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Anotace 

V této práci se zabývám určením zdrojů znečištění povrchových vod v části území 

přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky. Jedná se o část odvodňovacího kanálu a 

část toku Štěpánka. Měřením jakostních ukazatelů povrchové vody pokračuji v práci, 

kterou započali v roce 2007 tehdejší diplomanti Lucie Prokšová a Václav Pulchart. 

Uvádím zde zjištěné způsoby hospodaření na pozemcích uvnitř a v okolí přírodní rezervace 

a porovnávám je s podmínkami hospodaření dle nitrátové směrnice. Dále uvádím výčet 

naplánovaných zásahů v zájmové lokalitě dle Plánu péče na období 2008 - 2018. Na závěr 

zmiňuji kroky, které je nutné podniknout k eliminaci znečištění v území. 

 

Klí čová slova: vodní tok, jakost vody, monitoring, difúzní znečištění, nutrienty, hnojiva, 

dusičnany, nitrátová směrnice. 

 

Summary 

In this thesis I am dealing with detection of surface moisture pollution sources in the 

area of Natural Preserve Kouty and Zabreh Meadows. The surveyed places are part of 

drain and watercourse „Štěpánka“. I observe the quality indicatores of surface moisture 

and continue the work of 2007 undergraduates Lucie Prokšová and Václav Pulchart.  

I mention discovered styles of farming in the territory inside and around of the natural 

preserve and compare them with farming according to Nitrates directive instructions. 

In the following I speak about planned interferences in this locality in accordance with the 

Care plan for period 2008 – 2018. 

In the conclusion I suggest the needed steps to eliminate local pollution. 

 

Keywords: watercourse, water quality, monitoring, diffuse pollution, nutrients, fertilizers, 

nitrates, Nitrates directive. 
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1. ÚVOD 

Voda je jedna z nejcennějších životně důležitých surovin. Člověk ji využívá dnes a 

denně, dnes a denně mění její kvalitu, upravuje její životní prostor, přizpůsobuje ji 

k obrazu svému. Dříve to dělal nevědomky, nedomýšlel následky, které by jeho činnost 

mohla způsobit. Dnes, po mnohých zkušenostech s povodněmi, ví, že vodu neovládne. 

Uvědomuje si nesprávné zásahy a snaží se je napravit. Bohužel ne každý zásah do krajiny 

je vratný. 

Jak jsem již naznačila, základem je pochopení souvislostí mezi vodním tokem, 

krajinou, organismy a člověkem v krajině a podle toho s vodním tokem zacházet. Pro 

dosažení zlepšení kvality vody je třeba přijímat stále nová legislativní opatření, založená 

na předchozích zkušenostech v hospodaření s vodou. 

Diplomová práce se zabývá hodnocením znečištění povrchových vod maloplošného 

zvláště chráněného území (dále jen ZCHÚ). Přírodní rezervace Koutské a Zábřežské 

louky se nachází v inundačním území řeky Opavy.  Toto území jedinečné tím, že se jedná 

poslední komplex typických rašelinných luk na Hlučínsku, protože většina obdobných 

luk zanikla v důsledku zemědělských meliorací. Dalším negativním zásahem pro toto 

území bylo postavení přehradní nádrže Kružberk v horním toku řeky Moravice, čímž 

došlo k potlačení každoročních jarních záplav a k omezení přísunu živin a vody do této 

lokality. Cílem zřízení rezervace bylo zachování mokřadních ekosystémů s výskytem 

zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin.  

Cíl práce: 

Cílem této práce je určení zdrojů znečištění povrchových vod v části území. 

Zjištěné znečištění hodnotím podle legislativních přepisů, a to dle NV 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 a dle ČSN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace povrchových vod. 

Uvádím zde zjištěné hospodaření v ZCHÚ a v přilehlém okolí a porovnávám jej 

s naplánovanými zásahy dle Plánu péče o PR Koutské a Zábřežské louky na období 2008 

- 2018. 
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2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ P ŘÍRODNÍ REZERVACE 

KOUTSKÉ A ZÁB ŘEŽSKÉ LOUKY 

2.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

2.1.1. Popisné údaje 

Přírodní rezervace (PR) Koutské a Zábřežské louky zahrnuje území rozkládající se 

v levobřežní části nivy řeky Opavy, zasahující k jižní části obcí Kravaře a Zábřeh u 

Hlučína. Nadmořská výška území se pohybuje v rozmezí 225 – 234 m n.m. 

Podle nařízení Okresního úřadu Opava č.j. 33/97 o zřízení přírodní rezervace 

Koutské a Zábřežské louky ze dne 22. 10. 1997 činila celková výměra rezervace 375,70 

ha. S platností nařízení Moravskoslezského kraje č.3/2007 o zřízení přírodní rezervace 

Koutské a Zábřežské louky a stanovení jejich bližších ochranných podmínek ze dne 

5.12.2007, které výše uvedené nařízení zrušuje, se výměra PR mění na 202,92 ha. 

Změna hranic PR je znázorněna na Obr. č. 1 a Obr. č. 2. 
 

 
Obr. č. 1: Mapa území PR Koutské a Zábřežské louky dle nařízení Okresního úřadu Opava č.j. 33/97 
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(zdroj: http://geoportal.cenia.cz) 

 

 
Obr. č. 2: Mapa území PR Koutské a Zábřežské louky dle nařízení Moravskoslezského kraje č.3/2007 

(zdroj: Plán péče o PR Koutské a Zábřežské louky na období 2008-2018, Mapa II) 

 

I. Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN (Czernik, Kneblová, 

2007) 

evidenční kód ZCHÚ: - 

kategorie ZCHÚ:  přírodní rezervace 

název ZCHÚ:   Koutské a Zábřežské louky 

kategorie IUCN:  IV – řízená rezervace 

 

II. Územně-správní členění, překryv s jinými chráněnými územími a příslušnost 

k soustavě Natura 2000 (Czernik, Kneblová, 2007) 

kraj:       Moravskoslezský 

obec s rozšířenou působností třetího stupně:  Kravaře, Hlučín 

obec:       Kravaře, Dolní Benešov 

katastrální území:     Kravaře ve Slezsku, Zábřeh u Hlučína 
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2.1.2. Historie vzniku PR 

O návrhu zřízení chráněného území v této lokalitě najdeme zmínky již v 50. letech 

minulého století. Hlavním důvodem pro navržení ochrany tohoto území byl výskyt 

typických rašelinných luk. Jednalo se o poslední komplex těchto luk na Hlučínsku, 

protože většina podobných luk zanikla v důsledku meliorací a zintenzivňování 

zemědělství. Toto původní území mělo výměru 11,5 ha. Návrh byl dále posuzován a 

19.12. 1973 byla sledovaná oblast vyhlášena Výnosem  ministerstva kultury č.j. 

19 330/73 za maloplošné chráněné území, a to přírodní památku (PP) Zábřežské louky na 

ploše 19,34 ha. Na základě podání návrhu na rozšíření  hranic přírodní památky a změnu 

jejího statutu byla dne 22.10. 1997 tato doposud přírodní památka přejmenována 

nařízením Okresního úřadu v Opavě čj. 33/97 s účinností od 1.12.1997 na přírodní 

rezervaci (PR) Koutské a Zábřežské louky o celkové výměře 375,70 ha. (Czernik, 

Kneblová, 2007) 

Cílem této poměrně rozsáhlé rezervace byla ochrana uceleného komplexu 

mokřadních luk, rozptýlené zeleně a luhů se zbytky mrtvých ramen a peiodicky 

zaplavovaných tůní v nivě řeky Opavy  a s tím související ochrana mokřadních 

ekosystémů s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. Dále je velice 

důležitá ochrana přilehlých porostů rákosu, orobince a křovinatých vrb, sloužících jako 

hnízdiště kriticky a silně ohrožených ptačích druhů. (Nařízení Moravskoslezského kraje 

č.3/2007 ze dne 5.12. 2007) 

5.12. 2007 vydala Rada kraje nařízení Moravskoslezského kraje č. 3/2007 o zřízení 

přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky a stanovení jejich bližších ochranných 

podmínek, kterým se mění hranice PR a výměra na 202,93 ha. Největší plochu PR 

zaujímají trvalé travní porosty (124,1 ha), lesní pozemky (34,6 ha) a vodní plochy (15,5 

ha). (Czernik, Kneblová, 2007) 
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2.2. GEOLOGICKÉ POM ĚRY 

Zájmové území je součástí základní geologické jednotky Český masív, 

charakteristický svou blokovou stavbou, která je výsledkem zlomové tektoniky 

kadomskéko, hercynského (označovaný též jako variský)  a alpínského cyklu. Území PR 

je tvořeno horninami moravsko-slezského kulmu (spodní karbon). Z hlediska 

petrografického je kulm tvořen komplexem klastických sedimentárních hornin, v oblasti 

Nízkého Jeseníku převažují jílové břidlice. 

Na skalní podloží navazuje souvrství terciérních sedimentů miocenního, 

bádenského stáří, které je reprezentováno monotónními jíly. Na terciér nasedají kvartérní 

sedimenty, jako glacilakustrinní písky halštrovského zalednění, místy se štěrky, a to o 

průměrné mocnosti cca 6,0 m (rozsah mocnosti je od 1,0 do 10,6m). Nejmladší 

sedimenty údolní nivy jsou holocenní náplavové a písčité hlíny tvořící povrch údolní 

nivy o průměrné mocnosti 2,0 m (rozsah mocnosti je od 0,7 do 3,5 m). (Tišnovská a kol., 

1997, Macoun, 1965) 

V blízkém okolí Opavy je předkvartérní podlloží tvořené tortonskými jíly překryto 

vrstvou kvartérních sedimentů, mocných asi 40 m. Zachovaly se zde středopleistocenní a 

mladopleistocenní sprašové pokryvy. (Macoun, 1965) 

Nejstaršími pleistocenními sedimenty vyskytujícími se na Opavsku jsou souvkové 

hlíny. Souvkové hlíny spolu se souvkovými hlinitými písky jsou nejrozšířenějším a 

nevýznamějším ledovcovým sedimentem. Výrazně se od sebe liší souvkové hlíny 

staršího (halštrovského) a mladšího (sálského) zalednění. Souvkové hlíny halštrovského 

zalednění jsou charakterizovány šedými odstíny, kdežto souvkové hlíny sálského 

zalednění jsou žlutohnědé. Tyto hlíny nejsou vyvinuty na celém území. V odkryvu mezi 

Zábřehem u Hlučína  a Kravařemi – Kouty (po levé straně silnice  I/56 ve směru Hlučín – 

Opava) byly v podloží pískoštěrků starší akumulace zábřežské terasy, dosahující zde 

mocnosti 3-4 m, odkryty hnědošedé glacilakustrinní písky halštrovského zalednění o 

mocnosti 1-2 m. (Macoun, 1965). 
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Obr. č. 3: Výřez z geologické mapy (zdroj: Geologická mapa 1:50 000, List 15-41) 

 

Legenda k Obr. č. 3 Výřez z geologické mapy (zdroj: Geologická mapa 1:50 000) 
 
 KVARTÉR – holocén: organické sedimenty 
 

KVARTÉR – holocén: fluviální, převážně hlinitopísčité sedimenty nižšího nivního stupně 
 
 KVARTÉR – holocén: deluviofluviální sedimenty 
 
 KVARTÉR – pleistocén- mladý pleistocén- würm; wiselský glaciál; sprašové hlíny 
 
 KVARTÉR – pleistocén- mladý pleistocén- würm; wiselský glaciál; fluviální písčité štěrky 
 

KVARTÉR – střední pleistocén – mindel I; halštrovský glaciál s.l. – mindel 2; mladší 
halštrovské zalednění: fluviální písčité štěrky spodní akumulace hlavní terasy 
řeky Opavy a Odry 
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2.3. GEOMORFOLOGICKÉ POM ĚRY 

Území PR je součástí inundační nivy řeky Opavy. Jedná se o území s téměř 

rovinatým terénem, vyskytují se zde velmi často lokální sníženiny pramenných míst a 

občas se zde formují i hlubší terénní deprese. Nejvýše položeným místem je most Opavy 

(234 m n.m.), nejníže položená část terénu představuje místní tok Štěpánky (226 m n.m.). 

Území je mírně ukloněno od SZ k JV. 

Podle Demkova geografického členění se oblast PR řadí následovně: (Demek, 1987) 

SYSTÉM    Hercynský 

PROVINCIE    Středoevropská nížina 

SUBPROVINCIE   VII Středopolské nížiny 

OBLAST    VIIA Slezská nížina 

CELEK    VIIA-1 Opavská pahorkatina 

PODCELEK    VIIA-1B Poopavská nížina 

OKRSEK    VIIA-1B-2 Opavsko-moravická niva 

 

 
Obr. č. 4: Mapa geomorfologického členění (zdroj: http://geoportal.cenia.cz) 
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Legenda k Obr. č. 4: Mapa geomorfologického členění (zdroj: http://geoportal.cenia.cz) 

 SYSTÉM 
 
 PROVINCIE 
 

 SUBPROVINCIE 
 

 OBLASTI 
 

 CELKY 
 

 PODCELKY 
 

 OKRSKY 

 

2.4. HYDROLOGICKÉ POM ĚRY 

Nejvýznamnějšími vodními toky v území PR a na jižní hranici jsou řeka Opava a 

potok Štěpánka. (Koutecká a kol., 2004) Území je součástí inundační nivy řeky Opavy 

(hydrologické pořadí 2-02-03). Každoroční jarní záplavy však byly potlačeny výstavbou 

přehradní nádrže Kružberk v 50.- 60. letech 20. století v horním toku řeky Moravice. 

V důsledku toho již nedochází k transportu živin a vody do území, které je nyní 

ovlivňované více antropogenně hnojením polí a kosením luk. 

Oblast přírodní rezervace je protkána množstvím melioračních kanálů, které zde 

byly vybudovány v 70.- 80. letech 20. století. Celý tento systém kanálů ústí v různých 

místech do toku Štěpánka a je funkční už jen částečně.  Některé strouhy jsou totiž 

převážnou část roku vyschlé a ve vegetačním období značně zarostlé. 

Území je převážně zavodňované srážkami dopadajícími na jižně orientované svahy 

pahorků mezi Zábřehem a Kouty. Srážky prosakují do podloží tvořeného  štěrkovými 

sedimenty  glaciálního původu, až na vrstvu málo propustných třetihorních hlín, po které 

stékají směrem k úpatí svahu. Zde vyvěrají v podobě pramenů a  zapříčiňují podmáčení 

olšin a slatinných luk. (Štěrba, 1990) 
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Tab. č. 1: Základní hydrologické údaje toku Štěpánka (zdroj: ČHMÚ Ostrava – Poruba) 

Vodní tok Štěpánka 

Povodí 2 – 02 – 03 – 017/0 

Správce toku Zemědělská vodohospodářská správa Ostrava 

Kraj Moravskoslezský 

Katastrální území Kravaře ve Slezsku, Zábřeh u Hlučína 

Plocha povodí 20,35 km2 

Plocha povodí v zájmovém území 0,4580 km2 

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 8,387 km 

Délka toku v zájmovém území 1,7283 km 

Úsek dotčený ochranou (říční km od – do) 4,5 – 5,3 
 

 

 
Obr. č. 5: Mapa hydrologického pořadí (zdroj: http://heis.vuv.cz) 
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2.5. KLIMATOLOGICKÉ POM ĚRY 

Pro území bývalé Československé republiky zpracoval E. Quitt v roce 1959 

klimatickou charakteristiku. Podle této charakteristiky náleží území PR Koutské a 

Zábřežské louky do oblasti mírně teplé MT 10. 

