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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá mapováním výskytu obojţivelníků na území dobývacího 

prostoru  Dolu František v Horní Suché. Výsledkem této studie je vyhodnocení současného 

stavu a ţivotních podmínek pro obojţivelníky v dané lokalitě. Oblast byla posouzena jak 

vizuálně výskytem fauny a flóry, tak chemizmem vod a následně vyhodnocena. Přítomnost a 

druhová diverzita naznačují, ţe v dané lokalitě jsou vhodné prostory a podmínky pro přeţití 

populací a jejich další šíření.  

 

Annotation 

 

The bachelor thesis deals with mapping the occurrence of amphibians in the mining 

area in the Francis Mine Upper Dry. Result of this study is to evaluate the current status 

and living conditions for amphibians in the area. The area was visually assessed as the 

occurrence of fauna and flora and water chemistry, and subsequently evaluated. Presence 

and species diversity suggest that the site is suitable space and conditions for the survival 

of populations and their further spread. 
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1. Úvod a cíl práce 

Ve své bakalářské práci se věnuji mapování a výskytu obojţivelníků na území Dolu 

František v obci Horní Suchá, blízko Havířova. Obec byla v historii důleţitým 

dodavatelem černého uhlí. Oblast Dolu František je poznamenaná hlubinnou těţbou, jak 

vizuálně, tak strukturálně, přestoţe těţební činnost byla ukončena v roce 1999. Původní 

reliéf oblasti byl ve 20. století zcela přeměněn a narušen. Podloţí je nestabilní a dochází k 

poklesům. 

Těmito procesy vznikly poklesové kotliny, které se zalily vodou. Dalšími prvky, 

které měnily krajinu, byly naváţky hlušiny, odkaliště a byly vytvořeny také sedimentační 

nádrţe. Vzniká zde oblast, která se stává druhotným biotopem pro obojţivelníky.  

Výběr této bakalářské práce se odvíjel od mého zájmu o tyto druhy ţivočichů, 

nabídky pracovat na tomto projektu a mým dlouholetým zájmem o ekologii a stav 

ţivotního prostředí. Zpracování získaných informací mi umoţňuje zhodnotit současnou 

situaci vymezené lokality a poukázat místy aţ na nevhodné ţivotní podmínky pro stálý 

výskyt obojţivelníků.  

Cílem mé práce je mapování oblasti, studium druhové diverzity a početnosti 

obojţivelníků, abych mohla zhodnotit území z hlediska výskytu a vhodných ţivotních 

podmínek pro tyto druhy ţivočichů.   
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2. Přírodní poměry vymezeného území včetně širších 

územních vztahů  

,, Zájmové území spadá z geomorfologického hlediska, podle lexikonu ČSR, klad listu 

15 (Balatka et al., 1973), do provincie Západní Karpaty, soustavy Vněkarpatské sníženiny, 

podsoustavy Severní Vněkarpatské sníženiny, celku Ostravská pánev´´ (Liberda A., 

Malucha P., 2009). 

Ostravská pánev je převáţně rovinatá aţ na ploché pahorkatiny. Tvoří ji mocné 

souvrství třetihorních mořských sedimentů a čtvrtohorních glacigenních, fluviálních a 

eolických sedimentů. V podloţí se nachází zpevněné karbonské sedimenty obsahující sloje 

černého uhlí. Pánev je rozsáhlou kvartérní akumulační sníţeninou s rozsáhlými říčními 

terasami, jeţ je rozčleněná glacigenní akumulační plošinou. (Liberda A., Malucha P., 

2009) Původní reliéf je často pozměněn četnými antropogenními tvary. Ze všeho nejvíce je 

důleţitý antropogén (naváţky hlušin, popílků, odpadů.), který je určující pro chemismus 

vod a půd a vůbec pro charakter ţivotních podmínek fauny a flóry (Malucha P., 2010). 

 

2.1. Morfologie 

 Morfologie území byla budovaná ledovcovou činností a následnou erozní činností 

vodních toků, která je v současné době pozměněna. Současné terénní tvary jsou výsledkem 

celé řady terénních úprav. Nadmořská výška terénu v zájmové lokalitě se pohybuje od cca 

+268 do cca +281 m n.m. (Liberda A., Malucha P., 2009). 

 

2.2. Klimatologie 

,,Podle klimatologického členění ČR E.Ouitta (1971) náleží zájmová lokalita do oblasti 

MT-10-mírně teplé, vyznačující se dlouhým, teplým a mírně suchým létem, krátkým a mírně 

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

sněhové pokrývky ´´ (Liberda A., Malucha P., 2009). 
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2.3. Hydrologie 
Hydrologicky náleţí sledovaná oblast k povodí Sušánky, která zde plní funkci 

odvodňovací báze. Sušanka je malá říčka, která protéká severní částí Havířova a jeho 

městskými částmi. Tento potok pramení ve dvou samostatných ramenech, které se do 

jednoho toku spojí u východního okraje městské části Havířova, a to Suché. V části 

Havířova, Prostřední Suché je podél toku Sušanky vybudováno několik rybníků. Ústí do 

řeky Lučiny (www.turistika.cz). 

 Lučina pramení pod  horou Prašivá v Těšínských Beskydech, protéká Ţermanickou 

přehradou a pod ní pak těsně obtéká město Havířov a dále spěchá průmyslovou krajinou 

přes město Šenov k Ostravě, kde se vlévá do řeky Ostravice. Hydrologický systém této 

oblasti patří k Baltskému úmoří (www.reka-lucina.ic.cz). 

2.4. Geomorfologie 

Geomorfologicky náleţí celé studované území k Ostravské pánvi. Podrobněji je 

Ostravská pánev členěna na Fryštátskou tabuli a tabuli Orlovskou. Část území na jiţním 

okraji spadá jiţ do těšínské pahorkatiny (Stalmachová B., 2001). 

  Studované území je poměrně málo členité. Minimální nadmořská výška, 196 a 

maximální je 313 m n. m. (Stalmachová B., 2001). 

V území se uplatňují sedimenty obou kvartérních glaciálních fází (elster saale), 

sedimenty glacilakustrinní, glacifluviální, eolické sedimenty a velmi jsou rozšířeny také 

sedimenty typicky fluviální. Kvartérní sedimenty mají ve středu Ostravské pánve mocnost 

aţ 250 m (Stalmachová B., 2001). 

2.5. Pedologie 

Půdotvorný substrát je na většině území tvořen mohutnými nánosy glacifluviálních, 

fluviálních a eolitických sedimentů. přičemţ eolitické sedimenty – sprašové hlíny – 

převaţují. Půdní typy, které se v oblasti vyskytují, patří podle dostupných map půdních 

typů a půdně interpretačních map (1:50 000) převáţně do půd illimerických (přechodné 

typy od hnědozemí k luvizemím, podle stanovištních podmínek oglejených, popř. 

podzolovaných) a do skupiny půd nivních (fluvizemě). Půdy lesů jsou řazeny k často silně 
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kyselým hnědozemím, výjimečně k podzolům, vázaným především na smrkové lesy 

(Stalmachová B., 2001). 

V místech zamokřených depresí pokrytých luční nebo lesní vegetací se vytvořily 

typické gleje. Jde vesměs o půdy písčité a hlinitopísčité, lehké aţ středně těţké. Horizonty 

půdních profilů jsou na většině území silně narušeny zemědělstvím, průmyslem a sídelní 

zástavbou. Značná část území je také pokryta umělými, antropogenními půdami v různých 

stádiích vývoje. Jedná se zejména o hlušinové substráty, na kterých buď probíhá spontánní 

sukcese vegetace stimulující půdotvorný proces, nebo byly po překrytí zúrodnitelnými 

zeminami rekultivovány (lesnicky nebo zemědělsky) (Stalmachová B., 2001). 

 

2.6. Flóra 

Území Karvinska odpovídá  suprakolinnímu vegetačnímu stupni.  Do tohoto 

vegetačního stupně jsou zařazovány oblasti mezofytika s klimaxovou vegetací charakteru 

habrových doubrav chladnější a vlhčí řady, s lokálním výskytem acidofilních doubrav a 

březových doubrav. V nivách potoků a řek se tvoří luţní porosty s edafickým klimaxem 

podsvazu  Ulmenion – jilmové doubravy (Stalmachová B., 2001). 

Četné zastoupení i dominantní význam ve stromovém patru přirozených porostů má 

Quercus robur, v nejvlhčích místech pod vlivem antropogenních zásahů často vystupuje 

Alnus glutinosa a na sušších stanovištích vyšších poloh a stanovištích s chladnějším 

mikroklimatem také Fagus sylvatica. Přirozenou součástí stromového patra je Carpinus 

betulus a Tilia cordata (Stalmachová B., 2001). 

Keřové patro je tvořeno především Rubus  caesius,  Sambucus nigra a Frangula alnus. 

Bylinná patra jsou zastoupena druhy, charakteristické pro vlhkomilné varianty dubových 

habřin svazu  Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 (Festuca gigantea,  Vignea remota, 

V.  brizoides, Circaea lutetiana, z význačných indikátorů vlhkých půd Lysimachia 

vulgaris, Deschampsia caespitosa, Athyrium filix-femina, Angelica sylvestris, Lycopus  

europeus).  Nitrofilní  druhy  luţních lesů svazu Alno - Ulmion Br.-Bl. et  Tüxen ex Tchou 

1948 em.Th. Müller et  Görs 1958, zde zastupují Urtica dioica, Glechoma hederacea, 

Galium aparine, Galeobdolon luteum a Alliaria petiolata (Stalmachová B., 2001). 
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2.7. Fauna 

Druhová skladba naší současné fauny je výsledkem dlouhodobého vývoje a četných 

migrací. Značné změny způsobila antropogenní činnost. Mýcením lesů se zmenšovalo 

ţivotní prostředí lesních ţivočichů a usnadnilo se tak šíření stepních druhů. Člověk 

bezohledným lovem vyhubil některé původní druhy ţivočichů, jiné, cizí druhy, 

z loveckých důvodů u nás vysadil. Rozsáhlé komplexy průmyslových podniků a s tím 

související urbanizace a intenzívní zemědělská výroba měly značný podíl na následné 

destrukci celých ekosystémů a denaturalizaci ţivotního prostředí (Stalmachová 2001). 

Naše fauna jako celek je součástí palearktické zoogeografické oblasti a patří k její 

eurosibiřské podoblasti, která je tvořena stepí a provincií listnatých lesů se dvěma úseky: 

českým a podkarpadským (Stalmachová 2001). 

Karvinsko se z hlediska zoogeografického nachází na západním okraji podkarpatského 

úseku provincie listnatých lesů. Druhová skladba fauny, která ještě ţije v ojedinělých 

fragmentech přirozených ekosystémů v jejím okolí, je výrazně ovlivněna celkovou 

geografickou polohou.  Přestoţe současný stav přírodního prostředí je drasticky narušen a 

potlačen především důlní činností i celkovou urbanizací prostředí a s tím souvisejícími 

změnami v krajině, zůstává toto území i nadále důleţitou součástí hlavní migrační cesty 

fauny i vegetace ve Střední Evropě ve směrech  jih - sever, východ - západ a naopak 

(Kapitola byla zpracována podle STALMACHA, In: Stalmachová B., Stalmach J., 1995). 
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3.  Obec Horní Suchá 

Název obce "Horní Suchá" se poprvé objevuje v roce 1305. Obec se rozkládá na 

březích řeky Sušanky, jejíţ okolí bylo v dávných dobách pokryto hustými lesy s 

mnoţstvím zvěře. To byly podmínky příznivé k trvalému osídlení (www.hornisucha.cz). 

,,Do roku 1471 Horní Suchá byla vlastnictvím těšínských Piastovců. Většinu 

obyvatelstva tvořili nemajetní Poláci, Češi a Němci, kteří ze tří čtvrtin pracovali na poli, 

další pracovali při rukodělné výrobě plátna´´ (www.hornisucha.cz). 

,,V druhé polovině XIX. století (r. 1864) byl v obci zaloţen obecní úřad a tím byla 

vlastně symbolicky i fakticky potvrzena historická existence Horní Suché 

(www.hornisucha.cz). 

Na počátku devadesátých let minulého století byly zahájeny dvě ekologické stavby 

a to kanalizace a plynofikace. Poté byly zahájeny i další projekční práce.   

  Počet obyvatel k 1. 1. 2003 činil 4370 (www.hornisucha.cz). 

3.1. Dobývací prostor Horní Suchá 

Původního Dolu František, později závodu Dolu Lazy, o. z. o rozloze 781,0980 ha 

zasahuje do katastrálního území Prostřední Suchá a Horní Suchá v okrese Karviná. Okres 

Karviná, se nachází v severovýchodní části Moravskoslezského kraje. Rozlohou 347,3 km 

se řadí mezi nejmenší okresy. Po obvodu měří 136,6 km, z toho severně a východně 

hraničí 71,6 km s Polskou republikou. Hustotou osídlení 818/km2 patří naopak mezi 

nejlidnatější. Severní části okresu má rovinatý charakter a jiţní část pahorkovitý. Téměř 

polovinu plochy okresu tvoří zemědělská půda. Vyjádřeno v % činí ZPF orné půdy 35%, 

zahrady 9%, lesy 14%, 35% ostatní plocha a 7% průmyslové plochy. 40% území okresu se 

nachází ve vyhlášených dobývacích prostorech hlubinných černouhelných dolů (Toman 

V., 2010). 

Dobývací prostor Horní Suchá tvoří součást jiţní hranice karvinské části OKR a 

 je vklíněn mezi dosud činné důlní závody Dolů Lazy a Darkov. Územně zasahuje do k.ú. 

Prostřední Suchá, která je součástí Havířova, převáţně je však umístěn na katastru 

samostatné správní jednotky obce Horní Suchá. Po útlumu těţebního závodu František jde 

o maximálně zastavěné a infrastrukturou prostoupené území, se zřetelným podílem v 
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prostoru bývalého statku Pašůvka. Zastavěné stabilní území je koncentrováno zejména v 

blízkosti komunikace 475  (Toman V., 2010). 

Nejvýznamnějším vodním tokem oblasti je říčka Sušanka a řada bezejmenných 

vodotečí, rozsáhlé vodní plochy tvoří nádrţe rybníků Nebesák severně bývalého Dolu 

František a rybník na Pašůvce (Toman V., 2010). 

Lesů i mimolesní zeleně je tam málo a to v případě nelesních ploch prostřednictvím 

doprovodné zeleně břehových porostů Sušanky a jako lesních pozemků pouze v severní a 

severovýchodní části DP. Zemědělská půda je zastoupena zřetelně a to jak v severní části 

podél komunikace 474, tak jiţně vlečky OKD a zejména jiţně komunikace 475 v oblasti 

Kouty a Podolkovice  (Toman V., 2010). 

