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Anotace: 

 
     V předkládané diplomové práci se zaobírám funkcí břehových porostů v přírodní 

rezervaci Koutské a Zábřežské louky. Nejprve je zpracována základní charakteristika o 

daném území a následně o funkcích břehových porostů. Především se jedná o funkci 

samočištění a úlohy břehových porostů při tomto procesu. Na základě laboratorních 

měření a výsledků bylo zjištěno, že dochází k silné eliminaci znečištění odpadních vod 

vypouštěných do uměle vytvořeného mokřadu v přírodní rezervaci. Dále je zde 

vyhodnocen stav břehových porostů toku Štěpánky protékající tímto územím a 

proveden návrh ke zlepšení jejich funkcí.  

 

Klíčové slova: břehové porosty, přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky, 

samočištění, kořenová čistírna odpadních vod, říčka Štěpánka, mokřady 

 

 

Summary: 
      

     In this thesis is function of littoral vegetation in the nature preserve Koutske and 

Zabrezske meadows solved. At the first part, basic characteristic of interest area and 

function littoral vegetation are described. The thesis is focused on a self purification of 

local water and the task of littoral vegetation participated in the process is stressed. 

According to laboratory measurements and its results were considered evident 

elimination of the waste water contamination let in to the discussed area.  Furthermore, 

the littoral vegetation condition has been evaluated and improvement proposal of its 

function has been draft. 

 

Keywords: littoral vegetation, nature preserve Koutske and Zabrezske meadows, self 

purification, reed bed treatment platn, Stepanka stream, wetlands 
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1. Úvod 

 
     Naslouchám zvukům řeky a nechávám své myšlenky plynout s jejím tokem, který 

uzavřen ve svém korytě jako vězeň nemá svobodu pohybu. Ve vzduchu je cítit slabě 

hnilobný zápach a stromy podél toku vypadají jako by volali o pomoc. Kdysi to bývalo 

tak krásné místo plné života, které zmizelo v zapomnění s lidskou touhou ovládat 

přírodní pochody. Musím se zamýšlet nad tím, proč člověk tak ubližuje řekám? Přece 

byly vždy místem, které dalo vznik osadám, říším a městům, a poskytly lidem vždy 

dostatek obživy a životního prostoru. Tak proč se k nim chováme sobecky? 

 

     Se stále se zvyšujícím technickým pokrokem a růstem blahobytu lidí, také narůstá 

tlak na okolní přírodu a její hodnoty, ty hodnoty, které kdysi člověk měl v úctě. Dvacáté 

století je symbolem převratného růstu a obdobím, kdy naše krajina doznala výrazných 

změn. Především se jedná o napřimování toků, které byly zkráceny až o 1/3 své délky, 

zahlubování, které způsobilo pokles hladiny spodní vody, opevňování toků a 

ohrazování, které uvěznilo řeky v nově vybudovaných korytech a zamezilo jejich 

rozlivům do okolní ploché krajiny (nivy). Nivy byly rozorány, původní břehové porosty 

vykáceny a podél napřímených toků byly vysázeny nové břehové porosty většinou 

liniového uspořádání a se zcela nevhodným druhovým složením, které jen z malé části 

dokázaly nahradit funkce původních břehových porostů. 

     Člověk také veškeré odpadní vody vždy vypouštěl zpět do vodních toků a spoléhal 

na přírodní procesy samočištění, které v přirozených, nezregulovaných tocích měly 

obrovskou účinnost, ale s nárůstem znečištění a technickou úpravou toků, tato funkce 

dosáhla svého vrcholu.  

     Neoddělitelnou součástí, především nezregulovaných toků, jsou břehové porosty, 

které v dnešní málo heterogenní krajině vytváří aspoň kousek prostoru pro organismy, 

pro které je mnohdy posledním útočištěm a migrační trasou. 

 

Nejdříve zničme krásný kus přírody a potom se ho snažme s velkým úsilím navrátit do 

původního stavu.      

                                                                                                       Filip Šálek   
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2. Cíl práce 

 
     Cílem předkládané diplomové práce je zhodnocení funkce břehových porostů 

v přírodní rezervaci Koutské a Zábřežské louky. A to především funkce samočištění při 

eliminaci znečištění vypouštěných odpadních vod do této rezervace z výrobny masa a 

uzenin firmy Klemens na základě literárních pramenů a výsledků laboratorních měření. 

     Dalším cílem je návrh revitalizace území v severoseverovýchodní části rezervace, 

kde došlo v 80. letech k výstavbě soustavy melioračních kanálů a kam odtékají 

vypouštěné, již zmíněné odpadní vody. 

      Posledním cílem je zhodnocení břehových porostů toku Štěpánky a návrh výsadby 

nově zakládaných porostů podél toku. 
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3. Charakteristika zájmového území – přírodní poměry 

 
3.1. Lokalizace a základní údaje 

 
     Zájmové území přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky se nachází 

v levobřežní části nivy řeky Opavy, jež tvoří společně s tokem Štěpánky jižní hranici 

mezi obcemi Kravaře-Kouty (katastrální území Kravaře ve Slezsku) a Zábřeh 

(katastrální území Zábřeh u Hlučína), které spojuje silnice I/56 a tvoří tak severní 

hranici PR. Na východě je území PR vymezeno z větší části vodní nádrží vzniklou 

těžbou štěrkopísku a částečně polní komunikací spojující Zábřeh s obcí Smolkov na 

pravém břehu řeky Opavy (viz. obr. č. 1). 

 

Obr. č. 1: Mapa zájmového území (zdroj: Plán péče o PR KaZL 2008 – 2018) 
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Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN 

 

            evidenční kód ZCHÚ:  586 

                                kategorie:            přírodní rezervace 

                                      název:  Koutské a Zábřežské louky  

                     kategorie IUCN:  IV – řízená rezervace 

 

Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ 

 

                                       vydal:  Moravskoslezský kraj 

                                         číslo:  3/2007 

                                          dne:  5.12.2007 s platností od 1.1.2008 

 

Územně-správní členění 

 

                                          kraj: Moravskoslezský 

obec s rozšířenou působností: Kravaře, Hlučín 

                                         obec: Kravaře, Dolní Benešov 

                   katastrální území: Kravaře ve Slezsku, Zábřeh u Hlučína 

 

Číslo čtvercové sítě mapovacího kvadrátu, nadmořská výška a rozloha 

 

                        číslo kvadrátu:            6074 

                  nadmořská výška:            225 – 235 m n. m. 

                                  Rozloha:            197,623 ha 

 

Předmět ochrany PR dle nařízení Moravskoslezského kraje č. 3/2007: 

 

   a) ucelený komplex mokřadních luk, rozptýlené zeleně a luhů se zbytky mrtvých 

ramen a periodicky zaplavovaných tůní v nivě řeky Opavy 

   b) mokřadní ekosystémy s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin 

   c) hnízdiště ptačích druhů 
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3.2. Geologické poměry 

 
     Geologický podklad tvoří horniny moravskoslezského kulmu. Tyto horniny se na 

povrchu terénu objevují pouze ve vyšších polohách pravého údolního svahu řeky 

Opavy (na severních svazích Vítkovské vrchoviny Nízkého Jeseníku). Na skalní 

podloží navazuje souvrství terciérních sedimentů miocénního, bádenského stáří, které je 

reprezentováno poměrně monotónními jíly (Tišnovská 2004).    

 

 
Obr. č. 2: Geologická struktura PR  (výřez z geologické mapy 1:50000, List 15-41 

Hlučín, 2002) 
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     Celá Poopavská nížina je v prostoru Kravaře - Zábřeh u Hlučína tvořena kvartérními 

sedimenty (pleistocénními a holocenními). Současný reliéf vznikl na sedimentech 

kontinentálních zalednění v době po ústupu posledního ledovce z období sálského 

zalednění. Povrch údolní nivy je erozní a vznikl jako terasa až po sálském zalednění. Je 

tvořen především mladowürmskými štěrkopísky o mocnosti kolem šesti metrů. 

Sprašové hlíny překrývají velké plochy Kravařské roviny. Dosahují mocnosti do pěti 

metrů a jsou rovněž würmského stáří. Z holocenních sedimentů jsou nejvíce rozšířené 

povodňové sedimenty (hnědé a šedé písčité jíly a jemné jílovité písky), které dosahují 

na řece Opavě mocnosti okolo tří metrů a slatinné zeminy mezi Kravařemi - Kouty a 

Zábřehem u Hlučína (Štěrba 1990). 

 

 

3.3. Hydrogeologické poměry 

 
     Hydrogeologicky spadá zájmová oblast do rajonu 152 Fluviální a glacigenní 

sedimenty v povodí řeky Opavy (vyhláška 390/2004). 

     Hydrogeologické poměry širšího území jsou úzce spjaty s jeho geologickou stavbou 

a považují se za relativně jednoduché. Důležité pro charakteristiku režimu podzemních 

vod je přítomnost akumulací štěrkopískových teras, nivních a sprašových hlín a funkce 

řeky Opavy, která zde zastává regionální erozní bázi. Mělká zvodeň je vázaná na 

průlomově propustný kolektor štěrkopísků Zábřežské terasy a níže položené údolní 

terasy. Funkci nepropustného podloží zastávají miocenní vápnité jíly a místně také šedé 

písčité souvkové hlíny a jíly glacigenního původu s velice nízkou propustností. 

Nadložní izolátor, resp. poloizolátor údolní terasy reprezentují povodňové hlíny, které 

jsou souvisle vyvinuté v oblasti inundace řeky až po zábřežský stupeň (Kořínek 2008).  

     Hladina podzemní vody je v důsledku přítomnosti polopropustných až 

nepropustných nadložních poloh a morfologie terénu mírně napjatá. Směr proudění 

odpovídá cca morfologii terénu (Kořínek 2008). 

     Na dotaci zábřežského kolektoru se především podílejí srážky, dopadající na 

poměrně rozsáhlý a k nivě Opavy jižně orientovaný svah pahorku Kamenec (285 m n. 

m.) mezi Zábřehem a Kouty, prosakují do podloží tvořeného snadno propustnými 

štěrkovými sedimenty glaciálního původu až na vrstvu málo propustných třetihorních 
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hlín. Po této vrstvě stékají štěrkem k úpatí svahu, kde vyvěrají v podobě série pramenů 

a způsobují podmáčení olšin a slatinných luk (Štěrba 1990). 

   

 

3.4. Hydrologické poměry 

 
     Největším vodním tokem zájmového území je přirozeně meandrující tok řeky Opavy 

(hydr. pořadí 2-02-03), který pojme průtoky 2-5–ti leté vody. Při větších průtocích 

většinou vždy na jaře docházelo k pravidelným rozlivům do nivy. Ale výstavbou 

přehradní nádrže Kružberk v 50. letech 20. století na horním toku Moravice, došlo 

k potlačení těchto jarních záplav (Brosh 2005). 

     Významným tokem PR je levobřežní přítok řeky Opavy Štěpánka, se svými 

drobnými přítoky, protékající středem území. Na tuto přirozenou síť navazuje 

především v  severoseverovýchodní (SSV) části PR systém odvodňovacích kanálů, 

který je dnes jen zčásti účinný. 

 

Obr. č. 3:  Mapa hydrologického pořadí PR (zdroj: www.heis.vuv.cz, upraveno) 
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Vodní tok Štěpánka 

Povodí 2 – 02 – 03 – 017/0 

Správce toku Zemědělská vodohosp. správa Ostrava 

Délka toku v zájmovém území 1,7283 km 

Plocha povodí 20,35 km2 

Plocha povodí v zájmovém území 0,4580km2 

Kraj Moravskoslezský 

Katastrální území Kravaře ve Slezsku, Zábřeh u Hlučína 

Dlouhodobý průměrný průtok Qar-0,093 m3.s-1     Q100-14,4 m3/s    

Dlouhodobá průměrná roční výška srážek  
Na povodí od roku 1961 - 2000 

592,5 mm (648 mm Kravaře) 

Celková délka toku: 11,65 km 

Tab. č. 1: Základní hydrologické údaje toku Štěpánka (zdroj: ČHMU Ostrava-Poruba) 

 

 

3.5. Geomorfologické poměry 

 
     Geomorfologicky je území součástí inundační nivy řeky Opavy s téměř rovinatým 

terénem s mírným sklonem od SZ k JV. Nejníže položenou část terénu zaujímá tok 

Štěpánky s nejníže položeným místem 225 m n. m. při východní hranici. V plochém 

terénu se často vyskytují lokální sníženiny mělkých pramenných míst, náznaků vodních 

toků (relikty mrtvých toků) a místy i hlubší terénní deprese (Sedláčková 1994). 

   Území PR spadá celé do geomorfologického okrsku opavicko-moravická niva (VIIA-

1B-2) (viz. obr. č. 4), která je součástí vyššího podcelku Poopavská nížina (VIIA-1B). 

Okrsek je tvořen téměř 2 km širokou údolní nivou s příznačnými volnými meandry řeky 

Opavy na mladopleistocénních a holocenních sedimentech. Nadmořská výška odpovídá 

2. v. s. a celá niva je nepatrně zalesněna. Ze severu k okrsku opavicko-moravická niva 

přiléhá geomorfologický okrsek Kravařské roviny (VIIA-1B-3) a dále pak okrsek 

Koběřické pahorkatiny (VIIA-1C-1), podcelku Hlučínská pahorkatina (VIIA-1C), které 

sice nejsou součástí PR KaZL, ale mají vliv na poměry v PR. Vyznačují se  plochým 

periglaciálním georeliéfem s plošinami, široce zaoblenými rozvodními hřbety, 

úvalovitými a neckovitými, většinou suchými a asymetrickými údolími s nejvyšším 

vrcholem Almín kopec (315 m n. m.). Z jižní strany, za řekou Opavou je plochý reliéf 

nivy relativně prudce omezen zvedající se elevací Vítkovské vrchoviny pohoří Nízkého 
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Jeseníku (IVC-8), který má odlišný morfologický charakter – jejich svahy strmě spadají 

do údolí Opavy (Demek, Mackovčin 2006). 

 

Systém Hercynský 

Provincie Středoevropská nížina 

Subprovincie VII Středopolská nížina 

Oblast VIIA Slezská nížina 

Celek VIIA-1 Opavská pahorkatina 

Podcelek VIIA-1B Poopavská nížina 

Okrsek VIIA-1B-2 Opavsko-moravická niva 

Tab. č. 2: Geomorfologické zařazení PR (Demek, Mackovčin 2006, www.cenia.cz) 
 

     Na utváření morfologie zemského povrchu oblasti Hlučínska, kam spadá zájmové 

území PR, se podílely pevninské ledovce v dobách ledových (glaciálech). Oblast byla 

formována jednak starším zaledněním halštrovským (před 400 000 lety) a hlavně 

druhým náporem severského ledovce v době mladšího sálského zalednění (před 

100 000 lety). Rozsah mladšího sálského zalednění lze sledovat daleko přesněji 

vzhledem k tomu, že je zastoupeno mocnými usazeninami, vystupujícími až na povrch. 

Nejmladší pevninské zalednění (viselské) již do oblasti Hlučínska nezasáhlo. Zemský 

povrch byl překryt větrnými (eolickými) nánosy jemných prachovitých částeček 

zvětralých hornin, vápnitých jílů. Jsou to většinou již dnes odvápněné sprašové hlíny 

(Kábrtová 1996).   
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Obr. č. 4: Geomorfologická regionalizace PR (zdroj: www.cenia.cz, upraveno) 

 

 

3.6. Pedologické poměry 

 
     Půdní poměry v zájmovém území PR jsou úzce vázány na plochou říční nivu a na 

specifické hydrogeologické podmínky Zábřežské terasy, na jejímž úpatí vyvěrá několik 

pramenů a způsobuje silné podmáčení, které zde dává vznik organozemním půdním 

typům o mocnosti několika decimetrů. Velkou část území zaujímá půdní typ glej 

fluvický a fluvizem glejová. Nejblíže řece Opavě, jen s málo kolísající hladinou 

podzemní vody, se vyvinul půdní typ pseudoglej luvický. 
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Obr. č. 5: Mapa klasifikace půdních typů v PR dle TKSP (zdroj: www.cenia.cz, 
upraveno) 

 

 

3.7. Klimatologické poměry 

 
     PR Koutské a Zábřežské louky se nachází v klimatickém regionu MT10 v klimatické 

oblasti mírně teplé (viz. tab. č. 3). Pro tuto oblast je charakteristické dlouhé, teplé, 

mírně suché léto. Přechodné období je krátké, s mírně teplým jarem a podzimem. Zima 

je krátká, mírně chladná a mírně suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky (Quitt 

1971). 

     Území je mírně až středně vlhké, s průměrnými ročními teplotami 8,0–8,6 °C. 