Pro tento typ oblasti je charakteristické dlouhé teplé a mírně suché léto, krátké přechodné 

období s mírným teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátká mírně teplá a velmi 

suchá zima s krátkým trváním sněhové pokrývky. (Sedláčková, 1994) V porovnání s 

okolními oblastmi Těšínska, Moravy, Opavska a polského Slezska se území PR a jeho 

okolí vyznačuje vyššími teplotami a nižšími srážkami. (Balátová-Tuláčková, Zapletal, 

1959) 

Průměrné roční teploty se pohybují v rozmezí 8,0 – 8,6 oC. Průměrný roční úhrn 

srážek ve stanici Kravaře činí 648 mm, z toho cca 67 % spadne ve vegetačním období 

roku. Výpar zde ve stanici činí cca 488 mm, tj. 75 % srážek. V četnosti větrů jednoznačně 

převládá směr od JZ a od S. (Tišnovská a kol, 1997) 

 

Tab. č. 2: Klimatické charakteristiky pro mírně teplé oblasti MT 10 (Quitt, 1971) 

Průměrná roční teplota ve °C 7 – 8,5 

Průměrné roční srážky v mm 600 – 800 

Průměrná celková výška sněhu spadlého za 1 rok v cm 75 – 100 

Počet letních dnů 40 – 50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 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 1mm 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 jasných dnů 40 – 50 
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Arktický den  – den s max. teploty vzduchu ≤ -10 °C 

Ledový den – den s max. teploty vzduchu ≤ - 0,1 °C 

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

Letní den – den s max. teploty vzduchu ≥ 25 °C 

Tropický den – den s max. teploty vzduchu ≥ 30 °C 

Tropická noc – den s nočním min. teploty vzduchu ≥ 20 °C 

Vegetační období – měsíce IV – IX 

Zimní období – měsíce X – III  

Jasný den – Nd . 2/10 

Zamračený den – Nd . 8/10 

Nd – průměrná oblačnost (v desetinách pokrytí oblohy) 
 

 
Obr. č. 6: Výřez z mapy klimatické regionalizace ČR podle Quitta (1971) 

(zdroj: http://www.ovocnarska-unie.cz/web/web-sispo/klimreg/klimapa.html) 
 
Legenda k Obr. č. 6: Výřez z mapy klimatické regionalizace ČR podle Quitta (1971) 

Teplá Mírn ě teplá Chladná 
T2 T4 MT2 MT3 MT4 MT5 MT7 MT9 MT10 MT11 CH4 CH6 CH7 

oranžová červená khaki 
tmavě 
zelená 

olivová zelená 
světle 
zelená 

světle 
žlutá 

žlutá okrová šedá modrá 
světle 
modrá 



Pavla Vochyánová: Zdroje znečištění povrchových vod v PR Koutské a Zábřežské louky 

2009  12 

2.6. PEDOLOGICKÉ POM ĚRY 

Na území PR Koutské a Zábřežské louky byl proveden pedologický průzkum a 

následně byla vypracována pedologická charakteristika tohoto území. Charakteristiku 

zpracovali v roce 1959 autoři Balátová-Tuláčková a Zapletal v rámci hodnocení 

společenstev Zábřežských luk. Území zhodnotili jako inundační s tím, že se zde vytvořili 

plochy s kolísavou vlhkostí i plochy trvale zamokřené. Popsali čtyři základní půdní typy, 

které se od sebe liší stavbou a hydrologickými poměry – citováno doslovně: 

Typ 1. 

Půdy se značným celkovým množstvím ústrojné hmoty a kořání o různém stupni 

rašelinění a s černým, vysoce dispergovaným a karbonizovaným humusem, který má 

často strukturní formu. K vytvoření těchto půd došlo v terénních depresích se sníženým 

vodonosným jílovým horizontem v hlubší spodině. Trvale stagnující voda v profilu 

vytváří v pevnějších minerálních profilech humusové a humuso – železité gleje 

s redukčními pochody a zápachem sirovodíku. Menší, obzvlášť zamokřená část, západně 

od místního rybníčka nemá pevnou minerální bázi, je jistým druhem rašeliniště 

s vydatným rezervoárem vody. Půdní reakce profilu je slabě kyselá (pH nad 6, výměnné 

5,5), patrně v souvislosti s reakcí vody různého stupně tvrdosti. (Balátová-Tuláčková, 

Zapletal, 1959)  

V profilu se často nacházejí pohřbené horizonty bývalého rostlinného krytu. I 

živelné katastrofy zde mají svůj význam. Tak v těchto půdách nejmladšího stáří se 

objevuje v hloubce 25-40 cm starší štěrkovitý nános z drobného štěrku, jak bylo zjištěno 

v západní části luk blíže obce. (Balátová-Tuláčková, Zapletal, 1959) 

Typ 2. 

Druhou skupinou představuje rajon starších jílových sedimentů, s delší periodou 

povrchového zamokření a fyzikálně zhoršenými podmínkami profilu. Poměrně plytký 

povrchový drn kořenové hmoty a surového humusu přechází rychle do světle šedých 

jílových zemin. Na nepříznivý vliv trvalejšího zamokření ukazuje proces tvorby 

glejového horizontu, oxidační zóny s rezivými shluky, bročky i rozpadlým limonitem i 

jiných vysoce hydratovaných minerálů, které zbarvují horizont již v 15 cm. Nepříznivá 

biochemie půdy s redukčními pochody, podmíněná trvalým nedostatkem vzduchu 
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v půdním profilu, se prozrazuje v jarním období znatelným zápachem sirovodíku. 

Extremita fyzikálních poměrů nepříznivě ovlivňuje i chemismus půdy. (Balátová-

Tuláčková, Zapletal, 1959) 

Typ 3. 

Půdní profily s produkčními lučními porosty na geologicky starší terase s jílovitými 

až jílovými zeminami, jednotné zrnitosti stavby, středně humózní, ve svrchní části značně 

zkulturnělé vlivem travních porostů, bez charakteristických genetických znaků. Jen 

v hloubce 30 – 70 cm jsou patrny znaky oglejení spodin. Meliorační vliv porostů na 

vytváření příznivého strukturního stavu půdy ve vrchní části profilu je dán až 50 % 

obsahem půdních agregátů velikosti 1 – 5 mm v průměru, o značné vodostálosti. Počtu 

agregátů s hloubkou ubývá a dosahuje v 10 – 18 cm 30 %. Chemizmus půdního profilu 

vlivem fytocenóz jeví znaky fytogenního typu, který je jistým článkem půdotvorného 

procesu k základním regionálním typům. (Balátová-Tuláčková, Zapletal, 1959) 

Nedostatečná výživa porostu hnojením vede k postupnému ochuzování bází 

v sorpčním komplexu půdy, projevující se ve značné půdní kyselosti. Výměnná reakce 

pH 3,7 v podpovrchovém horizontu svědčí již o celkové labilitě koloidní soustavy půdy, 

a to nejkritičtějším stavem ze všech ostatních profilů. (Balátová-Tuláčková, Zapletal, 

1959) 

Typ 4. 

Rajón půd s dvojfázovou výstavbou půdního profilu, projevující se v rozdílném 

mechanické, složení horizontů. Vrchní část profilu, dosti humózní, tvořená mladšími 

sedimenty fyzikálně příznivých hlín, leží na vodonosných světlých jílových sedimetech 

(lze je zaznamenat v hloubce 50 – 80 cm). Dlouhodobé zamokření zde vytvořilo 

nepropustné souvislé lavice ortsteinu, ortsteinových hrud a rozpadlých práškovitých 

shluků, které dále zhoršují podmínky vodního režimu profilu. Že tento ortsteinový 

horizont je produktem dávných dob, dokazuje mohutnost vrstvy, která dosahuje místy až 

30 cm. Příznivé fyzikální poměry ve svrchní části s větším obsahem pevné humifikované 

ústrojné hmoty vytváří hlubší fysiologický profil s obecně zlepšenými stanovištními 

podmínkami, ovšem s charakterem zvýšení půdní vlhkosti. Chemismus půd sumárně 

hodnocen půdní reakcí s pH kolem 6, výměnnou kolem 5, je relativně výhodnější než 

v předešlém rajónu. (Balátová-Tuláčková, Zapletal, 1959) 
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Obr. č. 7: Mapa hlavních půdních typů (zdroj: http://geoportal.cenia.cz) 

 

Legenda k Obr. č. 7: Mapa hlavních půdních typů (zdroj: http://geoportal.cenia.cz) 

 Luvizemě 
 
 Kambizemě 
 
 Fluvizemě 
 
 Gleje 
 
 Organozemě 
 
 Pseudogleje 
 
 Vodní plochy 
 

2.7. BIOTA 

2.7.1. Fytogeografické zařazení 

Území přírodní rezervace se řadí do fytogeografického okresu Slezská pahorkatina 

a podokresu Opavská pahorkatina. Oblast je charakteristická mezofylní květenou. 
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Vegetace odpovídá oceánickému suprakolinnímu  vegetačnímu stupni. Reliéf je zde 

převážně plochý. Krajina je výrazně ovlivněna lesním a polním způsobem 

obhospodařování. (Skalický, 1988) 

 
Regionálně fytogeografické členění ČR: (Skalický, 1988) 

OBLAST   Mezofytikum 

OBVOD   Českomoravské Mezofytikum 

OKRES   Slezská pahorkatina 74 

PODOKRES   Opavská pahorkatina 74 b 

 

 
Obr. č. 8: Mapa fytogeografického členění ČR (zdroj: http://geoportal.cenia.cz) 

 
Legenda k Obr. č. 8: Mapa fytogeografického členění ČR (zdroj:http://geoportal.cenia.cz) 

 Českomoravské Mezofytikum 
 
 Karpatské Mezofytikum 
 
 České Oreofytikum 
 
 Karpatské Oreofytikum 
 
 Panonské Termofytikum 
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2.7.2. Potenciální přirozená vegetace 

Tímto pojmem je označována vegetace, která by se vytvořila na daném místě 

v určitém čase, za předpokladu, že stanoviště nebude svými zásahy narušovat člověk. 

Potenciální přirozená vegetace tedy závisí pouze na aktuálních vlastnostech stanoviště. 

Ty mohly být  minulosti člověkem nenávratně ovlivněny, např. odvodněním pozemků, 

výstavbou přehradních nádrží, povrchovou těžbou. Všechny provedené nevratné změny 

které člověk napáchal nezbývá než respektovat a podle toho volit vhodnou druhovou 

skladbu vysazovaných dřevin, ať už ve volné krajině nebo v městských sídlech. 

(Neuhäuslová, 1998) 

Území přírodní rezervace se nachází v nivě řeky Opavy. Pro tuto oblast jsou 

potenciální přirozenou vegetací lužní lesy svazu Alnion incanae, a to střemchová jasenina 

asociace Pruno-Fraxinetum (viz. Obr. č. 9). V silně podmáčených místech přechází  

v komplex mokřadních olšin svazu Alnion glutinosae. (Neuhäuslová, 1998) 

Střemchová jasenina je společenstvo druhově bohaté, tvořené třípatrovými až 

čtyřpatrovými porosty. Vyskytuje se v širokých nivách toků v kolinním stupni. 

Dominantním druhem je jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), řidčeji se vyskytuje olše 

lepkavá (Alnus glutinosa) ve vhlkých typech a lípa srdčitá (Tilia cordata) v sušších 

typech. Často bývá přimíšena vrba křehká (Salix fragilis), dub letní (Quercus robur) nebo 

olše šedá (Alnus incana). Keřové patro je druhově pestré a místy bývá velmi husté, 

zastoupeno druhy střemcha obecná (Padus avium), bez černý (Sambucus nigra), brslen 

evropský (Euonymus europaea), chmel otáčivý (Humulus lupulus). Bylinné patro je také 

druhově velmi pestré, s výskytem např. bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), 

metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), popenec obecný (Glechoma hederacea), 

netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), kostival hlíznatý (Symphytum 

tuberosum). Mechovému patru zpravidla dominuje měřík čeřitý (Plagiomnium 

undulatum). (Neuhäuslová, 1998) 
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Obr. č. 9: Mapa potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová et al, 1997) 

(zdroj: http://geoportal.cenia.cz) 

 

Legenda k Obr. č. 9: Mapa potenciální přirozené vegetace (zdroj:http://geoportal.cenia.cz) 

 Střemchová jasenina 
 
 Lipová dubohabřina 
 
 Strdivková bučina 
 
 Biková bučina 
 
 Podmáčená dubová bučina 
 
 Biková a/nebo jedlová doubrava 
 
 Bezkolencová doubrava 
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2.7.3. Flora 

V severní části území PR se nachází plošně nejrozsáhlejší lesní porosty a to lužní 

lesy, tvořené především porostem olše lepkavé (Alnus glutinosa) a křížencem topolu 

černého (Populus sp.), dál se zde najdeme jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), ojediněle je-

řáb obecný (Sorbus aucuparia). Z dalších dřevin se početně vyskytují četné druhy vrb 

(Salix spp.), 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). 

(KOČVARA, 2004). 

Porosty lemující vodní kanály, potok Štěpánka i řeku Opavu tvoří především 

stromové a keřové vrby - vrba košíkářská (Salix viminalis), vrba nachová (Salix 

purpurea) a vrba trojmužná (Salix triandra), na loukách a okrajích mokřadních olšin 

převažují bochníkové vrby (vrba popelavá – Salix cinerea, vzácně také vrba ušatá – Salix 

aurita). 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 mohutné vrby (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.  

Na nivních půdách ve střední a jižní části území jsou hojné psárkové louky 

s dominantní psárkou luční (Alopecurus pratensis), v zamokřených sníženinách pak 

porosty z blochanu vodního (Glyceria maxima) a ostřice kalužní (Carex acutoformis).  

Na slatinných půdách v severní části nivy se nachází mozaika vlhkých pcháčových 

luk, tužebníkových lad a porostů vysokých ostřic (ostřice kalužní – Carex acutiformis, 

ostřice trsnatá – Carex cespitosa).  
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Tab. č. 3: Přehled zvláště chráněných druhů rostlin (Czernik, Kneblová,  2007) 

Název druhu 

Aktuální 
početnost nebo 
vitalita populace 
v ZCHÚ 

Kategorie 
podle 
vyhlášky č.  
395/1992 Sb.1) 

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 louky u JZ okraje 
Olšiny 

vachta trojlistá 
(Menyanthes trifoliata) 

velmi vzácně 
cca 20 rostlin 

ohrožený 
odvodňovací nefunkční struhy 
na slatinných půdách JZ od 
Zábřehu 

vrbina kytkokv ětá 
(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 

1) Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny 

2.7.4. Zoogeografické zařazení 

Většina druhů fauny vyskytujících se na našem území jsou druhy typické pro 

provincii listnatých lesů. V rámci území České republiky zahrnují přes 75 % fauny. 

(Opatrný, 2001) 

 
Zoogeografické zařazení: (Opatrný, 2001) 

OBLAST   Palearktická 

PODOBLAST   Eurosibiřská 

PROVINCIE   Listnatých lesů 

DISTRIKT   Podkarpatský 
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2.7.5. Fauna 

Fauna území přírodní rezervace a jejím okolí je poměrně bohatá. Její pestrost je 

odrazem zachovalosti přírodního prostředí. Na rostlinná společenstva je vázaná řada 

živočichů, včetně zvláště chráněných druhů. 

Na území bylo nalezeno 12 druhů vážek, např. méně hojný druh šidélko rudoočko 

(Erythromma najas) a lesknice měděná (Cordulia aenea). Z vzácných druhů brouků byly 

zjištěny např. střelvíček Platynus livens, zobonoska Apoderus, lesknáček Meligethes 

buyssoni, krytohlav Cryptocephalus exiguus. Na lokalitě nalezneme také vzácného 

modráska bahenního (Maculinea nausithous) (WEISMANNOVÁ, 2004). 

Ve studovaném území a jeho blízkém okolí byl zaznamenán výskyt celkem 9 druhů 

obojživelníků – ropuchy obecné (Bufo bufo), r. zelené (B. viridis), skokana zeleného 

(Rana klepton esculenta), s. štíhlého (R. dalmatina), s. ostronosého (R. arvalis), rosničky 

zelené (Hyla arborea), skokana skřehotavého (Rana ridibunda) a s. krátkonohého (R. 

lessonae). Z plazů byly v území zaznamenány ještěrka živorodá (Zootoca vivipara),  j. 

obecná (Lacerta agilis) a užovka obojková (Natrix natrix). 

Nejpočetnější zjištěnou skupinou jsou ptáci. Těch bylo stanoveno celkem 95 druhů, 

z nichž nejvýznamější jsou bramborníček černohlavý (Saxicola torquata), b. 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), krutihlav obecný 

(Jynx torquilla), pisík obecný (Actitis hypoleucos), žluva hajní (Oriolus oriolus) a vodouš 

rudonohý (Tringa totanus).( KOČVARA, 2004) 

Dále bylo v území zjištěn 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) (KOČVARA, 2004) 
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3. HODNOCENÍ KVALITY POVRCHOVÝCH VOD 

3.1. METODIKA ODB ĚRU VZORKŮ 

Způsob odebírání vzorků je dán normou ČSN 75 7051 Jakost vod – Odběr vzorků. 

