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Anotace 

V rámci této bakalářské práce jsou řešeny možnosti obnovy a realizace 

malých vodních ploch (tůní) pro podporu populací obojživelníků (zejména čolka 

velkého) na území přírodní památky a evropsky významné lokality Heřmanický 

rybník. Hlavním cílem je zpracovat a definovat obecná východiska této 

problematiky a shromáždit základní spektrum podkladů nezbytných pro zpracování 

konkrétního projektu realizace obnovy malých vodních ploch na území předmětné 

přírodní památky. 

 
Klíčová slova: tůně, Heřmanický rybník, obojživelníci, čolek velký 

 

 

 

 

Summary 

This bachelor´s thesis sloves possibilities of restoration and creation 

of pools for support of amphibian populations (especially Northern Crested Newt) 

in the nature monument and Site of Community Importance Hermanicky rybnik. 

Main object of this work is to prepare and to define general starting points of this 

issue and to gather fundamnetal materials which are necessary to make the project 

oriented on realization of restoration and creation pools in the nature monument 

Hermanicky rybnik. 

 

Keywords: pools, Hermanicky rybnik, amphibians, Northern Crested Newt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obsah 

1. Úvod .................................................................................................................................... 1 

2. Popis zájmové lokality ........................................................................................................ 3 

2.1 Poloha ............................................................................................................................... 3 

2.2 Geomorfologie .................................................................................................................. 3 

2.3 Geologie ............................................................................................................................ 4 

2.4 Pedologie .......................................................................................................................... 4 

2.5 Hydrologie ........................................................................................................................ 4 

2.6 Klimatologie ..................................................................................................................... 5 

2.7 Fytogeografie .................................................................................................................... 5 

2.8 Zoogeografie ..................................................................................................................... 6 

2.9 Územní ochrana přírody ................................................................................................... 6 

3. Specifikace problémů .......................................................................................................... 8 

3.1 Problematika nezbytnosti podpory populací obojživelníků ve vztahu k jejich aktuálnímu 

stavu na zájmové lokalitě ....................................................................................................... 8 

3.2 Problematika nezbytnosti podpory populací obojživelníků ve vztahu k aktuálnímu stavu 

malých vodních ploch na zájmové lokalitě .......................................................................... 10 

4. Principy řešení (technické, legislativní) ............................................................................ 13 

4.1 Obecné zásady řešení obnovy malých vodních ploch s ohledem na ekologické nároky 

zájmových druhů .................................................................................................................. 13 

4.2 Obecné zásady technického řešení obnovy malých vodních ploch ................................ 16 

4.3 Obecné zásady legislativního řešení obnovy malých vodních ploch ............................. 33 

5. Návrh varianty řešení pro zájmovou lokalitu .................................................................... 34 

5.1 Specifika návrhu řešení ve vztahu k podmínkám na zájmové lokalitě ........................... 34 

5.2 Návrh konkrétních ploch vhodných k obnově či realizaci malých vodních ploch v rámci 

zájmového území .................................................................................................................. 36 

6. Odhad ekonomických nákladů .......................................................................................... 48 

6.1 Odhad nákladů opatření realizovaných na zájmové lokalitě .......................................... 48 

6.2 Možnosti financování opatření realizovaných na zájmové lokalitě ............................... 49 

7. Závěr ................................................................................................................................. 52 

Seznam použité literatury ......................................................................................................... 54 

Seznam obrázků ....................................................................................................................... 57 

Seznam tabulek ........................................................................................................................ 58 

 



Lenka Řondíková: Možnosti obnovy malých vodních ploch pro podporu populací 

obojživelníků na území přírodní památky Heřmanický rybník 
 

1 

2015  

1. Úvod 

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit aktuální možnosti obnovy a realizace 

malých vodních ploch (tůní, mokřadů) pro podporu populací obojživelníků na území 

přírodní památky Heřmanický rybník. 

Zdejší mokřadní biotopy, zejména malé vodní plochy (tůně), poskytují vhodné 

prostředí pro trvalý výskyt populací obojživelníků, z nichž nejvýznamnější je čolek velký 

(Triturus cristatus) – právě díky přítomnosti silné populace tohoto druhu bylo území 

zařazeno mezi tzv. evropsky významné lokality v rámci evropské soustavy chráněných 

území NATURA 2000 a roku 2013 vyhlášeno za přírodní památku. Tato chráněná území 

byla zřízena zejména s cílem zajistit udržení tamější populace evropsky významného druhu 

– čolka velkého v příznivém stavu z pohledu zájmů ochrany přírody. Povinnost realizovat 

péči o evropsky významné lokality a přírodní památky je zákonem č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů [28], uložena Krajskému úřadu 

Moravskoslezského kraje, který by měl, jakožto příslušný orgán ochrany přírody, vhodným 

ochranářským managementem splnění tohoto cíle zajistit. S ohledem na velký potenciál 

zájmového území z hlediska možnosti existence vhodných biotopových podmínek 

pro čolka velkého a obojživelníky obecně, je za předpokladu aktivního managementového 

přístupu reálným cílem navýšení velikosti populace čolka velkého do roku 2021 minimálně 

na dvojnásobek oproti stávajícímu stavu [3]. 

Ačkoli lze v zájmovém území v současnosti označit stav populace čolka velkého 

a dalších druhů obojživelníků obecně za příznivý, je možné vysledovat jednoznačný trend 

vedoucí k postupnému zhoršování tohoto stavu. Lokalita je značně ohrožována nežádoucí 

sukcesí, tj. zejména postupným zazemňováním a zarůstáním stávajících tůní. Některé dílčí 

lokality v rámci přírodní památky, které byly v minulosti známy hojným výskytem 

obojživelníků, v současné době v důsledku sukcesních procesů zanikají, nebo již zanikly 

úplně. 

Pro udržení populací obojživelníků na lokalitě i do budoucna bude proto nezbytné 

navrhnout a realizovat opatření za účelem podpory jejich příznivého stavu. Pro zajištění 

prosperujících silných populací obojživelníků a zejména čolka velkého, který je hlavním 

předmětem ochrany, bude nutné zvýšit plošné zastoupení mokřadních biotopů s volnou 
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vodní hladinou, tj. jednak přikročit k obnově ploch, na kterých se čolek velký v minulosti 

prokazatelně vyskytoval, avšak v důsledku probíhající sukcese již v současnosti svými 

biotopovými podmínkami tomuto druhu nevyhovují, a rovněž započít s budováním tůní 

zcela nových na vhodných místech. 

Výstupem této bakalářské práce je ideový záměr budoucího projektu realizace 

obnovy malých vodních ploch za účelem podpory populací obojživelníků na území 

předmětné přírodní památky, který bude realizován Krajským úřadem Moravskoslezského 

kraje v rámci péče o toto zvláště chráněné území.  Konkrétní projekt bude na základě takto 

tohoto ideového záměru možné vypracovat následně v rámci navazující diplomové práce 

(Projekt obnovy malých vodních ploch pro podporu populací obojživelníků na území 

přírodní památky Heřmanický rybník).  
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2. Popis zájmové lokality 

2.1 Poloha 

Zájmová lokalita se nachází na území obcí Ostrava (k. ú. Heřmanice, Hrušov), 

Bohumín (k. ú. Nový Bohumín, Pudlov, Vrbice nad Odrou, Záblatí u Bohumína) 

a Rychvald (k. ú. Rychvald). Celková výměra lokality činí cca 490 ha.  

 

Obrázek 1: Vymezení zájmové lokality 

2.2 Geomorfologie 

Zájmová lokalita leží v pravobřežní nivě řeky Odry. Patří do celku Ostravská pánev, 

okrsků Ostravská niva a Orlovská plošina. Území se nachází v nadmořské výšce 

201 až 239 m [1]. 
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2.3 Geologie 

Z regionálně geologického členění spadá oblast ke karpatské neogénní (třetihorní) 

předhlubni. Usazeniny představují fluviální (říční) a deluviofluviální (svahově-říční) 

sedimenty holocenního stáří (povodňové hlíny, jíly, písčité jíly a štěrky) a eolické 

sedimenty z období pleistocénu (spraše a sprašové hlíny) [2]. 

2.4 Pedologie 

 Na zájmové lokalitě jsou vyvinuty glejové fluvizemě, gleje a močálové půdy 

na zamokřených plochách, na umělých navážkách pokrývají povrch nevyvinuté 

antropogenní půdy. Profil je tvořen navážkami různého materiálu, odvalovou hlušinou, 

stavební sutí apod., které většinou přesahují mocnost 2 m. Svrchní část terénu do 0,5 m 

představují písčité, slabě jílovité hlíny s bohatým prokořeněním [3]. 

2.5 Hydrologie 

Zájmovou lokalitu tvoří pět rybníků (Heřmanický rybník, Lesník, Figura, Nový stav 

a Záblatský rybník) s navazujícími mokřadními plochami. Největší z rybníků, Heřmanický 

rybník, slouží od roku 1972 jako dávkovací nádrž slaných důlních vod. S tím souvisí 

i specifické složení rybniční vody – částečně má původ v bádenských vodoplynonosných 

horizontech, které se nacházejí v pískovcových polohách miocénních pelitických souvrství 

a bazálních klastik. Tyto vody jsou proto silně mineralizované, typu Na-Cl až Na-K-Cl, 

a je pro ně charakteristický zvýšený obsah bóru a jódu. Část objemu je tvořena 

povrchovými technologickými vodami z dolů a výluhy z přilehlých hald a navážek odpadů 

různého charakteru [4]. Maximální salinita nádrže v letech 2003–2004 činila 2,63 mg/l [5]. 

Územím protékají dva vodní toky – Vrbická Stružka (číslo hydrologického pořadí 

204580000100, kaprové vody), která odvádí zasolenou vodu z Heřmanického rybníka 

přímo do řeky Odry, a Bohumínská stružka (číslo hydrologického pořadí 204640000100, 

kaprové vody), která napájí rybník Lesník, Figuru, Nový stav a Záblatský rybník. 

Do Nového stavu ústí také drobný vodní tok Bystřinka.  
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Obrázek 2: Největší z rybníků soustavy v zájmové lokalitě - Heřmanický rybník; 

foto: L. Řondíková, červen 2014 

2.6 Klimatologie 

Zájmová lokalita leží v mírné teplé klimatické oblasti M10, která je charakterizována 

dlouhým teplým a mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým 

jarem a mírně teplým podzimem a krátkou mírně teplou a velmi suchou zimou s krátkým 

trváním sněhové pokrývky (průměrně 50 až 60 dní za rok). Průměrná roční teplota 

vzduchu se pohybuje nejčastěji v rozmezí 7,5 až 8,5 °C a průměrný roční úhrn 

atmosférických srážek dosahuje 600 až 700 mm [6]. 

2.7 Fytogeografie 

Dle fytogeografického členění náleží zájmová lokalita do oblasti mezofytika 

v obvodu Karpatské mezofytikum a okresu 83 Ostravská pánev [7]. Dle klasifikace 

Katalogu biotopů České republiky [8] jsou na lokalitě zastoupeny přirozené eutrofní vodní 

nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition, vlhkomilná vysokobylinná 
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lemová společenstva nížin, extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, 

Brachypodio-Centaureion nemoralis), dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, smíšené 

jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae), smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus 

laevis), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) podél velkých řek atlantské 

a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) [9]. 

2.8 Zoogeografie 

Ze zoogeografického hlediska spadá zájmová lokalita do Pooderského bioregionu 

polonské podprovincie [7]. Území je známo jako jedna z nejvýznamnějších 

ornitologických lokalit v České republice. Leží na jedné z hlavních migračních tras ptáků. 

