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Anotace: 

K nejvýraznější destrukci krajinného prostředí dochází zpravidla při těţbě 

nerostných surovin. Objektem těţby je tedy krajina, která obsahuje loţiska daného 

uţitkového nerostu.  Těţba nerostných surovin je jednou z aktivit člověka, při které 

dochází k bezprostřednímu narušení krajiny a k devastaci základních krajinných sloţek, 

litosféry, pedosféry, hydrosféry, atmosféry a biosféry.  

Tato práce pojednává o vlivu těţebních prací, nerostných surovin povrchovým 

způsobem, na Evropsky významnou lokalitu Království, která leţí při jiţní hranici 

těţebního prostoru. Dále řeší začlenění devastované krajiny do původního krajinného rázu 

pomocí sanace a rekultivace, včetně navrţení eliminace negativních vlivů.   

Klíčová slova:  sanace, rekultivace krajiny, reálná vegetace,  

negativní vlivy 

 

Summary: 

The most visible landscape destruction arises usualy while mineral material mine. 

The objesct of mine is thus landscape that includes sources of utilitary mineral. Mineral 

material mine is one of human activity that directly  interupts basical landscape elements, 

litosphere, pedosphera, hydrosphere, atmosphere and biosphere. 

This work concerns about influence of surface mining works of mineral material on 

european important locality "Království" placed on the edge of mining area. Further it 

deals with integration of devasted land into original landscape using redevelopment and 

reclamation including negative influence elimination. 

Key words:  reconstruction, recultivation of landscape, real vegetation, 

adverse effects 
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1 Úvod 

 

Na světě ubývá míst nedotčených člověkem. Intenzita vlivů lidské populace na 

přírodu se zvyšuje a přitom polarizuje. Člověk zvětšuje rozlohu úrodných, ekologicky 

hodnotných, kultivovaných a rekultivovaných oblastí, které jsou výslednicí efektivní 

spolupráce lidí s přírodou. Devastační vliv těţby přerůstají ve stále větším rozsahu od 

původních maloplošných deformací půdního fondu ve velkoplošné destrukce všech 

základních krajinotvorných prvků. Proto i rekultivace musí být řešena v integraci se všemi 

ekologickými a sociálně - ekonomickými aktivitami v prostoru celé krajiny. Základním 

smyslem rekultivace je tvorba krajiny, která by se člověku opět stala vhodným vyváţeným, 

ekonomicky potenciálním, hygienicky vhodným, esteticky působivým a z hlediska 

rekreace hodnotným ţivotním prostředím. Všemi těmito funkcemi nemůţe být vybavena 

celá rekultivovaná část krajiny. Různé způsoby rekultivací mají v tomto směru vzájemně 

se doplňující účinnost, i kdyţ se jejich funkce v mnohém značně překrývají, především ve 

sféře ekologických funkcí. 

 

Tato diplomová práce navazuje na bakalářskou práci, ve které se řešilo téma sanací 

a rekultivací, v závislosti na kompenzaci těţbou zničeného mokřadu. Doposud probíhají 

rekultivační práce v souladu se schváleným plánem sanace a rekultivace a jeho doplňkem, 

kdy cílem je zahladit následky těţby, zkvalitnit krajinný ráz a vytvořit zónu pro sportovně 

rekreační vyuţití pro obyvatele okolních obcí a města Olomouce. Po dotěţení loţiska a 

následné sanaci a rekultivaci těţbou zatíţeného území tak vznikne území bez staveb s 

výjimkou účelové komunikace, s rozsáhlou vodní plochou s upravenými břehy a 

břehovými porosty. Vodní plocha podle současného plánu rekultivace má být rozdělena na 

dvě části, „Severní jezero“ o výměře 13 ha, je plánováno pro sportovně rekreační aktivity a 

„Jiţní jezero“o výměře 16 ha, které by mělo vytvořit přechod mezi klidovým charakterem 

přírodní rezervace Království a veřejností vyuţívanou oblast „Severního jezera“. Podle 

projektu by zůstal zachován stávající meliorační příkop a mokřina v jiţní části lokality, 

které jsou však jiţ mimo dobývací prostor. Plocha mezi dobývacím prostorem a tokem 

Morávky bude mít charakter trvalého travního porostu. Dokumentace pro těţbu v 

současnosti řeší vytěţení první části loţiska s předpokládaným ukončením v roce 2011 a 

tak je i v plánu rekultivace, který je nedílnou součástí podkladů pro povolení těţby, 
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vymezeno, ţe část pozemků, kde se nachází zázemí pro další těţbu (včetně úloţiště 

výpěrků) bude zrekultivována později. Definitivní vytěţení loţiska je v současnosti 

předpokládáno do roku 2020. 

V současnosti je zpracováván záměr rozšíření dobývacího prostoru a vyuţití 

prostoru vytěţeného loţiska štěrkopísku s vytvořenou vodní plochou k vybudování areálu 

pro vodní sporty s veslařskou dráhou, umoţňující pořádání i mezinárodních soutěţí.  

Vybudování celého areálu je časově a finančně náročné a proto je navrhováno jako I. etapu 

vybudovat „Cvičnou veslařskou dráhu“ o rozměrech 1 600x92 m, umístěnou do prostoru 

mezi lesem Království a melioračním kanálem, kterou by bylo moţno zprovoznit a 

vyuţívat během 3 – 4 let a která by byla v rámci Veslařského kanálu byla vyuţívána jako 

vratný kanál. 

  

Ve své diplomové práci se tedy zabývám zhodnocením vlivu těţby štěrkopísků v 

dobývacím prostoru Grygov na Přírodní rezervaci Království, právě v rámci plánu 

rozšíření těţby, na hranici ochranného pásma této PR. Dále jsem provedla, mapování 

reálné vegetace a ţivočichů v dobývacím prostoru, včetně zpracování botanického a 

zoologického přehledu Přírodní rezervace Království. V závislosti na zjištěných vlivech 

bylo navrhnuto opatření pro minimalizaci negativních vlivů. 
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2 Vymezení území 

 

Zájmová lokalita se nachází na území Olomouckého kraje, okres Olomouc mezi 

obcemi Grygov a Táţaly viz. obrázek č.1. Území slouţí jako dobývací prostor kvalitního 

štěrkopísku, který se zde těţí jiţ 10 let. Hranici severní části lokality nám udává panelová 

polní cesta, jiţní hranici tvoří odvodňovací kanál, který je doprovázen vzrostlou zelení. 

Polní cesta s březovou alejí lemuje východní část lokality a severozápadní aţ západní okraj 

je dán tokem říčky Morávky. Nadmořská výška území se nachází ve výšce 204 – 206 m 

s mírným sklonem k jihozápadu.  

 

 

Obrázek 1: Mapa lokality (Zdroj: www.mapy.cz, upraveno Petra Cinková) 

 

Řešený záměr se nachází v široké nivě řeky Moravy, při východním okraji 

Hornomoravského úvalu v právě jiţ zmíněném katastrálním území obce Grygov, přesněji v 

jeho západní části. Jedná se o plochu v jiţní části chráněného loţiskového území Grygov, u 

níţ se předpokládá pokračování v těţbě a realizace zkušební veslařské dráhy. Tato plocha 

sousedí s lesem Království, který je evropsky významnou lokalitou (CZ 0710161) a část 

lesa je rovněţ vyhlášena jako přírodní rezervace. Předmětem ochrany je velmi dobře 

zachovalý komplex luţních lesů, jeţ jsou kombinací tvrdého luhu s lipovými a březovými 

doubravami a olšinami.  
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Území dotčené záměrem náleţí k typicky zemědělské rovinaté krajině Hané. 

Samotná lokalita záměru je výrazně ovlivněna těţbou štěrkopísků v dobývacím prostoru 

Grygov, která po sobě zanechala výraznou stopu v krajině ve formě velkých jezer, která 

mají v budoucnu slouţit k rekreaci. 
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3 Přírodní poměry 

3.1 Geologická stavba 

3.1.1 Geologická charakteristika 

 

Území okresu Olomouc má značně pestrou a komplikovanou geologickou stavbu. 

Oblast je situována především na kře Hornomoravského úvalu.  

 

Hodnocené území tvoří široké sedimentární roviny Moravy a dále dolního toku 

Bečvy, tvořené nivními sedimenty a nejniţšími štěrkopískovými terasami. Pod 

povrchovým horizontem, který je tvořen kvartérními půdami a nepravidelně mocnými 

fluviálními náplavami nivy řeky Moravy (hlíny, spraše, písky, štěrky), jsou uloţeny 

mladotřetihorní miocenní sedimenty tvořené mořskými tégly, písčitými slíny a písky. Ty 

vyplňují širokou depresi Hornomoravského úvalu, vytvořenou tektonicky ve starších 

kulmských, devonských horninách a v předdevonském krystaliniku. Tyto jednotky 

vystupují v nedalekém tzv. grygovském paleozoiku (Šafář et al. 2003). 

Lze nalézt i slatiny tvořící často závěrečné stádium zazemňování mrtvých ramen v 

nivě. V jiţní části šíře pojatého území (luh Mojena u Tlumačova) se objevují i první hrúdy, 

tj. pahorky vátých písků nořící se zpod pláště nivních hlín. 

Reliéf je nivní, tvořený různými stupni nivy, protkanými rameny v různém stupni 

zazemnění a přilehlými terasovými plošinami, vystupujícími jen nepatrně nad nivu. 

Přímo v místě plánované těţby jsou geologickým podloţím aluviální sedimenty 

těţší textury, v hlubších vrstvách i s vloţkami štěrkopísků. V povrchové vrstvě je 

pravděpodobná příměs sprašového materiálu. Erozně akumulační procesy se projevují 

omezeně, pouze v podmínkách mezo a mikroreliéfu. Na části pozemku, který je mírně 

vyvýšen se aluviální sedimenty jiţ uplatňují méně a substrát je tvořen směsí přemístěných 

zvětralin, a větrných i vodních sedimentů (Vavrda, 1997) 

  



Bc. Petra Cinková: Ekologické zhodnocení vlivů těţby štěrkopísku v DP Grygov na Les Království 

2011  6 

 

3.1.2 Geomorfologické členění 

 

Z hlediska geomorfologického členění (Demek 1987) se zájmová lokalita nachází 

v provincii Západní Karpaty. V rámci této provincie náleţí zájmová lokalita k následujícím 

geomorfologickým jednotkám: 

 

 
 

Západní Karpaty 

Západní Karpaty se vyskytují na území Česka, Slovenska, Rakouska, Polska a Maďarska. 

Táhnou se v délce asi 500 km od Dolních Rakous po Kurovské neboli Tyličské sedlo na 

slovensko – polských hranicích. Největší šířka oblasti je cca 200 km, nejvyšším vrcholem 

je Gerlachovský štít ve Vysokých Tatrách (2655 m). Západní Karpaty jsou typickým 

pásemným pohořím vyznačující se příkrovovou stavbou s výrazným zonálním 

uspořádáním a polaritou orogenních procesů migrující v čase od j. k s. (Hruban, 2007). 

  

Provincie

• Západní Karpaty

Subprovincie

• Vněkarpatská sníženina

Oblast

• Západní vněkarpatská sníženina

Celek

• Hornomoravský úval

Podcelek

• Středomoravská niva
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Vněkarpatská sníženina 

Vněkarpatské sníţeniny obepínají zevně celé karpatské pohoří. Jsou obvykle povaţovány 

za součásti jednotlivých provincií Karpat, tj. západokarpatské, východokarpatské a 

jihokarpatské sníţeniny. Na území České republiky jsou Vněkarpatské sníţeniny 

geomorfologickou subprovincií geomorfologické provincie Západní Karpaty. Probíhají od 

Znojma k Ostravě. Vněkarpatské sníţeniny jsou pokryty neogénem, který představuje 

potektonickou formaci, postiţenou především radiální tektonikou a poklesy (Hruban, 

2007). 

Hornomoravský úval 

Hornomoravský úval je široká protáhlá sníţenina o ploše 1315 km
2

 a střední výšce  

225,8 m. Jedná se o příkopovou propadlinu vyplněnou neogenními a kvartérními 

usazeninami, osu tvoří široká niva řeky Moravy. V západní části jsou níţinné pahorkatiny, 

ve východní části náplavové kuţely toků stékajících z Jeseníků. Tvoří ji převáţně pole, v 

nivách luţní lesy (Bosák, 2010). 

 

Středomoravská niva 

Středomoravská niva je střední částí Hornomoravského úvalu, má charakter akumulační 

roviny podél řeky Moravy a dolní Bečvy o ploše 415 km2, střední výška je 206,1 m. Tvoří 

ji pole, louky, luţní lesy s dubem a habrem (Bosák, 2010). 
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3.2 Klimatické poměry 

 

Podle mapy klimatických oblastí ČSSR leţí lokalita v teplé oblasti ČR (T2), která 

je charakterizovaná v tabulce č. 1. Ta se vyznačuje dlouhým létem, teplým a suchým, 

velmi krátkým přechodným obdobím s teplým aţ mírně teplým jarem i podzimem, 

krátkou, mírně teplou, suchou aţ velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové 

pokrývky. Podle Köppenovy stupnice náleţí celá oblast k podtypu Cfb, to je k podnebí 

listnatých lesů mírného pásma. 

Na základě dlouhodobých měření ČHMÚ v letech 1961 – 1990 náleţí lokalita do oblasti  

s průměrným ročním úhrnem sráţek 501 – 600 m a průměrnou roční teplotou 8,1 – 9°C 

(viz tabulka č. 2 a graf č.1 ).  

Tabulka 1: Klimatická charakteristika oblasti T 2 (E. Quitt, 1973) 

Počet letních dnů 50 – 60 

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

Počet mrazových dnů 100 – 110 

Počet ledových dnů 30 – 40 

Průměrná teplota v lednu °C -2 - -3 

Průměrná teplota v dubnu °C 18 – 19 

Průměrná teplota v červenci °C 8 – 9 

Průměrná teplota v říjnu °C 7 – 9 

Počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 – 100 

Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm) 350 – 400 

Srážkový úhrn v zimním období (mm) 200 – 300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou  40 – 50 

Počet zamračených dnů 120 – 140 

Počet jasných dnů 40 - 50 

 
Tabulka 2: Klimatická data – průměrné úhrny atmosférických srážek za období 1961-1990 (Zdroj :Petra Cinková) 

měsíc průměrná 

teplota °C 

úhrn 

atmosférických 

srážek v [mm] 

leden -2,4 27,5 

únor -0,2 25,5 

březen 3,8 27,2 

duben 9,1 37,8 

květen 14,2 73,3 

červen 17,1 78,4 

červenec 18,6 76,4 

srpen 18 68,8 

září 14,3 44,5 

říjen 9,1 40 

listopad 3,7 40,4 

prosinec -0,4 30,3 

rok 8,7 570 
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Graf 1: Srážky pro danou oblast ( Zdroj. Petra Cinková) 

 

Další klimatickou charakteristikou, kterou musíme zmínit z důvodu ovlivnění stavu 

podzemní vody je velikost výparu v dané oblasti. V Atlasu podnebí Česka 2007 je uveden 

výpar pro zájmovou oblast v těchto hodnotách: 

 

Výpar z volné hladiny 

Roční úhrn 650 – 700 mm 

Letní půlrok 550 – 600 mm 

Jaro 200 – 225 mm 

Červenec 100 – 125 mm 

 

Referenční evapotranspirace (celkový výpar z půdy a rostlinstva) 

Roční úhrn 600 – 650 mm 

Letní půlrok 500 – 550 mm 

Jaro 175 – 200 mm 

Červenec 100 – 125 mm 

 

V Atlasu podnebí jsou uvedeny i průměrné roční hodnoty vláhové bilance, které 

pro zkoumanou oblast dosahují hodnoty -50 aţ -100 mm, pro období duben aţ září jsou v 

rozmezích -100 aţ -150 mm. 

Podle údajů Huberta Kříţe z roku 1970 jsou průměrné hodnoty výparu pro zájmovou 

oblast něco málo přes 500 mm. 

Výpar je nejobtíţněji měřitelný klimatický parametr, měření je prakticky nemoţné a proto 

jsou hodnoty stanoveny výpočtem. Měřené hodnoty jsou spíše výparností, která převyšuje 
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většinou hodnoty skutečného výparu, a jsou ve větší míře ukazatelem pro porovnání různé 

míry výparu mezi oblastmi, neţ abychom je chápali jako absolutní hodnotu výparu. 

 

Větrná růžice 

Jako větrná růţice byl pouţit její odborný odhad pro lokalitu Olomouc s přihlédnutím 

k charakteru terénu platná ve výšce 10 m nad zemí v % zpracovaný ČHMÚ Praha. 

 
Tabulka 3: Celková větrná růžice pro lokalitu Olomouc (Zdroj: Rozptylová studie (Vallová, 2010 upraveno Petra 

Cinková) 

 
Směr  

Rychlost větru 
0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° CALM Součet 

1,7 m/s 8,80 4,24 5,28 6,20 6,76 3,09 2,79 7,20 19,98 64,34 

5,0 m/s 3,81 4,59 0,94 3,33 8,88 3,31 3,00 6,49 0,00 34,35 

11,0 m/s 0,15 0,11 0,05 0,12 0,42 0,09 0,18 0,19 0,00 1,31 

součet 12,76 8,94 6,27 9,65 16,06 6,49 5,97 13,88 19,98 100,00 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav ovzduší Olomouckého kraje je monitorován staniční sítí, kterou v počáteční 

fázi tvořilo celkem 15 stanic, z nichţ 8 provozoval ČHMÚ (5 stanic automatizovaného 

imisního monitoringu - AIM, Olomouc, Přerov, Prostějov, Jeseník, Litovel, 3 stanice jsou 

manuální). Monitoring ovzduší dále zajišťuje 4 stanicemi hygienická sluţba, která 

provozuje 1 stanici AIM v Olomouci a 3 manuální stanice v Prostějově (Vallová, 2009).  

Obrázek 2: Grafická prezentace větrné růžice (Zdroj: Vallová, 2010) 
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Emisní zatíţení Olomouckého kraje je do značné míry nerovnoměrné, vzhledem ke 

koncentraci průmyslu a osídlení. Největší zdroje znečišťování ovzduší jsou lokalizovány  

v jiţní části kraje, zejména se jedná o okresy Přerov a Olomouc. V Olomouckém kraji i 

nadále zůstává stálým problémem překračování limitních hodnot u suspendovaných částic 

velikostní frakce PM10 a u přízemního ozonu. Příčinou tohoto znečištění je silniční 

automobilová doprava (mobilní zdroje) ve všech větších městech Olomouckého kraje a 

sekundární prašnost. Největší překročení bylo naměřeno u ročního průměru 

suspendovaných částic PM10 na stanici v Přerově (41,9 μg.m-3). Dále došlo k překročení LV 

u 24hodinového aritmetického průměru PM10 na stanicích v Přerově, Prostějově, Olomouci, 

Bělotíně a Dolních Studénkách, z toho nejvyšší hodnota byla naměřena na stanici v 

Přerově (75,3 μg.m-3). Ve srovnání s rokem 2003 došlo v roce 2004 k nepatrnému sníţení 

imisí PM10 (24 hodinový průměr) na stanicích v Přerově (z 84,3 na 75,3 μg.m-3), v 

Prostějově (z 67,0 na 58,8 μg.m-3) a v Olomouci (z 75,7 na 61,0 μg.m-3). K nejpostiţenějším 

lokalitám z hlediska překračování LV pro PM10 a ozón patří města Přerov, Olomouc, 

Prostějov a pro samotný ozón i Jeseník. Z hlediska celkového hodnocení meziroční změny 

kvality ovzduší v Olomouckém kraji je situace stabilizována, neboť nedošlo k 

výraznějšímu navýšení imisí (Vallová, 2009). 
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3.3 Hydrogeologická charakteristika 

3.3.1 Hydrogeologické poměry širšího okolí 

 

Zájmová oblast je součástí hydrogeologického rajónu 162 Pliopleistocenní 

sedimenty Hornomoravského úvalu (Hydrogeologické rajóny ČSR, svazek 2, povodí 

Moravy a Odry, Geotest Brno, 1986). Komplex kvartérních sedimentů rajónu je 

zastoupený fluviálními uloţeninami, které se skládají z písčitých štěrků, písků a hlín a 

které tvoří výplň rozsáhlé sníţeniny předkvartérního reliéfu a budují údolní terasy řeky 

Moravy. Kvartérní klastické sedimenty jsou povaţovány za jednokolektorový zvodnělý 

systém s freatickou zvodní. Početní izolátory vytvářejí relativně nepropustné jíly neogénu, 

stropní izolátory jsou náplavové hlíny. V souladu s geomorfologií území a hydraulickými 

vlastnostmi kolektoru se vytváří i proudění podzemní vody, které v této oblasti 

koresponduje s tokem řeky Moravy. Oblast loţiska a jeho okolí leţí v chráněné oblasti 

přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy (Pišl, 2010). 

 

3.3.2 Hydrogeologické poměry vlastní lokality 

Hydrogeologické poměry vlastní lokality, to je loţiska štěrkopísku Grygov a jeho 

nejbliţšího okolí, byly zkoumány jako součást prací loţiskového průzkumu v roce 1974 - 

1978.( Grygov, štěrkopísek, PP, Staňková, Ševčík, Šplíchalová, Teisler, Geologický 

průzkum s.p. Ostrava, 1978). Navazujicí prací byl pak Hydrogeologický posudek Grygov – 

těţebna štěrkopísku, kterou pro těţební organizaci Štěrkovny a pískovny, a.s. Olomouc 

(nyní Štěrkovny Olomouc a.s.) zpracoval v roce 1996 RNDr. Pavel Vavrda jako podklad 

pro přípravu těţby štěrkopísku. Na základě tohoto posudku byla počátkem roku 2000 

realizována monitorovací síť 8 vrtů pro sledování úrovně hladiny podzemní vody v 

prostoru uvaţované těţby a v jeho nejbliţším okolí. Na těchto vrtech bylo od roku 2000 

prováděno reţimní měření. Podzemní vody v okolí loţiska jsou sledovány prostřednictvím 

pozorovací sítě HMÚ, z nichţ nejbliţší je vrt VB 0073 Grygov (viz. příloha č. 1), s 

nadmořskou výškou terénu 205,66, měřený od roku 1963. Dalšími vrty jsou VB071 

Olomouc-Nový dvůr a VB 0070 Koţušany (Pišl, 2010). 

