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Anotace: 

Diplomová práce vnáší příspěvek k rekultivačním opatřením z hlediska ochrany 

vodní avifauny. Navazuje na bakalářskou práci, ze které byla pouţitá data z výzkumu 

vodní avifauny. Na základě studia výskytu druhŧ v hornické krajině byly vytvořeny prvky 

(náhradní stanoviště), které se pouţily v návrzích obnovy tří modelových území v severní 

části Těšínského Slezska. Začleněním těchto prvkŧ při obnově území, mŧţe dojít ke vzniku 

hodnotných ekosystémŧ nejen z hlediska biodiverzity vodní avifauny. Obnova území 

narušenou hornickou činností je také srovnána s poznatky podobných lokalit.  

.  
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Summary: 

 This thesis introduce contribution to recultivation measures for the protection  

of water avifauna. It continues on the bachelor thesis, from which it was used data from 

research awater avifauna Based on the study of species in the mining landscape elements 

were created (alternate sites), which were used in the design renewal of the three model 

areas in the northern part of Teschen Silesia. By situationing these elements  

in the restoration area may occur valuable ecosystems not only in view of biodiversity 

water avifauna. Recovery area of the disturbed by mining activities is also compared with 

findings of similar sites. 
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1. Úvod  

 „Smyčka nekonečné zpětné vazby: 

 Minulá činnost vytvořila současnou strukturu, 

 Současná struktura vytváří současnou činnost,

 Současná činnost vytváří budoucí strukturu.“  

     (GORDON 1993) 

 

Krajina byla z velké části formulována přírodními procesy do té doby, neţ došlo  

k jejímu prvotnímu významnému osídlení. S vývojem vztahu člověka a krajiny se vyvíjela 

i její struktura, která reflektovala souţití člověka s krajinou. Z počátku se jednalo zejména 

o její hospodářské vyuţití, neţ došlo k prŧmyslovému rozvoji v 18. století (BRŦNA ET AL. 

2002). 

Lidská činnost se během doby mění, coţ se odráţí i v nestálosti samotné krajinné 

struktury. V citátu od Gordona (1993) vnímáme, ţe lidská společnost ovlivňuje a formuje 

svou činností strukturu krajiny. Vše uţ pak záleţí na hodnotách společnosti, jak bude 

krajina vypadat a ovlivňovat tak kvalitu lidského ţivota. 

Pokud dojde k tomu, ţe krajina je nadměrně nebo úplně přetvořena a přírodní 

mechanizmy regulace jiţ nejsou při obnově její pŧvodní kvality dostatečně účinné,  

je zapotřebí, aby k jejímu znovuobnovení došlo pomocí osvícené lidské činnosti (GORDON 

1993). 

Hlavním cílem diplomové práce je přispět k obnově hornické krajiny na základě 

studia vodní avifauny. Jde o dílčí příspěvek k rekultivačním opatřením tak, aby docházelo 

k podpoře zoocenologické sloţky jednotlivých ekosystémŧ se  správným vyuţitím  

a začleněním území do nově vznikající krajinné struktury. Práce je zaměřena na tři 

modelová území v hornické krajině Karvinska, kde proběhlo studium vodní avifauny. 

.  
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2. Historie a Historický vývoj struktury krajiny Těšínského Slezska a 

Karviné 

Na základě znalosti historického vývoje struktury krajiny a zastoupení jednotlivých 

krajinných sloţek a prvkŧ Těšínska z dostupných kniţních podkladŧ, mŧţeme vytvářet 

novou strukturu přírodě blízké hornické krajiny severní části Těšínského Slezska.  

2.1 Historicko-geografické členění Těšínska 

Karviná se nachází v Těšínském Slezsku. Slezsko je v současnosti rozděleno  

na území dvou státŧ. Větší část leţí v Polsku a menší část v České republice. Slezsko jako 

celek je stále jedním z nejvýznamnějších evropských regionŧ, prostorem setkávání  

a vzájemného ovlivňování, obohacování kultur a jazykŧ, i prostorem vojenských střetŧ, 

politických a hospodářských zájmŧ sousedních státŧ, polského, německého a českého.  

