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Josef Kadubec, Pavel Švec: Assessment of elimination effects of invasive neophytes in 
the Morávka flood-plain by the use of the GPS mapping – preliminary analyse  
In the lower course of the River Morávka, including pSCI Niva Morávky, invasive 
neophytes, especially Reynoutria spp. expanded heavily after the disastrous flood in July 
1997. The neophytes expand on a mass scale both in alluvial forest and in bank of gravel, 
one of the last habitats for critically endangered species Myricaria germanica in the Czech 
Republic. Since 2006 the project „Rescue of floodplain habitats in the Morávka 
catchment” has been developed for maintaining and sustaining of autochthonous species, 
supported by European Union within the framework of Life Program. A combination of 
mechanic and chemical agents is used to suppress the population of Reynoutria spp. This 
can negatively influence the occurence of  species. The methods of phytosociological 
survey and GPS mapping is used to assess the efficiency of elimination action and its 
negative impacts. This article records the situation in vegetation period 2007 before the hits 
and describes the methodological base. A guaranteed assessment will not be possible until 
further investigation during the next years. 
Key words: GIS, GPS, invasive neophytes, River Morávka. 

1 Úvod 
Povodí �eky Morávky, zejména ve své spodní �ásti (v�etn� evropsky významné 

lokality Niva Morávky), p�edstavuje podhorskou nivní krajinu s rozmanitými 
lužními lesy a divo�ícím tokem s typickými št�rkovými lavicemi (Obr. 1.). Po 
katastrofické povodni v �ervenci 1997 dochází v tomto území k 
nekontrolovatelnému ší�ení invazních neofyt�, zejména k�ídlatek (Reynoutria spp.), 
v menším m��ítku také netýkavky žláznaté (Impatiens glandulifera) a netýkavky 
malokv�té (Impatiens parviflora). Jedná se o geologicky i botanicky velmi cenné 
území, a proto zde od roku 2006 probíhá projekt „Záchrana lužních stanoviš� 
v povodí Morávky“, který je zam��en na potla�ení populací k�ídlatky a dalších 
invazních neofyt�. V rámci tohoto projektu, významn� dotovaného z programu 
LIFE – NATURE Evropskou unií, jsou používány kombinace mechanické a 
chemické likvidace, což m�že negativn� ovlivnit i existenci dalších druh�. Pro 
sledování úsp�šnosti zvolených likvida�ních metod bylo zahájeno ve vegeta�ním 
období v roce 2007 terénní mapování s pomocí technologie GPS a dále 
fytocenologické snímkování, jež bude probíhat i v následujících letech. Cílem 
tohoto p�ísp�vku je p�edstavení výchozích podmínek a stavu území spolu 
s metodami, které budou pro sledování území použity.  
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2 Stru�ná geografická charakteristika zájmového území 
Sledovaným územím je nivní �ást povodí Morávky od konce vzdutí vodárenské 

nádrže Morávka až po m�sto Frýdek-Místek (�ást Staré M�sto). Zvláštní z�etel je 
p�itom kladen na evropsky významnou lokalitu Niva Morávky (rozloha 367 ha), na 
jejímž území se dále nachází p�írodní památka Profil Morávky a z v�tší �ásti 
národní p�írodní památka Skalická Morávka.  
�e�išt� a niva Morávky jsou vypln�ny fluviálními sedimenty údolních niv a 

nižších údolních teras, povod�ovými hlínami a št�rky. Na fluviální sedimenty �í�ní 
nivy navazují východn� od �e�išt� Morávky fluviální pís�ité št�rky vyšších údolních 
teras. Z geomorfologického hlediska lokalita spadá do celku Podbeskydská 
pahorkatina, podcelk� T�inecká brázda a Frenštátská brázda, okrsk� Frýdecká 
pahorkatina a Lysohorské podh��í. Jedná se p�evážn� o plochou pahorkatinu 
budovanou flyšovými horninami ždánicko-podslezského a slezského p�íkrovu s 
akumula�ním reliéfem kvartérních sediment� v�etn� spojených náplavových kužel� 
Morávky a Ostravice, z �ásti s pokryvem sprašových hlín (DEMEK a kol. 1987). 
V jižní �ásti p�echází niva Morávky do užšího údolního dna mezi strmými svahy 
Moravskoslezských Beskyd.  