Podle všech dosud prováděných hydrogeologických prací je řeka Morava v přímém 

hydraulickém vztahu s kvartérním fluviálním štěrkopískovým kolektorem, který se 
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vyskytuje v mocnostech 3,0 aţ 7,4 m s bází v nadmořské výšce 197,0 aţ 200,0 m n. m., to 

je 5 – 8 m pod úrovní terénu. Podloţní neogenní sedimenty (vápnité jíly) jsou izolátorem, 

nadloţní náplavové hlíny (pokud jsou přítomny) jsou poloizolátorem aţ izolátorem. 

Kolektor písčitých štěrků je zvodněný, většinou v celé mocnosti. Řeka Morava tvoří místní 

erozní bázi a pro štěrkovou zvodeň představuje okrajovou podmínku I. Typu (H=konst.). 

Tento vztah znamená, ţe hladina podzemní vody v příbřeţním pásmu je závislá na aktuální 

úrovni hladiny v řece. 

Za běţných stavů hladin v řece Moravě, řeka zvodeň spíše drénuje (odvodňuje). Podzemní 

vody směřují podzemním odtokem severojiţním směrem. Směr proudění podzemní vody 

je podle regionálního hydrogeologického průzkumu (Kouřil, 1970) směrem k jihu, někdy i 

k JJZ. Za vyšších vodních stavů v řece naopak říční voda dotuje kolektor podzemních vod 

a směr proudění p.v. v příbřeţním pásmu (cca do 50 – 100 m od řeky) bývá tedy 

v takových případech opačný, ve větších vzdálenostech jen za vysokých a povodňových 

stavů. Součástí povrchového a pravděpodobně i podzemního odtoku je tok (mlýnský 

náhon) Morávka, který protéká podél západní hranice prostoru loţiska. Průtoky vody jsou 

zde regulovány, neodpovídají přirozeným průtokům v řece Moravě. Koryto je poměrně 

mělce zahloubené a je zanesené vrstvou jílovitých sedimentů a humózní hmotou, která 

omezuje intenzivnější břehovou a dnovou infiltraci (Pišl, 2010). 

3.3.3 Hydrologické poměry 

Posuzované území náleţí do úmoří Černého moře. Nejvýznamnějším vodním 

tokem v dané oblasti je řeka Morava, která protéká ve směru sever - jih. Hlavními přítoky 

Moravy na území okresu Olomouc jsou levostranné Oskava s přítoky Oslavou  

(P= 101,63 km
2
, Qa = 0,795 m

3
/s) a Sitkou (P= 117,42 km

2
, Qa = 0,548 m

3
/s), Bystřice, 

Olešnice a pravostranný přítok Cholinka.  

 

V blízkosti západního okraje těţebního prostoru jsou povrchové vody odvodňovány 

tokem Morávka (4-10-03-122), který je mlýnským náhonem odebírající vodu z řeky 

Moravy nad jezem severozápadně od Blateckého Mlýna a který se v blízkosti obce 

Tovačov opět vlévá do řeky Moravy. Severně od loţiska je prostor povrchově odvodňován 

potokem Týnečka, který je levostranným přítokem toku Morávky. Jiţní a východní část je 

odvodňována melioračními strouhami, zahloubenými ve svrchní vrstvě náplavových hlín, 
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které jsou zaústěny do toku Loučka, která náleţí do hydrologického povodí III. řádu 

„Morava od Třebůvky po Bečvu“. Erozivní základnou celé oblasti je řeka Morava. 

 

 

Obrázek 3: Výřez vodohospodářské mapy ČR (zdroj: www.heis.cz, přepracovala Petra Cinková) 

Lokalita záměru je součástí záplavového území při průtoku Q100 řeky Moravy. 

Záplavové území významného toku Morava bylo stanoveno Krajským úřadem 

Olomouckého kraje dne 17.9.2004 pod č.j. KUOK/6388/04/OŢPZ/339. V dotčeném území 

dochází k rozlivu Q20 ve stejném rozsahu jako při Q100 (viz následující obrázek č. 4), při průtoku 

Q5 se zájmová lokalita nachází na okraji tohoto rozlivu. 

 

Lokalita záměru leţí v území chráněné 

oblasti přirozené akumulace podzemních 

vod (CHOPAV) Kvartéru řeky Moravy, 

která byla stanovena Nařízením vlády 

ČSR č. 85/1981 Sb., a zaujímá celkovou 

plochu 571 km
2
. Nařízení v §2 reguluje 

činnost na území CHOPAV. 

 
 

 
  

Obrázek 4: Mapa záplavového území (zdroj:www.heis.cz, 

přepracovala Petra Cinková) 
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3.4 Půdy 

 

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

jsou zastoupeny převáţně vápnité nivní uloţeniny a nivní glejové fluvizemě. Geologickým 

podloţím jsou aluviální sedimenty těţší textury, v hlubších vrstvách i s vloţkami 

štěrkopísků. V povrchové vrstvě je pravděpodobná příměs sprašového materiálu. Erozně 

akumulační procesy se projevují omezeně, pouze v podmínkách mezo a mikroreliéfu. Pro 

fluvizemě je právě typické, ţe vyplňují plochá dna říčních údolí zvláště podél velkých 

vodních toků. Typickými znaky je nepravidelný obsah organických látek (v celém profilu) 

a různý stupeň vrstevnatosti. Podzemní voda je po větší část roku hlouběji neţ 80 cm, ale 

během roku hladina výrazně kolísá. Charakteristické je periodické přerušování 

půdotvorného procesu akumulací v průběhu záplav. 

Pedologický průzkum, který byl pro danou oblast zpracován (Dr. Ing. Milan Sáňka, 

2010) zjistil půdní typy typické pro tuto oblast. V daných geologických a klimatických 

podmínkách na daném reliéfu terénu se vyvinul půdní typ fluvizem v subtypu modální  

v terénních depresích pak v subtypu oglejená, v malých okrscích můţe přecházet aţ do 

půdního typu glej, v subtypu modální. Na mírně vyvýšených částech pozemku, kde není 

aluviální původ sedimentu zcela jednoznačný, je moţno identifikovat přechodové subtypy od 

fluvizemí ke kambizemím – fluvizem v subtypu kambická, oglejená nebo aţ půdní typ 

kambizem v subtypu fluvická, oglejená. V důsledku vlastností substrátu se jedná o půdy 

zrnitostně těţší, jílovitohlinité, ve spodině aţ jílovité. Skelet je zastoupen v humusovém 

horizontu pouze ojediněle, v níţe uloţeném horizontu můţe být zastoupení vyšší. 

Humusový horizont je texturně střední aţ lehčí, převáţně písčitohlinitý nebo hlinitopísčitý, 

v mírných depresích je i hlinitý nebo aţ jílovitohlinitý. Struktura je, polyedrická, s 

přechodem k drobtové. Zásoba humusu je střední aţ dobrá (cca 2-3 %). Skelet se na 

většině plochy vyskytuje v příměsi do 5% jako štěrk i kamení, pouze na malých okrscích 

můţe být jeho zastoupení vyšší. Ve spodní části humusového horizontu se mohou 

vyskytovat známky mírného oglejení. Vzhledem k obsahu humusu a textuře lze 

předpokládat příznivé sorpční vlastnosti a pH půdy, zásoba ţivin je závislá na aktuálním 

hnojení. Biologické vlastnosti jsou příznivé, půdy jsou mikrobiálně oţivené. Kvalita 

materiálu humusového horizontu je průměrná aţ slabě nadprůměrná. Mírně je sniţována 

oglejením. Mezi humusovým horizontem a níţe uloţeným horizontem je většinou znatelný 
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přechod v rozmezí 5 – 10 cm, kde dochází k postupnému úbytku humusu aţ na zásobu 

velmi nízkou (Sáňka, 2010). 

3.5 Nerostné suroviny 

 

Území je označeno jako dobývací prostor Grygov (i. č. 71149), v němţ probíhá 

těţba štěrkopísků. V loţisku s názvem Grygov-Táţaly vedeném pod i. č. 304520000 

probíhá těţba z vody, těţbu provádí společnost Štěrkovny Olomouc a.s.  

Dobývací prostor je součástí chráněného loţiskového území Grygov (i. č. 04520000), 

chráněny jsou štěrkopísky. V okolí se dále nacházejí loţiska vápenců v dnešní době 

nevyuţitá a loţisko cihlářské suroviny. 

 

 

Obrázek 5: Vymezení CHLÚ Grygov Zdroj: www.portalgov.cz převzala Petra Cinková) 

(CHLÚ je zaznačeno zeleným šrafováním) 

 

Dalším nejbliţším loţiskem nerostných surovin je loţisko nevýhradní plochy   

Koţušany- Slavonín (i.č. 308820003), které je vymezeno podél toku Moravy a od záměru 

je vzdáleno cca 40 m severozápadně. V současnosti zde těţba neprobíhá, těţilo se zde 

v minulosti povrchově. 
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3.6 Zvláště chráněná území a přírodní parky 

 

Dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny můţeme zvláště chráněná 

území rozdělit na „velkoplošná“ a „maloplošná“. Do skupiny velkoplošných zvláště 

chráněných území jsou řazeny národní parky a chráněné krajinné oblasti. Do skupiny 

maloplošných ZCHÚ jsou řazeny národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní 

přírodní památky a přírodní památky. Nejbliţším velkoplošným chráněným územím je 

CHKO Litovelské Pomoraví, které je od lokality záměru vzdáleno cca 10 km severně. 

Maloplošná ZCHÚ, která se nacházejí nejblíţe k záměru jsem uvedla níţe. 

 

PR Království má vymezené ochranné pásmo, které z jihu těsně sousedí s lokalitou 

záměru (ochranná zóna odpovídá rozsahu lesního porostu). 

Předmětem ochrany PR Království je luţní les s druhově bohatými společenstvy níţinných 

listnatých lesů v široké nivě řeky Moravy na stanovišti ovlivněném vysokou hladinou 

podzemní vody. Je kombinací tvrdého luhu s lipovými a březovými doubravami a olšinami 

s bohatou flórou a faunou. Část rezervace a jejího ochranného pásma je vyuţívána k chovu 

baţantů. 

 

PP U strejčkova lomu byla vyhlášena k ochraně teplomilných stepních rostlinných 

společenstev na podkladu devonských vápenců s výskytem celé řady ohroţených druhů 

rostlin (mimo jiné koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis)) a na ně vázaných zejména 

bezobratlých ţivočichů. 

 

PP U bílých hlín je podobně jako předchozí fragmentem původní teplomilné 

subxerotermní vegetace se zastoupením ohroţených druhů rostlin.  

 

Lokalita záměru nezasahuje do ţádného přírodního parku ani chráněné krajinné oblasti. 
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3.7 Území chráněná na základě mezinárodních úmluv 

 

Jedná se o území, která byla vyhlášena v rámci realizace mezinárodních úmluv na 

ochranu ţivotního prostředí. Pro posuzování vlivů staveb na cenná území v České 

republice jsou Evropskou komisí za ekologicky citlivé oblasti povaţovány mokřady 

mezinárodního významu vyhlášené na základě Ramsarské úmluvy a území, která vyhovují 

poţadavkům Bernské konvence. Dále se do této kategorie zařazují i významná ptačí území 

(tj. lokality významné z hlediska výskytu ptáků vytipované na základě daných světově 

platných kritérií. 

V zájmovém území se nenachází ţádná lokalita chráněná na základě výše jmenovaných 

mezinárodních úmluv. 

 

Území soustavy NATURA 2000 

Zvláštním typem jsou území, která byla vybrána jako lokality soustavy chráněných území 

NATURA 2000 podle legislativy ES, konkrétně podle směrnice č. 79/409/EEC o ochraně 

volně ţijících ptáků a směrnice č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně ţijících 

ţivočichů a planě rostoucích rostlin. Jedná se o „evropsky významné lokality“ (EVL) a 

„ptačí oblasti“ (PO). 

 

Evropsky významné lokality 

EVL nacházejících se v nejbliţším okolí dobývacího prostoru je celkem pět. V těsné 

blízkosti zájmové lokalitě se nachází EVL Království (CZ0710161) s nímţ lokalita 

záměru sousední ze severu a přibliţuje se k EVL aţ na vzdálenost cca 5 m. 

Území lze charakterizovat jako mozaiku tvrdých luhů níţinných řek, které nalezneme 

především na obvodu území EVL, a polonských dubohabřin s těţištěm výskytu v centrální 

části lokality. Většina luhů nese přechodné znaky k polonským dubohabřinám, coţ je 

důsledek dlouhodobého poklesu hladiny podzemní vody. Plošně převládajícím souborem 

lesních typů je tvrdý „jilmový“ luh – Ulmi fraxineta carpini. 

 

EVL Morava – Chropyňský luh (CZ0714085) zahrnuje řeku Moravu od Nemilan  

po Chropyni a okolí řeky – aluviální louky a lesy, mokřady a tůně. 

Převládajícím typem vegetace v navrhovaném PK jsou tvrdé luhy níţinných řek sv. 

Ulmenion, které na vyvýšených místech přecházejí v západo-karpatské dubohabřiny sv. 
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Carpinion. Na březích řeky Moravy se vyskytují fragmenty měkkého luhu sv. Salicion 

albae, podél Mlýnského náhonu téţ jasanovo-olšové luhy as. Pruno-Fraxinetum. Zcela 

ojediněle často v mozaice s luţními lesy byly mapovány mokřadní vrbiny svazu  

Salicion cinereae. 

 

EVL U strejčkova lomu (CZ0712193) představuje step v oblasti Grygovských kopců na 

mírně zvlněném terénu navazující na Strejčkův lom. Předmětem ochrany je koniklec 

velkokvětý (Pulsatilla grandis). 

 

EVL U bílých hlín (CZ0712192) představuje fragment původní teplomilné subxerotermní 

vegetace uprostřed polí s ohroţenými druhy rostlin, z menší části zarostlý křovinami. 

Předmětem ochrany je rovněţ koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis). 

 

Ptačí oblasti 

Nejblíţe zájmové lokalitě jsou Ptačí oblast Litovelské Pomoraví (CZ0711018), ve 

vzdálenosti cca 10 km severně od záměru, a ptačí oblast Libavá, která je od záměru 

vzdálena cca 12 km severovýchodně. 

Vzhledem ke vzdálenosti těchto území soustavy NATURA 2000 od hodnocené lokality se 

jejich negativní ovlivnění realizací záměru nepředpokládá. 
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3.8 Územní systém ekologické stability 

 

Územní systém ekologické stability krajiny je vzájemně propojený soubor 

přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udrţují přírodní 

rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability. 

Ochrana přírody a krajiny se podle zákona č. 114/92 Sb., zajišťuje mimo jiné ochranou 

a vytvářením právě územního systému ekologické stability krajiny. Vymezení systému 

ekologické stability, zajišťujícího uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé 

působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné 

vyuţívání krajiny stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány územního plánování 

a ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského 

půdního fondu a státní správy lesního hospodářství. Ochrana systému ekologické stability 

je povinností všech vlastníků a uţivatelů pozemků tvořících jeho základ  

 

V nejbliţším okolí zájmové lokality se nachází následující biocentra a biokoridory 

nadregionálního či regionálního významu: 

 

 NRBK Ramena řeky Moravy-Chropyňský luh (osa NRBK se nachází cca 900 m 

západně od záměru, nárazníková zóna zasahuje na západní okraj záměru) – v 

blízkosti záměru se jedná o tok řeky Morávky s kvalitními břehovými porosty a 

místy vlhkými loukami o šířce 100 – 150 m 

 RBC 252 Les Království – v těsném sousedství záměru, záměr se přibliţuje na 

vzdálenost aţ cca 5 m. 

 

Podle platného územního plánu obce Grygov se v nejbliţším okolí záměru nacházejí 

následující prvky lokálních ÚSES: 

 

LBC 3 – cca 900 m západně od záměru v toku řeky Moravy (vloţeno do NRBK) 

LBC 5 – cca 550 m jihovýchodně v lese Království 

LBC 6 – cca 1 km jihovýchodně na okraji lesa Království 

 

  

http://www.uake.cz/frvs1269/obr/temata_obrazky/9_tema/9obr1.jpg
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Ekologicky významné segmenty krajiny (EVSK) jsou ty části krajiny, které jsou tvořeny 

nebo v nichţ převaţují ekosystémy s relativně vyšší ekologickou stabilitou (ES). Vyznačují 

se trvalostí bioty a ekologickými podmínkami umoţňujícími existenci druhů přirozeného 

genofondu krajiny. Mezi ně lze zařadit např. zbytek bukového lesa uprostřed smrkových 

monokultur, remízek uprostřed polí apod. V územním plánu Grygova jsou vymezeny tyto 

ekologicky významné segmenty krajiny: 

 

Morávka č. 20, délka 15 km, přirozený níţinný vodní tok s ukázkami jeho vývoje  

i recentních projevů, dosud bez výraznějších vodohospodářských zásahů. Součástí toku 

jsou kvalitní břehové porosty měkkého i tvrdého luhu, místy se zachovalými loukami. 

 

Svodnice č. 21, délka 1,7 km, svodnice mezi ZD Grygov a okrajem lesa Království, s 

mokřadními druhy rostlin lemované břehovými porosty. Vyskytuje se zde pryšec bahenní a 

to nejseverněji v Hornomoravském úvalu. 

 

Království, č. 22, plocha 694 ha, komplex listnatých lesů v nadmořské výšce 204 m v 

široké nivě Hornomoravského úvalu jiţně od Olomouce. Na štěrkopískových náplavech 

řeky Moravy překrytých hlubokými hlinitými půdami se vyvinula škála lesních 

společenstev závislých na vysoko poloţené hladině spodních vod. 

 

Král, č. 24, památný strom dub letní 

Olšina, č. 24, plocha 5 ha, olšina u ţeleznice, význačné botanické druhy, pramen 

 

Rybník u Grygova, č. 25, plocha 12 ha, bývalá pískovna v polích jiţně od Grygova s 

mokřadními porosty v okolí vodní plochy 

 

Chrást, č. 28, plocha 26 ha, výstup devonských vápenců, místy odkryvy, opuštěných 

lomů, výskyt zkamenělin, ohroţených druhů rostlin a ţivočichů. Lokalita je tvořena lesem 

s listnatými hájky, borovinami, lučinami a křovinami na zmolách a v lomu. 
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3.9 Významné krajinné prvky 

 

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

 O ochraně přírody a krajiny. VKP jsou dle tohoto zákona definovány jako ekologicky, 

geomorfologicky či esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo 

přispívají k udrţení její stability. VKP jsou jednak taxativně určeny zákonem – lesy, 

rašeliniště, vodní toky, jezera, rybníky a údolní nivy, jednak jsou jimi další segmenty 

krajiny, které v souladu se zákonem zaregistruje příslušný orgán státní správy. 

Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Vyuţívají se 

pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohroţení nebo oslabení jejich 

stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení 

významného krajinného prvku nebo ohroţení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační 

funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany 

přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny 

kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrţí a těţba nerostů. 

V nejbliţším okolí záměru vyskytují VKP vodní toky a jejich údolní nivy a VKP les. 

 

Vodní toky – zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve svém § 43 definuje vodní tok jako 

„povrchové vody tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převaţující část roku, a 

to včetně vod v nich uměle vzdutých“.  

Ve mnou sledované lokalitě to je vodní tok Morávka, který odvodňuje západní část 

těţebního prostoru. Morávka je mlýnský náhon odebírající vodu z vodního toku Morava, 

která odebírá vodu z Moravy severně od záměru a jiţně od něj v blízkosti obce Tovačov se 

do Moravy opět vlévá. Území severně od loţiska je povrchově odvodňováno vodním 

tokem Týnečka, který je levostranným přítokem vodního toku Morávky. Jiţní a východní 

část zájmového území je odvodňována melioračními strouhami, které jsou zaústěny do 

vodního toku Loučka. 

 

Údolní nivy – Údolní niva představuje v rámci krajiny specifický prostor, který se 

vyznačuje velkou dynamikou přírodních procesů, především fluviálních. Demek (1988) 

údolní nivu definuje jako akumulační rovinu podél vodního toku, která je tvořena 

nekonsolidovanými sedimenty transportovanými a usazenými tímto vodním tokem, 

přičemţ při povodních bývá zpravidla částečně či celá zaplavována. V území silně 
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poznamenaném lidskou činností je vhodné za údolní nivu ve smyslu VKP povaţovat břehy 

vodních toků s vytvořenými břehovými porosty (či bez nich) do vzdálenosti cca 15 m od 

břehové hrany a to bez ohledu jestli došlo k zásadní změně přírodního charakteru těchto 

prostorů. Důvodem je skutečnost, ţe VKP mají v krajině významnou ekologicko-

stabilizační funkci, která musí být nadále posilována. 

 

Les – definice tohoto VKP vychází ze zákona č.289/1995 Sb. (lesní zákon), kdy za les 

povaţujeme plochu o rozloze alespoň 0,5 ha, na níţ stromy dosahují výšky nejméně 5 m, a 

kde koruny stromů v souvislém zápoji pokrývají přinejmenším 10% této plochy. Pozemky 

určené k plnění funkcí lesa jsou specifikované v § 3 lesního zákona takto :  

a)pozemky s lesními porosty a plochy, na nichţ byly lesní porosty odstraněny za účelem 

obnovy, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty nejsou-li širší neţ 4 m, a pozemky na nichţ 

byl lesní porost dočasně odstraněn na základě rozhodnutí orgánu státní správy  

b)zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy, ostatní plochy, pozemky nad horní hranicí 

dřevinné vegetace, lesní pastviny a políčka pro zvěř  

Ochranná pásma lesních porostů jsou dle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o 

změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vymezená 

vzdáleností 50 m od hranice lesa. Nejbliţším lesním porostem je v zájmovém území luţní 

les Království, nacházející se v těsném kontaktu se záměrem těţby. Záměr se nachází 

severně od lesa v jeho ochranném pásmu. 

