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Anotace 

 

Těžba nerostných surovin neznamená pouze nutné zlo pro své okolí. Fázi citelného 

zásahu do krajiny může poměrně brzy vystřídat období určené pro obnovu prostředí. Je to 

jedinečná šance, jak vtisknout místům zcela nový, přírodně a mnohdy i místně prospěšný 

význam.  

Tato bakalářská práce se zabývá kompenzací přírodního mokřadu, ležícího na 

ložisku štěrkopísků Grygov, studiem a hodnocením úspěšnosti sanačních a rekultivačních 

prací na území nově vytvořeného mokřadu. 

Klíčová slova: sanace, rekultivace, mokřady, reálná vegetace 

Summary 

 

Mineral resources mining is not only necessary evil for its surrounding. 

Recognizable phase of intervention to the landscape soon may me replaced by the period 

addigned to revive the enviroment. I tis also an unique oportunity how to sprint purelly 

new, enviromentally and often locally helpful mening. 

This bachelor thesis deals with compensation of natural wetland, situated over 

gravel-sand deposit Grygov, study and reference of seuccessfulness of recovery and 

reclamation works within area of newly created wetland. 

Key words: reconstruction, reclamation, wetlands, real vegetation
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Seznam použitých zkratek: 

 

AOPK  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

BPEJ  Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČNR   Český národní registr 

ČSR   Česko -  Sloveská republika 

DP  Dobývací prostor 

EVL   Ekologicky významná lokality 

HZ   Horní zákon 

CHOPAV  Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

MLVH  Ministerstvo lesního a vodního hospodářství 

PP  Přírodní památka 

PR  Přírodní rezervace 

REZZO Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší 

ÚSES  Územní systém ekologické stability krajiny' 

ZPF   zemědělský půdní fond  
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1 Úvod 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala oblast dobývacího prostoru Grygov, který 

leží v těsné blízkosti Přírodní rezervace Království. Konkrétně ve své práci popisuji 

mokřad, který byl touto těžbou zničen a zároveň nahrazen mokřadem uměle vytvořeným. 

Zájmové území se nachází v nivě řeky Morávky a činí rozlohu cca 415 km2.  

Niva je území, které je přirozeně zaplavováno a formováno vodou. Patří k cenným 

ekosystémům, které jsou v přirozených podmínkách obhospodařovány stejně jako lužní 

lesy a louky. Žije zde řada druhů rostlin a živočichů, a to vzácných i zvláště chráněných, 

kteří jsou na existenci těchto ekosystémů závislí.  

Mokřady jsou označovány za stále nebo jen po určité období v roce zatopené území. 

Jedná se o území kde půda je zcela nasycena podzemní vodou, která vystupuje k povrchu 

terénu, netvoří však souvislou vodní plochu. Můžeme ji označit za jakýsi přechod mezi 

terestrickými a vodními ekosystémy. Mokřady mají v přírodě nezastupitelný význam, 

představují přirozenou zásobárnu vody v krajině, mají značnou retenční schopnost. 

Označujeme je za území s vysokou biodiverzitou, jsou tedy jedny z nejvýznamnějších 

prvků ekologické stability krajiny. 

Na ochranu mokřadů tedy byla zřízena Ramsarská úmluva. Úmluva byla sjednána 

v íránském městě Ramsar v roce 1971, v současné době má 138 smluvních stran, 

vyhlášeno je 1369 lokalit mokřadů mezinárodního významu o celkové rozloze 119,6 mil. 

hektarů. ČSFR přistoupila k této smlouvě v roce 1990, Česká republika se pak stala 

automaticky členskou zemí úmluvy dnem svého vzniku 1. lednem 1993. Na území České 

republiky bylo již vyhlášeno 11 mokřadů mezinárodního významu o celkové ploše 38,877 

ha.  

Výsledkem těžby ať hlubinné či povrchové jsou dlouhodobé nezhojené jizvy 

v krajině. Proto je správné a již  horním zákonem nařízené provádět sanace i rekultivace  

na územích dotčených těžbou. Za sanaci považujeme odstranění škod na krajině, celkovou 

úpravou území a územních struktur. Účelem sanací a rekultivací je obnovit a funkčně 

začlenit území dotčené těžbou  zpátky do krajiny a přírody. Samotný výběr rekultivací 

závisí na možnostech území a na požadovaných funkcích krajiny.  
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Tato bakalářská práce se zabývá problémem jakým je těžba štěrkopísku, která má 

vliv na přirozené prostředí daného území. S tím je spojena i následná obnova, případně i 

náhrada krajiny. Cílem této práce bylo zhodnocení sanačních a rekultivačních prací  

na uměle vytvořeném mokřadu. Úkolem bylo i teoreticky se seznámit s touto 

problematikou spojenou s podrobným terénním průzkumem zaměřeným na mapování 

reálné vegetace.  
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2 Vymezení zájmového území 

Zájmová lokalita se nachází na území Olomouckého kraje, v okrese Olomouc, mezi 

obcí Grygov na východě a obcí Tážaly na západě. Toto území je zobrazeno na Státní mapě 

ČSSR, list 24 – 24 – 05 Prostějov, M 1 : 10 000 (příloha 1).  

Lokalita leží v údolní nivě řeky Moravy při východním okraji Hornomoravského 

úvalu na katastrálním území obce Grygov. Ze severu je ohraničena panelovou polní cestou, 

z východu polní cestou lemovanou březovou alejí a od jihu odvodňovacím kanálem 

doprovázeným vzrostlou zelení. Severozápadní až západní okraj je dán tokem Morávky  

ve vzdálenosti přibližně 70 – 150 m od jejího koryta. Současný povrch se nachází 

v nadmořské výšce 204 – 206 m s mírný sklonem k jihozápadu. Terén na lokalitě je 

většinou rovinný, jen místy zvlněný.  

Zájmové území slouží jako dobývací prostor kvalitního štěrkopísku, ovšem netěžená 

plocha dobývacího prostoru (DP) je v současné době využívána jako pole. Pouze v JZ části 

území se nachází mokřina o rozloze asi 0,4 ha, která není vzhledem k celoročnímu 

zavodnění zemědělsky využívána. Mokřad se táhne severojižním směrem až po Přírodní 

rezervaci (PR) Království, která je od jižního okraje těžebního prostoru vzdálena asi 150 

metrů (asi polovinu území mokřadu leží v oblasti těžebního prostoru). Kolem jižní hranice 

těžebního prostoru je z mokřadu vyveden meliorační (odvodňovací) kanál, který se táhne 

na východ a na který se napojuje celý odvodňovací systém (příloha 1). 

 
Obrázek 1: Mapa lokality   (Zdroj: www.geoportal.cenia.cz, upraveno Petra Cinková ) 
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3 Přírodní poměry 

3.1 Geologické poměry 

3.1.1 Charakteristika 

 (Kapitolu jsem zpracovala podle VAVRDA, P.: Pedologický posudek pro danou lokalitu 

1997.)  

Zkoumané území se nachází v již zmíněném Hornomoravském úvalu, který náleží 

soustavě vnitrokarpatské sníženiny. Tato deprese vznikla během alpskokarpatského 

orogénu.  

Na starých tektonických liniích vznikl v průběhu alpínského vrásnění prolom (S – J), 

rozděluje horstvo Nízkého Jeseníku a Drahanské vrchoviny. Do tohoto prolomu vniklo 

neogenní moře, jež dalo vznik sedimentům svrchního helvetu, spodního badenu, svrchního 

badenu a pliocenu. Sedimenty spodního Gorgonu tvoří bezprostřední předkvarterní podloží 

ložiska ověřené vrty. Výrazná eroze vodních toků způsobená zvýšením hladiny v řekách 

(tání ledovců) způsobila vznik přehloubených koryt mezi Přerovem, Hulínem, Tovarovem 

a v Lutínské brázdě. 

V těchto korytech (ve starém mindelu) vznikaly sedimenty a označují se jako 

staropleistocenní sedimenty  v depresích. 

Dále z pleistocenních fluviálních sedimentů se v naší oblasti nachází štěrkopísky 

brodecké terasy. Povrch této terasy je v nadmořské výšce 217 – 218 m, tj. asi 18 m  

nad hladinou řeky Moravy. S těmito štěrkopísky se setkáváme v reliktu mezi Grygovem a 

Velkým Týncem. Terasa je statigraficky řazena k starému mindelu. Nejdůležitější 

morfologickou a statigrafickou jednotkou v terasovém sytému celého Hornomoravského 

úvalu je kralická (hlavní) terasa, tvořená dvěma akumulacemi prerisského a starorisského 

stáří. Průměrná mocnost spodní akumulace činní 4 – 5 m. Plošně je nejrozšířenější terasou 

nejen v Hornomoravském úvalu, ale u většiny našich řek. 