V kombinaci se zachovalým mokřadním ekosystémem s rozsáhlými rákosinami (více než 

100 ha) tvoří významnou hnízdní lokalitu. Kvalitní mokřadní biotopy poskytují také 

vhodné prostředí pro trvalý výskyt obojživelníků. Doposud bylo v rámci lokality popsáno 

12 druhů vířníků (Rotifera), 12 druhů lupenonožců (Branchiopoda), 4 druhy buchanek 

(Cyclopoida), 12 druhů lasturnatek (Ostracoda), z hmyzu (Insecta) jen u vážek (Odonata) 

28 druhů, denních motýlů (Rhopalocera) 31 druhů a rovnokřídlých (Orthoptera) 15 druhů. 

Dále pak 37 druhů plžů (Gastropoda) a 2 druhy mlžů (Bivalvia). Obratlovci jsou 

zastoupeni nejméně 331 taxony, mezi nimiž jasně dominují ptáci (Aves) s 257 druhy; dále 

bylo na lokalitě doposud zjištěno 27 druhů ryb (Actinopterygii), 12 taxonů obojživelníků 

(Amphibia), 5 druhů plazů (Reptilia) a 30 druhů savců (Mammalia) [3].  

2.9 Územní ochrana přírody 

Z hlediska územní ochrany přírody pojímá lokalita níže uvedené formy ochrany: 

I. na evropské úrovni: 

- evropsky významná lokalita CZ0813444 Heřmanický rybník stanovená 

nařízením vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví seznam evropsky významných 

lokalit (nařízení zrušeno, nahrazeno nařízením vlády č. 318/2013 Sb., kterým 

se stanoví seznam evropsky významných lokalit);  

předmět ochrany: evropsky významný druh čolek velký; 
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- součást ptačí oblasti CZ0811021 Heřmanský stav – Odra – Poolší, vymezené 

nařízením vlády č. 165/2007 Sb. ze dne 4. 6. 2007, o vymezení Ptačí oblasti 

Heřmanský stav-Odra-Poolší;  

předmět ochrany: populace bukáčka malého (Ixobrychus minutus), ledňáčka říčního 

(Alcedo atthis) a slavíka modráčka (Luscinia svecica) a jejich biotopy; 

II. na národní úrovni: 

- přírodní památka Heřmanický rybník, vyhlášená Nařízením Moravskoslezského 

kraje č. 2/2013 ze dne 4. 6. 2013, o zřízení přírodní památky Heřmanický rybník 

a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejich bližších ochranných podmínek; 

předmět ochrany: čolek velký. 

 

 

Obrázek 3: Územní ochrana přírody v rámci zájmové lokality 
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3. Specifikace problémů 

3.1 Problematika nezbytnosti podpory populací obojživelníků ve vztahu 

k jejich aktuálnímu stavu na zájmové lokalitě 

Podpora populací obojživelníků je obecně v současnosti jedním ze stěžejních 

úkolů praktické ochrany přírody. Ve Střední Evropě jsou obojživelníci považováni 

za jednu z nejohroženějších živočišných skupin. Od 50. let 20. stol. jsou pozorovány jejich 

alarmující úbytky. Mnoho dříve hojných druhů utrpělo velké ztráty početního stavu, 

postupně mizí i celé populace. Ještě poměrně nedávno souvislý areál rozšíření některých 

obojživelníků se postupně tříští. Evropské druhy jsou ohroženy z 58 %. V České republice 

je v různém stupni ohroženosti 90 % druhů. I když je stupeň ohrožení jednotlivých druhů 

v různých krajích odlišný, je třeba si uvědomit, že obojživelníků v naší přírodě stále ubývá, 

a pokud se okamžitě aktivně nepřistoupí k jejich soustavné ochraně, mohou některé druhy 

vymizet úplně a jiné se budou vyskytovat pouze v izolovaných, málo životaschopných 

populacích [11]. Přesná kvantifikace procesu úbytku populací v měřítku našeho státu je 

však stejně obtížná jako v měřítku celého světa [12,13].  

Přístup k praktické ochraně obojživelníků prošel v období několika posledních 

desetiletí ve světě i u nás mnoha názorovými změnami. Starší koncepce přístupu běžná 

v celé Evropě vysvětlovala ohrožení a vymírání druhů různých skupin organismů včetně 

obojživelníků jejich závislostí na nenarušeném a neměnném prostředí bez vlivů člověka. 

Z úbytku populací obojživelníků se proto paušálně obviňoval člověk, kultura a civilizace. 

Podle této představy obojživelníci ustupují tou měrou, jakou je modernizována krajina. 

O údajné stabilitě nerušené přírody se soudilo, že umožňovala citlivým, fyzicky křehkým 

obojživelníkům přežít. Naopak moderní krajina bývá charakterizována jako silně 

dynamická. Staré biotopy jsou narušovány i zcela ničeny a nahrazovány novými, což dle 

tohoto staršího přístupu obojživelníkům vadí. Současný přístup vyplývá z posunu 

ve vědeckých i praktických výzkumech v posledních desetiletích. Je založen především 

na mnohaletém pozorování jednotlivých druhů a na podrobné analýze jejich reakcí 

na prostředí. Lze jej shrnout do těchto bodů, které jsou zároveň kritikou předešlého 

přístupu:  
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1) Obojživelníci, spolu s mnoha dalšími organismy, vyžadují prostředí proměnlivé 

v prostoru (tj. mozaikovité) i v čase (tj. dynamické), nikoli jeho časovou a prostorovou 

neměnnost. Důležité je střídání etap disturbancí (narušení prostředí za vzniku nových ploch 

v počáteční fázi sukcese) a následného vývoje takových ploch (zarůstání).  

2) Takto proměnlivé prostředí existovalo v krajině vždy bez ohledu na to, zda 

příčinou proměnlivosti byly spíše přírodní či spíše lidské vlivy.  

3) Přetrvání přírodních kvalit krajiny včetně rozvoje početných a druhově bohatých 

populací obojživelníků nezávisí na kvantitě (tj. intenzitě a četnosti) lidských vlivů, ale 

na tom, které konkrétní vlivy se projevují, jak jsou vzájemně skloubeny a načasovány. 

Konzervativní a restriktivní metody ochrany v čele s bezzásahovým režimem 

ekosystémů tedy nejsou vhodnou metodou záchrany druhové diverzity a velikosti populací 

obojživelníků [14]. 

Zájmová lokalita je jedním z nejvýznamnějších území z hlediska výskytu 

obojživelníků v rámci Moravskoslezského kraje. Z výsledků provedených terénních 

šetření a batrachologických inventarizačních průzkumů vyplývá, že na zájmové lokalitě 

se vyskytují vhodné podmínky pro trvalý výskyt několika druhů této živočišné skupiny. 

V rámci batrachologické inventarizace realizované v roce 2010 zde byla prokázána 

přítomnost osmi druhů: čolka obecného (Lissotriton vulgaris), čolka velkého (Triturus 

cristatus), kuňky obecné (Bombina bombina), ropuchy obecné (Bufo bufo), rosničky zelené 

(Hyla arborea), skokana ostronosého (Rana arvalis), skokana skřehotavého (Pelophylax 

ridibundus) a skokana zeleného (Pelophylax esculentus) [10].  

S ohledem na definovaný předmět ochrany přírodní památky (a zároveň 

i evropsky významné lokality) Heřmanický rybník je v případě zájmové lokality 

jednoznačnou prioritou podpora populace čolka velkého. Batrachologická 

inventarizace prokázala, že aktuální početnost čolka velkého na zájmové lokalitě je 

relativně příznivá, avšak její vývoj bude silně závislý na budoucí údržbě biotopů, které se 

aktuálně silně zazemňují. Odhadovaná velikost populace v zájmové lokalitě dle této 

inventarizace činí nižší stovky jedinců. 

Povinnost zajišťovat péči o zájmovou lokalitu, která je evropsky významnou 

lokalitou a zvláště chráněným územím, s cílem udržet příznivý stav populací čolka velkého 

na lokalitě v příznivém stavu z hlediska ochrany i do budoucna, je zákonem 
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č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů [28], uložena 

příslušnému orgánu ochrany přírody, kterým je v tomto případě Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje. Naplnění této zákonné povinnosti se za současného vývoje 

v území neobejde bez aktivního managementu podpory populace tohoto druhu, 

spočívajícího zejména v realizaci obnovy malých vodních ploch (tůní), které jsou klíčovým 

biotopem tohoto druhu. 

3.2 Problematika nezbytnosti podpory populací obojživelníků ve vztahu 

k aktuálnímu stavu malých vodních ploch na zájmové lokalitě 

Aktuální stav malých vodních ploch na lokalitě byl prověřován v roce 2010 

v rámci batrachologické inventarizace [10]. V rámci zájmové lokality bylo touto 

inventarizací vymezeno celkem 31 dílčích vodních ploch, jejichž charakteristika je 

uvedena ve výsledcích inventarizace spolu se zjištěnými druhy obojživelníků. V zájmové 

lokalitě byla identifikována velká škála různých biotopů, s tím, že převládají dva základní 

typy, a to:  

1) hlubší vodní plochy s porosty rákosu a orobince; 

2) mokřady v různých stádiích zazemnění.  

Čolek velký byl na zájmové lokalitě v rámci inventarizace zjištěn na šesti níže 

uvedených plochách (viz obrázek 4): 

1. Tůň u lesa: hluboká tůň obklopená dřevinami, zjištěná početnost - 2 až 6 ex.  

2. Lesní tůň: hluboká tůň ukrytá v lese, zjištěná početnost - 1 ex. 

3. Příkop u cesty: plocha je bez vodní vegetace, zjištěná početnost - 3 až 6 ex. 

4. Tůň s rákosinami a orobincem úzkolistým (Typha angustifolia) zčásti zarostlá lesem: 

pokryvnost lesa je cca 20 %, litorální vegetace 80 %, čolek velký se zde vyskytuje 

v tůni i zavodněných rákosinách, zjištěná početnost - 3 ex. 

5. Tůň s rákosinami a orobincem úzkolistým zčásti zarostlá lesem: pokryvnost lesa je 

cca 20 %, litorální vegetace 80 %, čolek velký se zde vyskytuje v tůni i zavodněných 

rákosinách, zjištěná početnost - 60 ex. 

6. Lesní tůň na okraji rybníka: čolci pozorováni kolem okraje tůně, zjištěná početnost – 

12 ex, početnost bude pravděpodobně vyšší. 
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Na základě výsledků této inventarizace lze aktuální stav zájmové lokality z pohledu 

existence vhodných biotopů pro čolka velkého označit za postupně se zhoršující. Negativní 

vliv představuje zejména zazemňování mokřadních stanovišť během přirozeného 

sukcesního procesu, s čímž souvisí oslabování početnosti populací mokřadních druhů 

živočichů zánikem jejich míst k rozmnožování. Tento proces je patrný zejména 

na několika dílčích lokalitách, kde byl čolek velký dříve zjištěn, aktuálně se zde však 

pravděpodobně již nevyskytuje (viz obrázek 5).  