 

V blízkosti předmětné plochy se nenalézají registrované významné krajinné prvky, ve 

smyslu zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
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3.10 Fauna a flóra 

 

Posuzovaná lokalita se z pohledu biogeografického členění ČR (CULEK 1996) 

nachází na území Kojetínského bioregionu. Bioregion je tvořen širokou nivou s 

regulovanými řekami a celý náleţí do 2. Vegetačního stupně. Biota má azonální charakter 

katény středoevropských nivních společenstev, v nichţ se mísí vlivy sousedních 

bioregionů západokarpatské i hercynské podprovincie. Od jihu sem zasahují téţ teplomilné 

prvky. Bioregion budují široké sedimentární roviny Moravy a dolního toku Bečvy, tvořené 

nivními sedimenty a nejniţšími štěrkopískovými terasami. Dominují zde glejové 

fluvizemě. Pouze na břehových valech podél Bečvy, krátkém úseku podél Moravy u 

Kojetína a na nízké terase u Chropyně se vyskytují typické fluvizemě na písčitějším 

materiálu. Potenciální vegetace je tvořena luţními lesy. V současnosti převaţují pole, 

zachovány jsou komplexy luţních lesů, zbytky luk a rybníky s bohatou faunou. 

 

Podle NEUHÄUSLOVÉ et al. (1998) je potenciální vegetace dotčeného území tvořena 

jilmovou doubravou (Querco-Ulmetum). Jilmová doubrava tvoří zpravidla třípatrové 

fytocenózy s dominantním dubem letním (Quercus robur) nebo jasanem ztepilým 

(Fraxinus excelsior). Jasan bývá často hospodářsky silně preferován. Podíl jilmů (Ulmus 

minor, Ulmus laevis), typických dřevin tvrdého luhu, v poslední době naopak poklesl v 

důsledku grafiózy. Častou příměsí je lípa srdčitá (Tilia cordata), na vlhčích místech olše 

lepkavá (Alnus glutinosa) a další typické dřeviny měkkého luhu, v sušší variantě habr 

obevcný (Carpinus betulus), příp. javor babyka (Acer campestre).  

Keřové patro bývá druhově bohaté, krom zmlazení se objevují (Cornus sanquinea,  

Padus avium, Sambucus nigra). Bylinné patro tvoří zpravidla výrazný aspekt jarních 

geofyt (Ficaria bulbifera, Corydalis cava, Anemone nemorosa, Allium ursinum). 

Nejčastějšími sloţkami letního aspektu jsou Aegopodium podagraria nebo Urtica dioica. 

Mechové patro je většinou zanedbatelné. Na sušších místech tvoří potenciální vegetaci 

černýšová dubohabřina (Melampyro  nemorosi- Carpinetum). Dominantou zde je dub 

zimní (Quercus petraea) a habr obecný (Carpinus betulus), s častou příměsí lípy (Tilia 

cordata), dubu letního (Quercus robur) a stanovištně náročnějších listnáčů (jasan ztepilý 

(Fraxinus excelsior, javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides), 

třešeň obecná (Prunus avium)). Dobře vyvinuté keřové patro nalezneme pouze v 

prosvětlených porostech. Charakter bylinného patra určují mezofilní druhy (Hepatica 
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nobilis, Galium sylvaticum, Campanula persicifolia, Lathyrus vernus, Melampyrum 

nemorosum). 

3.10.1 Biokoridor 

 

Mezi západní stranou dobývacího prostoru a tokem Morávky je vymezena osa 

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

nadregionálního biokoridoru nivy řeky Moravy. Minimální šíře této osy je 40 m a je 

tvořena terestrickými nivními ekosystémy. Přibliţně po 700 m se do této osy vkládají 

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

váţně narušena vodohospodářskými úpravami a rozsáhlými plochami orných půd, 

biokoridor byl v nivě přerušovaný a počet vloţených biocenter byl nedostatečný. Proto 

bylo navrhnuto dobývacímu prostoru Grygov, aby po odtěţení a následné rekultivaci 

prostor vyuţil pro zaloţení nadregionálního biokoridoru a lokálního biocentra.  

(Šafář 1996). 
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4 Botanický a zoologický průzkum v DP Grygov 

4.1 Metodika 

 

Mapování vegetace jsem prováděla průběţně formou terénních pochůzek. 

Vycházela jsem přitom z provedeného průzkumu pro potřebu zjišťovacího řízení dle 

zákona 100/2001 Sb. Cílem mojí práce nebyl komplexní botanický průzkum, ale 

seznámení s reálnou vegetací lokality, proto nebyl prováděn hloubkový průzkum. 

Průzkumy byly prováděny dle odborné literatury Metodika mapování přírody a krajiny 

(Petříček, 1994) při pravidelných návštěvách lokality v roce 2010 a 2011. V terénu byly 

rostlinné druhy určovány podle Klíče ke květeně České republiky, Kubát a kol. (2002) a 

Dendrologie s ekologií lesních dřevin, Chmelař (1983). Všechny záznamy z terénu byly 

zapsány do pomocného deníku, pro lokalizaci byla pouţita  GPSmap  60Cx – GARMIN 

sériové číslo 74854992, kdy pro vyhodnocení byl pouţit software GARMINmap SOURCE 

verze 6.15.5 s mapovým podkladem Topol Czech verze 1.2.. Transformace souřadnic ze 

systému WGS 84 do souřadného systému JTSK, byla realizována pomocí polynomu 

třetího stupně s vyuţitím helmerových transformačních klíčů. Jako zdroj pro přepočet 

poslouţil geodetický referenční systémy ČR, který zpracoval VUGTK Praha a VZÚ Praha. 

Výsledná mapa je součástí přílohy č. 2, s hraničními body jednotlivých segmentů (1-9) a 

body výskytu ţebratky bahenní (Hottonia palustris) 10-15. Fotodokumentace byla 

pořízena fotoaparátem CANON  PowerShot A460 s maximálně 4 krát optical zoom, který 

byl vyuţit pro detailní záběry ţebratky bahenní (Hottonia palustris). 

Některé návštěvy jsem provedla spolu se zaměstnancem štěrkopískovny a vedoucím 

přípravy výroby (Ing. Petr Juzik), se kterým jsem diskutovala budoucí podobu lokality v 

závislosti na výstavbě veslařského kanálu.  

Pro bliţší zhodnocení dobývacího prostoru jsem si území rozdělila na segment 

mokřadů, segment melioračního kanálu, segment mezi Lesem Království a melioračním 

kanálem. Samotný meliorační kanál jsem si rozčlenila na tři části vţdy v místech, kde byl 

předělen obvykle mostem s propustí. Toto členění umoţňovalo snaţší přechod na protější 

břeh melioračního kanálu a jeho lepší mapování. Přehledná mapa situace lokality je 

v příloze č. 3. Jednotlivé druhy byly zařazeny podle Červeného seznamu, vyhlášky 395/92 

Sb. a Natury 2000. Co se týče fauny DP, zaznamenávala jsem druhy, na které jsem během 

pochůzek narazila včetně jejich pobytových stop.   
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4.2 Flóra dobývacího prostoru 

 

V prostorách dobývání, se díky právě probíhající těţbě nevyskytuje mnoho druhů 

rostlin a ţivočichů. Jiné je to ovšem v okrajových částech.  A to hlavně v prostoru říčky 

Morávky, která lemuje dobývací prostor společně s uměle vytvořeným mokřadem, který 

vznikl jako důsledek rekultivace. Bohatá je také vegetace v okolí melioračního kanálu.  

Místo rozšíření těţby v současné době tvoří zčásti pole a zčásti neobhospodařovaná plocha 

s výskytem ruderálních druhů, místy s náletem pionýrských dřevin.  

4.2.1 Lokalita mokřadu v blízkosti říčky Morávky 

 

 Červený 

seznam 

Vyhláška 

395/92 Sb. 

Natura 2000 

kód druhu priorita 

Alisma plantago-

aquatica 

ţábník jitrocelový     

Alnus glutinosa olše lepkavá     

Alopecurus aequalis psárka plavá     

Bidens tripartita dvouzubec 

trojdílný 

    

Bolboschoenus yagara kamyšník 

vrcholičnatý 

    

Callitriche palustris hvězdoš jarní     

Ceratophyllum 

submersum 

růţkatec ponořený     

Eleocharis palustris 

agg. 

bahnička mokřadní     

Elodea canadiensis vodní mor 

kanadský 

    

Glyceria maxima zblochana vodní     

Gnaphalium 

uliginosum 

protěţ baţinná     

Juncus bufonius sítina ţabí     

Juncus effusus sítina rozkladitá     

Lemna minor okřehek menší     

Persicaria hydropiper rdesno peprník     

Phalaris arundinacea chrastice 

rákosovitá 

    

Phragmites australis rákos obecný     

Ranunculus repens pryskyřník plazivý     

Rorippa palustris rukev baţinná     

Salix caprea vrba jíva     

Typha latifolia orobinec širolistý     

Veronica beccabunga rozrazil potoční     
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4.2.2 Lokalita mokřadu na počátku melioračního kanálu 

 

Jedná se o jen o malé občasné mokřadní společenstvo (na jaře je zde i tůňka), 

kterou lze spíše přiřadit k biotopu eutrofní vegetace bahnitých substrátů. Během 

vegetačního období je mokřad nenápadný a nesnadno patrný. Relativně rychle jmenovaná 

tůňka vysychá. Během letního období nemá tůň v mokřadu volnou vodu, ale je zde jen 

vlhčí místo.   

 

 Červený 

seznam 

Vyhláška 

395/92 Sb. 

Natura 2000 

kód druhu priorita 

Acetosa pratensis šťovík luční     

Alisma plantago - 

aquatica 

ţabník jitrocelový     

Bidens tripartitus dvouzubec trojdílný     

Carex acuta   ostřice štíhlá     

Cirsium arvense pcháč oset     

Epilobium hirsutum vrbovka chlupatá     

Galium mollugo svízel povázka     

Geranium pusillum kakost nízký     

Glyceria maxima zblochan vodní     

Chaerophyllum 

temulum 

krabilice mámivá     

Iris pseudacorus kosatec ţlutý     

Juncus effusus sítina rozkladitá     

Lathyrus sp. hrachor     

Lycopus europaeus karbinec evropský     

Lysimachia vulgaris vrbina obecná     

Lythrum salicaria kyprej vrbice     

Poa pratensis lipnice luční     

Potentilla anserina mochna husí     

Ranunculus repens pryskyřník plazivý     

Stachys palustris čistec bahenní     

Symphytum officinale kostival lékařský     

Tanacetum vulgare vratič obecný     

Thlaspi arvense penízek rolní     

Tripleurospermum 

inodorum 

heřmánkovec 

nevonný 

    

Typha latifolia orobinec širolistý     

Urtica dioica kopřiva dvoudomá     
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4.2.3 Lokalita mezi Království a melioračním kanálem 

 

Tato lokalita dříve slouţila jako pole a ovocný sad. Ve východní části plochy byl 

zaznamenán nálet pionýrských dřevin, převáţně břízy bělokoré (Betula pendula). Další 

rostliny této lokality jsou sepsány v tabulce: 

 Červený 

seznam 

Vyhláška 

395/92 Sb. 

Natura 2000 

kód druhu priorita 

Agrostis stolonifera psineček výběţkatý     

Achillea millefolium 

agg. 

řebříček obecný C4a    

Alnus glutinosa olše lepkavá     

Anemone nemorosa sasanka hajní     

Arctium sp. lopuch     

Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený     

Artemisia vulgaris pelyněk černobýl     

Betula pendula bříza bělokorá     

Bromus hordeaceus sveřep měkký     

Calamagrostis epigejos třtina křovištní     

Carduus crispus bodlák kadeřavý     

Carex brizoides ostřice třeslicovitá     

Carpinus betulus habr obecný     

Cirsium arvense pcháč oset     

Convolvulus arvensis svlačec rolní      

Dactylis glomerata srha laločnatá C4b    

Deschampsia cespitosa metlice trsnatá C4b    

Elytrigia repens pýr plazivý     

Erigeron annuus turan roční     

Festuca rubra kostřava červená     

Fragaria vesca jahodník obecný     

Frangula alnus krušina olšová     

Galium aparine svízel přítula     

Galium boreale svízel severní C4a    

Geum urbanum kuklík městský     

Hypericum perforatum třezalka tečkovaná     

Lactuca serriola locika kompasová     

Lathyrus pratensis hrachor luční     

Lathyrus tuberosus hrachor hlíznatý     

Lemna minor okřehek menší     

Leontodon autumnalis máchelka podzimní     

Leontodon hispidus máchelka srstnatá     

Poa pratensis   lipnice luční     

Potentilla anserina   mochna husí     

Potentilla erecta mochna nátrţník     

Ranunculus repens pryskyřník plazivý     

Rosa sp. růţe     

Rubus fruticosus agg. ostruţník křovitý     

Rumex obtusifolius šťovík tupolistý     
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Salix caprea vrba jíva     

Senecio jacobea   starček přímětník     

Silene latifolia    silenka širokolistá     

Solidago canadensis   zlatobýl kanadský     

Stellaria holostea patčinec 

velkokvětý 

    

Symphytum officinale kostival lékařský     

Tanacetum vulgare vratič obecný     

Tilia cordata lípa srdčitá     

Trifolium repens jetel plazivý     

Urtica dioica kopřiva dvoudomá     

Vicia sepium   vikev plotní     

Vicia tetrasperma vikev čtyřsemenná     

 

4.2.4 Lokalita melioračního kanálu 

 

Odvodňovací kanál je významný především výskytem poměrně bohaté populace 

žebratky bahenní (Hottonia palustris), která podle vyhlášky 395/1992 Sb., patří 

k ohroţeným druhům květeny České republiky. Pro přehlednější zmapování jsem si 

odvodňovací kanál rozdělila na 3 úseky, které jsem znázornila v příloze č.. Ve výčtu rostlin 

jednotlivých úseků, jsou uváděny jen převaţující rostliny pro daný úsek kanálu a 

především nové druhy rostlin, které nebyly uváděny na předcházejících úsecích.   

 

Meliorační kanál úsek č. 1 

 
Červený 

seznam 

Vyhláška 

395/92 Sb. 

Natura 2000 

kód druhu priorita 

Arctium minus lopuch menší     

Artemisia vulgaris pelyněk černobýl     

Betula pendula bříza bělokorá     

Carex brizoides  ostřice třeslicovitá     

Carex elongata  ostřice prodlouţená     

Carex vesicaria ostřice měchýřkatá     

Cornus sanquinea svída krvavá     

Fragaria vesca jahodník obecný     

Fraxinus excelsior jasan ztepilý     

Geranium pusillum kakost nízký     

Helianthus tuberosus slunečnice 

topinambur 

    

Hypericum perforatum třezalka tečkovaná     

Lemna minor okřehek menší     

Malus domestica  jabloň domácí     

Peuceda-num palustre smldník bahenní     

Phragmites australis rákos obecný     

Poa pratensis lipnice luční     
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Populus nigra topol černý C2    

Quercus robur dub letní     

Rosa canina růţe šípková     

Salix caprea vrba jíva     

Sambucus nigra bez černý     

Tanacetum vulgare vratič obecný     

Tilia cordata lípa srdčitá     

Trifolium repens jetel plazivý     

Tussilago farfara podběl obecný     

Urtica dioica kopřiva dvoudomá     

Viscum album jmelí bílé C4a    

 

Meliorační kanál úsek č. 2 

 Červený 

seznam 

Vyhláška 

395/92 Sb. 

Natura 2000 

kód druhu priorita 

Acer campestre javor babyka     

Alnus glutinosa olše lepkavá     

Achillea millefolium řebříček obecný C4a    

Artemisia vulgaris pelyněk černobýl     

Betula pendula bříza bělokorá     

Echinochloa crus-galli jeţatka kuří noha     

Galium aparine svízel přítula     

Galium palustre svízel bahenní     

Glyceria maxima   zblochan vodní     

Juncus effusus sítina rozkladitá     

Lemna minor okřehek menší     

Lythrum salicaria kyprej vrbice     

Mentha arvensis máta rolní     

Nepeta cataria šanta kočičí     

Persicaria lapathifolia rdesno blešník     

Peucedanum palustre smldník bahenní     

Phragmites australis rákos obecný     

Potamogeton pusillus rdest maličký     

Prunus spinosa trnka obecná     

Quercus robur dub letní     

Rosa canina růţe šípková     

Rumex obtusifolius šťovík tupolistý     

Salix purpurea vrba nachová     

Scrophularia nodosa krtičník hlíznatý     

Scutellaria galericulata šišák vroubkovaný     

Setaria viridis bér zelený     

Tripleurospermum 

inodorum 

heřmánkovec 

nevonný 

    

Tussilago farfara podběl obecný     

Urtica dioica kopřiva dvoudomá     

Verbena officinalis sporýš lékařský C3    
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Meliorační kanál úsek č. 3 

 Červený 

seznam 

Vyhláška 

395/92 Sb. 

Natura 2000 

kód druhu priorita 

Acer campestre javor babyka     

Alisma plantago-

aquatica 

ţábníku 

jitrocelového 

    

Amaranthus retroflexus laskavec ohnutý     

Betula pendula bříza bělokorá     

Callitriche palustris hvězdoš jarní     

Carduus crispus bodlák kadeřavý     

Cichorium intybus čekanka obecná     

Hottonia palustris ţebratka bahenní C3 §3   

Juncus effusus sítina rozkladitá     

Lamium album hluchavka bílá     

Lemna minor okřehek menší     

Myriophyllum sp. stolístek     

Papaver rhoeas mák vlčí     

Pastinaca sativa pastinák obecný C4a    

Phalaroides arundinacea chrastice rákosovitá     

Phragmites australis rákos obecný     

Pulmonaria officinale plicník lékařský     

Rosa canina růţe šípková     

Rumex obtusifolius šťovík tupolistý     

Sambucus nigra bez černý     

Solanum dulcamara lilek potměchúť     

Urtica dioica kopřiva dvoudomá     
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4.3 Fauna 

 

Zoologický průzkum, který byl prováděn v rámci zjišťovacího řízení agenturou 

Ecological consalting, na území dobývacího prostoru se orientoval spíše na území dotčené 

rozšířením těţby. Průzkumem byly zjištěny běţné druhy, které se na tomto typu ploch 

vyskytují. Vzhledem k těsné blízkosti lesa Království zde bylo zaznamenáno i značné 

mnoţství druhů, mezi nimi i zvláště chráněných, vázaných však především na lesní 

společenstva. Vzhledem k přítomnosti mokřadu přímo na posuzované ploše i v okolí zde 

byly zaznamenány i některé zvláště chráněné druhy obojţivelníků. Vzhledem k charakteru 

lokality, nezanedbatelnému vlivu zemědělského vyuţívání pozemku a probíhající těţbou, 

je absence dřevin na zájmové ploše a ruderalizace velké části plochy lokalita nepředstavuje 

biotop, který by byl svým charakterem významný z pohledu ochrany přírody a slouţil jako 

významné zimoviště, hnízdiště, rozmnoţiště zvláště chráněných druhů ţivočichů.  

4.3.1 Bezobratlí 

Z bezobratlých ţivočichů bylo na lokalitě zjištěno několik druhů hmyzu. Lze 

upozornit zvláště na výskyt níţe uvedených. 

 

Majka fialová (Meloe violaceus) 

Patřila kdysi na celém území k hojným jarním druhům, dnes se vyskytuje jen 

jednotlivě. Podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. patří mezi zvláště chráněné druhy ţivočichů v 

kategorii „ohroţený“. Druh byl zaznamenán na plochách přímo dotčených záměrem. 

Majky prodělávají sloţitý vývoj od vajíčka k dospělci, spojený s parazitismem larev. 

Hostitelem bývají často samotářské i sociální včely. Majkovití jsou suchomilní a teplomilní 

brouci původních biotopů mizející v důsledku nadměrného pouţívání různých minerálních 

hnojiv. 

 

Čmelák hájový (Bombus lucorum) 

Eurosibiřský prvek fauny. Upřednostňuje lesní louky, paseky, aluvia potoků a 

okraje lesů. Vystupuje do vysokých horských poloh, kde patří k nejhojnějším druhům. 

Vzácnější je v nejteplejších odlesněných níţinách a pahorkatinách, kde preferuje vlhká 

stanoviště. Podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. patří mezi zvláště chráněné druhy ţivočichů v 

kategorii „ohroţený“. Druh byl zaznamenán na lesních pasekách v sousedství záměru (PR 

Království). 
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4.3.2 Obojživelníci a plazi 

Podle průzkumu Zwacha (1996) byl na území doloţen výskyt celkem sedmi druhů 

obojţivelníků viz. tabulka č. 4. Během dalšího zoologického průzkumu, který byl proveden 

v rámci zjišťovacího řízení 100/2001 Sb., byla pozorována zejména ropucha zelená  

(Bufo viridis) a to převáţně v okolí mokřadů a v blízkém okolí stávajících těţebních jezer. 

Dalším pozorovaným druhem byl skokan štíhlý (Rana dalmatina), jehoţ výskyt byl 

zaznamenán v okolí mokřadního společenstva v dotčeném území a dále v lesních tůních a 

při okrajích lesa Království. Během mých návštěv lokality byl dále pozorován skokan 

hnědý (Rana temporaria) a 2 jedinci čolka obecného (Triturus vulgaris) v místech 

melioračního kanálu. Ostatní druhy zjištěné průzkumem pana Zwacha (1996) nebyly 

v rámci zjišťovacího řízení ani mnou zaznamenány. 

 

Tabulka 4: Přehled obojživelníků dle průzkumu Zwach 1999 (Zdroj: vlastní) 

Druh Latinský název Ohrožení  

Ropucha zelená (Bufo viridis) O ,*  

Ropucha obecná (Bufo bufo) O, * 

Čolek obecný (Triturus vulgaris) SO, * 

Čolek horský (Triturus alpestris) SO, * 

Rosnička zelená (Hyla arborea) SO, NT* 

Skokan hnědý (Rana temporaria)  

Skokan štíhlý  (Rana dalmatina) SO,*  

 

Z třídy plazů byla na území pozorována ještěrka ţivorodá (Zootoca vivipara SO, LC), která 

byla opakovaně zjištěna na lesních mýtinách, na skládkách dřeva podél lesních cest v 

sousedství Lesa Království a v okolí melioračního kanálu. Pozorována byla i ještěrka 

obecná (Lacerta agilis SO, IV), slepýš křehký (Anguis fragilis, SO) a uţovka obojková  

(Natrix natri O,LC). Osobně jsem narazila pouze na ještěrku obecnou (Lacerta agilis). 