Průměrný roční úhrn srážek ve stanici Kravaře činí 648 mm, z toho cca 67 % spadne ve 

vegetačním období roku. Srážek přibývá od západu na východ, což je způsobeno 

srážkovým stínem Hrubého a částečně i Nízkého Jeseníku. Výpar ve stanici činí cca 
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488 mm, tj. 75 % srážek. V četnosti větrů jasně převládá směr od JZ a od S (Špačková 

2004). 

 

Počet letních dnů 40-50 

Počet dnů s průměrnou teplotou alespoň 10 °C 140-160 

Počet mrazových dnů 110-130 

Počet ledových dnů 30-40 

Průměrná teplota v lednu ve °C -2 až -3 

Průměrná teplota v dubnu ve °C 7-8 

Průměrná teplota v červenci ve °C 17-18 

Průměrná teplota v říjnu ve °C 7-8 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100-120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm 400-450 

Srážkový úhrn v zimním období v mm 200-250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50-60 

Počet dnů zamračených 120-150 

Počet dnů jasných 40-50 

Tab. č. 3: Charakteristiky klimatické oblasti MT 10 (Quitt 1971) 

 

        Mrazový den:    den s min. teploty vzduchu tmin ≤ -0,1 °C 

          Ledový den:    den s max. teploty vzduchu tmax  -0,1 °C 

             Letní den:    den s max. teploty vzduchu tmax ≥ 25 °C 

Vegetační období:    měsíce IV-IX 

      Zimní období:    měsíce X-III 

   Zamračený den:    Nd ≤ 8/10 

            Jasný den:   Nd ≤ 2/10  

Nd: průměrná oblačnost (v desetinách pokrytí oblohy) 
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3.8. Živá příroda 

 
3.8.1. Fytogeografické zařazení 

 

     Území PR patří do okresu slezská pahorkatina (74) a náleží do fytogeografického 

podokresu Opavská pahorkatina (74b) (viz. obr. č. 6), který je charakteristický 

jednotvárnou mezofilní květenou. Území odpovídá oceánickému, suprakolinnímu 

vegetačnímu stupni. Krajina je ovlivněna polním a lesním způsobem obhospodařování 

(Skalický 1988).  

 

Obr. č. 6: Fytogeografické zařazení PR (zdroj: www.cenia.cz, upraveno)  
 

Obvod Českomoravské mezofytikum 

Okres 74 Slezská pahorkatina 

Podokres 74b Opavská pahorkatina 
Tab. č. 4: Fytogeografické zařazení PR (Skalický 1988) 
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3.8.2. Potencionální přirozená vegetace 

 

     Potencionální přirozená vegetace odráží vlastnosti stanoviště, jimž rozumíme souhrn 

všech faktorů, působících v daném místě na vývoj vegetačního krytu a také se přihlíží 

ke vlivu člověka na utváření krajiny, ale respektují se však pouze všechny ireverzibilní 

(nevratné) změny, které vyvolal svou činností (odvodňování pozemků, výstavba 

vodních děl, změny vzniklé povrchovou těžbou). Při volbě vhodné druhové skladby 

výsadeb dřevin do krajiny i uvnitř sídel, by se mělo vycházet z přirozené vegetace 

(Neuhäuslová 1998). 

     Pro zájmové území PR v nivě řeky Opavy jsou přirozenou potencionální vegetací 

lužní lesy (Alnion incanea) a to střemchová jasenina (Pruno-Fraxinetum), místy v 

komplexu s mokřadními olšinami (Alnion glutinosae) (viz. obr. č. 7) (Neuhäuslová 

1998). 

     Střemchovou jaseninu tvoří třípatrové až čtyřpatrové, druhově bohaté fytocenózy s 

dominantním jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), řidčeji s převažující olší lepkavou 

(Alnus glutinosa, ve vlhčích typech) nebo lípou srdčitou (Tilia cordata, v sušších 

typech) a s častou příměsí střemchy obecné (Prunus padus) nebo dubu letního (Quercus 

robur). Keřové patro je zastoupeno především druhy brslen evropský (Euonymus 

europaea), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a střemchy obecné (Padus avium). Z 

bylinného patra jsou převážně zastoupeny druhy hygrofilních a mezohygrofilních 

hydrických řad (Aegopodium podagraria, Cirsium oleraceum, Crepis paludosa, 

Deschampsia cespitosa, Glechoma hederacea, Impatiens noli-tangere, Lysimachia 

vulgaris, Stachys sylvatica). Časté jsou zde i druhy mezofilní hydrické řady 

(Brachypodium sylvaticum, Melica nutans, Poa nemoralis, Viola riviniana) 

(Neuhäuslová 1998). 

 

Typ reliéfu, 
orientace 

Výškový 
stupeň 

Geologický 
substrát Půdní typ Hydrol. režim 

plochá dna 
širokých 
údolí 

převážně 
kolinní 

aluviální 
(fluviální) 
sedimenty 

glej typický i 
organozemní (ammór), 
zřídka fluvizem (hnědá 
vega, černice) 

vlhký až střední či 
dočasně zamokřený, 
podzem. voda mělce 
až středně hluboko 

Tab. č. 5: Ekologická charakteristika střemchové jaseniny (Neuhäuslová 1998) 
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Obr. č. 7: Zařazení PR dle potencionální přirozené vegetace (zdroj: www.cenia.cz, 

upraveno) 
 

3.8.3. Květena PR Koutské a Zábřežské louky 

 

     Chráněné území se vyznačuje pestrou mozaikou vodních, vlhkomilných až 

mezofilních, druhově středně bohatých rostlinných společenstev. Nacházejí se zde dva 

hlavní lesní celky. Les Olšina je tvořen především údolními jasanovo-olšovými luhy 

podsvazu Alnenion glutinoso-incanae s dominantní olší lepkavou (Alnus glutinosa) a 

místy také vysázenými porosty topolů kanadských (Populus x canadensis) a topolů 

osiky (Populus tremula), následuje jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), ojediněle jeřáb 

obecný (Sorbus aucuparia).  V lese jižně od Zábřehu převažují mokřadní olšiny svazu 

Alnion glutinosae, které jsou charakteristické velmi vysokou hladinou podzemní vody, 
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pronikající alespoň v jarním období až nad povrch půdy. Dominantu stromového patra 

tvoří olše lepkavá a na sušších místech také bříza pýřitá (Betula pubescens), z keřů se 

vyskytuje ojediněle vrba popelavá (Salix cinerea) a krušina olšová (Frangula alnus) 

(Koutecká, 2004). Z dalších dřevin se početně vyskytují četné druhy vrb (Salix sp.), a to 

jak stromového, tak keřového vzrůstu, méně lípa srdčitá (Tilia cordata), dub letní 

(Quercus robur), smrk ztepilý (Picea abies), borovice lesní (Pinus sylvestris) a bříza 

bradavičnatá (Betula pendula), z keřů pak zejména bez černý (Sambucus nigra). Bohatě 

zastoupeny jsou porosty lemující vodní kanály a tůně, které tvoří především vrby 

stromového i keřovitého vzrůstu. Méně se pak vyskytuje dub letní, kalina obecná 

(Viburnum opulus), brslen evropský (Euonymus europaea) a bez černý. Významným 

prvkem území jsou solitérně rostoucí stromy a keře, především často mohutné kmeny 

vrb (Kočvara 2004). 

     Na zdejších slatinných loukách byla v 50. a 60. letech 20. století popsána unikátní 

mokřadní společenstva svazů Caricion rostratae, Molinion coeruleae a Calthion: 

Caricetum diandrae a Caricetum appropinquatae ve sníženinách se stagnující vodou, 

Selino-Molinietum coeruleae na částečně zmineralizovaných slatinách se stabilní 

hladinou podzemní vody, Filipendulo-Geranietum palustris v okrajové zóně a 

Cirsietum salisburgensis caricetosum caespitosae jako náhradní společenstvo 

původních lužních olšin svazu Alnion glutinosae. V současné době se na podmáčených 

půdách nacházejí společenstva pcháčových a bezkolencových luk svazů Calthion a 

Molinion s řadou vlhkomilných druhů. Plošně méně rozsáhlá jsou luční společenstva 

svazu Calthenion na vlhkých až zaplavovaných půdách v údolí Opavy. Ve svahových 

polohách nalezneme ovsíkové louky (Arrhenatherion) vzácného reliktního typu se 

zvonečníkem hlavatým (Phyteuma orbiculare) (Weissmannová 2004).  
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Název druhu 

Aktuální 
početnost nebo 

vitalita 
populace v 

ZCHÚ 

Kategorie 
podle vyhlášky č.  

395/1992 Sb. 
Popis biotopu druhu 

hadilka obecná 
(Ophioglossum 
vulgatum) 

velmi vzácně silně ohrožený 
na pcháčových a ostřicových 
loukách v SV části území 

kruštík 
polabský 
(Epipactis 
albensis) 

roztroušeně silně ohrožený 

podrost starých vrbových, 
jasanových a dubových porostů 
v celém území zejména podél 
starých hrází 

prstnatec 
májový 
(Dactylorhiza 
majalis) 

roztroušeně 
cca 100 

exemplářů 
ohrožený 

zachovalejší části vlhkých 
pcháčových luk JZ od Zábřehu 

starček poříční 
(Senecio 
sarracenicus) 

jediná 
mikrolokalita 

v rámci ní hojně 
silně ohrožený 

okraj toku Štěpánky a přilehlá 
nekosená louka u JZ okraje 
Olšiny 

vachta trojlistá 
(Menyanthes 
trifoliata) 

velmi vzácně 
cca 20 rostlin ohrožený 

odvodňovací nefunkční struhy 
na slatinných půdách JZ od 
Zábřehu 

vrbina 
kytkokvětá 
(Lysimachia 
thyrsiflora) 

vzácně ohrožený 

nejvlhčí nekosené deprese luk, 
bahnité břehy tůní, mokřadní 
olšiny 

žebratka 
bahenní 
(Hottonia 
palustris) 

hojně ohrožený 

síť lesních a lučních 
odvodňovacích kanálů, slepá 
ramena 

Tab. č. 6: Přehled zvláště chráněných druhů rostlin v PR (Czernik, Kneblová 2007) 

 

3.8.4. Zoogeografické zařazení 

 

Oblast Palearktická 

Podoblast Eurosibiřská 

Provincie listnatých lesů 

Distrikt podkarpatský 
Tab. č. 7: Zoogeografické zařazení PR (zdroj: Opatrný 2001) 

 

     Většina druhů fauny našeho území jsou druhy charakteristické pro zvířenu provincie 

listnatých lesů. V celostátním měřítku tvoří tyto druhy přes 75 % fauny. Provincie 

listnatých lesů se dělí na distrikt český a podkarpatský. Hranice mezi oběma distrikty 

bývala dříve vedena Moravskou bránou a tokem Odry a Moravy, v nynějším pojetí je 
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posunuta poněkud západněji, přibližně přes východní část Českomoravské vrchoviny a 

přes Jeseníky, takže většina území Moravy je řazena k úseku podkarpatskému. 

Odpovídá tomu rozšíření některých karpatských endemitů. Například čolek karpatský 

(Triturus montandoni) byl nověji nalezen i v Jeseníkách, plž modranka karpatská 

(Bielzia coerulans), dosahuje na západ přes Jeseníky až po Kralický Sněžník (Opatrný 

2001). 

 

3.8.5. Zvířena PR Koutské a Zábřežské louky 

 

     Jen díky zachovalosti a pestrosti přírodního prostředí PR je fauna vázaná na tuto 

lokalitu a jeho okolí poměrně bohatá. Na rostlinná společenstva je vázaná řada 

živočichů, včetně mnoha zvláště chráněných druhů. 

     Na území bylo zjištěno 12 druhů vážek, např. méně hojný druh šídélko rudoočko 

(Erythromma najas) a lesklice měděná (Cordulia aenea). Na loukách a v břehových 

porostech byli zjištěni někteří vzácní brouci, např. střevlíček (Platynus liver), 

zobonoska (Apoderus erythropterus), lesknáček (Meligethes buyssoni) nebo na vrbách 

krytohlav (Cryptocephalus exitus). Na lokalitě je možné najít také vzácného modráska 

bahenního (Maculinea nausithous) (Weissmannová 2004). 

     Díky množství tůní a kanálů, které na loukách s rozptýlenými porosty dřevin 

vytvářejí vhodné biotopy, se zde můžeme setkat s celkem 9 druhy obojživelníků. Na 

základě zoologického průzkumu, který provedl Kočvara v roce 2004, jsou to druh 

skokan hnědý (Rana temporaria), druh ohrožený ropucha obecná (Bufo bufo), čtyři 

silně ohrožené druhy ropucha zelená (Bufo viridis), skokan zelený (Rana klepton 

esculenta), skokan štíhlý (Rana dalmatina) a rosnička zelená (Hyla arborea) a za 

kriticky ohrožené skokan skřehotavý (Rana ridibunda) a skokan ostronosý (R. arvalis). 

Z plazů byl v území zaznamenán druh ohrožený užovka obojková (Natrix natrix) a dva 

druhy silně ohrožené ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a ještěrka obecná (Lacerta 

agilis) (zařazení dle vyhlášky č. 175/2006 Sb.).   

     Celkem bylo na území zaznamenáno 95 druhů ptáků, z nichž jsou nejvýznamnější 

bramborníček černohlavý (Saxicola torquata), bramborníček hnědý (S. rubetra), 

kopřivka obecná (Anas strepera), krkavec velký (Corvus corax), lejsek šedý 

(Muscicapa striata), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), slavík obecný (Luscinia 

megarhynchos), ťuhýk obecný (Lanius collurio), bekasína otavní (Gallinago 

gallinago), chřástal vodní (Rallus aquaticus), krahujec obecný (Accipiter nisus), 
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krutihlav obecný (Jynx torquilla), pisík obecný (Actitis hypoleucos), žluva hajní 

(Oriolus oriolus) a vodouš rudonohý (Tringa totanus). 

     V území a jeho blízkém okolí byl zaznamenán přímý výskyt celkem 21 druhů savců, 

další čtyři druhy se vyskytují velmi pravděpodobně. Z nejvýznamnějších je to bobr 

evropský (Castor fiber), veverka obecná (Sciurus vulgaris), ježek západní (Erinaceus 

europaeus), myška drobná (Micromys minutus) a rejsec vodní (Neomys fodiens). 
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4. Vegetační doprovod vodních toků 

 
     Břehové a doprovodné porosty – tvořící vegetační doprovod vodních toků – jsou 

rostlinná společenstva údolních oblastí rostoucí na březích řek, potoků nebo bystřin a 

porosty údolních niv navazující bezprostředně na břehovou vegetaci. Stanovištní 

podmínky těchto společenstev jsou velmi různorodé, což je dáno velkým výškovým 

rozpětím od nížinných aluvií až vysoko do horských údolí, rozdílností půdních a 

klimatických podmínek a dalších vlivů. Rostlinná společenstva provázející naše vodní 

toky jsou proto velmi pestrá, odrážející rozdílnost ekologických podmínek ekotypů. 

Z ekologických faktorů nejvíce ovlivňujících břehová a pobřežní společenstva je voda. 

Výška hladiny v korytě řek ovlivňuje břehovou vegetaci, limituje její skladbu a 

vymezuje prostorové uspořádání dřevin na břehu. Hladina podzemní vody, její kolísání 

a výška, determinuje zase životní nebo existenční podmínky pobřežních nebo 

doprovodných porostů. Společenstva, která rostou bez podstatných zásahů člověka, se 

vyvíjejí samovolně, procházejí přirozenou sukcesí a dospívají k přírodním 

fytocenózám. Porosty ovlivněné činností člověka, převážně porosty na upravených 

tocích, jsou obvykle porosty pozměněné druhové skladby a hospodářského tvaru. 

     Vegetační doprovod vodních toků rozdělujeme na břehové porosty a porosty 

doprovodné (Šimíček 1999). 

 

Břehové porosty 

     Břehové porosty jsou skupinové a liniové porosty stromů a keřů rostoucích v korytě, 

na březích a podél břehů vodních toků nebo podél vodních nádrží a také rostlinná 

společenstva, jež jsou vymezeny patou svahu a břehovou hranou. V České republice 

doprovázejí každý přirozený vodní tok. V krajinném prostředí vytvářejí spolu s vodním 

tokem základní biokoridory, které po spojení s dalšími krajinnými prvky představují 

kostru ekologické stability. Vodní toky a jejich pobřežní pásy a nivy jsou v přirozeném 

stavu velmi stabilním ekologickým segmentem a specifickým ekotopem (Zuna, Soukup 

2007). 