Územní a zástavbový plán Horní Suché představuje oblast odvalu František jako 

průmyslovou. V současné době se řeší zeleň prostoru a rozhodlo se zachovat vodní plochy 

jak Nebesáku, tak Burianovky. Krajinný ráz jihozápadní části DP bude v budoucnu 

změněn výstavbou rychlostního přivaděče R11 (Toman V., 2010). 

,,DP Horní Suchá se nachází na jiţním okraji karvinské dílčí pánve omezené 

severním svahem bludovického výmolu. Vrstvy produktivního karbonu v DP Horní Suchá 

tvoří ploché sedlo Dolu František. Směrem k západu v DP Dolní Suchá závodu Dukla se 

nachází sušské sedlo, které je více klenuté. Obě sedla dělí synklinální struktura, probíhající 

v těsné blízkosti poruchy Barbora. Vrstvy upadají směrem k SV a SZ s úklonem 100, 

pouze podél poruchy Barbora dosahují hodnot aţ 280. Sloje jsou porušeny řadou zlomů, 

převáţně poklesového charakteru, které člení dobývací prostor na kry. Hlavní tektonické 

poruchy probíhají směrem S - J. Poruchy směru V - Z jsou v dobývacím prostoru méně 

časté. Tektonické poruchy přesmykového charakteru jsou poměrně vzácné. V dobývacím 

prostoru Horní Suchá je produktivní karbon stratigraficky zastoupen vrstvami spodními 

sušskými a sedlovými karvinského souvrství, porubskými, jakloveckými, svrchními a 

spodními hrušovskými a petřkovickými vrstvami ostravského souvrství. Sloje karvinského 

souvrství byly v minulosti jiţ vydobyty, v roce 1999, kdy byl zastaven provoz na dole, 

byly dobývány zásoby ve sloji porubských. Těţba v DP Horní Suchá byla zajišťována 

dvěma vtaţnými jámami - F 1 a F 2 a jednou výdušnou jámou F4´´ (Toman V., 2010). 
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Poklesová maxima  

Poklesová maxima v DP Horní Suchá z dobývání v letech 1961 aţ 1989:  

- 800 cm (O-3-3) k. ú. Prostřední Suchá- 400-900 cm (O-2-2) k. ú. Horní Suchá, 

- 200 cm (O-2-3) k. ú. Horní Suchá, v lokalitě Paseky v DP Stonava  (Toman V., 2010). 

  Poklesová maxima v DP Horní Suchá od roku 1990 do ukončení těţby  (Toman V., 

2010).: 

-70 cm - IV. skup. stav. (O-3-3) k. ú. Prostřední Suchá, 

- 150 cm - IV. skup. stav. (O-3-2) rozhraní k. ú. Prostřední a Horní Suchá 

-130 cm- IV. skup. stav. (O-2-2) k.ú. Horní Suchá 

- 3x50 cm - V. skup. stav. (O-2-3) k. ú. Horní Suchá  

Ovlivnění povrchu od roku 2002 doznívajícími vlivy v DP Horní Suchá  (Toman 

V., 2010).: 

-10 cm - V. skup. stav. (O-3-2) rozhraní k. ú. Prostřední Suchá a Horní Suchá 

-5 cm - V. skup. stav. (O-2-3) k. ú. Horní Suchá 

 

3.2. Důl František   

Hloubení vtaţné a výdušné jámy bylo zahájeno v roce 1911. S těţbou černého uhlí 

se započala v roce 1913. Jámy byly postupně prohloubeny aţ do 1153 m. V roce 1957 

zahájeno hloubení druhé výdušné jámy. Celková těţba černého uhlí na lokalitě František 

od roku 1913 činila podle dostupných pramenů 48 033 863 tun. Hloubka dobývání se 

pohybovala od cca 350 do 950 m pod povrchem. Těţba ukončena v roce 1999 a likvidace 

jam v roce 2002. Povrchový areál bývalého dolu převeden v roce 2005 na obec Horní 

Suchá (Toman V., 2010). 

Druhem těţby byla hlubinná těţba černého uhlí metodou dobývání směrným 

stěnováním na řízený zával bez zakládání vydobytých prostor (www.diamo.cz). 
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Obrázek 1: Důl František (Svačinová M., 2010) 

 

3.3. Environmentální problémy a jejich řešení 
 

Poddolování 

Negativně ovlivnilo geologii prostředí, změnil se hydrogeologický reţim a vznikly 

poklesové kotliny. Odstranění těchto projevů je řešeno sanacemi (www.diamo.cz). 

 

Důlní plyny 

O výstupu volných důlních plynů se zvýšeným obsahem metanu se stará externí 

firma systémem aktivní ochrany před výstupem důlních plynů (degazační stanice), o. z. 

ODRA provozován systém pasivní ochrany (zařízení pro sledování a odvádění důlních 

plynů) (www.diamo.cz). 

 

Rekultivace 

Po ukončení činnosti Dolu František se začala provádět rekultivace v severním 

území, kde byly následky nejvíce patrné. V rámci odstraňování škod na ţivotním prostředí 

byly provedeny následující rekultivace (www.diamo.cz).: 

 Rekultivace kotliny u Větrné jámy (TGR/20 03 06/005) – plochy A 

Jedná se o území severně a severovýchodně od nádrţe Nebesák. Sanačně - 

rekultivační stavba v současnosti pokračuje biologickou rekultivací. Technická rekultivace 
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byla ukončena v roce 2001. Poté probíhala pětiletá biologická údrţba stromové a keřové 

výsadby. Cílovým stavem většiny pozemků je les, pouze u nepatrné části je cílovým 

stavem „ostatní plocha“. Po ukončení biologické údrţby v r. 2007 byly pozemky předány 

vlastníkům. 

 Rekultivace provizorní nádrţe uhelných kalů L-39 (č.20 03 06) 

,,Jedná se o území mezi silnicí II/474 a nádrží Nebesák. Tato sanačně – rekultivační 

stavba byla realizována v letech 1995 – 2001. Pozemky byly již předány vlastníkům. Dle 

kolaudačního rozhodnutí vydaného Stavební úřadem Horní Suchá dne 1.3.2002 zaujímá z 

celkové plochy stavby převážnou část trvale travní porost (13,31 ha) včetně lesoparku v 

jižní části parcel č.3087/1, 3089/1; menší část zaujímá les (0,97ha) = parc.č.3087/7 ´´.  

 

,, Návrhem funkčního využití ploch ve výkresu č. 1 jsou zcela respektovány 

rekultivované pozemky stavby č. TGR/20 03 06/005 a rekultivovaný pozemek s funkcí lesa 

stavby č. 20 03 06 a přilehlá část plochy trvale travních porostů; zbývající rekultivované 

pozemky převážně trvale travních porostů jsou navrženy jako průmyslové plochy´´.  

 Státní podnik DIAMO s.p. o.z. Odra zajišťuje na území obce Horní Suchá další dvě 

sanačně - rekultivační stavby (www.diamo.cz).:  

 TGR/20 02 36/002 Úprava toku Sušanky  

 ,,Tato drobná stavba je ve fázi zpracování projektu. Jedná se o úpravu toku sestávající 

se z pročištění a vylepšení dna říčky Sušanky s následným zatravněním břehu´´. 

 TGR/20 02 38/003 Zalesnění podél báňské vlečky jiţně bývalého Dolu František 

,,Stavba je ve fázi zpracování projektu. Stavba spočívá ve vykácení suchých dřevin, 

pročištění keřového patra a realizaci náhradní výsadby dle požadavku obce (mimo lokalitu 

podél báňské vlečky)´´. 

 Další připravované sanačně – rekultivační stavby 

 Rekultivace odvalu závodu František (20 02 34),  Rekultivace a revitalizace nádrže 

Nebesák (20 02 40 ) neovlivní záměry navrhované územním plánem. Bude se jednat v 
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podstatě o přípravu území pro navrhované budoucí využití území pro průmyslovou 

zónu severně od areálu bývalého Dolu František´´. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martina Svačinová: Mapování výskytu obojţivelníků na území dobývacího prostoru Dolu  František v Horní Suché 

 

12 

 

4.  Stanovištní charakteristika jednotlivých studijních 

ploch. 
 

4.1. Vymezení studijních ploch 
 

 

Obrázek 2: Studijní území v širší lokalitě (www.maps.google.cz). 

 

 

Obrázek 3: Studijní plochy (www.maps.google.cz). 
 

 

 

 

 

http://www.maps.google.cz/
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Lokalita F2: Nebesák východ  F1: Východní travnatá plocha 

    Nebesák západ  

 

 
Obrázek 4: Prostor F2- studijní oblast (Šmolka M. a Kleinová R., 2007). 

 

Nebesák západ 

Tato vodní plocha slouţila v minulosti k ukládání kalů, flotační hlušiny a 

v současné době je jiţ zavezena zeminou.  
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Obrázek 5: Příjezd k ploše Nebesák západ (Svačinová M., 2010). 

 

 

Nebesák východ 

 

 

Obrázek 6: Nebesák východ 1 (Svačinová M., 

2010). 

 

Obrázek 7: Nebesák východ 2 (Svačinová M., 

2010).

 

Původní terén dílčí lokality byl dle starých podkladů mírně zvlněný, svaţitý, 

s generelním úklonem k JV. V průběhu poklesů došlo k zamokření terénu a ke 

znehodnocení, území začalo být následně vyuţíváno jako úloţiště uhelných kalů, jako 

součást systému odkalovacích struktur v rámci okolí. Částečně byla poklesová deprese 

zaplavena vodou a jejím rozšířením později vznikla nádrţ Nebesák. Vţdy slouţila pouze 

jako poslední čistící stupeň, její velikost se v průběhu času měnila, dle získaných informací 

se do budoucna počítá s ponecháním této nádrţe i po provedení rekultivace v okolí. 

Přestoţe zde byla a je kumulována relativně čistá voda, můţe se stát, ţe se na dně usadí 

kontaminované frakce (Šmolka M., Kleinová R., 2007). 
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4.2. Přírodní poměry F2: Nebesák východ 
 

Geologie  

Předkvartérní podloţí tvořeno– terciérními jíly miocenní pelitické facie karpatské 

čelní předhlubně (Šmolka M., Kleinová R., 2007). 

 Sedimenty halštrovského zalednění tvoří bazální část kvartérní sedimentace. Jedná 

se o šedé a šedohnědé, proměnlivě písčité hlíny aţ písčité jíly, s významnou příměsí 

eratického valounového materiálu, na bázi přecházející ve štěrky (Šmolka M., Kleinová R., 

2007). 

 Geologické rozhraní halštrovského a sálského glaciálu - holsteinský interglaciál, 

reprezentují polohy organických sedimentů jezerního původu – rašelinné sedimenty 

výběţku Stonavského jezera. Výskyt rašeliny není plošně souvislý, mocnost se pohybuje 

od 0,1 do několika m (hlína s příměsí rašeliny, tuhé konzistence, hnědošedé 

barvy) (Šmolka M., Kleinová R., 2007). 

 Nadloţní sedimenty sálského zalednění jsou tvořeny glacilakustrinními hlínami 

s proměnlivou písčitou příměsí, světle hnědé aţ rezavě hnědé barvy, rezavě a světle šedě 

skvrnité, místy s laminami jemnozrnného písku a souvkovými hlínami postupového stadia. 

Hlíny při bázi této vrstevní formace často přecházejí písků hnědého zabarvení, ulehlých, 

zvodněných, proměnlivě zahliněných, s příměsí eratik skandinávského původu. Sálské 

sedimenty se vyskytují v mocnostech  5-10 m.  Přirozený vrstevní sled uzavírají sprašové 

hlíny, hnědé barvy, rezavě a světle šedě laminované a skvrnité, konzistence tuhé, o 

mocnosti cca 1 – 2 m (Šmolka M., Kleinová R., 2007). 

Antropogenní uloţeniny (naváţky) jsou největší mocností v prostoru hrází nádrţí 

Nebesák a v prostoru odvalu František (hlavně staré haldy). Převáţně se jedná o návoz 

důlní hlušiny, černé, místy v důsledku prohoření červenohnědé, netříděné, tvořené 

proměnlivě zvětralými úlomky karbonských hornin, s hlinitou výplní. Dalším 

antropogenním materiálem jsou uhelné kaly a flotační hlušiny (Šmolka M., Kleinová R., 

2007). 
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Hydrologie 

Hydrografického hlediska platí charakteristiky (hydrologické údaje), uvedené 

obecně pro celé ZÚ (viz kap. 2. František – vymezení a základní informace o zájmovém 

území)  :  

- povodí hlavního toku Odry : č. 2-00-00 (úmoří Baltského moře) 

- dílčí povodí hlavního toku  : č. 2-03-01 Ostravice 

- hydrograf. pořadí dílčí plošky: č. 2-03-01-071 Sušanka, plocha 31,542 km
2 

(Šmolka M., 

Kleinová R., 2007). 

 

Lokalita F2  se nachází při rozvodnici mezi dílčími povodími 2-03-01 Ostravice a 

2-03-03 Olše (Šmolka M., Kleinová R., 2007). 

Podzemní voda lokality F2 je vázána především na kolektorské polohy průlinově 

propustných glacigenních písků a štěrků halštrovského stáří (Šmolka M., Kleinová R., 

2007). 

Lokální zvodnění bylo v prostoru F2 prokázáno ve vrstvě zrnitostně příznivých 

naváţek, tj. karbonských hlušin Způsobeno výhradně atmosférickými sráţkami (Šmolka 

M., Kleinová R., 2007). 

Povrchové voda- akumulace Nebesáku je v hydraulické spojitosti s lokálním 

zvodněním naváţek, s návazností na drobnou vodoteč (Šmolka M., Kleinová R., 2007). 

Agresivita podzemní vody je hodnocena na základě výsledků dostupných 

archivních analýz. Celkově lze očekávat středně aţ vysoké agresivní účinky  podzemní 

vody vůči betonovým konstrukcím (dle ČSN EN 206-1: stupeň XA2 – XA3, CO2  agres. 

max. 79 mg/l, SO4
2-  

max. 888 mg/l, pH max. 5,3 ), vůči ocelovým konstrukcím vykazuje 

podzemní voda vysokou agresivitu (dle ČSN 03 8375 : stup. IV) (Šmolka M., Kleinová R., 

2007). 

Povrchová voda a podzemní voda naváţkové zvodně můţe být kontaminována 

závaţně – s potenciálem pro zdravotní rizika. U zvodnění v sálských píscích a v 

halštrovských štěrkopíscích předpokládáme nízký stupeň kontaminace (Šmolka M., 

Kleinová R., 2007). 
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Vegetace 

Vodní plocha Nebesák je v podstatě bez vegetace. Jen v jedné části u břehu roste rákos 

obecný (Phragmites australis) jinak je prostor obklopen kamenitým břehem. Přímo 

v blízkosti této vodní plochy jsem v roce 2009 ţádného obojţivelníka nezaznamenala. 