 

V roce 2010 byl proveden v místech rozšíření těţby hydrobiologický průzkum 

(RNDr. Miloš Holzer, 2010). Byl soustředěn na území mokřadu sousedícího s předmětnou 

plochou těţby a v melioračním kanálu. Odběr vzorků byl proveden sběrem vodních 

ţivočichů do planktonní sítě. 

 

* Stupeň ohroţení podle VYHLÁŠKY MŢP ČR č. 395/1992 Sb.:  

O – Ohroţený druh,   SO – Silně ohroţený druh,   KO – Kriticky ohroţený druh; 

Stupeň ohroţení podle Červeného seznamu :  NT – Téměř ohroţený druh,  
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Tůňka mokřadu 

V tůňce mokřadu bylo zachyceno 93 kusů ţivočichů, patřících do 12 taxonů vodní 

fauny. Byly zjištěny následující druhy: 

Tabulka 5: Přehled vodní fauny v tůňce mokřadu (Zdroj: vlastní) 

Rod Druh Počet kusů 

Rotatoria Keratella sp. 21 

Hydroidea Hydra sp. 3 

Nematoda Nematoda sp.div. 10 

Oligochaeta Limnodrilus sp. 11 

Tubifex tubifex 6 

Crustacea Copepoda sp 2 

juvenilní 2 

Ostracoda sp. 14 

Chironomidae Tanytarsus gr. gregarius 4 

Limnochironomus nervosus 6 

juvenilní 12 

Tipuliidae Tipula sp. 2 

 

Zachycené taxony svým mnoţstvím odpovídají malým níţinným tůňkám různého 

charakteru. V mokřadu převaţují běţní ţivočichové přirozeně organicky znečištěných 

tůněk s bahnitým dnem. Co se týče kvality tůňky, dá se označit za nízkou, jelikoţ zde 

chybí jakýkoliv vzácnější zástupce vodních ţivočichů. Přítomnost nezmarů (Hydra sp.) v 

tůňce mokřadu je spíše překvapivá a signalizuje dobrou kvalitu vody. Zachyceno bylo také 

několik kusů máloštětinatých červů, kteří patří do dvou rodů podobné čistotní kategorie. 

Korýši se zde vyskytují minimálně. Podobně i zástupci larev vodního hmyzu, kdy se jedná 

o běţné zástupce malých stojatých vod (tůňky, kaluţiny). Ovšem uţ jejich prostá 

přítomnost je na dané lokalitě dobrým zjištěním. V lokalitě tůňky mokřadu je výskyt larev 

pakomárů v nízkém početním a druhovém zastoupení. Všechny tyto larvy totiţ preferují 

vody s bahenními sedimenty. To stejné platí i o larvách tiplic (Tipula sp.). Ţádní vzácnější 

nebo chránění ţivočichové se zde nevyskytují (Holzer, 2010). 

 

 
Tabulka 6: Naměřené fyzikálně-chemické hodnoty v tůňce mokřadu (Zdroj: Holzer 2010, přepracovala Petra Cinková) 

Naměřené fyzikálně-chemické hodnoty vody v tůňce 

 Hodnota Jednotka 

Vodivost vody 535 μ.S 

Množství rozpuštěného kyslíku 5,3 mg/l 

Teplota vody v době odběru 15,4 °C 
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Meliorační kanál 

V melioračním (odvodňovacím) kanále bylo nalezeno jen 10 taxonů, zachyceno 

bylo 65 kusů ţivočichů.  

Tabulka 7: Přehled vodní fauny v melioračním kanálu (Zdroj: vlastní) 

Rod Druh Počet kusů 

Nematoda Nematoda sp.div. 2 

Oligochaeta Limnodrilus sp. 6 

Tubifex tubifex 7 

Helobdella stagnalis 2 

Crustacea Asellus aquaticus 5 

Chironomidae Rh. -  Trichocladius 4 

Limnochironomus nervosus 11 

juvenilní 14 

Ephemeroptera Baetis rhodani 4 

juvenilní 10 

 

V melioračním kanále se vyskytuje velmi nízké mnoţství jednotlivých taxonů 

vodní fauny. Bylo zachyceno také nízké mnoţství ţivočichů. Voda, která protéká 

melioračním kanálem je nekvalitní a patří do kategorie alfa-mezosaprobní. Převaţují zde 

ţivočichové vod silněji organicky znečištěných. Mnoţství taxonů i kusů je zde nízké, 

avšak tento stav je na podobných lokalitách zcela běţný. Nepříznivé jsou i zjištěné 

fyzikálně - chemické hodnoty vody. Hodnota vodivosti je aţ překvapivě vysoká. Mnoţství 

rozpuštěného kyslíku ve vodním prostředí je moţné také hodnotit jako velmi nepříznivé. 

Chybí zde celá řada běţných vodních ţivočichů. Pestřeji a početněji jsou na lokalitě 

zastoupeny jen larvy pakomárů (Holzer, 2010). 

 
Tabulka 8: Naměřené fyzikálně-chemické hodnoty melioračního kanálu (Zdroj: Holzer 2010, přepracovala Petra 

Cinková) 

Naměřené fyzikálně-chemické hodnoty vody v melioračním kanálu 

 Hodnota Jednotka 

Vodivost vody 687 μ.S 

Množství rozpuštěného kyslíku 5,0 mg/l 

Teplota vody v době odběru 14,6 °C 

4.3.3 Ptactvo v DP Grygov 

 

Díky záměru rozšíření těţby byly provedeny opakované ornitologické průzkumy 

agenturou Ecological consalting opět jako součást zjišťovacího řízení 100/2001 Sb., a to v 

hnízdní sezóně 2009. Průzkum probíhal jak na samotné ploše DP, tak i v Přírodní rezervaci 

Království . 



Bc. Petra Cinková: Ekologické zhodnocení vlivů těţby štěrkopísku v DP Grygov na Les Království 

2011  37 

 

Celkem bylo během průzkumu zjištěno 73 druhů ptáků, z toho 22 druhů patří mezi 

zvláště chráněné (dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.). Do kategorie „ohroţené“ náleţí 14 druhů 

a do kat. „silně hroţené“ 8 druhů. Při mých opakovaných návštěvách lokality jsem 

pozorovala pár čapa černého (Ciconia nigra), káně lesní (Buteo buteo), některé druhy 

drobného ptactva. 

Následující tabulka uvádí všechny pozorované druhy, jejich ochranu podle vyhlášky  

395/92 Sb., zařazení do Červeného seznamu a NATURY 2000. Dále tabulka zahrnuje 

počty zaznamenaných jedinců a prostředí, v němţ se vyskytovaly.  

 

druh 

 

ochrana 

 

prostředí hnízdění 

počet pozorovaných jedinců 

7.4 15.4 24.4 20.5 5.6 

vrána obecná šedá 

Corvus cornix 

 P,L ? 7 20 7 5 6 

rehek domácí 

Phoenicurus 

ochruros 

 P,L + 3 4 1 - 5 

skřivan polní 

Alauda arvensis 

 P + 10-ky 10-ky 10-ky 10-ky 10-

ky 

bažant obecný 

Phasianus colchicus 

 P,L + 14 17 1 4 3 

kachna divoká 

Anas platyrhynchos 

 P,J,L + 8 9 1 5 7 

káně lesní 

Buteo buteo 

 P,L + 3 5 1 1 2 

špaček obecný 

Sturnus vulgaris 

 P,L + 13 29 6 10 7 

holub hřivnáč 

Columba palumbus 

 P,L + 7 11 1 5 75 

konopka obecná 

Cardeulis canabina 

 P + 2 - 2 - - 

sýkora koňadra 

Parus major 

 P,L + 11 18 4 2 11 

vrabec domácí 

Passer domestici 

 P + 5 - - 2 - 

strakapoud velký 

Dendrocopos major 

 P,L + 6 4 2 1 1 

poštolka obecná 

Falco tinnunculus 

 P + 1 - - 1 - 

čejka chocholatá 

Vanellus vanellus 

 P ? 1 3 6 - - 

strnad obecný 

Emberiza citrinella 

 P,L + 7 6 1 6 3 

drozd zpěvný 

Turdus philomelos 

 P,L + 6 1 - 1 3 
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budníček menší 

Phylloscopus 

collybita 

P,L + 7 15 3 - 2 

pěnkava obecná 

Frigilla coelebs 

 P,L + 7 13 3 12 6 

kos černý 

Turdus merula 

 P,L + 5 9 2 2 6 

žluna zelená 

Picus viridis 

LC P,L ? 2 - - - - 

racek chechtavý 

Chroicocephalus 

ridibundus 

VU P,J - 1 12 - 1 - 

kormorán velký 

Phalacrocorax 

carbo 

O 

J 
- 1 - - - - 

pěnice černohlavá 

Sylvia atricapilla 

 P,L + 1 8 3 2 7 

sýkora modřinka 

Parus caeruleus 

 L + 1 7 - 1 12 

dlask tlustozobý 

Coccothraustes 

coccothraustes 

 L + 1 - 4 - - 

moták pilich 

Circus cyanos 

SO,I L (přelet) - 1(M) - - - - 

šoupák krátkoprstý 

Certhia 

brachydactyla 

 L + 1 1 - - - 

moudivláček lužní 

Remiz pendulinus 

O L ? 2 - - - - 

červenka obecná 

Erithacus rubecula 

 L + 4 1 - 1 2 

sojka obecná 

Garrulus glandarius 

 L + 1 3 - - 3 

brkoslav severní 

Bombycilla garrulus 

O L - Cca60 Cca30 15 - - 

datel černý 

Dryocopus martius 

LC, I L + 2 - - - - 

strakapoud 

prostřední 

Dendrocopos 

syriacus 

O,VU,I L + 4 1 - - 4 

střízlík obecný 

Troglodytes 

troglodytes 

 L + 1 2 2 2 3 

brhlík lesní 

Sitta europaea 

 L + 2 2 1 - - 

sýkora uhelníček 

Parus ater 

 L + 1 - - - - 

vrabec polní 

Passer montanus 

 P + - 10 - 6 5 
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zvonohlík  zahradní 

Serinus serinus 

 P + - 1 - 2 - 

zvonek zelený 

Carduelis chloris 

 P,L + - 1 - 1 1 

 

moták pochop 

Circus aeruginosus 

 

O,I 

 

P 

 

? 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

drozd kvíčala 

Turdus pilaris 

 P,L + - 23 4 - - 

bělořit šedý 

Oenanthe oenanthe 

SO P - - 1(F) - - - 

bramborníček 

hnědý 

Saxicola rubetra 

O P ? - 1 - - - 

stehlík obecný 

Carduelis carduelis 

 P + - 2 1 - 4 

vlaštovka obecná 

Hirundo rustica 

O P,J - - 1 - 11 2 

konipas bílý 

Motacilla alba 

 J + - 1 - - - 

čáp černý 

Ciconia nigra 

SO,I J - - 1 - - - 

volavka popelavá 

Ardea cinerea 

NT L - - 2 - 2 5 

jestřáb lesní 

Accipiter gentilis 

O L ? - 1 - - - 

žluva hajní 

Oriolus oriolus 

SO L + - 4 - 5 5 

králíček obecný 

Regulus regulus 

 L ? - 1 - - - 

lejsek malý 

Ficedula parva 

SO L ? - 1(M) - - - 

sýkora babka 

Parus palustris 

 L + - 2 - - 2 

straka obecná 

Pica pica 

 P + - - 1 1 1 

vrána obecná černá 

Corpus corone 

 L ? - - 1 - - 

krahujec obecný 

Accipiter nisus 

SO L + - - 1(F) 1(M) - 

čáp bílý 

Ciconia ciconia 

O,I P - - - 1 - - 

krkavec velký 

Corvus corax 

O, VU P - - - 1 - - 

pěnice hnědokřídlá 

Sylvia communis 

 P + - - - 2 3 

křepelka polní 

Coturnix coturnix 

SO P + - - - 1 - 

hrdlička zahradní 

Streptopelia 

decaocto 

 P + - - - 1 - 



Bc. Petra Cinková: Ekologické zhodnocení vlivů těţby štěrkopísku v DP Grygov na Les Království 

2011  40 

 

jiřička obecná 

Delichon urbica 

 P - - - - 10 4 

kukačka obecná 

Cuculus canorus 

 L ? - - - 1 - 

včelojed lesní 

Pernis apivorus 

SO,I L ? - - - 3 1 

břehule říční 

Riparia riparia 

O J + - - - Cca 

6000 

Cca 

600 

sedmihlásek hajní 

Hippolais icterina 

 P ? - - - - 1 

hrdlička divoká 

Streptopelia turtur 

 P,L + - - - - 6 

slavík obecný 

Luscinia 

megarhynchos 

O,LC P ? - - - - 2 

cvrčilka říční 

Locustella fluviatilis 

 L ? - - - - 1 

potápka roháč 

Podiceps cristatus 

O J - - - - - 1 

ťuhýk obecný 

Lanius collurio 

O,I P + - - - - 2 

rákosník zpěvný 

Acrocephalus 

palustris 

 P + - - - - 1 

lejsek bělokrký 

Ficedula albicollis 

NT,I L + - - - - 2 

 

Vysvětlivky k tabulce: 

 

Stupeň ohroţení podle VYHLÁŠKY MŢP ČR č. 395/1992 Sb.:  

O – Ohroţený druh,  

SO – Silně ohroţený druh,  

KO – Kriticky ohroţený druh; 

 

Stupeň ohroţení podle Červeného seznamu (Plesník, Hanzal, Brejšková,2003):  

EX – Vyhynulý,  

CR – Kriticky ohroţený druh,  

EN – Ohroţený druh,  

VU – Zranitelný druh, 

NT – Téměř ohroţený druh,  

LC – Málo dotčený druh, 

Stupeň ohroţení podle přílohy I Směrnice 79/409/EHS (I – druh je uveden v příloze) 

nebo příloze II nebo IV Směrnice 92/43/EHS (II, IV – druh je uveden v příloze).  
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4.3.4 Savci 

 

Ze savců se v okolí DP vyskytuje jeţek západní (Erinaceus europaeus.) a to na 

polích a v lese Království, krtek obecný (Talpa europaea), kdy byly spatřeny pouze 

pobytové znaky na polích v blízkosti DP. Dále se zde v okolí lesa vyskytuje veverka 

obecná (Sciurus vulgaris), která podle vyhlášky č. 395/19921 Sb. patří mezi zvláště 

chráněné druhy ţivočichů v kategorii „ohroţený“. Na polích byl spatřen zajíc polní (Lepus 

europaeus) a srnec obecný (Capreolus capreolus). Na srnu obecnou jsem narazila osobně 

v okolí umělého mokřadu, provedla jsem dokumentaci její stopy viz obrázek č. 6. Dále se v 

území vyskytuje několik druhů netopýrů vázaných na les (PR Království) a vodní plochy 

(těţební jezera). Bliţší determinace těchto letounů nebyla prováděna. Jedná se však o 

druhy kriticky a silně ohroţené (vyhláška č. 395/1992 Sb.). (Rejzek, 2010) 

 

Obrázek 6 :  Stopa srny obecné - Capreolus capreolus (Foto: Petra Cinková) 
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5 Botanické a zoologické zhodnocení Přírodní rezervace 
Království 

 

Při jiţní hranici zájmové oblasti se nachází Přírodní rezervace Království, 

vyhlášená 1. května 1995 (kód lokality CZ 0710161). Tato rezervace má rozlohu 309,5 ha, 

včetně ochranného pásma pak 588 ha. Hlavním předmětem je ochrana vývojově 

vyspělých, druhově bohatých společenstev níţinných listnatých lesů, typických pro 

stanoviště ovlivněná vysokou hladinou spodních vod na přechodu 1. a 2. lesního 

vegetačního stupně v oblasti Hornomoravského úvalu, na která se váţe výskyt celé řady 

ohroţených druhů rostlin a ţivočichů. PR sama o sobě, jakoţto hodnotný fragment 

ekosystému, tvoří v územním systému ekologické stability přirozené biocentrum 

regionálního významu (Natura 2000). 

Předmětem ochrany dle přílohy č. 710 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. je ochrana 

typů přírodních stanovišť: 9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, 91F0 - 

Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. 

habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. 

angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) a 

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva níţin a horského aţ alpínského 

stupně. Rozlohu, kterou zaujímají jednotlivá stanoviště v PR Království, znázorňuje 

obrázek č. 7. 

 

 

Obrázek 7: Výčet přírodních stanovišť PR Království (Zdroj:EIA) 
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91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus 

laevis), jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) 

nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek atlantské a 

středoevropské provincie (Ulmenion 

minoris). Jedná se o luţní lesy tvořené 

dubem (Quercus sp.), jasanem (Fraxinus 

sp.) a olší (Alnus sp.) (tvrdé luhy) na 

vyšších a relativně sušších polohách 

údolních niv s méně častými a kratšími 

povrchovými záplavami. Půdy jsou různé 

od typologicky nevyvinutých nivních a 

oglejených aţ po hnědé, bohaté na ţiviny. 

Keřové patro je dobře vyvinuté a je 

druhově bohaté. V bylinném patře jsou přítomné nitrofilní, mezofilní a hygrofilní druhy s 

výrazným jarním aspektem (Natura 2000). 

 

 
9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum.  

Jedná se o listnaté opadavé lesy 

tvořené habrem obecným (Carpinus 

betulus) a dubem zimním (Quercus 

petraea) nebo dubem letním (Quercs 

robur), v podúrovni stromového patra 

s častou příměsí lípy srdčité (Tilia 

cordata) nebo javoru babyky (Aer 

campestre). Podíl hlavních dřevin 

kolísá od porostů čistě habrových k 

čistě dubovým. Keřové patro můţe, 

ale nemusí být dobře vyvinuto, tvoří je druhy stromového patra a dále např. líska obecná 

(Corylus avellana) a hlohy (Crataegus sp.). V bylinném patře se pravidelně vyskytují 

druhy listnatých lesů běţné i v bučinách (např. strdivka nící (Melica nutans), lipnice hajní 

(Poa nemoralis) a violka lesní (Viola reichenbachiana)) a dále poměrně teplomilnější 

Obrázek 9: Mapa stanoviště 9170 v ČR (Zdroj: AOPK) 

Obrázek 8: Mapa stanoviště 91FO v ČR (Zdroj: AOPK) 
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mezofilní lesní druhy, např. zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia), konvalinka 

vonná (Convallaria majalis) a černýš hajní (Melampyrum nemorosum). Na jaře před 

olistěním stromů se vyvíjí nápadný aspekt s geofyty (např. sasankami (Anemone sp.) a 

dymnivkami (Corydalis sp.)). Mechové patro je vyvinuto nevýrazně (Natura 2000) 

Půdy jsou ţivinami bohaté, obvykle hlubší, na kyselých i bazických horninách, na svazích 

a plošinách. Dubohabřiny se vyskytují v nadmořských výškách do 450 m, vzácněji aţ do 

550 m. 

 

6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského 

stupně. Jednotka zahrnuje vysokobylinná společenstva v nivách planárního aţ alpínského 

stupně. Jedná se o uzavřená společenstva s 

převahou vysokých širokolistých bylin 

rostoucích na březích a náplavech horských 

potoků a bystřin, ve vlhkých ţlabech a 

kotlinách v montánním stupni, zejména však 

v subalpínském a alpínském stupni, patří 

sem také vegetace pravidelně zaplavovaných 

luk a vlhké louky podél řek a potoků nebo na 

prameništích. Vzhled porostů je velmi 

rozdílný a výrazně ho ovlivňují jejich dominanty. Jednotka se vyskytuje na různých 

geologických podloţích od bazických a neutrálních aţ po mírně kyselé, většinou humózní, 

vlhké a propustné půdy. 

Charakteristickým druhem lemů horských potoků je např. devětsil lékařský (Petasites 

hybridus), v subalpínských vysokobylinných a kapradinových nivách je to havez 

česnáčková (Adenostyles alliariae) a papratka horská (Athyrium distentifolium), v 

bylinných lemech níţinných řek se pak často vyskytuje opletník plotní (Calystegia 

sepium), ve vlhkých loukách můţe dominovat tuţebník jilmový (Filipendula ulmaria) 

nebo kakost bahenní (Geranium palustre), popř. rozrazil dlouholistý (Pseudolysimachion 

maritimum) či pryšec lesklý (Euphorbia lucida) (Natura 2000). 

 

 

Obrázek 10: Mapa stanoviště 6430 v ČR (Zdroj: AOPK) 
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5.1 Historie Přírodní rezervace Království 

 

Les Království je historickým majetkem města Olomouc. V minulosti byl les 

ovlivněn intenzivním pařezinovým hospodařením, jeţ silně ovlivnilo druhovou i věkovou 

strukturu stromového patra. S upuštěním od pařezinového hospodaření a s přechodem na 

vysoký les a se změnou výběrové těţby na těţbu plošnou došlo ke vzniku stejnověkých 

monokultur, zčásti i nevhodných jehličnatých či nepůvodních listnatých dřevin. Další 

změny souvisí se změnou hydrických poměrů, především v souvislosti se sniţováním 

hladiny spodní vody regulací toku Moravy a nevhodnou manipulací s vodou na Táţalském 

jezu. V posledních letech vzhledem ke sniţování úrovně hladiny spodní vody dochází k 

posunům původních tvrdých luhů směrem k porostům dubohabřin. Historie těţby 

nerostných surovin v hranicích současné PR a jejího OP není známa. V bezprostřední 

blízkosti PR Království probíhá od roku 2001 těţba štěrkopísku na výhradním loţisku 

štěrkopísku se stanoveným dobývacím prostorem (DP č. 71149 Grygov o rozloze 

0,50408372 km
2
) (Zeidler, Banaš, 2010). 

5.2 Flóra 

 

V přírodní rezervaci byl v roce 2006 proveden botanický inventarizační průzkum 

vyšších rostlin Sdruţením pro ochranu přírody střední Moravy - Sagittaria, do kterého 

nebyly zahrnuty zástupci mechového patra. Průzkum se ovšem netýkal ochranného pásma, 

které zaujímá 588 ha Přírodní rezervace. Zpracování bylo provedeno podle standardních 

floristických metod. Při vyhodnocení byly pouţity i historické údaje z prací Deyla, 

Jaskuly, Otruby a Vyskota. Pro přehlednost inventarizačního průzkumu bylo území 

rozčleněno do částí podle lesních oddělení, které můţete vidět na obrázku č. 8. 
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Obrázek 11: Mapa oblastí PR Království (Zdroj:Územní plán 2010) 

 

Označení Popis 

27a Diferencovaný lesní porost v severní části lokality ohraničený na východní 

straně ţelezničním koridorem (Olomouc – Přerov). Porostní skupina 12/6. Poměrně 

členitý charakter reliéfu s řadou periodických tůní. Bez většího výskytu 

významnějších druhů rostlin. 