     Porosty na tocích neupravených mají víceméně přirozenou skladbu dřevin, která 

však i zde je nebo může být ovlivněna nebo pozměněna činností člověka. K nejčastěji 

zastoupeným dřevinám těchto porostů patří: vrba bílá (Salix alba), vrba křehká (Salix 

fragilis), olše lepkavá (Alnus glutinosa), olše šedá (Alnus incana), jasan ztepilý 
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(Fraxinus excelsior), topol černý (Populus nigra), topol šedý (Populus canescens), 

v jižních oblastech Moravy topol bílý, jasan úzkolistý (Fraxinus angustifolia), dále 

javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléčný (Acer platanoides), javor babyka (Acer 

campestre), dub letní (Quercus robur), lípa malolistá (Tilia cordata), jilm vaz (Ulmus 

laevis), jilm horský (Ulmus glabra), dnes již vzácně jilm habrolistý (Ulmus 

carpinifolia) a v podrostu v troušené keře. Hospodářský tvar těchto porostů bývá 

vysokokmenný, často jsou však obhospodařovány jako pařeziny nebo nepravé 

kmenoviny. 

     Břehové porosty na tocích upravených tvoří obvykle uměle založený pruh keřových 

vrb, často nespecifického výběru, které jsou cyklicky seřezávány v určitých časových 

intervalech (obvykle tříletých). V horní části svahu – v pásmu supralitorálním – 

navazuje na vrbový porost stromová výsadba různé intenzity a skladby nebo 

doprovodný porost za břehovou linií (Šimíček 1999). 

 

Doprovodné porosty 

     Doprovodné břehové porosty tvoří keře a stromy rostoucí za břehovou hranou 

koryta, které navazují na břehové porosty. Tyto porosty přispívají k začlenění vodních 

toků do krajiny a posilují její ekologickou stabilitu. Zároveň zdůrazňují linii vodního 

toku a přispívají tak k modelaci krajiny, což se příznivě projeví zejména při nedostatku 

rozptýlené dřevinné zeleně. Z hlediska estetického působení doprovodných porostů je 

třeba nepravidelně střídat skupiny stromů nestejného vzrůstu, skupiny keřů i bylinných 

porostů (Zuna, Soukup 2007). 

     V dolních úsecích větších řek jsou tyto porosty součástí lužních lesů. V oblasti 

pahorkatin tvoří méně rozsáhlé luhové porosty. V podhorských oblastech a horských 

údolích jsou to jen úzké porostní útvary kolem bystřin nebo přímo navazují na 

zalesněné svahy. Doprovodné porosty mají různé druhové složení a hospodářský tvar 

podle přírodních podmínek a civilizačních vlivů. Obecně můžeme konstatovat, že 

převážná část doprovodných porostů byla vlivem člověka jeho činností změněna. 

Porosty přirozené druhové skladby a původního hospodářského tvaru se zachovaly jen 

ve zbytcích. Fragmenty původních porostů jsou převážně součástí přírodních rezervací 

(Šimíček 1999). 
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Význam a funkce břehových porostů 

     Většina vodních toků v ČR byla v minulosti upravena. Antropogenní změny ve 

vodopisné síti i v ploše povodí pozměnily přirozený charakter vodních toků a jejich 

údolních niv takovým způsobem, že téměř nikde v ČR nemůžeme hovořit o zcela 

přirozeném stavu. Úpravy byly vyvolány intenzivním zemědělským využíváním niv, 

rozrůstáním sídel a infrastrukturou, zejména komunikacemi. Břehové a doprovodné 

porosty upravených vodotečí mají pozměněny stanovištní podmínky, změněnou 

druhovou skladbu a narušené přirozené vazby na dynamiku korytotvorného procesu. 

Ale i v této pozměněné kvalitě jsou břehové a doprovodné porosty významnou složkou 

trvalé vegetace, nejdůležitějším liniovým ekologicky významným segmentem, 

krajinotvorným prvkem a nespornou migrační trasou bioty (Bínová 2006). 

 

     Dřeviny rostoucí na břehu toku plní především funkce vodohospodářské. Jedná se o 

funkce stabilizační (protierozní) a to jak svými podzemními, tak i nadzemními částmi. 

Kořenový systém prorůstá půdním profilem, váže půdní částice a tím zpevňuje břehové 

partie říčního koryta. Nadzemní části rostlin tlumí nápor proudící vody, chrání břehy 

před přímým působením vlnobití a ledochodu. Zároveň plní funkci stínící, která se 

projevuje především snížením teploty vody a omezením růstu vodních makrofyt, které 

ve vodě obohacené o živiny, může způsobit kyslíkový deficit. Břehové porosty mají 

vliv na samočistící schopnost vodního toku. Předpokladem rozvoje samočistící 

schopnosti toku je dostatečně prokysličený vodní proud a přítomnost organismů ve 

vodě. Na odstraňování organického znečištění v toku (jeho přirozené přeměně na 

anorganické látky) se maximální měrou podílejí organismy osídlující nerovnosti ve dně, 

kořeny zasahující do toku, části rostlin aj. Právě břehová vegetace, její povrchové i 

podzemní části se výrazně podílí na zvyšování samočistící schopnosti toku. Nutno však 

podotknout, že úplné zastínění hladiny je nežádoucí, protože s růstem zastínění toku, 

klesá jeho samočistící schopnost. Samočistící funkci toku se budeme věnovat více 

v další části této práce (Šlezingr, Úradníček 2002, Bínová 2006). 

     Další funkce krajině ekologické a estetické nejsou doménou výlučně břehových 

porostů, ale jsou součástí jak břehové, tak i doprovodné vegetace. Jedná se o funkci 

protideflační, jež chrání nejen samotné koryto před zanášením větrem 

transportovaným materiálem z okolních pozemků (prachové částice, organické zbytky, 

semena rostlin), které má svůj velký význam především v zemědělsky intenzivně 

obdělávaných rovinných oblastech, ale chrání i okolní pozemky před větrnou erozí. 
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Dostatečně zapojený a vzrostlý doprovodný porost a břehový porost, také chrání koryto 

před vodní erozí z okolních pozemků, které sebou přinášejí nejen půdní částice, ale i 

živiny. Porosty také vyrovnávají rozdíly teplot v průběhu dne, snižují proudění 

v přízemní vrstvě a zvyšují vlhkost. Mohou ovlivnit mikroklima sousedních ploch až do 

vzdálenosti 50 m. Tato funkce se označuje jako mikroklimatická. Retenční 

(protipovodňová) funkce porostů vyplývá z vysoké hydraulické drsnosti povrchu nivy 

(zpomalením odtoku), velké propustnosti půdy (retence), odolnosti nivních druhů 

dřevin proti zatopení a v neposlední řadě možnosti rozlití se vody do prostoru říční 

nivy. Břehové a doprovodné porosty toků plní funkci ÚSES lokálních, regionálních a 

nadregionálních biokoridorů pro migraci nivní a zčásti i vodní bioty. Mohou také plnit 

funkci biocentra. Jsou zároveň domovem a útočištěm mnoha živočichů a rostlin, často 

chráněných a ohrožených, které zvyšují biologickou rozmanitost území. Vytváří 

kontrastní prvek v již tak málo heterogenní krajině a významně se podílí na zpestření 

biotopů přecházejících z vodního do terestrického prostředí. Vegetační doprovod je 

velice důležitým krajinotvorným prvkem a významně ovlivňuje typický krajinný ráz 

nivy. V neposlední řadě se musíme zmínit také o funkci produkční, která není z našeho 

hlediska prvořadá, ale doplňková. V blízkosti vesnic může být vítaným zdrojem 

palivového dříví (Šlezingr, Úradníček 2002, Bínová 2006). 

 

 

4.1. Funkce samočištění při eliminaci znečištění 

 
     V závislosti na kvalitě vody je v ní přítomno určité společenstvo organismů, které 

svým výskytem mění výsledné vlastnosti povrchové vody. Vytváří se biologická 

rovnováha, při jejímž porušení se systém snaží o samovolný proces navrácení se do 

původního stavu. Vliv organismů vodního prostředí na charakter vod byl pozorován 

v 70. letech 19. století a popsán jako samočistící proces (Ambrožová 2003).   

      

     Just (2005) označuje samočištění jako proces, při kterém je znečištění vstupující do 

vodního toku transformováno různými fyzikálními, chemickými a biologickými 

procesy (viz. obr. č. 8). Tyto procesy zapojují znečištění do přirozených oběhů látek 

nebo různé jeho složky či produkty ukládají do usazenin. Zároveň si musíme uvědomit, 

že tyto procesy neprobíhají navzájem odděleně, ale jsou úzce propojeny. Just dále uvádí 
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pro eliminaci organického znečištění dva rozhodující parametry, kterými jsou doba 

zdržení vody v daném úseku a intenzita kontaktu mezi vodou a aktivním povrchem jeho 

koryta (omočeným obvodem). 

 

Obr. č. 8: Některé dílčí pochody samočištění ve vodním toku (zdroj: Just a kol. 2005) 

 

     Dle Ehrlicha a Ondry (2003) uvádím popis všech 3 základních pochodů (fyzikální, 

chemické a biologické). Největší pozornost je věnována pochodům biologickým, 

protože je možno konstatovat, že při samočištění tekoucích vod v potocích a drobných 

vodních tocích se podle stupně účinnosti uplatňují: biologické pochody, fyzikální 

pochody a chemické pochody. 

 

Fyzikální pochody samočištění 

- sedimentace – přispívá k eliminaci baktérií z vody (až 50%) 

- filtrace a sorpce v říčních usazeninách – průchodem povrchových vod sedimenty 

dochází k jejímu mimořádnému vyčištění 

- vzplývání lehkých částic (tuků a olejů), jejich shlukování a vyplavování na břehy, 

zachycování v porostu vodních makrofyt, v kořenech stromů apod. 

- vytváření vodních směsí směšováním s vodami z přítoků a umožňující i disperzi 

polutantů v toku vlivem podélného proudění vody 

- přestup kyslíku ze vzduchu a rostlin do vody 

- světlo, ovlivňující intenzitu fotosyntézy, ale i vlivy ultrafialového a infračerveného 

záření na organismy (patogenní) 
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Chemické pochody samočištění 

- reakce látek ve znečištěných vodách s povrchovými vodami ve vodním toku 

- reakce neutralizační, srážecí a oxidačně-redukční 

- biochemické pochody vyvolané mikroorganismy (hydrolýza, oxidoreakční reakce, 

hydratace, výměna iontů) 

 

Biologické pochody samočištění 

     Při procesech biologických hrají významnou úlohu zejména baktérie, které 

rozkládají rozpuštěné i suspendované organické látky i látky anorganické a rozkládají je 

aerobně či anaerobně na jednodušší zplodiny. Úloha autotrofních sinic a řas 

v samočištění vody spočívá v tom, že odstraňují oxid uhličitý vznikající při 

bakteriálních pochodech a dodávají do vody kyslík, a tak umožňují aerobní bakteriální 

rozklad. Pro samočištění vod mají velký význam planktonní řasy i řasy na dně a na 

ponořených rostlinách nebo jejich částech jak živých, tak i odumřelých. Na ponořených 

předmětech a rostlinách ve znečištěném toku vznikne brzy tenká slizovitá vrstvička 

kalu, tvořená jemnou organickou hmotou, v níž žijí baktérie, řasy a drobní živočichové. 

Tato vrstvička působí jako aktivovaný kal v biologických čistírnách odpadních vod, 

která dokáže rychle mineralizovat organické látky. Zároveň se vodní makrofyta aktivně 

podílejí na samočisticím procesu ve vodě intenzivním vylučováním kyslíku, 

vznikajícího jako vedlejší produkt fotosyntézy. Na samočistící schopnost toku má vliv i 

břehová vegetace dřevin, tj. keřů a stromů. Jejich kořenové systémy nejenže zpevňují 

břehy, ale pokud vystupují ze substrátu do vody, napomáhají turbulenci a podélnému 

mísení jednotlivých vrstev vody, což velmi silně a příznivě ovlivňuje samočistící 

schopnost toku. Doprovodné dřeviny však také hladinu toku stíní, a to tím více, čím je 

koryto toku užší, zahloubenější pod povrchem a dřeviny vyšší a souvisleji zapojené. To 

vše negativně ovlivňuje produkci kyslíku v procesu fotosyntézy makrofyt přímo v toku 

a tak snižuje i jeho samočistící schopnost. 

     Rovněž živočichové se mohou výrazně podílet na samočisticích pochodech. 

Z vodních živočichů mají největší význam v procesech samočištění filtrátoři, jejichž 

činností se voda zbavuje nežádoucích částic. K aktivním filtrátorům v potocích a 

vodních tocích s malým povodím patří prvoci, houby, mechovky, vířníci, někteří drobní 

korýši a mlži. Kromě aktivních filtrátorů se ve vodách vyskytují i pasivní filtrátoři, 
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zachycující částice unášené proudem buď do zvláštních lapacích sítí (chrostíci, 

pakomáři) nebo k tomuto účelu přizpůsobenými orgány, např. tykadla muchniček.  

 

     Odpadní vody jsou jakékoliv vody, u kterých se výrazně zhoršila jejich jakost 

(chemické složení, teplota), které prošly výrobním procesem nebo jsou vypouštěny 

z domácností a v toku, do kterého by měly být vypuštěny, by ohrozily jakost 

povrchových vod. Odpadní vody dělíme na městské (splaškové) a průmyslové. Středem 

našeho zájmu jsou odpadní vody z potravinářského průmyslu, konkrétně z výrobny 

masa a uzených výrobků, které jsou charakteristické vysokým obsahem organických 

látek s různou rychlostí rozkladu, jejíž přísun do vodního ekosystému vede ke změnám 

v kyslíkovém režimu, až k nástupu anaerobních pochodů (Ambrožová 2003). 
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4.2. Vypouštění odpadních vod z masny Klemens do PR KaZL 

 
     Firma Klemens je zpracovatelem a výrobcem masných výrobků a ve třísměnném 

provozu zaměstnává 50 lidí. Během dne vznikají v provozu a lidskou činností odpadní 

vody o objemu 40 m3 za den. Firma není napojena na městskou kanalizaci, ale má svou 

vlastní ČOV, se schváleným provozním řádem, umístěnou na svém pozemku, kam 

odtékají veškeré odpadní vody z podniku. Jedná se o septik s funkcí lapače tuků (jen 

s malou účinností) a na něj navazuje malá ČOV (viz. obr. č. 9), kde dochází 

k dvoustupňovému nedokonalému čištění odpadních vod. Celé zařízení se svým 

celkovým objemem 6 m3 nezaručí dostatečné zdržení odpadní vody na tak dlouho, aby 

došlo k zachycení veškerých tuků a vyčištění těchto vod dle limitů nařízení vlády č. 

229/2007 Sb., a proto firma Klemens má výjimku k nakládání se svými odpadními 

vodami až do 31. 12. 2010. 

 

Obr. č. 9: ČOV firmy Klemens (foto: Václav Pulchart) 
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4.2.1. Charakteristika měřených profilů 

 

     Pro stanovení ovlivnění kvality vody v melioračních kanálech v SSV části PR  

odpadními vodami, které vypouští firma Klemens (zpracovatel masa a uzenin), byly 

zvoleny profily pro odběr vzorků (viz. obr. č. 10) mými předchůdci, pochůzkou 

společně s paní RNDr. Novákovou PhD. 

 

Obr. č. 10: Mapa s vyznačenými odběrovými profily (autor: Martina Filipcová 2008) 
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Číslo 
profi-

lu 

Příčný profil 
toku 

L=šířka (m) 
Hv=hloubka 
vody (cm) 

Hs=hloubka 
sedimentu(cm) 
Q=průtok (l/s) 

Navazující 
„Land 
use“ 

Břehové porosty Negativní vlivy 

1 

L=2,2 m Hv=15 
cm 
Hs=90 cm 
Q=0,46 l/s 

kosený 
travní 
porost, orná 
půda, 
vrbiny 

vrba popelavá (Salix 
cinerea), v. pětimužná (S. 
pentadra), líska obecná 
(Corylus avellana), bez 
černý (Sambucus nigra), 
topol osika (Populus 
tremula), střemcha pozdní 
(Padus serotina), rákos 
obecný (Phragmites 
australis), kopřiva 
dvoudomá (Urtica dioica)  

vypouštění 
odpadních vod z 
výrobny masa a 
uzenin, eutrofizace 
vod, kácení 
břehových porostů, 
uložení vytěženého 
sedimentu na břehy, 
ruderalizace 

2 

L=1,7 m Hv=10 
cm 
Hs=55 cm 
Q=0,46 l/s 

orná půda, 
vrbiny 

 v. popelavá (S. cinerea), 
v. pětimužná (S. 
pentadra), v. křehká (S. 
fragilis), topol osika (P. 
tremula), bez černý (S. 
nigra), olše lepkavá 
(Alnus glutinosa), kopřiva 
dvoudomá (U. dioica) 

eutrofizace vod, 
kácení břehových 
porostů, uložení 
vytěženého 
sedimentu na břehy, 
zahloubené koryto, 
ruderalizace 

3 

L=2,1 m Hv=27 
cm 
Hs=68 cm 
Q=1,8 l/s 

olšina, 
pokácený 
břehový 
porost 

olše lepkavá (A. 
glutinosa), v. popelavá (S. 
cinerea), topol osika 
(Populus tremula), sítina 
(Juncus sp.), bez černý (S. 
nigra), kopřiva dvoudomá 
(U. dioica) 

eutrofizace vod, 
kácení břehových 
porostů, uložení 
vytěženého 
sedimentu na břehy, 
zahloubené koryto, 
ruderalizace 

Tab. č. 8: Vybrané ekologické charakteristiky jednotlivých profilů 

 

Profil č. 1 (49°55'14.225"N, 18°4'23.084"E) 

     Nachází se v místě vyústění odpadní roury z ČOV (viz. obr. č. 11) do melioračního 

kanálu ve vzdálenosti 70 m jižně od firmy Klemens, který vytváří severní hranici PR, a 

rovnoběžně kopíruje silnici I/56 směrem do Kravař. V podstatě se jedná o odpadní 

kanál, který navazuje na soustavu melioračních kanálů v SSV části PR, které byly 

vybudovány v 80. letech 20. stol.. Kanál v místě vyústění odpadní roury má šířku 2,2 

m, který se po několika metrech ve směru toku rozšiřuje až na 9,4 m v délce 25,2 m a 

vytváří uměle firmou Klemens vyhloubený biologický rybníček, ve kterém je 
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udržována zvednutá hladina pomocí dřevěného hrazení vybudovaného přes kanál (viz. 

obr. č. 13). Na jaře v roce 2008 došlo k vykácení části břehových porostů u vyústění 

odpadní trubky a kolem biologického rybníčku, za účelem snadného přístupu techniky a 

možnosti odtěžení sedimentu v celé délce až k profilu číslo 2, který byl uložen částečně 

podél břehů, ale z větší části došlo k rozmetání na nejbližší pole. Z obrázku číslo 11 a 

12 je patrná redukce břehových porostů a snížení hladiny vody vytěžením sedimentu. 