Jedine�ným jevem území je povod�ové koryto Morávky s �etnými št�rkovými 
lavicemi a divo�ícím tokem, které bylo ponecháno po povodni v �ervenci 1997 
p�irozenému vývoji. Nejvýznamn�jšími p�írodními biotopy, vytipovanými v �R 
k ochran� v rámci programu Evropské unie „Natura 2000“ (CHYTRÝ, KU�ERA, 
KO�Í, eds. 2001), zde jsou L2.2 – údolní jasanovo-olšové luhy a M4.2 – št�rkové 
náplavy s židoviníkem n�meckým. 

Podle mapy potenciální p�irozené vegetace �R (NEUHÄUSLOVÁ a kol. 1998) 
pat�í zájmové území do vegeta�ní jednotky �. 1 – st�emchová jasanina (Pruno-
Fraxinetum), místy v komplexu s mok�adními olšinami (Alnion glutinosae). 
Zájmové území v rozmezí nadm. výšek 340 – 560 m pat�í do nivní varianty 3. 
dubobukového, 4. bukového a okrajov� (nad nádrží Morávka) až 5. jedlobukového 
vegeta�ního stupn�. Zkoumané území lze diferencovat do následujících skupin typ� 
geobiocén� (BU�EK, LACINA 2007): 

3 BC-C 4: Fraxini-alneta inferiora (jasanové olšiny nižšího stupn�) 
3 B-BC 5: Alni glutinosae-saliceta superiora (olšové vrbiny vyššího stupn�) 
3 BC (3)4: Fraxini-alneta aceris inferiora (javorové jasanové olšiny nižšího 

stupn�) 
3 B-BC 4-5: Saliceta fragilis inferiora (vrbiny vrby k�ehké nižšího stupn�) 
4 BC-C 4: Fraxini-alneta superiora (jasanové olšiny vyššího stupn�) 
4-5 BC (3)4: Fraxini-alneta aceris superiora (javorové jasanové olšiny vyššího 

stupn�) 
5 B-BC 5: Alneta incanae (olšiny olše šedé) 
P�evládající STG zájmového území jsou javorové jasanové olšiny, tedy sušší typ 

submontánního poto�ního luhu. Je tomu tak proto, že tok Morávky je v�tšinou do 
nivy zahlouben a nedochází zde k pravidelným rozliv�m. Charakteristickým jevem 
zdejších lužních les� je �astá p�ítomnost javoru klenu (Acer pseudoplatanus), 
výrazná p�evaha „horské“ olše šedé (Alnus incana) nad olší lepkavou (Alnus 
glutinosa) a �astá ú�ast n�kterých karpatských bylin st�edních a vyšších poloh 
v podrostu – zejména ky�elnice žláznatá (Dentaria glandulosa), šalv�j lepkavá 
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(Salvia glutinosa) a pryšec mandlo�ovitý (Euphorbia amygdaloides). Zejména 
v širokých �ástech povod�ového koryta Morávky se spontánn� vyvíjejí druhov� 
pestrá spole�enstva ekotonového charakteru. 

3 Sou�asný stav území se zam��ením na invazní neofyty 
Z výše uvedených skute�ností vyplývá, že se jedná o velmi cenné území jak z  