 

 

Obrázek 4: Vymezení ploch s aktuálně prokázaným výskytem čolka velkého 
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Obrázek 5: Vymezení ploch s dřívějším výskytem čolka velkého  
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4. Principy řešení (technické, legislativní) 

4.1 Obecné zásady řešení obnovy malých vodních ploch s ohledem 

na ekologické nároky zájmových druhů 

Při návrhu konkrétní formy obnovy malých vodních ploch, resp. obecně 

jakéhokoli opatření na podporu populací obojživelníků, je prvotním východiskem 

pro nalezení efektivního řešení dobrá znalost ekologických nároků těch zájmových 

druhů, pro které zásahy na podporu populací realizujeme. Pokud management necílíme 

výhradně na podporu jediného specifického druhu, je zásadní podmínkou existence trvale 

vysoké diverzity druhů obojživelníků na lokalitě přítomnost pestré mozaiky různě 

starých biotopů, tj. biotopů v různém stádiu sukcesního vývoje. Optimum výskytu 

většiny našich druhů obojživelníků je vázáno na stanoviště nově vzniklá, mladá nebo 

zmlazená disturbancí. Jakmile sukcese, tedy zejména postupné zarůstání biotopu vegetací, 

dospěje do určitého stádia, populace mnoha našich druhů počínají slábnout a druhové 

spektrum se zmenšuje [14]. Následující tabulka 1 popisuje zjednodušenou formou schéma 

vývoje nádrže od počáteční disturbance přes optimum diverzity až po její závěrečné 

snížení. Toto schéma platí zejména pro menší a střední nádrže o velikosti vodní plochy 

od jednoho aru po jeden hektar. Je potřeba zdůraznit, že toto schéma není absolutně 

platným pravidlem, vazba některých druhů obojživelníků na vývoj biotopů totiž nemusí 

být tak striktní (upraveno dle [14]).  

Tabulka 1: Vazba obojživelníků na jednotlivá sukcesní stádia (fáze zarůstání nádrží) 

Stadium Stupeň vývoje biotopu Zastoupení druhů 

I 
Holá nádrž bez vegetace - iniciální 

stádium 

Kuňka žlutobřichá, ropucha krátkonohá, ropucha zelená, 

rosnička zelená, "malí" čolci, čolek horský, mlok 

skvrnitý 

II 
Počínající zarůstání vodními 

rostlinami 

Dominují "malí" čolci a čolek horský, objevují se první 

"velcí" čolci; prosperuje kuňka žlutobřichá, ropucha 

krátkonohá, ropucha zelená a rosnička zelená; objevuje 

se kuňka obecná a blatnice; první ropuchy obecné, 

skokan štíhlý, případně skokan hnědý a skokan 

skřehotavý; mlok začíná ustupovat 
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III 

Rozvinutá bahenní a vodní vegetace 

od břehu (např. rákosiny) po větší 

hloubky (ponořené vodní rostliny) 

Čolci setrvávají, jen čolek hranatý a karpatský pomalu 

ustupují; mizí ropucha krátkonohá a mlok; kuňka 

žlutobřichá, ropucha zelená a rosnička ještě přetrvávají, 

ale již jsou na ústupu; dominuje kuňka obecná, blatnice, 

ropucha obecná, skokan štíhlý, skokan hnědý; vyskytují 

se vodní skokani (především skokan skřehotavý, 

případně i skokan zelený) a objevují se první skokani 

ostronosí a krátkonozí 

IV 

Silný zárůst - vegetace převažuje 

nad volnou hladinou a volným 

vodním slupcem 

Setrvávají "velcí" čolci, z "malých" pouze čolek obecný; 

ubývá kuňka obecná, blatnice a skokan hnědý a štíhlý; 

většinou mizí čolek horský, kuňka žlutobřichá, ropucha 

zelená a často i rosnička; ropucha obecná a skokan štíhlý 

přežívají; dominují vodní skokani (zejména skokan 

krátkonohý) a skokan ostronosý 

V 

Nádrž zcela porostlá vegetací, 

téměř bez volného vodního sloupce 

a hladiny 

Přežívají "velcí" čolci a skokani, ale skokan hnědý 

většinou již mizí, stejně jako skokan skřehotavý a štíhlý, 

případně i zelený 

VI 
Z nádrže zbývá vlhčina zatopená 

jen krátce po deštích a v zimě 

Larvy se zde už nemohou vyvíjet, ale je to příležitostné 

místo k úkrytu, zvlhčení a lovu pro většinu druhů 

obojživelníků 

Vysvětlivky: "malí" čolci: č. obecný, č. hranatý, č. karpatský; "velcí" čolci: č. velký, č. dravý, č. dunajský 

Obnova a management malých vodních ploch pro podporu obojživelníků 

v chráněných územích, jejichž předmět ochrany je druhově konkrétně specifikován, 

by měla být zacílena zejména na podporu tohoto konkrétního druhu. Podle znalosti 

rozčlenění lokality na jednotlivé biotopy a konkrétního rozmístění jedinců (populací) druhu 

našeho zájmu můžeme management více cílit a v každé části lokality jej provádět odlišným 

způsobem právě v závislosti na konkrétním výskytu a maximalizovat tak pozitivní efekt 

na lokalitu jako celek. V případě zájmové lokality je prioritou podpora populace čolka 

velkého.  

Čolek velký je řazen mezi tzv. „velké čolky“, kteří obecně preferují hlubší 

a rozsáhlejší vodní plochy než druhy menší velikosti, které jsou vázány na vodu méně [14]. 

Všechny druhy čolků se dokážou poměrně plasticky přizpůsobit lokálním podmínkám 

[22]. Žije zejména v rybnících, tůních, jezírkách v lomech, hlinících a pískovnách, vzácněji 

i v zatopených příkopech podél cest, závlahových kanálech, požárních nádržích 

a ve vybetonovaných koupalištích s dostatečnou potravní nabídkou. Na jaře (v nižších 

polohách již od druhé dekády března) se vyskytují ve vodě, kde dochází k páření a kladení 

vajíček. Dospělí čolci setrvávají ve vodě (tzv. vodní fáze života) přibližně čtyři až pět 

měsíců. Pak vodu opouštějí a žijí na souši pod kameny, padlým dřevem, v mechu a dalších 

zemních úkrytech, ať již v lese či mimo les. Jejich akční rádius (vzdálenost putování 



Lenka Řondíková: Možnosti obnovy malých vodních ploch pro podporu populací 

obojživelníků na území přírodní památky Heřmanický rybník 
 

15 

2015  

od vody) je cca do 400 m, ale ve výjimečných případech bylo zaznamenáno 900 m 

a v jednom případě až 1290 m. Z vajíček se zhruba po 1–2 týdnech (záleží na teplotě vody) 

líhnou larvy, které se živí planktonem, drobnými bezobratlými, zoobentosem atp., 

a přibližně po třech, čtyřech i více měsících metamorfují. Část populace zimuje v zemních 

úkrytech: puklinách skal, sutích, opuštěných norách savců, ve sklepích apod., zbylá část 

na dně vodních nádrží zahrabána v bahně a detritu [15]. 

Vzhledem k silné vazbě tohoto druhu na vodní prostředí je hlavním rizikovým 

faktorem redukce počtu mokřadů a snižování kvality jejich prostředí. Čolci jsou obzvlášť 

citliví na odstranění příbřežních porostů [14]. 

 

Obrázek 6: Čolek velký – a) dospělec (samec); b) dospělec (samice); c) larva; zdroj:[18] 

Základní parametry vývojové dynamiky a biotopové preference čolka velkého 

vyjadřuje v přehledné formě tabulka č. 2 (upraveno dle [14]): 

Tabulka 2: Vývojová dynamika a biotopové preference čolka velkého 

Potrava 

Potrava dospělců Potrava larev 

  zooplankton, bentos, hmyz 

spadlý na hladinu 

drobný plankton, později 

hrubší plankton a bentos 

Rozmnožování a metamorfóza obojživelníků (měsíce) 

kladení vajíček  

(larev) 

metamorfóza  

(trvalé vody) 

Metamorfóza 

(periodické vody) 
poznámka k vývoji larev 

(III) IV-V (VI) VIII-IX (X) (VII) VIII (IX) někdy přezimují 

Biotopové preference (pozn. tučně - více preferované biotopy) 

nároky na obsah živin ve 

vodě 
velké nádrže malé nádrže Toky 

(oligotrofní)  

mezotrofní-eutrofní 

rybníky, zanedbávaná 

koupaliště, požární nádrže 

tůně, jezírka v lomech a 

pískovnách, zvodnělé 

tankodromy 

Neobývá 
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4.2 Obecné zásady technického řešení obnovy malých vodních ploch 

Při řešení otázky volby konkrétní formy obnovy malých vodních ploch na určité 

lokalitě v první řadě zvažujeme, zda budeme tuto obnovu realizovat: 

1) formou asanačního zásahu na stávajících vodních plochách v pokročilých stádiích 

sukcese (zazemnění), nebo  

2) vytvořením zcela nových vodních ploch.  

Pokud to místní poměry dovolují, je obecně vhodné upřednostnit variantu 2), tj. vytvořit 

malé vodní plochy zcela nové a ty stávající v různém stádiu zazemnění neobnovovat, 

anebo obnovit pouze část z nich. Hlavním důvodem pro volbu této varianty je skutečnost, 

že ponecháním stávajících starých vodních ploch usnadníme a urychlíme kolonizaci 

organismů do ploch nově budovaných. Mimo to i na zazemněné plochy je vázána řada 

jiných druhů, a proto jejich zachováním omezíme riziko zániku nebo poškození jejich 

prostředí. Zásadní pozitivní přínos tohoto přístupu z pohledu vlivu na diverzitu druhů pak 

tkví v tom, že zachováme širokou nabídku biotopů pro co nejširší spektrum organismů 

od nově vybudovaných nádrží vhodných pro druhy raně sukcesních stádií až po druhy 

vyžadující zcela zazemněné vodní plochy. Variantu 1) je vhodné aplikovat v případě, kdy 

v dotčeném území neexistují vhodné lokality k umístění nových vodních ploch, případně 

se na volných lokalitách vyskytují cenné suchozemské biotopy, jejichž likvidace realizací 

vodní plochy není žádoucí. 

Sukcesní vývoj (zazemňování) malých vodních ploch může trvat různě dlouhou 

dobu od několika málo let po několik tisíciletí. O intenzitě zazemňování rozhodují zejména 

tyto hlavní faktory: 

- velikost a hloubka vodní plochy (objem vody); 

- míra přísunu materiálu z okolí a míra jeho vzniku ve vodní ploše; 

- celkové klima a geologické poměry (teplota, srážkové poměry, délka slunečního 

svitu, intenzita a směr větru, charakter geologické podloží atd.). 

Důležitá je také míra vysychání. Trvalé vodní plochy se obecně zanášejí rychleji než 

dočasné. Při vyschnutí je k organickému materiálu umožněn přístup vzduchu s kyslíkem 

a tím je daleko intenzivnější proces oxidace materiálu, jeho rozpad a rozklad. Může se zde 

uplatňovat i transport materiálu mimo tůň. U trvalých vodních ploch je organický materiál 

(listí, větve, odumřelé vodní rostliny) ukládán na dno a překrýván dalšími vrstvami 
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materiálu, což znemožňuje dostatečný přísun kyslíku pro jeho rozklad (anoxické prostředí). 

Rozklad je tak často velmi pomalý, pomalejší než přísun materiálu nového. Tím dochází 

k jeho kumulaci a vrstvení. Pokud tedy nejsou vodní plochy přirozeně nebo uměle 

obnovovány, nahradí je postupně suchozemský biotop. [17] 

S ohledem na ekologické nároky většiny našich obojživelníků, včetně čolka 

velkého, postačuje zpravidla k podpoře  jejich populací realizace menších vodních ploch 

o výměře jednotek, nejvýše stovek m
2
 s maximálními hloubkami do 1,5 m bez 

nutnosti budování hrází či jiných technických zařízení. Takové vodní plochy pak 

obvykle označujeme pojmem „tůně“. 