 

Obr. č. 11: Ústí odpadní roury z masny Klemens (foto: Filip Šálek, březen 2008) 

 

Obr. č. 12: Ústí odpadní roury z masny Klemens (foto: Filip Šálek, říjen 2008) 
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Obr. č. 13: Uměle vytvořený biologický rybníček (foto: Filip Šálek, únor 2009) 

 

Profil č. 2 (49°55'15.46"N, 18°4'15.588"E) 

     Nachází se asi 160 m západně směrem k městu Kravaře od profilu č. 1. v místě, kde 

se kanál ostře stáčí doleva o 900 směrem do nitra PR a je napájen pravostranným 

přítokem dalšího melioračního kanálu (viz. obr. č. 14). Místo odběru profilu č. 2 bylo 

zvoleno v místě, kde nedochází ještě k promísení odpadních vod s přitékající vodou z 

melioračního kanálu a můžeme zde proto sledovat silnou eliminaci znečištění mezi 

profily č. 1 a 2, aniž by došlo k naředění odpadních vod. 

 

Obr. č. 14: Umístění profilu č. 2 (foto: Filip Šálek, říjen 2008) 
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Profil č. 3 (49°55'4.771"N, 18°4'13.83"E) 

     Byl zvolen ve vzdálenosti 300 m od profilu č. 2 a jako jediný se nachází přímo v PR 

(viz. obr. č. 15). Stejně jako mezi profily č. 1 a 2, tak i zde byly v zimě 2008 zcela 

vykáceny břehové porosty na pravé straně melioračního kanálu firmou Klemens, která 

neměla žádné povolení ke kácení dřevin, natož v PR, a také částečně vytěžen sediment 

ze dna kanálu a uložen na břehu. V tomto profilu už se projevuje vliv naředění 

odpadních vod z melioračního kanálu u profilu č. 2 a také částečně pravostranného 

přítoku dalšího melioračního kanálů mezi profilem 2 a 3 (viz. obr. č. 10). 

 

Obr. č. 15: Umístění profilu č. 3 (foto: Filip Šálek, březen 2008) 

 

4.2.2. Metodika odběru vzorků dle ČSN 75 7051 (Jakost vod – odběr vzorků) 

 

     Zvolený způsob odběru vzorků musí odpovídat účelu, pro jaký se vzorky odebírají. 

Vzorky povrchových vod jsme odebíraly společně s Pavlou Vochyanovou v místech 

námi zvolených příčných profilů, jejíž lokalizace a charakteristika je popsána výše. 

Byly odebírány směsné dvouhodinové vzorky. Skládají se z více vzorků odebraných v 

časových intervalech nebo současně z různých míst. Má charakterizovat průměrné 

složení. Dle normy jsou to dva nebo více vzorků, popř. dílčích vzorků (odebraných 

jednorázově nebo nepřetržitě), smíšených ve vhodných známých poměrech tak, aby 

poskytly požadovaný průměrný výsledek stanovení ukazatele. Obvykle jsou odebírány 

manuálně, ale mohou být odebírány i automaticky a to z povrchové vrstvy vody nebo z 

určitých hloubek u dna. 
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     Pro běžný odběr vzorků ke stanovení fyzikálních a chemických ukazatelů odpadních 

vod je vhodné použít vzorkovnice polyethylenové, skleněné anebo z borosilikátového 

skla. Vzorkovnice musí chránit odebraný vzorek před možným vnějším znečištěním a 

rozlitím, zejména těsně před otevřením, a nesmí být sám zdrojem znečištění. Při volbě 

vzorkovnice by měla být uvážena odolnost proti prasknutí, těsnost uzávěru, snadnost 

otevření, odolnost proti teplotním extrémům, rozměry, tvar, hmotnost, dobrá čitelnost, 

opětné použití, dostupnost a cena. 

     Vody, zvláště povrchové a především odpadní vody, jsou do různé míry náchylné ke 

změnám jakosti v důsledku fyzikálních, chemických nebo biologických reakcí, které 

probíhají ve vzorku v době odběru do jeho rozboru. V poměrně krátké době se mění pH 

a teplota vzorku, ve kterém podléhají změnám koncentrace pohlcených plynů. Dochází 

nejen ke ztrátám kyslíku a jiných plynů, ale také k oxidaci dvojmocného železa, 

manganu, sirníku, siřičitanů, kyanidů nebo k redukci dusičnanů, síranů, železa aj.. Podle 

intenzity nebo působení jednotlivých reakcí se mění i barva, průhlednost, zákal, pach a 

chuť. 

     Jedním z jednoduchých předběžných opatření u vzorků určených k stanovení 

fyzikálních a chemických ukazatelů jakosti, které však nemusí vždy vyhovovat, je zcela 

naplnit vzorkovnici a uzavřít ji tak, aby nad vzorkem nebyl žádný vzduch. Tím se 

omezí interakce s plynnou fází při otřesech během dopravy. Dalším z opatření je 

konzervace vzorků vody dle ČSN ISO 5667-3 (Jakost vod-Odběr vzorků-Pokyny pro 

konzervaci vzorků a manipulace s nimi), kterými se vzorky uchovávají pro krátkodobé 

nebo dlouhodobé laboratorní stanovení vzorků na základě jednotlivých vybraných 

ukazatelů, pro které jsou stanoveny konzervační metody (viz. tab. č. 9). 

     Odebrané vzorky je nutné co nejdříve dopravit do laboratoře k analýze. Během 

transportu mají být vzorky uchovány v chladu a chráněny před světlem. 

Jakostní 
ukazatel Nádoba Metody pro krátkodobou 

konzervaci 
Doba do 

zpracování 
BSK5 plast, sklo ochlazení na 2-5 oC, ve tmě 24 h 

CHSKCr plast, sklo okyselení H2SO4 na pH<2, 
ochlazení na 2-5 oC, ve tmě 5 dní 

elektrolytická 
konduktivita plast, sklo ochlazení na 2-5 oC 24 h 

amoniak plast, sklo ochlazení na 2-5 oC 6 h 

dusičnany plast, sklo okyselení H2SO4 na pH<2, 
ochlazení na 2-5 oC 24 h 

fosforečnany borosilikátové sklo, sklo ochlazení na 2-5 oC 24 h 
Tab. č. 9: Metody pro krátkodobé konzervace vzorku (zdroj: ČSN ISO 5667-3) 
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     V našem případě byly vzorky odebírány jednou měsíčně od října roku 2007 do ledna 

2009 a to vždy poslední středu nebo čtvrtek v měsíci mezi 7 a 9 hodinou ranní. Byly 

prováděny manuální odběry dvouhodinových směsných vzorků sléváním 8 dílčích 

vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut do plastových 1,5l lahví a to vždy z horní 

třetiny hloubky toku v jednotlivých profilech. Plastové láhve byly vždy před odběrem 

vypláchnuty odebíraným vzorkem a byly uzavřeny tak, aby nad vzorkem nezůstal 

žádný vzduch. Během přepravy byly vzorky uloženy v chladicím boxu a ještě týž den 

zpracovány v laboratoří VŠB-TU Ostrava. 

 

4.2.3. Charakteristika vybraných jakostních ukazatelů 

 

     Ke zhodnocení znečištění v území přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky 

byly vybrány následující jakostní ukazatele kvality vody na základě druhu odpadních 

vod, možnostem laboratoře a ceně rozboru vzorků: hodnota pH vody, elektrolytická 

konduktivita, biochemická spotřeba kyslíku, chemická spotřeba kyslíku dichromanem 

draselným, amoniakální dusík, dusičnanový dusík a celkový fosfor. Stanovení 

jednotlivých jakostních ukazatelů probíhalo ve výukové laboratoři oddělení technologie 

a hospodaření s vodou na institutu Environmentálního inženýrství a to podle norem: 

ČSN ISO 10523 Jakost vod – Stanovení reakce vody 

ČSN EN 27888 Jakost vod – Stanovení elektrické konduktivity 

ČSN EN 1899 Jakost vod – Stanovení biochemické spotřeby kyslíku 

TNV 75 7520 Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem 

ČSN 757453 Jakost vod – Stanovení dusičnanů 

ČSN EN 1189 Jakost vod – Stanovení celkového fosforu 

 

     Hodnota pH vody 

     Významně ovlivňuje chemické a biochemické procesy ve vodách a z tohoto hlediska 

mají u vod mimořádnou důležitost. Stanovení hodnoty pH je nezbytnou součástí 

každého chemického rozboru vod. Umožňuje rozlišit jednotlivé formy výskytu 

některých prvků ve vodách, je jedním z hledisek pro posuzování agresivity vody a 

ovlivňuje účinnost většiny chemických, fyzikálně-chemických a biologických procesů 

používaných při úpravě a čištění vod. 

     Povrchové vody, s výjimkou vod z rašelinišť a acidifikovaných vod nádrží a jezer, 

mívají hodnoty pH v rozmezí asi od 6,0 do 8,5. Posun do alkalické oblasti, nad 8, bývá 
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způsoben intenzivní fotosyntetickou asimilací zelených organismů, kdy dochází 

k vyčerpání volného oxidu uhličitého (Pitter 1999). 

 

     Elektrolytická konduktivita 

     Je míra koncentrace ionizovatelných anorganických a organických součástí vody. 

Konduktivita je převrácenou hodnotou odporu roztoku v Ω, obsaženého mezi dvěma 

elektrodami o ploše 1 m2, které jsou od sebe vzdáleny 1 m. Označuje se obvykle 

symbolem k. Jednotkou vodivosti (konduktance) je siemens (S) a jednotkou 

konduktivity je S m-1, v hydrochemii a analytice vody obvykle mS m-1. 

     Povrchové a prosté podzemní vody mají hodnotu konduktivity obvykle v rozmezí 5 

mS m-1 až 50 mS m-1. U některých průmyslových odpadních vod mohou být zjištěny i 

hodnoty vyšší než 103 mS m-1 (Pitter 1999). 

 

     Biochemická spotřeba kyslíku (BSK) 

     Používá se jako míra koncentrace biologicky rozložitelných látek (na rozdíl od 

CHSK, který postihuje organické látky biologicky rozložitelné i nerozložitelné). Je 

definována jako hmotnostní koncentrace rozpuštěného kyslíku spotřebovaného za 

stanovených podmínek a v oxickém prostředí biochemickou oxidací organických látek 

ve vodě. Vyjadřuje se v mg l-1. Hodnota BSK závisí na době inkubace. Úplná 

biochemická oxidace organických látek obsažených ve splaškové odpadní vodě trvá při 

standardní zřeďovací metodě asi 20 dní. Tato doba je však pro praktickou 

upotřebitelnost výsledků příliš dlouhá, a proto byla zvolena jednotná inkubační doba 5 

dní. Výsledek se označuje jako pětidenní biochemická spotřeba kyslíku se zkratkou 

BSK5. 

     Stanovení BSK je běžnou součástí chemického rozboru povrchových odpadních vod 

a jedním ze základních parametrů při posuzování účinnosti biologického čištění 

odpadních vod a při hodnocení biologické rozložitelnosti organických látek (Pitter 

1999). 

 

     Chemická spotřeba kyslíku dichromanem draselným 

     Pro stanovení CHSK odpadních vod se výhradně používá dichromanová metoda, 

kdy lze téměř kvantitativně oxidovat většinu organických látek. Běžně se uplatňuje i při 

analýze povrchových vod, protože CHSK velmi dobře kvantitativně vystihuje celkové 

organické znečištění těchto vod, které je vyjádřeno v kyslíkových ekvivalentech. To má 
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význam při posuzování samočištění povrchových vod a při biologickém čištění 

odpadních vod. 

     Při stanovení CHSK se na koncentraci organických látek ve vodě usuzuje podle 

množství oxidačního činidla, které se za určitých podmínek spotřebuje na jejich 

oxidaci. Výsledky se přepočítávají na kyslíkové ekvivalenty a udávají se v mg l-1 (Pitter 

1999). 

 

     Sloučeniny dusíku 

     Dusík společně s fosforem patří mezi nejdůležitější makrobiogenní prvky, které jsou 

nezbytné pro rozvoj mikroorganismů. Uplatňuje se při všech biologických procesech 

probíhajících v povrchových, podzemních a odpadních vodách a při biologických 

procesech čištění a úpravy vody. Sloučeniny dusíku mohou být buď anorganického 

nebo organického původu. Splaškové odpadní vody jsou jedním z významných zdrojů 

anorganických a organických sloučenin dusíku. Dalším významným zdrojem dusíku 

jsou odpady z živočišné výroby a splachy ze zemědělské půdy hnojené dusíkatými 

hnojivy (Pitter 1999). 

     Amoniakální dusík (NH4, NH3) je primárním produktem rozkladu organických 

dusíkatých látek živočišného a rostlinného původu. Amoniakální dusík se vyskytuje ve 

vodách jako kation NH4 a v neiontové formě jako NH3. Chemickými analytickými 

metodami se stanoví vždy obě formy současně, tj. celkový amoniakální dusík, který je 

dán součtem koncentrací N- NH4 (dusíku amonného) a N- NH3 (dusíku amoniakového). 

Amoniakální dusík je ve vodách za oxických podmínek nestálý a velmi snadno podléhá 

biochemické oxidaci (nitrifikaci). Nitrifikací se rozumí biochemická oxidace 

amoniakálního dusíku na dusitany a dusičnany. Je způsobena především nitrifikačními 

bakteriemi, které využívají CO2 jako zdroj uhlíku pro tvorbu biomasy a zdrojem energie 

je oxidace amoniakálního dusíku. V povrchových vodách nepřevyšují koncentrace 

amoniakálního dusíku obvykle 1 mg l-1 (Pitter 1999). 

     Dusičnany jsou konečným stupněm rozkladu dusíkatých organických látek 

v oxickém prostředí. Stejně jako u ostatních anorganických sloučenin dusíku je 

výhodné i u dusičnanů vyjadřovat jejich koncentrace jako dusičnanový dusík N-NO3 

v mg l-1.  Dusičnany se vyskytují ve všech vodách. Jejich koncentrace v přírodních 

vodách neustále vzrůstají v důsledku vzrůstajícího počtu obyvatel a zemědělské 

činnosti. V přírodních vodách se koncentrace dusičnanů mění také v závislosti na 

vegetačním období. V maximální koncentraci se dusičnany nacházejí v podzemních 
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vodách v zimním období (mimovegetačním), kdy se vyluhují z půdy, protože jsou jen 

velmi slabě zadržovány v půdním sorpčním komplexu. V letním období (vegetačním) 

jsou naopak z vody odčerpávány vegetací (Pitter 1999). 

 

     Sloučeniny fosforu 

     Celkový fosfor (Pcelk) se ve vodách dělí na rozpuštěný a nerozpuštěný, a ty se dále 

dělí na anorganicky a organicky vázaný. Rozpuštěný anorganicky vázaný fosfor se dále 

dělí na orthofosforečnanový a polyfosforečnanový. Běžně se analyticky odlišuje 

celkový fosfor, orthofosforečnanový fosfor a fosfor vázaný v hydrolyzovatelných 

fosforečnanech. Hmotnostní koncentraci sloučenin fosforu ve vodách se doporučuje 

udávat nikoliv v iontové formě, ale ve formě prvku (P) v mg l-1. 