Nejmladší štěrkopískovou akumulací je údolní terasa. Průměrná šířka údolní terasy  

v prostoru střední části Hornomoravského úvalu  je 4 – 5 km. V jejím podloží jsou vápnité 
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jíly lanzendorfské série. Štěrkopísky této terasy dosahují maximální mocnosti  

8 m a minimální 2 m. Štěrkopísky jsou většinou hrubozrnné (valouny 6 – 10 – 15 cm), 

směrem po toku se velikost valounů znatelně zmenšuje. V našem dobývacím prostoru, 

který je tvořen z větší části údolní terasou, jsou valouny o průměrné velikosti 3 – 5 cm, 

ojediněle až 10 cm. Oproti štěrkopískům kralické terasy je ve štěrkopíscích údolní terasy 

nápadný vyšší podíl valounů kulmských hornin, zejména je to znatelné pod soutokem 

s řekou Bystřicí. Z těžkých minerálů je typický vysoký podíl obsahu amfibolu 22 – 48% a 

granátu 20 – 46%. Ze složení těžkých minerálů vyplývá, že štěrkopísky údolní terasy 

obsahují podstatně větší podíl málo odolných částic než štěrkopísky starších teras. Mocnost 

povodňových hlín je značně proměnlivá, v některých místech povodňové hlíny úplně 

chybí. 

Geologická stavba zájmového území v prostoru údolní nivy je až do hloubky více než 

50 m pod povrchem velmi jednoduchá. Od povrchu do hloubky 0,5 – 3,4 m jsou uloženy 

náplavové hlíny Moravy, na jejichž povrchu vznikla vegetační vrstva ( „ornice“) mocná až 

0,4 m. Proměnlivá mocnost náplavových hlín je ovlivněna jednak reliéfem zemského 

povrchu, jednak nerovnostmi báze hlín. Do náplavových hlín jsou místy zahloubena mrtvá 

ramena Moravy, vyplněná rovněž náplavy, jež jsou místy silně humózní, případně obsahují 

málo mocné polohy rašeliny. 

V podloží náplavových hlín jsou štěrky tzv. údolní terasy Moravy. Štěrky jsou 

proměnlivě písčité s kolísavou příměsí jílu, ojediněle jsou v nich čočkovité vložky jílu 

mocné až několik decimetrů. Průměrná mocnost štěrků se v zájmovém území pohybuje 

okolo 5 m. Podložím štěrků údolní terasy jsou mladotřetihorní  vápnité jíly (miocén, stupně 

sp. báden). Jejich mocnost je v zájmovém území podle geofyzikálního měření větší než 50 

m. 

3.2 Členitost terénu, eroze 

Jak je uvedeno výše, je posuzované území rovina s minimálními depresemi, výškové 

rozdíly jsou cca 2,5 m. To vše je způsobeno jeho genetickým vývojem (rovina 

akumulačního rázu, fluviální terasa). Z těchto důvodů lze konstatovat, že území nejeví 

známky svahových či jiných pohybů,v současné době nejeví ani známky eroze (Vavrda 

1997). 
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3.3 Geomorfologie 

Z hlediska regionálního členění reliéfu ČSR spadá zájmové území do celku 

Hornomoravského úvalu. Vlastní lokalita je součástí geomorfologického podcelku IIIA 3B 

Středomoravská niva. Středomoravská niva tvoří střední část Hornomoravského úvalu. 

Jedná se o akumulační rovinu podél řeky Moravy a dolní Bečvy o rozloze 415 km2, střední 

výšce 201,6 m a středním sklonu 0° 22´(Demek et. al, 1987). 

3.4 Klimatické poměry 

Podle mapy klimatických oblastí ČSSR leží zájmová lokalita v oblasti teplé T - 2. Ta 

je charakteristická dlouhým, teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím 

s teplým až mírně teplým jarem i podzimem a krátkou, mírně teplou, suchou až velmi 

suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové přikrývky. Klimatickou charakteristikou 

oblasti T-2 uvádím  níže v tabulce 1. (Quitt, 1973).  

           

Tabulka 1: Klimatická charakteristika oblasti T 2 (Zdroj:  Quitt, 1973) 
Počet letních dnů 50 – 60 

Počet dnů s průměrnou teplotou +10°C a více 160 – 170 

Počet mrazových dnů 100 – 110 

Počet ledových dnů 30 – 40 

Průměrná teplota v lednu °C -2 - -3 

Průměrná teplota v dubnu °C 18 – 19 

Průměrná teplota v červenci °C 8 – 9 

Průměrná teplota v říjnu °C 7 – 9 

Počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 – 100 

Srážkový úhrn v vegetačním období (mm) 350 – 400 

Srážkový úhrn v zimním období (mm) 200 – 300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou  40 – 50 
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Počet zamračených dnů 120 – 140 

Počet jasných dnů 40 - 50 

 

Na základě dlouhodobých měření ČHMÚ v letech 1961 – 1990 náleží lokalita  

do oblasti s ročním úhrnem srážek 501 – 600 mm a průměrnou roční teplotou 8,1 – 9°C 

(viz tabulka 1). 

Kvalita ovzduší v zájmové lokalitě lze hodnotit následovně: ovzduší není ovlivněno 

místními zdroji znečištění (v těsné blízkosti se nevyskytuje žádný významný zdroj 

znečištění). Tato oblast však může být ovlivněna emisemi z olomoucké průmyslové 

aglomerace (Teplárna Olomouc, Farmak a.s., Moravské železárny, ISH a.s. apod.), 

případně z dalších velkých zdrojů (REZZO 1). 

Tabulka 2: Větrná růžice pro olomouckou oblast (Zdroj:vlastní) 
Rychl.v. 

(m/s) 

S SV V JV J JZ Z SZ součet 

1,7 9,14 6,94 8,10 7,43 6,53 7,30 10,94 8,91 65,29 

5,0 4,92 2,26 3,94 8,71 1,44 8,41 5,77 6,88 30,33 

11,0 0,69 0,37 0,51 0,22 0,05 0,15 0,31 2,08 4,38 

celkem 14,75 9,57 12,35 10,36 8,02 9,86 17,02 17,87 100,0 

 

3.5 Hydrogeologické poměry 

Podle vyhlášky č. 292/2002 Sb. se okolí zájmové lokality nachází 

v hydrogeologickém rajónu pliopleistocenní sedimenty Hornomoravského úvalu. Pliocenní 

uloženiny byly v zájmovém prostoru zastiženy jednak v písčité facii, jednak ve facii jílů a 

písčitých jílů. Pliocenní uloženiny v jílovitém vývoji jsou pro podzemní vodu prakticky 

nepropustné, pro pliocenní písky je charakteristická průlomová propustnost. 

Štěrkopísky údolní terasy s koeficientem filtrace okolo kf = n x 10-3 až n x 10-4 m/s 

jsou intenzivně zvodněné a vykazují poměrně vysokou vertikální i horizontální 
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propustnost. Štěrkopísky údolní terasy řeky Moravy spočívají v prostoru projektované 

stavby převážně na nepropustných bádenských jílech, z malé části na nepropustných 

pliocenních jílech a z menší části na průlinově propustných  pliocenních píscích  

(Vavrda 2000) 

V souvrství štěrkopísků údolní terasy ( a lokálně i v pliocenních píscích) je vyvinut 

jednotný hydrodynamický systém se spojitou  a volnou hladinou podzemní vody. Kolektor 

údolní terasy se řadí ke strukturám průlivových podzemních vod v sedimentech v úrovni a 

pod úrovní erozní základny (v hydraulické spojitosti vodním tokem) a je dotován převážně 

atmosférickými srážkami.  

Řeka Morava v zájmovém prostoru svou infiltrací ovlivňuje stavy podzemní vody. 

Po většinu roku odvodňuje řeka Morava přilehlá území. Pouze výjimečně , v době 

vysokých průtoků, dochází k břehové infiltraci a k inundacím v široké údolní nivě. 

Nadložní holocenní aluviální (povodňové) hlíny s koeficientem filtrace okolo  

n x 10-6 až n x 10-7 m/s jsou pro podzemní vodu velmi málo propustné až téměř zcela 

nepropustné, takže z hydrologického hlediska tvoří nadložní stropní izolátor podložních 

zvodněných štěrkopísků údolní terasy řeky Moravy (Vavrda 2000). 

3.5.1 Hydrogeologický průzkum Vrtu 1 

Vrt označený číslem 1 je situován nejblíže k uměle vytvořenému mokřadu a slouží 

nám ke každoročnímu sledování podzemní vody.  

Na základě srovnání úrovní podzemní vody v letech 2005 až 2008 lze konstatovat, že 

hladina podzemní vody se generelně pohybuje v přibližně stejné úrovni. Rozkyv hladiny 

podzemní vody kolísá v průběhu roku v závislosti na klimatických podmínkách v intervalu 

až přes jeden metr. Extrémní stavy hladiny podzemní vody v roce 2006 byly v zájmovém 

prostoru zapříčiněny extrémními klimatickými podmínkami – v období březen x duben 

povodněmi a v průběhu léta  podzimu vysokými teplotami a deficitem klimatických 

srážek. 
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Na základě vyhodnocení měření hladin podzemní vody ve vrtu V-1 lze konstatovat, 

že v roce 2005 – 2008 nedošlo ke snížení hladiny podzemní vody, které by bylo vyvoláno 

těžbou štěrkopísku v Těžebně Grygov (Vavrda 2000). 