Pojem „tůň“ je definován mj. v rámci Standardu péče o přírodu a krajinu 

(z řady B – Vytváření a obnova tůní) [16] vydaného Agenturou ochrany přírody 

a krajiny ČR, zpracovaného ve spolupráci s odborným akademickým pracovištěm 

(Katedrou hydromeliorací a krajinného inženýrství, Fakulta stavební, České vysoké učení 

technické v Praze). Standardy péče o přírodu a krajinu jsou doporučením stanovujícím 

parametry výstupů a technický popis postupů jednotlivých činností běžně realizovaných 

v oblasti péče o přírodu a krajinu včetně vlastností použitých materiálů, výrobků a definice 

pojmů. Standard péče o přírodu a krajinu definuje tůň následujícím způsobem: 

„Terénní deprese nebo prohlubeň v terénu, trvale nebo periodicky naplněná vodou. Tůň 

vzniká přirozeně (např. stará ramena v říčním aluviu) nebo uměle (antropogenním 

zásahem). Zdrojem vody pro tůně jsou převážně atmosférické srážky, povrchový 

a podpovrchový odtok vody (plošný nebo soustředěný), podzemní voda, povrchové vodní 

toky nebo odtok vody z drenážních systémů. Tůně jsou zpravidla zcela zahloubené pod 

úroveň terénu, nemají hráz ani jiná technická zařízení (výpust, bezpečnostní přeliv), 

maximální hladina vody v tůni může být dána úrovní okolního terénu. Odtok vody z tůně je 

řešen přírodě blízkým způsobem.“ 

Při specifikaci souboru podkladů v rámci přípravné fáze realizace vytváření 

či obnovy tůní je možné rámcově vycházet z ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže [17]. 

Norma platí pro navrhování, výstavbu, rekonstrukce a provoz vodních nádrží se sypanými 

hrázemi, u kterých jsou splněny současně tyto podmínky: 

1) objem nádrže po hladinu ovladatelného prostoru (normální hladinu) není větší než 

2 mil. m
3
, 
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2) největší hloubka nádrže nepřesahuje 9 m.  

Pro nádrže s celkovým objemem menším než 5 tisíc m
3
, tj. i tůní, se doporučuje 

normu použít přiměřeně podle místních podmínek. 

I. Rozsah podkladů a požadovaná hloubka průzkumů jsou závislé na stupni 

zpracovávané dokumentace, důležitosti a funkcích nádrže a na složitosti podmínek 

daných umístěním nádrže. U nádrže v soustavě je nutno zvážit souvislosti 

s ostatními nádržemi. 

II. Kromě charakteristiky území předpokládaného umístění nádrže a územně plánovací 

dokumentace se průzkum pro malé vodní nádrže zaměřuje na tyto oblasti: 

- zjištění zájmů ochrany přírody a krajiny;  

(biologický průzkum, průzkum výtvorů neživé přírody, kulturní průzkum), 

průzkum lokality z hlediska zvláštních předpisů (zvláště chráněná území, 

evropsky významné lokality, ptačí oblasti, zvláště chráněné druhy rostlin 

a živočichů) 

- geodetické podklady; 

Z hlediska účelu dokumentace se podklady dělí na: 

a) podklady pro majetkoprávní a územní řešení: 

1) katastrální mapa území 1:2000 (nové), 1:2 880 (staré); 

2) mapa v měřítku 1:50 000 až 1:5 000, zahrnující území vodní nádrže 

i souvisejících staveb a zařízení; 

b) podklady pro zpracování projektové dokumentace: 

1) mapa v měřítku 1:50 000 až 1:5 000, zahrnující území vodní nádrže 

i souvisejících staveb a zařízení; 

2) mapa území hráze, zátopy nádrže a přilehlého okolí obvykle v měřítku 

1:1 000 až 1:500 se základním vrstevnicovým intervalem nejvýše 0,5 - 1 m; 

3) katastrální mapa území; 

4) výsledky přímých měření v terénu a z nich zjištěné profily: 

- tachymetrické změření prostoru hráze a všech objektů; 

- podélný profil údolní nivou (vodním tokem) v rozsahu zátopy 

s prodloužením nejméně 150 m nad a pod nádrž; 

- příčné profily zátopou; 

- podélná profil osou budoucí hráze (napříč údolím). 
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Profily se zpracovávají buď z podkladů ad b2) nebo z přímých měření 

v terénu obvykle v měřítku délek 1:1 000 až 1:500 (totožném s měřítkem 

mapy) a v měřítku výšek 1:100 až 1:50. 

Polohopis musí být napojen na Českou státní trigonometrickou síť 

a výškopis na Českou státní nivelační síť. 

- hydrologické a klimatické údaje, případně průzkum jakosti vody 

a splaveninového režimu; 

Pro návrh a vodohospodářské řešení nádrže musí být k dispozici standardní 

hydrologické údaje podle ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod. 

Další hydrologické údaje se volí podle účelu nádrže, předpokládané kategorie 

vodního díla, způsobu a podrobnosti vodohospodářského řešení. 

- inženýrskogeologický, hydrogeologický a pedologický průzkum; 

Inženýrskogeologický průzkum zjišťuje zejména: 

a) inženýrskogeologické poměry v místě hráze a v místě předpokládaných 

objektů, v zátopě a v přilehlém území ovlivněném výstavbou hráze, včetně 

stanovení mechanických vlastností zemin a hornin podle geotechnické 

kategorie; 

b) vhodná naleziště sypanin včetně jejich kvalitativního a kvantitativního 

posouzení a zhodnocení použitelnosti pro výstavbu hráze; 

c) zatřídění zemin a skalních hornin v podloží hráze a v nalezišti sypanin 

do tříd těžitelnosti. 

Hydrogeologický průzkum zjišťuje hydrogeologické poměry pro prognózu 

vlivu naplnění nádrže na režim podzemních vod, a to zvláště s ohledem 

na nepropustnost dna nádrže a podloží hráze. 

Pedologický průzkum se zaměřuje na zjištění vlastností půdy v nádrži, zejména 

složení, měrné a objemové hmotnosti, hydraulické vodivosti, pórovitosti, 

obsahu humusu, CaCO3, Fe2O3, sorpční kapacity apod. Důležité je také 

stanovení rychlosti filtrace do dna nádrže. 

- fytocenologický, zoocenologický a hydrobiologický průzkum; 

Zaměří u vybraných nádrží přírodního charakteru na posouzení fytocenózy 

a zoocenózy z hlediska rozmanitosti druhů, které mají souvislost s vegetací 
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okrajů nádrže a okolí nádrže. Sleduje se výskyt řas, mokřadních rostlin 

a hydrobiologie toku. 

- hospodářský a sociální průzkum; 

Získají se podklady o hospodářských a sociálních poměrech zájmového území 

(povodí) a infrastruktuře, zaměřené na upřesnění funkcí nádrží a zabezpečení 

podmínek pro jejich funkci (protierozní opatření v povodí apod.) 

- průzkum vlastnických poměrů, cizích zájmů, úložných zařízení; 

- další průzkumy vyplývající z dominantních a vedlejších funkcí nádrže. 

Jedním ze zásadních, ne-li přímo hlavním, parametrem, který je v rámci přípravné 

fáze (zejména u vytváření nových tůní) nutné zkoumat, je vhodnost lokality z hlediska 

hydrologických podmínek. Dostatek vody alespoň několik měsíců v roce je základním 

předpokladem při vytváření kvalitních tůní. Zjistit nebo prověřit dostatečnou vodnatost je 

jednoduše možno v rámci terénního šetření dvěma způsoby, případně kombinací obojího 

[17]: 

(1) Ověřením výskytu rostlin vázaných na vlhká stanoviště s trvale nebo dlouhodobě 

podmáčenou půdou, jako jsou sítiny, chrastice, rákos aj. 

(2) Zkušebním výkopem, při kterém hodnotíme charakter zeminy, konkrétně míru 

jílovitosti. Přítomnost jílu pod vrchní humusovou vrstvou zaručuje dobrou schopnost 

zadržovat vodu, aniž by se rychle ztrácela vsakem. Nevhodná je zemina hlinitá nebo 

písčitá. Dále sledujeme zaplňování výkopu vodou. Pokud do výkopu alespoň 

minimálně přitéká voda, bude dané místo vhodné pro vytvoření tůně. V případě 

nejistoty necháme výkop otevřený a sledujeme ho v průběhu celého roku, zejména 

v pozdním jaru a v létě. Pokud i v tomto období bude ve výkopu přítomna voda, bude 

místo vhodné. Hodnotit vhodnost lokality tímto způsobem koncem podzimu, přes zimu 

a zejména brzy zjara při tání sněhu se nedoporučuje. Podmáčení je často plošné 

a hydrologické podmínky tak nelze jednoznačně rozpoznat.  
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Obrázek 7: Příklad zkušebního výkopu pro zhodnocení vhodnosti místa na vybudování tůně 

z hlediska hydrologických podmínek. Nejvrchnější vrstvu tvoří propustná zemina, pod ní je 

jílovité podloží zadržující vodu. Na dně je patrná kumulující se voda. Na pravém obrázku 

je vidět vzhledový rozdíl jílu a propustné zeminy; zdroj: [17] 

Budování nových tůní 

Při technickém návrhu tůní je potřeba respektovat zásady týkající 

se následujících základních charakteristik tůní: 

a) tvar tůně 

- Tvar tůně není pro většinu druhů příliš důležitý, někdy i pravidelné geometrické 

tvary typu obdélníku, lichoběžníku či kruhu mohou dobře plnit svou funkci (pokud 

mají např. dostatek mělčin), nepůsobí však na lokalitě příliš přirozeným dojmem. 

Proto by měl být vždy preferován přírodě blízký tvar tůně. V některých případech 

však i techničtější typy tůní bez větší členitosti mají své opodstatnění, a to zejména 

v oblastech s vysokým výskytem nežádoucích invazních druhů ryb, které je nutno 

v určitých intervalech slovovat zátahovou sítí - jednoduchý tvar tůní tuto činnost 

značně usnadní. Tento typ tůní by však neměl nikdy na lokalitách převažovat. 

b) členitost břehů a dna 

- Tůně by obecně měly být prostorově i hloubkově členité (nepravidelný tvar), svým 

charakterem přírodě blízké. Vytváříme zátočiny, poloostrůvky a břehové výběžky. 

- Plochu tůně je vhodné rozčlenit a zároveň zde vytvořit místa s různou hloubkou 

vody. Tůň by měla obsahovat jak mělké partie s rychle se prohřívající vodou, tak 

partie hlubší. Mělké části s hloubkou do 50 cm jsou u všech tůní zásadní, měly by 

optimálně tvořit nejméně třetinu plochy tůně. 
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- Doporučuje se realizovat postupně se svažující dno, min. ve sklonu 1:3 

a pozvolnějším, které nabízí gradient postupně se měnících podmínek (teplota, 

oslunění, množství kyslíku atd.). Svažující se dno lze nahradit schodovitým 

(stupňovitým) profilem dna tůně, se skokovými změnami hloubek 

po cca 10 až 20 cm. Přechody mezi jednotlivými stupni však nesmí tvořit kolmé 

stěny - musí být šikmé, min. ve sklonu 1:3 či pozvolnějším (viz obrázek 8). 

 

 

  

Obrázek 8: Modelové příklady tůní s pozvolným a schodovitým dnem; zdroj: [16] 

 

- Pro vnesení různorodosti charakteru dna se doporučuje na jeho část (minimálně 

třetina plochy dna) umístit například štěrkový pohoz, pohoz z netříděného kamene 

nebo do dna stabilizovat část stromu, pařezu nebo větví jako mrtvou dřevní hmotu. 