     Přirozeným zdrojem fosforu je rozpouštění některých minerálů a zvětralých hornin. 

Antropogenním zdrojem anorganického fosforu je aplikace fosforečných hnojiv 

v zemědělství a odpadní vody, do kterých se dostávají ortho- a polyfosforečnany z 

pracích prostředků. Sloučeniny fosforu hrají významnou úlohu v přírodním koloběhu 

látek. Jsou nezbytné pro nižší i vyšší organismy, které je přeměňují na organicky 

vázaný fosfor. Po uhynutí a rozkladu organismů se fosforečnany opět uvolňují do 

prostředí. Zvlášť významně se fosforečnany uplatňují při růstu zelených organismů ve 

vodě (řas, sinic). Proto bývají jejich koncentrace v letním období ve vodě nádrží a jezer, 

probíhá-li intenzivní fotosyntetická asimilace, nejmenší. Fosfor má klíčový význam pro 

eutrofizaci povrchových vod (Pitter 1999). 

 

4.2.4. Metodika stanovení jakosti vod 

 

     Stanovení jakosti jednotlivých ukazatelů odebíraných vzorků v jednotlivých 

profilech byly vyhodnoceny na základě mezních hodnot tříd jakosti vod dle ČSN 75 

7221 z roku 1998 (Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod) a také dle 

nařízení vlády č. 229/2007 Sb. (o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod 

do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech). 

 

ČSN 75 7221 

     Tato norma platí pro jednotné určení jakosti tekoucích povrchových vod, k její 

klasifikaci, která slouží k porovnání jejich jakosti na různých místech a v různém čase.  
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Tekoucí povrchové vody se podle jakosti vody zařazují do 5-ti tříd jakosti a ty se pak 

vyznačí v mapě ve sledovaných měřených profilech barevně podle zjištěné třídy. Dle 

normy budou hodnoceny jakostní ukazatele jen v profilech č. 2 a 3. 

I. třída – neznečištěná voda  

stav povrchové vody, který nebyl významně ovlivněn lidskou činností, při kterém 

ukazatele jakosti vody nepřesahují hodnoty odpovídající běžnému přirozenému pozadí 

v tocích 

II. třída – mírně znečištěná voda 

stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody 

dosahují hodnot, které umožňují existenci bohatého, vyváženého a udržitelného 

ekosystému 

III. třída – znečištěná voda 

stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody 

dosahují hodnot, které nemusí vytvořit podmínky pro existenci bohatého, vyváženého a 

udržitelného ekosystému 

IV. třída – silně znečištěná voda 

stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody 

dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky, umožňující existenci pouze nevyváženého 

ekosystému 

V. třída – velmi silně znečištěná voda 

stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody 

dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky, umožňující existenci pouze silně 

nevyváženého ekosystému 

 

T

a
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Tab. č. 10: Mezní hodnoty tříd jakosti vod (zdroj: ČSN 75 7221) 

Obecné, fyzikální a chemické ukazatele 

Ukazatel Měrná 
jednotka 

Třída 
I II III IV V 

elektrolytická 
konduktivita mS/m < 40 < 70 < 110 < 160 ≥ 160 

biochemická spotřeba 
kyslíku pětidenní mg/l < 2 < 4 < 8 < 15 ≥ 15 

chemická spotřeba 
kyslíku dichromanem mg/l < 15 < 25 < 45 < 60 ≥ 60 

amoniakální dusík mg/l < 0,3 < 0,7 < 2 < 4 ≥ 4 
dusičnanový dusík mg/l < 3 < 6 < 10 < 13 ≥ 13 
celkový fosfor mg/l < 0,05 < 0,15 < 0,4 < 1 ≥ 1 
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Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 

     Na základě tohoto nařízení jsou vymezeny pojmy emisní standardy, jež stanovují 

nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod uvedené v příloze č. 1 

k tomuto nařízení a imisní standardy, jež stanovují nejvýše přípustné hodnoty 

ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod v jednotkách hmotnosti, 

radioaktivity nebo bakteriálního znečištění na jednotku objemu, které jsou stanoveny 

v příloze č. 3 k tomuto nařízení. Dle § 10 tohoto nařízení se všechny povrchové vody na 

území České republiky vymezují jako citlivé oblasti. Na základě emisních standardů 

budou hodnoceny jakostní ukazatele v profilu č. 1 (viz. tab. č. 13) a v profilech č. 2 a 3 

bude hodnocení provedeno dle imisních standardů (viz. tab. č. 12). 

T
a
b
.
 
č
.
  
 

Tab. č. 11: Emisní standardy přípustných hodnot znečištění pro odpadní vody 
vypouštěné z vybraných průmyslových a zemědělských odvětví (zdroj: příloha č. 1B k 

nařízení vlády č. 229/2007 Sb.) 
 

Ukazatel Značka nebo 
zkratka Jednotka C90

2) 

Všeobecné ukazatele 
biochemická spotřeba kyslíku BSK5 mg/l 6 
chemická spotřeba kyslíku CHSKCr mg/l 35 
celkový fosfor Pcelk. mg/l 0,2 
amoniakální dusík N-NH4 mg/l 0,5 
dusičnanový dusík N-NO3 mg/l 7 
reakce vody pH - 6 - 8 

Tab. č. 12: Imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod 
 (zdroj: příloha č. 3 k nařízení vlády č. 229/2007) 

 

     Městský úřad v Hlučíně, odbor životního prostředí a komunálních služeb dne 13. 2. 

2007 vydal rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a 

v něm stanovil přípustné a maximální hodnoty sledovaných parametrů odpadních vod 

z masny. Toto povolení bylo uděleno do 31. 12. 2010. Limitní hodnoty jsou uvedeny 

Pořadové 
číslo Průmyslový obor/Ukazatel OKEČ Jednotka Přípustné 

hodnoty1) 

4. Výroba potravin a nápojů 15.00 
4.1. Výroba masa a masných výrobků 15.10 

BSK5  mg/l 50 
CHSKCr mg/l 200 
N-NH4 mg/l 20 
Pcelk. mg/l 10 

1) Uváděné přípustné hodnoty „p“ koncentrací a účinností čištění nejsou roční průměry a mohou být překročeny 
v povolené míře podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 229/2007. 
2) Hodnota, která je dodržena, nebude-li roční počet vzorků nevyhovujících tomuto standardu větší než 10% (hodnota 
s pravděpodobností nepřekročení 90%) 
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v tabulce číslo 13. Na základě tohoto rozhodnutí je provozovatel povinen nechávat 

provádět laboratorní rozbor dvouhodinových směsných vzorků vypouštěných 

odpadních vod, které bude šestkrát ročně provádět laboratoř pověřená Ministerstvem 

životního prostředí. 

 

Ukazatel Přípustné hodnoty 
„p“ (mg/l)1) 

Maximální 
koncentrace „m“ 

(mg/l)2) 

BSK5 50 75 
CHSKCr 200 250 
N-NH4

+ 20 25 
Pcelk. 10 15 

Tab. č. 13: Emisní standardy koncentrace znečištění pro vybrané ukazatele 
vypouštěných odpadních vod (zdroj: rozhodnutí města Hlučín z roku 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Uváděné přípustné hodnoty „p“ koncentrací a účinností čištění nejsou roční průměry a mohou být překročeny 
v povolené míře podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 229/2007. 
2) Uváděné maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné. 
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4.2.5. Výsledky a vyhodnocení vybraných jakostních ukazatelů 

 

Ukazatel/ 
Datum měření 
 

elektrolytická 
konduktivita 

(mS/m) 

BSK5 
(mg/l) 

CHSKCr 
(mg/l) 

N–NH4 
(mg/l) 

N–NO3 
(mg/l) 

Pcelk. 
(mg/l) pH 

8. 8. 2007 - 981 1217 30,5 0,6 24,9 7,12 
19. 9. - 1828 3030 25,0 2,9 12,5 6,56 
24. 10. - 260 990 24,6 2,2 25,1 6,61 
21. 11. - 447 841 28,0 1,6 31,6 6,80 
13. 12. - 1944 2779 10,1 0,8 31,5 6,80 
16. 1. 2008 - 648 2436 17,9 0,9 29,9 7,50 
20. 2. - 402 987 3,9 0,9 30,3 6,90 
20. 3. - 562 1402 23,8 1,2 27,1 6,48 
24. 4. 151,0 682 964 16,0 1,4 24,3 6,50 
29. 5. 162,3 468 876 13,2 0,8 21,0 6,72 
25. 6. 171,4 787 1154 14,8 1,3 24,0 6,32 
30. 7. 145,2 245 370 4,2 0,1 24,7 6,68 
27. 8. 139,0 357 695 6,1 0,3 26,8 6,91 
25. 9. 142,1 301 601 14,0 1,2 21,1 6,55 
30. 10. 215,0 479 953 7,2 0,8 22,5 6,67 
27. 11. 286,0 861 1504 31,2 1,6 36,7 5,97 
29. 1. 2009 159,6 332 1096 30,1 1,8 22,3 6,46 
26. 2. 222,0 319 1064 13,3 2,4 15,2 6,83 
přípustné 
hodnoty (mg/l)1) - 50 200 20 - 10 - 

maximální 
koncentrace 
(mg/l)2) 

- 75 250 25 - 15 - 

Tab. č. 14: Výsledky jakostních ukazatelů z profilu č. 1 

 

     Výsledky měření jakosti odpadních vod z profilu č. 1 překračují ve všech 

sledovaných ukazatelích maximální koncentrace emisních standardů, které jsou dle 

nařízení vlády č. 229/2007 nepřekročitelné, a proto vypouštěné odpadní vody v profilu 

č. 1 shledávám za nevyhovující.       

 

 
1) Uváděné přípustné hodnoty koncentrací a účinností čištění nejsou roční průměry a mohou být překročeny v povolené 
míře podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 229/2007. V našem případě mohou 3 vzorky překročit 
přípustné hodnoty. 
2) Uváděné maximální koncentrace jsou nepřekročitelné. 
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Ukazatel/ 
Datum měření 
 

elektrolytická 
konduktivita 

(mS/m) 

BSK5 
(mg/l) 

CHSKCr 
(mg/l) 

N–NH4 
(mg/l) 

N–NO3 
(mg/l) 

Pcelk. 
(mg/l) pH 

8. 8. 2007 - 52 106 8,9 2,0 5,5 7,64 
19. 9. - 34 39 1,0 3,7 1,8 7,32 
24. 10. - 59 109 0,3 2,4 4,1 6,85 
21. 11. - 49 115 6,8 2,7 9,2 7,10 
13. 12. - 70 144 2,3 3,3 6,3 7,10 
16. 1. 2008 - 73 115 1,6 2,7 4,9 6,80 
20. 2. - 9 64 1,1 3,7 6,1 6,90 
20. 3. - 35 75 0,9 4,1 7,4 6,70 
24. 4. 95,2 58 83 1,4 3,2 8,6 6,90 
29. 5. 87,4 49 72 2,3 2,5 6,7 7,01 
25. 6. 85,5 68 97 1,2 2,9 7,3 6,87 
30. 7. 88,0 36 82 0,9 2,1 4,3 7,05 
27. 8. 158,4 128 249 8,5 1,8 13,7 7,27 
25. 9. 123,5 104 108 8,9 1,5 9,7 6,80 
30. 10. 147,2 127 279 4,7 1,4 10,5 7,15 
27. 11. 137,9 142 228 13,3 1,4 12,7 7,02 
29. 1. 2009 130,2 118 231 4,4 1,2 11,2 7,09 
26. 2. 146,0 147 336 4,9 0,8 9,9 6,58 
C90

1) 146 128 249 8,9 3,7 11,2 7,27 
C90

2)
 dle nařízení 

vlády č. 229/2007 - 6 35 0,5 7 0,2 6-8 

jakostní třída  
dle ČSN 75 7221 IV V V V II V  

Tab. č. 15: Výsledky jakostních ukazatelů a jejich vyhodnocení z profilu č. 2 

     Dle nařízení vlády č. 229/2007 jsou hodnoty imisních standardů dodrženy jen u 

jakostních ukazatelů pH  a N-NO3. U ostatních imisní limity nebyly dodrženy, a proto 

shledávám jakost povrchových vod v profilu č. 2 za nevyhovující. 

     Dle ČSN 75 7221 je jakostní ukazatel N-NO3 zařazen do jakostní třídy č. II. a 

ukazatel elektrolytická konduktivita je zařazen do třídy č. IV. Ostatní ukazatele jsou 

zařazeny do V. jakostní třídy, a proto jakost povrchových vod v profilu č. 2 zařazuji 

celkově do V. jakostní třídy.      

1) Hodnota C90 vypočtena dle postupu uvedeného v ČSN 75 7221, dle této hodnoty zařazujeme jakost povrchových vod 
do jakostních tříd. 
2) Hodnota C90, která je dodržena, nebude-li roční počet vzorků nevyhovujících tomuto standardu větší než 10% 
(hodnota s pravděpodobností nepřekročení 90%) 
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Ukazatel/ 
Datum měření 
 

elektrolytická 
konduktivita 

(mS/m) 

BSK5 
(mg/l) 

CHSKCr 
(mg/l) 

N–NH4 
(mg/l) 

N–NO3 
(mg/l) 

Pcelk. 
(mg/l) pH 

8. 8. 2007 - 15,6 84,5 3,1 0,0 5,1 7,61 
19. 9. - 2,2 10,1 4,3 0,5 2,3 7,10 
24. 10. - 2,0 39,9 0,6 0,4 3,8 6,98 
21. 11. - 3,6 54,3 3,1 0,4 7,7 7,31 
13. 12. - 12,6 64,0 0,9 1,4 5,3 7,31 
16. 1. 2008 - 4,1 69,4 0,9 0,4 3,8 7,12 
20. 2. - 0,0 106,1 0,1 1,5 5,3 6,90 
20. 3. - 46,8 101,3 0,6 1,5 8,0 6,54 
24. 4. 67,3 17,2 43,7 0,7 1,1 5,3 6,97 
29. 5. 59,7 13,6 28,9 0,9 0,8 4,1 7,1 
25. 6. 78,1 35,4 67,9 1,5 0,3 6,6 7,08 
30. 7. 67,2 9,8 23,3 0,0 1,2 4,9 7,11 
27. 8. 75,6 18,4 52,3 0,0 0,4 8,1 7,16 
25. 9. 63,7 6,7 31,8 0,78 2,6 7,5 6,92 
30. 10. 68,0 5,9 26,4 1,1 0,9 7,5 7,3 
27. 11. 63,4 13,6 56,4 1,3 1,4 7,6 7,2 
29. 1. 2009 55,8 9,4 20,8 0,4 2,7 7,8 7,27 
26. 2. 63,5 11,6 63,6 0,4 2,9 5,0 7,11 
C90

1) 68 18,4 84,5 3,1 2,6 7,8 7,31 
C90

2)
 dle nařízení 

vlády č. 229/2007 - 6 35 0,5 7 0,2 6-8 

jakostní třída  
dle ČSN 75 7221 II V V IV I V  

Tab. č. 16: Výsledky jakostních ukazatelů a jejich vyhodnocení z profilu č. 3 

     Dle nařízení vlády č. 229/2007 jsou hodnoty imisních standardů dodrženy jen u 

jakostních ukazatelů pH  a N-NO3. U ostatních imisní limity nebyly dodrženy, a proto 

shledávám jakost povrchových vod v profilu č. 3 za nevyhovující. 

     Dle ČSN 75 7221 je jakostní ukazatel N-NO3 zařazen do jakostní třídy č. I., ukazatel 

elektrolytická konduktivita je zařazen do třídy č. II. a N-NH4 do třídy č. IV. Ostatní 

ukazatele jsou zařazeny do V. jakostní třídy, a proto jakost povrchových vod v profilu 

č. 3 zařazuji celkově do V. jakostní třídy. 

1) Hodnota C90 vypočtena dle postupu uvedeného v ČSN 75 7221, dle této hodnoty zařazujeme jakost povrchových vod 
do jakostních tříd. 
2) Hodnota C90, která je dodržena, nebude-li roční počet vzorků nevyhovujících tomuto standardu větší než 10% 
(hodnota s pravděpodobností nepřekročení 90%) 
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     Z výsledků 18 měření, které byly vždy provedeny ve všech třech profilech, je velice 

patrný čistící účinek v celém profilu sledovaného toku (viz. tab. č. 17 a grafy přílohy č. 

1 až 5). Redukce znečištění se projevuje u všech jakostních ukazatelů kromě N-NO3, 

kde dochází naopak ke zvýšení koncentrace, což je způsobeno procesem nitrifikace, o 

kterém bude pojednáno více v další kapitole.  