Z ptactva na hladině seděli racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) a lyska černá 

(Fulica atra). V okolí Nebesáku je rušno, protoţe rekultivaci doprovází provoz nákladních 

aut a bagrů. Na východní straně je břeh značně znečištěn odpadky a vzduchem se nese 

nepříjemný hnilobný zápach, pravděpodobně z blízké skládky. Vzhledem k nedostatku 

vegetace a míst vhodných k úkrytu usuzuji, ţe tato vodní plocha není dosud pro výskyt 

obojţivelníků vhodná. 

 

Fauna 

Přímo v blízkosti této vodní plochy jsem v roce 2009 ţádného obojţivelníka 

nezaznamenala. Z ptactva na hladině seděli racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 

a lyska černá (Fulica atra) a občas jsem zahlédla těla uhynulých ryb.

 

 
 

Obrázek 8: Rákos obecný (Svačinová M., 

2010). 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 9: Uhynulá ryba (Svačinová M., 2010)

Louţe u Nebesáku 

V těchto místech se voda dobře drţí kvůli sloţení půdy. Tyto kaluţe se vyskytují na 

návozu západně od Nebesáku v části, kde se pouţívá těţká technika. V některých jsou 
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nakladeny snůšky obojţivelníků. Vzhledem k tomu, ţe u kaluţí nejsou ţádné vodní 

rostliny, je moţné, ţe snůška patří kuňce obecné (Bombina bombina). 

 

 

Obrázek 10: Snůšky (Svačinová M., 2010). 

 

Obrázek 11: Louţe v blízkosti Nebesáku 1 
(Svačinová M., 2010).

 

 

Obrázek 12: Louţe v blízkosti Nebesáku 2 

(Svačinová M., 2010). 

 

Obrázek 13: Louţe v blízkosti Nebesáku 3 

(Svačinová M., 2010). 
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Vodní plocha, která se nachází východně od Nebesáku 

 

 

Obrázek 14: Vodní plocha východně od 

Nebesáku (Svačinová M., 2010). 

 

Obrázek 15: Druhý pohled na vodní plochu 

(Svačinová M., 2010). 
Tato vodní plocha je rozlohou mnohem menší neţ Nebesák a pro výskyt 

obojţivelníků vypadá příhodněji. V příbřeţní části je dostatek bahna, kořenů rostlin a 

travin. Vodní hladina je dobře osluněná a mnoţství vegetace umoţňuje obojţivelníkům 

vhodné podmínky pro kladení snůšek. Bahno a kořeny rostlin také poslouţí jako vhodné 

úkryty před predátory. V travinách se vyskytuje velké mnoţství hmyzu a tak o zdroj 

potravy nebude nouze. 

 

V oblasti Dolu František je několik vodních ploch, které vznikly poklesem kotlin, 

např. z šachty Barbora. U vodní plochy, která se nachází kousek za skládkou komunálního 

odpadu a v jejím okruhu se potvrdil výskyt čolka velkého (Triturus cristatus) a obecného 

(Triturus vulgaris). 
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5.  Inventarizace obojţivelníků (Amphibia) v území 
 

5.1. Charakteristika obojživelníků 

V České republice se vyskytuje 21 druhů obojţivelníků. Mezi ocasaté 

obojţivelníky řadíme 8 druhů a mezi ţáby13 (www.halapremek.webgarden.cz). 

Tabulka 1: Seznam obojţivelníků ČR 

 

 Český název  Latinský název  Autor  Rok 

 Mlok skvrnitý 

 Salamandra 

salamandra  Linnaeus  1758 

 Čolek horský   Triturus alpestris  Laurenti  1768 

 Čolek dravý   Triturus carnifex  Laurenti  1768 

 Čolek velký   Triturus cristatus  Laurenti  1768 

 Čolek dunajský   Triturus dobrogicus  Kiritzescu,  1903 

 Čolek hranatý   Triturus helveticus Razoumowsky  1789  

 Čolek karpatský   Triturus montandoni  Boulenger  1880 

 Čolek obecný   Triturus vulgaris  Linnaeus  1758 

 Kuňka obecná   Bombina bombina  Linaneus  1761 

 Kuňka 

ţlutobřichá  Bombina variegata  Linnaeus  1758 

 Ropucha obecná  Bufo bufo  Linnaeus  1758 

 Ropucha 

krátkonohá    Bufo calamita   Laurenti  1768 

 Ropucha zelená  Bufo viridis  Laurenti  1768 

 Rosnička zelená   Hyla arborea  Linnaeus  1758 

 Blatnice skvrnitá  Pelobates fuscus  Laurenti  1768 

 Skokan ostronosý   Rana alvaris    Nilsson  1842 

 Skokan štíhlý  Rana dalmatina   

 Fitzinger In 

Bonaparte  1839 

 Skokan hnědý  Rana temporaria  Linnaeus  1758 

 Skokan zelený   Rana esculenta  Linnaeus  1758 

 Skokan 

krátkonohý   Rana lessonae    Camerano  1882 

 Skokan 

skřehotavý   Rana ridibunda  Pallas  1771 

 

           Obojţivelníci, latinsky Amphibia, jsou ţivočichové s proměnlivou teplotou krve,  

neboli ţivočichové poikilotermní. Jejich pokoţka je téměř zrohovatělá a stále slizká a 
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vlhká díky slizovým ţlázám. Pokoţku prostupují sítě vlásečnic, které mají funkci sliznice. 

Dýchají totiţ z 60- 80% přes kůţi (Zwach I., 1990). 

 Jejich plicní vaky jsou poměrně nedokonalé a v období hibernace (období spánku) 

koţní dýchání zajišťuje aţ 100% výměny plynu. Mimo slizových ţláz, mají také ţlázy 

jedové. Ty jsou, buď rozptýleny v pokoţce, nebo vytváří tzv. karotidy u mloků a ropuch 

(Zwach I., 1990). 

 Jejich toxiny mají silný účinek a jsou schopny usmrtit i člověka. U našich 

obojţivelníků nejsou aţ taj nebezpečné, ale při zanesení jedu do očí, mohou způsobit i 

dočasnou ztrátu zraku. Jedy obojţivelníkům slouţí nejen k obraně, ale chrání je také před 

parazity a plísňovým onemocněním (Zwach I., 1990). 

 Třída obojţivelníků je zastoupena třemi řády. U nás se vyskytují ale pouze dva a to 

řády (Zwach I., 1990).:  

 ocasatých- Caudata  

 bezocasatých (ţáby) – Anura  

 

 

Ocasatí  

 Charakteristickým znakem je dobře vyvinutý ocas, který je zachován aţ do dospělosti. 

Naši zástupci obojţivelníků náleţí do řádu mlokovitých- Salamandridae, kteří jsou 

zastoupeni dvěma rody, a to rodem mlok- Salamandra a rodem čolek- Triturus. Vyznačují 

se karotidami a barevnými skvrnami na hřbetě. Rod čolek karotidy nemá, ale je pestře 

zbarven na straně břišní (Ivan Zwach, 1990). 

  Zástupci rodu mlok v ČR- mlok skvrnitý se napáří ve vodě a ani tam neklade vajíčka, 

protoţe je vejcoţivorodý (Ivan Zwach, 2009). 
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Obrázek 16: Kostra ocasatého obojţivelníka 

(www.webcache.googleusercontent.com). 

 

Ţáby 

 Naše ţáby mají zavalité tělo, v dospělosti opatřené čtyřmi funkčními končetinami. 

Zadní pár končetin s pěti prsty je viditelně delší neţ pár přední se čtyřmi prsty. Zadní 

končetiny jsou uzpůsobené ke skoku a mezi prsty mají plovací blánu. U ţab je dobře 

vyvinutý zrak a čich, ale viditelné ušní bubínky jsou pouze u některých druhů. Potravu loví 

jednak vychlípeným jazykem, jednak s otevřenou tlamou. O potravu, co se nehýbe, nejeví 

zájem. Na polykání potravy se významně podílejí oční svaly. Ústní disk obklopuje vlastní 

rohovitá ústečka několika řadami drobných rohovitých zoubků. Slouţí ke kousání potravy 

a seškrabování potravy (Ivan Zwach, 1990). 

 Všechny naše druhy se páří ve vodě a oplození probíhá také. Kdyţ samice vytlačuje 

vajíčka, samec na ně vypouští sperma. Jedná se tedy o oplození vnější (Ivan Zwach, 2009). 
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Obrázek 17: Tělo ţáby (www.veskole.cz). 

 

 

5.2.  Příčiny ohrožení 

Příčin ohroţení obojţivelníků je mnoho. Patří mezi ně dálnice, které narušují 

migrační cesty ţab. Větším problémem jsou však nevhodné regulace vodních ploch, 

intenzivní hospodaření, či introdukce nepůvodních druhů, které je omezují nejen 

v rozmnoţování (www.priroda.cz). 

Obojţivelníci potřebují ke svému rozmnoţování určité čisté vodní plošky s nízkou 

hloubkou. Vysoušením a odvodňováním mokřadů, zasypáváním menších vodních ploch, 

zasypáváním odpadem, intenzivními formami hospodaření, tak přichází o místa k 

rozmnoţování. Dalším nebezpečím je chemizace a znečištěním vod celkově 

(www.priroda.cz). 

5.3.  Způsoby ochrany 

Snaţíme se ochránit stávající vodní plochy nebo pracujeme na úpravách méně 

vhodných nádrţí, které se snaţíme přizpůsobit nárokům obojţivelníků a také budujeme 

http://www.veskole.cz/
http://www.priroda.cz/
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nové nádrţe. V místech, o kterých víme, ţe jsou migračními cestami, je vhodné vybudovat 

biokoridory, které migraci umoţní bez ztrát na ţivotech (www.priroda.cz). 

 

5.4. Monitoring 

          Nepostradatelnou součástí prevence je monitoring. Ať jiţ se jedná o monitoring 

čistoty vod, monitoring stavu populací, nebo monitoring znečišťování aj. Budeme-li mít 

přehled o tom, v jakém stavu se nachází naše příroda, bude pro nás mnohem snazší 

napravit současné škody, a předejít dalším znečišťováním. Monitoring ţivotního prostředí 

však rozhodně není jednoduchou záleţitostí. Jeho součástí je obrovské mnoţství metodik 

specializovaných na určitý specifický ekosystém (www.priroda.cz). 

Monitoring obojţivelníků je prováděn v období mezi březnem a červnem. Záleţí ale 

také na tom, jaký pozorujeme druh a v jaké lokalitě. Obojţivelníci ţijí samotářsky, kromě 

doby rozmnoţování, kdy se shromaţďují. Nejvhodnější je monitoring provádět v nočních 

hodinách, kdy vylézají z úkrytu za potravou (www.priroda.cz). 

Rozlišujeme monitoring přímý a nepřímý. Při monitoringu přímém pouţíváme 

vizuální metodu, kdy přesně zaznamenáváme spatřený počet jedinců, za vyuţití například 

metody odchytu. A při nepřímém monitoringu hlasovým odposlechem či podle mnoţství 

shluků vajíček. V případě, ţe jsme se rozhodli provádět nepřímý monitoring, musíme 

samozřejmě počítat s tím, ţe naše výsledky budou značně nepřesné. Sčítáme-li shluky 

vajíček, zaznamenáváme pouze počet přítomných samic a u hlasových projevů sčítáme 

samce. U obou postupů je nutné mít dobré znalosti o daném druhu, který monitorujeme 

(www.priroda.cz). 

Moţností odchytu je mnoho. Záleţí na zaměření studia, druhu, charakteru biotopu a 

podobně. Patří sem zábrany a zemní pasti - přehrazení konkrétních migračních cest, volný 

sběr, odchyt na základě hlasových projevů, pouţití podběráků a sítí, značení a zpětný 

odchyt (www.priroda.cz).

http://www.priroda.cz/
http://www.priroda.cz/
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Mapování výskytu a monitoring obojţivelníků 

 Znalosti o výskytu a početnostech populací jednotlivých druhů jsou základem její 

efektivní ochrany. Nejprve je třeba objasnit rozdíl mezi pojmy mapování výskytu a 

monitoring. Mapování výskytu bývá krátkodobější, často jednorázové či nepravidelné 

zaznamenání výskytu jedinců určitého druhu. Zatímco náhodná pozorování, která nikde 

neuvádíme, mají často informativní význam pouze pro pozorovatele, systematické 

mapování přináší mnohem větší výsledky. Poskytnuté údaje se stávají podkladem pro 

vytváření regionálních i národních atlasů rozšíření a bývají vyuţívány orgány ochrany 

přírody. Monitoring představuje dlouhodobé sledování populací, spojené se zjišťováním 

jejich početností, za pouţití standardních metod (Dušek 2006). Je při něm kladen důraz na 

jednotný způsob a dlouhodobý charakter získávání kvantitativních výsledků, které přináší 

velmi uţitečné informace o početnostech a populační dynamice. Výhodou monitoringu je, 

ţe reálně odráţí stav ohroţení jednotlivých druhů, ovšem za předpokladu dostatečného 

počtu a reprezentativního výběru lokalit. Větší uţitný přínos je ovšem vykoupen značnou 

organizační, časovou, technickou i morální náročností (Vojar J., 2007). 

 

Zpracování dat z terénu 

 Podle vyuţitelnosti dat z terénu pro praktickou ochranu, příp. moţnosti jejich 

srovnání, je nezbytná určitá standardizace jejich výstupů. Z toho důvodu by měla 

obsahovat následující údaje: datum nálezu, determinaci druhu (nebo rodu), stádium 

(dospělec, mládě- juvenil, larvy- pulci, snůšky- vejce), počet jedinců (rozlišit na odhadnuté 

či spočtené), metodu studia (pozorování, poslech, odchyt), identifikaci lokality 

zeměpisnými souřadnicemi (z mapy, internetu či pomocí přístroje GPS), popis lokality, 

katastrální území či alespoň název nejbliţší obce, okres (kraj) včetně autora nálezu. Dále 

můţeme doplňit údaje, jako jsou např. faunistický čtverec, zákres lokality na mapě, pohlaví 

dospělců, základní charakteristika biotopu (u nádrţe např. její plocha, hloubka, přítomnost 

litorální a ponořené vegetace, převaţující charakter okolí biotopu- les, louka, pole atp., 

příp. ohroţení biotopu, současný stav ochrany lokality atp. (Vojar J., 2007). 
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Metody studia obojţivelníků 

 Podle toho, jakou si zvolíme metodiku a načasování terénních pozorování, zásadním 

způsobem rozhodneme o získaných výsledcích. Jednotlivé druhy obojţivelníků se mezi 

sebou liší způsobem ţivota a nároky na prostředí, a tak volba konkrétní metody bude 

záviset především na: cíli studia druhu a vývojovém stádiu obojţivelníka, ročním období, 

vybavení pozorovatele a vlastnictví potřebných výjimek (Vojar J., 2007). 