Zvolený způsob odebírání vzorků musí vždy odpovídat účelu, pro jaký je vzorek 

odebírán. Vzorek povrchových tekoucích vod  se odebírá většinou v místě nejsilnějšího 

proudění. V závislosti na účelu rozboru se volí hloubka odběru, obvykle se pohybuje 

v rozmezí 0,2 až 0,5 metrů pod hladinou nebo v horní třetině celkové hloubky. Pro 

sledování jakosti vody v příčném profilu toku se odebírají vzorky z různých hloubek 

podél zvolené svislice. 

Pro běžný odběr vzorků ke stanovení fyzikálních a chemických ukazatelů je 

vhodné použití láhví polyethylenových, skleněných nebo z borosilikátového skla. 

Odebraný vzorek musí být v láhvích chráněn před možným vnějším znečištěním nebo 

rozlitím. Láhve musí být opatřeny zátkami, které jsou odolné proti prasknutí, zaručují 

těsnost, aby nedocházelo úniku vzorku, k jeho znečištění a ke znečištění okolí. 

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

dopravy do laboratoře mají být uchovány v chladu a ve tmě. Čím delší je prodleva mezi 

odběrem vzorku a jeho analýzou, tím je větší pravděpodobnost změny jakosti vzorku. 

Především ve vodách odpadních dochází ke změnám kvality v důsledku fyzikálních, 

chemických nebo biologických reakcí. Podle intenzity působení jednotlivých reakcí se 

mění pH vody, průhlednost, barva a zápach. Jedním ze základních pravidel při odběru 

vzorku je úplné naplnění láhve a zavření tak, aby pod uzávěrem nezůstala žádná 

vzduchová bublina. Tím se omezí působení vzorku s plynnou fází během dopravy 

k analýze. 

V rámci analýzy, kterou jsem prováděla s kolegou Filipem Šálkem,a kterou zprvu 

prováděli Lucie Prokšová a Václav Pulchart, byly manuálně odebírány 2-hodinové 

směsné vzorky sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v časovém intervalu 15 minut. 

Vždy jsme odebírali do polyethylenových láhví o objemu 1,5 l důkladně vypláchnutých 

odebíraným vodou v daném profilu, v horní třetině hloubky toku. Láhve jsme plnili až po 

uzávěr, aby v nich nezůstal žádný vzduch. Vzorky jsme zpracovávali, vždy jen několik 
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málo hodin po odběru, ve výukové laboratoři katedry oboru Technologie a hospodaření 

s vodou na Institutu Environmentálního inženýrství. 

Vzorky jsme odebírali vždy poslední čtvrtek v měsíci mezi 7. a 9. hodinou ranní 

(původně je kolegové odebírali poslední středu v měsíci). Odběr byl prováděn od srpna 

2007 do ledna 2009. Poslední čtvrtek v prosinci 2008 jsme odběr vzorků vynechali 

z důvodu uzavření laboratoře v době vánočních prázdnin. 

3.2. CHARAKTERISTIKA SLEDOVANÝCH JAKOSTNÍCH 

UKAZATEL Ů 

Na základě druhu povrchových a odpadních vod vyskytujících se v území PR a 

možností laboratoře byly vybrány následující jakostní ukazatele: reakce vody (pH), 

elektrolytická konduktivita, biochemická spotřeba kyslíku (BSK5), chemická spotřeba 

kyslíku dichromanem (CHSKCr), amoniakální dusík (N-NH4
+), dusičnanový dusík (N-

NO3
-) a celkový fosfor (Pcelk.). 

Stanovení jednotlivých jakostních ukazatelů se řídilo těmito normami: 

ČSN ISO 10523 (75 7365) Jakost vod – Stanovení reakce vody 

ČSN EN 27888 (75 7344) 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 ISO 7890-3 (75 7453) Jakost vod – Stanovení dusičnanů 

ČSN EN 1189 Jakost vod – Stanovení celkového fosforu 

3.2.1. Reakce vody (pH) 

Stanovení hodnoty pH je nezbytnou součástí každého chemického rozboru vody. Je 

to dáno tím, že hodnota pH významně ovlivňuje chemické a biologické procesy ve 

vodách i toxický vliv látek na vodní organismy. Je jedním z hledisek pro posuzování 

agresivity vody a ovlivňuje účinnost chemických, fyzikálně chemických a biologických 

procesů používaných při úpravě a čištění vody. pH povrchových vod se pohybuje v 

rozmezí od 6,0 do 8,5. Posun hodnot pH do alkalické oblasti (nad 8) bývá způsoben 
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intenzívní fotosyntetickou asimilací vodních rostlin, kdy dochází k vyčerpání volného 

oxidu uhličitého. (Pitter, 1999) 

3.2.2. Elektrolytická konduktivita 

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 (kunduktance) je siemens (S) a 

jednotkou konduktivity je S/m, v hydrochemii a analytice vody obvykle mS/m. 

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

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

hodnoty vyšší než 103 mS/m. (Pitter, 1999). 

3.2.3. Biochemická spotřeba kyslíku (BSK) 

Biochemická spotřeba kyslíku je ukazatelem organického znečištění vod, patří mezi 

ukazatele čistoty vody a ukazatele kyslíkového režimu. Biochemická spotřeba kyslíku je 

definována jako hmotnostní koncentrace rozpuštěného kyslíku spotřebovaného za 

stanovených podmínek a v toxickém prostředí biochemickou oxidací organických látek 

ve vodě. BSK se používá jako míra koncentrace biologicky rozložitelných látek. 

Vyjadřuje se v mg/l. Průběh biochemické spotřeby kyslíku závisí na čase (době 

inkubace). Úplná biochemická oxidace organických látek obsažených ve vodě trvá při 

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

výsledků příliš dlouhá. Proto byla zvolena jednotná inkubační doba 5 dní. Výsledek se 

označuje jako pětidenní biochemická spotřeba kyslíku (BSK5). (Pitter, 1999) 

3.2.4. Chemická spotřeba kyslíku dichromanem (CHSKCr) 

Stanovení CHSKCr je uváděno ve všech standardních metodách rozboru vod jako 

jednotná metoda stanovení organických látek v odpadních vodách. Na obsah organických 

látek ve vodě se usuzuje podle množství oxidačního činidla, které se za určitých 

podmínek musí vynaložit na jejich oxidaci. Kvantitativně lze oxidovat většinu 

organických látek, a proto se stanovením CHSK co nejlépe vystihuje organické 
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znečištění vod. Výsledky se přepočítávají na ekvivalenty kyslíku a udávají se v mg/l. 

(Pitter, 1999) 

3.2.5. 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 plachy ze zemědělské půdy hnojené dusíkatými hnojivy 

(Pitter, 1999) 

Amoniakální dusík (NH4,) 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 vodách v zimním období 

(mimovegetačním), kdy se vyluhují z půdy, protože jsou jen velmi slabě zadržovány 
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v půdním sorpčním komplexu. V letním období (vegetačním) jsou naopak z vody 

odčerpávány vegetací (Pitter, 1999) 

3.2.6. Sloučeniny fosforu 

Fosfor se v povrchových tekoucích vodách vyskytuje jako rozpuštěný, 

nerozpuštěný, anorganicky nebo organicky vázaný. Rozpuštěný anorganicky vázaný 

fosfor se dále dělí na orthofosforečnanový a polyfosforečnanový, ve vodách se může 

vyskytovat ve formě jednoduchých nebo komplexních orthofosforečnanů nebo 

polyfosforečnanů v iontové nebo neiontové formě. Přirozeným zdrojem fosforu je 

rozpouštění některých minerálů a zvětralých hornin. (Pitter, 1999) 

Antropogenním zdrojem anorganického fosforu je aplikace fosforečných hnojiv 

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

pracích prostředků.Také v přírodním koloběhu látek hrají sloučeniny fosforu významnou 

úlohu. 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 a 

sinic), jsou příčinou vzniku eutrofizace (Pitter, 1999) 
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3.3. METODIKA HODNOCENÍ JAKOSTI VODY V TOCÍCH 

Jakost vody se hodnotí podle dvou legislativních  předpisů. Prvním z nich je ČSN 

75 7221 Jakost vod – Klasifikace povrchových vod, z října 1998. Druhým je NV 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. 

3.3.1. Hodnocení jakosti podle ČSN 75 7221 

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

klasifikaci. Ta slouží k porovnání jakosti různých částí toků, případně i celých toků 

v rozdílném čase. Podle této normy se povrchové tekoucí vody dělí do 5-ti jakostních 

tříd. 

 

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. t řída – 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. t řída – 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. t řída – 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. 
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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. 

 

Jakost vody se klasifikuje zvlášť pro každý jednotlivý ukazatel pomocí 

charakteristické hodnoty ukazatele jakosti vody. Porovnáním této hodnoty s mezními 

hodnotami tříd jakosti vody se voda v daném profilu zařadí do příslušné třídy jakosti. 

Mezní hodnoty tříd jakosti vody pro základní ukazatele jsou uvedeny v  Tab. č. 4. 

Charakteristickou hodnotou ukazatele jakosti vody je hodnota s 

pravděpodobností nepřekročení 90% (c90). Vypočítá se ze souboru s minimálním 

rozsahem 24 hodnot. Je-li počet naměřených hodnot za dané období nižší, vybere se za 

charakteristickou hodnotu hodnota ležící na místě vzestupné řady hodnot, která odpovídá 

hodnotě 90% celkového počtu hodnot. Naše analýza (18 naměřených hodnot) spadá do 

rozsahu 16 až 23 naměřených hodnot, kde se za charakteristikou hodnotu považuje 

hodnota třetí odzadu vzestupně seřazeného souboru. 

 

Tab. č. 4: Mezní hodnoty tříd jakosti vody dle ČSN 75 7221 (zdroj: ČSN 75 7221) 

Třída Ukazatel Měrná 
jednotka 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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3.3.2. Hodnocení kvality vody dle NV č. 229/2007 Sb. 

Toto nařízení vymezuje pojmy emisní standardy a imisní standardy, kterými jsou 

dány přípustné hodnoty ukazatelů znečištění. Emisními standardy se rozumí nejvýše 

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

nařízení, imisní standardy jsou 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. 

 

Ukazatele jakosti povrchové vody budu hodnotit na základě imisních standardů, 

které jsou uvedeny v Tab. č. 5. 

 

Tab. č. 5: Imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod 

(zdroj: příloha č. 3 k nařízení vlády č. 229/2007 Sb.) 

Ukazatel Symbol / Zkratka Jednotka C90 
1) 

Kyslíkový režim 
biochemická spotřeba kyslíku BSK5 mg/l 6 

chemická spotřeba kyslíku CHSKCr mg/l 35 

Nutrienty 
amoniakální dusík N-NH4 mg/l 0,5 

dusičnanový dusík N-NO3 mg/l 7 

celkový fosfor Pcelk. mg/l 0,2 

Základní chemické složení 
reakce vody pH - 6 - 8 

1) Hodnota která je dodržena, nebude-li roční počet vzorků nevyhovujících tomuto imisnímu standardu 

větší než 10% (hodnota s pravděpodobností nepřekročení 90%) 
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3.4. ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD 

3.4.1. Bodové zdroje znečištění 

Jakost povrchových vod je ze značné části ovlivňována právě bodovými zdroji 

znečištění. Jako bodový zdroj můžeme označit jakýkoli konkrétně rozpoznatelný zdroj 

znečištění, u kterého je možné vypouštěné znečištění měřit. Záleží na tom, v jakém 

prostorovém měřítku analýzu znečištění provádíme. Při podrobném hodnocení mohou 

být za bodové zdroje považovány i zdroje difúzní. Naopak při hodnocení na rozsáhlém 

území se za bodové zdroje znečištění pokládají celá města, obce, průmyslové závody, 

objekty zemědělské živočišné výroby.  

 

3.4.2. Difúzní znečištění 

Pojem difúzní znečištění se odvíjí od pojmu difúze, procesu rozptylování částic v 

prostoru. Difúze funguje na principu samovolného přechodu částic z prostředí kde je 

jejich koncentrace vyšší směrem do prostředí, kde byla doposud jejich koncentrace nižší. 

Proces mísení dvou látek končí v okamžiku vyrovnání koncentrací ve všech částech 

prostoru. (zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Difuze) 

Difúzní znečišťování vod představuje proces prostupování znečišťujících látek do 

povrchových a podzemních vod. Často bývá tento termín chápán stejně jako znečištění 

plošné. 

Difúzní zdroje znečištění představují v krajině významnou složku znečištění 

zejména drobných toků a nádrží. Rozlišují se jednotlivé typy difúzního znečištění podle 

zdroje, ze kterého znečištění pochází. Jedná se o znečištění ze zemědělství, z lesního 

hospodářství, odtok z dopravních komunikací, odtok z urbanizovaného  území, erozní 

splachy z terénu, znečištění ze starých ekologických zátěží a kontaminovaných ploch a 

v neposlední řadě o atmosférickou depozici. S poklesem produkce znečištění z bodových 

zdrojů význam plošných zdrojů způsobujících difúzní znečištění roste. Je to dáno tím, že 

produkce znečištění bodovými zdroji je regulována celou řadou emisních limitů, měření a 

kontrola vypouštění je u těchto zdrojů mnohem snazší, než zkoumání řady parametrů 
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ovlivňujících kvalitu vody, která je zjišťována pro zhodnocení znečištění difúzního. Podíl 

těchto zdrojů je významný zvláště u dusičnanů, méně u fosforu. (http://www.env.cz) 

Difúzní zdroje lze hodnotit v různém prostorovém měřítku, a to na mikro, mezo a 

makro úrovni. Při podrobné analýze znečištění na mikro úrovni, tj. při velikosti povodí 

v řádu jednotek až desítek km2, jsou difúzní zdroje chápány jako samostatné bodové 

zdroje. Při analýze povodí na mezo úrovni, tj. při velikosti povodí v řádu stovek až 

jednotek tisíců km2, se drobné rozptýlené zdroje projevují odlišně od zdrojů bodových i 

od zdrojů plošných. Jednak je to dáno odlišností v objemu emisí zátěže, jednak tyto 

rozdílné zdroje odlišuje rozdílný charakter vypouštěných látek. Metodika je tedy pro 

hodnocení na této úrovni nejpestřejší a volí se podle cíle kterého chceme dosáhnout. 

Analýza v makro měřítku, tj. u povodí v řádu tisíců až desetitisíců km2, posuzuje difúzní 

zdroje jako zdroje plošné. (Langhammer, 2006) 

Největší podíl na difúzním znečištění má zemědělství. Nejčastěji se jedná o 

prostorově rozptýlené bodové zdroje odpadních vod z živočišné výroby, úniky ze 

skladovacích prostor pro hnojiva, samotný proces hnojení a také aplikace pesticidů a 

ochranných chemických postřiků. Prvořadým zdrojem znečištění je produkce velkého 

množství fekálního odpadu ve velkochovech hovězího dobytka, prasat a drůbeže. Tento 

odpad lze využívat ke hnojení zemědělských ploch v rostlinné výrobě, avšak pouze mimo 

vegetační období. Po zbylou část roku je potřeba odpad skladovat nebo likvidovat. 

V případě skladování by skladovací prostory měly být důkladně zajištěny proti 

případným možným únikům. Avšak v praxi bývají tato opatření často dodržována 

nedostatečně, částečně kvůli špatnému technickému stavu objektů, částečně nedbalostí 

při zacházení s odpadem. Může tak docházet k permanentnímu průsaku do povrchových 

a podzemních vod. Závažnost je v tomto případě vysoká, protože koncentrace 

znečišťujících látek ve fekálních odpadech jsou enormní. Tato přírodní hnojiva 

představují především močůvka, hnůj a kejda. (Langhammer, 2006) 



Pavla Vochyánová: Zdroje znečištění povrchových vod v PR Koutské a Zábřežské louky 

2009  31 

 

Močůvka - tekuté statkové hnojivo, tvořené zkvašenou močí zvířat, obsahující 

vysoké množství dusíku a draslíku. 

Hnůj  - vzniká při ustájení dobytka se stelivem v klasickém nízkokapacitním 

chovu , jedná se o směs fekálií a steliva s výbornými vlastnostmi pro 

hnojení. 

Kejda - vzniká ve velkokapacitních chovech, kde bývají zvířata ustájena bez 

steliva, jedná se o směs tuhých fekálií, moči a technologické vody. 

Hnojivo obsahuje velké množství živin a je třeba ho dávkovat v množství, 

které jsou plodiny a půda schopny přijmout. V opačném případě nutrienty 

poměrně rychle přechází do vod, zejména z důvodu absence pevného 

rostlinného pojiva, díky kterému by bylo odolnější vůči splachům. 