27b Lesní porost na východní straně ohraničen ţelezničním koridorem (Olomouc – 

Přerov). Porostní skupina 11/6. Porost s výskytem kyčelnice ţláznaté. Relativně s 

druhově chudším podrostem. 

27c Lesní porost navazující na západní hranici lesního oddělení 27b. Porostní 

skupina 11/5. Porost s výskytem kyčelnice ţláznaté. Relativně s druhově bohatším 

podrostem. 

27d - Lesní porost vymezen na východě hranicí lesním oddělením 27c. Na západní 

straně je vymezen zpevněnou obsluţnou lesní komunikací. Z porostu je vyňata plocha 

slouţící jako lesní školka. Převládá porostní skupina 11/5. Při západní hranici se 

okolo cesty nachází mlazina. Součástí plochy je i rozsáhlejší, celoročně zvodnělá 

mokřina s porosty vysokých ostřic. Porost s výskytem kyčelnice ţláznaté. Relativně s 

druhově bohatším podrostem. 

27e Lesnicky velmi kvalitní porost s několika menšími pasekami. Porostní skupina 

12/7. Bez většího výskytu významnějších druhů rostlin. 
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27f Obdobný charakter jako 27e 

28e Prostorově a věkově velmi diferencovaný porost s vysokým zastoupením 

keřového patra a „členitým“ reliéfem (v lesním oddělení se nachází řada lokální 

depresí, kterou jsou dočasně zvodnělé). 

26c Lesnicky velmi kvalitní porost. Porostní skupina 12/7. Bez většího výskytu 

významnějších druhů rostlin. Porost se nachází v JV části rezervace a je ohraničen ze 

západní strany obsluţnou lesní cestou „šraňková“ a z části východní porostem 26d 

26d Obdobný charakter jako 26c 

22f Strukturou velmi pestrý porost v porostní skupině 12/7 jehoţ součástí je rozsáhlá 

mokřina pravděpodobně celoročně zvodnělá. Bez významnějšího výskytu chráněných 

a ohroţených druhů rostlin. Porost se nachází zhruba uprostřed lesního komplexu. 

23a Porost nacházející se při západní hranici ZCHÚ, kterou tvoří tok Morávky. 

Prostorově strukturovaný porost s několika drobnými pasekami. Porostní skupina 

11/6. Bez významnějšího výskytu chráněných a ohroţených druhů rostlin. 

23b Obdobný charakter jako 23a ovšem s větším podílem pasek 

23c Obdobný charakter jako 23a a 23b. Reliéf území je více diferencován a území je 

celkově podmáčenější. Celým porostem prochází při západní hranici zvodnělá smuha. 

23d Porost charakteristický výskytem vemeníku dvoulistého. Porostní skupina 10/6. 

24a Diferencovaný porost s několika menšími pasekami v jiţní části rezervace. Bez 

významnějšího výskytu chráněných a ohroţených druhů rostlin. Porostní skupina 

12/7. 

24b Obdobný charakter jako 24a. Reliéf území je více diferencován a území je 

celkově podmáčenější. Celým porostem prochází střední částí zvodnělá smuha. 

24c Věkově a prostorově diferencovaný porost při jihozápadní hranici ZCHÚ, 

kterou tvoří řeka Morávka. Struktura porostu je narušena pasekami. Porostní skupina 

12/6 a 12/5. Bez významnějšího výskytu chráněných a ohroţených druhů rostlin. 

24d Obdobný charakter jako 24c 

25c Bohatě diferencovaný lesní porost v jiţní části lokality se značně zvodnělou 

západní částí plochy. Plocha významná výskytem ţebratky bahenní a vemeníku 

dvoulistého. Porostní skupina 11/6. 

 

Přehled rostlin rozčleněných podle lesních částí je uveden v příloze č.4. 
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5.2.1 Chráněné a ohrožené druhy PR Království 

 

Od začátku mapování lokality, bylo v Přírodní rezervaci Království, zaznamenán 

výskyt 55 druhů rostlin v různém stupni ochrany a ohroţení. V roce 2006 bylo v PR, 

nalezeno pouze 28 druhů, coţ činí zhruba polovinu všech dosud zaznamenaných 

chráněných nebo ohroţených rostlin. Tento rozdíl je způsoben jednak změnou 

(hydrologickou) podmínek na lokalitě a jednak dobou trvání průzkumu vzhledem k 

velikosti lokality. Aby byl průzkum detailnější, je třeba provádět průzkum několik sezón. 

Za velmi významný ohroţený druh vyskytující se na území PR povaţuje jabloň lesní 

(Malus sylvestris) a dále dvou karpatských prvků dosahujících zde západní hranice svého 

rozšíření – kyčelnice ţláznaté (Dentaria glandulosa) a hvězdnatce zubatého (Hacquetia 

epipactis). Další druhy v. příloze č.5. 

5.2.2 Nepůvodní druhy Přírodní rezervace Království 

 

Na území PR Království bylo za dobu jeho zkoumání zaznamenáno 45 

nepůvodních rostlinných druhů, z nichţ 18 povaţujeme za invazní. V roce 2006 bylo 

zaznamenáno 32 nepůvodních druhů, z nichţ 16 je povaţováno za invazní. Tento negativní 

trend a nepoměr v porovnání s druhy ohroţenými a vzácnými je pravděpodobně způsoben 

jednak změnou hospodaření a hydrologického reţimu ale především změnou sociálního a 

ekonomického klimatu a vyuţití krajiny. V současné době na lokalitě a v jejím okolí 

mnohem intenzivnější pohyb neţ v letech minulých, coţ vede k invazi některých 

nepůvodních druhů na lokalitu. To se týká především jejích okrajových částí a okolí podél 

cest. Seznam všech nepůvodních druhů je zaznamenám v příloze č. 6. 
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5.2.3 Flóra v ochranném pásmu PR Království v blízkosti 
rozšíření těžby 

Výsledek mapování reálné vegetace v letech 2010 – 2011. 

 
Červený 

seznam 

Vyhláška 

395/92 Sb. 

Natura 2000 

kód 

druhu 
priorita 

Acer 

pseudoplatanus 

javor klen     

Aegopodium 

podagraria 

bršlice kozí 

noha 
    

Anemone 

ranunculoides 

sasanka 

pryskyřníkovitá 
    

Anemone 

nemorosa 

sasanka hajní     

Arum 

cylindraceum 

áron východní C4a    

Brachypodium 

sylvaticum 

válečka lesní     

Campanula 

trachelium   

zvonek 

kopřivolistý 
    

Carex brizoides ostřice 

třeslicovitá 
    

Carex acuta ostřice štíhlá     

Carex muricata 

agg. 

ostřice 

měkkosenná 
    

Carex pilosa ostřice chlupatá     

Carpinus betulus habr obecný     

Convallaria 

majalis 

konvalinka 

vonná 
    

Corydalis cava dymnivka dutá     

Corydalis solida dymnivka plná C4a    

Dactylis polygama srha hajní     

Euonymus 

europaea 

brslen evropský     

Ficaria verna orsej jarní     

Frangula alnus krušina olšová     

Fraxinus excelsior jasan ztepilý     

Gagea lutea křivatec ţlutý     

Galium aparine svízel přítula     

Galium odoratum svízel vonný     

Galium sylvaticum svízel lesní     

Hacquetia 

epipactis 

hvězdnatec 

zubatý 
C4a    

Impatiens 

parviflora 

netýkavka 

malokvětá 
    

Impatiens noli-

tangere 

netýkavka 

nedůtklivá 
    

Iris pseudacorus  kosatec ţlutý     
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Lamium 

maculatum 

hluchavka 

skvrnitá 

Lilium martagon lilie zlatohlavá C4a §3   

Lysimachia 

nummularia 

vrbina 

penízková 
    

Lysimachia 

vulgarit 

vrbina obecná 

 
    

Melica nutans strdivka nicí     

Melittis 

melissophyllum 

medovník 

meduňkolistý 
C3  §3   

Milium effusum pseníčko 

rozkladité 
    

Picea abies smrk ztepilý     

Pinus sylvestris borovice lesní     

Poa nemoralis lipnice hajní     

Polygonatum 

multiflorum 

kokořík 

mnohokvětý 
    

Primula elatior prvosenka vyšší     

Pulmonaria 

obscura 

plicník tmavý     

Quercus robur dub letní     

Sambucus nigra bez černý     

Stachys sylvestris čistec lesní     

Stellaria holostea ptačinec 

velkokvětý 
    

Tilia cordata lípa srdčitá     

Ulmus minor jilm habrolistý     

Urtica dioica kopřiva 

dvoudomá 
    

Viscum album jmelí bílé C4a    

 

5.3 Fauna 

 

PR Království se vyznačuje vysokou druhovou pestrostí ţivočichů, vázaných na 

vývojově vyspělá přirozená lesní společenstva. Bohatá je fauna obratlovců, zejména 

obojţivelníků, ptáků a drobných savců. Z bezobratlých jsou známy údaje o řádech 

Coleoptera a Lepidoptera. V jarních tůních a odstavených ramenech („smuhách“) je 

významný výskyt korýšů (Crustacea). Lesní tůně jsou zde nejčastějším typem biotopu. 

Nelesní tůně PR Království jsou biotopem několika vzácných druhů, zejména z řad 

vodních měkkýšů. Z hlediska výskytu zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin není 

lokalita na tyto druhy příliš bohatá. Území je však zvláště ceněné z hlediska ochrany 

biotopů. 
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5.4 Hydrobiologický průzkum PR 

 

Na území PR Království se nachází několik typů vodních biotopů, jeţ byly 

předmětem hydrobiologického průzkumu. Tekoucí vody jsou zastoupeny zejména vodním 

tokem Morávka, jeţ je původně bočním ramenem řeky Moravy a tvoří západní hranici PR. 

Morávka má charakter neupraveného vodního toku s poměrně členitým, meandrujícím 

korytem. Díky velmi malému podélnému sklonu je rychlost proudění nízká (za běţného 

vodního stavu) a dno je tvořeno výhradně jemnofrakčním sedimentem (písek a organický 

sediment – bahno). Akumulace sedimentu jsou místy velmi mocné, a proto výrazně sniţují 

průtočnou kapacitu koryta. V korytě je napadána velká spousta dřevní hmoty v podobě 

kmenů, větví a pařezů. Ve vodě je přítomna vegetace, a to jak submerzní (Elodea 

canadiensis, Callitriche sp.), tak i emerzní (Glyceria maxima). Díky velkému mnoţství 

organických látek na dně je voda v toku zabarvena do hněda. Druhým zástupcem tekoucích 

vod je kanalizovaná vodoteč zvaná Loučka, jeţ protéká podél ţelezniční tratě, a tedy 

vytváří východní hranici PR Království. Jedná se o zahloubený a do přímé trati narovnaný 

kanál s dosti nevyrovnanými průtoky. Voda Loučky je značně znečištěná (splaškové 

znečištění, zaústění drenáţí) a navíc je obohacena o ţelezité látky (Mertha, 2009). 

Díky významnému kolísání podzemní vody mají prakticky všechny stojaté vody na 

území Království periodický charakter. V závislosti na klimatu daného roku zdejší tůně 

vysychají na konci jara, ty hlubší pak o něco později (během léta). Jen ty nejhlubší z tůní 

mohou v klimaticky příznivých letech udrţet vodu po celý rok. V létech významnějších 

jarních povodní jsou některé soustavy lesních koryt dočasně protékány vodou, po poklesu 

průtoku protékání koryt ustává a voda se rozčlení do soustavy různě velkých a hlubokých 

tůní. Celkový počet tůní na území Království prakticky nelze díky jejich periodickému 

charakteru kvantifikovat. 

Počet tůní se nemění pouze v průběhu roku, ale i mezi jednotlivými roky. Základní 

členění zdejších tůní je uţitečné postavit na míře jejich zastínění. Obecně zde převaţují 

tůně stíněné lesním porostem, coţ je vzhledem k lesnímu charakteru území logické. Tyto 

tůně budou dále v textu označovány jako lesní. Kromě silného zastínění se lesní tůně 

vyznačují absencí vodní vegetace (či jen slabým zárůstem) a mohutnou vrstvou listového 

opadu na jejich dně. Na plošně omezených místech lesních pasek či malých lučních enkláv 

se vzácně vyskytují také tůně nestíněné stromy či stíněné jen částečně. Tyto tůně, jeţ 

budou označovány jako nelesní, jsou typické bohatší druhovým spektrem vodní vegetace 
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(submerzní i emerzní) a celkově vyšším zarostením touto vegetací. Z hydrobiologického 

pohledu se jedná o nejvýznamnější rozdíl mezi lesními a nelesními tůněmi, jeţ se odráţí ve 

zcela odlišném charakteru přítomných společenstev vodních bezobratlých (Mertha, 2009). 

 

Ve vodních biotopech lesu Království bylo identifikováno celkem 77 taxonů (druhů 

či vyšších taxonomických jednotek) vodních bezobratlých. Mezi jednotlivými typy 

stanovišť existují značné rozdíly v druhové diverzitě i zastoupení vzácnějších druhů. Mezi 

obzvláště taxonomicky bohaté skupiny patří vodní měkkýši (12 druhů), perloočky (12) a 

vodní brouci (11). Mezi taxonomicky nejbohatší biotopy patří tůně nelesního typu (celkem 

56 zjištěných taxonů). Tento fakt je způsoben zejména příhodnějšími kyslíkovými poměry 

a bohatým zastoupením vodní vegetace, na kterou je vázána řada vodních organismů (tzv. 

fytofilní druhy). Nelesní tůně Království jsou biotopem několika vzácných druhů, zejména 

z řad vodních měkkýšů (lištovka lesklá (Segmentina nitida), levotočka baţinná (Aplexa 

hypnorum)) a korýšů (listonoh jarní (Lepidurus apus)). Tyto tůně jsou také nejvíce 

osídleny obojţivelníky (čolek obecný (Triturus vulgaris), kuňka ohnivá (Bombina 

bombina)). Mezi nepříznivé faktory patří skutečnost, ţe tento typ biotopu je v území 

poměrně vzácný, a je tedy vystaven významnému riziku nepříznivých změn a disturbancí. 

V lesních tůních (periodických) je druhová diverzita oproti nelesním tůním poloviční  

(28 taxonů), a to přesto, ţe lesních tůní se v území nachází mnohem více. Důvodem jsou 

specifické podmínky prostředí, jeţ vyhovují jen omezenému spektru vodních ţivočichů. 

Lze se však i v těchto tůních setkat s vzácnějšími zástupci jako je ţábronoţka sněţní 

(Eubranchipus grubii) ( či larvy druhu Mochlonyx culiciformis. Lesní tůně tvoří na území 

Království nejčastější typ vodního biotopu. 

V toku Morávka bylo zjištěno celkem 31 taxonů a logicky druhově zcela odlišné 

společenstvo neţli v tůních. Morávka se svým homogenním dnovým substrátem (bahno a 

písek) vyhovuje zejména vodním ţivočichům preferujícím měkký, organickými látkami 

bohatý substrát. Doplněk k této ekologické skupině ţivočichů tvoří druhy fytofilní 

(obývající vodní vegetaci). Mezi specifické druhy Morávky patří zejména vodní měkkýši – 

svinutec zploštělý (Anisus vortex), bahnivka rmutná (Bithynia tentaculata), levatka říční 

(Physa fontinalis) a bahenka ţivorodá (Viviparus contectus). Pouze v Morávce byly dále 

zjištěny larvy střechatek druhu (Sialis lutaria) či některé druhy ploštic (splešťule blátivá 

(Nepa cinerea), jehlanka válcovitá (Ranatra linearis)). Zdejší společenstvo je vlastně 
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směsí druhů z pomalu tekoucích a stojatých vod, coţ mimo jiné dokládá i přítomnost 

některých planktonních zástupců (perloočky, buchanky). Nejniţší diverzitu bezobratlých 

(14 taxonů) vykazuje díky specifičnosti abiotických podmínek tok Loučka. Jeho 

společenstvo tvoří opravdu pouze druhy s nevyhraněnými nároky na své prostředí, jeţ jsou 

schopny existovat v nejširším spektru vodních biotopů. Loučka vyhovuje zejména druhům 

vázaným na bahnitý substrát (Mertha, 2009). 

5.5 Obojživelníci 

 

V roce 1996 byl v Přírodní rezervaci proveden monitoring obojţivelníků a plazů (Zwach, 

1996), bylo zde zjištěno 8 druhů znázorněných v tabulce č. 9: 

Tabulka 9: Zastoupení obojživelníků v PR Království (Zdroj: Petra Cinková) 

druh latinský název zastoupení 

ropucha zelená (Bufo viridis) 2 adultních ex. 

skokan štíhlý  (Rana dalmatina) 63 ex. adultních a 10*semiadultních ex. 

čolek obecný (Triturus vulgaris) cca 40 adultních ex. 

čolek horský (Triturus alpestris) 12 ex. adultních ex. 

rosnička zelená (Hyla arborea) 7 adultních ex. 

skokan hnědý (Rana temporaria) 3 ex. 

ropucha obecná (Bufo bufo) 12 adultních ex. 

kuňka obecná (Bombina Bombina) 7 ex. adultních ex. 

 

 
Graf 2: Graf zastoupení obojživelníků v PR Království (Zdroj:Petra Cinková) 

 

Monitoringem, který proběhl během hydrobiologického průzkumu byly 

zaznamenány, druhy jako skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan skřehotavý (Rana 

ridibunda), kuňka ohnivá (Bombina bombina). Snůšky a pulci skokana štíhlého byly 

nacházeny zejména v periodických tůních lesního i nelesního typu. Naopak larvy a 
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dospělci čolků a kuněk byli zjišťováni výhradně v tůních nelesních. Početnost larev čolků 

byla místy velmi vysoká. Přítomnost skokana skřehotavého byla zjištěna v Morávce. Druh 

se zde však pravděpodobně nerozmnoţuje (nebyli zaznamenáni pulci). (Zwach, 1996) 

5.6 Ptáci 

 

V lesním komplexu Království a jeho blízkém okolí bylo v minulosti zjištěno 112 

druhů ptáků, z nichţ 67 zde hnízdí. Tři druhy patří do kategorie silně ohroţených: krahujec 

obecný (Accipiter nisus), krutihlav obecný (Jynx torquilla), ţluva hajní (Oriolus oriolus); a 

šest druhů do kategorie ohroţených. Dále zde bylo pozorováno 45 druhů, které sem zalétají 

za potravou nebo se zastavují na tahu. Z toho jsou tři druhy na seznamu kriticky 

ohroţených – sokol stěhovavý (Falco peregrinus), mandelík hajní (Coracias garrulus) a 

strnad luční (Miliaria calandra). Svoboda (1993). 

Výzkum probíhající v roce 2006 prováděný ornitologickou stanicí Muzea Komenského 

Ornis, právě na území přírodní rezervace Království o výměře 309,5 ha a v jeho nejbliţším 

okolí zaznamenal 52 druhů ptáků. Centrální část území se nacházela na 49°30' s. š.  

a 17°17' v.d. ve čtverci 6469 a 6569 sítě mezinárodního kvadrátového mapování 

organismů (Pruner, Míka, 1996). V případě 14 druhů ptáků bylo hnízdění prokázáno, u 31 

druhů je pravděpodobné a v případě čtyř druhů je moţné. Celkem u 43 druhů ptáků lze 

hnízdění na území PR reálně očekávat. Ostatní druhy ptáků lokalitu pouze navštěvují 

anebo hnízdí v okolí PR a pouze zde zaletují za potravou.  

 

Podle VYHLÁŠKY MŢP ČR č. 395/1992 Sb. byl na území PR celkem zaznamenán jeden 

kriticky ohroţený druh a to luňák hnědý (Milvus migrans), který byl 8. 5. 2009 

pravděpodobně zastiţen přímo na území PR (přesná determinace nebyla moţná) a 18. 6. 

2009 při východním okraji PR při letu nízko nad zemí. Hnízdění nebylo zjištěno, nelze jej 

však na území PR nebo blízkém okolí vyloučit. Dále byl v PR zaznamenán jeden silně 

ohroţený druh ţluva hajní (Oriolus oriolus) a tři ohroţené druhy, lejsek šedý (Muscicapa 

striata), slavík obecný (Luscinia megarhynchos) a strakapoud prostřední (Dendrocopos 

medius).  

 

Podle Červeného seznamu (Šťastný, Bejček 2003, Zavadil, Moravec 2003) byl zjištěn 

jeden kriticky ohroţený druh luňák hnědý (Milvus migrans), tři zranitelné druhy  
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krkavec velký (Corvus corax), racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus), strakapoud 

prostřední (Dendrocopos medius). Dále dva druh téměř ohroţené lejsek bělokrký (Ficedula 

albicollis) a volavka popelavá a pět málo dotčených druhů jako lejsek šedý (Muscicapa 

striata), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), datel černý (Dryocopus martius), ţluva 

hajní (Oriolus oriolus), ţluva zelená (Picus viridis). 

 

Je nutno zmínit i to, ţe byly pozorovány celkem čtyři druhy uvedené v příloze I Směrnice 

79/409/EHS o ochraně volně ţijících ptáků (Hora 1998) a to: datel černý (Dryocopus 

martius), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), luňák hnědý (Milvus migran)t, strakapoud 

prostřední (Dendrocopos medius).  

 

Ptáci se vyskytují na celém území PR. Nejpočetnější výskyt je pak soustředěn do 

okrajových porostů křovin a původního lesního prostředí, tj. zejména jiţní a východní části 

PR. Celkově dominují lesní druhy, které jsou vázány zejména na stromové a keřové patro. 