 ,,Při studiu obojţivelníků pouţíváme buď metody, při kterých nedochází k fyzickému 

kontaktu (pozorování, odposlech) nebo metody odchytu (odchyt do ruky, podběráku, 

padacích pastí). Vţdy bychom měli upřednostňovat neinvazivní alternativy, a to i v případě 

menší přesnosti údajů. K rušení obojţivelníků a k manipulaci s nimi by mělo docházet 

pouze výjimečně a v odůvodněných případech (Vojar J., 2007). 

 Pro srovnání výsledků ať uţ v rámci území nebo během časové řady, bychom měli 

pouţívat identické metody a úsilí při nich dosahované (počet prolovení podběrákem, dobu 

strávenou poslechem či pozorování atp.) Je zřejmé, ţe některé faktory ovlivníme pouze 

částečně- lidský faktor (změna osoby mapovatele) či náhlé změny počasí. Kromě 

evidentních příčinných souvislostí je třeba tyto vztahy dokázat. Kolísání početností 

obojţivelníků často nesouvisí přímo s činností člověka a je odrazem počasí, mnoţství 

potravy nebo intenzity predace (Pechmann et al. 1991, Pechmann 2003) (Vojar J., 2007). 

 

Neinvazivní metody sledování 

 Vizuální metoda sledování je vhodná téměř pro všechna vývojová stádia obojţivelníků 

i jejich dospělce, ale je ovlivněna řadou faktorů (průběh počasí, denní/ noční doba, 

charakter biotopu, způsob kladení snůšek či ţivota jedinců atp. (Vojar J., 2007). 

 Počítání snůšek, za předpokladu, ţe je bezpečně poznáme, patří mezi nepřímé metody 

zjišťování početností populací. Pouţívá se především u těch druhů, které jsou dobře 

rozeznatelné, jako např. shluky vajec u skokanů. Dobře rozeznatelné jsou také snůšky od 

blatnic. U ropuch uţ to tak snadné ale není. Podobně můţe být obtíţné odlišit jednotlivé 

snůšky u hromadně kladoucích hnědých /zemních skokanů, zejména skokana hnědého, 

v některých případech i s. ostronosého. V případě hromadných shluků klesá 

pravděpodobnost jejich spočtení úměrně se stářím snůšek a jejich velikostí. Lze ovšem 

zaznamenávat jejich plochu příp. odhadnout objem. Velmi vhodná je tato metoda pro 
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mapování skokana štíhlého. Lokalita by měla být navštívena nejméně dvakrát během jarní 

sezóny. Od výsledku prvního pozorování se odvíjí načasování druhého, příp. dalších 

kontrol. Jako směrodatný se bere údaj s vyšším počtem nalezených snůšek. Další výhodou 

snůšek skokana štíhlého je moţnost identifikace vaječných obalů i po několika dnech od 

rozplavání zárodků. U blatnic lze počítání snůšek pouţít pouze v přehledném terénu 

mělkých nádrţí. Nezbytným vybavením jsou vysoké holínky, pro měření rozměrů 

hromadných shluků skládací metr. Pro případnou interpretaci výsledků je nutné si 

uvědomit, ţe jeden shluk znamená s jistotou pouze jednu vykladenou, navíc pohlavně 

zralou samici. Někteří samci se můţou rozmnoţovat i víckrát, řada jedinců obou pohlaví se 

z různých důvodů reprodukce nezúčastní vůbec (mladí, staří, slabí či jinak hendikepovaní 

jedinci) (Vojar J., 2007). 

 Larvy ocasatých obojţivelníků lze vizuálně pozorovat zpravidla velmi obtíţně. 

Výjimkou jsou mělké, vegetace prosté vodní plochy, které vyhledává např. čolek horský. 

Metoda je pouţitelná rovněţ v drobných tůňkách s výskytem larev mloka skvrnitého. Pro 

sčítání larev ocasatých obojţivelníků je výhodné noční pozorování za pouţití silné baterky 

(Mikátová nepublikováno). Pulci ţab jsou zpravidla nápadnější a během svého vývoje se 

soustřeďují do mělkých a prohřátých okrajových partií vodních ploch (Vojar J., 2007). 

 Dospělce lze dle míry uţité systematičnosti při mapování sledovat dvojím způsobem a 

to namátkově nebo systematicky. Zástupce vodních skokanů lze s výhodou sledovat 

procházením po břehové linii při teplých dnech od května do srpna. Podél břehu 

procházíme, můţeme obejít celou nebo pouze část břehové linie. Pro následné porovnání je 

nutné dodrţet délku, umístění linie, obdobný průběh počasí během pozorování a dobu 

strávenou mapováním. Pokud si nejsme jisti determinací do druhu, lze identifikovat 

jedince jako příslušníky komplexu vodních/ zelených skokanů. Na souši lze metodu 

aplikovat u dospělců mloka skvrnitého procházením vhodných biotopů. V době terestrické 

fáze ţivota některých druhů lze úspěšně procházet některé části břehů vodních toků a 

mokřiny v lesním prostředí. Sčítání jedinců můţeme provádět ze břehu i procházením 

vodního toku namátkově, liniově či po transektech. Pro sčítání čolků je nejvhodnější 

vyrazit ve večerních hodinách s baterkou. Pro všechna pozorování vizuální platí, ţe musí 

být provedena minimálně dvakrát za sezónu (Vojar J., 2007). 
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  Někteří pozorovatelé pouţívají metody invazivní a to např. takovým způsobem, ţe 

odchyceným jedincům odstřihávají části končetin. Na VŠB- TUO se ale tyto metody 

nepouţívají a proto se zmiňuji hlavně o metodách neinvazivních (Vojar J., 2007). 

 

Umělé úkryty 

 Při zjišťování druhové pestrosti si můţeme také v dané lokalitě pomoc tím, ţe do 

terénu umístíme předměty, které mohou poslouţit jako umělé úkryty. Mohou být umístěny 

jak v oblasti břehové tak vodní. Umístěny by ale měly být minimálně 24 hodin předem. 

Předměty by neměly mít příliš malé otvory, aby v nich obojţivelníci neuvízli a nezahynuli. 

Úkryty umístěné na souši vyuţívají s oblibou ropuchy, čolci, ale i někteří plazi. Při pouţití 

těchto předmětů je nutné je následně odklidit a vést si evidenci, pro případ, ţe bychom na 

některý materiál zapomněli (Vojar J., 2007). 

 

Odposlech hlasových projevů 

 Sčítání pomocí odposlechu se provádí u druhů, které se vyznačují svými hlasovými 

projevy. Výsledkem je počet vokalizujících samců, které se dá také vyprovokovat 

nahrávkou ţabích hlasů. Mezi druhy s výrazným hlasovým projevem patří např. kuňka, 

rosnička, blatnice, vodní skokani. Toto sčítání by mělo být prováděno v teplém a vlhkém 

počasí minimálně dvakrát v reprodukčním období. Můţeme provádět sčítání ve dne, ale 

vzhledem k většině druhů jsou vhodnější večerní hodiny. Měli bychom obcházet břehy a 

zastavovat se na jednotlivých kontrolních místech přibliţně na 5 minut. Důleţitý je vítr, 

který by k nám mohl donést hlasy z větší vzdálenosti a klamat tak naše údaje. Pokud 

bychom chtěli výsledky porovnat, museli bychom pouţít vţdy stejné schéma sledování a to 

dobu a délku sčítání, vzdálenost kontrolních míst, sledované linie a nahrávky. Opět je 

nezbytné všechny údaje z terénu důkladně poznamenat (Mikátová B., Vlašín M., 1998). 

 

 

 

Metody odchytu jedinců 

 Metody odchytu jsou různé a zvolí se podle zaměření práce (poţadovaných výsledků), 

biotopu a vývojového stádia jedince (Mikátová B. a Vlašín M., 1998). 
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Padací pasti a zábrany 

 Při této metodě je principem rozmístit po biotopu zábrany a do okrajů nastraţit zemní 

pasti. Jsou to nádoby, které jsou schopné zachytit většinu migrujících obojţivelníků, aţ na 

vodní skokany u kterých se doporučuje zkombinovat metody vizuální a poslechové. 

Výsledkem této metody je absolutní počet jedinců popřípadě přepočtený na jednotku 

plochy či objemu nádrţe. Pasti a zábrany se také umisťují do míst, kudy vedou jarní 

migrační trasy obojţivelníků, např. v blízkosti silnic. Nevýhodou při této metodě můţe být 

zachycení nebo také usmrcení jiných ţivočichů, např. drobných savců. Při mapování je tato 

metoda nevhodná. Výhodou je bezpečné zachycení i jiných ţivočichů, které jinak 

sledování unikají. I zde je důleţitá evidence údajů, jako např. druh pohlaví, deformace, 

koţní rohovatění. Záznam by měl být veden odděleně podle druhu ţivočicha a dne 

odchytu. Při takovýchto metodách odchytu se musí dbát na časté kontroly, aby 

nedocházelo ke zbytečnému úhynu ţivočichů nebo vystavení stresu (Vojar J., 2007). 

 

 

Obrázek 18: Zábrany u vozovky (Maštěra J., 

2003), (www.amphibia.webzdarma.cz). 

 

 

Obrázek 19: Umístění padací pasti vzhledem 

k záchytné bariéře (Mikátová B., Vlašín M., 

1998). 

 

 

Odchyt do rukou 

 Pouţívá se především v suchozemské fázi ţivota. Sběr je moţný provádět náhodně 

nebo na předem určených plochách. Vyuţití této metody je vhodné pro pomaleji se 

pohybující druhy obojţivelníků, jako je např. mlok skvrnitý. Manipulace musí být šetrná a 
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s mokrýma rukama, aby nedošlo k narušení slizové vrstvy pokoţky. Zejména po 

manipulaci s ropuchou nebo mlokem je důleţité opláchnutí rukou (Vojar J., 2007). 

 

 

 

Sítě a podběráky 

 Tímto stylem můţeme odchytávat jak ze břehů, tak i při procházení vodní plochou, 

záleţí ale na hloubce a velikosti plochy. Tato metoda se nejčastěji pouţívá při 

matematických odhadech velikosti populace. Podle rozměru odchytávaných ţivočichů se 

volí velikost ok. Pro malé druhy čolků a jejich vývojová stádia pouţíváme sítě s oky max. 

2-3 mm v průměru, pro dospělé jedince ţab 5-10mm. Sítě a podběráky většinou pouţívané 

sportovními rybáři nejsou vhodné svým tvarem a pevností materiálu. Musíme si uvědomit, 

ţe při procházení nádrţe můţeme obojţivelníky poškodit jak vířením různých 

kontaminantů, tak přímým kontaktem. Tato metoda není vhodná při zkoumání lokality 

s výskytem larev čolků jakéhokoliv stáří, stejně tak v období, kdy se čolci rozmnoţují. 

Mohli bychom narušit jejich svatební tanec a následný vývoj vajec. Při porovnávání 

výsledků je nutné dodrţet stejnou intenzitu odchytu vyjádřenou časem a počtem prolovení 

podběráku (Vojar J., 2007). 

 

Stanovení velikosti populace 

 Absolutní početnost: na základě přímého spočtení, kde je výsledkem počet jedinců na 

jednotku plochy nebo objemu nádrţe. Těchto výsledků získáme pouze při dokonalém 

ohrazení biotopu či vychytáním všech zvířat v nádrţi pomocí podběráku.  

Relativní početnost: dána počtem ţivočichů na jednotku délky liniových zábran, počtem 

prolovení podběrákem, délkou pozorované břehové linie, dobou sledování atp. 

Přímé metody: vychytání všech jedinců, značkování a zpětný odchyt 

Nepřímé metody: počítání jednotlivých snůšek 

Odhad početnosti populace: na základě matematických předpokladů 

Metoda Petersena: pro odhad stačí pouze dvě návštěvy lokality 

Metoda Schnabelová: nádrţ prolovujeme v časových odstupech, minimálně třikrát.  
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-Společná podmínka pro uţití těchto je tzv. uzavřená populace. - Velikost populace by 

neměla být při odchytu ovlivňována migrací. Ve většině případů to nebývá dodrţeno a 

výsledky jsou zkreslené. Reálnější je model otevřené populace. – Odhad by se provedl 

metodou Joly- Sebera, která s migrací jedinců počítá. Metoda je náročnější na značení 

jedinců i na zrpacování výsledků. Při značení se kaţdý ţivočich musí označit jiným 

způsobem (Vojar J., 2007). 

 

Značení jedinců 

 Existuje mnoho druhů značení obojţivelníků, ale ţádný nesplňuje všechny kladené 

poţadavky. Výjimkou je pouze šetrná identifikace pomocí nákresů a fotografií. Podmínkou 

je samozřejmě specifické zbarvení jedince. Musíme si uvědomit, ţe i zdánlivě neškodné 

označení jedince, např. bavlnkou jej můţe ohrozit, kdyby se s ní zachytil o vegetaci. 

Obojţivelníky je moţno označit pouze při udělení výjimky a to v souvislosti s právním 

předpisem (Vojar J., 2007). 

 

 

5.5. Obojživelníci vyskytující se v širším okolí studijních ploch 

 

Kuňky (čeleď kuňkovití- Discoglossidae) 

 Hlavu mají mírně klenutou nebo plochou. Oči se zlatohnědou duhovkou s bronzovým 

tečkováním mají kuňky vystouplé. Zřítelnice má tvar srdíčka, trojúhelníku nebo kapky. 

Ušní otvor není vidět. Na prvním, druhém a někdy i na třetím prstu se u samců vytvořily 

jedna aţ tři melaninové skvrny. Od prvního prstu aţ po loketní kloub mají melaninovou 

skvrnu protáhlou a v době páření, kdy jsou zduřelé, se jim říká pářící mozoly. Za hlavou na 

hřbetní části mají plasticky vystupující ováné skvrny (Zwach I., 2009). 

 Společným znakem je tzv. ,,kuňčí reflex´´. Jedná se o specifické prohnutí těla, kdy se 

odhalí pestré zbarvení břicha. Je to obranný reflex, kdy se na protivníkovi ukazuje své 

pestré zbarvení a zastrašuje ho. Pulci jsou většinou samotáři, rádi se vyhřívají a zahrabávají 

do bahna (Zwach I., 2009). 
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Obrázek 20: Kuňka ţlutobřichá (Konečný L., 

2005), (www.biolib.cz/cz). 

