1. Národní přírodní památka Skalická Morávka
Řeka Morávka patří k posledním štěrkonosným tzv. divočícím tokům na území ČR. Větší část
toku je dnes chráněna. Pramen a horní tok leží v CHKO Beskydy. Morávka pramení
na severozápadním úbočí vrchu Sulov v nadmořské výšce 880 m, blízko hranice
se Slovenskem, v sousedství osady Bílý Kříž. Její tok je dlouhý 29,6 km a je
nejvýznamnějším přítokem řeky Ostravice, do které se vlévá u Frýdku-Místku.
Ve střední části byla vyhlášena národní přírodní památka Skalická Morávka. Ta představuje
přirozený, technicky málo upravený úsek toku řeky Morávky v říčním km 5,470 – 10,600
jako typické divočící a větvící se štěrkonosné řeky v oblasti západokarpatského flyše
v Podbeskydské pahorkatině.
V prostoru národní přírodní památky má tok charakter bystré podhorské říčky na rozsáhlých
štěrkových náplavech, typická je velká rozkolísanost průtoků. Řečiště je mělké a široké
řádově až stovky metrů. Štěrkové lavice různých šířek a mocností jsou od sebe odděleny
rameny vodního toku a ty vytvářejí místy mělčí a jinde hlubší tůně. Průběh jednotlivých
ramen se po každé povodni zcela zásadně změní a změní se také umístění, velikost a mocnost
štěrkových náplavů.

1. Široké štěrkovité koryto v místě u hranic mezi Skalicí a Raškovicemi.

2. Kamenitý úsek řeky v NPP.

3. Nová štěrková lavice po povodni v roce 2010.
V NPP Skalická Morávka je chráněn především typ větvení koryta do ramen v řečišti
s častým převrstvováním štěrkových nánosů a překládáním ramen. Jedná se o jeden
z posledních zbytků přirozeného divočícího toku ve štěrkových náplavech v České republice.
Tyto ekosystémy patří v České republice k velmi ohroženým. Jejich vznik a trvání je
podmíněno sedimentačním režimem toku s velmi proměnlivým průtokem a obnovováním

stále nových štěrkových náplavů. Pokud nedochází ke vzniku stále nových štěrkových
náplavů, lokalita postupně zaroste dřevinami a ekosystém, který je vázán na výslunná místa
na štěrcích, zanikne. Na tento velmi dynamický biotop jsou vázány doprovodné poříční
ekosystémy s populacemi vzácných či ohrožených druhů rostlin a živočichů.
Nejvýznamnějšími typy jsou štěrkové náplavy s židoviníkem německým, jasanovo-olšové
luhy a v okolí toku západo-karpatské dubohabřiny.

4. Kriticky ohrožený druh židoviník německý.
Na štěrkových náplavech se vyskytují dva kriticky ohrožené druhy květeny ČR - židoviník
německý z čeledi tamaryškovitých a drobná přeslička peřestá. Pro oba druhy je to jedna
z několika mála lokalit v ČR. Dále zde byly nalezeny silně ohrožené druhy přeslička zimní
a třtina pobřežní, z ohrožených druhů přeslička větevnatá, vrba šedá a vrba lýkovcová.
Zajímavé jsou i porosty olše šedé.
Území NPP Skalická Morávka je také unikátním biotopem řady vzácných a ohrožených druhů
živočichů. Je jediným místem výskytu marše Türkovy (marše – rovnokřídlý hmyz příbuzný
sarančím) v ČR. Štěrkové náplavy jsou významným biotopem také pro řadu druhů hmyzu
(zejména brouků) a pavouků (hlavně slíďáků). V řečišti Morávky se vyskytují kriticky
ohrožené druhy mihule potoční a rak říční a ohrožený druh vranka pruhoploutvá.

5. Ohrožený druh přeslička zimní.

6. Kvetoucí židoviník německý.

V okolí toku se vyskytují ohrožené druhy kuňka žlutobřichá a užovka obojková. Území také
představuje potenciální biotop pro vydru říční.
Za pozornost stojí i přizpůsobení některých dřevin dynamickým změnám. Jilmy, vrby
a topoly kvetou brzy na jaře a obrovské množství velmi lehkých létajících semen dozrává již
koncem května a počátkem června. Ihned na vhodných místech klíčí a do podzimu vyrostou
až do výšky 80 – 100 cm a ve štěrku je pevně drží mohutný a hluboký kořenový systém.
Při další jarní povodni větší rostliny přežijí i mírné převrstvení štěrkem a pískem a pokračují
v rychlém růstu. Pokud by drobná semínka čekala s vyklíčením až na jaro, byla by povodní
a zasypáním štěrkem zničena.