Průběh hladiny spodní vody ve vrtu V-1
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Graf č. 1 Průběh hladiny spodní vody ve vrtu V – 1 (Zdroj: vlastní) 

3.6 Hydrologické poměry 

Zájmové území náleží do úmoří Černého moře a je součástí dílčího povodí  

4-10-03-122 o rozloze 8,543 km2 a je odvodňována ramenem Moravy – místní název 

Morávka - do řeky Moravy.Můžeme říct že oblast je vytvořena a modelována 

povrchovými vodami řeky Moravy, která se zde cyklicky rozlévala a měnila koryto, o 

čemž svědčí výše uložené brodecké a krasické terasy.   

Vyhláškou MLVH ČSR č. 28/1975 Sb., kterou se určují vodárenské toky a jejich 

povodí byla řeka Morava stanovena jako vodohospodářsky významný vodní tok. Z levého 

břehu řeky Moravy je vyveden tok říčky Morávky, který dříve poháněl dnes již rozpadlý 

Blatecký mlýn a zavodňoval PR Království. V součastné době je koryto Morávky skoro 

vyschlé a to jednak tím, že je po Blatecký mlýn zanesené a jednak tím, že se u Tážalského 

jezu na řece Moravě v místě vyvedení Morávky postavila malá vodní elektrárna. Koryto 

Morávky a do ní se vlévající říčka Týnečka tvoří západní část těžebního prostoru. Kolem 

dobývacího prostoru jsou provedeny rozsáhlé meliorace a to i v prostoru mezi řekou 

Morávkou a Moravou. Část hranice dobývacího prostoru na jižní straně tvoří meliorační 
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příkop (příloha 1). Severně od dobývacího prostoru je soustava nefunkčních studní 

z dřívější zavlažovací soustavy. 

3.7 Půda 

Hlavním zástupcem půd na Olomoucku je skupina hnědých půd. V roce 1997 byl na 

území plánovaném pro vlastní těžbu štěrkopísku proveden pedologický průzkum  

(Vavrda 1997). 

 Zájmová plocha se nachází v již výše zmíněné oblasti kvartéru řeky Moravy, kde 

jsou zastoupeny převážně vápnité nivní uloženiny a nivní glejové půdy na štěrkopískové 

terase. Plocha zahrnuje území o výměře cca 54 ha. Na zájmové ploše bylo vytyčeno a 

sondovací tyčí vyhloubeno celkem 57 průzkumných sond. Požadovaná hloubka 1,0 m byla 

dodržena ve všech místech, kromě míst kde do blízkosti povrchu terénu vystupovala 

štěrkopísková terasa. Hustota sondážní sítě činila jedna sonda na 10 – 12 ha zemědělské 

půdy. 

Vlastní terénní pedologický průzkum byl proveden korekcí údajů dle BPEJ a to na 

základě vyšetření půdního profilu. Průzkumem byly determinovány čtyři typy zemědělské 

půdy. 

I. třída : BPEJ 3.56.00 o výměře cca 18,40 ha 

II. třída : BPEJ 3.58.00 o výměře cca 7,25 ha 

III. třída : BPEJ 3.13.00 o výměře cca 6,44 ha 

IV. třída : BPEJ 3.22.10 a 3.22.12 o výměře cca 21,91 ha 

3.8 Nerostné suroviny 

Zájmové území je označeno jako dobývací prostor a v jeho blízkosti se nachází 

několik dalších ložisek nerostných surovin. Jedná se zejména o ložiska štěrkopísku a dále 
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vápence. Ložisko vápence není těženo. Jeho možné využití je blokováno skládkou 

komunálního odpadu Grygov a dále blízkostí zvláště chráněného území, zejména přírodní 

památkou „U strejčkova lomu“. 

Ve vzdálenosti 1,5 km severozápadně (vzdušnou čarou) od dané lokality se nachází 

poddolované území „Vsisko – Grygov“, po bývalé těžbě rud. 

3.9 Fauna a flóra  

Zájmová lokalita leží z hlediska biogeografického členění České republiky (v severní 

části Kojetínského biogeografického regionu - 3.11. Tento bioregion leží na střední 

Moravě a zabírá geomorfologický podcelek Středomoravská niva v rámci celku 

Hornomoravský úval. Plocha bioregionu má přibližně 326 km2. Biota má azonální 

charakter katény středoevropských nivních společenstev, v nichž se mísí vlivy sousedních 

bioregionů západokarpatské i hercynské podprovincie, prezentované výskytem několika 

mezních prvků. Od jihu sem zasahují některé teplomilné druhy. V současnosti převažují 

v Kojetínském bioregionu hlavně pole, zachovány jsou ovšem i komplexy lužních lesů, 

zbytky luk a rybníky s bohatou faunou. Právě zbytky lužních lesů tvoří to nejcennější  

na území Kojetínského bioregionu a jejich působnost přesahuje i hranice Olomouckého 

kraje (Culek, 1996) (Bosák et al. 2004) 

Druhové složení rostlinstva a živočišstva vyskytujícího se na převážné většině 

zájmového území odpovídá agrocenóze 1. 2. vegetačního stupně a nebyly zde zjištěny 

žádné zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Celá plocha vymezená pro těžbu byla 

využívána k pěstování zemědělských plodin (naposledy kukuřice). Je zde patrný vliv 

vysoké podzemní vody. Po sklizni se vytvořil poměrně zapojený pokryv jednoletých i 

vytrvalých plevelů. Z této skupiny můžeme jmenovat například jitrocel větší (Plantago 

major), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris), penízek rolní (Thlaspi 

arvense), laskavec (Amarathus sp.), pcháč oset (Cirsium arvense), pomněnka rolní 

(Myosotis arvensis), pampeliška obecná (Taraxacum officinale), lopuch (Arctium sp.), 

ježatka kuří noha (Echinochloa crus-galli), mléč rolní (Sonchus arvensis), drchnička rolní 

(Anagallis arvensis) (Šafář 1996). 
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Odlišným biotopem je tok řeky Morávky se svým břehovým porostem. Řeka má 

v této části poměrně zachovalý přírodní charakter, i když u ní dochází k částečnému 

zanešení jílem. Tok je lemován vyvinutým keřovým i stromovým břehovým porostem. 

Dřeviny jsou zde zastoupeny například bezem černým (Sambucus nigra), svídou krvavou 

(Swida sanguinea), vrbami (Salix sp.), lípou srdčitou (Tilia cordata) a javory klen, mléč 

(Acer pseudoplatanus, platanoides). V podrostu jsou nejčastějšími druhy kopřiva 

dvoudomá (Urtica dioica), devětsil (Petasites sp.), ostružiník (Rubus sp.), svízel (Galium 

sp.), vikev ptačí (Vicia cracca), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), hluchavka 

nachová (Lamium purpurem) (Šafář 1996). 

Výrazně jiná je situace v prostoru mokřadu a melioračního (odvodňovacího) kanálu. 

Zde se díky trvalému zamokření a navzdory intenzivnímu zemědělskému obdělávání 

v těsném okolí uchovala celá řada hydrofilních rostlin a na tento biotop vázaných – zvláště 

bezobratlých živočichů. 

Ze zvláště chráněných druhů živočichů zde byl zjištěn silně ohrožený čolek obecný 

(Triturus vulgaris) a pulci ohrožených žab rodu ropucha (Bufo) a kuňka (Bombina). 

Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin zde nebyl prokázán, ale byly zde zjištěny druhy 

řazené do „Červeného seznamu rostlin ČR“ v kategorii ohrožených druhů koronáč 

olešníkový (Silanum silaus), bublinatka jižní (Utricularis australis), ze vzácnějších taxonů 

vyžadujících zvláštní pozornost byl zaznamenán výskyt závaru vzpřímeného (Sparganium 

erectum). Mokřina slouží zároveň jako potravní zdroj celé řadě ptačích druhů, mimo jiné i 

pro ohrožené čápy bílé (Ciconia ciconia) (Šafář 1996). 

3.9.1 Biokoridor 

Mezi tokem Morávky a západní stranou dobývacího prostoru je vymezena osa 

nadregionálního koridoru K 136 a celý dobývací prostor je součástí ochranné zóny 

nadregionálního biokoridoru nivou Moravy. Minimální šíře této osy je 40 m a je tvořena 

terestrickými nivními ekosystémy. Přibližně po 700 m se do této osy vkládají lokální 

biocentra o rozloze cca 3 ha. Dříve byla funkčnost nadregionálního biokoridoru vážně 

narušena vodohospodářskými úpravami a rozsáhlými plochami orných půd, biokoridor byl 

v nivě přerušovaný a počet vložených biocenter byl nedostatečný. 
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Proto bylo navrhnuto dobývacímu prostoru Grygov, aby po odtěžení a následné 

rekultivaci prostor využil pro založení nadregionílního biokoridoru a lokálního biocentra. 

Tím se sice zvýšil zábor ZPF cca o 8 ha, ale obnovila se funkčnost nadregionálního 

biokoridoru a zvýšil se stupeň ekologické stability katastrálního území Grygov i 

katastrálního území Blatec (Šafář 1996). 

3.10 Zvláště chráněné území a přírodní parky 

Zvláště chráněná území dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

můžeme rozdělit na „velkoplošná“ a „maloplošná“. Do skupiny velkoplošně zvláště 

chráněných území spadají národní parky a chráněné krajinné oblasti. Zájmová lokalita se 

nachází v bezprostřední blízkosti přírodní rezervace (PR) Království a dalších přírodní 

památky (PP) i když jejich vzdálenost od nich není velká. Charakteristika těchto území je 

v tabulce č. 3. 

