenkem. Květy v jednostranných okolících vykvétají na stvolech. 

(http://www.kvetenacr.cz/index.asp) 

 

Floristický průzkum č. 2 

30.3.09 jsem provedl další průzkum. Jelikož předcházející dny byly značné chladné 

i se sněhovou pokrývkou, nedošlo k významné změně, co se týká nově kvetoucích druhů 

rostlin. Kromě již uvedených druhů bylin, začíná kvést ohrožený druh naší květeny 

kýčelnice žláznatá (dentaria glandulosa). Je vytrvalou bylinou náležící do čeledi 

brukvovitých - Brassicaceae. Má plazivý oddenek s přímou až 30cm vysokou lodyhou. 

Lodyžní listy jsou tři, trojčetné, celkem 9 kopinatých lístků, které jsou na okraji nestejně 

pilovité, čepel je nesouměrná. Květy jsou 2-5květém hroznu, kalištní lístky jsou podlouhlé, 

tmavě fialové, korunní růžové nebo nachové. Plody jsou přímo odstáté češule. Kyčelnice 

žláznatá je typický zástupce květnatých bučin a jedlobučin. Roste na hlinitých, humózních, 

vlhčích půdách ve vyšších oblastech severní a severovýchodní Moravy, v Čechách neroste. 

Je spíše stínomilným druhem. (http://www.kvetenacr.cz/index.asp) 

Tento druh patří mezi ohrožené druhy (C3). I když na území severovýchodní 

Moravy je celkem hojná, na zbytku území Moravy a v Čechách neroste vůbec. Jedná se o 

karpatský květenný prvek na našem území. 

 

Floristický průzkum č. 3 

První dubnový průzkum nivy Stonávky jsem provedl 6.4.09. Na březích začíná růst 

sasanka pryskyřníková (Anemone ranunculoides). Jedná se o vytrvalou rostlinu až 25cm 

vysokou s plazivým oddenkem. Lodyhu má přímou, listy přízemní 3-četné, dlouze 

řapíkaté. V horní čtvrtině lodyhy přeslen tří listenů. Květy jsou žluté, pravidelné s pěti 

okvětními lístky. Na rostlině bývá většinou jeden květ. Plody jsou nážky. Roste na vlhčích 

místech v lesích, křovinách, na březích potoků a řek v půdách humózních, slabě kyselých, 

hlinitých i písčitých. Je myrmekochorní rostlinou. Plody mají vyvinuty masité přívěsky, 

které slouží jako potrava pro mravence. Zároveň tím dochází k rozšiřování druhu. Sasanka 

pryskyřníková se řadí mezi jarní efemeroidy. – rostliny s jarním aspektem. Na rozdíl od 

sasanky hajní je vzácnějším druhem. Původní druh naší květeny. (http:// www. kvetenacr 

.cz/index.asp) 
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Dalším druhem patřící do čeledi pryskyřníkovitých – Ranunculaceae, je sasanka 

hajní (Anemone nemorosa), kterou jsem často nalézal na obou březích Stonávky. Je 

vytrvalou jarní bylinou vysokou až 15cm s plazivým oddenkem. Lodyha je přímá 

s přeslenem tří listenů podobných listům. Pravý list je přízemní, dlouze řapíkatý. Na konci 

lodyhy je jeden bílý pravidelný květ s šesti okvětními lístky. Plody tvoří souplodí nážek. 

Výskyt je zvláště v listnatých lesích na čerstvých, vlhkých, kyprých humusových půdách, 

v parcích, na březích potoků apod. Je to jedovatý i léčivý druh, využíván i jako okrasná 

rostlina. Není ohrožena, patří mezi původní druh naší květeny. (http://www. 

kvetenacr.cz/index.asp) 

Orsej jarní (Ficaria bulbifera) taktéž hojně začíná kvést nejen v meandrech 

Stonávky, ale i na březích přilehlých malých potoků, které se do Stonávky vlévají. Orsej 

jarní, která patří do čeledi pryskyřníkovitých - Ranunculaceae, je přízemní nízká rostlina. 