 

 

Obrázek 21: Kuňka obecná (Anděra  M., 2007), 

(www.naturfoto.cz). 

 

 

 

Kuňka ţlutobřichá ( Bombina variegata, Linnaeus 1758)   

 Patří mezi drobné ţáby dosahující velikosti okolo 4,5 aţ 5,2 cm. Její tělo je štíhlé a 

poměrně malé. Na hřbetě má mnoho bradavic, které v období páření působí jako pichlavé. 

Samčí volání není tak hlasité, protoţe nemají vyvinutý hrdelní rezonátor Jejich hlas ,,ung- 

ung.´´má rychlou frekvenci (aţ 40 krát za minutu) (Grüber U., 1990). 

 Tělo je zbarveno šedě, hnědě aţ hnědoţlutě, hnědočerně aţ černě. Břicho nebývá 

zbarveno nijak výrazně. Na bělošedém aţ namodralém podkladu velké bílé aţ oranţové 

skvrny. Na těchto skvrnách jsou bílé krouţky někdy s tečkou uprostřed.  

 Zimují v mokřadech, pařezech a starých stromech (Zwach I., 2009). 

 

Kuňka obecná (Bombina bombina, Linnaeus 1761) 

 Kuňka ţlutobřichá je podhorská aţ horská ţába, ale ţije také v pahorkatinách, na 

vrchovinách a zahlédneme ji i v níţinách. Vyhovují ji střední a vyšší polohy od 350 do 800 

metrů. Nejvýše se vyskytují v Beskydech v 1050 metrech na Pustevnách. Nejníţe poloţená 

oblast výskytu je na Bohumínsku  ve výšce 200 m n. m. (Zwach I., 2009). 

 Kuňka obecná se vyskytuje převáţně v oblastech do 300 m n. m. Obývá hlavně níţiny, 

vrchoviny a pahorkatiny společně s kuňkou ţlutobřichou. Zimuje jen ve vodě, a protoţe je 

i po celý rok závislá na vodních lokalitách. Vybírá si hlavně teplé stojaté vody, které jsou 

prohřát sluncem a zarostlé vegetací. Vajíčka klade ve svazcích po 20- 40 kusech a 
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přichytává je k vodním rostlinám (Zwach I., 2009). Vajíčka klade ve svazcích po 20- 40 

kusech a přichytává je k vodním rostlinám (Grüber U., 1990). 

 

Pozn. k oběma druhům rodu Bombina:  

    Na úpatí karpatského systému (přechodná zóna mezi českým a podkarpatským úsekem 

provincie listnatých lesů) se stýká Bombina variegata s Bombina bombina a dochází zde k 

její hybridizaci. Hybridní zóna má šířku 5 - 10 km a délku 3 000 - 4 000 km. V oblasti 

kontaktu obou druhů kuněk dochází k překrývání variability jejich morfologických znaků, 

coţ znemoţňuje identifikaci obou druhů i jejich hybridů. Je nutno konstatovat, ţe 

zkoumané území leţí ve směru východ - západ přímo ve středu této kontaktní zóny 

(Stalmach J., 2001). 

    Řada odborníků dokládá, ţe k nejdramatičtějšímu poklesu početnosti populací došlo 

právě v oblastech vzájemného kontaktu obou druhů, kde navíc často vymizely hybridní 

populace na straně druhu Bombina bombina. Tito odborníci dále zdůrazňují, ţe priorita by 

měla být věnována ochraně území s výskytem hybridních populací (Stalmach J., 2001). 

 

 

Ropucha obecná (Bufo bufo, Linnaeus 1758) 

 Ropucha je ţába, která se na našem území vyskytuje nejčastěji, protoţe její výskyt je 

po celém území ČR. Má ráda stín a vlhko, protoţe je to původně ţába lesní. Není závislá 

na vodním prostředí tak, jako jiné druhy ţab a doţívá se věku 25 aţ 30 let. Samci dorůstají 

velikosti od 6,2 do 9,6 cm, samice od 7,6 do 14,6 cm. Hlavu mají mírně zašpičatělou a 

z profilu hranatou. Oči se světloţlutou aţ hnědoţlutou duhovkou mívají vystouplé. U 

většiny jedinců se přes duhovku táhne vodorovný nevýrazný pruh. Zlatavý lem na rozhraní 

duhovky a zřítelnice je znatelný jen někdy u velmi mladých jedinců. Za očima jsou jedové 

ţlázy (parotidy), které jsou vystouplé a oblé nebo jen málo shora zploštělé. Ušní bubínky 

bývají dobře viditelné a jsou kryty vnějším bubínkem. Přestoţe samci skřehotají na 

hladině, tento druh nemá vyvinutý rezonátor. Na hřbetě jim vyrůstají bradavice, které 

někteří samci mívají v řadách. Kůţe je zvrásněná, přesto velmi jemná a příjemná na dotek. 

Končetiny jsou krátké, přední sloupovité a zadní přizpůsobeny ke skokům. Z malých 

ploutevních lemů na končetinách vyplývá, ţe jsou spíš suchozemskými tvory, kteří jsou ve 
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vodě jen především kvůli rozmnoţování. Břišní část jejich těla je hnědá, našedlá aţ 

narůţovělá s tmavým mramorováním. Zbarvení hřbetu je většinou monotónní, ţlutohnědé 

přes červenohnědou aţ po zelenohnědou (Zwach I., 2009). 

 

 

Obrázek 22: Ropucha obecná 1 (Anděra M., 

2007), (www.naturfoto.cz). 

 

Obrázek 23: Ropucha obecná 2 (Krásenský P., 

2007), (www.naturfoto.cz).

  

Chování  

 Ropucha zimuje na souši, přeţila by i zalitá vodou, pokud by byla v zámrzné hloubce. 

Probouzí se v období března aţ dubna a ne dlouho na to se páří. Ráda se schovává ve 

ztrouchnivělém stromu, nebo pařezu a v půdě bohaté na rozpadající se organické zbytky 

rostlin. Na místa páření se ropuchy vydávají hromadně i jednotlivě a v některých letech se 

u nich opakují tzv. náhradní snůšky, které bývají v období května ( Zwach I., 2009)Samice 

klade vajíčka ve dbou páscích, které přichytává na rostliny (Malý B., 2001). Nejprve na 

místa páření přichází samci a upozorňují svým voláním na příchod samic. Zní to jako ,,kró- 

kró anebo kruó- kruó´´. Ropuchy obecné se převáţně ţiví ţíţalami, slimáky, pavouky, 

brouky a mnohonoţkami. Někdy také chytí včelu (Malý B., 2001). Potravu chytá svým 

vychlípitelným jazykem. Větší jedinci jsou schopni ulovit i menší hlodavce a jejich 

mláďata. V létě vylézá v podvečer, v noci a i za deště (Zwach I., 2009). 

 

Nároky na prostředí 

 Obývají především listnaté lesy, v jehličnatých krajinách se vyskytují jen málo. Mezi 

jejich oblíbené lokality však patří lidské zahrady (synantropní výskyt) a tak můţeme říci, 

ţe se vyskytují v podstatě všude (Zwach I., 2009). 
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Ropucha zelená (Pseudepidalea viridis, Laurentus 1768)  

 Je to vysloveně stepní, suchomilný a teplomilný druh středozemního původu a podle 

toho se i tak chová. Ze všech našich druhů je nejvíce odolní proti teplu a suchu. Doţívá se 

15- 18 roku ţivota. Samci dorůstají 5,2 aţ 7,6 cm a samice 6,4 aţ 9,3 cm. Tělo mívají 

hranatější a hlavu ostře řezanou. Oči se ţlutozelenou aţ namodralou duhovkou mají málo 

vystouplé. Na tomto podkladu mohou být zlaté, ţluté černé aţ červené čárky a linky. Na 

hranici duhovky a zřítelnice mají zlatý prouţek. Taktéţ jako předchozí druh mají za očima 

parotidy (aţ růţově zbarvené) a uši kryty ušním bubínkem. Samci mají dobře slyšitelný 

hlasový projev díky vyvinutému rezonátoru, ne však příliš silný. Bradavice jsou 

rozmístěny nepravidelně po povrchu těla (Zwach I., 2009). 

 Končetiny mají krátké, přesto přizpůsobené ke skoku. Malé ploutevní lemy jsou 

znakem pobytu ve vodním prostředí hlavně při rozmnoţování. Hřbetní část u samic je 

výraznější neţ u samců. Samice mávají kontrastní skvrny a samci jsou spíše hnědočerní aţ 

olivově zelení. Podkladem zbarvení je bělavá, šedobílá a světle béţová barva. Bradavičky 

mohou být na vrcholu rezavé aţ cihlově červené s rohovinovým ostnem (Zwach I., 2009). 

 Ropucha zelené má bělavě, šedobíle aţ světle šedě zbarveno břicho s červenými aţ 

olivově zelenými skvrnami. Šedohnědě aţ rezavě jsou zbarveny konečky prstů a i jejich 

spodní části kloubů (Zwach I., 2009). 

 

 

 

Obrázek 24: Ropucha zelená 1 (Bohdal  J., 

2006), (www.naturfoto.cz). 

 

Obrázek 25: Ropuchá zelená 2 

(Mařík J., 1995), (www.biolib.cz). 
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Chování  

 Probouzení probíhá v dubnu a někdy jiţ v březnu. Krátce na to se páří. Samci ropuch 

zelených mají aţ zvonivý hlasový projev, protoţe je silně zesílen vyvinutým hrdelním 

rezonátorem. Zní to jako nepřerušované a stoupající ,,crrrííííííííííííííííííí´´. Samci si hlasem 

vyznačují i své teritorium, které ale nijak nebrání. Samičky si vyvolí svého partnera podle 

nejsilnějšího hlasu (Zwach I., 2009). 

 Páření probíhá na vodních plochách, tůních, ale i trvalých kaluţích. Tento druh dělá 

hodně škody na silnicích či staveništích, protoţe na něj nepomůţou ani zábrany. Patří mezi 

nejvíce vytrvalý druh a dobře skákavý. Skáče výjimečným dvojsklem a je dobrý také 

v hrabání a přelézání překáţek (Zwach I., 2009). 

 Potravu loví převáţné v noci, protoţe to jsou noční ţivočichové (Zwach I., 2009). 

 Můţeme ji často zahlédnout, jak v noci u pouličního osvětlení loví mouchy (O´Shea M., 

Halliday T., 2001). Pokud jsou ale některé samice nezadané a nevykladené, samci o ně 

stále usilují a jsou aktivní i celý den. Na konci léta vychází na lov i ve dne a za deště a 

někdy zůstávají aktivní i přes zimu (Zwach I., 2009). 

 Jako denní i zimní úkryty vyuţívají přirozené úkryty, lidská sídla i sídliště. Jako 

potravu si loví pavouky, hmyz a ţíţaly (Zwach I., 2009). 

 

 Nároky na prostředí 

 Vyskytuje se po celém našem území od 540 aţ do 550 m, ojediněle v 750m n. m. 

Ideální je pro ni otevřená oblast s minimem zastiňujících stromů. Nevadí jí skály, ale 

vyhýbá se lesním a chladným lokalitám. Obsazuje rybníky, nádrţe, periodické tůně a 

kaluţe. Protoţe má ráda teplo, do chladných vod by vajíčka nenakladla. Optimální teploty 

pro vajíčka jsou od 20 do 35 stupňů (Zwach I., 2009). 

 

Rosnička zelená (Hyla arborea, Linnaeus 1758) 

 Rosnička se pro svůj vzhled stala velmi oblíbenou ţábou. Doţívá se 12 aţ 15 let.  

Samci dosahují velikosti od 2,7 do 4,2 cm a samice od 3,2 do 4,8 cm (Zwach I., 2009). 
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 Tělo je štíhlé a zploštělé, kromě skřehotajících samců a nevykladených samic. Hlava 

je shora i zdola zploštělá a přední část je tupě zakončená (Zwach I., 2009). 

 Oči mají vystouplé, duhovka je hnědá se zlatými tečkami a ţilkami někdy také 

s podélným prouţkem (Zwach I., 2009). 

 Zřítelnice je oválná a zploštělá. Za okem mají ušní bubínek zbarvený do bronzově 

hněda. U samců se vyskytuje na hrdle zřasený rezonanční měchýř, který při skřehotání 

nafukují tak, ţe přes něj často nejsou ani vidět (Zwach I., 2009). 

 Hřbet je hladký, drobně zrnitý s vystouplými hrboly na pánvích. Břicho je jemně 

zrnité. Rosničky jsou dobrými skokany, ale také výborně šplhají. Jsou schopny šplhat po 

rostlinách, ale nedělá jim problém ani tak hladký povrch jako je např. sklo. Zbarvení těla 

mají obvykle zelené, travnatě zelené, hnědozelené aţ šedobílé. Můţou však být také šedě 

skvrnití nebo šedostříbrní. Občas se mohou vyskytnout jedinci bílí nebo černí. Od nosního 

otvoru přes oko se jim táhne tmavý prouţek, který se postupně rozšiřuje a vede aţ 

k zadním končetinám, kde vytváří drobnou kličku. Tento prouţek je lemován shora 

šedobílou a šedohnědou barvou a zespodu matně šedohnědě. Hrdelní oblast samců je 

zbarvena ţlutozeleně aţ ţlutooranţově. Oblast prstů s přísavkami a spodní části nohou jsou 

oranţové aţ červené. Břišní část je bílá, našedlá aţ narůţovělá vţdy se světlou granulací 

pokoţky. Samice mají hrdlo bílé a u samců přechází aţ v jantarovou barvu. Rosničky jsou 

schopny měnit svůj vzhled a přizpůsobit se tak teplotě a zbarvené okolí. Jedná se o pouze 

dočasnou změnu spouštěnou na základě optických vjemů hormonem intermedinem (Zwach 

I., 2009). 

 

 

 

Obrázek 26: Rosnička zelená 1 (Prosický O., 

2008), (www.naturephoto.cz). 

 
 

Obrázek 27: Rosnička zelená 2 ( Anděra M., 

2005), (www.naturfoto.cz).
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 Chování 

 Rosničky zimují v jamkách v zemi nebo pod kořeny stromů (Gibbon Ch., 2007). 

Doba jejich probuzení je mezi březnem a dubnem a k páření dochází v květnu a ojediněle 

v červnu. Přes jaro a léto se samci hlasitě ozývají. Jejich silný hlas zní asi takto: ,,kre- ke-

ke- kekekekekekeke´´. Samice klade vajíčka do opravdu malých kulovitých shluků, 

výjimečně jednotlivě. Vajíčka jsou kladeny pod povrch hladiny, aby se přichytila na 

některou z vodních rostlin. Zadní končetiny jsou dlouhé, a proto jsou výborně 

přizpůsobeny ke skokům za potravou a ke šplhání, takţe snadno překonávají překáţky. 