     Účinnost čištění, která se v odborné literatuře vyjadřuje procentuálně, jak u 

přírodních čistíren odpadních vod - ČOV (vegetační kořenové čistírny - VKČ, umělé 

mokřady, biologické rybníčky), tak i u klasických ČOV, nevypovídá o kvalitě 

vyčištěných odpadních vod. V našem případě účinnost dosahuje přes 90% u CHSKCr, 

N-NH4 a u BSK5 skoro 98% (viz. graf příl. č. 6) mezi profily č. 1 a 3, ale z tab. č. 15 a 

16 zjistíme, že kvalita vod je jak dle vyhlášky č. 229/2007, tak i ČSN 75 7221 zcela 

nevyhovující a nesplňuje dané limity. 

     Čistící účinek je nejsilnější a velmi zjevný mezi profily č. 1 a 2 a to i přesto, že vody 

mezi profily č. 2 a 3 jsou silně ředěny vodou z dalších dvou melioračních kanálů, které 

odvodňují přilehlé území (viz. obr. č. 14). 

     Jak už jsme se u charakteristiky profilu č. 1 zmínili, tak odpadní vody z masny 

Klemens jsou vypouštěny přímo do biologického rybníčku, který zároveň funguje jako 

uměle vytvořený mokřad (vegetační kořenová čistírna), a kde pravděpodobně dochází 

k největší eliminaci znečištění. A proto se v další kapitole zaměříme na přírodní 

způsoby čištění odpadních vod a procesy v nich probíhající. 

 

 

 

 
 

 

Tab. č. 17: Čistící účinek mezi jednotlivými profily 

 

 

 

 

 

Ukazatel 
Koncentrace (mg/l)1) Čistící účinek mezi prof.  (%) 

Prof. č. 1 Prof. č. 2 Prof. č. 3 č. 1 a 2 č. 2 a 3 č. 1 a 3 
BSK5 661 75,4 12,7 83,3 78,2 97,6 
CHSKCr 1276 140,7 52,5 85,8 50,1 95,1 
N-NH4 17,4 4,1 1,1 70,0 35,8 93,9 
N-NO3 1,3 2,4 1,1 -242,0 30 -55,2 
Pcelk. 25,1 7,8 5,9 68,1 18,4 76,0 

1) Průměrné koncentrace v jednotlivých profilech ze všech 18 provedených měření. 
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4.3. Přírodní způsoby čištění odpadních vod a procesy v nich 
probíhající 

 
     Přírodní způsoby čištění odpadních vod využívají přirozenou samočistící schopnost 

půdního, mokřadního a vodního prostředí v součinnosti s vegetací, k zachycení, 

rozkladu, poutání a odstranění znečištění z odpadních vod a kontaminovaných 

povrchových vod. Vegetace se přímo podílí na čistícím procesu, zejména tvorbou 

příznivých podmínek pro rozvoj mikroorganismů (jak v kořenové zóně, tak i na 

ponořené vegetaci) a současným využíváním uvolněných rostlinných živin, především 

dusíku a fosforu k tvorbě nové biomasy (Kočková a kol. 1994, Šálek, Tlapák 2006). 

     Zařízení a způsoby, které k tomuto účelu využíváme jsou dle Šálka a Tlapáka (2006) 

následující: půdní filtry, vegetační kořenové čistírny (umělé mokřady), biologické 

nádrže, akvakultury a bioeliminátory, průtočné žlaby a závlaha odpadními vodami (viz. 

tabulka příl. č. 10). 

 

     V našem případě se budeme zajímat o vegetační kořenové čistírny (VKČ) tzv. umělé 

mokřady. Sojka (2001) zařazuje VKČ do skupiny extenzivních způsobů čištění 

odpadních vod, využívající fyzikální, chemické a biologické samočistící procesy, které 

probíhají v porézním půdním prostředí plně nasyceném vodou. V ČR je nejrozšířenější 

návrh VKČ s horizontálním podpovrchovým prouděním. VKČ obvykle tvoří hrubé 

předčištění (česle, lapák písku, usazovací nádrž), filtrační pole osázené vhodnou 

vegetací (nejvíce se používá rákos obecný, dále pak chrastice rákosovitá, orobinec 

úzko- a širolistý a další) a dočišťovací biologický rybníček. 

     Mezi VKČ Vymazal, Dušek (2004) a Kočková a kol. (1994) řadí umělé mokřady, 

které využívají makrofyta (vyšší rostliny) a to především emerzní (tzn. vynořenou) 

vegetaci s podpovrchovým průtokem odpadní vody, kterou dále ještě dělí podle směru 

průtoku (viz. obrázek příl. č. 11): 

a) VKČ s horizontálním podpovrchovým prouděním 

b) VKČ s vertikálním prouděním směrem dolů 

c) VKČ s vertikálním prouděním směrem nahoru 

     Zatímco Šálek, Tlapák (2006) a Šálek (1999) uvádějí mezi VKČ ještě typ 

s povrchovým horizontálním prouděním na málo propustném podloží. Autoři dále 

uvádějí, že výhodou a předností tohoto typu je mnohem výkonnější proces nitrifikace 

(odstranění amoniakálního znečištění), kdy dochází k lepšímu prokysličování než při 
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podpovrchovém proudění. Ale zároveň uvádějí, aby se odstranilo nebezpečí 

biologického zakolomatování filtračních polí, řadí se sekce s povrchovým průtokem až 

za VKČ s podpovrchovým průtokem. 

 

Čistící procesy 

 

     Čistící procesy odpadních vod v mokřadním prostředí (VKČ) tvoří procesy 

fyzikální, chemické a biologické, které byly popsány v kapitole 4.1. a jsou shrnuty 

v tabulce příl. č. 12. Čistící procesy jsou rozdílné podle kyslíkového režimu, který je 

v příslušné části VKČ převažující. V podstatě se jedná o režim aerobní a anaerobní. 

 

     Vymazal (1995) uvádí, že v zaplavených nebo vodou saturovaných půdách se 

oxidační metabolismus objevuje pouze v tenké oxické vrstvě na povrchu, zatímco v 

hlubších horizontech probíhají anoxické procesy. Bylo prokázáno, že aerobní aktivita je 

limitována již několik milimetrů pod zaplaveným povrchem organické půdy. Oxické 

vrstvy jsou charakterizovány hnědou barvou a metabolicky jsou aerobní a obsahují 

oxidované formy, např. Fe3+, Mn4+, NO3
-, SO4

2-. Redukovaná podpovrchová vrstva je 

většinou modrošedá a metabolicky je anaerobní s nízkými hodnotami redox potenciálu 

a obsahuje redukční produkty  amoniak, oxid dusný, sirníky a produkty anaerobní 

dekompozice organických sloučenin. 

     Bakteriální indukované redukční a oxidační procesy v zaplavených půdách jsou 

uvedeny v grafu v příl. č. 13. 

 

     Výraznou vlastností mokřadních rostlin je schopnost růst v anoxickém prostředí 

s periodicky se vyskytujícím kyslíkovým deficitem. Mokřadní rostliny mají schopnost 

značné adaptace na zaplavení, nedostatek kyslíku, vysoký obsah solí, náhlou změnu 

půdní reakce apod. (Šálek 1999). Kořenový systém těchto rostlin, prorůstající substrát 

filtračního pole (Vymazal (1995) u rákosu uvádí prokořenění do hloubky 60-70 cm, ale 

není výjimkou až 1,5 m), transportuje kyslík hlouběji, než by mohl pronikat pouhou 

difuzí (difuze kyslíku do vody je 3x106 krát pomalejší ve srovnání s difuzí ve vzduchu a 

přibližně 104 krát pomalejší ve srovnání s difuzí do odvodněné půdy (Vymazal 1995)). 

Kyslík se do kořenů a oddenků dostává z atmosféry soustavou vzdušných prostor uvnitř 

rostlinného těla (pórozita 2-7% u suchozemských rostlin, zatímco u mokřadních může 

být až 60% (Vymazal 1995)) a část ho difunduje přes povrchová pletiva podzemních 
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orgánů do půdy. V substrátu se vytváří mozaika aerobních (můžeme prokázat 

přítomností Fe3+ a změnou redox potenciálu) a anaerobních okrsků, v niž dochází 

k rozkladu organických látek, ale též k dalším procesům jako např. denitrifikace, při níž 

se dusík z anorganických sloučenin mění až na plynný dusík, unikající do atmosféry 

(Kočková a kol. 1994). 

     Potřebný kyslík získávají mokřadní rostliny z atmosféry do kořenové zóny a jejího 

okolí nejen difuzí, ale také konvektivním tokem a Venturiho indukovanou konvekcí, 

kterou Vymazal (1995) popisuje jako mechanismus založený na gradientu rychlosti 

větru kolem rostliny, přičemž rychlost se zvyšuje směrem od země k vrcholům porostu. 

Tato konvekce je řízena tlakovými rozdíly, které vznikají při proudění vzduchu okolo 

dlouhých odumřelých stonků, které nasávají atmosférický vzduch do podzemního 

kořenového systému pomocí zlomených výhonů těsně nad zemí. Kvantitativní odhady 

pro únik kyslíku z kořenů pro rákos obecný se pohybují v širokém rozmezí od 0,02 až 

do 12 g m-2 den-1 (Vymazal 1995, Šálek 1999, Čížková a kol. 2003). 

     Zároveň Čížková a kol. (2003) uvádějí na základě praktických pozorování, že i 

v porostu rákosu, který je z makrofyt pravděpodobně nejvýkonnější z hlediska 

provětrávání, jsou části oddenků obklopeny anaerobním prostředím, zejména 

v nátokové části čistírny, kde koncentrace znečištění je největší. 

 

     S přívodem kyslíku a s poskytováním metabolizovaného uhlíku je spojována jedna 

z nejdůležitějších funkcí makrofyt ve VKČ a to, že kořeny rostlin v půdním loži slouží 

jako substrát pro rozvoj bakterií, které jsou hlavně zodpovědné za čistící proces. 

Kočková a kol. (1994) a Čížková a kol. (2003) uvádějí na základě studií, že osídlení 

kořenů amonifikačními, nitrifikačními a denitrifikačními bakteriemi je o 1 až 2 řády 

vyšší než hustota osídlení minerálních částic substrátu. Vymazal (1995) dále uvádí na 

základě studie a odebraných vzorků z kořenové zóny VKČ v Egyptě, že kořeny rákosu 

obecného obsahují až o 3 řády bakterií, 3 řády hub a 2 řády aktinomycet více oproti 

substrátu bez vegetace. 

 

     Dalším faktorem, který se uplatňuje při procesech samočištění ve VKČ je výpar 

vody do ovzduší, který je mnohem rychlejší z hustého rákosového porostu než z volné 

hladiny. Je to díky velké ploše listů a fotosyntéze. Tento proces je označován jako 

evapotranspirace (evaporace = výpar z půdy a volné hladiny a transpirace = výpar 

z rostlinných částí). Přibáň (1992), kterého uvádí Kočková a kol. (1994), na základě 
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svých vlastních měření i údajů různých autorů dospěl k závěru, že za optimálních 

podmínek (tj. v létě za jasného slunečného dne), se může objem odpadní vody 

evapotranspirací zmenšit nanejvýš o 17%. Čížková a kol. (2003) uvádějí hodnoty 

evapotranspirace na velkých plochách rákosu v našich klimatických podmínkách 5 až 7 

mm za den. Podobné hodnoty interpretují i Žáková, Žák (2003), kteří uvádějí 5 až 10 

mm za den. Tito autoři dále uvádějí, že je vhodné jako evapotranspirační porost 

používat stromy nebo keře s vysokou transpirační schopností.  

     V tabulce příl. č. 14 uvádím přehled některých publikovaných sezónních hodnot 

evapotranspirace. 

 

     Mokřadní rostliny patří k nejproduktivnějším rostlinám vůbec, a proto mezi 

rostlinnými druhy vynikají i schopností vázat minerální živiny do organické hmoty. 

Na základě prostudované literatury jsem došel k závěru, že hodnoty obsahu N a P 

poutané rostlinami se u jednotlivých autorů velice liší, ale i přesto, zde uvádím krátký 

přehled.  

     Za optimálních podmínek může být v suché biomase porostu zblochanu na ploše 1 

m2 za vegetační sezónu akumulováno až 134 g dusíku a 23 g fosforu, avšak v průměru 

jsou tyto hodnoty nižší a dosahují pro různé druhy makrofyt a v závislosti na 

dostupnosti živin od 20 do 50 g m-2 za rok (Čížková a kol. 2003). Šálek (1999) uvádí, 

že se může přibližně počítat s průměrným denním odběrem živin vegetace u dusíku 2-

2,5 a u fosforu 0,4-0,7 g na m-2. Také Kočková a kol. (1994) na základě studie Gellera 

(1991) uvádějí možné odstranění živin sklizní rostlin maximálně 50-100 kg fosforu a 

200-400 kg dusíku na 1 ha za rok (tzn. 5-10%), u odpadní vody s koncentrací cca 1000 

kg P a cca 6000 kg N na 1 ha za rok. Podle Vymazala (1995), který pro dusík uvádí na 

základě shrnutí literárních údajů pro 117 druhů mokřadních rostlin roční příjem až 263 

g m-2 a denních hodnot až 163 mg m-2. Pro fosfor na základě literárních údajů pro 106 

druhů mokřadních rostlin roční příjem až 40 g m-2 a denních hodnot až 19 mg m-2. 

     V tabulce příl. č. 15 uvádím vybrané údaje o obsahu látek v některých mokřadních 

rostlinách používaných ve VKČ. 

      

Procesy probíhají při odstraňování dusíku: 

     Nitrifikace je definována jako biologická oxidace amoniaku na dusičnany s dusitany 

jako mezistupněm v sekvenci reakcí. Je způsobena především autotrofními a výjimečně 

i heterotrofními organismy. Nitrifikace může probíhat v záplavové vodě, v povrchové 



2009                                                                                                                               49 
 

aerobní vrstvě půdy a v blízkosti kořenů. Rychlost nitrifikace v mokřadních půdách je 

závislá na přísunu NH4
+ do aerobních zón, pH, alkalitě vody, teplotě, přítomnosti 

nitrifikačních bakterií a velikosti aerobních zón. Chemolitotrofní nitrifikační bakterie 

využívají CO2 jako zdroj uhlíku pro tvorbu biomasy a zdrojem energie je oxidace 

amoniakálního dusíku. Množství získané energie je však malé a pro nitrifikační bakterie 

je proto charakteristická malá specifická tvorba nové biomasy. Z 1 g dusíku se vytvoří 

jen asi 0,16-0,19 g biomasy (Vymazal 1995, Pitter 1999). 

     Nitrifikace probíhá ve dvou stupních, které lze znázornit následujícími rovnicemi: 

NH4
+  +  1,5 O2      NO2

- + 2 H+ +  H2O     1. stupeň 

NO2
-   +  0,5 O2      NO3

-     2. stupeň  

NH4
+  +   2 O2       NO3

- + 2 H+ +  H2O     celkem 

     Empirickým měřením byla zjištěna spotřeba kyslíku pro odstranění 1 mg N-NH4
+ 

nitrifikačním procesem 4,33 mg O2 (Šálek, Tlapák 2006). 

 

     V anaerobních podmínkách může dojít k redukci dusičnanů a dusitanů na 

elementární dusík nebo oxidy dusíku. Tento proces se označuje jako denitrifikace. 

Denitrifikace je ovlivňována celou řadou faktorů, z nichž nejdůležitější jsou přítomnost 

O2, redoxní potenciál, půdní vlhkost, teplota, pH, typ půdy, koncentrace dusičnanů a 

organické hmoty. Na rozdíl od nitrifikace je pro denitrifikaci nutný organický substrát 

jako zdroj energie. Tyto organické látky jsou při denitrifikaci oxidovány. Dusičnanový 

nebo dusitanový dusík je konečným akceptorem elektronů (Vymazal 1995, Pitter 1999). 

     Denitrifikaci lze schematicky popsat těmito rovnicemi: 

5 CH3OH + 6 NO3
- = 5 CO2 + 3 N2 + 7 H2O + 6 OH- 

5 C6H12O6 + 24 NO3
- = 12 N2 + 18 H2O + 30 CO2 + 24 OH- 

     Kromě N2 byl za určitých podmínek prokázán i vznik oxidů dusíku, ale tato hodnota 

je velice závislá na pH. Zcela převažuje produkce N2. Denitrifikace může probíhat i při 

velmi malých koncentracích rozpuštěného kyslíku, menších než 0,5 mg l-1 (Pitter 1999). 

 

Procesy probíhající při odstraňování fosforu: 

     Jak již bylo uvedeno v tabulce přílohy č. 12, fosfor je v mokřadech zadržován 

především fyzikálně-chemickými procesy (adsorpce, absorpce, kompletace, srážení). 