Ve své dlouhé a bohaté historii prošlo Slezsko celou řadou procesŧ dělení na jednotlivé 

celky. Jedním z nich bylo Těšínské kníţectví (ONDŘEKA 2010). 

Z geografického hlediska je jeho povrch z větší části tvořen většinou pahorkatinami  

a hornatinami, z nichţ nejvýznamnější jsou Moravskoslezské Beskydy. Nejvyšším 

vrcholem této části Beskyd je Lysá hora. Na severozápad od Beskyd nadmořské výšky 

reliéfu prudce klesají a hornatý reliéf krajiny se postupně proměňuje v pahorkatinu  

a níţinu. Území Těšínska zasahuje do Ostravské pánve, řadíme jej k tzv. Vněkarpatským 

sníţeninám. S klesající nadmořskou výškou se také zmírňují převládající klimatické 

poměry, pro něţ jsou typické postupně vzrŧstající prŧměrné letní i zimní teploty a ubývání 

sráţek. Území českého Těšínska je odvodňováno několika řekami – především Olzou  

a Ostravicí, které patří k povodí Odry. Severovýchodní polskou část řadíme k povodí 

Wisły, jejíţ prameny najdeme rovněţ na Těšínsku (ONDŘEKA 2010). 

Historické zemské hranice Těšínska: Na západě sledují tok řeky Ostravice (od jejího 

pramene na Černé Ostravici aţ po soutok s Odrou) a oddělují Těšínské Slezsko  

od sousední Moravy. Dvojměstí Frýdek – Místek byl dělen historickou hranicí na slezský, 

přesněji těšínský Frýdek, a moravský Místek. Na jihu od vrcholŧ Bílý kříţ a Sulov  

přes vrchol Velký Polom a Jablunkovský prŧsmyk odděluje Těšínské Slezsko  

od Slovenska hraniční hřeben Moravskoslezských Beskyd. Od jablunkovského prŧsmyku 

směřuje pŧvodní zemská hranice dále na východ – míjí hraniční horu Gírová  
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a uţ na polském území pokračuje po hřebeni Slezských Beskyd s nejvyššími vrcholy 

Baraní hora a Klimčok aţ k městu Bílsku (dnes Bielsko-Biala). Dále zemská hranice 

pokračuje po řece Bílá (Biala) aţ po její ústí do Wisły. Severní hranice Těšínského Slezska 

vede z větší části podél řeky Wisły a Olzy aţ k jejímu ústí do Odry a oddělil Těšínsko  

od ostatního Slezska. Takto vymezené území mělo téměř čtvercový tvar a celkovou 

rozlohu více neţ 2 300 km
2
 (ONDŘEKA 2010). 

Dnes je Těšínsko z jednou nejhustěji osídlených oblastí v rámci České republiky.  

V minulosti se řadilo spíše k málo zalidněným lesnatým oblastem na samém okraji 

Slezska. K intenzivnějšímu osídlování a rŧstu počtu obyvatelstva Těšínska došlo 

s industrializací země, která začala po nálezu uhlí koncem 18. století (ONDŘEKA 2010). 
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2.2 Vývoj původní krajiny Těšínska 

Předmětem zájmu je historický vývoj krajiny Těšínska. Zemský povrch  

je v jednotlivých jeho částech velmi odlišný, jelikoţ se krajina se skládá ze dvou 

krajinných typŧ, a to hornatý beskydský jih a níţinatý, do ostatního Slezska otevřený sever 

(TOMOLOVÁ 1997). 

 

Vlivy osídlování 

Souvislé osídlení Těšínska je známo jiţ od 5. stol. n. l., převáţná část země byla 

pokryta rozsáhlými komplexy lesŧ. Tyto lesní porosty byly jen v inundačních oblastech řek 

a velkých potokŧ vystřídány močály i baţinami a v sušších polohách křovinatou  

nebo travnatou stepí. Nejstarší osídlení bylo velmi řídké (NOŢIČKA 1956). 

Od 12. století dochází k hustějšímu osídlování po vymýcení tamějších lesŧ. 