- Reliéf dna se nevyhlazuje, dno by nemělo být ploché ani zcela pravidelně 

se svažující, je potřeba vytvářet vyvýšeniny a prohlubně [21].  
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Obrázek 9: Pro podporu bohatého mikroreliéfu břehů a dna je vhodné hloubit tůň lžící 

s drapáky; zdroj: [17] 

- Členitější břeh poskytne větší prostorovou variabilitu a tím i širší nabídku 

mikrostanovišť, což zvyšuje potenciál pro existenci většího počtu a spektra druhů. 

c) hloubka vody 

- Obecně platí, že tůně by měly být budovány na takových místech, aby v nich byla 

voda po většinu vegetačního období, a to alespoň v období od začátku dubna 

do konce července. Žádoucí je kolísání úrovně hladiny vody v průběhu roku. Toto 

však není vhodné zajišťovat pomocí technických prvků. Alespoň část tůní na dané 

lokalitě by měla být upravena tak, aby zde nebyla stálá vodní hladina, ale 

docházelo k postupnému vysychání v průběhu roku.  

- Doporučuje se v rozmezí 0,8 až 1,0 m. Maximální hloubka budovaných tůní 

postačuje do 1,5 m, větší hloubky nemají biologické opodstatnění. To platí pro tůně 

o velikosti několik stovek metrů čtverečních. Běžným malým tůním o rozloze 

několik málo metrů nebo desítek metrů čtverečních postačuje maximální hloubka 

jen do 50 až 60 cm, nebo dokonce ještě méně, mnohdy postačuje a je žádoucí 

pouze 10 až 20 cm. Větší hloubky jsou doporučovány spíše na velmi omezené 
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ploše, například na 10 až 20 % plochy dna, neměly by rozhodně zabírat většinu 

plochy tůně na úkor mělčin. 

- Fixace nejvyšší hladiny vody v tůni je zajištěna přirozeně břehovou hranou, nebo 

nízkým zemním valem. V případě průtočných tůní lze fixaci hladiny provádět 

různým způsobem, často ve formě přelivu, a to nejlépe za použití přírodních 

materiálů (kámen, dřevo). 

 

Obrázek 10: Příklad nevhodného a vhodného přístupu při realizaci tůně z hlediska 

hloubky vody - vhodné jsou mělké tůně s mírnými břehy a členitým dnem; zdroj: [17] 

 

d) sklony břehů a dna 

- U větších tůní (cca nad 300 m
2
) mají mít břeh a dno velmi pozvolné sklony, 

a to alespoň na čtvrtině plochy tůně v rozsahu 1:10 až 1:20. Tůně pak nabývají 

žádoucího tvaru velmi mělké mísy s rozsáhlými mělčinami. 

- Čím menší je kolísání úrovně vodní hladiny, tím pozvolnější by břehy měly být, 

aby bylo dosaženo široké zóny periodického zaplavování. Strmější břeh je možný 

nad zónou maximální úrovně hladiny vody. 

- U menších tůní není takto pozvolný sklon nutný, resp. si ho nemůžeme většinou 

dovolit vzhledem k malé dosažené hloubce, ale je vhodný alespoň na části břehové 

linie (20 %).  

- Obecně platí, že sklon dna a břehů by neměl být větší než 1:3, strmější sklony 

mohou v extrémních případech tvořit past na živočichy bez možnosti jejich úniku 

z tůně do okolního prostředí. Ve všech případech je žádoucí dodržet požadavek 

maximální různorodosti provedení sklonu svahů a břehů. 
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Obrázek 11: Doporučené sklony břehů a dna tůní; zdroj: [17] 

e) opevňování tůní 

- Jakékoliv opevňování tůní není obecně žádoucí.  

- V odůvodněných případech je možné uplatnit lokální opevnění (např. u odtoku 

vody z tůně, tak, aby přebytečná voda mohla soustředěně odtékat). V některých 

případech může být opevnění i nutné (např. kvůli zabezpečení sousedních staveb, 

cesty apod.).  

- Nikdy by však neměly být opevňovány všechny břehy a opevnění by vždy mělo být 

provedeno přírodě blízkým způsobem – např. kamenným záhozem, pohozem, 

dřevěnými kůly apod. 

f) epilitorální pásmo 

- Tzv. epilitorální pásmo představuje navazující přechodně zaplavovanou 

a podmáčenou zónu, která je zásadní z hlediska podpory biologického potenciálu 

tůní.  

- Kolísání úrovně hladiny vody v rámci epilitorálního pásma je nesmírně důležité 

pro maximalizaci diverzity organismů tůně a nejbližšího okolí. Periodické 

zaplavování je pro řadu vzácných a chráněných organismů nejen důležité, ale 

i životně nezbytné. Snaha o stabilizaci výšky hladiny vody, např. trvalým 

napojením tůně na vodní tok, není z tohoto pohledu žádoucí. 

- Přechodně zaplavovaná a podmáčená zóna by měla být členitá s prohlubněmi 

a vyvýšeninami, vytváříme členitý mikroreliéf. Tím jak voda postupně opadává, 

vzniká široké spektrum mikrobiotopů od odhaleného dna bez vody až po mělké 

silně prohřáté laguny. Tím vzniká vysoká prostorová heterogenita s bohatou 

nabídkou mikrostanovišť, což je základem vysoké druhové rozmanitosti. 
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Obrázek 12: Příklad nevhodného a vhodného přístupu při realizaci epilitorálu tůní; 

zdroj: [17] 

 

Obrázek 13: Realizace pozvolných břehů umožňuje existenci žádoucích širokých mělčin; 

zdroj: [17] 
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g) litorální pásmo 

- V části břehu každé tůně je potřeba vytvořit velmi pozvolný přechod do okolního 

terestrického prostředí, tato část by měla vždy tvořit nejméně 20 % obvodu tůně. 

- U tůní je nejvýznamnější litorální pásmo s hloubkou do 0,4 až 0,5 m. Proto má mít 

každá tůň zastoupení takovýchto mělčin co největší. Doporučený rozsah mělčin 

s hloubkou do 0,5 m je minimálně na třetině plochy tůně. 

- V této zóně jsou příhodné podmínky pro růst vodních rostlin. Živočichové v nich 

nalézají úkryt před predátory a  dostatek životního prostoru. Je zde příznivá teplota, 

druhy dýchající vzdušný kyslík mají blízko k hladině. Budovat zóny s větší 

hloubkou nevede k výrazné podpoře druhové rozmanitosti.  

- Stejně jako u epilitorálního pásma, i zde se snažíme o co nejrozmanitější 

mikroreliéf bez pravidelného svažování a vyhlazení dna. 

h) doprovodná vegetace a oslunění tůní 

- Výsadba dřevin v okolí tůní je obecně nežádoucí z důvodu negativních vlivů 

spojených s budoucím nadměrným zastíněním hladiny a nadměrným opadem listí 

do tůní. Dřeviny u tůní je vhodné v určitém intervalu odstraňovat nebo prořezávat 

(doporučený je interval jednou za 5 až 10 let). 

- Obecně je pro podporu biodiverzity vodních organismů vhodné budovat a udržovat 

tůně plně osluněné, nebo alespoň většinově osluněné, což preferuje většina 

ohrožených a vzácných druhů. Pro cílové druhy, které jsou převážně stínomilné, 

chladnomilné, bez potřeby velkých teplotních výkyvů, pak jsou vytvářeny tůně buď 

zcela a trvale ve stínu, nebo osluněné jen velmi omezeně. 

- Vhodné je nabídnout na téže lokalitě tůně širokého spektra vlastností, a to včetně 

charakteru oslunění, a k tomuto cíli pak směřovat i následnou péče o dřeviny. 

i) uložení zeminy z výkopu tůně 

- Optimální způsob je ponechání zeminy na lokalitě, je však nutno zajistit, aby 

deponací zeminy nedošlo k likvidaci cenných druhů živočichů, rostlin nebo jejich 

biotopů. 

- Rozprostření v ploše je vhodné v rovinatých lokalitách, kdy lze snadno modelovat 

terén a v případech, kdy zemina obsahuje semena mokřadní vegetace, která tak 

budou dále šířena. 
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- Vytvoření drobných zemních valů je žádoucí především ve svažitém terénu. Zemní 

val je nutné realizovat v podobě přírodě blízkého provedení, a ne příliš vysoký. 

- Odvezení zeminy z lokality je nutné v případě její kontaminace (toxické látky, 

průmyslové zóny, přítomnost invazních druhů rostlin) a doporučené v případě 

vysoké eutrofizace či degradace půdy. 

j) technické objekty 

- Technické objekty (nízký zemní val - hráz, přítokové zařízení, bezpečnostní přeliv 

a výpustné zařízení se běžně u tůní nenavrhují). 

- Použití výpustných zařízení u tůní je výjimečné a jeho použití musí být vždy 

odůvodněné. 

k) velikost tůní 

- Na každé lokalitě by optimálně měly být tůně velikosti od 1 m
2
, přes tůně v řádu 

desítek m
2
 až po tůně v řádu stovek m

2
.  

- Pokud je dostatečně velká využitelná plocha, je účelné na každé lokalitě zbudovat 

jednu větší tůň (více než 100 m
2
) a více menších (10 až 50 m

2
) až malých 

(do 10 m
2
) tůní. Pokud je plocha omezena, je účelné zbudovat několik menších 

tůní, třeba i s omezenou maximální hloubkou (0,5 až 0,6 m) než pouze jednu 

velkou tůň. Na každé lokalitě je důležitá přítomnost mikrotůněk s velikostí v řádu 

jednotek m
2
 i menších s hloubkou do 0,1 až 0,2 m.  

l) rybí obsádka 

- Vzhledem k prioritnímu účelu tůní jakožto ploch pro podporu populací 

obojživelníků je výskyt rybí obsádky téměř vždy nežádoucí. V případě výskytu ryb 

je proto nutné zajistit potlačení jejich výskytu, a to buď slovením nebo umožněním 

periodického vyschnutí či úplného promrznutí tůně. 

m) termín realizace 

- Nejvhodnějším obdobím pro budování tůní je konec srpna až konec října, tedy 

mimo sezónu rozmnožování obojživelníků a za sucha. Pokud nehrozí riziko 

poškození lokality (včetně narušení cyklu zimování), je možno práce provádět 

i v zimě. 
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Obnova stávajících tůní 

Při obnově stávajících tůní je potřeba vždy postupovat velmi opatrně s vědomím, že 

zasahujeme do existujícího biotopu, u kterého chceme docílit zachování nebo zlepšení jeho 

stavu, a kde se mohou s velkou pravděpodobností vyskytovat velmi vzácné a ohrožené 

organismy. Nevhodně provedený zásah může mít velmi negativní vliv na stávající 

populace a může být příčinou poklesu jejich početnosti nebo dokonce vymizení. 

Zejména obnova větších tůní by neměla probíhat kompletně v rámci jednoho 

zásahu nebo jedné plánované akce. Obecně lze doporučit, aby nejméně třetina až polovina 

tůně byla ponechána bez zásahu [17]. 

Při obnově stávajících tůní uplatňujeme obdobný přístup jako při realizaci tůní 

nově budovaných. Jejich základní vlastnosti, kterých chceme při obnově docílit, jsou stejné 

– přítomnost rozsáhlých mělčin, bohatý reliéf dna, pozvolné břehy, umožnění kolísání 

vodní hladiny (široká zóna pravidelného zaplavování a vysychání), vysoká míra oslunění 

atd. Při obnově tůně nebo její části by si měl být dále respektován i její původní charakter. 