Koloběh fosforu v půdě je zcela odlišný od koloběhu dusíku. V průběhu biotické 

asimilace anorganického P a dekompozice organického P nedochází ke změně valence. 
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Fosfor se většinou nachází v nejvyšší oxidované formě (+5), protože všechny nižší 

oxidační stupně jsou termodynamicky velmi nestálé a snadno podléhají oxidaci na 

PO4
3-, a to i ve vysoce redukčních podmínkách. Fosfor, který se dostává do mokřadu je 

v počáteční fázi velmi rychle absorbován baktériemi, řasami a rostlinami. Další procesy 

transformace a zadržování P v mokřadech jsou ovlivňovány především interakcemi 

mezi redoxním potenciálem, pH, Fe-, Al- a Ca-minerály, organokovovými komplexy, 

jílovitými minerály a množstvím fosforu v půdě. Míra uplatnění jednotlivých prvků 

závisí především na pH systému a množství přítomného iontu. Adsorpce je vyšší 

v minerálních půdách než v organických a adsorpce i srážení jsou vyšší v neutrálním 

nebo slabě kyselém prostředí. Procesy půdní adsorpce a srážení jsou považovány za 

důležitější než příjem P detritem a rostlinami. Sorpční kapacita fosforu v oxidovaných 

půdách se může zvýšit po zaplavení půdy nebo redukci díky amorfnímu hydroxidu 

železnatému, který má větší povrch a více sorpčních center než krystalický, oxidovaný 

hydroxid železitý (Vymazal 1995, Vymazal 2004). Pro zvýšení účinnosti adsorpce 

fosforu se v KČOV používají filtrační materiály s vyšším obsahem vápníku, hliníku 

nebo železa zachycují ve větší míře zejména fosfor, a to až do zaplnění sorpční kapacity 

(Šálek, Tlapák 2006). 

     Vymazal (1995) na základě studií uvádí, že největším dlouhodobým rezervoárem 

fosforu v mokřadech jsou sedimenty anebo organická půda.  

 

 

4.4. Zhodnocení funkce břehových porostů při procesu samočištění 

 
     Jak už jsme popsali výše, jsou odpadní vody vypouštěny do melioračního kanálu o 

šířce 2,2 m a hloubkou vody 15 cm, který se posléze zužuje, aby se následně po cca 6 

metrech rozšířil na 9,4 m v délce 25,2 m a vytvořil tak umělý mokřad s hloubkou 

sedimentu 80 cm a více, který je z 1/3 porostlý rákosem obecným. Rychlost odtoku 

odpadní vody, který tvoří 40 m3 denně, se rozšířením výrazně snižuje a snižuje se také 

hloubka vody jen na několik cm. Tím je umožněna lepší infiltrace do půdního substrátu, 

který je z 90% tvořen prachovými částicemi (viz. zrnitostní křivka příl. č. 16). 

Zrnitostní analýza byla provedená metodou sítování v laboratoři Institutu hornického 

inženýrství.  
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     Stejně jako u klasických KČOV je velice důležité znát dobu zdržení (T) odpadních 

vod v kořenovém loži, tak i já jsem na základě plochy (S), střední hloubky sedimentu 

(hs) a pórovitosti půdního substrátu (n) v mokřadu a množství odpadních vod (Q) určil 

dobu zdržení dle vzorce: 

 

T = S * hs * n  / Q     (Šálek, Tlapák 2006) 

 

S = 25,2 * 9,4 = 236,9 m2 

hs = 0,8 m 

n = 0,67 (zvoleno na základě zrnitostního složení půdního substrátu a tab. příl. č. 17) 

Q = 40 m3/den 

 

     Doba zdržení odpadní vody v mokřadu pro námi zadané veličiny je 3,17 dne, která 

je dostatečně dlouhá pro eliminaci znečištění mezi profily č. 1 a 2, oproti části mezi 

profily č. 2 a 3, kde voda jen protéká a zdržení vody je zde minimální. Zároveň je 

splněna jedna z nejdůležitějších podmínek při procesu samočištění, kterou uvádí Just 

(2005) a to je doba zdržení.  

 

     Půdní substrát v mokřadu je zcela nasycen vodou a otázka provzdušnění kořeny 

rostlin je diskutabilní. Bylo by potřeba potvrdit výskyt Fe3+ v oblasti kořenů, 

zodpovědět, zda k dostatečnému provzdušnění dochází i v zimním období (o tom se 

literatura nezmiňuje, i když se uvádí venturiho indukovaná konvekce) a taky, zda pro 

proces nitrifikace, který je velice zjevný z grafů příl. č. 7 až 9, je porost rákosu na 1/3 

plochy mokřadu dostačující. Při měření kyslíkovou sondou (Oxy Guard Handy 

Gamma) v mokřadu a v profilu č. 2 se hodnoty obsahu kyslíku v odpadní vodě 

pohybovaly kolem 0,3 ppm. Jen přímo v profilu číslo 1 dosahovala hodnota 2,2 ppm. 

Na základě těchto zjištění si dovolím tvrdit, že provzdušnění kořenovým systémem není 

hlavní funkcí samočištění a k většímu obohacení kyslíkem dochází prostou difuzí přes 

vodní hladinu. 

     Evapotranspirace, která dle literatury dokáže snížit objem odpadních vod za 

optimálních podmínek o 17%, není v našem případě dostačující. Plocha mokřadu není 

zcela zarostlá rákosem a také v zimním období je proces evapotranspirace neúčinný. 

     Proces odčerpání živin rostlinami a zabudování do jejich těl by bylo účinné při 

malých koncentracích, dostatečně porostlé ploše, jen v letních měsících a samozřejmě 
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při sklizni odumřelé hmoty, což v našem případě není splněno a živiny, které jsou 

využity rostlinami, se opět při procesu rozkladu znovu uvolňují. 

     Za nejdůležitější funkci břehových porostů při procesu samočištění považuji, že 

kořeny rostlin prorůstající půdním substrátem mokřadu, jejich části (větve, listy) a opad 

těchto rostlin, který se pak stává součástí sedimentu, poskytuje substrát a podklad pro 

rozvoj bakterií, které jsou nejdůležitější při procesu samočištění. 

     Nezodpovězenou otázkou zůstává infiltrace vypouštěných odpadních vod 

z melioračních kanálů do podzemních vod a jejich úloha při snížení koncentrace 

znečištění, ale protože se jedná o velice podmáčené území, předpokládám, že 

koncentrační spád je směrem do melioračních kanálu, který bude především ředit 

odpadní vody a také zakolomatování stěn kanálu bude významné, ale k potvrzení či 

vyvrácení by bylo potřeba provést hydrogeologický průzkum. 

 

 

4.5. Návrh revitalizace melioračních kanálu v SSV části PR KaZL 

 
     Naše zájmové území se rozkládá jihozápadně od masny Klemens na ploše o 

velikosti cca 11 ha (viz. mapa příl. č. 18). Jedná se o území, které bylo v 80. letech 

společně s přilehlými pozemky silně odvodněno (zmeliorováno) a došlo ke zhoršení 

vodního režimu (ústní sdělení). K silnému drénování a odvodnění tohoto území došlo 

za účelem zemědělského využívání, ale díky silné dotaci vody a silnému podmáčení ze 

Zábřežské terasy, nedošlo nikdy k intenzivnímu využívání půdy. Dle plánu péče na 

období 2008-2018 (Czernik, Kneblová 2007) se jedná o dvě významné lokality. 

Tužebníkové nekosené louky představující přechodné pcháčové a tužebníkové lady 

s dominantním tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria), kakostem bahenním 

(Geranium palustre) a pcháčem zelinným (Cirsium oleraceum), nacházející se ve 

spodní třetině zájmového území. A nad odvodňovacím kanálem, který je ve spodní 

třetině území orientovaný směr Z-V, se nachází pcháčové a vysokoostřicové luční 

porosty pravidelně až extenzivně kosené s převahou ostřice kalužní (Carex 

acutiformis), o. trsnaté (Carex cespitosa) a pcháče potočního (Cirsium rivulare). 

     Cílem meliorací bylo vždy co nejrychleji odvést vodu z daného území a mít tak 

možnost půdu využívat k zemědělským účelům, ale pokud chceme toto území 

revitalizovat, tzn. navrátit přirozený stav před vybudováním odvodňovacího systému a 
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nastartovat částečně přírodní procesy, je nutné tento systém drénů vyřadit z provozu. 

Přírodě nejbližším způsobem by bylo veškeré kanály zasypat zeminou a to o stejné 

nebo menší propustnosti jak uvádí Kořínek (2008). Toto řešení by bylo velmi nákladné, 

pojezdy těžké techniky po ne zcela únosné půdě by mohly poškodit luční porosty a 

další otázkou by zůstalo vyřešení přitékajících vod z výše položených zemědělských 

pozemků, které odtékají kanály tvořící hranici zájmového území na severu a východě, a 

proto tento způsob považují za nevhodný. Kořínek (2008) proto navrhuje vybudovat 

soustavu asi 50 hrázek, kterými bude možné ovládat a ovlivňovat hladinu spodní vody 

na celém zájmovém území. Jednalo by se o komplexní řešení, kterým by se výška 

hladiny spodní vody udržovala 10 cm pod povrchem terénu, a bylo by možně 

manipulovat s hladinou nastavením po 10 cm, ale nedokážu si představit pracovníka, 

který několik dnů před plánovanou sečí luk snižuje hladinu pomocí všech stavítek. A 

také tento způsob nepovažují za zcela přírodě blízky a vhodný. 

 

Vlastní návrh 

     Pro naše zájmové území navrhují soustavu 9 hrázek s korunou hráze 10 cm pod 

terénem, za kterými budou vyhloubeny tůně (viz mapa příl. č. 19), sloužící jako nový 

biotop nejen pro obojživelníky. 

     Protože se v dnešní době prosazuje aktivní způsob managementu při ochraně 

přírody, což znamená, že člověk v určité fázi sukcese tento proces zastaví a snaží se 

udržovat nynější stav. Příkladem můžou být louky v Bílých Karpatech, které se 

každoročně kosí, a tím se zachovává paměť kulturní krajiny. Tak i louky v našem 

zájmovém území se dle plánu péče pro období 2008-2018 budou 1x až 2x ročně kosit a 

to vždy poprvé od 15. června do července, podruhé v termínu od srpna do 30. září. 

V tomto období můžeme předpokládat celkové snížení spodní vody a to v důsledku 

transpirace a proto si myslím, že lokální podmáčení, které hrázkování způsobí, nebude 

velkým problémem při kosení luk. 

 

Hrazení melioračních kanálů 

     Pro výstavbu hrázek (příčných objektů) v melioračních kanálech jsem zvolil kriteria, 

která hrazení musí splňovat: 

a) snadné a technicky nenáročné k výstavbě 

b) splňující funkci zdržení vody 

c) finančně nenáročné 
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d) možnost částečného ovládání hladiny vody v tůni 

     Na základě zvolených kritérií jsem došel k závěru, že nejvhodnější bude hrazení 

pomocí skluzového stupně z kameniva a drnu, přichyceného dřevěnými kůly, který 

uvádí Just a kol. (2005) viz. obr. příl. č. 20. Průtoky v melioračních kanálech uprostřed 

zájmového území jsou velice malé, a proto je důležité použít k utěsnění stupně jílovité 

půdy s malou propustností, aby nedocházelo k procezování vody přes kamenné těleso 

stupně. Otázkou zůstává vstup nežádoucích látek (dusík a fosfor), který se může do 

rezervace dostávat melioračním kanálem navazující na meliorační soustavu orné půdy 

výše, kde dochází k hnojení půdy. Předpokládám, že vody obohacené o tyto živiny 

budou protékat přes tůň umístěnou v rohu v SV části zájmového území a tato tůň bude 

fungovat jako biologický rybníček, kde bude docházet k eliminaci těchto nežádoucích 

látek.  

 

Tvar tůně 

     V PR KaZL se vyskytuje 9 druhů obojživelníků, který má každý jiné nároky na 

místa rozmnožování, a proto zde doporučuji na základě metodické příručky „Ochrana 

obojživelníků“ od Míkátové a Vlašína (2002) vybudovat tůně o velikosti až do 200 m2 a 

menší s velice různorodou hloubkou tůní až do 1 metru. Modelový obrázek tůně 

uvádím v příl. č. 21. 

 

Břehové porosty tůní 

     Tůně bych neosazoval žádnými stromy ani vegetací a nechal bych je přirozenému 

vývoji. Předpokládám, že tůně už v prvním roce po vybudování začnou samostatně 

zarůstat rákosem a ostřicí v mělkých břehových částech a v dalších letech se objeví 

porosty olší a vrb. Bude potřeba, pokud porosty stromů a keřů začnou stínit tůně, a to 

především z jižní strany, provést redukci těchto dřevin. 

 

Časový harmonogram revitalizačních prací: 

     Veškeré práce spojené s výstavbou tůní doporučují provést v sušším období letních 

měsících, kdy podmáčení půdy bude minimální a bude moci na louky vjet těžší 

technika. 

     Nejdříve bude nutné eliminovat zdroj znečištění, který vypouští masna Klemens do 

PR KaZL. A to buď napojením na kanalizační síť ČOV v obci nebo vybudováním 

účinné čistírny odpadních vod v místě nynější zcela nefunkční čistírny. 
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     Deponace sedimentu z melioračního kanálu a z břehů, kam je vypouštěna odpadní 

voda z masny Klemens (tzn. od profilu č. 1 až za profil č. 3), dle vyhlášky č. 294/2005 

Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a 

změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

     V některých částech melioračních kanálů bude nutné provést vykácení břehových 

porostů a to především v jižním směru pro dostatečné oslunění nově budovaných tůní. 

Kácení dřevin nutné z důvodu výstavby tůni bude minimální, protože tůně situuji do 

míst, kde břehové porosty chybí nebo jsou velice řídké. 

     Hloubení tůní pomocí těžké techniky a uložení vytěženého sedimentu do 

melioračního kanálu, odkud byl sediment vyvezen na skládky. Dojde tak k částečnému 

zavezení a zmenšení zahloubení. Nutná bude i úprava sklonu břehu u těchto kanálů 

minimálně 1:3 především na pravé straně, kde sklon břehů je v současnosti 1:2. A také 

by bylo vhodné při úpravě vytvořit koryto s poměrem hloubky k šířce aspoň 1:5, jak 

uvádím na obrázku v příloze č. 22. 

     Samotná výstavba skluzového stupně z kameniva a drnu, přichyceného dřevěnými 

kůly. 

     Zhodnocení stavu tůní v příštích letech, sledování druhového složení obojživelníků a 

fytocenóz a hlavně ovlivnění výšky hladiny spodní vody vybudováním soustavy tůní 

v našem zájmovém území. 

 

 

4.6. Funkce břehových porostů toku Štěpánky v PR 

 
     Vodní tok Štěpánka s celkovou délkou 11,65 km začíná svou cestu v obci 

Štěpánkovice, od které získala i svůj název, a teče jižním směrem do města Kravaře, 

kde protéká zcela zatrubněna pod terénem. Za městem Kravaře mění svůj směr na 

východní, kde zvolna začíná meandrovat v levobřežní části nivy Opavy, aby své vody 

po několika kilometrech svedla do říčky Opusty pod městem Dolní Benešov, která se 

po 300 m vlévá do řeky Opavy. 

     Současný tok říčky Štěpánky, jak ho známe dnes, je teprve od roku 1971, kdy byl 

původní tok (viz. mapa příl. č. 23) uveden do nového koryta a směru. Pro nový tok 

Štěpánky byly využity a prokopány slepá ramena řeky Opavy, což je patrné rozšířenými 

úseky Štěpánky (ústní sdělení). 



2009                                                                                                                               56 
 

4.6.1. Metodika hodnocení břehových porostů 

 

     Ke zhodnocení břehových porostů toku Štěpánka jsem využil metodiky uvedené 

v publikaci „Vegetační doprovod vodních toků a nádrží“ od Šlezingra a Úradníčka 

(2002). 

     Princip této metody je následující. Daný úsek vodního toku se rozdělí na úseky o 

délce cca 100 m a ty se následně posuzují odděleně. Důležité je vyznačení úseku 

v popisném situačním plánu. Samotné zhodnocení vychází z bodování plnění 

konkrétních kritérií, přičemž 1 = nejlepší stav a známka 3 = nejhorší stav. 