 

Narozdíl od hnojiv přírodních mají hnojiva umělá ve vodě vyšší rozpustnost a díky 

ní jsou prostředím rychleji vstřebávána. Zároveň však při nadměrné koncentraci rychleji 

přecházejí do vod a spolu s nimi se mohou vyluhovat i látky nežádoucí pro životní 

prostředí, jako např. těžké kovy. 

 

4. HOSPODAŘENÍ V ZÁJMOVÉ ČÁSTI PŘÍRODNÍ REZERVACE 

A V BLÍZKÉM OKOLÍ 

4.1. PŘEHLED DÍL ČÍCH PLOCH V ZÁJMOVÉ ČÁSTI ÚZEMÍ PR 

Území přírodní rezervace je tvořeno druhově rozdílnými dílčími plochami, 

znázorněnými na Obr. č. 10. V zájmové části území se jedná především o nelesní 

pozemky. Oblast je protkána melioračními strouhami odvádějícími vodu z území. Řada 

těchto kanálů je v současné době vyschlá nebo zarostlá. Ty funkční negativně ovlivňují 

pokles hladiny podzemní vody v území, jiné slouží jako recipienty odpadních vod 

vypouštěných z masny MK Klemens, jež sídlí v na jihozápadním konci obce Zábřeh, tedy 

v těsné blízkosti severní hranice přírodní rezervace.  
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Obr. č. 10: Mapa dílčích ploch v zájmové části území 

(zdroj: Plán péče o PR Koutské a Zábřežské louky na období 2008-2018, Mapa IV) 

 

 

Popis ploch zaznačených na Obr. č. 10: (zdroj: Plán péče o PR Koutské a 

Zábřežské louky na období 2008-2018) 
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Plocha č. 1 – Pcháčové a ostřicové louky ( 2,67 ha) 

Jedná se o botanicky nejcennější část území. Druhově bohaté vlhké pcháčové louky na 

slatinných půdách, pravidelně kosené. Pravděpodobně v důsledku eutrofizace odpadními 

vodami zarůstají rákosem obecným(Phragmites australis). Na této ploše je potvrzen 

výskyt největšího množství ohrožených a chráněných druhů rostlin v celé rezervaci. 

 

Plocha č. 2 – Pcháčové a ostřicové louky (1, 04 ha) 

Louky na slatinných půdách, navazují na plochu č. 1., botanicky velmi cenné území. 

Bohužel je ohroženo eutrofizací odpadními vodami a zarůstá rákosem obecným, 

křovinami a dřevinami. 

 

Plocha č. 3 – Pcháčové a ostřicové louky (7,56 ha) 

Především vysokoostřicové luční porosty s převahou ostřice kalužní (Carex acutiformis), 

ostřice trsnaté (Carex cespitosa) a pcháče potočního (Cirsium rivulare). Ojediněle se zde 

vyskytují také ZCHD rostlin. Jsou pravidelně až extenzívně kosené. 

 

Plocha č. 4 – Tužebníkové louky (1,92 ha) 

Louky představují představující přechodné pcháčové a tužebníkové lady s dominantním 

tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria), kakostem bahenním (Geranium palustre) a 

pcháčem zelinným (Cirsium oleraceum). Jsou nekosené a hladina spodní vody je zde 

vyšší než u ploch č. 1, 2, 3 a velmi vhodné pro rozšíření zvláště chráněných druhů rostlin 

z těchto ploch. 

 

Plocha č. 5 – Tužebníkové louky pod rybníkem (1,83 ha) 

V současnosti nekosená tužebníková lada s fragmenty pcháčových luk (na Obr. č. 10 

rozdělena na plošky 1, 2, 3, a 4). Počátkem 90. let minulého století však tyto louky byly 

intenzívně kosené, což bránilo rozrůstání Prstnatce májového (Dactilorgiza majalis), 

který se zde vyskytoval. Oblast je silně zarůstáno nálety vrb a olší. Vzhledem k vysoké 

hladině spodní vody má značný potenciál pro rozšíření rostlin z ploch 1 až 3.  
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Plocha č. 6 – Louky na nivních půdách (73,42 ha) 

Soubor vysokoostřicových a psárkových luk s rozdílnou intenzitou obhospodařování. 

Část ploch je kosena intenzívně několikrát ročně, část pouze 1x a některé plochy jsou 

koseny nepravidelně. 

 

Plocha č. 7 – Mimolesní a roztroušená zeleň (23,5 ha) 

Dřeviny nenáležící do lesního půdního fondu, např. vrba bílá (Salix alba), vrba křehká 

(Salix fragilis), vrba nachová (Salix purpurea), olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan 

ztepilý (Fraxinus excelsior), dub letní (Quercus robur). 

 

Plocha č. 14 – Rozorané louky (26,98 ha) 

Tyto pozemky, v katastru nemovitostí vedené jako trvalé travní porosty, jsou užívané 

jako pole. Na Obr. č. 10 se jedná o plochy značené jako C1 – C13. V současné době je 

snaha tyto pozemky opět zatravnit. 

 

4.2. CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH PROFIL Ů 

K posouzení kvality povrchové vody v umělých vodotečích (meliorační kanály) a 

v toku Štěpánka, v severovýchodní části PR, byla mými předchůdci pod vedením RNDr. 

J. Novákové, Ph.D. zvolena odběrová místa. Celkem bylo vybráno pět profilů (viz. Obr. 

č. 11) tak, aby co nejvýstižněji charakterizovaly jednotlivé části vodotečí. Tři profily byly 

zvoleny v melioračním kanálu, na jehož počátku je vyústění odpadní vody z provozu 

masokombinátu, další dva pak v toku Štěpánky po následném ovlivnění přitékajícími 

kanály. Podle mapy na Obr. č. 11 leží všechna tři odběrová místa na území PR, avšak 

podle mapových příloh Plánu péče o PR Koutské a Zábřežské louky na období 2008-

2018 (viz. Obr. č. 2) se profily č. 1 a č. 2 nacházejí za těsně za hranicemi PR, v jejím 

ochranném pásmu. 
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Obr. č. 11: Mapa odběrových míst (autor: M. Filipcová, 2008) 
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4.2.1. Bodový zdroj znečištění 

Za bodový zdroj znečištění povrchových vod v zájmovém území PR je považována 

firma Klemens. Objekt firmy se je situován na západním konci obce Zábřeh, v těsné 

blízkosti severní hranice PR Koutské a Zábřežské louky. Tato firma se specializuje na 

zpracování a výrobu masných výrobků. Areál masokombinátu se nachází v těsné 

blízkosti hranic PR Koutské a Zábřežské louky. Chod firmy je zajištěn ve třísměnném 

provozu, během kterého dochází k vypouštění odpadních vod z provozu o objemu 40 m3 

za den. Firma není napojena na městskou kanalizaci, čištění odpadních vod si zajišťuje 

sama. Na svých pozemcích má vybudovaný septik, který by měl fungovat zejména jako 

lapač tuků, bohužel však moc nefunguje. Na něj navazuje ČOV, ve které dochází ke 

dvoustupňovému avšak velmi nedokonalému čištění. Voda z provozu vyúsťuje odpadní 

rourou do odpadního kanálu, který je součástí systému melioračních kanálů, 

vybudovaných v 70. - 80. letech 20. století. V místě vyústění odpadní roury se nachází 

měřící profil č. 1 (viz. Obr. č. 12). 

Kanál se po několika metrech po směru toku rozšiřuje v uměle vytvořenou 

vyhnívací jímku, vyhloubenou firmou Klemens. Nedokonalé čištění má za následek 

odnos nezachycených tuků proudem vody několik set metrů dále do kanálu, kde je 

znečištění vody stále patrné pouhým pohledem (viz. Obr. č. 13). Od vyústění až po 

měřící profil č. 2 je znečištění doprovázeno silným zápachem, který se s rostoucí 

vzdáleností od zdroje zmírňuje, avšak je znatelný až do místa soutoku s dalším kanálem.  

Zařízení z hlediska kvality čištění neodpovídá platným legislativním požadavkům, 

tj. NV č. 229/2007 Sb. Používání tohoto zařízení je tedy  možné jen proto, že Městský 

úřad Hlučín udělil firm ě Klemens výjimku – dne 13.12. 2007 vydal rozhodnutí o 

povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových. V rozhodnutí jsou stanoveny 

přípustné a maximální hodnoty sledovaných parametrů vypouštěných odpadních vod. 

Toto povolení umožňuje firmě dosavadní nakládání s vodami do 31.12. 2010. Po tomto 

datu bude muset fa Klemens zajišťovat účinné čištění odpadních vod vyhovující emisním 

standardům dle přílohy č. 1B k nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 

Jak jsem již zmínila, měřící profil č. 1 se shoduje s vyústěním odpadních vod do 

vyhnívací jímky, vypouštění je tedy hodnoceno na základě emisních standardů 
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přípustných hodnot znečištění uvedených v příloze č. 1B k nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 

Vzhledem ke skutečnosti, že hodnotím znečištění povrchových vod v okolí zdroje emisí, 

posuzuji tedy imise, hodnotím v této práci znečištění pouze v profilech č. 2 – 5. 

 

 
Obr. č. 12: Ústí odpadní roury z ČOV firmy Klemens (foto: P. Vochyánová, listopad 2008) 

 

 

 
Obr. č. 13: Odpadní kanál mezi profilem č. 1 a profilem č. 2 těsně za vyhnívací jímkou 

(foto: P. Vochyánová, listopad 2008) 

profil č. 1 

směr odtoku 

vyhnívací jímka 

profil č. 1 

profil č. 2 
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4.2.2. PROFIL č. 2: Odtok z vyhnívací jímky 

Profil č. 2 byl zvolen v místě, kde se kanál pravoúhle stáčí doleva a vede po okraji 

nejcennější části území přírodní rezervace. Je to místo těsně před soutokem s dalším 

melioračním kanálem, který přitéká z prodloužení původního směru toku (viz.Obr. č. 15). 

V tomto místě tedy nedochází k mísení  vody a případná eliminace znečištění mezi 

profilem č. 1 a profilem č. 2 nemůže být přisuzována naředění odpadních vody. 

 

Příčný profil koryta:  šířka koryta:  1,7 m 

(měřeno 10.11.2008)  hloubka vody:  10 cm 

    hloubka sedimentu: 55 cm 

    průtok:   0,46 l/s 

 

Pravostranný přítok: průtok:   1,8 l/s  

 

Navazující „Land use“: orná půda 

    mimolesní a roztroušená zeleň 

 

Břehová a doprovodná vegetace: 

vrba popelavá (Salix cinerea), vrba křehká (Salix fragilis), vrba ušatá (Salix aurita), vrba 

košíkářská (Salix viminalis), olše lepkavá (Alnus glutinosa), bez černý (Sambucus nigra), 

topol osika (Populus tremula), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) 

 

Negativní vlivy: 

eutrorfizační vliv na okolní plochy v důsledku vypouštění odpadních vod 

rozšíření nitrofilních druhů 

kácení břehových porostů 

uložení vytěženého sedimentu na břehy kanálu v dubnu 2008 
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Obr. č. 14: Profil č. 2 (foto: P. Vochyánová, duben 2009) 

 

 

 
Obr. č. 15: Profil č. 2 s přítokem (foto: P. Vochyánová, duben 2009) 

profil č. 1 

profil č. 2 

směr toku 

pravostranný p řítok 

směr toku 

profil č. 2 
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4.2.3. PROFIL č. 3: Mokřadní olšina 

Profil č. 3 je vzdálen od profilu č. 2 asi 300 m po směru proudění. Jako jediný ze 

všech pěti odběrových míst se nachází na území přírodní rezervace. V zimě 2008 zde 

byly firmou Klemens vykáceny břehové porosty na pravé straně kanálu. Také zde byl 

částečně vytěžen usazený sediment a byl navršen po stranách břehu. Podobně byl 

sediment vytěžen i mezi profily č. 1. a č. 2 a zčásti byl uložen na břehu, zčásti rozprostřen 

na přilehlé pole. 

Do tohoto místa přitéká voda již naředěná, a to melioračním kanálem přitékajícím u 

profilu č. 2 (viz. Obr. č. 15) a dalším pravostranným přítokem vtékajícím mezi profilem 

č. 2 a č. 3. (viz. Obr. č. 11). Voda je zde stále zakalená, i když zákal není tak markantní 

jako v profilu č. 2. V listopadu 2008 bylo možné pozorovat vodu zabarvenou černě (viz. 

Obr. č. 16), v dubnu naopak s bělavým nádechem (viz. Obr. č. 17). Zápach je zde také 

znatelný. 

 

Příčný profil koryta:  šířka koryta:  2,1 m 

(měřeno 10.11.2008)  hloubka vody:  27 cm 

    hloubka sedimentu: 68 cm 

    průtok:   1,8 l/s 

 

Navazující „Land use“: tužebníková louka 

    mimolesní a roztroušená zeleň 

 

Břehová a doprovodná vegetace: 

olše lepkavá (Alnus glutinosa), olše šedá (Alnus incana), topol osika (Populus tremula), 

bez černý (Sambucus nigra), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), kopřiva dvoudomá 

(Urtica dioica), orsej jarní (Ficaria bulbifera) 

 

Negativní vlivy: 

eutrorfizační vliv na okolní plochy v důsledku vypouštění odpadních vod 

splach z polí přitékající kanálem u profilu č. 2 

výskyt nitrofilních druhů 
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vykácení břehových porostů 

uložení vytěženého sedimentu na břeh 

 
Obr. č. 16: Profil č. 3 na podzim (foto: P. Vochyánová, listopad 2008) 

 

 

 
Obr. č. 17: Profil č. 3 na jaře (foto: P. Vochyánová, duben 2009) 

směr toku 

profil č. 3 

profil č. 3 

směr toku 
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4.2.4. PROFIL č. 4: Podmáčená nivní louka 

Profil č. 4 je součástí meandrujícího toku Štěpánka. Potok již v tomto místě 

nenáleží do území přírodní rezervace, leží však v jejím ochranném pásmu. Voda je 

v tomto profilu čirá, bez znatelného zápachu. Je to dáno především naředěním dalšíma 

dvěma přitékajícími melioračními strouhami (viz. Obr. č. 11). Také v místě zaznačeném 

na Obr. č. 11 červeně voda proudí jiným směrem než se původně předpokládalo a potok 

Štěpánka by tedy neměl být přímo znečišťován odpadní vodou z masny (viz. Obr. č. 18). 

Popsané proudění je možná dáno jen nízkým průtokem. Při vyšší průtočnosti je možné, 

že voda proudí i do kanálu ústícího ve Štěpánce. 

Toto místo zcela určitě ovlivněné difúzním znečištěním z obhospodařovaných 

ploch situovaných západně od masny. V závislosti na sklonu území jsou nutrienty 

transportovány zamokřenými loukami nivních půdách situovaných jižně od kanálu (viz. 

Obr. č. 18). 

 

Příčný profil koryta:  šířka koryta:  4,15 m 

(měřeno 10.11.2008)  hloubka vody:  110 cm 

    průtok:   6,8 l/s 

 

Navazující „Land use“: orná půda 

louky na nivních půdách (soubor vysokoostřicových a 

psárkových luk) 

 

Břehová a doprovodná vegetace: 

olše lepkavá (Alnus glutinosa), olše šedá (Alnus incana), pcháč potoční (Cirsium 

rivulare), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), vrbina kytkokvětá (Lysimachia 

thyrsiflora), psárka luční (Alopecurus pratensis), ostřice kalužní (Carex acutiformis), 

kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) 

 

Negativní vlivy: 

eutrorfizační vliv na území v důsledku vypouštění odpadních vod z části Kravař do toku 

Štěpánka 
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difúzní znečištění způsobené aplikací hnojiv na polích západně od masny 

 
Obr. č. 18: Za profilem č. 3 směrem k toku Štěpánka (foto: P. Vochyánová, duben 2009) 

 

 

 
Obr. č. 19: Profil č. 4, tok Štěpánka (foto: P. Vochyánová, duben 2009) 

profil č. 4 

směr toku 

směr toku 

skute čný sm ěr toku předpokládané proud ění 
směrem k toku Št ěpánka 
 

podmá čená nivní louka 
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4.2.5. PROFIL č. 5: Štěpánka za jihovýchodní hranicí PR 

Profil č. 5 se nachází za hranicí přírodní rezervace, v jejím ochranném pásmu, těsně 

za průtokem skrze betonový mostek. Štěpánka se za profilem č. 4 začíná pozvolna 

rozšiřovat, a vytváří se zde nádrž nepravidelného tvaru s téměř stojatou vodou, která se 

táhne až ke zmíněnému mostu (viz. Obr. č. 20).  