geologického, botanického, tak i z dalších hledisek. Hlavním problémem 
sledovaného území je nekontrolovatelné ší�ení invazních neofyt�, zejména rodu 
k�ídlatka (Reynoutria spp.) po povodních v �ervenci 1997. V niv� Morávky jsou 
zastoupeny t�i druhy k�ídlatek: k�ídlatka japonská (Reynoutria japonica), k�ídlatka 
sachalinská (Reynoutria sachalinensis) i jejich k�íženec k�ídlatka �eská (R. x 
bohemica) (MLÍKOVSKÝ, STÝBLO, eds. 2006). Výrazn� ovšem p�evládá k�ídlatka 
japonská (Reynoutria japonica). K�ídlatky se ší�í v tomto území nejen v samotném 
�e�išti Morávky (mnohde širokém až 150 m), vypln�ném št�rkovými sedimenty, ale 
prostupuje celou nivou v�etn� údolních teras. Proniká hluboko do lužních les�, kde 
vytvá�í souvislé porosty v k�ovinném pat�e lesa a vytvá�í tak neprostupnou 
„džungli“. Z výsledk� mapování vyplývá, že v niv� Morávky tvo�í souvislé pásy do 
ší�ky 350 m. Vzrostlá k�ídlatka dosahuje v místech s dostatkem slune�ního svitu 
výšky p�es 3 m. Dalším z invazních neofyt� je zde p�edevším netýkavka žláznatá 
(Impatiens glandulifera). Ta je však tém�� výhradn� vázána p�ímo na povod�ové 
koryto Morávky, kde kolonizuje št�rkové náplavy. �asto p�echází porost netýkavky 
žláznaté p�ímo do porostu k�ídlatek. Z dalších invazních neofyt� se zde vyskytuje 
netýkavka malokv�tá (Impatiens parviflora), pelyn�k �ernobýl (Artemisia vulgaris), 
turan ro�ní (Erigeron annus), zlatobýl kanadský (Solidago canadensis), ojedin�le i 
bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum) aj. 

4 Cíle práce a metody 
Na ja�e r. 2007 bylo p�istoupeno v rámci diserta�ní práce spoluautora tohoto 

�lánku k terénnímu mapování pomocí p�ístroj� GPS. Technologie GPS v kombinaci 
s kapesním osobním po�íta�em (PDA) a použitím vhodného software nabízejí 
široké možnosti uplatn�ní pro mapování nejr�zn�jších jev�. Jednou z možností 
využití je lokalizace a rozší�ení rostlin v terénu. V rámci zmi�ované diserta�ní práce 
bylo p�istoupeno k mapování invazních neofyt� se zam��ením na k�ídlatky a 
netýkavku žláznatou, p�ípadn� další druhy. V pr�b�hu terénních prací bylo také 
zahájeno mapování n�kterých chrán�ných druh�, p�edevším kriticky ohroženého 
židoviníku n�meckého (Myricaria germanica). Data získaná v terénu pomocí 
p�ístroj� PDA a GPS jsou zaznamenána v softwaru ArcPad 7.0.1. a jsou dále 
zpracovávána v softwaru ArcGIS 9.2. 

P�ed samotným zahájením mapování bylo nutné shromáždit digitální datové 
podklady pro pot�eby terénního mapování. Jedná se o Rastrovou základní mapu 
1:10 000 (RZM 10), barevné ortofotomapy, hranice EVL Niva Morávky, PP Profil 
Morávky a NPP Skalická Morávka. Následn� byla data transformována ze 
sou�adnicového systému S-JTSK do WGS-84 v softwaru ArcInfo 9.2. P�ipravená 
geodata v sou�adnicovém systému WGS-84 byla následn� exportována v lišt� 
nástroj� ArcPad do za�ízení PDA (NOVOTNÁ 2005). Mapování bylo provedeno se 
za�ízením PDA ASUS A639 (Obr. 2.) s integrovaným �ipsetem Sirf III GPS 
a oto�nou anténou (MANUÁL ASUS A639). Data byla na�tena do za�ízení PDA v 
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softwaru ArcPad (Obr. 3.). V tomto prost�edí byly vytvo�eny nové soubory 
shapefile (p�ehled mapovaných vrstev viz Tab. 1.), do kterých byla následn� 
zaznamenána data z GPS. Aby byla provád�ná m��ení co nejp�esn�jší, byla 
omezena v rámci aplikace ArcPad nejvyšší p�ípustná hodnota PDOP na 4 (RAPANT 
2002) a m��ení bylo pr�m�rováno. Ke každému nam��enému polygonu byl zadáván 
parametr ozna�ující pokryvnost. Metodiku p�i�azování pokryvnosti k�ídlatky 
vyjad�uje Tab. 2.  