Za nejcennější je moţno povaţovat hnízdní výskyt luňáka hnědého (Milvus migrans) a 

hnízdění strakapouda prostředního (Dendrocopos medius), datla černého (Dryocopus 

martius), ţluvy hajní (Oriolus oriolus), ţluny zelené (Picus viridis), slavíka obecného 

(Luscinia megarhynchos), lejska šedého (Muscicapa striata) a lejska bělokrkého (Ficedula 

albicollis). 

 

Z hlediska potenciálního zařazení zvláště chráněných druhů mezi druhy zájmové 

pro danou lokalitu bylo moţno vybírat pouze z druhů, jejichţ výskyt je dostatečně 

průkazný a je moţno jej hodnotit jako aktuálně významný pro zájmové území. Z výše 

uvedených 58 druhů, které byly v roce 2006 zaznamenány, a mohly by se stát druhy 

zájmovými, je moţno hodnotit jejich výskyt jako významný v souvislosti s hnízděním 

nebo výskytem na lokalitě v případě 17 druhů. Z druhů, jejichţ hnízdění bylo na lokalitě 

prokázáno anebo jej nelze vyloučit, se jedná především o luňáka hnědého (Milvus 

migrans), datla černého (Dryocopus martius), krkavce velkého (Corvus corax), lejska 

bělokrkého (Ficedula albicollis), lejska šedého (Muscicapa striata), slavíka obecného 

(Luscinia megarhynchos), strakapouda prostředního (Dendrocopos medius), ţlunu zelenou 

(Picus viridis) a ţluvu hajní (Oriolus oriolus). 

 



Bc. Petra Cinková: Ekologické zhodnocení vlivů těţby štěrkopísku v DP Grygov na Les Království 

2011  56 

 

5.7 Entomologický průzkum 

 

V Přírodní rezervaci Království bylo zjištěno celkem 72 druhů střevlíkovitých 

brouků (Coleoptera: Carabidae). Střevlíkovité brouky členíme podle ekologické valence a 

vázanosti k habitatu do tří kategorií. Nejcennější je kategorie R (reliktní druhy), do níţ 

řadíme druhy s nejuţší ekologickou valencí, mající v současnosti namnoze charakter 

reliktů, jedná se vesměs o vzácné a ohroţené taxony přirozených a nepříliš poškozených 

ekosystémů. V Přírodní rezervaci byly nalezeny dva druhy této kategorie (Harpalus 

progrediens a Leistus rufomarginatus). Jako druhá je kategorie A (adaptabilní druhy) tato 

kategorie zahrnuje taxony osídlující více nebo méně přirozené nebo přirozenému stavu 

blízké habitaty. Vyskytují se však i na druhotných, zvláště v blízkosti původních ploch. 

Patří sem většinou druhy lesních porostů, luk, pastvin a druhy vodní. Do této kategorie 

bylo během průzkumu začleněno celkem 47 druhů. Třetí kategorie E (eurytopní druhy) 

zahrnující taxony, které nemají ţádné zvláštní nároky na charakter a kvalitu prostředí, 

druhy nestabilních a měnících se habitatů, druhy expanzivní a nestálé migranty, vyčlenila 

23 druhů (Tichá, 2006). 

 

Při srovnání s výsledky průzkumu provedeného v PR v roce 1995  

(Bocáková, 1999) bylo v roce 2006 nalezeno o 23 druhů střevlíkovitých brouků více (tj. o 

45 % druhů více v porovnání s tehdejšími výsledky), přičemţ se nepodařilo prokázat 

přítomnost dvou druhů a sice (Carabus arcensis a Cymindis humerale).  Tento významný 

rozdíl je moţné zdůvodnit odlišnou metodikou. Zatímco Bocáková v roce 1995 pouţila 

výhradně metodu zemních pastí v několika transektech, my jsme na celé ploše PR pouţili 

široké spektrum metod od prosevů hrabanky, smyku bylin, vyhledávání jednotlivých 

exemplářů ve dřevě, pod kůrou a různými předměty aţ po metodu zemních pastí. Z 

porovnání výsledků lze odvodit, ţe pouhá metoda zemních pastí nestačí podat spolehlivé 

informace ani o tak striktně terestrické skupině brouků jako jsou právě střevlíkovití. 

Skutečnost, ţe se nepodařilo zopakovat nález dvou výše uvedených významných druhů 

brouků, nemusí svědčit o negativních změnách prostředí. Jednak jsou to všeobecně vzácné 

druhy s nepříliš početnými populacemi a za druhé i v roce 1995 byli zaznamenáni pouze v 

jednom a dvou exemplářích. Tento výsledek dokládá, ţe lesní porosty a mokřady PR 

Království představují kvalitní biotopy pro střevlíkovité brouky a ţe se jedná o prostředí 

přírodnímu stavu velmi blízké a minimálně narušené antropogenními vlivy. 
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Dva druhy střevlíkových brouků, kteří spadají do kategorie A (adaptabilní druhy) 

(Carabus scheidleri a Carabus ulrichi) jsou zařazeni do seznamu zvláště chráněných druhů 

v kategorii ohroţený druh. 

 

Kromě průzkumu střevlíkovitých byl proveden průzkum mravenců (Hymenoptera: 

Formicidae), čmeláků a pačmeláků (Hymenoptera: Apidae) a sociálních vos 

(Hymenoptera: Vespidae).  

Na území České republiky bylo v době (2006) známo 107 volně ţijících druhů mravenců. 

K jejich roztřídění podle ekologických nároků a zejména podle jejich vazby na příslušný 

biotop je opět vhodné vyuţít indikačních kategorií, které navrhli Hůrka, Veselý a Farkač 

(1996) pro střevlíkovité brouky. Toto rozdělení se v praxi osvědčilo a je dobře pouţitelné i 

pro mravence (Bezděčka, 2004). Celkem bylo v PR zaznamenáno 22 druhů mravenců, kdy 

do kategorie R nespadal ţádný druh, do kategorie A 15 druhů coţ je 68 % a 7 druhů do 

kategorie E. 

Vesměs se jedná o mravence typické pro přirozené opadavé lesy našeho pásma a 

spíše niţších poloh. Ovšem vysoký počet druhů a naprostá převaha adaptabilních druhů 

dokládá, ţe zájmové území představuje kvalitní lesní biotop s porosty většinou blízkými 

přirozenému stavu. Celkem čtyři druhy, které byly nalezeny, spadají do seznamu zvláště 

chráněných druhů v kategorii ohroţený druh (mravenci rodu Formica). 

 

V PR Království bylo zjištěno celkem sedm druhů čmeláků a dva druhy pačmeláků. 

Jedná se o běţné druhy naší krajiny, z nichţ (B. lucorum, B. pratorum, B. hypnorum a B. 

sylvarum) jsou vázány na háje a lesy, ostatní mají širokou ekologickou valenci. Všechny 

druhy čmeláků (rod Bombus) jsou chráněny zákonem v kategorii ohroţený druh. Pačmelák 

(Psithyrus rupestris) je zařazen do kategorie silně ohroţený druh. Všechny zjištěné druhy 

čmeláků a pačmeláků jsou naprosto běţné druhy se silnými populacemi v zájmovém území 

i širokém okolí.  Dále bylo zjištěno celkem devět druhů sociálních vos. Většinou se jedná 

se o běţné druhy naší krajiny se širokou ekologickou valencí. Za pozornost stojí 

přítomnost teplomilných druhů (Polistes dominulus a Vespula media), zejména pak vzácně 

nalézaného druhu (Vespula austriaca), která je sociálním parazitem u vosy (Vespula rufa) 

(Tichá, 2006). 
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5.8 Průzkum denních motýlů (Lepidoptera) 

 

V roce 2006 bylo na území PR Království prokázáno celkem 29 druhů denních 

motýlů, v předchozích letech (2003-2005) bylo nalezeno o 3 druhy méně. Mezi typické 

druhy listnatého lesa patří batolec červený (Apatura ilia), babočka jilmová (Nymphalis 

polychloros), perleťovec stříbropásek (Argynnis paphia) a ostruháček dubový 

(Neozephyrus quercus). Nejvýznamnějším zjištěným druhem vázaným na světlé listnaté 

lesy je okáč voňavkový (Brintesia circe) na obrázku č. 9, byl nacházen i v předchozích 

letech (2003, 2004, 2005). Tento motýl je v Červeném seznamu hodnocen jako druh 

ohroţený (Beneš a kol., 2002), na konci 90. let ale začal expandovat na území jiţní a 

střední Moravy. PR Království bylo tímto druhem nově kolonizováno, jeho početnost v 

jednotlivých letech silně kolísá. 

V PR Království se vyskytuje i několik druhů vázaných na luční biotopy - 

perleťovec dvanáctitečný (Boloria selene) a ojediněle perleťovec nejmenší (Boloria dia), 

perleťovec kopřivový (Brenthis ino) a v minulých letech (2003-2005) i ohniváček 

černoskvrnný (Lycaena tityrus), ohniváček černočárný (Lycaena dispar) a soumračník 

jitrocelový (Carterocephalus palaemon). Nízká početnost těchto druhů souvisí se špatným 

managementem lučních biotopů v PR Království a nekosením lučních porostů. Z těchto 

druhů je nevýznamnější nález lokálně velmi významného perleťovce kopřivového 

(Brenthis ino), který se sice v poslední době místy šíří. Ve srovnání s historickými údaji je 

patrný velmi výrazný negativní trend a ztráta téměř všech významných denních motýlů v 

minulosti (hnědásek osikový (Euphydryas maturna), jasoň dymnivkový (Parnassius 

mnemosyne), pestrobarvec petrklíčový (Hamearis lucina), babočka bílé L (Nymphalis 

vaualbum), ohniváček modrolesklý(Lycaena alciphro)). Příčinou byl převod lesa na 

stejnověký porost a ztráta vhodných biotopů. (John, 2006) 

 

Obrázek 12: Okáč voňavkový - Brintesia circe (Zdroj: John, 2006) 
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6 Hodnocení výskytu zvláště chráněných a ohrožených 
druhů organismů a společenstev (Vyhláška č. 395/92 
Sb., Červené seznamy, NATURA 2000)  

 

Vyhláška ministerstva ţivotního prostředí České Republiky č. 395/1992 Sb., kterou 

se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 

uvádí v § 14 a dále v příloze II. a III. – Seznam a stupeň ohroţení chráněných druhů rostlin 

a ţivočichů: §1 – kriticky ohroţené, §2 – silně ohroţené, §3 – ohroţené (Procházka et al. 

2001) a KO - kriticky ohroţené, SO – silně ohroţené, O – ohroţené (Plesník, Hanzal, 

Brejšková 2003). 

V § 15 vyhlášky č. 395/92 Sb., o Ochraně zvláště chráněných druhů rostlin odst. 1 

je stanoveno, ţe: „Základem ochrany zvláště chráněných rostlin je komplexní ochrana 

jejich stanovišť a bezprostředního okolí. Bezprostředním okolím rostliny se rozumí takový 

prostor, který vytváří základní podmínky pro její existenci a do něhož nelze zasahovat, aniž 

by rostlina na tento zásah nereagovala."  

V § 16 vyhlášky č. 395/92 Sb., o Ochraně zvláště chráněných druhů ţivočichů odst. 

1 je stanoveno: „Základem ochrany živočichů je komplexní ochrana jejich stanovišť.“ 

 

Pomocí černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR jsem určila stupeň ohroţení 

jednotlivých druhů rostlin. Pro ţivočichy jsem pouţila Červený seznam ohroţených druhů 

České republiky - Obratlovci. V seznamech pro rostliny jsou uvedeny druhy vyhynulé a 

nezvěstné (A) a taxony různého stupně ohroţení (C). U seznamu ţivočichů jsou druhy řazeny 

do kategorií: EX – Vyhynulý, CR – Kriticky ohroţený druh, EN – Ohroţený druh,   

VU – Zranitelný druh, NT – Téměř ohroţený druh, LC – Málo dotčený druh. 

 

Zařazení jednotlivých druhů dle směrnic 79/409/EHS, 92/43/EHS NATURY 2000 jsem 

prováděla podle přílohy I Směrnice 79/409/EHS (I – druh je uveden v příloze) nebo příloze 

II nebo IV Směrnice 92/43/EHS (II, IV – druh je uveden v příloze). 

6.1 Flóra 

Druhy C1 kriticky ohrožené – nenalezen žádný zástupce 
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Druhy C2 silně ohrožené  

Populus nigra - topol černý  

Lokalizace: meliorační kanál, úsek č. 2 

 

Druhy C3 ohrožené  

Mellitis melissophylum - medovník meduňkolistý C3, §3 

Lokalizace: ochranné pásmo PR 

Verbena officinalis  - sporýš lékařský C3 

Lokalizace: meliorační kanál, úsek č. 2 

 

Hottonia palustris  - ţebratka bahenní C3, §3 

Čeleď : Primulaceae – prvosenkovité 

 

Ţebratka bahenní je vodní rostlina vysoká 15 aţ 50 cm.  Listy jsou kopinaté, 

peřenosečné.  Květy vykvétají v 3 - 5 květých přeslenech, který tvoří koncový hrozen. 

Koruna je bílá nebo růţová, uvnitř je květ ţlutý.  Plod je tobolka. Rostlina kvete od května 

do července. Druh roste v mělkých tůních, slepých ramenech, ve vodních příkopech, v 

hlinitých, písčitých, na ţiviny bohatých substrátech, s niţším obsahem vápníku. Ţebratka 

bahenní je vodní rostlina se vznešeným a zajímavým vzhledem, kterou lze uplatnit jako 

okrasnou rostlinu v zahradních jezírcích. 

 

 

Obrázek 13: Žebratka bahenní - Hottonia palustris (Foto: Petra Cinková) 



Bc. Petra Cinková: Ekologické zhodnocení vlivů těţby štěrkopísku v DP Grygov na Les Království 

2011  61 

 

Rozšíření těţby bude mít vliv na ţebratku bahenní, která se vyskytuje 

v melioračním kanálu. Podle biologického průzkumu (RNDr. Miloše Holzera, 2010) je 

však stav tohoto zvláště chráněného zástupce, řadící se mezi kategorie ohroţení, dosti 

špatný. Stav je zapříčiněn přítomností solí ţeleza, manganu a slizových útvarů bakterií 

v místě výskytu rostliny. 

Tato skutečnost je ovšem z tohoto posudku vítaná, jelikoţ se předpokládá zlepšení 

vodního prostředí kanálu a tak by mohlo dojít i k výraznému zlepšení podmínek pro rozvoj 

společenstva ţebratky bahenní. Na lokalitě v novém vodním prostředí by se neměli 

vytvářet hydroxidy ţeleza a manganu. V takovém to prostředí by se neměli vytvářet ani 

slizové útvary, které nyní brání plnému rozvoji ţebratky bahenní. Díky napojení 

melioračního kanálu na další rozsáhlé vodní lokality je zde reálný předpoklad, ţe kolonie 

ţebratky bahenní se rozšíří i na další vhodné lokality. 

 

 

Obrázek 14: Mapa výskytu Hottonia palustris (Zdroj: EIA) 

Během mých průzkumů jsem provedla zmapování výskytu ţebratky bahenní 

(Hottonia palustris) pomocí GPSmap  60Cx – GARMIN a zároveň jsem vytvořila mapu s  

vyznačením této rostliny v bodech (10-15 ţlutě) viz. příloha č. 2. 
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Druhy vyžadující další pozornost C4a – méně ohrožené, C4b – dosud nedostatečně 

prostudované 

C4a - méně ohrožené 

Arum cylindraceum - áron východní C4a 

Lokalizace: ochranné pásmo PR 

Corydalis solida -  dymnivka plná C4a 

Lokalizace: ochranné pásmo PR 

Hacquetia epipactis - hvězdnatec zubatý C4a 

Lokalizace: ochranné pásmo PR 

Viscum album - jmelí bílé C4a 

Lokalizace: ochranné pásmo PR 

Lilium martagon - Lilie zlatohlavá C4a, §3 

Lokalizace: lokalita mezi PR a melioračním kanálem 

Pastinaca sativa - pastiňák obecný C4a 

Lokalizace: meliorační kanál, úsek č. 3 

Galium boreale L. - svízel severní C4a 

Lokalizace: lokalita mezi PR a melioračním kanálem 

Achillea millefolium agg.- řebříček obecný C4a 

Lokalizace: lokalita mezi PR a melioračním kanálem 

 

C4b - dosud nedostatečně prostudované 

 

Lythrum salicaria - kyprej vrbice C4b 

Lokalizace: mokřad melioračního kanálu, meliorační kanál úsek č. 2 

Dactylis glomerata - srha laločnatá C4b 

Lokalizace: lokalita mezi PR a melioračním kanálem 

Deschampsia cespitosa - metlice trsnatá C4b 

Lokalizace: lokalita mezi PR a melioračním kanálem 
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6.2 Fauna 

 

Druhy KO kriticky ohrožené  

Milvus  migrans - luňák hnědý KO, CR, I   Lokalizace: PR Království 

Čeleď: Accipitridae – jestřábovití 

Tmavý, středně velký dravec s mírně obloukovitě vykrojeným ocasem a dlouhými štíhlými 

křídly. Luňák hnědý je přibliţně stejně velký jako káně lesní, ale má delší křídla v letu má 

souladnější proporce. Od jiných dravců se liší tmavou spodní stranou křídel s poněkud 

světlejším polem na ručních letkách. Co se týče výskytu luňáka hnědého, často se s ním 

setkáváme v blízkosti vodní nádrţe či řeky. V ČR jsou to hlavně luţní lesy na jihu Moravy.  

 

Druhy SO silně ohrožené 

Triturus vulgaris - čolek obecný SO   Lokalizace: meliorační kanál, mokřady 

Rana dalmatina - skokan hnědý SO   Lokalizace: meliorační kanál, mokřady 

 

Rana dalmatina - skokan štíhlý SO, IV    

Čeleď: Ranidae - skokanovití 

Jedná se o výrazně teplomilný druh (1. – 3. vegetační stupeň), který je v rozmnoţování 

dosti nenáročný a rozmnoţuje se někdy i v nepatrných tůních. Podle vyhlášky č. 395/1992 

Sb. patří mezi zvláště chráněné druhy ţivočichů v kategorii „silně ohroţený“. Skokan 

štíhlý byl zaznamenán v lesních tůních a při okraji lesa poblíţ záměru (PR Království). 

 

Obrázek 15: Skokan štíhlý Rana dalmatina (Foto: Petra Cinková) 
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Zootoca vivipara - ještěrka ţivorodá SO,LC  

 

Lacerta agilia -  ještěrka obecná SO, IV  Lokalizace: PR Království 

Čeleď: Lacertidae - ještěrkovití 

Ještěrka obecná je u nás druhem chráněným, avšak patří do druhů ještěrek u nás nejvíce 

rozšířených. Celková délka ještěrky obecné činí kolem 20-25 cm. Tělo měří aţ 9 cm a ocas 

je jedenapůlkrát delší neţ tělo. Hlava je širší s krátkým čumákem. Na krátkých končetinách 

je 5 prstů, jeţ jsou zakončeny drápky, které umoţňují dobrý pohyb po kamenech a 

různorodých materiálech. Obývá především suchá a slunná místa a to stráně, i okraje lesů. 

Většinou pobývá do výšky 2500 m n. m. Při větších výkyvech teplot raději zalézá do 

úkrytů. Ještěrka obecná byla opakovaně zjištěna na lesních mýtinách a na skládkách dřeva 

podél lesních cest v sousedství záměru (PR Království). 

 

 

Obrázek 16: Ještěrka živorodá Zootoca viviparia (Foto: Petra Cinková) 

Anguis fragilis - slepýš křehký SO   Lokalizace: PR Království 

Circus cyaneus - moták pilich SO, I   Lokalizace: PR Království (přelet) 

Oenanthe oenanthe - bělořit šedý SO   Lokalizace: polní krajina   

Oriolus oriolus - ţluva hajní SO, LC   Lokalizace: PR Království 

Ficedula parva - lejsek malý SO   Lokalizace: PR Království 

Accipiter nisus - krahujec obecný SO  Lokalizace: PR Království 

Coturnis coturnis - křepelka polní SO  Lokalizace: polní krajina 

Pernis apivorus - včelojed lesní SO   Lokalizace: PR Království 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ocas
http://cs.wikipedia.org/wiki/Les
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Ciconia nigra - čáp černý SO    Lokalizace: jezera DP 

Čeleď: Ciconiidae – čápovití 

Tohoto čápa můţete zahlédnout zejména v rozsáhlých a nyní jiţ i v měně rozsáhlých 

lesnatých oblastech podél menších říček a potoků či malých vodních nádrţí. V poslední 

době se však přizpůsobuje i zemědělské krajině. Čáp černý je o něco menší, neţ běţnější 

čáp bílý: délka jeho těla dosahuje 90–105 cm a rozpětí křídel 173–205 cm. Váţí 2,4 aţ  

3,2 kg. Kromě bílého břicha je tělo celé leskle černé (u dospělých samců jde kovový lesk 

do zelena, mědi nebo purpuru). Samice bývají matnější, ale jinak zbarvené stejně. 

 

Obrázek 17: Čáp černý Ciconia nigra (Foto: Petra Cinková) 

 

Bufo viridis - ropucha zelená SO  Lokalizace: meliorační kanál, mokřady 

Čeleď: Bufonidae - ropuchovití 

Ropucha zelená je typicky stepní a lesostepní druh. Najdeme ji na polích, v zahradách, na 

rumištích, uvnitř i na periferiích lidských sídel. Podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. patří mezi 

zvláště chráněné druhy ţivočichů v kategorii „silně ohroţený“. Ropucha zelená byla často 

pozorována na polích v okolí záměru (bohuţel i v mnoha přejetých exemplářích na silnici 

Grygov – Blatec) a v příbřeţní zóně stávajících těţebních jezer. 

 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1p_b%C3%ADl%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99icho
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Druhy O ohrožené 

Bufo bufo - ropucha obecná O   Lokalizace: meliorační kanál, mokřady 

Bombycilla garrulus - brkoslav severní  Lokalizace: PR Království 

Natrix natrix - uţovka obojková O, LC  Lokalizace: polní krajina 

Phalacrocorax carbo - kormorán velký O  Lokalizace: jezera DP 

 

Dendrocopos prostřední - strakapoud prostřední O, VU, I Lokalizace: PR Království 

Čeleď: Picidae - datlovití 

Strakapoud prostřední má zřetelně kratší a slabší zobák neţ strakapoud velký a také má 

kulatější hlavu. Obývá především listnaté, případně smíšené lesy (hlavně dubové a 

habrové) se starými stromy, také staré nevyuţívané ovocné sady, občas se usadí i v tichých 

větších parcích se starými duby. 