 
Tabulka 3: Zvláště chráněná území v okolí DP Grygov (Zdroj:vlastní) 
Název území Kód k.ú. Kategorie Rozloha [ha] Vzdálenost 

od lokality 

Království 1816 Grygov Přírodní 

rezervace 

309,47 150 m 

U bílých hlín 461 Krčmaň Přírodní 

památka 

0,19 2 km 

U strejčkova lomu 469 Krčmaň Přírodní 

památka 

0,66 5 km 

Morava – Chropyňský luh 3232 Tážaly 

atd. 

EVL 3205,3331 15 km 
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3.11 Evropsky významné lokality 

Nejblíže zájmové lokalitě asi 150 metrů jižním směrem od dobývacího prostoru a 

mokřadu se nachází přírodní rezervace (PR) Království. 

Rozloha:                                                587.7624 ha 

Navrhovaná kategorie ochrany:            PR přírodní rezervace 

Biogeografická oblast - vysvětlivky:    Kontinentální 

Příloha nařízení vlády 132/2005 Sb:     Příloha CZ0710161 

Souřadnice středu:                                 17°17'42'' v.d., 49°30'38'' s.š. 

Nadmořská výška:                                 202 - 205 m n. m. 

Tato PR byla vyhlášena nařízením Okresního katastrálního úřadu Olomouc č. 2/1995 

ze dne 18. dubna 1995 za účelem ochrany vývojově vyspělých, druhově bohatých 

společenstev nížinných listnatých lesů, typických pro stanoviště ovlivněná vysokou 

hladinou podzemních vod na přechodu 1. 2. Vegetačního stupně v oblasti 

Hornomoravského úvalu, na která se váže výskyt celé řady ohrožených druhů rostlin a 

živočichů. PR sama o sobě, jakožto hodnotný fragment ekosystému, tvoří v územním 

systému ekologické stability přirozené biocentrum regionálního významu. 

Cílem ochrany je zachovat na dostatečně velkém území trvalou existenci a umožnit další 

vývoj lesním biocenózám s typickou flórou a faunou. Z dosud provedených výzkumů 

vyplývá, že PR Království byl zjištěn výskyt 245 druhů vyšších rostlin, z nichž 4 patří 

mezi zvláště chráněné druhy, 112 druhů ptáků, z nichž 32 patří mezi zvláště chráněné (3 

kriticky ohrožené, 14 silně ohrožených a 15 ohrožených) a 67 druhů zde prokazatelně 

hnízdí (3 silně ohrožené a 6 ohrožených). Další podrobnější zoologické průzkumy zde 

nebyly zatím prováděny (NATURA 2000). 

3.11.1 Flóra a fauna PR Království 

Území můžeme charakterizovat jako mozaiku tvrdých luhů nížinných řek, které 

najdeme především na obvodu území, a polonských dubohabřin s těžištěm výskytu 

v centrální části lokality. Tvrdé luhy s výskytem řady diagnostických druhů,  s vysokou 

druhovou diverzitou a s dobře vyvinutou strukturou porostních pater se dají najít  převážně 
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v severovýchodní a západní části lesního komplexu. V lužních lesích nalezneme svaz 

Alnion incanae, podvaz Ulmenion asociace Querco-Ulmetum, kde dominuje dub letní 

(Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), lípa srdčitá (Tilia cordata), jilm vaz 

(Ulmus laevis) (C4a), jilm habrolistý (Ulmus minor) (C4a), topol černý (Populus nigra) 

(C2), javor babyka (Acer campestre) a třešeň ptačí (Padus avium). V jarním období se 

bylinné patro vyznačuje bohatým jarním aspektem, kdy v podrostu převládají mimo jiné 

sasanka hajní (Anemone nemorosa), sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), 

dymnivka dutá (Corydalis cava), křivatec žlutý (Gagea lutea), prvosenka vyšší (Primula 

elatior), kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa) (C3) a hvězdnatec zubatý (Hacquetia 

epipactis), později dominuje česnek medvědí (Allium ursinum). V pravidelně zamokřených 

terénních depresích se vyskytují porosty vysokých ostřic - svaz Caricion gracilit s ostřice 

měchýřkatá (Carex vesicaria), ostřice štíhlá (C. elata), ostřice pobřežní (C. riparia) (C4a). 

Ze vzácnějších druhů zde byla zjištěna ostřice vyvýšená (Carex elata). 

Za prvek charakterizující toto území považujeme periodické tůně s ohroženým 

druhem -  žebratkou bahenní (Hottonia palustris) (C3). Na periodické tůně je vázána 

existence kriticky ohrožených druhů korýšů žábronožky sněžní (Siphonophanes grubii) a 

listonoha jarního (Lepidurus apus). Byl zjištěn také výskyt některých ohrožených zástupců 

čeledi Carabidae střevlíka (Carabus arcensis), střevlíka C. scheidleri a střevlíka 

Ullrichova (Carabus ullrichi). 

V Přírodní rezervaci se vyskytuje řada obojživelníků a plazů (Zwach 1999). Celkem 

bylo zjištěno devět druhů obojživelníků, z toho pět druhů silně ohrožených - čolek obecný 

(Triturus vulgaris), čolek horský (Triturus alpestris), rosnička zelená (Hyla arborea), 

skokan štíhlý (Rana dalmatina) a skokan zelený (Rana kl. esculenta) a dva druhy ohrožené 

ropucha obecná (Bufo bufo) a ropucha zelená (Bufo viridis). Z kategorie silně ohrožených 

druhů plazů byly nalezeny ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), ještěrka obecná (Lacerta 

agilis) a slepýš křehký (Anguis fragilis) a z kategorie ohrožených užovka obojková (Natrix 

natrix). 

Z ornitologického hlediska považujeme tuto lokalitu za velmi důležitou. Svoboda 

(1993) zde zaznamenal hnízdění 63 druhů. Tři druhy patří do kategorie silně ohrožených - 

krahujec obecný (Accipiter nisus), krutihlav obecný (Jynx torquilla), žluva hajní (Oriolus 

oriolus) a šest druhů do kategorie ohrožených. Dále zde bylo pozorováno 45 druhů, které 
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sem zalétají za potravou nebo se zastavují na tahu. Z toho jsou tři druhy na seznamu 

kriticky ohrožených - sokol stěhovavý (Falco peregrinus), mandelík hajní (Coracias 

garrulus) a strnad luční (Miliarda calandra) (NATURA 2000). 

Tabulka 4: Stanoviště a druhy, jež jsou hlavním předmětem ochrany v EVL (Zdroj: www.env.cz, upraveno 
Petra Cinková) 

 

 

3.12 ÚSES 

ÚSES je vymezován na základě zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

Můžeme jej charakterizovat jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, 

avšak přírodě blízkých, ekosystémů. ÚSES umožňuje uchování a reprodukci přírodního 

bohatství, příznivě působí na okolní, méně stabilní části krajiny a vytváří tak základ pro její 

mnohostranné využívání (B. Stalmachová 1996), (V. Kostkan 1996). 

Rozlišují se tři úrovně ÚSES: 

- místní 

- regionální 

- nadregionílní 

Pro celé území je zpracován regionální územní systém ekologické stability (OkÚ 

Olomouc). V něm hraje prioritní roli PR Království a tok řeky Moravy. Tok řeky Morávky 
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a Týnečky tvoří  přirozené biokoridory, přičemž biokoridor Morávky je regionálního 

významu (ochranné pásmo 25 m na každou stranu) a biokoridor Týnečky je místního 

významu (ochranné pásmo 7 m na každou stranu toku). V zájmovém území na toku 

Morávky jsou navržena 2 biocentra. Jedno z nich je navrženo v místech, kde se uvažuje o 

vybudování mostku přes Morávku a manipulační plochy. Zde je třeba provést dodatečný 

biologický průzkum a posouzení, případně navrhnout posunutí biocentra (nejlépe dolů  

po toku, kde bude možné vybudování rybníčků a mokřadů). 

Ostatní zájmové území je intenzivně zemědělsky využívané (velké hony), tedy 

ekologicky nestabilní. Vytěžením DP (štěrkopísku) zde vznikne volná vodní plocha, která 

svým způsobem změní mikroklima i ráz okolní krajiny. Jistě dojde i k částečnému 

ovlivnění PR Království a to příznivě, neboť vhodným opatřením dojde ke zvýšení hladiny 

podzemních vod v oblasti, což je pro jeho zachování podstatné. 

3.13 Významné krajinné prvky 

Pojem významný krajinný prvek byl do praxe zaveden zákonem č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny. Kromě taxativně vyjmenovaných, jako jsou les, vodní toky a 

jejich nivy atd. dal zákon orgánům ochrany přírody možnost zvláště cenná území 

registrovat jako významný krajinný prvek. 

V blízkém okolí zájmové lokality se nachází  tři základní typy významných 

krajinných prvků. První z nich představují vodní toky. Území  náleží k „Chráněné oblasti 

přírodní akumulace vod (CHOPAV) Kvartér řeky Moravy. Druhým typem významných 

krajinných prvků jsou údolní nivy výše uvedeného toku. 