Středověká kolonizace zalidnila svými zemědělskými osadami níţe poloţené údolní oblasti 

Těšínské pahorkatiny a Třinecké a Jablunkovské brázdy. Později od 16. do 18. století došlo 

k doplnění středověkého osídlení, ale taktéţ k osídlení svými zemědělsko-pasteveckými 

osadami horské oblasti Beskyd. Hlavním rysem byla rozptýlenost osídlení, která vzrŧstala 

směrem od severu k jihu s přechodem pahorkatiny do vrchoviny a hornatiny (TOMOLOVÁ 

2000). Městská síť kníţectví byla ve srovnání s ostatními Slezskými regiony méně 

rozvinutá. Niţší počet měst byl dán geografickými a přírodními poměry, kdyţ jeho 

nezanedbatelnou část představovala horská a podhorská oblast Beskyd s nevhodnými 

podmínkami pro urbanizaci. V 18. stol. došlo k rozšíření vesnic (KORBELÁŘOVÁ 2005).  

Od 18. století dochází k modelování zemského povrchu Těšínska lidskou činností, hlavně 

v Ostravské pánvi a dochází tak k určitým zásadním změnám v charakteru krajiny. Hustá 

vodní soustava tekoucích vod je tvořena mrtvými rameny řeky Olzy, ale i uměle 

vytvořenými koryty tokŧ. Síť vodních tokŧ je doplněna stojatými vodami,  

jeţ jsou převáţně antropogenního charakteru. S rozvojem těţby docházelo taktéţ ke změně 

rovinatého povrchu Ostravské pánve. Celkově tak došlo ke zrušení a zničení mnoha 

krajinných prvkŧ pŧvodní krajiny (TOMOLOVÁ 1997).  
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Rybnikářská činnost 

Těšínsko bylo charakteristické chudou třetihorní pŧdou, vlhkou, studenou  

i nepropustnou, která byla jedinečným prostředím pro vytvoření luhŧ, baţin a rašelinišť,  

na jejichţ podkladě se zakládaly na rozhraní 15. a 16. století rybníky (Hurt 1960b). 

V tomto období došlo k rozvoji rozsáhlé rybničné sítě. V povodí Wisly i Odry se nejvíce 

zakládaly rybníky, které pokrývaly severní část země. Zmínky o rybnících jsou významné, 

jelikoţ vypovídají o jejich místním rozloţení na tehdejším území Těšínska. Rybníky  

byly dŧleţité pro uspokojování potřeby soustavné rybí produkce, ale i z dŧvodŧ 

vodohospodářských (energetické a retenční). Tvorba rybníkŧ měla vliv na celkovou 

klimatickou proměnu (větší sráţky, vlhkost, sniţování extrémních teplot). Regulovaly 

nepravidelný odtok a odvracely nebezpečí zátop osad a polí (Hurt 1960a).  

Existence rybníkŧ na Těšínsku není zcela známa z doby předhusitské. Rybnikářský 

ruch vrcholí počátkem 16. stol. Těţiště rybniční sítě bylo tehdy v severnějších částech 

země. Na Frýdecku, poněkud jiţ hornatém, nebyly rybníky uţ tak zastoupeny. Souviselo  

to i s geologickou skladbou tamních pohoří, jejichţ měkké součásti snadno podléhaly erozi 

a denudaci (Hurt 1960a).   

Těšínsko mělo dobré přírodní podmínky pro vznik drobných selských rybníkŧ  

a vyskytovaly se v obcích mezi dolní Ostravicí a Olzou. Celkem se zde nacházelo  

437 drobných selských rybníkŧ. Ve středověku nebyly rybníky stálým hospodářským 

zařízením. Závisely nejen na přírodních poměrech, ale i na hospodářských předpokladech 

(Hurt 1960a).  

Bohaté na rybníky bylo více Těšínsko neţ Opavsko. Souviselo to s příznivějšími 

přírodními poměry, zejména a většími tamními sráţkami. Roku 1725 se objevila místa,  

kde se uţ rybníky nevyskytovaly např.: v Hradišti, statku Horní a Dolní Domaslavice. 