7. Štěrkový náplav porytý vegetací koncem června 2011 - rok po povodni. V popředí keř
židoviníku německého, který byl při povodni v roce 2010 zcela převrstven štěrkem. Ihned
po povodni začaly ze zasypaného keře vyrůstat nové výhony.
Ekosystémy v NPP Skalická Morávka patří k jedněm z nejohroženějších a nejcitlivějších.
Zásadní ohrožení představuje regulace vodního toku a neobnovování štěrkových náplavů,
jejichž zachování je již v současnosti ohroženo nedostatkem přísunu splavenin z horního toku
řeky Morávky. Splaveninový režim Morávky je potlačen především přehradou Morávka
a jezem ve Vyšních Lhotách.
Neobnovování štěrkových náplavů má zas následek zarůstání ploch štěrků dřevinami,
převážně druhy měkkého luhu (vrby, topoly). V zástinu dřevin nejsou světlomilné druhy,
vázané na otevřená plně osluněná stanoviště štěrkových náplavů, přežít. Proto je důležitá
jejich neustálá obnova.

8. Štěrkový náplav koncem června se semenáčky vrb a rozrazilem drchničkovitým.

9. Semenáčky vrb v předjaří, které vyklíčily v létě předchozího roku.

10. Podél hlavního řečiště jsou časté mělké tůně, mělká klidná voda je místem rozmnožování
obojživelníků a úkrytu rybího plůdku.

11. Hojnější křídlatka japonská

12. Méně rozšířená křídlatka sachalinská.
Značné ohrožení představují také rekreační aktivity, eutrofizace (=nadměrný přísun živin
z okolí) a šíření invazivních druhů rostlin, zejména křídlatek (k. japonská, k. sachalinská
a k. česká), ale například i netýkavky žláznaté a třapatky dřípené. Na záchranu lužních
stanovišť v okolí řeky Morávky se v posledních letech porosty křídlatek intenzívně ničí.
Cílem je zlikvidovat jejich výskyt v celém povodí řeky. Teprve budoucnost ukáže, bude-li
tento cíl naplněn.

Popis z informačního systému ochrany přírody
Kategorie ochrany: Národní přírodní památka
Charakter:
Ojedinělý geomorfologický typ větvení říčního koryta tzv. divočící tok,
jedná se o poslední takový úsek v ČR.
Katastrální území: Dobrá u Frýdku-Místku, Nižní Lhoty, Nošovice, Raškovice, Skalice
u Frýdku-Místku, Vyšní Lhoty
Výměra:
101,9806 ha
Nadmořská výška: 336 – 380 m n. m.
Vyhlášeno:
2007

Kudy tam
Lokalita zahrnuje říční koryto Morávky a doprovodné lužní lesy v úseku, který začíná asi 700
m pod jezem ve Vyšních Lhotách a končí v Nošovicích, zhruba v úrovni pivovaru. Území
národní přírodní památky lze pozorovat z několika dobře přístupných míst. Nejlépe přístupná
jsou místa na levém (Skalickém) břehu.

GPS:

počátek
konec
nejlepší vyhlídka:
lávka Záhoří
lávka Raškovice

49°37'42"N, 18°27'15"E
49°39'40"N, 18°25'21"E
49°38'18"N, 18°26'23"E
49°38'52"N, 18°25'42"E
49°38'04"N, 18°26'53"E

Doprava:
Autobus:

Auto:
Pěšky:

Městská linka č. 8 do zastávky „Skalice-kostel“, od kostela lze sejít okolo
hřbitova po trase naučné stezky k břehu Morávky na Kamenci, a odtud vede
po okraji NPP pěšina až na Záhoří, nebo touto linkou až do zastávky „SkaliceZáhoří“, odtud asi 150 m zpět a vpravo u tabule č. 10 naučné stezky vede přes
řeku pěší lávka do Nižních Lhot. Také lze ze Záhoří pokračovat po silnici
směrem na Raškovice. Lze použít i příměstskou linkou směr Raškovice-Ondráš
do zastávek „Raškovice-Klimánek“ a „Raškovice-U Stříže“. Vlevo od silnice
je řada dobře přístupných míst, v blízkosti zastávky U Stříže vede pěší lávka
přes řeku do Vyšních Lhot.
Silnicí z Frýdku-Místku do Raškovic přes Skalici. U cedule označující počátek
obce Raškovice a u kapličky se silnice přibližuje bezprostředně k řece v místě
nejvyvinutějších štěrkových náplavů (po levé straně).
Z Frýdku-Místku vedou po obou březích řeky Morávky až k NPP pěšiny, ale
všechny končí v úrovni Skalice-Záhoří a odtud je nutné jít dále po silnici
Skalice - Raškovice. Na počátku Záhoří lze také přejít lávku do Nižních Lhot,
kde vede dále proti toku pěšina podél pravého břehu řeky.