Pohybují se i ve větších výškách, jako jsou koruny stromů. Ráda se sluní a snese i teploty 

okolo 50 °C. K večeru i ráno se ţáby přesunují na zem, kde loví jiný druh hmyzu, neţ 

v korunách stromů. Rosničky se ţiví i hmyzem létavým a to díky přesně cílenému skoku a 

otevření tlamky. Nejvýše pro potravu vyskočí aţ 60- 85 cm. Kdyţ se ale pohybuje mezi 

větvemi, její skoky mohou dosáhnout aţ 2 metrů (Zwach I., 2009). 

 

 

 

Nároky na prostředí 

 Vyskytují se téměř všude na našem území aţ na vyšší horské oblasti. Samice klade 

vajíčka pouze do prohřátých vod s mělkým dnem a vodními rostlinami (Zwach I., 2009). 

 Vyskytují se v níţinách od 500 do 650 m n. m. a výjimečně v 750 metrech. Vhodnou 

krajinou jsou pro ni vodní plochy s dostatkem vlhkosti. Rozmnoţují se v rybnících, 

zatopených lomech a lučních tůních. Mimo dobu zimování a mnoţení se zdrţují v keřích a 

na stromech, ale můţeme zahlédnout i v rákosu (Zwach I., 2009). 

 

Skokan hnědý (Rana temporaria, Linnaeus 1758) 

 Patří mezi naše nejběţnější ţáby, původem je ţába lesní a neoblíbila si smrčiny a bory. 

Doţívá se 18 aţ 25 let.  Je to druh, který se umí výborně přizpůsobovat změnám v krajině a 

díky lidskému vlivu se můţe vyskytovat i v jeho neoblíbených smrčinách a borech. 

Přizpůsobení tohoto charakteru prostřednictvím ekoforem je tak přesné, ţe ať nalezneme 

skokana hnědého kdekoli v areálu jeho výskytu, a bude-li stanoviště shodné, pak si budou 

jedinci velmi podobní. Samci dorůstají velikosti 4,8 - 8,6 a samice 6,4 - 10,8. Skokan 
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hnědý má zašpičatělou a zaoblenou, oči jsou málo vystouplé nebo vystouplé a spánkovou 

skvrnu mají světlou nebo tmavou. Při teplých dnech můţe být tato skvrna scházet. 

Rezonátor je u samců vyvinutý málo (Zwach I., 2009).   

 Přední končetiny mají dospělí samci mnohem silnější neţ samice (O´Shea M., 

Halliday T., 2001). 

 Tělo mívají tvarováno různě, bývá ploché, hranaté s nevýraznými pánevními hrboly a 

málo vystouplýma očima po jedince mohutné a velkou hlavou a nápadnými pánevními 

hrboly, či jedince s ostrým čenichem a tmavou spánkovou skvrnou. Pokud se jedinec 

pohybuje v kyselém prostředí, platí pro něj, ţe čím více kyselé prostředí, tím má jedinec 

drobnější kostru a hlava je delší neţ širší (Zwach I., 2009). 

 Kdyţ je prostředí suché, kostra dosáhne střední velikosti, zbarvení bude světlé, hlava 

zaoblená a čenich obloukovitý.  Pokud by se vyskytovali v prostředí, které by bylo bohaté 

na vápník, tělo by bylo mohutné a hlava širší neţ delší (Zwach I., 2009). 

 Zbarvení tohoto druhu můţe být rozsáhlé. Od pískové barvy přes zelenohnědou aţ po 

černou s namodralým odstínem. V ţelezité vodě se pokoţka můţe zbarvit aţ do téměř 

červena (Zwach I., 2009). 

 Břicho je bělavé, naţloutlé aţ cihlově červené se ţlutočerveným mramorováním. U 

samic se objevuje na hrdle, i kdyţ ve světlejším odstínu. U samců je hrdlo bílé aţ 

namodralé (Zwach I., 2009).

 

 

Obrázek 28: Skokan hnědý 1 (Ševčík J., 2006), 

(www.naturfoto.cz). 

 

 

 

Obrázek 29: Skokan hnědý 2 (Vogeltanz J., 

2009), (www.fotogalerie.hunting-shop.cz).

 

http://fotogalerie.hunting-shop.cz/autor/Jaroslav/
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 Chování  

 Skokan hnědý zimuje na souši i ve vodě (Zwach I., 2009).  

 U skokana hnědého zimuje v nádrţi jen několik samců a samice vyhledávají úkryty 

spíše a souši (Zavadil V., 1986).  

Voda můţe být stojatá i tekoucí, pokud se zdrţuje v hloubce, která nezamrzá a promrzne 

aţ na dno, hrozí mu smrt. Probouzí se v březnu aţ dubnu. Cesty na jarní shromaţdiště se 

podnikají hromadně nebo jednotlivě. Samičky si většinou vyberou samce uţ po cestě, ale 

dochází k výběru také aţ na místě, protoţe samice vylézají cca 3 - 5 dní po tom, co se 

probudí samci (Zwach I., 2009).  

 Páření trvá dva aţ tři dny (O´Shea M., Halliday T., 2001).  

 U samců není vyvinutý rezonátor, takţe jejich volání je slyšet jen na desítky metrů a je 

slabé. Zní asi jako: ,, kuorrrrrrr- kuorrrrrr´´. Kdyţ samice vykladou vajíčka v chladnějším 

období, můţe se stát, ţe přes noc zamrznou v ledu. Nemělo by to ale nějak narušit jejich 

vývoj, moţná jen trošku zpomalit. Vajíčka kladou ve velkých chomáčcích těsně vedle sebe 

(Zavadil V., 1986).  

 Mimo období páření se zdrţují v listnatých lesích a mokrých lukách. Kdyţ je populace  

Často bývá zaměňován za skokana ostronosého, protoţe v niţších polohách se oba tyto 

druhy vyskytují na stejných stanovištích. V létě vylézají ve večerních hodinách a při dešti 

(Zwach I., 2009). 

 Ţiví se drobnými bezobratlovci ţivočichy, slimáky a členovci. Patří mezi dobré 

skokany, ve stresu jsou schopni vyskočit do výšky aţ 55 cm (Zwach I., 2009). 

 

 

Nároky na prostředí  

  Obývá většinu našeho území. Vyhýbá se jen některým níţinným oblastem a 

místům s vysokou nadmořskou výškou. Najedeme ho od níţin aţ do 1400 m n. m. 

Vyhledává mokřadní stanoviště, prameniště podmáčené i suché louky. Rozmnoţování 
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probíhá v tůních, poţárních nádrţích i kaluţích s delší periodou zavodnění (Zwach I., 

2009). 

 

Skokan skřehotavý (Rana arvalis, Nilsson 1842)  

 Povaţuje se za nejvzácnějšího skokana a patří mezi naše nejohroţenější obratlovce. Je 

to způsobeno tím, ţe je závislý na specifickém území s dostatkem čisté celoroční vody, 

půdy a luţních lesích s vhodnými tůněmi. Samci dosahují velikosti od 4,2 do 6,6 cm a 

samice od 6,4 do 8,3. Skokan ostronosý bývá často zaměňován se skokanem hnědým a 

občas také se skokanem štíhlým kvůli jejich zbarvení (Zwach I., 2009). 

 Hlava je z pohledu shora i z profilu výrazně zašpičatělá a na hrdle mají samci málo 

vyvinuté rezonanční měchýřky, které jsou viditelnější u starších jedinců. Oči se zlatavou 

duhovkou jsou vystouplé. Po stranách hlavy je viditelná tmavohnědá aţ hnědočerná 

spánková skvrna. Vnější ušní bubínek je přiblíţený více k očím. Jejich zbarvení bývá 

kontrastnější podle ročního období. Zajímavý je u nich viditelný patní hrbol na zadních 

končetinách, který ale při určování není podmínkou (Zwach I., 2009). 

 Běţně se zbarvují do pískové barvy přes ţlutohnědou aţ černohnědou. Občas se objeví 

i pruhovaná forma (Zwach I., 2009). 

 Obzvláště zajímavé je u samečků zbarvení do modra, ke kterému dochází při páření. I 

několik dní poté se u nich můţe objevit namodralý odstín, kdyţ na ně zasvítí slunce. 

(Zwach I., 2009).

 

 

Obrázek 30: Skokan skřehotavý 1 (Konečný L., 

2003), (www.biolib.cz). 

 

 

Obrázek 31: Skokan skřehotavý 2 (Lukáš 

Konečný L., 2004), (www.biolib.cz) 
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Chování  

 Zimuje na souši v dobře zvodněných trasách často se skokany štíhlými, hnědými a 

rosničkami. Probouzí se v březnu někdy aţ začátkem dubna a krátce na to se páří (Zwach 

I., 2009).  

 Samice naklade aţ 1000 vajíček, které ve shlucích klesají dolů (Diesener G., Reichholf 

J., 1986). Pulci mohou přezimovat ve vodě a pak dorůstají do obrovských rozměrů 

(O´Shea M., Halliday T., 2001). 

  Hlasový projev skokana připomíná probublání vody slámkou. Při cestě na 

rozmnoţiště si samice mohou najít samce, ale dochází k tomu také aţ na místě, protoţe 

samice vylézají cca 3-5 dnů po samcích. V létě vylézají jen ve večerních hodinách, při 

dešti a po něm (Zwach I., 2009). 

 Ţiví se slimáky, brouky a členovci a ve stresové situaci dokáţe vyskočit do výšky aţ 

60 cm. Velmi snadno propadnou hysterickým záchvatům při stresových situacích, 

dostanou se při tom do stavu nehybnosti a jsou schopni jen naříkat. Po chvíli tento stav 

opadne a jsou opět schopni pohybu (Zwach I., 2009). 

 

Nároky na prostředí  

 Ţije převáţně v níţinách, ve středních polohách a pahorkatinách. Vyhledává vlhké 

háje, listnaté lesy a spíše otevřené prostory. Při dešti rád loví na svaţitých místech. 

Rozlišujeme dva poddruhy a to ,,severní´´ a ,,Wolterstorffův´´. Rozpětí výskytu skokana 

skřehotavého je od níţin do 550m n. m. a výše jen ojediněle. Oblasti jeho výskytu jsou 

především zastíněné mokřady, luţní lesy a prameniště (Zwach I., 2009). 

 

 Skokan zelený (Rana klepton esculenta, Linnaeus 1758)  

 Skokan zelený není přímo druh, ale zachází se tak s ním. Doţívá se 20 aţ 25 let. Svým 

vzhledem a vlastnostmi je mezi skokanem krátkonohým a skřehotavým. Patří mezi malé aţ 

středně velké ţáby, samci dorůstají 6,2 aţ 7,6 cm a samice 6,6 aţ 10,4 cm. Tělo mají štíhlé, 

ale mohutné a hlava je zaoblená aţ trošku do špičata. Oči jsou vystouplé. Na hřbetních 

stranách mají vystouplé koţní listy, v době mnoţení u samců nenápadné. Duhovka je 
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zbarvena hnědoţlutě a u samic ţlutohnědě. V koutcích tlamy mají samci bělošedé 

rezonanční měchýřky, které nafukují. Pánevní hrboly jsou znatelné (Zwach I., 2009). 

 Samice mají zeleně zbarvený hřbet a vţdy hnědě pruhované končetiny. Samci i samice 

jsou v době léta a podzimu zbarveni ţlutozeleně a modrozeleně, coţ je způsobeno teplotou. 

Po celém hřbetě mají skvrny, které se směrem od hlavy zvětšují a jsou hustěji rozmístěné. 

Po zádech se jim táhne ţlutozelený aţ zelený pruh. Břišní část je bělavá aţ šedě 

mramorovaná. Protoţe je to hybrid, je popis jeho těla velmi sloţitý a v podstatě není 

moţné jej přesně charakterizovat (Zwach I., 2009). 

 

 

Obrázek 32: Skokan zelený 1 (Bohdal J., 2006), 

(www.naturfoto.cz). 

 

 

Obrázek 33: Skokan zelený 2 (Jiří Bohdal J., 

2006), (www.naturfoto.cz). 

 

 

Chování  

 Skokan zelený přezimuje jak na souši, tak i ve vodě. Vylézá sice uţ v dubnu, ale 

páření probíhá aţ v květnu. K výběru partnera dochází aţ na rozmnoţišti, protoţe tahy 

probíhají individuálně. Protoţe se nejedná a přímý druh, jsou často viděni při pokusu o 

kříţení. Samice bývá skokan skřehotavý a samec skokan krátkonohý nebo zelený (Zwach 

I., 2009). Proto se zkráceně řecky nazývá klepton (Gibbon Ch., 2005). Samice klade 2000 

aţ 3000vajíček v několika shlucích pod sebou (Vlastimil Baruš et al., 1989). 

 Skokan zelený se rád vyhřívá se slunci protoţe, protoţe je heliofilní ,,druh´´. Ţiví se 

hlavně brouky a členovci. Ve stresu doskočí téměř 100 cm daleko díky končetinám 

přizpůsobeným ke skoku (Zwach I., 2009). 
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Nároky na prostředí  

 Po celý rok se pohybuje u vody nebo v její blízkosti. Je níţinný typ, ale vystoupí 

někdy i do nadmořské výšky 600 m (Zwach I., 2009). 

 Nalezneme jej v tůních a rybnících. Vyskytuje se pohromadě alespoň s jedním 

,,rodičovským ´´druhem, respektuje jejich poţadavky na prostředí, ale raději si vybírá 

přechodná místa (Zwach I., 2009). 

 

 

 

V Ostravské pánvi se také vyskytují druhy čolků:  

 

Čolek velký (Triturus cristatus,  Laurenti 1768) 

 Patří mezi nejrozšířenější čolky, dorůstá velikosti 10,6- 20,2cm . Doţívá se 18-15 let. 

Končetiny mají silné, přední část hlavy je zaoblená. Hřbet bývá hmatně hnědý aţ 

hnědočerný. Mláďata a samice mohou mít na hřbetu oranţovou linku. Boky jsou šedavé 

s bílými a černými tečkami. Břicho má barvu bledě ţlutou. Hrdlo je šedoţluté, šedočerné a 

někdy s bílými tečkami.  Ocas mívá stejnou barvu jako část břišní. Samci mají po 

stranách v době páření nápadný aţ perleťový prouţek, který můţe být aţ namodralý. 

Pohlavní rozdíly mezi samicí a samcem jsou v kloakálním zbarvení. Samčí val je v době 

páření bělavý, ale mimo toho období má zbarvení stejně jak břicho (Zwach I., 2009). 