Všude jinde rybníky byly, a to někde i ve velkém mnoţství. V některých osadách  

na Těšínsku bývalo aţ 25 rybníkŧ rozličných velikostí.  Pokud jde o větší rybniční plochy, 

pak lze na Těšinsku sledovat dvě supiny. První skupina byla větší v povodí Olzy a jejího 

soutoku s Odrou (např.: Karviná, Darkov, Fryštát, Marklovice, Dolní Suché) a druhá 

skupina byla menší v povodí Ostravice (např.: Kunčice, Kunčičky) (HURT 1960a). 
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Koncem první čtvrtiny 19. století se stal rybník méně hodnotný a byl pokládán  

za zcela vedlejší odvětví hospodářského podnikáni. K vypouštění rybníkŧ dochází  

uţ v třetí čtvrtině 18. století, a to pod vlivem rostoucí propagace většího pěstování pícnin, 

které bylo předpokladem pro zvýšení dobytčích stavŧ. Počátkem 19. století byly  

také zrušeny všechny rybníky na statcích města Ostravy. Tentokrát nezanikly  

uţ jen rybníky málo významné, nýbrţ i ty, které dosud dobře prosperovaly. Roku 1838 

byly vypuštěny i rybníky u Karviné (Hurt 1960b). 

V počátcích 19. století ustala rybnikářská produkce v Těšínsku. Rybniční statky  

se skládaly u léna Těšín, Stumeň, Skočov a Vendryně. Velikost rybniční plochy  

na těšínských komorních statcích rostla tak, ţe roku 1918 činila 1175 ha. Těšínské komorní 

rybniční hospodářství bylo největším rybničním hospodářstvím Slezska o rozloze celkem 

3102 ha. V poslední čtvrtině 19. století dochází k čilému rybnikářskému ruchu, značící  

se nejen v zakládání nových rybničních ploch, nýbrţ i v její lepší organizaci. Ztrátou 

poloviny Těšínska přišlo tehdejší Československo o celé rybniční hospodářství na statcích 

někdejší těšínské komory (Hurt 1960b). 
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2.3 Charakteristika hornické krajiny severní části Těšínska 

Krajina těšínského Slezska byla neustále ovlivňována vývojem a rozvojem lidské 

společnosti a to kulturou, vojenskými střety, politickými a hospodářskými zájmy 

(ONDŘEKA 2010). Tento vývoj od 12. století, kdy Těšínské Slezsko nebylo příliš osídlené, 

a země byla tvořena matricí lesních porostŧ s občasnými zemědělskými plochami, vedl 

k postupné změně struktury krajiny a její industrializaci. Hlavními aktivitami,  

které ji zformovaly do dnešní podoby, bylo z určité části zemědělství, osídlování, 

rybnikářství a pak zejména od 18. a 19. století prŧmyslová činnost, urbanizace a doprava.  

Došlo tak ke vzniku rŧzných typŧ krajin na území Těšínska. 

Krajina Těšínska byla tvořena typickými krajnými prvky, které přispívaly k udrţení 

její stability. Vlivem dŧlní těţby a související prŧmyslové činnosti v krajině došlo na jedné 

straně k plošným i prostorovým změnám jednotlivých krajinných sloţek a prvkŧ 

(STALMACHOVÁ 1999), na druhé straně vznikly nové krajinné prvky, které jsou nedílnou 

součástí hornické krajiny (CHUMAN 2007). Došlo zde a z určité části neustále probíhá 

narušení biologické rovnováhy, znehodnocení produktivity krajiny, ničení její hygienické  

i estetické hodnoty prŧmyslovou činností člověka.  

Na pohled nejvýraznějším zásahem je změna reliéfu území, na níţ se váţe změna 

horninového prostředí, hydrologického reţimu, pŧdní charakteristiky. Tyto primární 

změny vyvolávají sekundární změny (změna mikroklimatických a meziklimatických 

podmínek, vegetační kryt a fauna oblasti). Kromě zásahu do abiotických a biotických 

sloţek krajiny se těţba promítá i do společenské oblasti např.: zánik lidských sídel  

a komunikací (BRŦNA 2002). 