Tab. 1: P�ehled vrstev vytvo�ených v softwaru ArcPad 
Název vrstvy Typ vrstvy Popis Atributy 

Kridlatka polygonová plošný výskyt k�ídlatky v povodí nivy Morávky 
FID, Shape, Cislo, 
Pokryvnost, 
Poznamka, Ostatní 

Netykavka polygonová plošný výskyt netýkavky žláznaté 
FID, Shape, Cislo, 
Pokryvnost, 
Poznamka, Ostatní 

Kridlatka-
body bodová bodový výskyt k�ídlatky v povodí nivy 

Morávky 
FID, Shape, Cislo, 
Poznamka, Ostatní 

Bolsevnik bodová bodový výskyt bolševníku velkolepého 
FID, Shape, 
Poznamka, Ostatní 

Zidovnik bodová bodový výskyt židovníku n�meckého 
FID, Shape, 
Poznamka, Foto 

Fytoplocha bodová sou�adnice fytocenologických ploch ve WGS 84 
FID, Shape, Cislo, 
Foto 

Tab. 2: P�ehled parametr� pokryvnosti k�ídlatky zadávaných do databáze v terénu 
Pokryvnost  Parametr 

Likvidace p�ed rokem 2007 0 
Pokryvnost do 10% 1 
Pokryvnost 10 – 50% 2 
Pokryvnost více než 50% 3 

 
P�estože se vyskytují v povodí Morávky všechny t�i druhy k�ídlatky (japonská, 

sachalinská, �eská), bylo stanoveno, že mapování bude provedeno pouze na úrovni 
rodu k�ídlatka (Reynoutria spp.). D�vody jsou následující: p�ílišná rozsáhlost území 
a rozsah rozší�ení k�ídlatky (nejv�tší souvislý areál má vým�ru 6,9 ha), složitost 
území, nesnadné odlišení jednotlivých druh� v terénu.  

Mapování bylo provedeno v m�síci dubnu a �ervenci 2007. Postupovalo se od 
za�átku PP Profil Morávky (katastr obce Staré M�sto) až po Žermanický p�ivad�� 
(katastr obce Vyšní Lhoty). Mapování neprobíhalo pouze na území EVL Niva 
Morávky, ale byla zmapována veškerá k�ídlatka vyskytující se v niv� Morávky 
v tomto profilu. D�vodem pro takový postup je, že souvislé plochy k�ídlatky, které 
p�esahují hranice EVL, nelze vzhledem k plánované likvidaci z mapování zcela 
vypustit. Do dalších analýz však tyto p�esahy zahrnuty nebyly (viz dále). 

Po provedení terénního mapování, byla získaná data importována zp�t z PDA                  
do prost�edí ArcGIS, zp�tn� transformovány ze sou�adnicového systému WGS-84 
do S-JTSK. Byla provedena kontrola geometrie dat a v aplikaci ArcToolbox byly 
provedeny n�které analýzy. Pro výpo�ty pokryvnosti ploch na území EVL Niva 
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Morávky a NPP Skalická Morávka byla vrstva k�ídlatek o�ezána (nástroj 
ArcToolbox – Analysis Tools – Clip) podle hranic jednotlivých chrán�ných území. 
Bylo také nutné vypo�ítat (nástroj Calculate Geometry) plochu jednotlivých 
polygon� a tabelární výsledky byly následn� zpracovány v MS Excel. Vrstvy 
vytvo�ené v terénu byly potom zpracovány do mapových výstup� v ArcInfu 9.2. 