 

Chování 

 Probouzí se kolem března aţ dubna, ale závisí to na nadmořské výšce a oslunění. 

Páření trvá od dubna do začátku května. Samci po páření opouštějí vody a ţijí na souši, 

samičky ve vodě zůstávají po celý rok. Vajíčka nakladou samice zvlášť, jedno po druhém a 

připevní je k předmětům ve vodě. Ve vodě se ţiví hlavně larvami hmyzu a červy. 

V larválním stádiu je běţný kanibalizmus. Na souši loví zemní červy, larvy hmyzu, brouky 

(Zwach I., 2009). 
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Obrázek 34: Čolek velký 1(Trnka F., 2009), 

(www.naturabohemica.cz). 

 

Obrázek 35: Čolek velký 2 (Trnka F., 2010), 

(www.naturabohemica.cz).

 

Nároky na prostředí 

 Vyskytuje se v níţinách a pahorkatinách, kde jsou hlubší tůně, tak i prohřáté mělčiny. 

Tento druh má rád osluněné plochy a je náročný na čistotu vody. Typickým stanovištěm 

jeho výskytu jsou lomy, tůně a rybníky (Zwach I., 2009). 

 

Čolek karpatský (Triturus montandoni, Boulanger 1880) 

 Je to poměrně vzácný druh. Dosahuje velikosti 6,8 do 9,8 a samice 7,1- 10cm. Oproti 

jiným čolkům mají výrazně hrubší kůţi. Na hlavě mají tři malé rýhy směřující do jednoho 

bodu. Hrdlo působí zvrásněným a drsným vzhledem a po bocích mají nápadné hrany. 

Oběma pohlavím z konce ocasu vychází tmavé vlákénko (Zwach I., 2009). 

 V době páření se u samců objeví černě zbarvená chodidla. Hřbet je v barvách od 

pískově ţluté aţ po hnědoţlutou. V době páření mají samci na podocasním ploutevním 

lemu ţlutobílý pásek. U některých jedinců však nemusí být vyvinut. U samice se můţeme 

setkat s mramorováním, které vymezují dvě souměrně klikaté čáry (Zwach I., 2009). 

 Břicho samice je matně ţluté aţ ţlutooranţové a u samce je aţ oranţově červené. 

Kloakální val samců je matně černý (Zwach I., 2009). 
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Obrázek 36: Čolek karpatský1 (foto Konečný L., 2006).   Obrázek 37: Čolek karpatský2 (foKonečnýL.2006). 

 

Chování 

 Po skončená zimování v dubnu aţ květnu se čolek hned páří. K tomu vyhledává 

stojaté vodní plochy, jezera s bahnitým dnem. Náhradní snůšky se objevují nejpozději do 

června. Později nakladená vajíčka se metamorfují aţ následujícího roku. Samci zimují 

převáţně na souši pod velkými kameny a pod kořeny stromů. Vajíčka jsou kladena kaţdé 

zvlášť na listy vodních rostlin. Ve vodě čolek loví hlavně larvy hmyzu a červy. Na souši 

loví např. brouky a v dospělosti dokáţe ulovit i drobné obratlovce (Zwach I., 2009). 

 

Nároky na prostředí 

 Obývá převáţně místa od 450 do 1200m n. m. Většinou se vyskytuje ve stojatých 

vodách a ojediněle ho můţeme spatřit i v průtočných tůních. Ve vyšších polohách vyţaduje 

osluněné plochy a v niţších polohách spíše plochy zastíněné. Nevadí mu smrčiny a 

nejhojněji se vyskytuje na hranici buku a smrku. Vyhledává trvalé i periodické tůně. 

Samice umí přichytit vajíčka i na dno a předměty ve vodě (Zwach I., 2009). 

 

Čolek obecný (Triturus vulgaris, Linnaeus 1758)  

 Nejrozšířenější druh ocasatého obojţivelníka u nás. Samci dosahují velikosti 5,3 aţ 

11,6 a samice 8,2- 10,1cm. Doţívá se 12 aţ 15 let ţivota. Kůţe samců je jemná a hladká a 

na hlavě mohou mít tři velké podélné rýhy. V době páření mají na hřbetu silně zubatý 

ploutevní lem, který je vyvinut kolem prstů. Zbarvení hřbetu není příliš proměnlivé a je 

vţdy v rozmezí hnědé barvy. Od pískově ţluta aţ po černohnědou. Břicho samečků je 

zbarveno rozmanitě. Můţe být bělavé, béţové aţ načervenalé. Hrdlo obvykle mívají 

bělošedé s načervenalým mramorováním a šedočernými skvrnami. U samic můţe být 

břicho stejného zbarvení. Po bocích jsou oválné tečky uspořádány v příčných pruzích. 
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V období rozmnoţování jsou tyto skvrny syté. Samci v tomto období mají na spodní části 

ocasního lemu namodralý pruh s červenou skvrnou (Zwach I., 2009). 

 

Obrázek 38: Čolek obecný (Robert Hlobílek 

2006), (www.foto.2705.net). 

 
 

Obrázek 39: Čolek obecný (Robert Hlobílek 

2006), (www.foto.2705.net).

 

Chování 

 Probuzení u nich nastane v dubnu nebo uţ v březnu a páření trvá aţ do června. 

Náhradní snůšky se mohou objevovat aţ do října. Samci zimují na souši a samice přímo ve 

vodě. Rozmnoţování probíhá ve stojatých tůních. Hloubka musí mít od 5 do 60 cm. 

Vajíčka jsou kladena kaţdé zvlášť a jsou připevňována k vodním rostlinám.  Ve vodě loví 

drobné bezobratlé ţivočichy a na souši červy a drobné brouky (Zwach I., 2009). 

 

Nároky na prostředí 

  Vyskytuje se v níţinách a pahorkatinách. Smrčiny ani bory si neoblíbil, ale ani 

se jim nevyhýbá. Jeho výskyt se pohybuje od 200 do 1200 m n. m. Má rád stojaté vody, ale 

objevuje se také v tekoucích potůčcích a umělých melioračních kanálech. Podmínkou je 

dostatečná hustota bylin a bahenní usazeniny. Ve vyšších polohách se vyhřívá 

v osluněných tůních, v niţších polohách vyhledává spíše zastíněné vodní plochy (Zwach I., 

2009). 

 

5.6. Faktory ovlivňující výskyt a rozmnožování 

 Všichni naši obojţivelníci jsou svým způsobem závislí na vodě. Některé druhy 

celoročně a některé hlavně v období rozmnoţování. Ne ovšem kaţdá voda je pro ně 

vhodná. Důleţitým faktorem je její chemizmus a pH faktor. Jsou lokality, kde se 
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obojţivelníci vyskytují a mnoţí, ale přesto se jedná o oblast, která pro ně nikdy nebude 

vhodná (Mikátová B. a Vlašín M., 1998). 

 

Kvalita vody 

 Kvalita vody není jen čistota, ale také obsah ţivin a teplota atd. V dnešní době je 

mnoho vlivů, které mohou kvalitu vody ovlivnit. Jedná se o automobilovou dopravu, 

zemědělství, průmysl, energetiku a komunální odpady (Mikátová B., Vlašín M., 1998). 

 Některé ukazatele čistoty jsme sami schopni určit uţ na místě odběru, jako např. 

hodnotu pH, teplotu, dusičnany, dusitany. A laboratorní metodou poté určujeme kyslík, 

chlór, pesticidy a těţké kovy. Při určování kvality vody je ale vhodnější pouţít biologickou 

metodu. Dlouhodobý stav lokality prozradí také rostliny a ţivočichové jako jsou buchanky, 

jepice, vodní měkkýši, potápníci. Pokud je daná oblast četně druhově osídlená, je i větší 

moţnost na osídlení obojţivelníky (Mikátová B., Vlašín M., 1998). 

 

 

Hodnota pH 

 Hodnota pH je důleţitým faktorem pro obojţivelníky, protoţe na vodu jsou vázaná 

vývojová stádia všech našich druhů. U pH hodnoty si nevšímáme jen vyšších hodnot, ale 

také těch nejniţších. Mezní hodnoty jsou vyjádřeny 2 způsoby (Mikátová B. a Vlašín M., 

1998).: 

 Letální hodnoty: taková to hodnota je pro obojţivelníky smrtelná.  

 Kritická hodnota: hodnota mortality je 50%.  

 Obě hodnoty jsou závislé na dalších okolnostech. Dokonce bylo zjištěno, ţe čím více se 

larvy vyvíjí, tím roste i jejich schopnost odolávat nízkému pH. Larvy totiţ vydrţí niţší pH neţ 

embrya. A u dospělých jedinců je to tak, ţe ocasatí obojţivelníci tolerantnější k pH neţ ţáby. 

Schopnost této tolerance ale také závisí na druhu obojţivelníka, ne kaţdý druh má stejné 

nároky. Někdy také rozhoduje geografická vzdálenost mezi druhy (Mikátová B. a Vlašín M., 

1998) 

 Hodnoty jsou jen orientační, ale jisté je, ţe hodnoty niţší neţ 4,0 nejsou vyhovující. 

Nízké hodnoty pH způsobují zpomalení růstu embryí, aţ zastavení, sniţují regeneraci a 

zvyšují jejich mortalitu (Mikátová B. a Vlašín M., 1998). 
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 Nejvyšší hodnota pro obojţivelníky je okolo 9-10, ale nejvhodnější jsou neutrální aţ 

mírně kyselé (Mikátová B. a Vlašín M., 1998). 

 

Kyslík 

 Přestoţe larvy obojţivelníků dýchají ţábrami, jsou schopny přijímat i vzdušný kyslík a 

proto přeţijí i v místech, kde by ryby uhynuly (Mikátová B. a Vlašín M., 1998). 

 Po metamorfóze uţ dýchají plícemi, ale vyuţívají také dýchání koţního např. v období 

zimování pod vodou (Mikátová B. a Vlašín M., 1998). 

 

Chlór  

  Tato látka je pro larvy velmi nebezpečná protoţe naleptává jejich ţaberní epitel i při 

nízkých koncentracích. Proto to musíme mít na paměti i při krátkodobých transportech 

(Mikátová B. a Vlašín M., 1998). 

 

 

Těţké kovy 

Kadmium 

 Shromaţďuje se ve tkáních larev a sniţuje schopnost líhnutí, zpomaluje růst a můţe 

způsobit zastavení vývoje ţáber. Hranic hodnoty by neměla dosáhnout 0,03mg /l a více 

(Mikátová B. a Vlašín M., 1998). 

 

Olovo 

 Do vody dostává především automobilovou dopravou a metalurgickým odpadem. 

Kritická koncentrace je od 0,1 aţ 10 mg/l . Při akutní intoxikaci larev dojde k poškození 

ţáber (Mikátová B. a Vlašín M., 1998). 

 

Další kovy 

 Reprodukci obojţivelníků negativně ovlivňují také kovy jako nikl rtuť a chrom, které 

se jim hromadí v tkáních (Mikátová B. a Vlašín M., 1998). 
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Dusičnany 

 Pro vodní organismy jsou jedovaté jen slabě ale při koncentraci nad 1 000 mg/l jsou 

toxické. Vysoký obsah dusičnanů dokazuje kontaminaci dusíkatými hnojivy, které mohou 

způsobit hnilobný proces (Mikátová B. a Vlašín M., 1998). 

 

Dusitany 

 Koncentrace se pohybují od 0,12 do 12,2 mg/l ,ale jejich toxický účinek není zcela 

jasný. Většinou doprovázejí dusičnany a amoniak. dusík (Mikátová B. a Vlašín M., 1998). 

 

Pesticidy 

 Převáţně v 80. letech se jejich spotřeba výrazně zvýšila. Ochrana rostlin pomocí 

chemikálií zapříčinila vznik mnoha problémům (Mikátová B. a Vlašín M., 1998). 

  Mnoho druhů ţivočichům ztrácí díky pesticidům zdroje potravy a to způsobuje jejich 

populační sníţení (Mikátová B. a Vlašín M., 1998). 

 Ministerstvo zemědělství vydává v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví kaţdoročně 

publikaci Seznam registrovaných prostředků na ochranu rostlin. Jsou v něm obsaţeny 

přípravky, které se smí uvádět do oběhu na území ČR. Částí tohoto seznamu je i toxicita 

pro ryby a ostatní vodní organismy − tj. i pro obojţivelníky. Preparáty jsou zde rozděleny 

na 6 tříd: velmi slabě jedovaté, slabě jedovaté, středně jedovaté, silně jedovaté, velmi silně 

jedovaté a mimořádně jedovaté (Mikátová B. a Vlašín M., 1998). 

 

 V posledních dvou třídách jsou uvedeny tyto přípravky (Mikátová B. a Vlašín M., 

1998).: 

 Agil 100, Bifenix N, Divident 30 WS, Dual 500 EC, Furore Super, Kel−thane WP, 

Kemifan Duo, Lanirat G, Monceren 250 FS, Synfloran 48 EC, Sumialpha 5 EC, Talstar 10 

EC, Topic 80EC, Trebon 30 EC, Trebon 10 F, Trifmine 30 WP, Acenit 50 EC, Actellic 

50EC, Actellic SG, Afugan 30 EC, Andalin DC 25, Baithroid EC 050, Brestan60 WP, 

Buctril M EC, Cascade 5 EC, Consult 100 EC, Cuprotax, Decis 2.5EC, Dursban 5G, 

Evisekt S, Force 0.5 G,Hostaquick 50 EC, Kuprikol 50, Magnus 200 SC, Marshal 25 EC, 

Mavrik 2E, Mavrik 2F, Panoctine 35, Pegassus 250 SC, Reslin 25 SE, Sanmite 20WP, 

Sumilex 50 WP, Talon G. 
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 V oblastech ve kterých se obojţivelníci mnoţí, by mělo být výslovně zakázáno 

pouţívat tyto a ještě další neuvedené prostředky (Mikátová B. a Vlašín M., 1998). 

 Toxikologickými výzkumy se zjistilo, ţe tvrdé vody obohaceny vyšším mnoţstvím 

hořčíku a vápníku sniţují působení pesticidů oproti vodám měkkým. Ale i tak se pesticidy 

dostávají do těl obojţivelníků, protoţe oni sami i jejich larvy spolykají s potravou určité 

mnoţství vody pesticidy obsahující. Některé se v jejich tělech metabolicky přemění, jiné se 

kumulují. Účinků pesticidů je velmi mnoho (Mikátová B. a Vlašín M., 1998). 

 Na tělech larev se mohou projevit jako hyperaktivita, zpomalený růst a časem to 

způsobí i deformace těl pulců. Mezi nejčastější patří zakřivení páteře u ocasu a 

hydrocefalus (Mikátová B. a Vlašín M., 1998). 