Třetím typem je PR Království, která byla vyhlášena ve smyslu zákona ČNR č. 

425/1990 Sb. o okresních úřadech a dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 

krajiny ve znění pozdějších novelizací. 
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4 Teoretická část 

Devastačním prvkem v jakékoliv krajině zůstává po odtěžení ložiska nebo prostoru 

těžební jámy, jezera či lom. Hlavním důvodem provedení náhrady za původní mokřadu 

bylo zachování vegetace v ní žijící. Nově vzniklé tůně zajistily potřebná stanoviště pro 

místní rostlinstvo a živočichy (Kryl et al. 2002). 

4.1 Sanace a rekultivace 

V aktuální legislativě dochází u pojmů sanace a rekultivace k celé  řadě 

legislativních nevyjasnění a nejednotnosti v názvosloví, především pak při sanaci a 

rekultivaci dobývacích prostorů po vytěžení užitkového nerostu. Horní zákon (HZ) v § 31 

odst. 5 považuje: 

 „za rekultivace a sanace všechny práce, které je organizace povinna učinit k nápravě škod 

na krajině komplexní úpravou  území a územních struktur vzniklých v důsledku těžební 

činnosti“ (Kryl et al. 2002). 

Sanační práce zahrnují i rekultivaci pozemků podle předpisů (zákon č. 334/1992 Sb., 

o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a  

o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)). Může zde zahrnout například  

výsadbu náhradní zeleně, případnou výstavbu náhradních objektů za objekty narušené 

těžební činností. Zjednodušeně řečeno, rekultivace je uvedení postiženého území do 

takového stavu, aby zde mohl fungovat soběstačný ekosystém a aby se území nepodobalo 

měsíční krajině, jak tomu mnohdy bývá. 

Na základě padesátiletých zkušeností se sanačními a rekultivačními pracemi byla 

uvedena do praxe řada technologických postupů a metod, které mají společné následující 

fáze v rekultivační činnosti (Kryl et al. 2002). 
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Graf č. 2: Fáze rekultivační činnosti (Zdroj: vlastní) 

Samotné rozdělení rekultivací lze provést z různých hledisek. Nejběžnější je 

rozdělení ve vztahu ke konečnému využití rekultivovaného území. Podle toho pak lze 

rekultivaci rozčlenit na: 

- technickou a 

- biologickou. 

Technická rekultivace je souborem opaření technické povahy, jako jsou například 

terénní úpravy, výstavba komunikací, protierozní opatření aj. 

Biologická rekultivace se provádí na definitivním objektu. Vlastní návrh biologické 

rekultivace vychází z průzkumu ekologických charakteristik lokality a stanovištně  

(B. Stalmachová 1996). 
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4.2 Návrh Kompenzace tůní podle Agentury ochrany přírody 

a krajiny ČR 

Lokalita plánovaných tůní se nacházela při západním okraji dobývacího prostoru, 

v místě levotočivého ohybu toku Morávky, jenž je náhonem řeky Moravy. Dříve se zde 

nacházelo pole. Průměrná hladina spodní vody zde dosahuje hodnoty 1,55 m  

pod úrovní současného terénu, maximální hladina byla odhadnuta na 1,2 m a minimální 

hladina na 1,9 m pod úrovní terénu. 

1) Vytvářené území bude mít charakter mokřadu se systémem drobných stojatých vod 

(tůni). Vytvořením mokřadu bude docíleno snížením celé plochy současného terénu 

na úroveň maximální hladiny podzemní vody (1,2 m pod současný terén). Z této 

koncepce nemaximální diverzifikace podmínek pro život vodních a mokřadních 

organismů. Cílovými skupinami organismů jsou vodní a mokřadní vegetace, vodní 

bezobratlí, obojživelníci a vodní ptactvo. Trvalá přítomnost ryb by měla být 

v území mokřadu vyloučena. 

 

2) Území vytvořeného mokřadu bude mít okrouhlý tvar o rozměrech cca 55 m x 41 m. 

Celková plocha mokřadu tak bude činit 2 255 m2. 

 

3) Břehy mokřadu budou pozvolné a budou kolísat ve sklonu 1:5 – 1:8 . Ve stejném 

sklonu budou vytvořeny také mělké příbřežní partie jednotlivých tůní (do hloubky 

vody 0,4 m). 

 

4) V mokřadu nebudou budovány příliš velké a hluboké tůně, nýbrž soustava 

drobnějších tůní: 

 

1 tůň – plocha 250 m2, maximální hloubka vody (při průměrné hladině vody) 1,3 m, 

2 tůň – plocha 100 m2, maximální hloubka vody (při průměrné hladině vody) 1 m, 
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3 tůň – plocha 30 - 50 m2, maximální hloubka vody (při průměrné hladině vody)  

0,6 – 0,8 m, 

5 – 7 tůní – plocha 2 - 20 m2, maximální hloubka vody (při průměrné hladině vody)  

0,3 – 0,5 m. 

5) Tvar a morfologie dna tůní bude maximálně členitá. Nejhlubší partie tůní nebudou 

tvořit více než 25 % jejich celkové plochy. 

 

6) Mokřad nebude přímo napojen na zdroj povrchové vody (Morávka), nýbrž bude 

sycen výhradně spodní vodou, doplňkově vodou srážkovou. 

 

7) Všechen vytěžený materiál by měl být z prostoru mokřad odvezen. Není vhodné jej 

zde trvale deponovat v podobě jakýchkoliv tvarů vyvýšených nad okolní terén. 

 

8) Mokřad je vhodné situovat více do zákrutu Morávky, aby byl lépe chráněn před 

negativními vlivy zemědělské výroby (eutrofizace, vnos chemikálií). Okolí 

mokřadu musí být trvale zatravněno. Minimální šířka trvalého zatravnění od hrany 

mokřadu musí činit alespoň 10 metrů, raději však více. Zatravněný prostoro je 

vhodné pomístně doplnit a výsadbu soliterních keřů, případně stromů vhodné 

druhové skladby. Lze očekávat, že keřové patro by se mohlo vytvořit i přirozenou 

sukcesí. Jako vhodné druhy keřů lze doporučit střechu, hloh a jiné druhy typické 

pro tvrdé luhy, ze stromů duby, lípy a jasany. 

 

9) V samotné ploše mokřadu (mezi tůněmi) nebude zatravnění provedeno. Je však 

doporučeno zde realizovat výsadbu vodních a mokřadních rostlin z lokálních zdrojů 

(rákos, orobinec, ostřice aj.).   

Důležité je také vybudovat nízký val (1 m) mezi dobývacím prostorem a zbytkem 

původní mokřiny i zachovaným melioračním příkopem při jižní hranici těžebny. Tento val  

zamezuje nežádoucímu odtékání vody z mokřiny do těžebny. 
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Kompenzační tůně bylo třeba vybudovat alespoň pět let před odtěžením části 

mokřiny, aby se zajistil transfer vybraných druhů rostlin a živočichů v předstihu z těžené 

mokřiny na nové stanoviště. 

4.3 Mokřady 

Mokřady jsou velmi proměnlivé ekosystémy a jejich definice je docela obtížná. 

Mokřad je  považován za území se specifický výskytem organismů vyžadujících ke své 

existenci a prosperitě stálý přísun povrchové vody nebo alespoň velmi vysoké hladiny 

podzemní vody. Tvoří tak zvaný přechod mezi suchozemským a vodním ekosystémem. 

Termín mokřad jako takový pochází od RNDr. Jana Květa CSc. z Jihočeské univerzity, 

který jej v této formě zavedl v 70. letech 20. století jako český ekvivalent k anglickému 

výrazu „wetland“ -  (samotný výraz je staršího původu a obecně označoval mokré, bahnité 

místo). Mokřady patří k nejproduktivnějším ekosystémům na Zemi, ovšem tato 

produktivita je vázána právě na jejich přirozený a co nejméně narušený stav. Odum (1971) 

řekl: „Mokřiny a bažiny by se nyní měly ve většině případů klasifikovat jako půdní plochy 

typu VIII (tzn. že jsou produktivní pouze v přirozeném stavu jako stanoviště lovné zvěře, 

popřípadě se hodnotí z hlediska rekreace, scenérie, ochrany povodí nebo z jiných důvodů), 

protože jejich hodnota jako zásobáren vody a stanovišť lovné zvěře převyšuje hodnotu 

zemědělské půdy, získané jejich rekultivací, neboť ze stávající zemědělské půdy je nyní 

možné získat vyšší výnosy.“ 

Podle procesů charakteristických pro mokřady vychází definice, kterou uvádí Keddy 

(2000): „Mokřad je ekosystém, který vzniká, když v důsledku zaplavení vodou v půdě 

převáží anaerobní (přesněji anoxické) procesy, což vyvolá vznik adaptací živých 

organismů (převážně rostlin) na zaplavení.“ 

Oproti tomu definice, která řeší funkční vlastnosti mokřad byla uvedena a přijata  

v průběhu Mezinárodního biologického programu (IBP) (Westlake et al. 1988). Podle ní je 

mokřad definován jako: „Území dominované specifickými druhy rostlin (makrofyty), 

jejichž produkce se odehrává převážně v atmosféře nad vodní hladinou, a přitom jsou tyto 

rostliny zásobeny takovým množstvím vody, které by bylo nadbytečné pro většinu ostatní 

druhů vyšších rostlin s prýty ve vzdušném prostředí.“ 



Petra Cinková:  Kompenzace důlních škod vlivem těžby štěrkopísku 
 

2009      23 
 

Avšak podle definice IUCN (International Union for Conservation of Nature and 

Natural Resources) z r. 1971 (Gopal et al. 1990) jsou mokřady definovány jako:  

“Území zaplavená vodou či zamokřená, přirozená či uměle vytvořená, dočasná či 

trvalá, s vodou stojatou či tekoucí, sladkou, brakickou či slanou. Zaplavená území, která 

jsou považována za mokřady, zahrnují rašeliniště, slatiniště s bylinnou i dřevinnou 

vegetací, ústí řek, zálivy, rybníky, tůně, jezera, řeky a vodní nádrže. Pokud jde o mořské a 

pobřežní ekosystémy, jsou zahrnuta území s hloubkou vody do 15 m” .  