Nemén� d�ležitou metodou výzkumu ší�ení a rozší�ení invazních neofyt� je 
metoda fytocenologického snímkování. Tato metoda umož�uje kvalitativn� a 
kvantitativn� sledovat vegeta�ní pokryv a jeho zm�ny v �ase, zp�sobené 
p�irozeným vývojem nebo náhlými disturbancemi. Reprezentativnost této metody je 
dána hustotou fytocenologických snímk� a výb�rem vhodných ploch ve 
sledovaném území. V roce 2007 bylo založeno 16 trvalých testovacích ploch, 
v�tšinou o vým��e 20 x 20 m. Fytocenologické plochy jsou v zájmovém území 
rozloženy tak, aby zachytily pokud možno všechny skupiny typ� geobiocén�, tedy 
rozmanitá stanovišt�. P�itom je kladen d�raz na založení paralelních ploch, tedy 
ploch s r�znou pokryvností k�ídlatky na témže typu stanovišt� i aktuální vegetace. 
Na všech plochách byl v dubnu zachycen jarní aspekt, na v�tšin� z ploch pak 
v �ervenci aspekt letní. Fytocenologické snímky jsou hodnoceny Braun-
Blanquetovou kombinovanou stupnicí abundance a dominance (MORAVEC 1994), 
upravenou profesorem A. Zlatníkem (ZLATNÍK 1976). Pro sledování vlivu likvidace 
k�ídlatky na fytocenózy je samoz�ejmým p�edpokladem, že budou fytocenologické 
snímky opakovány v dalších letech a sí� testovacích ploch bude podle pot�eb 
rozší�ena. Výsledky fytocenologického snímkování nejsou p�edm�tem tohoto 
�lánku. 

5 Výsledky mapování 
Mapování bylo zahájeno v roce 2007 s cílem zmapovat status quo (p�ed 

zahájením likvida�ních prací) a bude probíhat nejmén� v dalších dvou letech. 
Zpracování nam��ených dat v terénu a následná analýza v softwaru ArcInfo 9.2. 
umožnila vytvo�it �adu zajímavých výsledk� týkajících se nejen kvantifikace údaj� 
o rozší�ení k�ídlatky ve sledovaném území. Základní údaje, které mohla analýza 
ploch poskytnout, jsou údaje o vým��e ploch osídlené k�ídlatkou v�etn� 
pokryvnosti p�epo�tené na celkovou plochu jednotlivých chrán�ných území. 
Vým�ru ploch a pokryvnost uvádí Tab. 3 a 4. U PP Profil Morávky byly p�i 
terénním mapování nalezeny stopy p�edchozí chemické likvidace, k�ídlatka se zde 
vyskytuje bodov� a celková vým�ra k�ídlatky tvo�í necelé jedno procento celkové 
vým�ry PP. 

Tab. 3: Vým�ra k�ídlatky v EVL Niva Morávky 

Pokryvnost  Vým�ra v 
ha 

Podíl k�ídlatky na 
celkové ploše v % 

Podíl k�ídlatky na 
její celkové vým��e v 

% 
P�edchozí likvidace 0,54 0,1 0,7 
Pokryvnost do 10% 16,60 4,5 22,7 
Pokryvnost 10 – 50% 11,79 3,2 16,1 
Pokryvnost více než  50% 44,75 12,2 61,2 
Celková vým�ra k�ídlatky 73,14 19,9 100,0 
Vým�ra EVL Niva Morávky 367,36 100,0 - 
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Pozn. Hodnoty byly vypo�teny zpracováním v softwaru ArcInfo 9.2. z dat 
získaných v pr�b�hu terénního m��ení p�ístrojem GPS. V celkové vým��e k�ídlatky není 
zahrnuta p�edchozí likvidace. 

 
Tab. 4: Vým�ra k�ídlatky v NPP Skalická Morávka 

Pokryvnost Vým�ra v ha Podíl k�ídlatky na 
celkové ploše v % 

Podíl k�ídlatky na 
její celkové vým��e 

v % 
P�edchozí likvidace 0,45 0,4 0,8 
Pokryvnost do 10% 8,54 8,4 15,4 
Pokryvnost 10 – 50% 5,37 5,3 9,6 
Pokryvnost více než 50% 41,68 40,9 75,0 
Celková vým�ra k�ídlatky 55,58 54,5 100,0 
Vým�ra NPP Skalická Morávka 101,98 100,0 - 

Pozn. Hodnoty byly vypo�teny zpracováním v softwaru ArcInfo 9.2. z dat 
získaných v pr�b�hu terénního m��ení p�ístrojem GPS. V celkové vým��e k�ídlatky není 
zahrnuta p�edchozí likvidace. 