 
Příčný profil koryta:  šířka koryta:  4,3 m 

(měřeno 10.11.2008)  hloubka vody:  110 cm 

    průtok:   10,5 l/s 

 
Navazující „Land use“: orná půda 

polní cesta 

louky 

 
Břehová a doprovodná vegetace: 

jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), olše lepkavá (Alnus glutinosa), kopřiva dvoudomá 

(Urtica dioica), v rybníčku vytvořeném rozšířením toku Štěpánka se v VI.-VIII. měsíci 

hojně vyskytuje stulík žlutý (Nuphar luteum)  

 
Negativní vlivy: 

eutrorfizační vliv na území v důsledku vypouštění odpadních vod z části Kravař do toku 

Štěpánka 

difúzní znečištění způsobené aplikací hnojiv na okolních polích 

 
Obr. č. 20: Rozšíření toku Štěpánka (foto: P. Vochyánová, listopad 2008) 

profil č. 5 

profil č. 4 
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Obr. č. 21: Okolí profilu č. 5 (foto: P. Vochyánová, duben 2009) 

 

 
Obr. č. 22: Profil č. 5 (foto: P. Vochyánová, duben 2009) 

 

 

Obr. č. 23: Okolí před profilem č. 5 (foto: P. Vochyánová, duben 2009) 

profil č. 5 

směr toku 

směr toku 

profil č. 5 
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4.3. TYPY HNOJIV APLIKOVANÝCH V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ 

Každý podnikatel v zemědělství je dle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech povinen 

vést evidenci hnojení pozemků. Evidence se uchovává po dobu nejméně 7 let a způsob 

jejího vedení je stanoven vyhláškou č. 274/1998 Sb., o skladování a používání hnojiv. 

Přehled možných používaných druhů hnojiv a jejich typů je uveden ve vyhlášce č. 

474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva. Zde jsou také uvedeny údaje o obsahu a 

formě živin v hnojivu. Všechna zjištěná hnojiva aplikovaná v zájmovém území jsou 

hnojiva minerální jednosložková. Přehled a charakteristiku jednotlivých typů uvádím v 

Tab. č. 6. 

 
Tab. č. 6: Tabulka typů hnojiv (zdroj: Příloha č. 3 k vyhlášce č. 474/2000 Sb.) 

Označení typu Funkční vzorec Minimální 
obsah živin 

Formy živin 

síran amonný  (NH4)2SO4 20 % N amoniakální dusík 

dusičnan amonný NH4NO3 28 % N 
celkový dusík, ½ amoniakální dusík,  
½dusičnanový dusík  

močovina (NH2)2CO 44 % N 
celkový dusík jako 
močovinový 

 
LAV 27 – ledek amonný s vápencem, granulovaná směs obsahující 27 % N, 

½ amoniakální N, ½ dusičnanový N 

DAM 390 – dusičnan amonný s močovinou, kapalné hnojivo obsahující 30 % N, 

z toho ¼ amoniakální N, ¼ dusičnanový N a ½  amidický N, ve 100 

litrech obsahuje 39 kg N 

 

4.4. HOSPODAŘENÍ NA POZEMCÍCH V OKOLÍ M ĚŘÍCÍCH PROFIL Ů 

Podle katastru nemovitostí náleží převážná část zájmové oblasti přírodní rezervace i 

jejího okolí do katastrálního území Zábřeh u Hlučína (kód k.ú. 789411) a jen částečně do 

katastrálního území Kravaře ve Slezsku (kód k.ú. 674231). Podle katastrální mapy je 

oblast rozčleněna na obrovské množství parcel a vlastnická práva zde uplatňují desítky 

osob, mimo jiné i manželé Klemensovi (p. Klemensová jako majitelka obchodní firmy 

Jaroslava Klemensová – MASOMA). 
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Příslušným orgánem, který zajišťuje péči o přírodní rezervace a přírodní památky 

na území Moravskoslezského kraje, je dle zákona č. 114/1992 Sb. Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Ten dohlíží na 

hospodaření v PR Koutské a Zábřežské louky a udává hospodařícím subjektům 

podmínky, při jejichž dodržování mohou žádat o dotace. 

V této práci jsem se zaměřila na zemědělské hospodaření uvnitř přírodní rezervace 

a v bezprostředním okolí, tj. na pozemcích jejichž obhospodařování ovlivňuje kvalitu 

povrchových vod v PR a tedy i výskyt vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů. 

Při zkoumání obhospodařování pozemků se mi podařilo zjistit podrobnější hospodaření 

dvou hlavních subjektů, a to Opavice a.s. a POLNOST, spol. s r.o. U některých ploch 

uvádím pouze vlastníky dílčích pozemků. Do výřezu z ortofotomapy zobrazené na Obr. 

č. 24 jsem zakreslila pozemky, o nichž jsem získala nějaké informace. 

 

Zjištěné hospodařící subjekty: 

Název subjektu: Opavice a.s. 

IČO:   253 75 245 

Sídlo:   Bolatice, Mírová 17, PSČ 747 23 

Předmět podnikání: podnikání v zemědělské výrobě a v lesnictví včetně prodeje 

nezpracovaných zemědělských a lesních výrobků na účely 

zpracování a dalšího prodeje 

 

Název subjektu: POLNOST, spol. s r.o. 

IČO:   483 94 904 

Sídlo:   Kravaře, Hanůvka 617/2, PSČ 747 21 

Předmět podnikání: zemědělská výroba; prodej zemědělských výrobků za účelem 

zpracování, práce a služby; výroba a opravy zemědělských strojů 
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Obr. č. 24: Zákres vybraných pozemků (zdroj podkladové mapy: http://www.mapy.cz) 

 

Popis ploch zaznačených na Obr. č. 24: 

Plocha 1, plocha 2 

Obě plochy, jejichž celková rozloha činí 3,40 ha, má v nájmu zemědělské družstvo 

Opavice a.s. Jedná se o vlhké a podmáčené louky, které jsou součástí přírodní rezervace. 

V plánu péče jsou louky označené jako louka Řešetláková a louka Lapač. Firma se o tyto 

pozemky stará již více let (viz.Tab. č. 7). Krajským úřadem byl dle podmínek ochrany 

přírody stanoven termín kosení (viz. Tab. č. 8), způsob kosení a odstranění pokosené 

biomasy. 
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Tab. č. 7: Hospodaření firmy Opavice a.s. na ploše 1 a 2 v minulých letech 

Rok Hospodaření 
Datum hnojení a dávka 
použitého hnojiva na 1 ha 

Obsah čistého N 
v hnojivu 
použitém na 1 ha 

2008 
1x ročně senáž, 
1x ročně úklid mulčovačem 

nehnojeno - 

2007 
1x ročně senáž, 
1x ročně úklid mulčovačem 

nehnojeno 
 

- 

2006 
1x ročně senáž, 
1x ročně úklid mulčovačem 

10.4. 300 kg 
síran amonný (NH4)2 SO4 

63 kg 

 

Podrobnější znění podmínek uvádím zde: (zdroj: Zajištění péče o přírodní 

rezervaci Koutské a Zábřežské louky, k.ú. Zábřeh u Hlučína pro tyto plochy ze dne 

9.2.2009) 

1. způsob kosení je nutné přizpůsobit aktuálnímu stupni podmáčení kosených 

pozemků – na pozemcích s nízkým stupněm podmáčení je možné použít lehkou 

mechanizaci, ale pouze za podmínky, že nedojde k narušení vegetačního krytu či 

vyježdění kolejí. Na silně podmáčených pozemcích je možné kosit pouze ručně (kosa, 

křovinořez). 

2. V rámci luk je nutné ponechávat neposečené pásy v šíři 5 m v délce celé louky 

pro hmyz. Pásy nevytvářet pouze na okrajích luk a jejich umístění každým rokem měnit, 

aby nedocházelo k zarůstání náletovými dřevinami. 

3. Při kosení chránit před poškozením porosty vrby rozmarýnolisté (Salix 

rosmarinifolia), dále respektovat výskyt  ZCHD rostlin, a to mochny bahenní (Potentilla 

palustris), prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), čertkuse lučního (Succisa 

pratensis) a vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata). Rostliny je nutné obkosit a ponechat 

k vysemenění. 

4. Při kosení uplatňovat opatření minimalizující usmrcování živočichů (při seči 

přizvednout lištu nebo buben minimálně 5 cm nad zem, při kosení jedné louky nasazovat 

maximálně dva traktory, které musí provádět seč od kraje ke kraji nebo od středu ke 

krajům, aby dokázaly vytlačit živočichy z kosené plochy). 

5. Biomasu z pokosených luk shrabat a odvézt mimo území PR, a to nejpozději do 

10 dnů od provedení kosení. 
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Tab. č. 8: Harmonogram termínů kosení (zdroj: Zajištění péče o přírodní rezervaci Koutské a Zábřežské 

louky, k.ú. Zábřeh u Hlučína pro tyto plochy ze dne 9.2.2009) 

Termíny kosení 
Plocha 

liché roky (2009, 2011, ...) sudé roky (2010, 2012, ...) 

Rozloha 
(ha) 

1 1x ročně (15.9. - 30.9.) 
2x ročně (první seč 15.6. - 15.7.; 
druhá seč 1.8. - 1.9.) 

1,48 

2 
2x ročně (první seč 15.6. - 15.7.; 
druhá seč 1.8. - 1.9.) 

1x ročně (15.9. - 30.9.) 1,92 

 
 
Plocha 3, plocha 4 

Tyto plochy (viz. Obr. č. 24) jsou situovány těsně za hranicí přírodní rezervace. 

Jedná se o dva půdní bloky obhospodařované opět zemědělským družstvem Opavice a.s., 

oddělené od sebe odvodňovací strouhou. Plocha 3 má výměru 5, 94 ha, plocha 4 pak 3,74 

ha, celková výměra činí 9,68 ha. Přestože se jde o dva pozemky, osevní postup je pro oba 

stejný a považují se za jako jeden i z hlediska hnojení. Hospodaření na této ploše je 

uvedeno v Tab. č. 9. 

Jak jsem již zmínila, pole jsou od sebe oddělena strouhou, která  ústí do 

odvodňovacího kanálu protékajícího podél severní hranice PR. Plocha 3 se 

svažuje jihovýchodně a lze tedy předpokládat erozní smyv do obou odvodňovacích 

kanálů a difúzní transport nutrientů z použitých hnojiv. 

 

Tab. č. 9: Hospodaření firmy Opavice a.s. na ploše 3 a 4  v předchozích letech 

Hnojení 

Rok 
Pěstovaná 
plodina Datum 

hnojení 

Druh 
použitého 
hnojiva 

Dávka 
použitého 
hnojiva na 1 ha 

Obsah čistého N 
v hnojivu 
použitém na 1 ha 

28.2. 2008  LAV 27% 1) 200 l 54 kg 

12.4. 2008 DAM 390 2) 150 l 58,5 kg 2008 
pšenice 
ozimá 

8.5. 2008 DAM 390 110 l 42,9 kg 

10.8. 2006 
síran 
amonný 

200 kg 42 kg 

27.2. 2007 
dusičnan 
amonný 

200 kg 64 kg 

17.3. 2007 DAM 390 150 l 58,2 kg 

2007 řepka ozimá 

3.4. 2007 DAM 390 200 l 78 kg 
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2006 
ječmen jarní 
sladovnický 

13.5. 2006 DAM 390 130 l 50,7 kg 
1) Obchodní název granulované směsi - ledek amonný s vápencem 
2) Obchodní název pro kapalné dusíkaté hnojivo obsahující dusičnan amonný s močovinou  

 

Plocha 5 

Tato plocha (viz. Obr. č. 24) představuje louku na území přírodní rezervace o 

rozloze 7,60 ha, a zároveň půdní blok č. 4107. Pozemek je obhospodařován firmou 

Opavice a.s., která zde 2x ročně provádí kosení (viz. Tab. č. 10). 

 

Tab. č. 10: Hospodaření firmy Opavice a.s. na ploše 5 

Rok Hospodaření 
Datum 
hnojení 

Dávka a druh 
použitého hnojiva 
na 1 ha 

Obsah čistého N 
v hnojivu 
použitém na 1 ha 

2008 
1x ročně senáž, 1x seno, 
na zimu úklid mulčovačem 

23.3 
300 kg síran 
amonný 

63 kg 

2007 
1x ročně senáž, 1x seno, 
na zimu úklid mulčovačem 

28.4. 
300 kg síran 
amonný 

63 kg 

2006 
1x ročně senáž, 1x seno, 
na zimu úklid mulčovačem 

11.4. 
300 kg síran 
amonný 

63 kg 

 

 

Plocha 6, plocha 7 

Hospodařící subjekt na těchto plochách (viz. Obr. č. 24) se nepodařilo zjistit. Obě 

plochy zahrnují pozemky ve vlastnictví České republiky a správu zde vykonává 

Pozemkový fond České republiky. Jedná se o ornou půdu s přibližnou výměrou podle 

katastru nemovitostí 15 ha. Pole jsou v blízkosti toku Štěpánka, takže případné hnojení 

ovlivňuje jakost vody měřenou v profilech č. 4 a č. 5. 

 

Plocha 8 

Na pozemcích plochy 8 (viz. Obr. č. 24) hospodaří firma POLNOST, spol. s r.o. 

Jedná se o půdní blok č. 5101 s výměrou 26,93ha. Tato pole jsou v katastru nemovitostí 

vedena jako trvalý travní porost a je třeba provést jejich postupné zatravnění regionální 

směsí, případně směsí z blízkých travnatých ploch, přičemž je nutné respektovat druhové 



Pavla Vochyánová: Zdroje znečištění povrchových vod v PR Koutské a Zábřežské louky 

2009  52 

složení, které odpovídá psárovým a pcháčovým, vysokoostřicovým loukám, nebo jejich 

kombinaci. (Czernik, Kneblová, 2007)  

Tab. č. 11: Hospodaření firmy POSLNOST, spol s r.o. na ploše 8 

Hnojení 

Rok 
Pěstovaná 
plodina Datum 

hnojení 

Druh 
použitého 
hnojiva 

Dávka 
použitého 
hnojiva na 1 ha 

Obsah čistého N 
v hnojivu 
použitém na 1 ha 

2008 hořčice na zrno 5.5. 
dusičnan 
amonný 

200 kg 64 kg 

pšenice jarní 15.3. 
dusičnan 
amonný 1) 

150 kg 51 kg 
2007 

pšenice ozimá 17.4. DAM 390 100 l  39 kg 

2006 
oves, sláma 
ponechána na poli 

16.6. močovina 150 kg 66 kg 
1) Dusičnan amonný aplikovaný v roce 2007 obsahoval 34kg N/100kg hnojiva, v roce 2008 byl obsah 

dusíku v hnojivu 32kg/100kg 

 

 

Plocha 9 

Tato plocha (viz.Obr. č. 24) zahrnuje podle katastru nemovitostí parcelu ve 

vlastnictví České republiky, správu zde vykonává Pozemkový fond České republiky. 

Hospodařící subjekt se zde nepodařilo zjistit. Z mapy dílčích ploch, která je součástí 

plánu péče, (viz. Obr. č. 10) je patrné, že se zde nachází 2 typy luk o celkové rozloze asi 

5,5 ha. V severní části se nachází pcháčové a ostřicové louky, v jižní části louky 

tužebníkové. Komplex pcháčových a ostřicových luk je rozdělen pásy olší a vrb na tři 

oddělené louky, v plánu péče nazvané jako Přední Podvrbí, Prostřední Podvrbí a Zadní 

Podvrbí. Louky jsou pravidelně kosené. (Czernik, Kneblová, 2007) 

 

 

Plocha 10 

Tato trvale podmáčená nivní louka má výměru 13 ha. Louka je pravidelně 

každoročně kosená, avšak přesnější hospodaření mi není známo. V plánu péče jsou 

detailně popsány plánované zásahy, jenž zahrnují přesné termíny kosení 1 až 2x ročně 

v závislosti na výskytu druhů. 
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4.5. KRITÉRIA HOSPODA ŘENÍ DLE NITRÁTOVÉ SM ĚRNICE 

4.5.1. Pojem nitrátová směrnice 

Nitrátová směrnice (směrnice Rady 91/676/EHS) je předpisem Rady Evropské unie 

určeným k ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů. Byla 

schválena v roce 1991 státy EU z důvodu zvyšujícího se znečišťování vod dusičnany ze 

zemědělských zdrojů, což způsobovalo zvyšování obsahu dusičnanů i v podzemních 

vodách a ohrožení jakosti povrchových vod k odběru pitné vody. Do české legislativy je 

zapracována v § 33 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon). 