 

Circus aeruginosus - moták pochop O, I  Lokalizace: polní krajina 

Saxicola rubetra - brambořík hnědý O  Lokalizace: polní krajina 

Hirundo rustica - vlaštovka obecná O  Lokalizace: polní krajina, jezera DP 

Accipiter gentilis - jestřáb lesní O   Lokalizace: PR Království 

Ciconia ciconia - čáp bílý O, I   Lokalizace: polní krajina  

Corvus corax - krkavec velký O, VU  Lokalizace: polní krajina 

Riparia riparia - břehule říční O   Lokalizace: jezera DP 

Luscinia megarhynchos - slavík obecný O, LC Lokalizace: polní krajina 

Podiceps cristatus - potápka roháč O  Lokalizace: jezera DP 

Lanius collurio - ťuhýk obecný O, I   Lokalizace: polní krajina 

Sciurus vulgaris - veverka obecná O, NT  Lokalizace: PR Království 
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7 Hodnocení vlivu záměru (dobývání štěrkopísků,  
následná sanace) na biotopy  

7.1 Popis záměru 

Záměr představuje rozšíření těţby štěrkopísků v trase cvičné veslařské dráhy 

Grygov. V první fázi dojde ke zvětšení vodní plochy o vyhloubenou cvičnou veslařskou 

dráhu, (plocha 15 ha), která by měla být v budoucnosti propojena s hlavním veslařským 

kanálem jako vratný kanál. Vliv této stavby na podzemní vody lze posuzovat na základě 

znalostí o geologické stavbě z dosud provedených průzkumných a těţebních prací a také 

na základě dlouhodobého monitoringu podzemních vod. 

 

 

Obrázek 18: Znázornění záměru (Zdroj:EIA) 

Oranţové šrafování – aktuální stav 

Červená šrafování – plánovaný záměr 

Záměr je situován do těsné blízkosti Evropsky významné lokality Království, jedná 

se o území mezi severní hranici EVL a melioračním kanálem. Protoţe se PR povaţuje za 

nejcitlivějším územím, které by mohlo být záměrem významně zasaţeno, je třeba dodrţet 

určité podmínky typické pro toto prostředí. Les Království představuje mozaiku tvrdých 

luhů níţinných řek a karpatských dubohabřin. Znaky přechodu ke karpatským 

dubohabřinám u velké části luhů je důsledkem dlouhodobého poklesu hladiny podzemní 

vody. Proto je potřeba soustředit se na případný vliv záměru na hydrologický reţim lesního 

celku. 
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7.2 Vliv na vodní prostředí 

Podle studie Vavrdy (1996), zpracované pro předchozí těţbu, by nemělo dojít v 

území po proudu podzemní vody od těţebny k význačnějšímu poklesu hladiny podzemní 

vody. Ve vytěţené části těţebny vzniká vodní nádrţ s vodorovnou vodní hladinou, jejíţ 

úroveň má být totoţná s úrovní hladiny podzemní vody na odtokové straně těţebny, tedy v 

EVL Království. Nelze však vyloučit, ţe v konečné fázi těţby by přítok podzemní vody do 

těţebny mohl být menší neţ úhrn výparu z volné hladiny a odtoku podzemní vody. V 

tomto případě by klesala jak hladina vody v těţebně, tak hladina podzemní vody v EVL 

Království. Poklesu hladiny podzemní vody v odtokové oblasti, tedy v lese Království, lze 

zabránit jen udrţováním hladiny vody v těţebně na konstantní úrovni. Při nadměrném 

poklesu hladiny vody by bylo nutno zvýšit hladinu vody v těţebně (a tím i hladinu 

podzemní vody v lese Království) napouštěním vody z Morávky do těţebny. Ke sledování 

optimální hladiny vody je vyuţíváno příslušných pozorovacích objektů povrchové i 

podzemní vody. Dochází k pravidelným měřením a kontrolám podzemní vody ve 

stanovených vrtech. 

V novějším hydrogeologickém posudku Pišl (2009) se uvádí, ţe stávající těţbou 

štěrkopísku a vytvořením volné vodní hladiny se během devíti let neprojevil ţádný trvalý 

pokles hladiny podzemní vody v okolí loţiska. Nebylo zjištěno ani jiné ovlivnění reţimu 

podzemní vody. Porovnáním mediánů mezi dvěma obdobími těţby ( 1.období od roku 

2000 do 2004 a 2. období od roku 2005 do 2009) byla naopak zjištěna vyšší úroveň 

hladiny podzemní vody s postupující těţbou. Úroveň hladiny podzemní vody je 

ovlivňována především úrovní hladiny vody v řece Moravě. 

Negativní ovlivnění podzemních vod další těţbou v posuzovaném území se podle 

Pišla (2009) jeví jako nepravděpodobné. Připouští však, ţe negativní vliv na EVL 

Království by mohl mít dlouhodobý výrazný pokles úrovně hladiny vody v nejbliţší vodní 

ploše, tzn. v budoucí cvičné veslařské dráze. Záměr by neměl mít negativní vliv, pokud 

nedojde k narušení přírodních podmínek (tzn. komunikace vod v kanále s podzemními 

vodami po směru proudění, např. zanesením jílovitými sedimenty (kolmatace) např. 

v souvislosti s nevhodně realizovanou rekultivací). Stabilita úrovně hladiny vody by měla 

být zajištěna propojením cvičné veslařské dráhy s budoucím hlavním veslařským kanálem. 

Jako havarijní opatření můţe být vyuţito napouštění deficitního mnoţství vody z Morávky 

navrţené Šafářem (1996). Podle Pišla (2009) neovlivňuje výpar výrazněji hladinu vody v 
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těţebně a tím úroveň hladiny podzemní vody. Uvádí, ţe se evapotranspirace, která by 

probíhala v porostu, blíţí velikosti výparu z vodní hladiny. 

 

Během 10 let těţby loţiska a vytvářením volné vodní plochy, která má 

v současnosti 30,5 ha, nebyl prováděným monitoringem zjištěn ţádný trvalý pokles 

hladiny podzemní vody, ani ovlivnění reţimu podzemní vody v okolí, to je i v oblasti PR 

Království. Je to dáno geologickými a hydrogeologickými podmínkami, které jsou zde 

vytvořeny. Otevřením zvodnělé vrstvy se vytvořila vodní plocha, která je dotovaná téměř 

výhradně podzemní vodou ze zvodnělých fluviálních štěrků údolní terasy řeky Moravy. 

Plošný rozsah této hydrogeologické struktury (příčný profil nivy má zde více neţ 6 km) je 

velký a tím i dotace podzemní vody. K ovlivnění reţimu a tím i hladiny podzemní vody 

výparem proto nemůţe dojít ani při realizaci záměru, uvedeném ve studii RC5 

Olomoucko-jih, kdy je počítáno s celkovou vodní plochou aţ 90 ha. 

  

Vytvoření velké vodní plochy můţe teoreticky mít vliv na změnu mikroklimatu v 

daném území. Georeliéf v této oblasti, který je charakterizován plochým širokým údolím, 

které podstatně neovlivňuje směr a rychlost větru, jehoţ změny mají vliv na teplotu 

vzduchu, a intenzitu výparu a tím i moţné ovlivnění mikroklimatu oblasti. Není také 

očekávaná ani změna úhlu dopadu slunečních paprsků, která by mohla mít určitou míru 

vlivu. V blízkosti záměru, cca 7 km po směru toku Moravy v oblasti Tovačova je 

vytvořena vodní plocha, která je mnohem větší neţ připravovaný záměr a změny 

mikroklimatu z těchto důvodů nebyly zaznamenány. 

Pokud nebudou stavbou narušeny přírodní podmínky, to je komunikace vod v kanále s 

podzemními vodami po směru proudění, není se třeba negativního ovlivnění obávat. 

Propojením cvičné veslařské dráhy s hlavním veslařským kanálem bude cirkulací vody 

zajištěna stabilita úrovně hladiny. Měřené hladiny ve vrtě V-4, který je nejniţším bodem z 

dlouhodobě sledovaných vrtů pozorovací sítě dokládají i vliv poříční vody řeky Moravy a 

tedy moţné vyrovnávání deficitního mnoţství při poklesu hladiny ve veslařských kanálech 

přirozeným přítokem. 

Rekultivačními pracemi je moţné zmenšit uváděný deficit vody v oblasti lesa 

Království, který byl podle uvedených podkladů pravděpodobně v minulosti zaviněn 

rozsáhlými melioračními pracemi na pozemcích při severním okraji lesa Království. Ve 
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studii Ing. Servuse z roku 2003 je návrh částečného zlepšení hydrologického reţimu lesa 

Království a to svedením odvodňovacího (melioračního) kanálu leţícího severně od lesa 

Království a v současnosti odvádějícího vodu na východní stranu ţelezničního náspu zpět 

do původních, nyní pouze občasně zaplavovaných, ale neprůtočných koryt, v komplexu 

lesa Království. Dalším jeho návrhem, který nevyţaduje velké investiční náklady je 

zvýšení průtoku toku Morávky změnou regulace na Táţalském jezu. V kaţdém případě je i 

nadále nutné pozorně monitorovat hladinu podzemní vody ve stávajících vrtech, případně 

dodat vrty další. 

7.3 Vliv na množství podzemní vody 

Vzhledem k výše uvedenému lze rovněţ vyloučit případný negativní vliv na 

CHOPAV Kvartér řeky Moravy. Reţim vod v CHOPAV nebude na základě zjištění 

z dodatku hydrogeologického posouzení dotčen (Pišl, 2010) Po otvírce nové těţební 

plochy by se hladina podzemní vody měla opět ustálit na stávající úrovni. 

Vodohospodářské vyuţití nové vodní plochy je jiţ navrhnuto. Primární předpokladem je 

takové, ţe se nově odkryté vodní plochy vyuţijí pro rekreační účely (cvičný veslařský 

kanál, v cílovém stavu rekreační areál s veslařskou drahou regionálního významu). Rovněţ 

lze předpokládat vyuţití vodní plochy k extenzivnímu chovu ryb pro účely sportovního 

rybolovu. Není vyloučeno ani jiné vyuţití, jako například zdroj pitné či uţitkové vody, 

apod. 

7.4 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

7.4.1 Flóra 

Samotná zájmová lokalita, kterou tvoří zčásti ruderální porost a zčásti pole, 

nepředstavuje reprezentativní či unikátní typ fytocenózy. Cennější biotop představuje 

pouze mokřadní společenstvo na poli u počátku odvodňovacího kanálu.  

V souvislosti s realizací záměru bylo potřeba vyhodnotit případný vliv na evropsky 

významnou lokalitu a zároveň přírodní rezervaci Království. Hodnocen byl především vliv 

na hydrologický reţim lesního celku, mezi jehoţ naturové biotopy patří smíšené luţní lesy 

s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), 

jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých 

řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris), tedy biotopy vyţadující vyšší 
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hladinu podzemních vod během celého roku a povodňové zaplavování. V posledních 

letech dochází k postupnému posunu těchto porostů směrem k dubohabřinám asociace 

Galio- Carpinetum. 

 

Dále je předpokládán vliv záměru na hladinu, případně proudění vody v 

odvodňovacím kanálu, ve kterém se nachází silná populace ţebratky bahenní (Hottonia 

palustris), jeţ podle vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, patří k ohroţeným druhům 

květeny České republiky. Ţebratka bahenní vyhledává mezotrofní stojaté nebo velmi 

pomalu tekoucí vody, vodní příkopy a slepá ramena řek. Její vzácný výskyt je často 

podmíněn pouze ojedinělým výskytem vhodných biotopů. Je tedy třeba, aby nedošlo ke 

ztrátě vody v odvodňovacím kanálu a zároveň aby nedošlo k výraznému zvýšení proudění 

v melioračním kanále. Realizace záměru by se neměla dotknout dřevin rostoucích v lese, 

ani dřevin rostoucích mimo les.  

Rozšíření těţby štěrkopísků na hranici EVL můţe mít vliv i na silnější šíření 

ruderálních druhů z těţbou narušovaných ploch, případně i šíření invazivních druhů rostlin. 

Během těţby je třeba monitorovat výskyt nepůvodních druhů, především na místech, kde 

došlo k narušení povrchu půdy, a při jejich zavlečení a šíření v dotčeném území je nutné je 

ve spolupráci s kompetentním orgánem ochrany přírody (Krajský úřad Olomouckého 

kraje, AOPK ČR středisko Olomouc) přistoupit k jejich likvidaci (Bosák, 2010). 

7.4.2 Fauna 

Vzhledem k charakteru dotčeného území a jeho současnému vyuţití se 

nepředpokládá výrazný negativní vliv záměru na volně ţijící ţivočichy. Nejvýznamnější 

vliv bude mít záměr na obojţivelníky vyskytující se v mokřadu a jeho okolí. Vzhledem k 

výskytu silně ohroţené ropuchy zelené (Bufo viridis) a skokana štíhlého (Rana dalmatina) 

by bylo vhodné navrhnout podobně jako tomu bylo v předchozích fázích rozšiřování těţby, 

vytvoření náhradního mokřadu jako kompenzačního opatření za zánik stávajícího 

mokřadního biotopu nacházejícího se na začátku odvodňovacího/melioračního příkopu. 

Tento mokřad můţe být vytvořen na západní straně budoucího těţebního prostoru. Druhou 

skupinou ţivočichů, kteří mohou být těţbou štěrkopísků ovlivněni jsou druhy vyţadující 

spíše sušší stanoviště, jedná se především o majku fialovou (Meloe violaceus) a čmeláka 

hájového (Bombus lucorum) a také ještěrky (Zootoca vivipara, Lacerta agilis). Případnou 

ztrátu stanovišť těchto druhů lze nahradit výstavbou suchých kamenných zídek nebo volně 
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loţených hromad kamenů. Nejedná se však o škodlivý zásah do jejich biotopu, který by 

vedl k významnému ovlivnění existence populace druhu v lokalitě. Opakované 

ornitologické průzkumy v období hnízdění potvrdily značný ornitologický význam lokality 

Království a jejího okolí. Z celkového počtu 73 druhů patří 22 mezi zvláště chráněné (dle 

vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění). Záměr by mohl ovlivnit některé zvláště 

chráněné druhy hnízdící v lese Království jako je strakapoud prostřední (Dendrocopos 

syriacus), ţluva hajní (Oriolus oriolus), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), krahujec obecný 

(Accipiter nisus) nebo včelojed lesní (Pernis apivorus) rušením v období provozu. 

Rušením (a případně i likvidací biotopu křovin) můţe být významně postiţen i slavík 

obecný (Luscinia megarhynchos), který pravděpodobně hnízdí při okraji lesního 

komplexu. Přímo v ploše záměru byl zaznamenán výskyt dalších zvláště chráněných 

druhů. Jedná se o motáka pochopa (Circus aeruginosus), bramborníčka hnědého (Saxicola 

rubetra) a ťuhýka obecného (Lanius collurio). Tyto druhy zde však nehnízdily a plochu 

vyuţívaly pouze jako loviště. Rušením během provozu záměru můţe být dotčena křepelka 

polní (Coturnix coturnix) hnízdící na agrárních plochách v těsném sousedství záměru. 

Posledním dotčeným zvláště chráněným druhem z třídy ptáků je břehule říční (Riparia 

riparia), která v roce 2009 a 2010 hnízdila ve strţeném břehu na aktuálně těţeném jezeře. 

Kolonii rušení nevadilo (dospělí ptáci zakrmovali i za plného provozu těţkých nákladních 

automobilů pouhých pár metrů od hnízdní stěny). Kolmé stěny štěrkopískových jezer jsou 

v průběhu let, kvůli působení abraze, značně nestabilní. Břehule tak často hnízdí několik 

sezón na jednom místě a pak se přemístí na jiné vhodné místo. V průběhu těţby štěrku v 

místě veslařské dráhy mohou přechodně vzniknout vhodné břehové stěny pro hnízdění 

břehulí. Z hlediska hnízdění břehulí můţeme tedy říci, ţe záměr nepřinese jednoznačně 

negativní vliv. Zdejší štěrkopísková jezera navíc představují jejich výlučnou potravní 

základnu (Bosák, 2010). 
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7.5 Vliv na významné krajinné prvky a ÚSES 

Předpokládaný vliv plánovaného záměru se dotkne zejména vodního toku Moravy i 

příslušné říčky Morávky a lesa Království (CZ 0710161). Vodním tokem Morava je 

vedena osa nadregionálního biokoridoru, jehoţ nárazníková zóna zasahuje aţ do západního 

okraje území s navrhovaným záměrem a jehoţ součástí je i výše zmíněná Morávka. Les 

Království je vymezen jako regionální biocentrum. 

Navrţený dobývací prostor je umístěn na pozemky ZPF bez hodnotné vegetace a částečně 

na lesní pozemek, na němţ se však nenachází ţádný lesní porost. Realizací tak nedojde k 

plošnému sníţení nebo degradaci stávajících rostlinných společenstev ve vazbě na vegetaci 

prvků ÚSES.  

7.6 Vlivy na krajinu 

Pod termínem krajina rozumíme heterogenní část zemského povrchu, skládající se 

ze souboru vzájemně se ovlivňujících ekosystémů, který se v dané části povrchu 

v podobných formách opakuje (Forman, Godron, 1993). Za krajinu se povaţuje přirozeně 

nebo účelově vymezená část zemského povrchu, v níţ je ustálený tok energie, oběh látek a 

výměna informací. Dnešní kulturní krajiny se výrazně odlišují od původních krajin před 

příchodem člověka. Kulturní krajina je mozaikou ekosystémů do různé míry ovlivněných 

činností člověka, s různou strukturou a druhovým sloţením, vyţadujících ke svému 

působení různý přísun dodatkové energie (Buček, Lacina, 1990). Původní krajiny, která se 

označuje také termínem přírodní je krajina bez významnějších zásahů člověka; je tvořena 

pouze prvky přírodního charakteru, jako je hornina, půda, vodstvo, ovzduší, flóra a fauna. 

Hranice mezi jednotlivými krajinnými sloţkami jsou nevýrazné. Plošky vznikají změnou 

abiotických faktorů (oheň, vichřice, povodeň). Koridory jsou většinou podél vodních toků. 

Ve velikosti plošek je značná variabilita. Biomasa je na hranici maxima. Produkce je zcela 

spotřebována na udrţení této biomasy, čistá produkce vyuţitelná pro člověka je nízká. 

Vyplavování ţivin do toků je minimální. Druhová rozmanitost je vysoká (Novotná, 2001).  

Lokalita navrţená k rozšíření dobývacího prostoru z jiţní strany navazuje na 

stávající těţební areál, který je jiţ sám o sobě významným zásahem do rázu krajiny a 

charakter krajiny v zájmovém území jiţ značně pozměnil, proto realizace námi řešeného 

záměru jiţ ţádnou významnou změnu do území nepřinese. Navíc se jedná o rovinné území 

bez významných vyhlídkových bodů, z nichţ by byl záměr patrný. Realizací záměru 
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rovněţ nedojde ke vzniku nové výškové dominanty, která by byla patrná ze širšího okolí. 

Záměr ani neovlivní vizuálně kulturní památky v okolí. 

Díky rekultivaci ve formě realizace cvičné veslařské dráhy a následně v horizontu 

cca desetiletí díky realizaci rekreačního areálu s veslařským kanálem a souvisejícím 

zázemím dojde k významnému zvýšení estetické hodnoty území. Z hlediska zájmů 

hájených ochranou přírody a krajiny můţeme konstatovat, ţe lokalita se nachází mimo 

CHKO a maloplošná ZCHÚ a současně i mimo území soustavy NATURA 2000.  

 

Co se týče vlivu na horninové prostředí, můţeme konstatovat, ţe vliv bude 

výrazný, ale pokud bude provozovaná činnost prováděná hornickým způsobem v souladu 

s vydanými rozhodnutími a pokud budou dodrţovány báňské bezpečnostní předpisy, 

nehrozí narušení stability geologického prostředí (Bosák, 2010) 
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8 Návrhy opatření pro eliminaci - minimalizaci 
negativních vlivů. 

Rekultivace tvoří nedílnou součást těţby surovin a těţařům je ukládá i horní zákon  

(Zák. 44/1988 Sb. o ochraně a vyuţití nerostného bohatství).  Základním úkolem 

rekultivace je obnova či tvorba zemědělských pozemků a kultur, lesních kultur, vodních 

ploch a toků a území určeného k rekreačním způsobům uţívání. Rekultivační praxe  

za několik desítek let dokazuje, ţe jsou rekultivovatelná všechna devastovaná území. O 

úspěchu a míře efektivnosti rekultivace však rozhoduje mnoho faktorů. Jsou to především 

přírodně ekologické podmínky, důlně technologický proces, způsob a intenzita provedení 

rekultivace, a v neposlední řadě i způsob dalšího uţívání a obhospodařování 

zrekultivovaných pozemků a území (Štýs, 1990). 

V posledních letech se stále častěji hovoří o moţnostech obnovy vegetačního krytu ploch 

po těţbě přirozenou sukcesi (Cílek et al. 2008), kdy lze velmi uspokojivých výsledků 

dosáhnout během několika let a stabilizované a kvalitní porosty se vytvoří během 20-25 let 

s vynaloţením minimálních nebo nulových finančních prostředků (Řehounkova a Prach 

2008.). 

Jezera vznikla zaplavením těţebních jam spodní vodou (v České republice jde o 

nejrozšířenější typ jezer (Křiváčková 2007)) mají dokonce v německy hovořících zemích 

svůj specificky název – Baggersee – a velmi často slouţí současně pro rekreaci i jako 

plocha pro rozliv vody při zvýšených průtocích (Just 2005). 

Těţba v DP Grygov má charakter otevřeného lomu, dobývání bude prováděno 

jedním řezem na plnou mocnost loţiska. Podle provedeného geologického průzkumu má 

nově otevíraná část loţiska obdobné vlastnosti jako části jiţ dříve vydobyté. Charakter 

celého procesu těţby tedy zůstane obdobný jako v současnosti včetně intenzity dobývání. 