Z hlediska termínového provádění prací je možné konstatovat, že neexistuje 

období, které je pro obnovování tůní, s ohledem na eliminaci přímého negativního vlivu 

na zde žijící organismy, ideální. V jakémkoli období roku jsou vždy nějaké organismy 

v tůni přítomné a budou zásahem ovlivněny. Přesto je obecně vhodné zásahy provádět 

v pozdně letním a časně podzimním období, tedy v srpnu až říjnu, kdy již řada organismů 

dokončila svoje rozmnožování a vývoj a opustila vodní prostředí, a současně se zde ještě 

nevyskytují organismy, které budou v tůni zimovat. Nejlépe je obnovovat tůň, která 

kompletně přirozeně vyschla. I když i ve vyschlé tůni mohou přežívat organismy 

zahrabané ve dně, většina jich buď přirozeně zahynula, nebo migrovala do okolních tůní 

s vodou. 

Podstata obnovy tůní spočívá většinou zejména v odstranění sedimentu, které je 

možné provádět dvěma způsoby: 

1) na sucho: Obnova tůně na sucho je provedena kvalitněji. Voda nepřekáží při detailním 

modelování členitého dna a současně neztěžuje odstraňování sedimentů. Úplné 

vyprázdnění tůně je možné zajistit pouze odčerpáním vody, často však hrozí nebezpečí 

doplňování vody z okolí. Ideální je vyčerpání vody provádět postupně (v řádu několika 

dnů), proto, aby se v tůni vyskytující organismy mohly nové situaci přizpůsobit, 

případně migrovat mimo dotčenou lokalitu. 
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2) na mokro: Neumožňuje přesně odhadnout původní dno a břehy, jedná se o práce 

náročnější a nákladnější. Používá se v případech, kdy vodu z tůně nelze odčerpat, nebo 

když je přítok vody do tůně příliš vydatný. 

Způsoby budování a obnovy tůní lze z hlediska typu použité technologie rozdělit: 

1. Ruční hloubení 

- Je využíváno v případech, kdy je nutné vytvořit přesné podmínky pro cílové druhy, 

nebo hrozí poškození současného vhodného stavu lokality, a dále v případech, kdy 

běžné technické prostředky nelze použít (zejména z důvodu omezeného přístupu, 

neúnosnosti terénu aj.). 

- Ruční výkop tůně je nenáročný na vybavení a logistiku (rýč, lopata, pilka, sekera, 

kbelík).  

- Je vhodné začít odstraněním svrchní vrstvy zeminy v celé ploše budoucí tůně, 

teprve poté je vhodné přejít k výkopu hlubších partií. 

- Jakmile je hotový základní tvar tůně, skosí se svislé břehy budoucí tůně pomocí 

rýče.  

- Nakonec je pomocí lopaty z tůně odklizena zbylá volná zemina, která v nádrži 

zbyla po práci rýčem, a nádrž je dotvarována.  

- Pokud se už při výkopu tůň rychle plní vodou, je nutno jí kbelíkem průběžně 

vybírat. 

 

Obrázek 14: Systematické etážové hloubení tůně při ručním výkopu; zdroj: [17] 
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- Pokud to realizační podmínky speciálně neupravují, lze vykopanou zeminu uložit 

do bezprostřední blízkosti tůně. Kolem tůně by z vykopané zeminy neměly vznikat 

nepřirozeně vysoké valy. Pokud je tůň dotována výhradně prosakováním podzemní 

vody, je možno zeminu rozhazovat rovnoměrně kolem celé nádrže. Mezi okrajem 

tůně a uloženou vykopanou zeminou je vhodné ponechat pás volného prostoru pro 

zabránění sesuvu zeminy zpět do nádrže. 

- Podle velikosti nádrže, charakteru terénu, či počtu pracovníků je realizace 

jednoetapová nebo víceetapová. U víceetapového budování etapy výstavby tůně 

postupně navazují na již zrealizované části. Mezi již hotovou a nově budovanou 

částí je vhodné ponechávat úzkou hrázku - ta zabrání nežádoucímu přítoku vody 

do pracovního prostoru. Hrázka je pak odtěžena až jako poslední po dokončení 

příslušné části tůně. 

 

Obrázek 15: Příklady dvouetapového budování nádrží. Levá část naplněná vodou byla 

vybudována v první etapě do finální podoby. Nyní je dokončována navazující druhá etapa. 

Ponechaná hrázka uprostřed zabraňuje průniku vody do budované části a bude odstraněna 

až jako poslední; zdroj: [17] 

2. Strojní hloubení 

- V tomto případě jsou nejčastěji používána různá rypadla a bagry s širšími 

drapákovými lžícemi. Vhodnější jsou obecně pásové stroje, výjimečně lze 

u větších tůní, soustav tůní nebo tůní ve svahu použít i buldozery. 

- Při plánování prací je nutné počítat s tím, že pásový stroj se musí od pozemní 

komunikace, kam je obvykle přivezen nákladním automobilem, dopravit následně 

na místo provádění výkopu. Proto je nutné zohlednit svahovou dostupnost stroje 

a veškeré možné překážky (přejezdy potoků, překážející stromy atd.). 
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- Pokud to realizační podmínky dovolují, deponujeme vykopanou zeminu 

do nejbližšího okolí tůní. Vytěženou zeminu deponujeme do okolí tůní takovým 

způsobem, aby se maximálně podpořila retence vody v tůních. Výhodou ponechání 

zeminy u budované tůně je, že u značně podmáčených pozemků, které jsou 

vzdáleny od komunikace, by byl odvoz zeminy relativně technicky náročný. 

V takových případech se musí budovat příjezdová cesta, použít speciální pojezdová 

technika, nebo odvoz zeminy provádět v zimním období na zamrzlém povrchu. 

Všechny uvedené případy jsou spjaty s náročným logistickým procesem, který 

se adekvátně odráží i ve finanční náročnosti akce. Mimo to je nutné řešit problém 

s deponací vytěžené zeminy. 

- Před výkopem každé tůně je nutné pečlivě zvážit předpokládaný objem vytěžené 

zeminy a postup jejího těžení, ukládání a rozhrnování, aby se minimalizovaly 

časově náročné a zbytečné překládky.  

- Realizaci výkopu tůní je doporučeno provádět v nejsušším období roku, kdy 

nemrzne, tedy na konci srpna a v září. Minimalizují se tak problémy s podmáčenou 

zeminou, která značně ztěžuje pojezd strojů. 

- Při budování soustavy tůní je vhodné zajistit, aby bylo možné se za účelem 

budoucí nutné údržby tůní ke každé z nich se strojem opětovně dostat. Proto je 

potřeba se vyvarovat ukládání vytěženého materiálu takovým způsobem, který by 

jejich údržbu v budoucnosti znemožnil nebo ztížil. 

 

3. Jiné hloubení 

- Mezi další možné způsoby tvorby tůní patří především odstřel zeminy.  

- Tuto specifickou metodu nelze použít v silně zamokřených lokalitách a je 

náročná z hlediska povolovacího procesu, neboť odstřely mohou provádět pouze 

specialisté za jasně vymezených podmínek.  

- Pokud odstřely provádí zkušený střelmistr, je možno tvar i členitost tůně 

modelovat jako u předešlých typů hloubení.  

- Výhodou u této metody je, že při tvorbě tůní odstřelem není poškozeno okolí 

pojezdem a není nutné řešit problém s deponací odtěžené zeminy, neboť ta je 

rozptýlena do okolí. 
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4.3 Obecné zásady legislativního řešení obnovy malých vodních ploch 

Z hlediska legislativního, resp. povolovacího, jsou aktuálně u malých vodních 

ploch zásadní zejména níže uvedené právní předpisy: 

1) Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

[25] 

Stanoví, zda je předmětná vodní plocha vodním dílem či nikoli (obecně není, pokud nemá 

hráz ani technické objekty – tj. výpust, bezpečnostní přeliv apod.), a podléhá-li tak 

vodoprávnímu řízení, resp. zda je pro předmětnou vodní plochu nutné povolení k nakládání 

s vodami (není třeba u neprůtočných tůní) apod. 

2) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů [26] 

Určuje, zda je tůň terénní úpravou či nikoli, a podléhá-li tak územnímu a stavebnímu 

řízení. Drobné vodní plochy, které nejsou určeny k hospodářskému a rekreačnímu využití, 

nemají viditelný přítok ani odtok, jsou bez jakéhokoli technického zařízení (zpevněná hráz, 

výpusť atd.) a je zde předpoklad jejich postupného přirozeného zazemňování 

a možnost samovolného návratu do původního stavu pozemku, by neměly splňovat definici 

terénních úprav podle stavebního zákona. Realizace tůní do velikosti 300 m
2
 

a max. hloubky do 1,5 m nevyžaduje rozhodnutí o změně využití území, územní souhlas, 

ani stavební povolení či ohlášení. 

3) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (zákon 

o odpadech), ve znění pozdějších předpisů, a příloha č. 1 k vyhlášce 

č. 257/2009 Sb., o uložení sedimentu na zemědělském půdním fondu [27] 

Určují postup při ukládání sedimentu (výkopku) tůně. 

4) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů [28] 

Realizací vodní plochy mohou být dotčeny zejména zájmy ochrany dřevin rostoucích 

mimo les a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, které vyžadují vydání povolení, 

souhlasu či výjimky dle tohoto zákona. 
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5. Návrh varianty řešení pro zájmovou lokalitu 

5.1 Specifika návrhu řešení ve vztahu k podmínkám na zájmové lokalitě 

V zájmové lokalitě nebyly dosud prováděny žádné managementové zásahy 

za účelem podpory populací obojživelníků. Na základě výsledků poslední batrachologické 

inventarizace lze konstatovat, že ačkoli je stav populace čolka velkého i ostatních 

obojživelníků na zájmové lokalitě poměrně příznivý, bude s ohledem na aktuální vývoj 

mokřadních a vodních ploch (zejména jejich výrazné zazemňování) pro udržení tohoto 

příznivého stavu i do budoucna nebytné přistoupit k aktivní obnově malých vodních ploch. 

Tato obnova by měla v první fázi spočívat v asanačních zásazích (zejména formou 

prohloubení tůní) stávajících malých vodních ploch a mokřadů v pokročilých stádiích 

sukcese, kde se čolek velký dříve prokazatelně vyskytoval, ale aktuálně zde již z důvodu 

zániku vhodných životních podmínek nebyl zjištěn. V druhé fázi pak bude potřeba 

přistoupit k realizaci zcela nových vodních ploch (tůní). 

Obecné zásady technického řešení obnovy malých vodních ploch s ohledem 

na ekologické nároky obojživelníků a legislativní podmínky jejich realizace jsou 

diskutovány výše. Tato východiska je nutné v maximální možné míře respektovat i při 

realizaci obnovy malých vodních ploch na zájmové lokalitě.  

Při aplikaci obecných zásad technického řešení je dále potřeba - s ohledem na 

hlavní cíl, kterým je zajištění podpory populací předmětu ochrany čolka velkého, při 

technickém řešení zohlednit speciální ekologické nároky tohoto druhu, a to následujícím 

způsobem [11, 14, 20, 15, 21]: 

- hloubka tůní: v rámci vodních ploch je nezbytné zajistit zastoupení hlubších partií 

(70 cm a více);  

- velikost tůní: obecně je potřeba upřednostňovat větší rozměry vodních ploch 

(alespoň 4 x 5 m); 

- preferovat soustavy tůní před realizací pouze jediné tůně (v rámci soustavy je pak 

doporučováno vytvoření alespoň jedné vetší tůně - např. oválu o rozměrech 

10 x 5 m, s hloubkou alespoň 1,5 m); 

- zastoupení mělčin (tj. partií o hloubce do 40 cm): je nutné zajistit minimálně 

na třetině, lépe na polovině vodní plochy; 
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- sklon břehů: obecně doporučovaný sklon je minimálně 1:5, u mělčin 1:10; u větších 

tůní je možné budovat břehy strmější (až 1:2–3), ale pouze na části břehu; 

- zastínění: optimální je částečný zarůst ponořenou vegetací a částečný zástin 

dřevinami; v případě většího zástinu je nezbytné za účelem prosvětlení realizovat 

kácení dřevin a kosení litorálu (ne později než do poloviny června – tj. do začátku 

metání květenství, později je opatření méně účinné, zimní kosení naopak litorál 

podpoří); 

- termín provádění prací: práce je vhodné provádět mimo období rozmnožování 

většiny živočišných druhů, tj. v období říjen - únor kalendářního roku. 