Směrnice definuje pojem zranitelná oblast. Dle § 33 zákona č. 254/2001 Sb. je 

zranitelnou oblastí území, kde se vyskytují povrchové nebo podzemní vody, zejména 

využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje 

hodnotu 50 mg/l nebo může této hodnoty dosáhnout, nebo povrchové vody, u nichž 

v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů dochází nebo může 

dojít nežádoucímu zhoršení jakosti vody. 

Prováděcím předpisem k vodnímu zákonu je nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o 

stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, 

střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění pozdějších 

předpisů neboli „ak ční program“ . Akční program a zranitelné oblasti se vyhlašují na 

čtyři roky, poté je provedeno přezkoumání a je sestaven nový akční program a nové 

vymezení zranitelných oblastí. První akční program platil pro období 1.1.2004 – 

3.4.2007. V současnosti je platný druhý akční program na období 4.4.2008 – 31.12.2011 

vyhlášený nařízením vlády č. 108/2008 Sb. a také druhé vymezení zranitelných oblastí 

stanovené nařízením vlády č. 219/2007 Sb. 

Při transformaci nitrátové směrnice do české legislativy měla Česká republika 

možnost vyhnout se vymezení dílčích zranitelných oblastí v případě, že by aplikovala 

akční programy na celé území státu. Kdyby tak učinila, musely by se všechny 

zemědělské podniky na území ČR řídit opatřeními akčního programu. To je také důvod, 

proč se o nitrátové směrnici  zmiňuji, i když území PR do zranitelné oblasti nenáleží. 

V budoucnu možná bude Evropská unie trvat na aplikaci akčního programu v rámci 
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celého území ČR nebo při dalším přezkoumání budou v oblasti zjištěny vysoké 

koncentrace dusičnanů a území bude do zranitelné oblasti nově začleněno. 

 

4.5.2. Opatření akčního programu 

Hospodaření zemědělského podniku v oblastech zranitelných dusičnany (ZOD) ze 

zemědělských zdrojů je přesně popsáno v Metodice pro hospodaření ve zranitelných 

oblastech. Metodika uvádí postupy při zavádění opatření akčního programu  nitrátové 

směrnice v podniku a jednotlivá opatření popisuje. 

Stručný výčet opatření pro hospodaření podniku zařazeného v ZOD: 

a) Pro celý podnik: 

- ročně se může na 1 ha zemědělské půdy aplikovat max. 170 kg celkového dusíku v 

organických, organominerálních a statkových hnojivech 

b) Pro půdní bloky zařazené do zranitelných oblastí: 

- omezení mezidobí bez porostu při pěstování jednoletých plodin 

- při obnově TTP a po zaorávce jetelovin vysévat následné plodiny co nejdříve 

- jarní plodina po jetelovinách – zaorat porost jetelovin co nejpozději na podzim 

- období zákazu hnojení – je období zákazu používání dusíkatých hnojivých látek, 

délka období je dána zařazením pozemku do klimatického regionu 

- omezení hnojení na podzim – dáno zařazením do aplikačního pásma u orné půdy, 

deficitem půdy u trvalých travních porostů 

- protierozní opatření – dodržování určuje sklonitost pozemku, půdy ohrožené erozí 

 

Cílem akčního programu je snížení znečištění vod dusičnany ze zemědělství 

k zajištění dostatečného množství kvalitní pitné vody. Jak jsem již zmínila, zájmové 

území nenáleží do ZOD, ale pro zajímavost uvádím v Tab. č. 12 porovnání hnojení na 

obhospodařovaných plochách (viz. Obr. č. 24) s limity hnojení plodin ve zranitelných 

oblastech. Jedná se o soubor ploch 3 a 4, obhospodařovaných zemědělským družstvem 

Opavice a.s., a o plochu 8 na níž hospodaří POLNOST, spol. s r.o. Je patrné, že firmy 

dodržují přípustné limity hnojení pro pěstované plodiny, i když se nejedná o zranitelnou 

oblast. 
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Tab. č. 12: Srovnání hnojení hospodařících subjektů s limity hnojení vybraných plodin ve zranitelných 

oblastechi dle NV č. 103/2003 Sb. (zdroj: Příloha č. 3 nařízení vlády č. 103/2003 Sb.) 

Přívod čistého N v hnojivu na danou plochu 
(kg/ha) v jednotlivých letech Plodina 

Limit hnojení 1) ve 
zranitelných 
oblastech (kg N/ha) Opavice a.s. POLNOST, spol. s r.o. 

pšenice ozimá 220 155,4  (2008) 39  (2007) 

pšenice jarní 160 - 51  (2007) 

řepka ozimá 240 242,2  (2007) - 

ječmen jarní 150 50,7    (2006) - 

oves 150 - 66  (2006) 
1) V limitu hnojení je započítán celkový dusík z minerálních hnojiv 

 

4.6. NAPLÁNOVANÉ ZÁSAHY A OPAT ŘENÍ DLE PLÁNU PÉČE NA 

OBDOBÍ 2008 - 2018 

V Plánu péče o přírodní rezervaci Koutské a Zábřežské louky na období 2008 - 

2018 je pro dílčí plochy celé rezervace rozepsán plán zásahů a opatření, jehož cílem je 

zachování komplexu mokřadních luk jako biotopu zvláště chráněných druhů rostlin a 

živočichů. Některé z dílčích ploch byly člověkem zásadně pozměněny a pro navrácení do 

původního stavu je zapotřebí provést zde spoustu technicky i časově náročných zásahů. 

V zájmové části území (viz. Obr. č. 10) se jedná především o vlhké pcháčové a 

ostřicové louky, komplex tužebníkových luk, o podmáčenou nivní louku na levém břehu 

toku Štěpánka a v neposlední řadě o rozorané louky v jižním výběžku rezervace. Kvalita 

vody v potoku Štěpánka by se měla zlepšit vybudováním čistírny odpadních vod pro obec 

Kravaře. Jinak by se měl tok ponechat přirozenému vývoji, tedy přirozenému 

meandrování, jak na území rezervace tak v ochranném pásmu kterým protéká. 

 

4.6.1. Komplex pcháčových a ostřicových luk (plocha č. 1 a 2) 

Prioritním zásahem v této lokalitě je zvýšení hladiny spodní vody v odvodňovacím 

kanále, který plochy lemuje při severním a západním okraji. Podél těchto ploch se hojně 

vyskytují eutrofní druhy rostlin, a to kopřiva obecná (Urtica dioica), pcháč rolní (Cirsium 
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arvense) a rákos obecný (Phragmites australis). Porosty rákosu je nutné eliminovat 

kosením, poprvé již na přelomu května a června, podruhé v srpnu až v září, přičemž 

biomasu je nutno do 14 dnů z území rezervace odstranit. 

Dále je zapotřebí provést výřez téměř všech dřevin z luk s výjimkou pěti 

polykormonů vrby popelavé (Salix cinerea), pěti kusů vrby pětimužné (Salix pentandra), 

pěti olší a všech keřů vrby rozmarýnolisté (Salix rosmarinifolia). Porosty lemující 

odpadní kanál odvádějící odpadní vodu za areálu MK Klemens neprořezávat, s výjimkou 

vysazené škumpy orobincové (Rhus typhina), topolu osiky (Populus tremula) a vrb 

zarůstajících  směrem do louky. Redukci dřevin je potřeba provádět postupně v průběhu 

pěti let od počátku platnosti plánu péče, z důvodu rychlé expanze eutrofních druhů 

rostlin. Vzniklou biomasu je možné spálit na území rezervace, ale mimo tyto dvě 

nejcennější plochy. Popel pak musí být důkladně odstraněn, aby nedocházelo 

k obohacování plochy o nutrienty. Lze jej, po dohodě se zemědělci, použít jako hnojivo 

na blízkých obhospodařovaných polích. Po výřezech je nutné vzniklou plochu kosit 2x 

ročně po dobu tří let, poté kosit dle připraveného managementu. 

V centrální části území je nutné odstranit nevhodnou smrkovou výsadbu, kácení 

provést od října do března. Plochu vzniklou po smrcích kosit 2x ročně, a to 1. seč 15. 

červen - červenec, 2. seč od srpna do 15. září. 

Doporučené termíny kosení luk uvádím v Tab. č. 13. Při kosení je nutné obkosit  

porosty vrby rozmarýnolisté (Salix rosmarinifolia), ale jednou za 5 let je vhodné tyto 

porosty z důvodu uvolnění pokosit přibližně ze 2/3. Při prvním kosení, tj. přej 

odkvetením a vysemeněním, je nutné dle možností obkosit ohrožené a zvláště chráněné 

druhy rostlin: mochna bahenní (Potentilla palustris),  prstnatec májový (Dactylorhiza 

majalis), čertkus luční (Succisa pratensis), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata). Při 

druhém kosení je možné tyto druhy pokosit, s výjimkou vachty trojlisté a vrby 

rozmarýnolisté. Vzniklou biomasu je nutné do 10 dní od pokosení odstranit mimo tyto 

plochy z důvodu možného vymývání nutrientů. Biomasu lze využít k osevu rozoraných 

luk v jižní části rezervace (plocha č. 14). 
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Tab. č. 13: Harmonogram termínů kosení pcháčových a ostřicových luk (zdroj: Plán péče o PR Koutské a 

Zábřežské louky na období 2008 - 2018) 

Plocha Termíny kosení 

č. 1 
1. seč 15. červen - červenec 
2. seč srpen - 15. září 
2008 až 2012, 2014, 2016, 2018 

15. červenec - 15. srpen 1) 
2013, 2015, 2017 

č. 2 
15. červenec - 15. srpen 
2012, 2014, 2016, 2018 

1. seč 15. červen - červenec 
2. seč srpen - 15. září 
2008 až 2011, 2013, 2015, 2017 

1) V režimu kosení 1x ročně se polovina luk kosí v červenci a polovina v srpnu, přičemž pořadí se 

každoročně střídá a musí být zajištěn posun alespoň o 14 dní. 

 

4.6.2. Vysokoostřicové a pcháčové luční porosty (plocha č. 3) 

Plocha je rozdělena na jednotlivé segmenty, bráno od západu to jsou louky: 

Zapomenutá, Lapač, Řešetláková, Přední Podvrbí, Prostřední Podvrbí, Zadní Podvrbí. 

Harmonogram kosení je naplánován s ohledem na výskyt chráněných druhů bezobratlých 

(např. modráska bahenního) a potenciální výskyt hnízdících ptáků, a to střídavě na 

jednotlivých loukách dle Tab. č. 14. V rámci všech šesti luk je nutné ponechávat 

neposečené pásy šířky 5 m v délce celé louky pro hmyz a tyto pásy každoročně měnit, 

aby nedocházelo k zarůstání náletovými dřevinami. Místa s expanzí rákosu je nutné vždy 

kosit 2x ročně, tedy i na plochách u kterých je v daném roce určeno pouze jedno kosení. 

V rámci ochrany obojživelníků a plazů je při seči nezbytné zvednutí lišty nebo bubnu 

minimálně 5 cm nad zem. Posečenou biomasu je třeba z nejpozději do 10 dní odstranit 

z plochy, z důvodu případného nežádoucího vymývání nutrientů a lze ji využít k osevu 

rozoraných luk v jižní části rezervace (plocha č. 14). 

Podél bývalých odvodňovacích kanálů, se rozrůstají porosty olší a vrb, které je 

potřeba zredukovat. Přednostně se odstraňují dřeviny menší s malým obvodem, dřeviny 

poškozené nebo suché je nutné ponechat pro vývoj xylofágního hmyzu. Důležité je také 

tyto liniové porosty prosvětlit, aby louky nebyly pro živočichy neprůchodně odděleny, a 

to ořezáním větví zasahujících do luk. 
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Tab. č. 14: Harmonogram termínů kosení jednotlivých částí plochy č. 3 (zdroj: Plán péče o PR Koutské a 

Zábřežské louky na období 2008 - 2018) 

Louka  Termíny kosení 
Zapomenutá, 
Řešetláková, 
Prostřední Podvrbí 

15. září - 30. září 1) 
2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 
2018 

1.seč 15. červen - červenec 
2. seč srpen - září 
2009, 2011, 2013, 2015, 2017 

Lapač, 
Přední, 
Zadní Podvrbí 

1.seč 15. červen - červenec 
2. seč srpen - září 
2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 
2018 

15. září - 30. září 
2009, 2011, 2013, 2015, 2017 

1) V režimu kosení 1x ročně se polovina luk kosí v červenci a polovina od 15. září do 30. září, přičemž 

pořadí se každoročně střídá. 

 

4.6.3. Tužebníkové louky (plocha č. 4) 

Zásahy jsou velice podobné zásahům popsaným u předchozích ploch. Celková 

plocha se rozdělí na dílčí louky, které se střídavě kosí 1x a 2x ročně s obměňovaným 

pořadím kosení. Na každé z luk se ponechává pás neposečeného porostu v šířce 5 metrů 

pro hmyz. Umístění pásu se bude každý rok měnit. Louky 1x kosené se kosí v rozmezí od 

15. července  do 15. srpna, louky 2x ročně kosené pak poprvé od 15. června do července, 

podruhé v termínu od srpna do 15. září. V režimu kosení 1x ročně se polovina luk kosí 

v červenci a polovina v srpnu, přičemž pořadí se každoročně střídá a měl být zajištěn 

posun alespoň o 14 dní. Biomasu je nutné do 14 dnů odstranit mimo území rezervace. 

Opět je zde potřeba zredukovat dřeviny zarůstající do luk, jedná se přibližně o 20% 

porostu. Dřevní biomasu je možno ponechat na místě. Plochy po výřezech se kosí 2x 

ročně v uvedených termínech po dobu tří let. 

4.6.4. Tužebníkové louky pod rybníkem (plocha č. 5) 

Na těchto loukách, které byly ještě počátkem 90. let intenzívně koseny, byl 

zaznamenán výskyt prstnatce májového (Dactylorhiza majalis). V případě správného 

obhospodařování je pravděpodobné, že se louky obohatí o další zvláště chráněné druhy 

rostlin vyskytující se na okolních plochách. 

V období 2008 - 2010 je nutné provést redukci dřevin na loukách, a to olší, 

keřových a stromových vrb. Optimální by bylo ponechat zde maximálně 5-6 
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polykormonů vrb a zbytek keřových vrb odstranit. Redukci dřevin je potřeba provést i 

podél odvodňovacích kanálů, a to stromových vrb, olší a dřevin navazujících na rybník. 

Kácení je nutná k prosvětlení luk a k zajištění jejich vzájemné prostupnosti pro 

organismy. Plánuje se odstranění 90% dřevin na loukách a  30 – 50% dřevin podél 

kanálů. 

Tužebníkové louky představují přechodný stupeň pcháčových luk, je tedy v zájmu 

území zachovat větší podíl pcháčových luk. Částečná obnova těchto luk se předpokládá 

v prvních pěti letech platnosti plánu a je tedy potřeba provádět kosení luk 2x ročně, 

s opatřeními šetrnými pro hmyz. Louky jsou rozděleny na 4 dílčí části, kosení probíhá dle 

harmonogramu (Tab. č. 15). 

 

Tab. č. 15: Harmonogram termínů kosení dílčích částí plochy č. 5 (zdroj: Plán péče o PR Koutské a 

Zábřežské louky na období 2008 - 2018) 

Louky pod rybníkem Termíny kosení 

č. 1 a č. 3 
1.seč 15. červen - červenec 
2. seč srpen -15. září 
2008 až 2012, 2014, 2016, 2018 

15. září - 30. září 
2013, 2015, 2017 

č. 2 a č. 4 
15. září - 30. září 
2014, 2016, 2018 

1.seč červen - červenec 
2. seč srpen - 15. září 
2008 až 2013, 2015, 2017 

 

4.6.5. Komplex luk v jižní části území na nivních půdách (plocha č. 6) 

Na těchto loukách je nutné provést aktuální lepidopterologický a ornitologický 

průzkum a v případě zjištění zvláště chráněných a  významných druhů naplánovaný 

management s ohledem na tyto druhy pozměnit. V současné době je doporučeno louky 

2x ročně kosit, první seč provádět v intervalu červen - červenec, druhou seč v intervalu 

srpen - září. S ohledem na výskyt bezobratlých živočichů, zejména motýlů, je nutné 

ponechávat na loukách minimálně 2 neposečené pásy v šíři 6 - 12 metrů nebo plochu o 

velikosti 5 - 10 % půdního bloku. Umístění pásu je zapotřebí střídat, neboť je zde riziko 

zarůstání náletovými dřevinami. Pokosenou biomasu je nezbytné odstranit do 14 dnů 

mimo rezervaci, je možné ji použít k osevu rozoraných luk v jižní části rezervace (plocha 

č. 14). 
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Plochy s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů vyžadují kosení 

v přesnějších termínech, odvíjejících se od doby hnízdění. Plochy s výskytem bahňáků je 

možné kosit poprvé až po 15. červenci do 31. srpna, druhá seč se provádí v září, plochy 

výskytu chřástala polního kosit poprvé po 15. srpnu. Na plochách s výskytem ZCHD 

motýlů (např. modráska bahenního) provádět kosení od 30. května do 15. června nebo až 

po 15. září. 