V podobném duchu je i definice Ramsarské úmluvy, v níž jsou mokřady definovány 

jako: “Území bažin, slatin, rašelinišť i území pokrytá vodou, přirozená i uměle vytvořená, 

trvalá či dočasná, s vodou stojatou či tekoucí, sladkou, brakickou či slanou, včetně území s 

mořskou vodou, jejíž hloubka při odlivu nepřesahuje 6 metrů” (Chytil et al. 1999, str. 15). 

Ochrana přírody a krajiny se snaží mokřady výrazně podporovat. Přestože existují 

různé jiné definice, pro potřeby krajinotvorných programů se za mokřad může pokládat 

území mělce zaplavené vodou či zřetelně zamokřené, třeba i s poměrně členitým střídáním 

vodní hladiny a souše (Pokorný 2004). 

K mokřadům mají blízko další objekty, které nemají charakter malých vodních 

nádrží.  

4.4 Tůně a její funkce 

Tůně jsou zaplavené sníženiny, vytvářené hloubením, bez spodního vypouštění. 

Bývají budovány především jako cenná stanoviště rostlin a živočichů. Různé zamokřené 

deprese a průlehy se mohou hloubit například v zájmu posilování retenční schopnosti nebo 

povodňové průtočnosti území, ovšem s tím, že v době mimo povodně se uplatňují jako 

mokřadní biotopy. V krajině jsou tůně považovány za mimořádně cenné biotopy a jako 

takové, jsou také v rámci krajinotvorných opatření obnovovány nebo nově vytvářeny  

(Just et al. 2005) 

Jejich stojatá voda, která se velmi rychle prohřívá představuje ideální prostředí pro 

velmi široké spektrum rostlin a živočichů. Funkce tůně je narozdíl od malých vodních děl 

podpořena tím, že obvykle neslouží k chovu ryb. Tůně jsou zpravidla dotovány průsaky 

nebo vysokou hladinou podzemní vody (Just et al. 2005). 
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4.5 Genetická typologie mokřad 

Mokřady je možné klasifikovat například podle klimatických poměrů nebo 

morfologie. Lepší je ovšem podle původu a režimu vody, která dává mokřadu vzniknout a 

podmiňuje jejich existenci. Když použijeme hydropedologickou klasifikaci zamokření 

vznikne nám rozlišení podle dvou základních příčin zamokření, a to zamokření 

povrchovou a zamokření podzemní vodou. 

U zamokření povrchovou vodou rozlišujeme zda je zamokření způsobenou cizí 

povrchovou vodou, která přitéká na dané území z okolí nebo povrchovou vodou vlastní 

(srážkou spadlou na lokalitu). 

U zamokření podzemní vodou rozlišujeme zamokření podzemní vodou s volnou 

nebo napjatou hladinou. 

Je důležité zmínit, že u obou příčin zamokření lze určit zamokření trvalé či 

periodické (Hejnák 2004). 

 

4.6 Rozdíl mezi přírodním a umělým mokřadem 

Rozdíl si specifikujeme na území, které je typické pro naši sledovanou lokalitu a to 

na pozemcích zamokřených podzemní vodou s vysokou volnou hladinou. 

Mokřady přírodní – vyskytují se na pozemcích, které jsou tvořeny horninami 

nasycenými podzemní vodou. Průzkumem zjišťujeme jaký je vodní režim na dané lokalitě, 

která může být periodicky zaplavována a to buď rozlivy blízkých vodních toků nebo 

přítokem cizích vod.  

Mokřady umělé – povrch území byl záměrně uměle snížen až k hladině spodní vody 

nebo dokonce i  pod tuto hladinu. Obvykle se jedná o oblasti narušené těžbou. Půdní profil 

zde často není zanechán. Povrch mokřadu tvoří hornina, která byla v daném místě těžena, 

příp. byla v podloží těžené horniny. Tyto mokřady se zakládají i záměrně, kdy se potom 

jedná o vytvoření mokřadu s tůněmi. Průzkumem zjišťujeme vodní režim lokality 

(Hejnák 2004). 
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5 Studium a hodnocení úspěšnosti sanačních a rekultivačních 

prací ve vymezeném prostoru – „umělé mokřady“ 

5.1 Seznámení s oblastí 

V roce 2004 byl v meandru toku Morávka (rameno řeky Moravy) na pozemku orné 

půdy vytvořen mokřad jako kompenzační opatření za zábor jiné mokřadní plochy. Mokřad 

se nachází cca 2 km jihozápadně od obce, při severozápadním cípu lesa Království (viz 

letecké foto). S lokalitou, kterou jsem si vybrala pro své pozorování (uměle vytvořený 

mokřad areálu štěrkovny v blízkosti obce Grygov) jsem se osobně seznámila v roce 2008, 

kdy jsem dané území navštívila dvakrát  – a to v měsíci dubnu a červnu. Pozornost jsem 

zaměřila zejména na vitalitu mokřadní vegetace, na celkový ekologický charakter biotopů 

zastoupených na lokalitě a probíhající sukcesní změny (oproti předešlým letům). Okrajově 

jsem pozorovala výskyt vodních bezobratlých, obojživelníků a ryb. 

 

 

Obrázek 2: Lokalizace nově vytvořeného mokřadu v blízkosti štěrkovny u Grygova (Zdroj:www.mapy.cz, 
upraveno Petra Cinková) 
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5.2 Vytvoření mokřadu 

Samotná tvorba umělého mokřadu začal 12.12.2004 nejprve skrytím ornice na území 

budoucího mokřadu, mělkých kompenzačních tůní. Další pokračování prací se odvíjelo 

podle počasí. Okolo  20.12. 2004 byly tůně částečně vyhloubeny o 50 – 80 cm po celé 

ploše. Prostory mezi tůněmi byly sníženy a břehy vytvořených ostrůvků bylo doporučeno 

upravit do pozvolnějších tvarů. Jednotlivé tůně byly hloubeny za pomoci speciálního 

bagru, který svou prací nejméně poškodil okolí. Samotná práce bagru zabrala přibližně  

16 hodin práce a jelikož bylo využito vlastního bagru nemuselo se počítat s náklady  

na samotnou práci bagru. Vytěžená půda se z místa odvezla a byla použita na rekultivaci 

již vytěžené části dobývacího prostoru Grygov. Podle doporučení byl vytvořen i val (1 m), 

který ovšem místo udržení vody v tůních zadržuje vodu v odtěženém jezeře. Kontroly 

prováděné na vytvořeném mokřadu zhodnotily, že hloubka a morfologie tůní i celého 

mokřadu odpovídají požadavkům Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) a nadále se 

nebude technicky do lokality zasahovat. Voda v tůních je vydatně zásobována podzemní 

vodou, takže nic nebrání samostatnému vzniku nové vegetace. Co se týče rostlin a 

živočichů byl jejich přesun ponechán přirozenému průběhu a podle výsledků z pozorování 

byl transport velmi úspěšný. Prostory kolem mokřadů zarůstal velice pozvolna a oživení 

tůní bylo ze začátku velmi minimální. V tůních ovšem byli zjištěni pulci ropuchy zelené 

(Bufo viridis). Od AOPK bylo navrženo vysazení mokřadních rostlin z prostoru starého 

mokřadu a zatravnění, výsadba dřevin v okolí mokřad.  

Po roce byli tůně již zarostlé vodním morem kanadským a byli pozorovány velké 

snůšky skokana zeleného (Rana esculenta) a potěr ryb. Byl nalezen i 1 ks čolka obecného 

(Triturus vulgaris). Podle návrhu AOPK bylo do břehů tůní zapícháno vrbové proutí.  

V roce 2006 byl již mokřad zarosten porostem orobince a ostrůvky mezi tůněmi 

zarosteny trávou. Bylo navrženo zajistit alespoň dvakrát do roka sečení.  

Můžeme tedy usoudit, že úspěšnost této sanační a rekultivační práce byla dobrá. 

Kromě rostlin a živočichů původním pozorujeme na daném územní i nové jedince. 
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5.3 Složení a struktura rostlinného společenstva 

Jako složení rostlinného společenstva je označován jmenovitý inventář druhů (popř. i 

nižších taxonů), z jejichž populací je společenstvo složeno. Termín struktura společenstva 

označuje prostorové uspořádání jedinců jednotlivých druhových populací. Tato struktura 

vyplývá z druhového složení společenstva, není jím však jednoznačně určena.  