Z hlediska legislativního je v případě zájmové lokality potřeba, kromě 

respektování povinností vyplývajících z výše uvedených právních předpisů, klást vzhledem 

ke skutečnosti, že se jedná o území se zpřísněnou ochranou z hlediska zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (jedná 

se o zvláště chráněné území, evropsky významnou lokalitu a ptačí oblast), důraz také 

na nezbytná povolení a souhlasy ve vztahu k ochraně těchto území (tj. zajistit stanovisko 

z hlediska možného vlivu záměru na evropsky významnou lokalitu a ptačí oblast, souhlasy 

s realizací činností ve zvláště chráněném území). 

Při plánování a návrhu jakéhokoli opatření ve zvláště chráněném území by mělo 

být dále přihlíženo také k tzv. Plánu péče o zvláště chráněné území a jeho ochranné 

pásmo (plán péče). Plán péče je zpracováván podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů [28], jedná se o odborný a koncepční 

dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu 

zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu 

ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před 

nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu. Plán péče slouží jako podklad pro jiné 

druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické ani 

právnické osoby není závazný. Aktuálně platný plán péče zpracovaný pro zájmovou 

lokalitu na období 2012-2021 vyhodnocuje obnovu stávajících a budování nových tůní 

jako zásah stupně naléhavosti 1 (v rámci plánů péče se při stanovení stupňů naléhavosti 

hodnotí na škále 1 - nejnaléhavější zásahy až 3 - zásahy nejméně naléhavé), tj. jako zásah 

naléhavý, který nelze odložit, neboť je nutný pro zachování předmětu ochrany. 

V návaznosti na tento cíl byly proto v souladu se zásadami pro zpracování plánů péče 
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vymezeny tzv. dílčí plochy, které jsou prioritně navrženy pro realizaci těchto zásahů 

v zájmovém území (viz obrázek 16). Vymezení dílčích ploch bylo při stanovení návrhu 

řešení pro zájmovou lokalitu v rámci této práce respektováno, a to z důvodu zajištění 

žádoucího souladu návrhu s tímto koncepčním dokumentem. 

 
Obrázek 16: Vymezení dílčích ploch navržených k zásahům v zájmovém území dle plánu 

péče o přírodní památku Heřmanický rybník na období 2012-2021 

 

5.2 Návrh konkrétních ploch vhodných k obnově či realizaci malých 

vodních ploch v rámci zájmového území 

Plocha č. 1 

Popis:  

Mokřadní plocha zvaná Razovec s podélnými valy vzniklými skrývkou zeminy. Podél 

komunikace se nachází příkop (kanál Razovec) s porostem rákosu s pokryvností cca 40 %, 

který je oddělený valem od zbylé plochy. Tu představují mokřady s porosty rákosu, 

orobince, zblochanu, ostřic a sítin. Pokryvnost dosahuje 100 %, pouze místy jsou patrné 
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vodní plošky. V minulosti byla tato plocha významnou lokalitou čolka velkého a má velký 

potenciál do budoucna. 

 

 

Obrázek 17: Plocha č. 1 - celkový pohled na plochu k severu (vlevo); vodní příkop 

na východním okraji lokality (vpravo); vymezení lokality (dole); foto: R. Kočvara, 

červen 2010 

Navržený zásah: 

Vytvořit na lokalitě soustavu hloubkově diferencovaných tůní dle výše definovaných 

parametrů. Lokalita je dopravně dostupná po nezpevněné komunikaci - zeminu z výkopů, 

která nebude použita na modelaci terénu, je možné v případě potřeby z lokality odvézt. 
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Plocha č. 2 

Popis:  

Zazemněná část mokřadů Heřmanického rybníka na jeho východním okraji. Plocha je 

téměř ze 100 % zarostlá rákosem. Jedná se o potenciálně vhodnou lokalitu pro čolka 

velkého. 

 

 

Obrázek 18: Plocha č. 2 - celkový pohled na plochu k východu (vlevo); rozvolněný porost 

navazující na okraj rákosiny s přirozenou terénní sníženinou (vpravo); vymezení lokality 

(dole); foto: L. Řondíková, březen 2015 
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Navržený zásah: 

V terestrické části rákosiny Heřmanického rybníka vybudovat soustavu hloubkově 

diferencovaných tůní dle výše definovaných parametrů. S ohledem na přímou návaznost 

plochy na Heřmanický rybník, je potřeba provést opatření k zamezení nežádoucího 

přístupu ryb z rybníka do tůní. Toho lze docílit jednoduchým opatřením – např. 

přehrazením pletivem a prkny nebo kamenným záhozem [14]. Lokalita je částečně 

dopravně dostupná po nezpevněné komunikaci - zeminu z výkopů, která nebude použita 

na modelaci terénu, je možné za předpokladu zajištění určitých opatření (průsek 

křovinami, zajištění sjezdu techniky přes příkop) v případě potřeby z lokality odvézt. 

 

Plocha č. 3 

Popis:  

Terestrická část Heřmanického rybníka posupně zarůstající dřevinami. Na lokalitě jsou 

patrné tři zazemňující se tůně. Lokalita se současným výskytem čolka velkého, je však 

patrný významný trend snižování početnosti jeho populace - v minulosti byla lokalita 

obsazována jedinci tohoto druhu v mnohem větším počtu. 
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Obrázek 19: Plocha č. 3 – jedna ze zazemňujících se tůní (vlevo); plocha je z větší části 

porostlá náletovými dřevinami (vpravo); vymezení lokality (dole); foto: L. Řondíková, 

březen 2015 

 

Navržený zásah: 

Na ploše se nachází tři silně zazemněné tůně. Jelikož se jedná o tůně, ve kterých se čolek 

ještě nedávno pravidelně vyskytoval, je nezbytné provést zásah k obnově vhodných 

podmínek pro výskyt tohoto druhu spočívající v jejich pročištění a prohloubení. Okolí tůní 

je nutno prosvětlit vykácením náletových dřevin ze strany rákosin Heřmanického rybníka. 

Lokalita je částečně dopravně dostupná po nezpevněné komunikaci - zeminu z výkopů, 

která nebude použita na modelaci terénu, je možné za předpokladu zajištění určitých 

opatření (průsek křovinami, zajištění sjezdu techniky přes příkop) v případě potřeby 

z lokality odvézt. 
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Plocha č. 4 

Popis:  

Tůně s rákosinami, které jsou v současné době nejvýznamnější plochou s výskytem čolka 

velkého na lokalitě. Tato plocha vznikla v minulosti uměle shrnutím svrchních půdních 

horizontů. Plocha je lemována četnými černými skládkami, návozy hlušiny a betonovými 

stavebními prvky. 

 

 

Obrázek 20: Plocha č. 4 – celkový pohled na plochu k východu (vlevo); detail jedné 

z největších, na ploše se vyskytujících, tůní (vpravo); vymezení lokality (dole); 

foto: L. Řondíková, březen 2015 
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Navržený zásah: 

V současnosti tato plocha nevyžaduje výraznější zásah blokující sukcesi. Vývoj plochy je 

však potřeba pravidelně monitorovat a v případě potřeby přistoupit na části plochy k její 

obnově formou prohloubení. V blízkosti plochy i přímo na ní se nachází četné černé 

skládky, které mohou nepříznivě ovlivnit kvalitu vody v zdejších tůních. Proto je nezbytně 

nutné tyto skládky odstranit a učinit opatření k zamezení jejich dalšího zakládání. 

Plocha č. 5 

Popis:  

Mokřad s menšími tůněmi zarůstajícími rákosinami a z větší části dřevinnou vegetací. 

V současné době se jedná o významnou lokalitu čolka velkého. Tato plocha vznikla 

v minulosti uměle shrnutím svrchních půdních horizontů. Na ploše jsou přítomné černé 

skládky, návozy hlušiny a betonové stavební prvky. 
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Obrázek 21: Plocha č. 5 – pohled na plochu k severovýchodu (vlevo); významným 

negativním vlivem je přítomnost četných černých skládek (vpravo); vymezení lokality 

(dole); foto: L. Řondíková, březen 2015 

 

Navržený zásah: 

Plocha je v pokročilém sukcesním stádiu – zarůstá dřevinami. V této fázi je již nutné 

provést částečné pročištění a prohloubení stávajících tůní po celé ploše a realizovat výřez 

náletových dřevin z důvodu prosvětlení tůní. Lokalita je dopravně dostupná po nezpevněné 

komunikaci - zeminu z výkopů, která nebude použita na modelaci terénu, je možné 

v případě potřeby z lokality odvézt. V blízkosti plochy i přímo na ní se nacházejí černé 

skládky, které mohou nepříznivě ovlivnit kvalitu vody v tůních. Proto je nezbytně nutné 

tyto skládky odstranit a zamezit jejich dalšímu zakládání. 

 

Plocha č. 6 

Popis:  

Podmáčená plocha s rákosinami o pokryvnosti cca 80 % na levém břehu Bohumínské 

Stružky. V minulosti se jednalo o lokalitu s významným výskytem čolka velkého. 
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Obrázek 22: Plocha č. 6 – pohled na plochu k východu (vlevo); zarostlá vlhčina - zcela 

zazemněná část mokřadu vhodná k realizaci nové tůně (vpravo); vymezení lokality (dole); 

foto: L. Řondíková, březen 2015 

 

Navržený zásah: 

Na lokalitě vytvořit soustavu hloubkově diferencovaných tůní dle výše definovaných 

parametrů. Lokalita je dopravně dostupná po nezpevněné komunikaci - zeminu z výkopů, 

která nebude použita na modelaci terénu, je možné v případě potřeby z lokality odvézt. 
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Plocha č. 7 

Popis:  

Mokřady s porosty rákosu obecného s pokryvností cca 80 %, při jižní straně zarůstá plocha 

lesem. Jedná se o dřívější lokalitu s výskytem čolka velkého. 

 

 
Obrázek 23: Plocha č. 7 – pohled na plochu k západu (vlevo); detail jedné z mělkých tůní 

(vpravo); vymezení lokality (dole); foto: L. Řondíková, březen 2015 

 

Navržený zásah: 

Na lokalitě vytvořit soustavu hloubkově diferencovaných tůní dle výše definovaných 

parametrů. Lokalita je dopravně dostupná po nezpevněné komunikaci - zeminu z výkopů, 

která nebude použita na modelaci terénu, je možné v případě potřeby z lokality odvézt. 
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Plocha č. 8 

Popis:  

Lesní tůň na okraji lesního porostu Březina, oddělená od rybníka Nový stav komunikací. 

V současné době se jedná o významnou lokalitu s výskytem čolka velkého. 