Případné zarůstání okrajů luk náletovými dřevinami je po předchozí konzultaci 

s pracovníky AOPK povoleno redukovat, a to v termínu říjen - březen. Solitérní dřeviny 

se ponechávají bez zásahu, i v případě jejich usychání. Na plochách bez výskytu ZCHD 

živočichů je možné provádět extenzívní pastvu, avšak tuto možnost je vždy nutné 

konzultovat s odborníky AOPK ČR střediska Ostrava. 

Louky jsou na mnoha místech obhospodařovány zemědělskými subjekty. Pro 

zachování druhové bohatosti luk je třeba jejich zásahy skloubit se zájmy ochrany přírody, 

a to nejlépe začleněním těchto subjektů do programu Agroenvironmentálních opatření 

(AEO). Při dodržovaní navržených opatření pak mohou pro hospodaření čerpat dotace. 

4.6.6. Meliorační kanály (plocha č. 9) 

Odvodňovací kanály jsou velice problematickou částí území, neboť odvádějí vodu 

z komplexu vlhkých luk a do budoucna by mohly zapříčinit degradaci tohoto cenného 

území. Pro zadržení vody v komplexu luk je navržen systém hrázkování. Výstavba 

hrázek je projekt velice nákladný (předběžný odhad je 5,4 miliony Kč) a jeho význam, 

vzhledem ke svažitosti území, je podle mě přeceněný, protože podzemní voda bude 

prosakovat do blízké štěrkovny jihovýchodně od rezervace. Spíše než výška hladiny je 

problematická kvalita vody v systému umělých vodotečí. Podstatná část znečištění vody 

pochází z vypouštění odpadních vod z masny Klemens v jihozápadní části Zábřehu u 

Hlučína. Dalším zdrojem znečištění jsou nutrienty pocházející z hnojiv aplikovaných na 

polích sousedících se severní hranicí přírodní rezervace. Následkem toho může docházet 

k hypertrofizaci nejcennější části luk. 

Bylo by dobré provést biochemický rozbor sedimentů hlavním odvodňovacím 

kanále, který slouží jako jímka odpadních vod. Předpokládá se, že sedimenty obsahují 

zbytky tuků a jiných nežádoucích látek a toto zatížení by dlouhodobě uvolňovalo 
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nutrienty a způsobovalo degradaci lučních společenstev. Případné odtěžení sedimentů by 

mělo za následek pokles hladiny vody v kanálech. Z tohoto důvodu se navrhuje výstavba 

systému hrázek, který by vodu v území zadržel. Minimální hladina vody by 

představovala současnou výšku hladiny v kanálech. Existuje zde riziko, že při zvyšování 

hladiny dojde k nežádoucímu šíření rákosu (Phragmites australis), orobince (Typha sp.) a 

zblochanu (Glyceria). 

V případě odbagrování sedimentu je nutné sediment odstranit mimo území přírodní 

rezervace, v žádném případě jej nerozhrnovat kolem kanálů, jako bylo učiněno v dubnu 

2008. 

4.6.7. Rozorané louky (plocha č. 14) 

Tyto louky zahrnují v celém území čtyři souvislé dílčí celky, které je potřeba opět 

zatravnit. V zájmové části PR se nachází pouze jeden celek těchto luk, označený jako 

14C, rozdělen na 13 pravidelných menších ploch. Osetí těchto ploch je rozplánováno 

v celé délce platnosti plánu péče: 14C1,C2 - 2010; 14C3, C4 - 2011; 14C5, C6 - 2012; 

14C7, C8 - 2013; 14C9, C10 - 2014; 14C11, C12 - 2015;  14C13 - 2016. Při osévání lze 

využít různé způsoby následně popsané, zvláště výhodné je využití pokosené biomasy 

z ploch č. 1,2,3,6. 

Prvním z možných způsobů zatravnění je ponechání louky spontánní sukcesi. 

Vzhledem ke své rozloze a umístění není podle mě tato metoda nejvhodnější, protože 

příliš malá část luk přichází do kontaktu s okolními lučními porosty. Při případném 

použití tohoto způsobu zatravnění je třeba počítat s počátečním nárůstem plevelů a 

možným šířením invazních a expanzivních druhů rostlin jako jsou křídlatky (Reynoutria 

sp.) a zlatobýly (Solidago sp.). Zvláště pak z podrostu podél toku Opavy v jižní části se 

na nově vznikající louky může rozšířit křídlatka japonská (Reynoutria japonica). 

Včasným zásahem lze nežádoucí druhy  odstranit a docílit tak sukcese k trvalým 

hodnotným lučním společenstvům. Po 3 až 5 letech se pak provede kosení a způsobem 

obhospodařování naváže louka na okolní luční plochy.  

Pro zatravnění je vhodné přednostně použít  lokální regionální travní směs nebo 

provést sběr směsi z blízkých travnatých ploch zaručujících regionalitu. Druhové složení 

při sběru musí odpovídat psárkovým a pcháčovým, vysokoostřicovým loukám, nebo 
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jejich kombinaci. Vzhledem k vysokému nahromadění nutrientů v půdě je doporučeno 

provést 1 rok před výsevem strojový výsev obilnin (nejlépe oves), které část nutrientů 

odčerpají. Byly- li obilniny na této ploše pěstovány, může se strojový výsev vynechat a 

přistupuje se k samotnému výsevu, který je rozepsán v plánu péče. 

Dalším možným způsobem obnovy lučních porostů je využití zeleného 

mulčovaného sena a suchého sena, zvláště z ploch č. 1, 2, 3, 6. Podmínkou pro použití 

sena je kosení  v období zrání hlavních trav před jejich vysemeněním (červenec). Plocha 

musí být rovněž připravená, např. plytkou orbou. Transportované zelené seno musí být 

čerstvé, protože zapařením by došlo ke znehodnocení semen. Zatlačení vypadaných 

semen do půdy se pak zaručí rozprostřením a zaválením sena. Použití suchého sena má 

výhodu v možnosti delšího uskladnění a převozu na delší vzdálenosti. Nevýhodou jsou 

velké ztráty semen vlivem prosychání. Oba tyto způsoby jsou vhodné z hlediska 

ekonomického, z pohledu druhové bohatosti jsou však chudší než přímé výsevy, neboť 

upřednostňují trávy. 

Vzhledem k značné rozloze pro zatravnění se doporučuje využití kombinace 

přímého výsevu regionální směsi, aplikace zeleného mulčovaného sena, aplikace suchého 

sena a spontánní sukcese. 

Následná péče o travní porosty probíhá již v prvním roce od založení, a to kosením 

na výšku strniště přibližně 10 cm. Termíny a počet sečí závisí na době kvetení a 

vysemenění přítomných plevelů. Pro jednotlivé segmenty plochy 14C je vytvořen 

harmonogram termínů sečení, který zohledňuje  výskyt populací bahňáků a chřástala 

polního.  

Podobně jako pro území nivních luk existuje i zde možnost využití území 

zemědělskými subjekty, zapojením do programu Agroenviromentálních opatření, a při 

dodržování navržených opatření pak mohou čerpat dotace. 

 

5. ZPRACOVÁNÍ A VYHODNOCENÍ JAKOSTNÍCH UKAZATEL Ů 

Hodnoty jakostních ukazatelů znečištění povrchových vod zjišťovaných 

v jednotlivých měřících profilech jsem vyhodnocovala na základě NV č. 229/2007 Sb. (o 

ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod) a 
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ČSN 75 7221 (Jakost vod – Klasifikace povrchových vod). Kromě hodnot měřených 

s kolegou Filipem Šálkem jsem využila i hodnoty naměřené mými předchůdci Lucií 

Prokšovou a Václavem Pulchartem. Jedná se o hodnoty měřené od 8.8.2007 do 

20.3.2008. 

Příslušné imisní standardy a mezní hodnoty jsem porovnávala charakteristickou 

hodnotou jakosti vody (c90) v jednotlivých ukazatelích. 
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5.1. POSUZOVANÉ PROFILY 

5.1.1. Profil č. 2 

Tab. č. 16: Hodnoty ukazatelů v profilu č. 2 

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 - 52,2 106,3 8,9 2,0 5,5 7,64 

19.9. - 33,7 38,7 1,0 3,7 1,8 7,32 

24.10. - 58,7 109,2 0,3 2,4 4,0 6,85 

21.11. - 48,9 114,9 6,8 2,7 9,2 7,10 

13.12. - 69,5 144,4 2,3 3,3 6,3 7,10 

16.1.2008 - 72,8 115,2 1,6 2,7 4,9 6,80 

20.2. - 9,8 63,8 1,1 3,7 6,1 6,90 

20.3. - 34,8 74,7 0,9 4,1 7,4 6,70 

24.4. 95,2 58,0 83,2 1,4 3,2 8,6 6,90 

29.5. 87,4 49,2 72,4 2,3 2,5 6,7 7,01 

25.6. 85,5 68,3 96,5 1,2 2,9 7,3 6,87 

30.7. 88,0 36,3 82,1 0,9 2,1 4,3 7,05 

27.8. 158,4 128,0 248,7 8,5 1,8 13,7 7,27 

25.9. 123,5 103,6 107,9 8,9 1,5 9,7 6,80 

30.10. 147,2 127,3 279,1 4,7 1,4 10,5 7,15 

27.11. 137,9 142,2 228,4 13,3 1,4 12,7 7,02 

29.1.2009 130,2 117,5 230,8 4,4 1,2 11,2 7,09 

26.2. 146,0 147,4 336,0 9,9 6,6 9,9 6,58 

C90 
1) 146,0 128,0 248,7 8,9 3,7 11,2 7,27 

IS 2) - 6 35 0,5 7 0,2 6 - 8 
Mezní 
hodnota 3) < 160 ≥ 15 ≥ 60 ≥ 4 < 6 ≥ 1 - 
Třída 
jakosti 4) IV V V V II V  
1) Charakteristická hodnota jakosti vody stanovena dle ČSN 75 7221 
2) Imisní standard ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle NV č. 229/2007 Sb. 
3) Mezní hodnota třídy jakosti vody dle ČSN 75 7221 
4) Třída jakosti vody dle ČSN 75 7221 
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Hodnoty imisních standardů dle nařízení vlády č. 229/2007 Sb. byly dodrženy 

pouze u dvou jakostních ukazatelů, a to v ukazateli pH a N-NO3. Ostatní ukazatele tuto 

přípustnou hodnotu několikanásobně překračují. V ukazateli BSK5 je znečištění vody 

překročeno 20krát, v ukazateli Pcelk. je přípustná hodnota překročena dokonce 56krát. 

Z Tab. č. 16 je patrné, že znečištění vody v období od srpna 2008 do února 2009 je 

u ukazatelů BSK5, CHSKCr, N-NH4 a Pcelk. téměř všude dvojnásobné, oproti tomuto 

období předchozího roku, tj. od srpna 2007 do února 2008. 

Dle ČSN 75 7221 se voda podle ukazatele N-NO3 řadí do jakostní třídy II, podle 

ukazatele elektrolytická konduktivita do třídy IV a podle ostatních ukazatelů do třídy V. 

Výsledná třída se podle tohoto nařízení určí podle nejnepříznivějšího zatřídění ukazatelů. 

Proto kvalitu povrchové vody v profilu č. 2 zařazuji do jakostní třídy V. 
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5.1.2. Profil č. 3 

Tab. č. 17: Hodnoty ukazatelů v profilu č. 3 

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 2,2 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. - -15,5 106,1 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 7,12 

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 0,8 2,6 7,5 6,92 

30.10. 68,0 5,9 26,4 1,1 0,9 7,5 7,30 

27.11. 63,4 13,6 56,4 1,3 1,4 7,5 7,20 

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) 68,0 18,4 84,5 3,1 2,6 7,8 7,31 

IS 2) - 6 35 0,5 7 0,2 6 - 8 
Mezní 
hodnota 3) < 70 ≥ 15 ≥ 60 < 4 < 3 ≥ 1 - 
Třída 
jakosti 4) II V V IV I V  
1) Charakteristická hodnota jakosti vody stanovena dle ČSN 75 7221 
2) Imisní standard ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle NV č. 229/2007 Sb. 
3) Mezní hodnota třídy jakosti vody dle ČSN 75 7221 
4) Třída jakosti vody dle ČSN 75 7221 

Dle nařízení vlády č. 229/2007 Sb. byly hodnoty imisních standardů dodrženy opět 

jen v ukazateli pH a N-NO3. Ostatní ukazatele tuto přípustnou hodnotu několikanásobně 

překračují. Nejvýraznější překročení je vidět v ukazateli Pcelk, kde je přípustná hodnota 

překročena téměř 40krát. 
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Dle ČSN 75 7221 se voda podle ukazatele N-NO3 řadí do jakostní třídy I, podle 

ukazatele elektrolytická konduktivita do třídy II a podle ukazatele N-NH4 to třídy IV. Dle 

ostatních ukazatelů je voda řazena do třídy V a proto i výsledné  zařazení odpovídá 

jakostní třídě V. 

5.1.3. Profil č. 4 

Tab. č. 18: Hodnoty ukazatelů v profilu č. 4 

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 - 9,2 7,1 12,3 0,1 4,9 7,79 

19.9. - 9,8 28,8 1,0 0,5 0,6 7,38 

24.10. - 16,0 51,4 12,7 0,6 2,8 7,43 

21.11. - 10,1 25,7 13,0 0,5 10,8 7,33 

13.12. - 71,0 110,1 2,9 0,8 4,6 7,33 

16.1.2008 - 9,2 42,9 4,5 0,2 3,5 7,00 

20.2. - -1,5 43,1 0,3 0,2 4,5 7,20 

20.3. - 31,6 65,5 13,8 0,3 6,2 6,82 

24.4. 68,7 15,2 56,2 11,2 0,2 5,6 6,94 

29.5. 74,5 11,6 40,7 12,8 0,1 7,1 7,48 

25.6. 81,1 12,3 44,5 17,5 0,0 6,7 7,59 

30.7. 78,9 9,7 55,3 0,9 0,1 3,4 7,15 

27.8. 84,9 167,3 241,7 12,4 0,9 7,8 7,33 

25.9. 69,1 7,1 21,4 1,6 0,3 6,3 7,33 

30.10. 75,9 1,6 15,7 4,2 0,3 8,1 7,52 

27.11. 76,8 3,6 30,0 4,6 0,1 8,2 7,43 

29.1.2009 64,9 3,7 23,9 0,9 0,3 6,9 7,42 

26.2. 65,2 3,6 25,2 0,0 0,9 5,2 7,29 

C90 
1) 78,9 31,6 65,5 13,0 0,8 8,1 7,52 

IS 2) - 6 35 0,5 7 0,2 6 - 8 
Mezní 
hodnota 3) < 110 ≥ 15 ≥ 60 ≥ 4 < 3 ≥ 1 - 
Třída 
jakosti 4) III V V V I V  
1) Charakteristická hodnota jakosti vody stanovena dle ČSN 75 7221 
2) Imisní standard ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle NV č. 229/2007 Sb. 
3) Mezní hodnota třídy jakosti vody dle ČSN 75 7221 
4) Třída jakosti vody dle ČSN 75 7221 
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Dle nařízení vlády č. 229/2007 Sb. byly hodnoty imisních standardů dodrženy 

v ukazateli pH a N-NO3. Ostatní ukazatele tuto přípustnou hodnotu překračují. 

Nejvýraznější překročení je opět vidět v ukazateli Pcelk, kde je přípustná hodnota 

překročena 40krát a v ukazateli N-HN4 je překročena 26krát. 

Dle ČSN 75 7221 se voda podle ukazatele N-NO3 řadí do jakostní třídy I, podle 

ukazatele elektrolytická konduktivita do třídy III a podle zbývajících ukazatelů je voda 

řazena do třídy V a proto i výsledné  zařazení odpovídá V. jakostní třídě . 