Fyzickými stavebními prvky rostlinného společenstva jsou rostlinní jedinci patřící 

k jednotlivým zastoupeným druhům. Jedinci určitého druhu, kteří jsou schopni se 

rozmnožovat a tím zajišťovat přítomnost daného druhu ve společenstvu, tvoří jeho 

populaci. 

Početnost čili abundance populace určitého druhu představuje v absolutním vyjádření 

počet jedinců na analyzované ploše. Dále záleží na tom jak jsou jednotlivý jedinci v daném 

biotopu rozmístěni tzv. disperze. Jsou rozlišovány tři základní případy jednoduché disperze 

populace a to disperze rovnoměrná (A), náhodná (B), shlukovitá (C). Shlukovitá disperze 

může vytvářet složenou disperzi (D), v níž shluky individuií mohou být rozmístěny 

rovnoměrně, náhodně či shlukovitě. (Moravec et al. 1994) 

5.4 Pokryvnost druhových populací 

Je definována jako vertikální projekce nadzemních orgánů na zkoumané ploše. 

Typické pro pokryvnost je procentuální vyjádření  populací. Pro určení můžeme použít pět 

druhů metod: bodová metoda, liniová metoda, grafická metoda, stanovení bazální 

pokryvnosti a odhad pokryvnosti. Právě tuto poslední metodu jsem použila pro svoje 

snímkování. Pro vyjádření jsem využila sedmičlenou Braun – Blanquetovu stupnici 

pokryvnosti a početnosti. (Moravec et al. 1994). 
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           Tabulka 5: Braun – Blanquetova stupnice pokryvnosti a početnosti (Zdroj: Moravec et al. 1994) 
Braun – Blanquetova stupnice pokryvnosti a početnosti 

Označení Pokryvnost v % 

5 75 – 100 

4 50 – 75 

3 25 – 50 

2 5 – 25 

1 pod 5 

+ roztroušeně 

r ojediněle 

 

5.5 Monitoring živočichů 

Cílem pozorování mokřad z hlediska živočichů, bylo zjistit jaké druhy živočichů se 

vyskytují v uměle vytvořeném mokřadu a jeho nejbližším okolí. Muselo se brát ohled  

na to, že se nacházíme v blízkosti přírodní rezervace a blízko vodního toku řeky Morávky 

(to totiž velmi ovlivnilo výskyt některých níže popsaných druhů). K určení jsem použila 

vhodnou literaturu, ovšem druhy které jsem nebyla sama schopna rozpoznat mi pomohl 

pan Ing. Petr Juzik. Výskyt některých živočichů jsem určila pouze díky zanechaným 

stopám  nebo pro dané druhy typickým trusem. 

5.6 Mapování vegetace 

Mapování vybrané lokality bylo v terénu provedeno ve vegetačním období roku 2008 

v měsících dubnu a červnu. Lokalitu jsem v tomto období navštívila několikrát, abych 

zachytila veškerou vegetaci tohoto území.  

Po pečlivém prozkoumání mokřadu a jeho okolí jsem si celou oblast rozdělila  

na menší oblasti přiléhající k jednotlivým tůním. Pro lepší orientaci jsem si jednotlivé 
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tůňky zakreslila do zápisníku. Pomocí botanického klíče, atlasu rostlin a stromů jsme 

určovala nalezené druhy.   

Zabývala jsem se určováním jednotlivých druhů rostlin v okolí i v samotných tůních. 
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6 Zhodnocení druhové diverzity 

6.1 Výsledky studia 

6.1.1 Hydrologický režim 

Oproti roku 2007 byl vodní režim mokřadu vyrovnanější, v letním období 

nedocházelo k nadměrnému vysychání tůní. Díky vysoké členitosti území zde byly 

zastoupeny tůně periodicky vysychající i permanentně zavodněné, což je z hlediska 

diverzity společenstev živočichů i rostlin pozitivní jev.  

6.1.2 Vegetace území 

Zarůstání mokřadu pokračuje poměrně rychlým tempem. Množství vegetace však 

není ještě natolik velké, aby bylo nutno přistoupit k její aktivní redukci. Vysokou vitalitu 

projevuje zejména orobinec širolistý (Typha latifolia), který zejména ze strany od Morávky 

již vytvořil kompaktní porost a některé menší tůně obklopuje po celém jejich obvodu. 

Dominantní orobinec doplňují některé další druhy mokřadních rostlin, jako je rákos obecný 

(Phragmites communis), různé druhy sítin (Juncus sp.) apod. Submerzní (ponořenou) 

vegetaci vytváří zejména geograficky nepůvodní vodní mor kanadský (Elodea 

canadiensis), který mokřad kolonizoval (stejně jako další druhy rostlin i živočichů) 

z navazujícího toku Morávky. V mnoha tůních vytváří vodní mor mohutné porosty, které 

často vyplňují téměř celý jejich objem. Tato skutečnost však není špatná, většina vodních 

živočichů dokáže v takovémto prostředí existovat. Porosty vodního moru doplňují v 

podstatně menší míře např. některé druhy úzkolistých rdestů (Potamogeton sp.), růžkatec 

ponořený (Ceratophyllum submersum). Natantní (plovoucí) vegetaci tvoří hvězdoš 

(Callitriche sp.) a zejména okřehek menší (Lemna minor). Na jedné z tůní vytváří okřehek 

dokonce souvislý porost, zakrývající celou vodní hladinu. Ani tato skutečnost není  

na závadu, pestrost životních podmínek se takto dále zvyšuje. Při okrajích mokřadu a  

na některých ostrůvcích se vyvíjí náletové dřeviny, nejčastěji se jedná o olši lepkavou 

(Aldus glutinosa) a vrba jíva (Salix caprea). 
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    Obrázek 3:Mokřad u štěrkovny v plné vegetační sezóně (Foto: Petra Cinková) 

6.1.3 Kvalitativní a kvantitativní zastoupení makrofyt v tůních: 

Tůň č. 1 

Tabulka 6: Kvalitativní a kvantitativní zastoupení makrofyt – tůň č. 1 (Zdroj: vlastní) 
Tůň č.1 % 

orobinec širolistý Typha latifolia 4 70 

rákos obecný Phragmites communis 4 65 

vodní mor kanadský Elodea canadiensis 2 25 

růžkatec ponořený Ceratophyllum submersum 1 1 

hvězdoš jarní Callitriche palustris 2 10 

okřehek menší Lemna minor 2 20 

sítina žabí  Juncus bufonius 2 10 

sítina rozložitá Juncus effusus 1 5 

rdest hřebenitý Potamogeton pectinatus 1 1 
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Tůň č. 2 

Tabulka 7: Kvalitativní a kvantitativní zastoupení makrofyt – tůň č. 2(Zdroj: vlastní) 
Tůň č.2 % 

orobinec širolistý Typha latifolia 4 65 

rákos obecný Phragmites communis 3 30 

vodní mor kanadský Elodea canadiensis 3 45 

růžkatec ponořený Ceratophyllum submersum 1 2 

okřehek menší Lemna minor 5 75 

sítina žabí  Juncus bufonius 2 5 

 

Tůň č. 3 

Tabulka 8: Kvalitativní a kvantitativní zastoupení makrofyt – tůň č. 3(Zdroj: vlastní) 
Tůň č.3 % 

orobinec širolistý Typha latifolia 5 90 

rákos obecný Phragmites communis 4 55 

vodní mor kanadský Elodea canadiensis 3 45 

hvězdoš jarní Callitriche palustris 2 10 

okřehek menší Lemna minor 5 99 

rdest hřebenitý Potamogeton pectinatus 1 1 

sítina žabí  Juncus bufonius 2 15 

 

6.2 Vodní bezobratlí 

Pozitivním zjištěním je přítomnost vysoké početnosti zooplanktonu (zejména velké 

druhy perlooček z rodu Daphnia), jež tvoří potravní základnu pro další skupiny živočichů 

(např. ocasaté obojživelníky). Zoobentos (bezobratlí obývající podklad - dno a vegetaci) je 

tvořen opět druhy, jež se vyskytují v blízké Morávce. Zvláště hojnou skupinou jsou vodní 

měkkýši. Zjištěni byli okružák ploský (Planorbarius corneus), bahenka živorodá 

(Viviparus contectus), plovatka bahenní (Lymnaea stagnalis), terčovník vroubený 
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(Planorbis planorbis), kružník bělavý (Gyraulus albus) a další. Z dalších skupin se 

vyskytují např. larvy vážek (vážka žlutavá - Sympetrum flaveolum, šidélko kroužkované – 

Enallagma cyathigerum), larvy jepic Cloeon dipterum (velmi početně), ploštice (bruslařka 

- Gerris sp., klešťanka - Sigara sp., znakoplavka obecná - Notonecta glauca), brouci 

(Hyphydrus ovatus, Haliplus sp., Ilybius sp.) a další. Mezi vodními bezobratlými se  

na lokalitě nevyskytují vyloženě vzácné druhy, spíše se jedná o druhy běžné. Avšak 

společenstvo jako celek je zde druhově pestré, což je dáno velkou variabilitou 

ekologických podmínek.  