Vznikem nových krajinných útvarŧ dochází k významným morfologickým změnám 

v bliţším i vzdálenějším okolí dobývacího prostoru. Jedním ze základních projevŧ jsou 

poklesy reliéfu terénu. V aluviích řek a jejich přítokŧ dochází i při mírnějších poklesech 

k zamokření terénu a výskytu zvodněné bezodtokové kotliny. V mírně pahorkovitém 

území mŧţe vznikat poklesová kotlina bez zamokření. Další změnou reliéfu  

je jeho zvyšování, a to nasypáváním odvalŧ hlušin a tvorba výsypek. Charakteristický  

je také systém dočišťovacích nádrţí vod a rezervoárŧ na ukládání flotačních hlušin, 

případně uhelných kalŧ (ŠTÝS 1981). Kromě těchto prvotních změn v reliéfu, dochází  
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i k druhotným změnám, a to přeměnou jednotlivých krajinných částí v dŧsledku následné 

rekultivace. Jelikoţ proces rekultivace je nedílnou součástí technologie těţby nerostné 

suroviny (STALMACHOVÁ 1999). 

Přirozená změna reliéfu trvá tisíciletí (pomineme-li katastrofické scénáře). 

V dŧsledku projevu dŧlní činnosti na povrchu se krajina mnění mnohem rychleji. 

Nestejnoměrné rozloţení uhelného bohatství změnilo severní část Těšínska poměrně 

radikálně (ŠTÝS 1981). 

I kdyţ, se éra výjimečného postavení hornictví ve společnosti blíţí k závěru 

(MAKARIUS 2004), přesto je hornická krajina stále charakteristická svou jedinečností, 

která vychází jak z přírodních hodnot, tak především ze zpŧsobu vyuţití území, postupné 

kultivace a ztvárnění jejich částí i celku v časovém horizontu (STALMACHOVÁ 1999). 

Vytváří tak typický krajinný ráz tohoto území. 
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2.4 Historie a historicko-geografické členění Karviné 

V době osídlovaní Karviné a zakládání osad bylo hlavní formou obţivy pastevectví. 

Obdělaných polí nebylo mnoho, proto na celém území převládaly rozsáhlé lesy a pastviska. 

(HAJZLEROVÁ 2009) 

Karviná se postupem času rozvíjela postupným osidlováním. Následkem 

protireformačních hnutí a rekatolizace, došlo k jejímu opouštění. Pozemky, které byly 

opuštěny, přešly do správy majitele Karviné. Tím byl v té době Jan Bedřich Larisch, 

svobodný pán ze Lhoty a Karviné. Na svých statcích se Larischové věnovali aţ do konce 

18. století pouze zemědělství. Změnu přinesl aţ počátek dolování černého uhlí. Nález 

černého uhlí, který se datuje od roku 1776, byl pro rozvoj Karviné rozhodující. 

(HAJZLEROVÁ 2009) 

Nynější město Karviná se skládá z několika historických obcí a dalších nově 

vytvořených osad (Nové Město, Mizerov). Jeho základ tvoří město Fryštát. Karviná 

(Karviná - Doly) byla pŧvodně vsí západně od Fryštátu (Karviná - Město),  

která se rozvojem dolŧ stala novodobým městem (KUČA 2000). 

 

Karviná - Doly 

Nachází se v Ostravské pánvi s nadmořskou výškou 268 m n. m. a je 5,5 km  

JZ od Fryštátu. Osadu tvoří: Karviná - Doly, U Stonávky, Lipiny, Solca, U nádraţí, 

Mokroš, Dolní, U Svobody, Mexiko, Na Fornerovce, Červená kolonie, Jindřichŧv dvŧr,  

Nad Františkou, Sovinec (KUČA 2000). 

Na přelomu 18. a 19. století zahájil hrabě Jan Erdman Florian Larisch těţbu černého 

uhlí na vrchu Čechovice. V té době došlo k několika přestávkám těţby  

a od roku 1798 se v těţbě pokračuje dodnes (KUČA 2000). 