 

Ukazatel Kriteria Body 

A 
% poškozených či nevhodných 
dřevin (mezi nevhodné se řadí např. 
exotické druhy porostů) 

do 30 % 1 

do 60 % 2 

nad 60 % 3 

B Počet vegetačních pater 

jedno patro 3 

dvě patra 2 

tři patra 1 

C Šířka vegetačního pásma od 
přibližné úrovně Qa 

do 7 m 3 

7-10 m 2 

nad 10 m 1 

D Druhová skladba dřevin 

do třech druhů 3 

4-6 druhů 2 

7 a více druhů 1 

E Relativní hustota porostů 

souvislý porost s místními 
průhledy na vodní hladinu 1 

střední a velké skupiny porostů 2 

bez porostů 3 
Tab. č. 18: Metoda hodnocení vegetačního doprovodu (zdroj: Šlezingr, Úradníček 

2002) 
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     Hodnocený úsek se podle počtu získaných bodů vyhodnotí dle následující tabulky: 

 

Vegetační porost v dobrém stavu 5 až 6 bodů 

V úseku nutné dosadby a úpravy 7 až 8 bodů 

Zde již nutné rozsáhlejší práce případně 
celková obnova 9 a více bodů 

Tab. č. 19: Vyhodnocení břehových porostů (zdroj: Šlezingr, Úradníček 2002) 

 

4.6.2. Vyhodnocení stavu břehových porostů toku Štěpánky 

 

     V mém případě byly mapovány břehové porosty v PR KaZL v délce cca 2 km, které 

jsem si rozdělil na 5 úseků (viz. mapa příl. č. 24). Z této mapy je patrné, že břehové 

porosty v některých částech na pravém břehu nejsou součástí PR, ale i přesto je zde 

budu uvádět jako součást PR, a to z důvodu, že jsou součástí ochranného pásma v šířce 

50 m od hranic PR. 

     Úseky jednotlivých částí jsou mnohem delší (viz. tab. příl. č. 25), než uvádí 

metodika (cca 100 m), ale to z důvodu, že by bylo zbytečné úseky, které by byly 

hodnoceny stejně, rozdělovat na 100 metrové úseky. 

     Břehové porosty byly mapovány třemi pochůzkami a to ve dnech 10. 3., 7. 4. a 20. 

4. 2009. Byly určovány druhy dřevin stromovitého vzrůstu a veškeré keře. Vrby 

keřovitého vzrůstu zde uvádím zařazené jen do rodu Salix a to proto, že nejsem schopen 

na základě pupenů rozlišit jednotlivé druhy. 

 

Ukazatel/Č. 
úseku 

1 2 3 4 5 

 L P L P L P L P L P 

A 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 

B 1 1 3 3 3 3 1 1 3 3 

C 2 3 3 3 3 2 3 1 3 3 

D 1 1 3 3 2 2 2 1 1 2 

E 1 1 3 3 2 2 1 1 3 2 

Celkový počet 
bodů 6 7 12 12 11 10 8 5 11 11 

L = levý břeh P = pravý břeh 
Tab. č. 20: Vyhodnocení břehových porostů v jednotlivých úsecích 
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Úsek č. 1 

     Patří svými břehovými porosty k druhově nejrozmanitějším v PR KaZL. Štěpánka 

zde přirozeně meandruje a vytváří tak tišší a proudnější úseky toku. Ze stromů 

převažuje vrba křehká (Salix fragilis), která vytváří několika kmenné statné jedince, 

olše šedá (Alnus incana) a v mnohem menším zastoupení je zde olše lepkavá (Alnus 

glutinosa). Dále pak dub letní (Quercus robur), javor babyka (Acer campestre), lípa 

srdčitá (Tilia cordata) a topol šedý (Populus x canescens). Jasan ztepilý (Fraxinus 

excelsior) je v celém úseku zastoupen jen několika jedinci. Z keřů je to především 

kalina obecná (Viburnun opulus), brslen evropský (Euonymus europaea), trnka obecná 

(Prunus spinosa), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), svída krvavá (Cornus 

sanguinea), střemcha obecná (Prunus padus) a bez černý (Sambucus nigra). V podstatě 

se jedná o porost věkovitých stromů rostoucí na březích v téměř jedné řadě s podúrovní 

keřů a vrb keřovitého vzrůstu. Místy se objevuje silné zmlazení olší. Negativním jevem 

břehových porostů je velice úzký vegetační pás pro růst stromů a keřů, na který 

navazují trvalé travní porosty po obou březích, které jsou každoročně kosené místy až 5 

metrů od břehové hrany. 

 

Úsek č. 2 

     Tento úsek je jediný zcela bez břehových porostů a proto zde nehodnotím ukazatel 

% poškozených či nevhodných dřevin (viz. tab. č. 20). Koryto je v celém úseku 

napřímeno a po obou březích navazuje trvalý travní porost kosený 1 m od břehové 

hrany. 

 

Úsek č. 3 

     Jedná se o jednoetážové porosty s málo zapojenými korunami a to především na 

levém břehu. Největší zastoupení zde má opět vrba křehká (Salix fragilis), olše šedá 

(Alnus incana), olše lepkavá (Alnus glutinosa) a nachází se zde i dva duby letní 

(Quercus robur) na pravém břehu a dále pak porosty vrb keřovitého vzrůstu. Na levý 

břeh navazuje trvalý travní porost kosený na některých místech až na břehovou hranu. 

Na pravém břehu navazuje orná půda v některých místech až 3 metry od břehové hrany. 

 

Úsek č. 4 

     Úsek v celé délce pralesovitého charakteru. Jedná se o rozpadající se porosty vrby 

křehké (Salix fragilis), jejíž kmeny a silné větve, buď odumřelé či živé, které pak 
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následně znovu zakořeňují, obohacují tok o mrtvé dřevo. Směr toku se díky spadaným 

kmenům velice mění a koryto tak vytváří početné meandry. Z dalších dřevin je 

zastoupena olše lepkavá (Alnus glutinosa), olše šedá (Alnus incana), bříza bělokorá 

(Betula pendula), také dub letní (Quercus robur) a střemcha obecná (Prunus padus). 

Spodnímu patru většinou dominují vrby keřového vzrůstu, trnka obecná (Prunus 

spinosa) a hloh jednosemenný (Crataegus monogyna). Na levý břeh navazuje trvalý 

travní porost, v některých místech kosený až 3 m a méně od břehové hrany. Na pravý 

břeh navazuje orná půda v dostatečné vzdálenosti od břehové hrany. 

 

Úsek č. 5 

     Břehový porost velice řídký jednoetážový. Z dřevin je nejvíce zastoupena vrba bílá 

(Salix alba), vrba křehká (Salix fragilis), olše lepkavá (Alnus glutinosa), bříza bělokorá 

(Betula pendula), dub letní (Quercus robur) a také jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). 

Ve spodním patru se vyskytují vrby keřovitého vzrůstu, brslen evropský (Euonymus 

europaea), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna) a kalina obecná (Viburnun 

opulus). Hlavním negativním jevem v tomto úseku je na levém břehu kosený trvalý 

travní porost až 1 m od břehové hrany a na pravé straně zemědělská půda oraná až 0,5 

m od břehové hrany. 

 

     Přehledná charakteristika jednotlivých hodnocených úseků břehových porostů je 

v tab. příl. č. 25. 

     Ortofotomapu břehových porostů PR KaZL společně s fotografiemi je možné si 

prohlédnout v mapové příloze č. 28.  

 

Břehové porosty mimo PR      

     Břehové porosty toku Štěpánky nejsou jen porosty v PR KaZL, ale celého toku, 

který se neomezuje jen na hranice rezervace. Za PR směrem k Dolnímu Benešovu jsou 

břehové porosty zcela nevyhovující. Porosty podél Štěpánky zde byly z větší části 

zredukovány a bylo ponecháno jen několik samostatně stojících stromů vrby bílé. 

Zatímco břehové porosty směrem ke Kravařům k místní ČOV (viz. mapa příl. č. 23) se 

vyznačují velice pestrou druhovou skladbou, která je shodná s mapovaným úsekem č. 1. 

Sice se jedná o porosty rostoucí v úzkém vegetačním pásu od břehové hrany, na něž 

většinou navazuje kosený trvalý travní porost, ale vzhledem ke stavu břehových porostů 

za ČOV, kde i koryto bylo nepřirozeně upraveno, břehové porosty zredukovány na 
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minimum a část toku je vedena potrubím pod zemí, se tato část dá označit za 

vyhovující. Během průzkumu porostu jsem objevil 600 m po proudu Štěpánky od ČOV 

na levém břehu porost křídlatky (viz. mapa příl. č. 23) o průměru 10 m, který bude 

potřeba eliminovat, aby nedošlo k šíření dále po toku až do PR. 

 

4.6.3. Návrh ke zlepšení stavu břehových porostů toku Štěpánky 

 

     Prvním krokem ke zlepšení stavu bude nutná eliminace znečištění vypouštěných 

odpadních vod do toku Štěpánky a to z obce Štěpánkovice, kde se v nejbližší době 

plánuje výstavba ČOV a z města Kravaře, kde v současnosti probíhá zkušební provoz 

nově vybudované ČOV s vyústěním do řeky Opavy, která původně byla do toku 

Štěpánky. A i proto se pravděpodobně v 70. letech 20. stol. přistoupilo k prodloužení a 

změny trasy toku Štěpánky, protože se předpokládalo, že bude docházet k 

lepšímu odstranění znečištění při procesech samočištění. 

 

     Břehové porosty v PR rezervaci, jak jsme si je popsali výše, jsou druhově bohaté, ale 

většinou liniovitého uspořádání s velice úzkým vegetačním pásem od břehové hrany. 

Nejprve bude potřeba tento pás rozšířit. Veškerou ornou půdu podél Štěpánky jak v PR, 

tak i mimo rezervaci zatravnit, a to směsí bylin a travin cenologicky blízkou druhově 

bohatším lučním porostům, jež se nacházejí v bezprostředním okolí polí. Pokud 

nebudou majitelé pozemku s tímto souhlasit, což se dá předpokládat, bylo by vhodné 

získat aspoň vegetační pás minimálně o šířce 15 m na obou březích, kde dojde 

k výsadbě břehových porostů. Stejně tak bude vhodné u trvalých travních porostů 

rozšířit nekosený vegetační pás min. 15 m od břehové hrany. Tento pás bude vhodné 

v terénu vymezit dřevěnými kůly zatlučenými do země ve vzdálenosti cca 20 m. 

Současné břehové porosty bych ponechal bez zásahu a bez vyklizování mrtvého dřeva 

ze samotného toku. Mrtvé dřevo v toku jak uvádí Siemens a Hanfland (2005) podporuje 

dynamické procesy. Ovlivňuje a určuje morfologii vodního toku v detailech i ve 

velkém, přispívá k proměnlivosti proudění a hloubek vody a nabízí úkryty pro 

živočichy. Je významným strukturním prvkem v našich řekách a potocích. Proto by 

v nich mělo mrtvé dřevo najít své pevné místo. 
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Druhové složení a výsadba dřevin 

     Pro naše území PR v nivě řeky Opavy, jak jsme popsali výše při charakteristice 

území, jsou přirozenou potenciální vegetací lužní lesy a to především střemchová 

jasenina (Pruno-Fraxinetum). Dominantu stromového patra břehových porostů tvoří 

jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), řidčeji s převažující olší lepkavou (Alnus glutinosa) 

nebo lípou srdčitou (Tilia cordata) a s častou příměsí střemchy obecné (Prunus padus) 

nebo dubu letního (Quercus robur). Keřové patro tvoří především brslen evropský 

(Euonymus europaea), jasan ztepilý a střemcha obecná.  

     V našem případě zde zcela, až na několik pár jedinců, chybí jasan ztepilý a střemcha 

obecná. A proto nosnými dřevinami pro naše výsadby bude především jasan ztepilý, 

dále pak střemcha obecná, dub letní a lípa srdčitá. 

     K výsadbě nově zakládaných břehových porostů doporučuji použít prostokořenné 

poloodrostky především pro jasan ztepilý. Zatímco pro dub letní, lípu srdčitou a 

střemchu obecnou nám postačí prostokořenné dvouleté sazenice výšky 30 až 50 cm. 

Výsadbu provést na jaře jamkovou sadbou pro jasan a pro ostatní dřeviny postačí 

štěrbinová sadba. Výsadba bude provedena skupinovitě dle výsadbového schématu 

v příl. č. 26 a to ve dvou řadách a v úseku č. 2, kde břehový porost zcela chybí bude 

vhodné provést výsadbu ve třech řadách a v určitých místech podél břehu provést 

skupinovitý zápich vrbových řízků. Délka výsadeb se pohybuje v rozmezí od 20 do 80 

metrů střídavě po obou březích, jak ukazuje mapová příl. č. 27. Místa bez výsadeb 

budou ponechány pro přirozený nálet dřevin. Nosnou dřevinou pro výsadby bude jasan 

ztepilý zastoupen 70 % ve sponu cca 1,5 x 1,5 m (viz. výsadbové schéma). Na začátku 

nebo konci skupinovité výsadby bude vhodné provést výsadbu čtyř dubů ve sponu 1 x 1 

m blíže k vnějšímu okraji, kde bude mít dostatek světla (jedná se o světlomilnou 

dřevinu) a to jen v místech, kde bude absence dubu v původním břehovém porostu. 

Lípu a střemchu, které jsou schopné růst i ve stínu podrostu, doporučuji vysadit 

nepravidelně mezi výsadbu jasanu a to v počtu 20-30 % z celkového počtu vysazených 

jasanů v každé skupině v poměru 1:1 každého druhu. Střemchu, která se snadno množí 

kořenovými oddělky, doporučuji také vysazovat pomístně na okraji výsadeb, kde bude 

tvořit keřový plášť oddělující zemědělsky využívanou půdu (kosené louky či ornou 

půdu) od nové výsadby porostů. 

     Výsadby je potřeba chránit proti okusu zvěří, především srnčí, která je v území 

velice početná. K ochraně jasanů je vhodné použít plastových chráničů (tubusů), pro 

ostatní dřeviny postačí plastové pletivo o výšce minimálně 1,2 m připevněné 
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k dřevěnému kůlu, zatlučenému u vysazeného stromku minimálně 20 až 30 cm do 

země. Spodní část chráničů je nutné zahrnout 2-3 cm hluboko do země. Také bude 

nutné během prvních dvou let dřeviny ochraňovat ožínáním proti útlaku buření, která 

především v lužních oblastech je silná. Při ožínání je potřeba dbát opatrnosti, aby 

nedošlo k poškození či zničení sazenic. Pokud by došlo po prvním roce k většímu 

úhynu sazenic, je potřeba provést dosadbu. Při úspěšném odrůstání nově vysazených 

břehových porostů bude potřeba po několika letech, až se dostanou z vlivu buřeně a 

spárkaté zvěře, odstranit plastové chrániče. A v dalších letech bude potřeba provést 

probírkový zásah, ale jen dle potřeby nebo je možné ponechat nově vysazené břehové 

porosty přirozeným procesům. 
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5. Závěr 

 
     Celé území přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky patří stále mezi významná 

mokřadní společenstva i přes silný antropogenní vliv na přírodní hodnoty území. Jedná 

se především o zemědělsky využívané části území, vybudování soustavy melioračních 

kanálů, znečištění povrchových toků odpadní vodou z obce Štěpánkovice, města 

Kravaře a v neposlední řadě z výrobny masa a uzenin firmy Klemens. Se všemi těmito 

negativními vlivy se území postupně vyrovnává, ale v poslední době hrozí území 

pravděpodobně největší nebezpečí a to otevření dobývacího prostoru Kravaře, kde je 

středem zájmu těžba štěrkopísku. Otevřením dobývacího prostoru dojde k narušení a 

odvodnění velké části území přírodní rezervace. 

 

     Břehové porosty v přírodní rezervaci nejen toku Štěpánky a ale i melioračních 

kanálu plní řadu velice důležitých funkcí. Především je to funkce samočištění, která je 

velice zjevná v severoseverozápadní části přírodní rezervace, kam jsou vypouštěny 

odpadní vody do uměle vytvořeného mokřadu a eliminace organického znečištění na 

základě jakostního ukazatele BSK5, je zde v průměru 83,3 % mezi profily č. 1 a 2 a 

dokonce u profilu č. 3 je eliminace v průměru 97,6 %. Za nejdůležitější funkci 

břehových porostů při procesu samočištění považuji, že kořeny rostlin prorůstající 

půdním substrátem mokřadu, jejich části (větve, listy) a opad těchto rostlin, který se pak 

stává součástí sedimentu, poskytuje substrát a podklad pro rozvoj bakterií, které jsou 

nejdůležitější při procesu samočištění. Z dalších neméně důležitých funkcí břehových 

porostů se jedná o funkci protierozní, která chrání břehy před účinky proudící vody. 

Břehové porosty také brání a vytváří v podstatě pufrační zónu, která částečně zamezuje 

průniku nežádoucích částic do toku buď nesených větrem, nebo erozním smyvem. Ale 

protože se jedná o velice ploché území, tato funkce nepatří mezi nejdůležitější. Funkce 

mikroklimatická má vliv na vlhkost a teplotu na blízké okolí a to především transpirací 

břehových porostů. Břehové porosty působí nejen esteticky, ale vytváří především 

v kulturní krajině heterogenní prvek územního systému ekologické stability, který 

poskytuje životní prostor (mnohdy poslední) a migrační trasu pro nemalý počet 

organismů. 
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     Břehové porosty stejně jako aleje kolem cest jsou významným krajinným prvkem a 

velice důležitou ekosystémovou složkou kulturní krajiny, a proto bychom na ně měli 

nahlížet s úctou, respektem a zdravým rozumem. 
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