6.2.1 Obratlovci 

Za nejvýznamnější skupinu obratlovců pro daný typ biotopu (drobné stojaté vody – 

tůně) je třeba považovat obojživelníky. Z této skupiny byla při letošním průzkumu zjištěno 

celkem 7 druhů, což je poměrně vysoké číslo. Při dubnové návštěvě byly nalezeny snůšky 

skokana štíhlého (Rana dalmatina), ropuchy obecné (Bufo bufo) a ropuchy zelené (Bufo 

viridis). Dále byla zjištěna rosnička zelená (Hyla arborea), skokan skřehotavý (Rana 

ridibunda), skokan zelený (Rana kl. esculenta) a čolek obecný (Triturus vulgaris). Dá se 

předpokládat, že i tyto druhy se ve zdejších tůních úspěšně rozmnožují. Všechny 

jmenované druhy obojživelníků patří mezi zákonem chráněné živočichy a jejich výskyt  

na lokalitě podtrhuje význam nově vytvořeného mokřadu. Není vyloučeno, že se  

v nejbližších letech v mokřadě objeví také nějaké další druhy žab a čolků (např. kuňka 

obecná (Bombina bombina), čolek velký (Triturus cristatus)). Z plazů v území pravidelně 

loví užovka obojková (Natrix natrix), která zde nachází bohatou potravní základnu 

zejména v podobě pulců žab. 

   

Obrázek 4: Pár ropuch obecných v amplexu (Foto: Petra Cinková) 
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        Obrázek 5: Čolek obecný opouštějící vodu (Foto: Petra Cinková) 

Z ryb byl v některých tůních zjištěn plůdek střevličky východní (Pseudorasbora 

parva), který má svůj původ zcela jistě v blízké Morávce. Je možné, že se do tůní zejména 

při povodňovém vybředení Morávky dostanou i také další druhy ryb (např. plotice obecná 

(Rutilus rutilus), okoun říční (Perca fluviatilis)). Dlouhodobá existence ryb je však ve 

většině tůní nemožná, a to zejména kvůli jejich vymrzání, případně vysychání (v létě). 

Působení obou faktorů na lokalitě je důležité, jelikož přítomnost ryb v tůních je nežádoucí 

(predace a konkurence s dalšími skupinami živočichů). To platí dvojnásob o invazně se 

šířících druzích ryb, jakou je zejména zjištěná střevličky východní (Pseudorasbora parva).  

Žádný speciální průzkum zaměřený na ptactvo a savce nebyl na lokalitě prováděn. 

Jisté poznatky o těchto skupinách živočichů však získány byly. Mokřad je pravidelně 

navštěvován volavkami popelavými (Ardea cinerea), které se živí vodními bezobratlými 

(měkkýši) a obojživelníky. Předpokládá se výskyt celé řady dalších druhů ptáků se 

stanovištní vazbou na podmáčená území. Prostor mokřadu slouží ve zdejší nelesní (agrární) 

krajině jako významné úkrytové a potravní refugium pro menší i větší druhy savců. 

Mokřad je obydlen početnou populací ondatry pižmové (Ondatra zibethicus), jak jsem  

usoudila z velkého množství nor a dalších pobytových značek. Kromě běžných malých 

druhů savců zemědělské krajiny (hlodavci, hmyzožravci) je mokřad útočištěm i pro větší 

druhy (zvěř) – zajíce polního (Lepus europaeus), srnce obecného (Capreolus capreolus), 

prase divoké (Sus scrofa). Před 14 dny jsem zpozorovala v blízkosti uměle vytvořeného 

mokřadu výskyt bobra evropského (Castor fiber) viz. fotodokumentace. 
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7 Diskuze 

Důležitým aspektem pro zpracování projektu a návrhu na vytvoření umělého 

mokřadu považuji velmi dobrou znalost terénu, hladinu spodní vody a další aspekty, které 

jsou přímo či nepřímo spojeny s tímto problémem. Považuji za velmi důležité nejprve 

danou lokalitu patřičně charakterizovat a na základě této charakteristiky pokračovat 

s konkrétním návrhem. 

V době realizace projektu je důležité kontrolovat dodržení daného návrhu, čímž se 

vyhneme případným nedopatřením, finančním ztrátám a získáme tak požadovanou tvář 

projektu. Kontrolu by měl provádět patřičně kvalifikovaný dozor, který byl v mém 

projektu zabezpečen ze strany AOPK. 

Průzkum mokřadu u štěrkovny v Grygově, realizovaný v roce 2008 prokázal, 

že přírodní vývoj území se ubírá žádoucím směrem. Pokračuje rychlé zarůstání území 

vodní a mokřadní vegetací, zvyšuje se diverzita vodních organismů a hojně jsou 

zastoupeny cílové skupiny (zejména vodní bezobratlí a obojživelníci). Podle mého názoru 

proto není nutné v současné době provádět v území žádná speciální managementová 

opatření. Myslím si ovšem, že rizikovým faktorem zůstává východní okraj mokřadu 

(směrem od pole), odkud dochází k pronikání nežádoucích ruderálních druhů rostlin do 

prostoru mokřadu. Tomuto místu je proto třeba dále věnovat zvýšenou pozornost 

a pokračovat v pravidelném sečení ploch navazujících na mokřad (alespoň 2 x ročně), aby 

bylo zajištěno vytvoření pokud možno druhově pestrého a stabilního travního porostu, 

s minimálním zastoupením ruderálů a nitrofilů. 

Z technického hlediska doporučuji zakládat umělé mokřady, protože jako takové 

patří mezi nejcennější a nejproduktivnější biotopy. Tvorbě umělých mokřad přispívá i to, 

že jejich pořizovací a udržovací náklady jsou minimální a že i samotné mokřadní zatopení 

spolehlivě vede k rozvoji přírodně autentických společenstev. Co se týče údržby umělých 

mokřad snažíme se docílit stejného bezúdržbového stavu, jako je to v případě přírodních 

mokřad. 

Podpořením tvorby umělých mokřad umožníme vzniku nových makrofyt, jehož 

organická hmota je základem výživy vodních živočichů. Vodní rostliny mají vliv  

na samočisticí proces v mokřadu a jsou zároveň komunikačním prostředkem mezi vodní 
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hladinou a atmosférickým kyslíkem. Na vodních plochách mezi které spadají i mokřady 

je životně závislé i ptactvo, pro které jsou rostliny a živočichové mokřadu zdrojem 

potravy. 

Dle mého názoru je důležité pozorovat začlenění umělého mokřadu do dané lokality. 

Na základě výsledků pozorování můžeme pomoci s rozšířením některých rostlin případně 

živočichů. Při určování druhové rozmanitosti mokřadu doporučuji počítat jedince 

na jednotku plochy. V mém případě byl počet jedinců určen odhadem, podle Braun 

Blanquetovi stupnice pokryvnosti. 
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8 Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala průzkumem uměle vytvořeného mokřadu, 

který se nachází v těsné blízkosti dobývacího prostoru Grygov. Tento mokřad byl vytvořen 

jako náhrada za mokřad, který byl zabrán těžbou štěrkopísku. Posuzovala jsem začlenění 

umělého mokřadu do dané lokality, monitorovala jsem úspěšnost znovuvytvořeného  

mokřadního společenstva. Výstupním měřítkem bylo určení vyskytujících se biotopů. 

Dobývací prostor Grygov jsem si vybrala jako modelové území, které prokázalo, 

že patřičně navržená sanace a rekultivace může mít velký ekologický, estetický i kulturní 

význam. Usměrnit a přitom zachovat přírodní procesy, bývá však obvykle mnohem 

obtížnější a zdlouhavější činnost, než založit zcela nový trávník, park nebo les. 

Po odtěžení zásob ložiska štěrkopísku bude dobývací prostor přetvořen na sportovně 

rekreační areál, ten podle mého názoru bude jistě velmi negativně ovlivňovat další rozvoj 

mokřadu. Dále je do budoucna počítáno s přeložením říčky Morávky a výstavbou 

veslařského kanálu který bude navazovat na jezero vytvořené těžbou. Celá oblast bude jistě 

hojně navštěvována turisty, kteří svou přítomností budou negativně působit na do teď 

přirozeně a samovolně se vyvíjející prostředí. 
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11.2 Příloha č. 2: Výřez z provozní mapy DP 
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11.3 Příloha č. 3: Mapa bioregionu
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11.4 Příloha č. 4 

11.4.1 FOTODOKUMENTACE 

 

     

Obrázek č.1: Okolí před tůněmi    Obrázek č. 2: Tůně č. 1 Duben 2009 

 

 

Obrázek č. 3: Tůně č. 1 Duben 2009   Obrázek č. 4: Tůně č. 2 Duben 2009 

 



Petra Cinková:  Kompenzace důlních škod vlivem těžby štěrkopísku 
 

2009      45 
 

     

Obrázek č. 5: Hranice mezi tůněmi   Obrázek č.6: Tůně č.3 Duben 2009 (bez vody) 

 

 

Obrázek č. 7: Tůně na podzim I.    Obrázek č.8: Tůně v létě I. 
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Obrázek č. 9: Tůně na podzim II.   Obrázek č.10: Tůně v létě II. 

     

Obrázek č. 11, 12: Pohled na stromy v řece Morávce zničené bobrem   

 