5.1.4. Profil č. 5 

Tab. č. 19: Hodnoty ukazatelů v profilu č. 5 

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 - 6,8 7,1 1,3 0,1 5,5 7,75 

19.9. - 5,2 29,7 1,3 0,6 0,9 7,68 

24.10. - 7,3 42,3 5,7 0,9 3,0 7,40 

21.11. - 4,0 79,3 9,3 0,6 7,4 7,30 

13.12. - 4,8 27,4 1,1 0,8 4,3 7,30 

16.1.2008 - 4,7 62,5 2,1 0,2 3,4 7,26 

20.2. - -7,4 61,1 0,2 0,6 5,3 7,30 

20.3. - 5,2 65,9 10,4 0,9 6,1 7,05 

24.4. 82,1 6,7 56,3 5,9 0,7 5,2 7,10 

29.5. 70,2 7,9 62,1 3,1 0,4 6,7 7,28 

25.6. 69,0 25,4 87,2 2,7 0,1 6,4 7,50 

30.7. 72,5 8,1 58,4 0,0 0,3 6,2 7,16 

27.8. 96,3 14,5 54,4 11,1 0,2 11,6 7,24 

25.9. 85,6 4,8 18,9 1,2 0,6 6,4 7,34 

30.10. 73,0 -0,5 60,9 1,3 0,3 8,2 7,55 

27.11. 111,5 2,1 15,6 3,0 0,5 6,8 7,46 

29.1.2009 67,9 3,1 2,0 0,9 0,1 5,2 7,55 

26.2. 67,7 8,1 2,0 0,0 1,0 4,8 7,18 

C90 
1) 85,6 8,1 65,9 9,3 0,9 7,4 7,55 

IS 2) - 6 35 0,5 7 0,2 6 - 8 
Mezní 
hodnota 3) < 110 < 15 ≥ 60 ≥ 4 < 3 ≥ 1 - 
Třída 
jakosti 4) III IV V V I V  
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1) Charakteristická hodnota jakosti vody stanovena dle ČSN 75 7221 
2) Imisní standard ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle NV č. 229/2007 Sb. 
3) Mezní hodnota třídy jakosti vody dle ČSN 75 7221 
4) Třída jakosti vody dle ČSN 75 7221 

 

Dle nařízení vlády č. 229/2007 Sb. byly hodnoty imisních standardů dodrženy opět 

jen v ukazateli pH a. Ostatní ukazatele tuto přípustnou hodnotu překračují. 

Nejmarkantnější překročení je tentokrát patrné v ukazateli N-HN4, kde je přípustná 

hodnota překročena téměř 20krát. 

Dle ČSN 75 7221 se voda podle ukazatele N-NO3 řadí do jakostní třídy I, podle 

ukazatele elektrolytická konduktivita do třídy III a podle zbývajících ukazatelů je voda 

řazena do třídy V a proto i výsledné  zařazení odpovídá V. jakostní třídě . 

Celkově je voda v měřeném úseku od profilu č. 2 po profil č.5 znečištěná nad míru 

přípustného znečištění povrchových vod daného imisními standardy uvedenými v příloze 

č. 3 k nařízení vlády č. 229/2007 Sb., s výjimkou ukazatele N-NO3 a pH. Hodnota pH 

není natolik závažná, že se podle ní voda dle ČSN 75 7221 nezatřiďuje. 

 

5.2. GRAFICKÉ ZNÁZORN ĚNÍ NAM ĚŘENÝCH HODNOT 

Pro názornost jsem hodnoty jednotlivých ukazatelů v měřících profilech znázornila 

pomocí grafů. Porovnání hodnot jednotlivých zjišťovaných forem dusíku – dusík 

amoniakální (N-NH4) a dusík dusičnanový (N-NO3) uvádím v následujících grafech 

(Graf č. 1 až Graf č. 4). Následují grafy srovnávající vždy hodnoty jednoho ukazatele 

naměřeného ve všech profilech (Graf č. 5 až Graf č. 9). 

5.2.1. Srovnání naměřených hodnot N-NH4 a N-NO3 v jednotlivých profilech 

Hodnoty koncentrací těchto forem dusíku jsou v jednotlivých měřeních 

prováděných u profilu č. 3 (viz. Graf č. 2) značně proměnlivé. 

U profilu č. 4 (viz. Graf č. 3) a profilu č. 5 (viz. Graf č. 4) je vidět značný rozdíl 

koncentrací různých forem dusíku. Koncentrace N-NH4 je řádově v jednotkách mg/l, 

koncentrace N-NO3 vychází v desetinách mg/l. Imisní standardy přípustného znečištění 
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dle NV č. 229/2007 Sb. jsou přesně opačné, pro N-NH4 je přípustná koncentrace pouhých 

0,5 mg/l, kdežto pro N-NO3 je přípustných 7 mg/l.  

 

Srovnání hodnot N-NH 4 a N-NO3 v profilu č. 2
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Graf č. 1 

 

 

Srovnání hodnot N-NH 4 a N-NO3 v profilu č. 3
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Srovnání hodnot N-NH 4 a N-NO3 v profilu č. 4
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Srovnání hodnot N-NH 4 a N-NO3 v profilu č. 5
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5.2.2. Srovnání ukazatelů jakosti vody v naměřených profilech 

U hodnot jakostních ukazatelů BSK5, CHSKCr a N-NO3 je patrná značně vyšší 

koncentrace naměřená v profilu č. 2, oproti ostatním profilům. Koncentrace N-NH4 jsou 

vysoké ve všech profilech s výjimkou profilu č. 3. Hodnoty Pcelk. značně překračují 

přípustnou koncentraci 0,2 mg/l ve všech profilech, a to několikanásobně. 

Srovnání hodnot BSK 5 v jednotlivých profilech
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Srovnání hodnot CHSK Cr v jednotlivých profilech
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Srovnání hodnot N-NH 4 v jednotlivých profilech
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Srovnání hodnot N-NO 3 v jednotlivých profilech
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Srovnání hodnot P celk.  v jednotlivých profilech
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5.3. MAPY ČISTOTY VODY V JEDNOTLIVÝCH UKAZATELÍCH 

JAKOSTI 

Dle ČSN 75 7221 (Jakost vod – Klasifikace povrchových vod) se povrchové 

tekoucí vody zařazují do jakostních tříd. Pro jednotlivé ukazatele jsem vytvořila mapy 

znázorněné na obrázcích počínaje Obr. č. 25. Z nich je patrné, že vyznačený tok, tedy 

část odvodňovacího kanálu a část potoku Štěpánka, je nejvíce zatížen organickým 

znečištěním, charakterizovaným ukazateli BSK5, CHSKCr, N-NH4 a Pcelk. 

Znečištění dusičnany, charakterizované ukazatelem N-NO3 (viz.Obr. č. 29), 

představuje znečištění anorganické. Pochází z hnojiv aplikovaných na 

obhospodařovaných polích situovaných v blízkosti severní hranice PR. Nejvyšší 

koncentrace jsou patrné v profilu č. 2 (II. jakostní třída), tedy v místě nejblíže polím. 

V dalších měřených profilech náleží tok do I. jakostní třídy. Graf č. 8 ukazuje, že 

koncentrace dusičnanů jsou nejnižší v profilu č. 4, tedy v místě ještě neovlivněném 

hnojením na sousedních polích (plochy 6 a 7 na Obr. č. 24). 
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Ukazatel elektrolytická konduktivita 

 
Obr. č. 25: Mapa čistoty vody v ukazateli elektrolytická konduktivita 

(zdroj podkladové mapy: http://mapy.idnes.cz) 
 
 

Ukazatel BSK5 

 
Obr. č. 26: Mapa čistoty vody v ukazateli BSK5  (zdroj podkladové mapy: http://mapy.idnes.cz) 
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Ukazatel CHSKCr 

 
Obr. č. 27: Mapa čistoty vody v ukazateli CHSKCr (zdroj podkladové mapy: http://mapy.idnes.cz) 

 

 

Ukazatel N-NH4 

 

Obr. č. 28: Mapa čistoty vody v ukazateli N-NH4  (zdroj podkladové mapy: http://mapy.idnes.cz) 
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Ukazatel N-NO3 

 
Obr. č. 29: Mapa čistoty vody v ukazateli N-NO3  (zdroj podkladové mapy: http://mapy.idnes.cz) 

 

 

Ukazatel Pcelk. 

 

Obr. č. 30: Mapa čistoty vody v ukazateli Pcelk . (zdroj podkladové mapy: http://mapy.idnes.cz) 
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5.4. NÁVRH OPATŘENÍ K ELIMINACI ZNE ČIŠTĚNÍ 

Nadměrné znečištění vod, zjištěné měřením v jednotlivých profilech, podle mě 

nepochází ze zemědělství, ale má původ ve vypouštění odpadních vod. Jedná se jak o 

odpadní vody z provozu masny Klemens, tak o splaškové vody pocházející z obcí 

Kravaře s počtem 6500 ekvivalentních obyvatel (EO) a Štěpánkovice, ležící severně od 

Kravař. Čistírna odpadních vod (dále jen ČOV) v obci Kravaře, zkonstruována pro 7000 

EO, je ve zkušebním provozu, ale prozatím na kanalizační systém nejsou napojeny 

všechny provozovny a domácnosti. Vyústění ČOV je vedeno do řeky Opavy, ale zároveň 

dochází k vypouštění splaškových vod i od toku Štěpánka. Zlepšení kvality vody ve 

Štěpánce bude dosaženo úplným zprovozněním čistírny. 

Hlavním problémem v území je vypouštění odpadních vod z masny Klemens. 

Stávající ČOV svými parametry neodpovídá platným legislativním požadavkům na 

čištění a udělená výjimka umožňuje firmě takovéto nakládání s vodami pouze do 

31.12.2010. Po tomto datu bude muset firma splňovat zákonem stanovené limity pro 

vypouštění. 

Pro čištění bych doporučila realizaci jednoho z návrhů Ing. Václava Pulcharta, 

který se návrhem ČOV konkrétně pro tuto firmu zabýval ve své diplomové práci. Ve 

snaze o úsporu místa při budování nových zařízení zpracoval návrh ČOV, který využívá 

části stávající ČOV, především se jedná o vybudovanou kanalizaci. Voda z výroby by 

měla být čištěna ve třech stupních průchodem přes lapač tuků, flotační zařízení a 

biologickou čistírnu, přesně v uvedeném pořadí (viz. Obr. č. 31). (Pulchart, 2008) 

Hlavním problémem je v tomto případě vyřešení zadržování tuků. U současné ČOV 

je naprosto nedostatečné, protože v důsledku vysokého obsahu tuků v odpadní vodě 

dochází rychlému zaplňování komory septiku. Ten by pro svoji funkčnost musel být 

pravidelně vybírán. Je zřejmé, že tomu tak není, protože vypouštěné tuky jsou patrné ve 

vyhnívací jímce i ve vzdálenější části odpadního kanálu. Vhodným řešením je 

vybudování zařízení jak pro zachycování tuků, tak pro jejich odvádění do připraveného 

kontejneru. (Pulchart, 2008) 

Druhým krokem čištění by se měly odstraňovat jemnější nečistoty, které se 

nezachytily v lapači tuků a ve fázi biologického čištění nejsou žádoucí. Zařízení by mělo 
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fungovat na principu provzdušňování vody, a to tak, že vertikálně se vznášející bublinky 

s sebou budou odnášet plavené částice směrem k hladině a tím se vytvoří na hladině 

pěna, která bude opět odváděna do kontejneru. Třetím krokem čištění je fáze biologická. 

Po předešlém čištění by se dalo využít jakýchkoli biologických čistíren, protože v této 

fázi čištění je voda zbavená tuků a obsahuje jen vysoké množství organického znečištění. 

(Pulchart, 2008) 

 
Obr. č. 31: Nákres průběhu čištění (autor: V. Pulchart, 2008) 

 

Další  možností, kterou by bylo možné eliminovat znečištění, je zřízení kořenové 

čistírny odpadních vod (KČOV). V tomto území by to bylo účelné, neboť rostliny, které 

se k tomuto účelu využívají, se v okolí odvodňovacího kanálu vyskytují. Jedná se o 

rostliny s velkým podílem vytrvalých podzemních orgánů: zblochan vodní (Glyceria 

maxima), rákos obecný (Phragmites australis) a orobince (Typha sp.). Rostliny ve své 

biomase váží nutrienty, těžké kovy a toxické látky, ale hlavní podíl na čištění mají 

bakterie v kořenovém systému. Nezbytnou podmínkou pro správnou funkčnost čistírny je 

pravidelná sklizeň rostlin a odstranění biomasy z území. Vypouštěná odpadní voda musí 

být dostatečně mechanicky předčištěná, aby nedocházelo ke kolmataci (zanášení) 

filtračního substrátu, který je nutné obměňovat v závislosti na znečištění vody. 

Nevýhodou kořenové čistírny je její využití pouze v letním období. (Barták et al., 1996) 

Při případném využití této možnosti čištění by se porosty musely udržovat pouze na ploše 

potřebné ke správnému čištění. Šíření do cenných částí rezervace je nežádoucí z hlediska 

vytlačování chráněných druhů rostlin. 
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6. ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo vymezení zdrojů znečištění povrchových vod v části 

PR Koutské a Zábřežské louky a jejich bližší charakteristika. Zdroje znečišťování se dělí 

podle své velikosti na zdroje bodové a difúzní. Bodovým zdrojem znečišťování je v této 

lokalitě jednoznačně firma Klemens, zabývající se zpracováním masných výrobků. 

Znečištění se projevuje silným zápachem v okolí vústění odpadní vody do 

odvodňovacího kanálu, vrstvou tuků plovoucích na hladině v prostoru vyhnívající jímky 

a zakalenou vodou desítky metrů po proudu od zdroje znečištění. 

Difúzní zdroje jsou v tomto území zastoupeny jednotlivými obhospodařovanými 

pozemky. Jedná se hlavně o pozemky využívané jako orná půda nebo trvalý travní 

porost. Cílem práce bylo zjistit hospodařící subjekty a způsoby využívání konkrétních 

pozemků. Nepodařilo se to však u všech ploch. Hlavními hospodařícími subjekty 

v zájmovém území jsou zemědělské družstvo Opavice a.s. a POLNOST, spol. s r.o. Tato 

družstva hospodaří na polích, ale starají se i o luční porosty. Zjistila jsem typy hnojiv 

aplikovaných na polích i některých trvalých travních porostech, pěstované plodiny a 

harmonogram kosení.  

Kvalita povrchové vody (část odvodňovacího kanálu a část toku Štěpánka) byla 

zjišťována měřením hlavních jakostních ukazatelů. Hodnoty jsem porovnávala se dvěma 

legislativními předpisy, a to s nařízením vlády č. 229/2007 Sb. (o ukazatelích a 

hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod) a s normou ČSN 75 

7221 (Jakost vod – Klasifikace povrchových vod), dle které se voda člení do jakostních 

tříd. 

Po celou dobu měření byly zaznamenávány vysoké hodnoty organického znečištění 

v ukazatelích BSK5, CHSKCr, N-NH4 a Pcelk. Kvalita vody v těchto ukazatelích dle ČSN 

75 7221 odpovídá ve všech měřících profilech, jen s jedinou výjimkou, V. jakostní třídě. 

Anorganické znečištění je charakterizované ukazatelem N-NO3. Koncentrace naměřené 

v ukazateli N-NO3   jako jediné splňovaly přípustný imisní limit dle NV č. 229/2007 Sb. a 

dle ČSN 75 7221 se voda v tomto jediném ukazateli řadí do I. jakostní třídy. 
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Vzhledem ke skutečnosti, že vody jsou zatížené převážně organickými látkami,  

zemědělství bych jako zdroj tohoto znečištění vyloučila. Zjištěné hospodaření totiž 

upřednostňuje používání minerálních hnojiv. 

Výstupem práce jsou grafy porovnávající koncentrace dvou měřených forem 

dusíku, N-NH4 a N-NO3 v jednotlivých profilech, grafy jednotlivých ukazatelů jakosti v 

rámci všech měřených profilů a mapy čistoty vody v jednotlivých ukazatelích jakosti. 

Jsem přesvědčena, že problém znečištění vody se vyřeší funkční čistírnou MK 

Klemens, nejpozději zprovozněnou k 1.1. 2011, a úplným zprovozněním ČOV 

v Kravařích a napojením i sousedních obcí, které doposud vypouští vody bez přečištění. 
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