Otvírka je předpokládána zhruba od středu zájmové plochy. V této části se nachází 

přemostění melioračního příkopu, které bude vyuţito jako součást dopravní cesty. Od 

přemostění bude po sejmutí vrstvy ornice a podorničí a provedení skrývkových prací 

postupovat těţba v 1. etapě západním směrem mezi ochranným pilířem melioračního 

kanálu a lesem Království. Skrývkové práce budou prováděny vţdy po etapách s 

dostatečným předstihem před těţebním řezem. Pro úpravu vytěţené suroviny se 

předpokládá vyuţití stávající semimobilní úpravárenské linky s pouţitím mokrého 
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úpravárenského procesu. Technologické zázemí zůstane oproti současnému stavu 

nezměněno. 

 

Nejvýznamnější negativní vlivy by bylo moţné předpokládat v případě ovlivnění 

povrchových a podzemních vod a s tím souvisejícího vlivu na ekosystém lesa Království. 

V lese Království se projevuje deficit vody, který byl pravděpodobně v minulosti zaviněn 

rozsáhlými melioračními pracemi na pozemcích při severním okraji lesa Království. 

Deficit vody v lese Království tedy není způsoben proběhlou a probíhající těţbou v areálu 

štěrkovny. Hydrologický reţim lesa lze částečně zlepšit svedením odvodňovacího 

(melioračního) kanálu leţícího severně od lesa Království a v současnosti odvádějícího 

vodu na východní stranu ţelezničního náspu zpět do původních, nyní pouze občasně 

zaplavovaných, ale neprůtočných koryt, v komplexu lesa Království. 

Pokud tedy nebudou stavbou narušeny přírodní podmínky, to je komunikace vod v kanále s 

podzemními vodami po směru proudění, není se třeba negativního ovlivnění obávat. Na 

vodní reţim lesa Království měly v minulosti pravděpodobně negativní vliv i meliorace 

nacházející se severně od lesa Království, včetně svedení melioračního kanálu za 

ţelezniční trať. 

 

Rozšíření těţby štěrkopísků na hranici EVL můţe mít vliv i na silnější šíření 

ruderálních druhů z těţbou narušovaných ploch (např. Carduus crispus, Sambucus nigra). 

Je třeba monitorovat a okamţitě likvidovat případné zavlečení a šíření invazivních druhů - 

netýkavky ţláznaté (Impatiens glandulifera), obou druhů křídlatek vč. jejich společného 

kříţence (Reynoutria japonica, R. sachalinensis, R. x bohemica), slunečnice topinambur 

(Helianthus tuberosus) a javoru jasanolistého (Acer negundo).  
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8.1 Návrh rekultivací 

8.1.1 Nárazníková zóna 

Z důvodu zamezení zavlékání ruderálních a invazních druhů do EVL Království by 

bylo vhodné v rámci rekultivace vytvořit tzv. nárazníkovou zónu (ochranné pásmo). Ta by 

měla oddělovat vlastní těţebnu, později cvičnou veslařskou dráhou, právě od EVL 

Království. Podle (Matějčka, 2004) bývají častým problémem těţeben příliš strmé svahy, 

které snadno podléhají erozním procesů. Proto by břehy těţebny přiléhající k hranici EVL 

měl být členitý a pozvolný s příbřeţními mělčinami a tůněmi, které by měly podléhat 

samovolné sukcesy. Sukcese můţe účinně a s minimem vynaloţených prostředků obnovit i 

podstatně devastované a rozsáhlé plochy (Řehounkova a Prach 2008). 

Obecným poţadavkem při budování tůní je vytváření mírných sklonů a svahů, a to kvůli 

stabilitě břehů, rozvinutí pobřeţní a litorální zóny. Tůň by neměla svým tvarováním 

fungovat jako padací past. Svahy tůní není třeba opevňovat. Zbytečné opevňování 

lomovým kamenem nebo laťovými plůtky omezuje rozvoj litorálního a břehového pásma, 

zhoršuje komunikaci mezi tůní a okolím, kazí vzhled tůně. (T. Just a kol. 2005).  

Tůně vytvořené mimo koryto, které jsou závislé na hladině podzemní vody, jsou 

nejpřirozenější napodobení přírodních povodňových tůní v nivě. Menší závislost na 

vodním toku je zpravidla pro funkci a trvanlivost tůně příznivější (T. Just a kol. 2005). 

Dochází pak k zazemňování a postupnému zanášení, z toho důvodu se doporučuje, aby 

hloubka tůní měla 1 m a šířka byla minimálně 5 m. Vegetační doprovod by neměl být 

vysazován na jiţní straně tůně a měl by být ponechán slunci pro obojţivelníky. (T. Just a 

kol. 2005). Jelikoţ přirozená stanoviště obojţivelníků, budou těţbou narušena, měly by 

tyto tůně slouţit jako kompenzace. 

Teplejší voda, mnoţství potravy, úkrytů a bohaté rostlinné společenstvo jsou nutným 

předpokladem pro rozmnoţování nejenom obojţivelníků ale i ryb, vodních ptáků, korýšů, 

mlţů, vodních pavouků a vodního hmyzu. Dostatečná plocha těchto mělčin příznivě 

zvyšuje trofii jezera se zachováním kvality vody. Několik menších tůní pro obojţivelníky 

je vhodné vyhloubit aţ za břehovou linií jezera, aby byl vyloučen predační tlak ryb. 
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Břehy nárazníkové zóny by měly být osázeny vhodnými dřevinami místní 

provenience, jako je vrba bílá (Salix alba), vrba křehká (Salix fragilis), topol černý 

(Populus nigra), topol bílý (Populus alba), olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý 

(Fraxinus excelsior), jilm habrolistý (Ulmus minor), jilm vaz (Ulmus laevis), vrba 

popelavá (Salix cinerea) a střemcha obecná (Prunus padus). Vhodná je také výsadba trnky 

obecné (Prunus spinosa), která svými seskupenými porosty můţe zamezit pronikání turistů 

do ochranného pásma PR. Na sušších stanovištích (minimální úroveň současného terénu) a 

ve vlhčích terénních depresích (zejména při břehové linii) je ţádoucí provést výsadbu 

keřových formací. Zejména teplu vystavené křoviny na sušších stanovištích mohou slouţit 

jako náhradní hnízdiště pro bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra) a ťuhýka obecného 

(Lanius collurio). Významný je tento biotop také pro nejrůznější druhy hmyzu. Rozhodně 

je nutné vyvarovat se výsadeb nevhodných dřevin jako např. topolu kanadského (Populus x 

canadensis), který je na území nepůvodní. Vhodné by bylo vyuţít ochranného pásma lesa, 

případně jeho části, pro vytvoření ochranné nárazníkové zóny. Nově vzniklou břehovou 

linii na hranici s EVL Království by bylo nevhodné revitalizovat např. naváţkou zeminy. 

Cílem je zachovat štěrkový profil, který neovlivní prostupnost podzemní vody směrem k 

lesnímu komplexu.  

 

8.1.2 Vytvoření ostrůvků 

Na rozlehlejších litorálních terasách, které jsou blíţe volné vodě, by bylo vhodné 

vytvořit štěrkové ostrůvky pro hnízdění rybáků obecných (Sterna hirundo). Tyto ostrůvky 

by ovšem měly být zabezpečeny před abrazí (např. gabiony či kůlovou palisádou). 

Drátokamenné koše neboli gabiony, jsou vhodné z důvodu jejich moţnosti vytvarování 

nejrůznějších konstrukcí. Gabiony se vyplňují štěrkem, případně místním materiálem. Tyto 

výstavbové suché zídky by mohly zásadně podpořit výskyt vzácných druhů hmyzu 

(čmeláci, samotářské včely a vosy), ale např. i ještěrek. Pouţití těchto zídek je moţnost 

vytvořit náhradního stanoviště pro například májku fialovou (Meloe violaceus), která 

obývá plochy přímo dotčené těţbou. 
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Mezi rostlinami a ţivočichy ve společenstvech funguje celá řada vztahů a zpětných 

vazeb, které často fungují jako jeden z hnacích motorů změn a sukcese. To platí hlavně pro 

potravní interakce (Frouz 2006). Vytvořením diverzifikovaného prostoru pro uchycení a 

růst rostlin se rozběhne sukcese vegetace spolu s vývojem ţivočišných společenstev, která 

jsou na ně vázaná.  

 

Obrázek 19: Návrh ostrůvku z gabionu (Zdroj: Petra Cinková) 
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8.1.3 Umělý mokřad 

Tento mokřad by mohl vzniknout ve východní části DP jako náhrada mokřadu 

zabraného rozšířením těţby. Postup by mohl probíhat podobně jako u kompenzace 

mokřadu, který jsem popisovala ve své bakalářské práci. Měly by se dodrţovat hlavní 

poţadavky pro vytvoření a zaloţení mokřadu: 

 

 biologické posouzení a stanovení podmínek pro realizaci 

 mírné sklony svahů – pro rozvinutí pobřeţní a mělkovodní (litorální) zóny 1: 5-10 

 nezpevněné břehy – eroze je minimální, zhoršuje se komunikace mezi mokřadem a 

okolím, narůstají náklady 

 hloubka mokřadu – nehlubší část cca 20% plochy mokřadu, min 1,2 – 1,5 m 

 výsadba jen pomístně – vhodné částečné oslunění hladiny 

 vytěţenou zeminu nerozprostírat do bezprostředního okolí (problém ruderalizace, 

případně nevhodného zvýšení terénu apod. 

 nepravidelný tvar  

 estetické hledisko  

 zajistit návaznost na okolí – zatravnění, ÚSES 

 

Vlastní tvarování mokřadů nemá ţádná pevně stanovená pravidla, provázání 

vodních ploch a suché země můţe být velmi členité. Mokřad bych vytvořila pomocí 

systému stojatých vod (tůni). Tím, ţe se sníţí plocha terénu na úroveň maximální hladiny 

podzemní vody (1,2 m pod současný terén) docílíme zamokření území spodní vodou. 

Mokřad by tvořily tři drobné tůně o maximální rozloze 1200 m
2
, kdy maximální hladina 

vody by byla cca 1m. Břehy mokřadu budou mírného svahu ve sklonu 1: 5. Stejná sklon by 

měly mít i příbřeţní partie. Tvar a morfologie dna tůní bude maximálně členitá.  

Nerovnosti povrchů, které bychom jinde hodnotili jako nepořádné provedení 

dokončovacích prací, vytvářejí ţádoucí detailní členitost. Zásoby vody bude mokřad díky 

své lokalizaci na východě čerpat pouze ze spodní vody, případně sráţek.  
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Ozelenění mokřadů  

Mokřad bych ponechala přirozené sukcesi. Ozeleňování se můţe uplatnit po obvodu, 

pokud mokřad navazuje na zemědělskou nebo jinak degradovanou plochu a zeleň vytvoří 

jakousi ochrannou clonu. V tomto případě by se drobné ozelenění hodilo pro právě 

zmínění odclonění mokřadu od DP. Pro ozelenění okraje se vyuţije druhů typických pro 

danou lokalitu. Ve vlhkých okrajích mokřadu se dobře uplatní vrby (Salix sp.), které je 

moţno s výhodou vysazovat jako kořenící řízky prutů nebo kůly.  

 

Údržba mokřadů  

Přírodní mokřady zpravidla dobře prosperují bez údrţby a k tomuto stavu by se 

mělo směřovat i při budování mokřadů umělých. Pokud vzniká mokřad ohrázováním, 

udrţuje se hráz a přeliv podobně jako u běţných MVN. Důvodem k udrţovacím zásahům 

můţe být zvláštní ochranářská podpora některých cenných rostlin nebo ţivočichů, v těchto 

případech se však jedná o činnosti prováděné podle individuálně odborně stanovovaných 

metodik. Jiným typem zásahů můţe být těţba upotřebitelných hmot – rákosu, vrbového 

proutí nebo palivového dříví, pokud o ně má někdo zájem. Míru a způsoby provádění 

těchto zásahů je třeba sladit se zájmy ochrany přírody. Nemělo by však smysl organizovat 

vyţínání mokřadů jenom pro to, „aby byly udrţované a pěkně vypadaly“. (Just, 2005) 

 

 

Obrázek 20: Návrh mokřadu (Zdroj: Petra Cinková) 



Bc. Petra Cinková: Ekologické zhodnocení vlivů těţby štěrkopísku v DP Grygov na Les Království 

2011  82 

 

9 Diskuze 

Hlavními negativními vlivy souvisejícími s rozšířením těţby spočívají v ovlivnění 

spodní vody v Přírodní rezervaci Království, dále ve zničení a  narušení vegetačních 

stanovišť rostlin i ţivočichů a zvýšení intenzity turismu spočívající ve vytvoření 

rekreačního a sportovního areálu. 

 

Podle výše uvedených hydrologických posouzení, rozšíření těţby a vytvoření 

veslařského a vratného kanálu, se ovlivnění podzemních vod navrhovanou činností jeví 

jako nepravděpodobné. Posouzení vycházelo ze znalostí reţimu podzemních vod v 

zájmové oblasti a z výsledků dlouhodobého monitoringu podzemních vod. Pro zajištění 

aktuálních informací o vývoji hladin podzemní vody doporučuji provést následující 

opatření: 

 

 provádět nadále monitoring hladiny vody v pozorovacích vrtech V-1, V-3 aţ 

V-8. ve stávajících intervalech po dobu těţby. 

 doplnit monitorovací síť o vodočetné latě a provádět měření hladiny vody 

v severním a v jiţním jezeru a později i ve veslařském kanálu v měsíčním 

intervalu 

 v případě realizace veslařského kanálu doplnit monitorovací síť o další dva 

vrty a provádět monitorování hladiny po dobu provozu areálu vodních sportů 

 pro získání aktuálních informací o vývoji hladin vyhodnocovat výsledky 

monitoringu v intervalech 1x za 2-3 roky (v případě velkých výkyvů hladin 1x 

ročně) 

 připravit návrh připojovacího kanálu jako zálohy pro případné napouštění 

deficitního mnoţství vody z řeky Moravy prostřednictvím toku Morávka 

(mlýnský náhon) v případě razantního poklesu hladiny podzemní vody. 

 

Pro zmírnění zásahu do vegetace a do stanovišť ţivočichů, byla v rámci rekultivace 

navrţena řešení (nárazníková zóna, ostrůvky a umělý mokřad). Budou-li v dostatečné míře 

aplikována výše uvedené ekotechnická opatření, lze předpokládat dokonce následné 

zvýšení biodiverzity krajiny oproti dnešnímu stavu, kdy se zde nachází poměrně chudá 

agrární a ruderální společenstva s náletem zarůstající plochy. Právě tato dnešní 
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společenstva podléhají rychlým sukcesním změnám (s dopadem na změnu teploty, vlhkosti 

a zastínění) a z dlouhodobého pohledu jim nelze přičítat větší environmentální význam. 

Pro ţivočichy bude rušení na lokalitě spojeno zejména s pojezdy stavební a 

dopravní techniky, stavební činností, úpravami terénu a kácením, méně také v souvislosti s 

pohybem lidí po lokalitě. Vliv rušení lokality bude v době těţby poměrně výrazný, 

zejména hluk ze samotné těţby v těsné blízkosti lesa bude ovlivňovat okolí záměru. Proto 

je předpokládán jejich ústup hlouběji do PR Království. Po dokončení těţby by díky výše 

zmíněním opatřením mělo dojít k jejich postupnému opětovnému návratu a sţití 

s vytvořenými stanovišti.  

 Jelikoţ celá oblast bude dosti navštěvovaná turisty navrhovala bych i výsadbu 

některých keřů a dřevin (Prunus spinosa, Rosa sp. atd.) jako ochrana nově vytvořených 

zón a melioračního kanálu. Zhorší se tak snadný přístup k těmto místům a zamezí se tak 

plašení zvířat, ničení vegetace a dalším negativním vlivům spojeným s turismem. 
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10 Závěr 

Cílem této práce bylo zmapování fauny a flóry oblastí dotčených rozšířením těţby, 

zhodnocení vlivu rozšíření a navrhnutí řešení pro minimalizaci negativních vlivů 

spojených s tímto záměrem. 

 

Během monitoringu jsem zaznamenala několik druhů jak rostlin, tak ţivočichů, na 

které bude mít tento záměr značný vliv. Na jejich ochranu, zajištění i dalšího výskytu a 

správného vývoje v dané lokalitě je nutné provést výše uvedená opatření. Dle mého názoru 

jsou navrhnutá řešení prozatím dostačující a pro vyloučení  případných negativních změn 

během výstavby a následného vyuţívání bych i nadále navrhovala pravidelný monitoring 

nejen podzemní vody, ale i vegetace a ţivočichů. 

 

Na závěr bych chtěla upozornit na fakt, ţe těţba nerostů jako taková nemusí mít 

vţdy negativní vliv na Naturová území. Důkazem toho je i paradoxní situace, kdy byla do 

soustavy NATURA 2000 zařazena i některá území, které většina ochránců přírody 

povaţuje za devastované „měsíční kraje“. Tato situace se týká i oblasti Tovačovských jezer 

v nivě řeky Moravy. Jezera vznikla těţbou štěrkopísku na původně orné půdě, těţební 

aktivity zde dosud intenzivně probíhají a těţební firma předpokládá, ţe těţbu štěrkopísků 

ukončí aţ kolem roku 2040. Oblast jezer je značně rozsáhlá (asi 400 ha), jezera severním 

okrajem navazují na město Tovačov a jiţním okrajem sousedí s velkým komplexem 

luţního lesa (NPR Zástudánčí). Tento luţní les se táhne podél řeky Moravy dále jiţním 

směrem aţ k Chropyni. Kromě probíhající těţby štěrkopísků jsou Tovačovská jezera 

vyuţívána k rekreaci (zejména letní koupání v dobývacím prostoru, samozřejmě nelegální) 

a jsou vyhlášená jako sportovní rybářský revír (zdejší populace obrovských sumců je asi 

nejvyhlášenější ve střední Evropě). Uprostřed území je umístěna velká průmyslová 

výrobna betonových panelů a technologické zázemí těţebny štěrkopísků, západní okraj 

jezer vroubí zahrádkářská kolonie. Na jednom z Tovačovských jezer, na Skašovském 

jezeře, však ţije rodina bobra říčního. Bobři se sem dostali nepochybně přirozenou migrací 

z blízké řeky Moravy a zdá se, ţe jim biotop břehů jezera bez ohledu na veškeré lidské 

aktivity vyhovuje. Výskyt bobří rodinky byl hlavním důvodem, proč AOPK zařadila celou 

rozsáhlou oblast Tovačovských jezer do soustavy Natura 2000. Tovačovská jezera byla 
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tedy přičleněna do Evropsky významné lokality Morava tzv. EVL - Chropyňský luh  

(CZ 0714085). 

 

Dle mého názoru je situace Tovačovských jezer naprosto shodná s lokalitou, kterou 

jsem se zabývala ve své diplomové práci. Proto si myslí, ţe plánovaný záměr nebude tak 

váţně zasahovat do stávajícího ekosystému a můţe dát moţnost vzniknout novým a 

hodnotným biotopům.  
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14 Přílohy: 

14.1 Příloha č. 1 – Mapa s vyznačenými vrty pro měření 
podzemní vody 
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14.2 Příloha č. 2 Mapa melioračního kanálu s vyznačenou žebratkou bahenní (Hottonia palustris) 
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14.3 Příloha č. 3 Situace lokality 
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14.4 Příloha č. 4  Seznam všech druhů v PR 
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14.5 Příloha č. 5 Přehled chráněných a ohrožených druhů v PR  
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14.6 Příloha č. 6 Přehled nepůvodních druhů v PR 

 
 

  



 

 

 

 

Bc. Petra Cinková: Ekologické zhodnocení vlivů těţby štěrkopísku v DP Grygov na Les Království 

2011  124 

 

 
  



 

 

 

 

Bc. Petra Cinková: Ekologické zhodnocení vlivů těţby štěrkopísku v DP Grygov na Les Království 

2011  125 

 

 
 

 



Bc. Petra Cinková: Ekologické zhodnocení vlivů těţby štěrkopísku v DP Grygov na Les Království 

2011  126 

 

15 Fotodokumentace 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotodokumentace 1: Meliorační kanál pokrytý železitým 

nánosem (Foto:Petra Cinková) 
Fotodokumentace 2: Ŕíčka Morávka (Foto: Petra 

Cinková) 

Fotodokumentace 3: Znečištění v melioračním kanálu 

(Foto: Petra Cinková) 
Fotodokumentace 4: Znečišťující povlak v melioračním 

kanálu (Foto: Petra Cinková) 

Fotodokumentace 5: Znečištěný meliorační kanál (Foto: Petra Cinková) 



Bc. Petra Cinková: Ekologické zhodnocení vlivů těţby štěrkopísku v DP Grygov na Les Království 

2011  127 

 

 

 

 
Fotodokumentace 6: Meliorační kanál na jaře 2011  

(Foto: Petra Cinková) 

   

 

 
Fotodokumentace 8: Meliorační kanál jaro 2010 

 (Foto: Petra Cinková) 

Fotodokumentace 7: Mokřad na začátku melioračního 

kanálu (Foto: Petra Cinková) 

Fotodokumentace 9: Mokřad v Lese Království  

(Foto: Petra Cinková) 



Bc. Petra Cinková: Ekologické zhodnocení vlivů těţby štěrkopísku v DP Grygov na Les Království 

2011  128 

 

 

 

Fotodokumentace 10: Místo rozšíření záměru č. I 

(Foto: Petra Cinková) 
Fotodokumentace 11: Místo rozšíření záměru č. II 

(Foto: Petra Cinková) 

Fotodokumentace 12: Lokalita záměru s pohledem na 

meliorační kanál (Foto: Petra Cinková) 
Fotodokumentace 13: Žebratka bahenní v květu v 

mokřadu PR (Foto: Petra Cinková) 

Fotodokumentace 14: Žebratka bahenní v 

melioračním kanálu č. I (Foto: Petra Cinková) 
Fotodokumentace 15: Žebratka bahenní v melioračním 

kanálu č. 2 (Foto: Petra Cinková) 
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Fotodokumentace 16: Lužní les Království  

(Foto: Petra Cinková) 

 

 
Fotodokumentace 18: Jižní jezero DP nejblíže k PR (Foto: Petra Cinková) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotodokumentace 17: Brána PR Království (Foto: Petra 

Cinková) 