Má přízemní listy s dlouhým pochvatým řapíkem, čepel listu je srdčitě vejčitá až ledvinitá 

s leskem. Květy jsou leskle žluté. Plody tvoří nážky. Roste na vlhkých lukách, parcích, 

křovinách, ve stinných listnatých lesích. Je hojným druhem, známým již od středověku 

jako léčivka. Mladá nať obsahuje vysoké množství vitamínu C. (http://www. 

kvetenacr.cz/index.asp) 

Dál od břehu roste křivatec luční (Gagea pratensis) patřící do čeledi liliovitých – 

Liliaceae. Je vytrvalou až 30cm vysokou cibulovitou rostlinou. Má jeden plochý přízemní 

list 7-15 mm široký, obvykle 3 žilný, s kápovitou špičkou. Květy jsou uspořádány v 

lichookolíku v počtu až 10 květů, které vyrůstají obvykle mezi dvěma úzkými listeny. 

Květní stopky jsou lysé, korunní lístky žluté, zevně zelenavě proužkované, rostoucí 

v počtu šesti. Křivatec roste v lužních lesích, nebo vlhkých listnatých i smíšených lesích, 

křovinách, loukách, podél toků, v sadech, na půdách kyprých, vápnitých, humózních, 

hlinitých s dostatkem vláhy. V České republice je hojným druhem v nížinách a ve 

středních polohách. (http: //www.botanika.wendys.cz) 

Na přilehlých polích kolem řeky Stonávky kvete vedle sasanky hajní a orseje 

jarního i pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides), který patří mezi vzácnější 

taxony vyžadující pozornost (C4a). Náleží do čeledi pryšcovitých - Euphorbiaceae. 

Vyskytuje se především ve stinných až polostinných listnatých lesích, v nížinách i ve 

vyšších polohách. Výjimečně roste i ve smrkových monokulturách, lesních lemech, 
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v křovinách a mezích. Je nápadným lesním druhem časného jara, který upoutá v bylinném 

patře svou ružicí listů a načervenalým stonkem. Při poranění mléčí. (http://www. 

kvetenacr.cz/index.asp) 

Posledním objeveným druhem mého jarního floristického průzkumu je blatouch 

bahenní (Caltha palustris), který spadá do čeledi pryskyřníkovitých - Ranunculaceae. 

Blatouch bahenní je vytrvalá jarní rostlina, až 30cm vysoká. Má přízemní listy sytě zelené, 

šťavnaté, celokrajné. Na lodyhách vyrůstají, až 4cm velké, sytě žluté, lesklé květy s pěti 

okvětními lístky a mnoha tyčinkami. Plody jsou měchýřky. Roste na silně vlhkých, 

bahnitých půdách podél břehu řek, potoků, v mokřinách, příkopech na polostinných 

stanovištích. Je jedovatým i léčivým druhem, který bývá vysazován do tzv. bahenních zón 

okrasných jezírek. Není ohrožen. (http://www.kvetenacr.cz/index.asp) 
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Příloha č. 2 

Fotografie vybraných lokalit Stonávky 

Snímek č.1 Karviná-Lipiny lokalita bobra evropského (Castor fiber) 

 

Snímek č.2 Poměrně čerstvý okus stromu bobrem evropským. 
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Snímek č.3 Navážky hlušiny podél břehů Stonávky v Lipinách. 

 
 

Snímek č.4 Místo prvního fytocenologického snímku vpravo, vlevo husté 
porosty křídlatky japonské (Reynoutria japonica). 
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Snímek č.5 Stonava–most u školy, kvalitní porosty vrbotopolových luhů. 
(Salicion albae, asociace Salici-Populetum). 

 
 

Snímek č.6 Upravené koryto řeky betonem, oblast dolu Darkov. 
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Příloha č.3  
 

Zajímavé fotografie pořízené v meandrech Stonávky 
 

 
Snímek č.7 Želva nádherná (Trachemys scripta elegans) v meandrech. 
Bohužel již bez známek života. 
 

Snímek č. 8 I zde se činil bobr evropský (Castor fiber).  
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