 V období suchozemské fáze ţivota jsou vystaveny např. ropuchy vlivu Endosulfanu 

(Mikátová B. a Vlašín M., 1998). 

 

 

 

Další důleţitá kritéria 

 

Vegetace 

 Většina obojţivelníků při rozmnoţování uvítá vodní plochu s vodní vegetací, protoţe 

jim slouţí jako úkryt před predátory a na příbřeţní rostliny se dobře lepí nakladená vajíčka. 

To propagují hlavně rosničky, skokani vodní a blatnice. Zarůstání celé hladiny není úplně 

tak vhodné jako jen částečné (Mikátová B. a Vlašín M., 1998). 

 

Hloubka vody, oslunění a teplota 

 Tato kritéria jsou pro rozmnoţování obojţivelníků velmi důleţitá a vytváří základní 

podmínky vhodné k rozmnoţování. Některé druhy mají rády více prohřáté vody a jiné zase 

chladnější. S tím souvisí, ţe mělčí vody se prohřejí snadněji neţ hlubší. Poţadavky na 

hloubku většina druhů dodrţuje. Většina toleruje rozmezí 20-50 cm. Hloubky do 15 cm 

osídlují kuňky, od 15 do 30 cm ropuchy zelené. Ve vodách hlubších najdeme skokana 
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skřehotavého mezi 40 ti aţ 60 ti cm a blatnici skvrnitou mezi 40. aţ 100. cm hloubky 

(Mikátová B. a Vlašín M., 1998). 

 Pro druhy jako jsou: rosničky, ropuchy, kuňky je oslunění larev nezbytné pro jejich 

přeţití. Na rozdíl od toho např. pro čolky a skokany to aţ tak ţivotně důleţité není 

(Mikátová B. a Vlašín M., 1998). 

 

 

Přehled základních kritérií důleţitých pro výběr reprodukčního 

stanoviště 

+++ druh dává tomuto typu stanoviště významně přednost 

++ výhodné a prospěšné 

+ nevýznamné 

- druh stanoviště tohoto typu nevyuţívá 

 

Tabulka 2: Přehled základních kritérií důleţitých pro výběr reprodukčního stanoviště (upraveno podle 

FRÖHLICH a kol., 1987, BLAB, 1986). 

Druh                          Oslunění                Přítomnost vodních rostlin    Hloubka vody v cm 

                                                                                                       <20    30−50    >50 

  

čolek velký                  ++                                 +++                                       +++       ++ 

čolek obecný               +++                               ++                             ++       +++        + 

čolek horský                +                                   +                               ++       +++        + 

kuňka ohnivá               +++                               ++                             +++     ++          + 

kuňka žlutobřichá        ++                                 +                               +++      ++          − 

blatnice skvrnitá          +++                               +++                           +          ++         +++ 

rosnička zelená           +++                               +                               ++        +++       ++ 

ropucha obecná          ++                                 ++                             +          ++         +++ 

ropucha krátkonohá    +++                                −                              +++       −           − 

ropucha zelená            +++                               − ¨                            +++      +            − 

skokan hnědý              +                                    +                              ++       +++        + 

skokan ostronosý        ++                                  +                              +         +++        ++ 

skokan štíhlý               ++                                  +++                          ++       +++        + 

vodní skokani               +++                                ++                            ++       +++       + 

 

 

 

 



Martina Svačinová: Mapování výskytu obojţivelníků na území dobývacího prostoru Dolu  František v Horní Suché 

 

53 

 

Smrtící biotopy 

 

Nádrţe s kolmými břehy 

 Nádrţe, které mají kolmé nebo hodně příkré břehy se mohou stát trvalým vězením pro 

obojţivelníky, kteří se tam dostali náhodou, nebo za účelem rozmnoţování. Takovou pastí 

se můţe stát odkrytý kanál, nebo např. studna (Mikátová B. a Vlašín M., 1998). 

 Pokud má sklon břehu více jak45º obojţivelník to není schopen překonat. Alespoň dvě 

stěny by se měly poupravit (Mikátová B. a Vlašín M., 1998). 

 Pokud se jedná o nějaký výkop do hloubky 50 cm, tak stačí s několika kamenů udělat 

schůdky, ale nejvhodnějším řešením je takováto místa zakrýt, aby se k nim obojţivelníci 

nedostali (Mikátová B. a Vlašín M., 1998). 

 

 

 

Jedovaté tůňky 

 Jsou to terénní deprese nebo vybudované nádrţe zalité vodou, které obsahují jedovaté 

látky. Mohou vznikat u skládek odpadů, u chemických továren apod. Do těchto nádrţí se 

obojţivelníci vydají kvůli rozmnoţování, ale umírají, protoţe voda obsahuje toxické látky, 

jako jsou vyjeté oleje, odpady z uranových rud, mořící lázně a další. Aby se 

obojţivelníkům zabránilo v kontaktu s těmito látkami, je vhodné vést evidenci o takových 

to místech. Pokud jsou přístupná, můţe se jednat o porušení zákona o odpadech (Mikátová 

B. a Vlašín M., 1998). 

 

5.7. Hodnocení z hlediska výskytu obojživelníků: 
Na tomto území byly předešlými výzkumy zaznamenány tyto druhy obojţivelníků: 

Kuňka obecná a ţlutobřichá, ropucha obecná, ropucha zelená, skokan hnědý, skokan 

skřehotavý, skokan zelený (Libera A. a Malucha P., 2009). 
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Tabulka 3: Výsledky vybraných chemických analýz pro vzorky povrchových akumulací 

 

datum odběru  30. 9. 2008 30. 9. 2008 30. 9. 2008 
NV 229/07 
obec. pož. 

ČSN 75 7221 
(třída III) 

označení vzorku  DPB-PV-1 DPB-PV-2 DPB-PV-3   

NEL mg/l 0,161 0,356 <0,05 - 0,1 * 

kyanidy celkové mg/l <0,002 <0,002 0,014 0,7 0,2 

pH  8,2 8,1 8,6 6-8 6-8,5 

konduktivita mS/m 172 242 143 - 110 * 

chloridy mg/l 93,8 195 95,7 250 300 

sírany mg/l 780 956 428 300 250 * 

vápník mg/l 120 116 38,7 250 200 

hořčík mg/l 67,1 64,4 37 150 100 

CHSKMn mg/l 2,24 3,94 7,68 - 15 

BSK5 (1 ředění) mg/l 2,34 1,08 1,64 6 10 

N-NO2 mg/l <0,1 <0,03 <0,1 - 0,02 

vzorek DPB-PV-1 z vodní plochy označované jako rybník „Nebesák“, 

vzorek DPB-PV-3 z vodní plochy, která východně sousedí z ,,Nebesákem´´  

 

,,Nebesák´´ 

 V oblasti této vodní plochy jsem ţádného jedince obojţivelníka nezaznamenala. Jsou 

tam vysazovány ryby, kterým by moţné snůšky mohly slouţit jako zdroj potravy. Dle 

mého úsudku, se v blízkosti mohou obojţivelníci objevit při migračních cestách, ale jako 

oblast trvalého výskytu jej nehodnotím. Podle naměřených hodnot pH 8,2 toto místo není 

pro trvalý výskyt obojţivelníků vhodný. Měřená hodnota pH lakmusovým papírkem 

ukázala odlišnou hodnotu a to pH 6, coţ také není vyhovující pro ţádný druh.  

 

Východní vodní plocha 

V této oblasti se obojţivelníci vyskytují, zahlédla jsem cca 10 jedinců, kteří z travin 

vyskakovali do vody. Největší byl dospělý jedinec ropuchy, který měřil okolo 8 cm.  

Vyhodnocení předešlým výzkumem ukázalo hodnotu PH 8,6. Měřená hodnota pH 

lakmusovým papírkem ukázala opět odlišnou hodnotu a to pH 4.  
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Tabulka 4. Letální a kritické hodnoty pH pro některé naše obojţivelníky (podle PIERCE a HARVEY, 1987, 

LEUVEN a kol., 1986) 

 

rod nebo druh letální hodnota pH kritická hodnota pH 

     

čolci, rod Triturus ? 3 

mlok skvrnitý 3 4,2 

blatnice skvrnitá 4,5 ? 

ropucha obecná 3,4-4,0 4,0-4,5 

ropucha krátkonohá 3,8 4,0-4,5 

skokan hnědý 3,5-4,0 3,6-4,5 

skokan štíhlý 3,2 3,7 

skokan ostronosý 3,5-4,4 4,0-4,5 

skokan zelený 3,5-4,0 4,0-4,5 

      

 

 Obojţivelníci, kteří by se mohli v dané lokalitě vyskytoval 
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6. Zhodnocení významu území z hlediska ochrany přírody 

a krajiny (podle zákona č. 114/1992 Sb). 
 

 

Účel  

,,Účelem zákona je za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků přispět k 

udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, 

přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji a vytvořit v souladu 

s právem Evropských společenství 1a) v České republice soustavu Natura 2000. Přitom je 

nutno zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní 

poměry.´´ (zákon č. 114/1992 Sb.). 

 

Ochrana přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.): 

(1),, Ochranou přírody a krajiny se podle tohoto zákona rozumí dále 

vymezená péče státu a fyzických i právnických osob o volně žijící 

živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, 

horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o ekologické 

systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.´´ 

(2),, Ochrana přírody a krajiny podle tohoto zákona se zajišťuje 

zejména 

a) ochranou a vytvářením územního systému ekologické stability krajiny, 

Stav k 28.4.2006 do částky 59/2006 Sb. a 23/2006 Sb.m.s. 

Obsah a text 114/1992 Sb. - poslední stav textu 

Strana 2 

b) obecnou ochranou druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících 

živočichů a zvláštní ochranou těch druhů, které jsou vzácné či ohrožené, 

pozitivním ovlivňováním jejich vývoje v přírodě a zabezpečováním 

předpokladů pro jejich zachování, popřípadě i za použití zvláštních 

pěstebních a odchovných zařízení, 

c) ochranou vybraných nalezišť nerostů, paleontologických nálezů a 

geomorfologických a geologických jevů i zvláštní ochranou vybraných 

nerostů, 
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d) ochranou dřevin rostoucích mimo les, 

e) vytvářením sítě zvláště chráněných území a péčí o ně, 

f) účastí na tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů s cílem 

zajistit ekologicky vhodné lesní hospodaření, 

g) spoluúčastí v procesu územního plánování a stavebního řízení s cílem 

prosazovat vytváření ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny, 

h) účastí na ochraně půdního fondu, zejména při pozemkových úpravách, 

i) ovlivňováním vodního hospodaření v krajině s cílem udržovat přirozené 

podmínky pro život vodních a mokřadních ekosystémů při zachování 

přirozeného charakteru a přírodě blízkého vzhledu vodních toků a ploch a 

mokřadů, 

j) obnovou a vytvářením nových přírodně hodnotných ekosystémů, například 

při rekultivacích a jiných velkých změnách ve struktuře a využívání 

krajiny, 

k) ochranou krajiny pro ekologicky vhodné formy hospodářského využívání, 

turistiky a rekreace.´´ 

 

 

 Území se stává významným,  vyskytují- li se v něm ohroţené druhy ţivočichů. 

V oblasti mé studie a v jejím okolí se vyskytuje několik kriticky ohroţených a ohroţených 

druhů obojţivelníků. Např. skokan skřehotavý, čolek velký, čolek karpatský, čolek obecný, 

rosnička zelená, skokan zelený, skokan skřehotavý (Baruš V. et al., 1989),( Zejda J., Zima 

J., 1989) A proto se tato oblast stala významnou. Rekultivační činnost v této krajinné 

oblasti by měla být prováděna v kaţdém případě citlivě a tak, aby její modelační záměr 

vytvořil vhodné prostředí jak pro flóru, tak i faunu.  
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7. Závěr 

Bakalářská práce byla věnována studiu mapování výskytu obojţivelníků na území 

dobývacího prostoru Dolu František v Horní Suché. Při zpracovávání této práce jsem 

navštívila určené území a vedla si fotografickou dokumentaci. Zhodnotila jsem i vodní plochy 

jak vizuálně, tak měřením pH hodnot a určila jsem, jací obojţivelníci se mohou v těchto 

vodách vyskytovat. Poté jsem v terénu cíleně hledala zástupce obojţivelníků, abych se sama 

přesvědčila o jejich výskytu. Citaci jsem uvedla, jak publikovanou, tak i citaci 

nepublikovanou. Na dané téma bakalářské práce jsem zpracovala rešerši a tomuto tématu se 

budu věnovat i nadále v práci diplomové.  

Díky získaným informacím jsem oblast vyhodnotila podle významu území z hlediska 

ochrany přírody a krajiny jako významnou. Dle mého názoru jsou ţivotní podmínky 

v určitých lokalitách zájmového území pro výskyt a rozmnoţování obojţivelníků vhodné a 

vše nasvědčuje tomu, ţe se v těchto místech mohou dále rozšiřovat.  

 

Cíl bakalářské práce jsem splnila. 
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obojživelníků, 2. přepracované vydání, Brno 1998, ISBN 80- 902203- 7- 1) 

Tabulka 7: Přehled základních kritérií důleţitých pro výběr reprodukčního stanoviště 

(upraveno podle FRÖHLICH a kol., 1987, BLAB, 1986), (MIKÁTOVÁ B., VLAŠÍN M.: 

Ochrana obojživelníků, 2. přepracované vydání, Brno 1998, ISBN 80- 902203- 7- 1) 

Tabulka 8: Výsledky vybraných chemických analýz pro vzorky povrchových akumulací 

(LIBERDA A., MALUCHA P., František, realizace oblasti č. 1. Příprava území, sanační a 

http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id10215/?taxonid=335
http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id10213/?taxonid=335
http://www.naturfoto.cz/skokan-zeleny-fotografie-3364.html
http://www.naturfoto.cz/skokan-zeleny-fotografie-3366.html
http://www.naturabohemica.cz/triturus-cristatus/
http://www.naturabohemica.cz/triturus-cristatus/
http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id10240/?taxonid=381/
http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id10125/?taxonid=381/
http://foto.2705.net/fotogalerie/colek-obecny/72.html/
http://foto.2705.net/foto_velke.php?idf=1293/
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rekultivační práce v rámci odstraňování škoda na ţivotní prostředí, výtisk č. 7, OKD 

Doprava a.s., 2009) 

Tabulka 9. Letální a kritické hodnoty pH pro některé naše obojţivelníky (PIERCE a 

HARVEY, 1987, LEUVEN a kol., 1986), (MIKÁTOVÁ B., VLAŠÍN M.: Ochrana 

obojživelníků, 2. přepracované vydání, Brno 1998, ISBN 80- 902203- 7- 1) 

 

 

 

 