Karviná – Doly leţí v krajině západně od řek Stonávky a Olzy, jejíţ pŧvodní ráz byl 

zcela změněn dŧlní činností ve 2. polovině 19. století a v prŧběhu celého 20. století. Reliéf 

terénu byl změněn násypy hlušiny a propadáním poddolované pŧdy. Tyto propady  

jsou zpŧsobeny mimořádnou mocností zdejších uhelných slojí a to i v porovnání 

s Ostravskem (KUČA 2000). 
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Pŧvodní podobu krajiny dnes přibliţují staré mapy i dobové fotografie. V prostoru 

haldy severně od kolonie Na Kopci (západně od dolu Barbora), po jejíţ východní straně 

prochází dálniční spojka Karviné a Horní Suché, existovalo ploché sedlo oddělující 

západně leţící povodí Petřvaldské struţky, odvodňující Lazy, Orlovou, Porubu, Horní 

Lutyni, Petřvald a Rychvald do Odry mezi Vrbicí a Pudlovem, od širokého údolí 

Karvinského potoka, tekoucího odtud k východu a ústícího do jednoho z rybníkŧ, jejichţ 

soustava doprovázela levý břeh Stonávky a Olzy od vsi Solca  po Staré Město. Severní 

strana údolí se zvedala jen mírně. Oddělení zde plnil především Fojtský les mezi Karvinou 

a Doubravou. Jiţní svah údolí byl výrazně strmější. Jak ukazuje mapa stabilního katastru 

z roku 1836, modelaci terénu obou stran údolí doplňovala údolí drobných bočních přítokŧ. 

Za vyvýšeným terénem po jiţní straně Karviné probíhalo téměř souběţně další nevýrazné, 

ale sloţitě modelované údolí Soleckého potoka, ústícího pod vsí Solca rovněţ  

do Stonávky. Ves Solca leţela jihovýchodně pod křiţovatkou silnic mezi doly Gabriela  

a Darkov, dnes je území vsi zaplaveno vodní nádrţí Pilňok. Mezi Karvinou a Solcou 

existoval jen nesouvislý lesík, větší lesní komplex Velkého lesa (Grosswald) se rozkládal 

(z části dosud) aţ po jiţní straně údolí Soleckého potoka (KUČA 2000). 

Dnes je stará Karviná a Solca zcela narušené území dŧlní těţbou, jímţ prochází  

jen dálková komunikace mezi Fryštátem a Orlovou (s odbočkou do Horní Suché  

a Havířova).  Spolu se zachráněným starým kostelem Svatého Petra z Alkantary a několika 

vilami umoţňuje alespoň částečnou orientaci ve zcela změněné krajině pokryté haldami  

a v někdejších údolních a nivních částech uměle či přirozeně vzniklými vodními plochami, 

které v jistém smyslu vracejí postiţené krajině její někdejší charakter, určovaný právě 

rybníky. Jejich rozmístění se ale od historického stavu zcela liší. Rozsáhlé části narušené 

krajiny zarŧstají lesními a křovinatými porosty, které jen na málo místech existují  

jako kontinuálně se vyvíjející biotopy. Zánik většiny kolonií mezi Karvinou a Orlovou  

a rozšíření zalesněných ploch, prostor Karviné opět oddělilo od ostatních sídel  

ostravsko-karvinské aglomerace (KUČA 2000). 

 



Veronika Zedníková: Moţnosti vyuţití prvkŧ hornické krajiny v ochraně vodní avifauny 

2011  11 

 

Karviná - Darkov 

Darkov byl pŧvodně samostatná obec na území Těšínského kníţectví. Dnes  

je městskou částí města Karviné. Katastr Darkova leţí v údolní nivě řeky Olzy a sousedí 

s katastrem řady, městských čtvrtí (Karviná - Fryštát, Louky, dřívější Karviné – nyní 

Karviná - Doly, Staré Město a Ráj) (CHMIEL 2001). 

Ţivot darkovských obyvatel zásadně ovlivnil nález černého uhlí v roce 1776  

a léčebného pramene (solanky) s vysokým obsahem brómu a jódu v roce 1862 (CHMIEL 

2001).  

Darkov byl v roce 1948 kvetoucí městskou částí a na jeho katastru byla v provozu 

základní škola, mateřské školky, kino, kulturní středisko apod. Po válečném období  

se pokračovalo s budováním nových dolŧ, kdy za cenu maximálního vyuţití nerostného 

bohatství regionu, došlo k nenapravitelným škodám na ţivotním prostředí. Dříve kvetoucí 

obec a později městská část Karviné se z větší části stala “měsíční krajinou” s pomalým 

zánikem ţivota (CHMIEL 2001). 
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3. Charakteristika modelových území v Karviné 

Na území Karviné byla celkem zvolena tři modelová území, která byla ovlivněná 

dŧlní těţbou. Zde byl zpracován výzkum vodní avifauny v letech  

2007 – 2008, který je uveden v bakalářské práci ,,Avifauna hornické krajiny (Karvinsko)“. 