 

 

Obrázek 24: Plocha č. 8 – pohled na plochu k jihozápadu (vlevo); detail lesní tůně 

(vpravo); vymezení lokality (dole); foto: L. Řondíková, březen 2015 
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Navržený zásah: 

Tato plocha nevyžaduje v nejbližších letech žádný významný zásah. Vývoj plochy je však 

potřeba pravidelně monitorovat a v případě jakéhokoli ohrožení (např. zavážení odpadem 

atd.) zasáhnout. 
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6. Odhad ekonomických nákladů 

6.1 Odhad nákladů opatření realizovaných na zájmové lokalitě 

S ohledem na úroveň podrobnosti návrhu řešení pro zájmovou lokalitu v rámci 

této práce, které spočívá ve vytipování vhodných dílčích ploch k obnově či realizaci 

malých vodních ploch a návrhu opatření v obecné rovině, s tím, že tento návrh nejde 

do úrovně podrobnosti na úrovni projektové dokumentace, lze ekonomické náklady těchto 

opatření na zájmové lokalitě odhadnout jen velmi hrubě. 

Za účelem stanovení odhadu ekonomických nákladů byl v rámci této práce použit 

následující postup: 

1. stanovení celkové předpokládané výměry tůní na ploše 

Jedná se o hrubý odhad zohledňující zejména následující hlediska: místní podmínky 

(prostorové hledisko – celková výměra dotčené plochy; charakter území), obecné 

technické zásady realizace a obnovy malých vodních ploch vyplývající z ekologických 

nároků čolka velkého. 

2. stanovení průměrné hloubky tůní 

Jedná se o hrubý odhad zohledňující zejména obecné technické zásady realizace a obnovy 

malých vodních ploch vyplývající z ekologických nároků čolka velkého. 

3. výpočet množství odtěžené zeminy 

Jednoduchý výpočet stanovený vynásobením celkové předpokládané výměry tůní na ploše 

a průměrné hloubky tůní.  

4. výpočet celkové ceny na ploše provedeného opatření 

Pro orientační výpočet ceny byl jako podklad využit tzv. Ceník obvyklých opatření 

v oblasti péče o přírodu a krajinu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, který je při 

realizaci opatření v zájmu ochrany přírody standardně využíván jako podklad 

pro posuzování žádostí v rámci dotačních programů, na jejichž administraci se Agentura 

ochrany přírody a krajiny ČR podílí (tj. krajinotvorné programy Ministerstva životního 

prostředí, Operační program Životní prostředí aj.). Ceník je podle zaměření položek členěn 

tematicky do 12 oblastí. Podle tohoto ceníku je pro opatření „Odbahnění vodní nádrže, 

obnova a tvorba tůní a mokřadů“, spočívající v odtěžení sedimentu suchou nebo mokrou 
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cestou včetně odvozu, uložení a rozprostření sedimentu a včetně vyvolaných investic, 

stanovena obvyklá cena 300,- Kč/m
3
 odtěženého sedimentu [23]. 

Tabulka 3: Odhad cenových nákladů opatření prováděných na zájmové lokalitě 

  

Celková 

předpokláda

ná výměra 

tůní na ploše 

(m
2
) 

Průměrná 

hloubka tůní 

(m) 

Množství 

odtěžené 

zeminy  

(m
3
) 

Cena za m
3
 

odtěžené a 

odvezené 

zeminy (Kč/m
3
) 

Celková cena  

(Kč) 

plocha č. 1 12 000 0,7 8 400 300,- 2 520 000,- 

plocha č. 2 12 000 0,7 8 400 300,- 2 520 000,- 

plocha č. 3 8 000 0,5 4 000 300,- 1 200 000,- 

plocha č. 5 4 000 0,5 2 000 300,- 600 000,- 

plocha č. 6 12 000 0,7 8 400 300,- 2 520 000,- 

plocha č. 7 8 000 0,7 5 600 300,- 1 680 000,- 

Celkem 56 000 

 
36 800 

 
11 40 000,- 

 

6.2 Možnosti financování opatření realizovaných na zájmové lokalitě 

Finanční náročnost opatření, které je nezbytné na lokalitě realizovat, je poměrně 

značná. Realizace takových nákladných opatření v rámci obvyklé péče krajského úřadu 

o evropsky významné lokality a zvláště chráněná území není z důvodu omezených 

prostředků v rámci rozpočtu zpravidla možná. V takovém případě je nutné hledat 

alternativní možnosti získání finančních prostředků na realizaci těchto opatření v zájmu 

ochrany přírody v rámci dostupných dotačních programů. 

V současné době je pro realizaci projektů tohoto charakteru (opatření spočívající 

v realizaci či obnově malých vodních ploch s cílem podpořit předmět ochrany evropsky 

významné lokality a zvláště chráněného území) jako stěžejní dotační program, ze kterého 

je možné čerpat vysokou finanční podporu s nízkým kofinancováním projektu ze strany 

realizátora, vyhlášen Operační program Životní prostředí (aktuálně pro programové 

období 2014-2020).  

Operační program životní prostředí 2014-2020 je v rámci své prioritní osy 4: 

Ochrana a péče o přírodu a krajinu, ve specifickém cíli 4.1, zaměřen na podporu 

opatření, jenž mají zajistit příznivý stav předmětů ochrany národně významných 

chráněných území. Podle propozic Operačního programu životní prostředí 2014-2020 je 
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cílem podporovaných opatření zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně 

významných chráněných území, jež jsou stanoveny schválenými plány péče, konkrétně 

jsou aktivity podporované v rámci specifického cíle 4.1 definovány níže uvedeným 

způsobem:  

Zajišťování péče o národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, 

národní přírodní památky a lokality soustavy Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či 

zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické 

infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů 

a podkladů pro zajištění ochrany a péče o národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní 

přírodní rezervace, národní přírodní památky a lokality soustavy Natura 2000 a o cílové 

organismy. Hlavními cílovými skupinami jsou orgány ochrany přírody pro chráněná území 

národního významu a území soustavy Natura 2000, vlastníci a nájemci pozemků. Jako 

cílová území jsou stanovena chráněná území národního významu (národní parky, chráněné 

krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky) a lokality soustavy 

Natura 2000. Možnými příjemci finanční podpory jsou: kraje, obce, dobrovolné svazky 

obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů), státní podniky, veřejné 

výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy 

a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, 

nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, 

podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva a fyzické osoby podnikající [24]. 

Čerpání finanční podpory pro realizaci opatření v zájmu ochrany přírody 

umožňuje i řada jiných evropských či národních dotačních finančních nástrojů (Program 

Life+, EHP a Norské fondy, Program péče o krajinu, Program Podpora obnovy 

přirozených funkcí krajiny, Podprogram Správa nezcizitelného státního majetku 

ve zvláště chráněných územích (MaS), aj.). Obecně však lze konstatovat, že ve srovnání 

s Operačním programem Životní prostředí 2014-2020 jsou možnosti využití těchto 

dotačních nástrojů pro získání finanční podpory na realizaci námi stanovených opatření 

méně výhodné (nutnost vyšší míry kofinancování, větší administrativní náročnost) či 

limitované (omezený okruh možných příjemců dotace, nedostačující možná výše podpory). 

Naproti tomu podmínky Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 byly cíleně 

vyjednány a nastaveny pro maximální podporu obdobných opatření a Ministerstvo 
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životního prostředí ČR předpokládá, že nákladnější opatření realizovaná za účelem 

podpory předmětů ochrany ve zvláště chráněných územích a evropsky významných 

lokalitách budou realizovány právě pomocí tohoto dotačního programu. 
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7. Závěr 

Zájmové území - přírodní památka Heřmanický rybník je jednou 

z nejvýznamnějších lokalit z hlediska výskytu obojživelníků v rámci Moravskoslezského 

kraje. Pro tento význam přesahující národní měřítko byla zařazena do evropské sítě 

chráněných území soustavy NATURA 2000. Hlavním předmětem ochrany, o jehož 

zachování na lokalitě je nutné prioritně usilovat, je evropsky významný druh čolek velký. 

Jedná se o druh se specifickými ekologickými nároky, který v současné době v zájmovém 

území nachází vhodné biotopové podmínky – rozsáhlé mokřadní plochy a tůně. 

V posledních desetiletích však lze u populace tohoto druhu v rámci zájmového 

území vysledovat celosvětový trend typický pro populace obojživelníků v současné 

krajině, a to její postupný úbytek. Hlavním důvodem tohoto nežádoucího trendu 

na zájmové lokalitě je pozvolný zánik vhodných biotopových podmínek v důsledku 

probíhající sukcese projevující se postupným zazemňováním a zarůstáním stávajících 

mokřadních ploch a tůní. 

Pro udržení populací čolka velkého v příznivém stavu v zájmovém území 

i do budoucna bude nezbytné přistoupit k managementovým zásahům vedoucím 

ke zvýšení plošného zastoupení mokřadních ploch, zejména tůní. Bez tohoto aktivního 

přístupu k ochraně populací obojživelníků lze v zájmovém území v nejbližších letech 

až desetiletích očekávat rapidní úbytek jejich početnosti. Vzhledem k ochrannému statutu 

zájmového území – jedná se o evropsky významnou lokalitu a současně přírodní památku, 

je povinnost zajištění péče o toto území zákonem svěřena Krajskému úřadu 

Moravskoslezského kraje, který tak musí, mají-li být naplněny cíle ochrany v rámci 

zájmového území, nejpozději v horizontu příštích pěti let započít s realizací projektu 

zaměřeného na obnovu malých vodních ploch.  

Stát se jakýmsi ideovým záměrem a stěžejním podkladem pro vypracování 

konkrétního projektu obnovy malých vodních ploch na zájmové lokalitě je hlavní ambicí 

této bakalářské práce. 

Na shromáždění základních údajů o zájmové lokalitě ve vztahu k řešené 

problematice (tj. problematice obnovy malých vodních ploch na ochranářsky cenných 
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lokalitách za účelem podpory populací obojživelníků) a definici obecných východisek této 

problematiky je zaměřena teoretická část bakalářské práce. Z této teoretické části je 

následně vycházeno při návrhu variant řešení pro zájmovou lokalitu (kapitola 5) 

a stanovení odhadu ekonomických nákladů navrženého řešení (kapitola 6). Návrh variant 

řešení spočíval ve vytipování konkrétních potencionálně vhodných ploch pro realizaci 

opatření spočívajících v obnově či budování malých vodních ploch (tůní) na zájmové 

lokalitě. Na základě terénní rekognoskace zaměřené na vyhledání lokalit s vhodnými 

biotopovými podmínkami a výsledků v minulosti provedených batrachologických 

inventarizací, bylo v zájmovém území vytipováno celkem osm dílčích ploch doporučených 

pro realizaci opatření za účelem obnovy malých vodních ploch (tůní). U jednotlivých ploch 

je uvedena jejich stručná charakteristika a obecně definován charakter doporučeného 

zásahu. V závěru práce byl proveden odhad ekonomických nákladů takto navržených 

opatření. S ohledem na úroveň podrobnosti návrhu řešení, byly tyto ekonomické náklady 

stanoveny pouze velmi hrubě, a to pomocí jednoduché metody vyčíslení nákladů 

na vytěžení odhadnutého celkového množství zeminy na dílčích plochách pomocí Ceníku 

obvyklých opatření v oblasti péče o přírodu a krajinu Agentury ochrany přírody a krajiny 

ČR. S ohledem na velkou finanční náročnost navrhovaných opatření nelze jejich realizaci 

zajistit z prostředků dostupných pro běžnou péči o zvláště chráněná území a evropsky 

významné lokality. Je tudíž nezbytné hledat alternativní způsoby financování, 

např. formou dotačních titulů zacílených na podporu opatření v zájmu ochrany přírody. 

Jako nejvýhodnější dotační titul (zejména z pohledu dosažitelné výše podpory, požadované 

míry kofinancování a administrativní náročnosti), pomocí kterého lze opatření, jenž mají 

zajistit příznivý stav předmětů ochrany národně významných chráněných území, výhodně 

financovat, byl doporučen Operační program Životní prostředí (aktuálně pro programové 

období 2014-2020). 
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