Analýza vým�ry ploch kolonizovaných k�ídlatkou ukazuje, že podíl porostu 
k�ídlatky na celkové ploše EVL Niva Morávky �iní 19,9%, u NPP Skalická 
Morávka dokonce 54,5%. Nižší podíl vým�ry u EVL je dán tím, že hranice EVL 
p�ekrývají i území PP Profil Morávky (které je tém�� bez k�ídlatky) a zárove� 
zahrnují kopce Skalickou Strážnici (438 m n. m.) a Vrchy (433 m n. m.), jež 
p�evyšují území nivy Morávky �ádov� o 100 výškových metr� a nejsou invazí 
k�ídlatky zasaženy. Z výsledk� dále vyplývá, že nejvyšší pokryvnost zahrnuje 
kategorie s pokryvností vyšší než 50% (75% celkové vým�ry k�ídlatky v NPP 
Skalická Morávka a 61,2% v EVL Niva Morávky). V terénu to znamená prakticky 
nepr�chodné území s totální dominancí tohoto invazního neofytu. Kategorie 
pokryvnosti 10 – 50% je zastoupena u obou chrán�ných území nejmén�, kategorie 
pokryvnosti mén� než 10% je druhou nej�etn�jší. Tato kategorie zahrnuje 
p�edevším mladší porost p�evážn� do vzr�stu 1 m výšky a území lehce zasažené 
invazí k�ídlatky. 

Dalšími zjišt�ními, nevyplývajícími p�ímo z m��ení GPS, ale z terénního 
pr�zkumu, je skute�nost, že aplikace herbicid� a zejména neopatrná aplikace bez 
následujícího managementu území (terénní kontrola území, p�ípadný další 
chemický zásah, osev p�vodními druhy) m�že vést k likvidaci i ostatních druh�. Na 
n�kterých stanovištích lokality EVL Niva Morávky, kde byla mezi lety 2004-2006 
likvidována k�ídlatka chemickou cestou, došlo nejenom k likvidaci samotné 
k�ídlatky, ale i ostatních druh�. První aplikace herbicidu nemusí být vždy úsp�šná a 
mohou vznikat nové degenerované formy k�ídlatky. Obdobn� však p�sobí i na 
druhy p�vodní, které jsou taktéž potla�eny �i vytvá�ejí také degenerované formy. 
Stanovišt�, kde byla k�ídlatka úsp�šn� potla�ena a není zde provád�n další 
management, rychle osídlují další invazní neofyty, zejména netýkavka žláznatá a 
netýkavka malokv�tá. 
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6 Záv�r 
Niva Morávky – jak divo�ící tok �eky a její zá�ez na spodním toku, tak okolní 

lužní lesy – je unikátní lokalita, což dokazuje oprávn�né vyhlášení p�írodní 
památky, národní p�írodní památky a návrh evropsky významné lokality, která 
zahrnuje a rozši�uje ob� výše zmi�ovaná chrán�ná území. Jak vyplývá z výsledk� 
GPS mapování invazních neofyt� a fytocenologického snímkování, je území velmi 
postiženo p�edevším porosty druh� rodu Reynoutria spp., v menší mí�e pak 
nep�vodních druh� rodu Impatiens spp. Likvidace k�ídlatek je tedy obhájitelná pro 
záchranu této jedine�né lokality, pokud ovšem bude pokra�ovat d�sledné sledování 
území pomocí zmi�ovaných metod. Po aplikaci herbicidu Roundup nemusí totiž 
dojít pouze k likvidaci k�ídlatek, ale také k ohrožení p�vodních druh� v�etn� druh� 
chrán�ných a ohrožených. Z výsledk� dosavadního šet�ení také plyne, že na niku, 
uvoln�nou likvidováním k�ídlatek, se mohou st�hovat další neofyty. Odpov�dné 
vyhodnocení d�sledk� likvidace k�ídlatky bude ovšem možné až po opakovaném 
šet�ení v dalších letech. 
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Obr. 1: Divo�ící tok Morávky 
Zdroj: www.life-moravka.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Obr. 2: Za�ízení PDA ASUS A639 

 

Obr. 3: Obrazovka za�ízení PDA se   
spušt�ným softwarem ArcPad  

 
 
 
 
 
 