Část výsledkŧ této práce byla pouţita pro návrh znovuobnovení studovaných území.  

Modelová území se nachází v severní části Těšínského Slezska na území statutárního 

města Karviné. Jedno ze zkoumaných míst se nachází v katastrálním území  

Karviná - Darkov, s názvem Darkovské jezero. Zbývající dvě lokality, Mokroš a Pilňok 

leţí v katastrálním území Karviná – Doly. (Obrázek č. 1) 

 

Obrázek č. 1: Poloha modelových území ve vztahu k širšímu okolí        Zdroj: mapy.cz 

Legenda: 1 – Darkovské jezero, 2 – Mokroš, 3 – Pilňok 

2 

       1 

   3 
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3.1 Přírodní poměry modelových území 

Geologie a geomorfologie 

Z geologického hlediska se území nachází na fluviálních převáţně písčitohlinitých 

sedimentech vyššího nivního stupně a nerozlišených nivních stupňŧ, plochy vodních 

nádrţí. Dále na fluviálních hlínách sprašového charakteru nerozlišených nivních stupňŧ 

(DEMEK 1987). 

Dle geomorfologických poměrŧ jsou modelová území zařazeny podle tabulky č. 1. 

 

 Tabulka č. 1: Geomorfologická regionalizace (DEMEK 1987) 

Geomorfologické členění zájmových území 

Provincie Karpaty 

Soustava Západní Karpaty 

Podsoustava Vněkarpatská sníţenina 

Celek Severní vněkarpatská sníţenina 

Podcelek Ostravská pánev 

Okrsek Karvinská plošina 

 

Karvinská plošina se nachází v severní části Ostravské pánve. Je to plochá 

pahorkatina tvořená souvrstvím štěrkŧ a pískŧ ledovcovo-říčního a říčního pŧvodu,  

která je překrytá vrstvou sprašových hlín. Jedná se o erozí rozčleněnou glaciofluviální, 

fluviatilní a eolitickou akumulační plošinu s četnými znaky periglaciální a humidní 

modelace. Jsou zde asymetrická údolí, sesuvy a strţe. Nachází se v 3 - 5. vegetačním 

stupni, středně zalesněná převáţně ve východo-jiţní části smrkovými porosty s místy 

bukovými (DEMEK 1987). 
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Klimatologické a meteorologické poměry 

Karvinsko spadá do mírně teplé oblasti MT10. Prŧměrná teplota v zimních měsících 

je -2 aţ -3 °C a letní prŧměrné teploty dosahují 17 aţ 18 °C. Počet dnŧ  

se sněhovou pokrývkou bývá 50 - 60 a počet letních dnŧ se pohybuje mezi 40 - 50. 

(tabulka č. 2) 

 

Tabulka č. 2: Klimatologická a meteorologická charakteristika (QUITT 1971) 

Počet letních dnŧ 40 – 50 

Počet dnŧ s prŧměrnou teplotou 10°C a více 140 – 160 

Počet mrazových dnŧ 110 – 130 

Počet ledových dnŧ 30 – 40 

Prŧměrná teplota v lednu -2 °C aţ -3 °C 

Prŧměrná teplota v červenci +17 °C aţ +18 °C 

Prŧměrná teplota v dubnu +7 °C aţ +8 °C 

Prŧměrná teplota v říjnu +7 °C aţ +8 °C 

Podprŧměrný počet dnŧ se sráţkami 1 mm a více 100 aţ 120 mm 

Sráţkový úhrn ve vegetačním období 400 aţ 450 mm 

Sráţkový úhrn v zimním období 200 aţ 250 mm 

Počet dnŧ se sněhovou pokrývkou 50 – 60 

Počet dnŧ zamračených 120 – 150 

Počet dnŧ jasných 40 – 50 

 

Hydrologicé poměry 

Zájmové území spadá do povodí Odry, které se vlévá do úmoří Baltského moře.  

Do Darkovského moře vtéká Loucká Mlýnka (III. řád). Levostranným přítokem ústí  

do řeky Olše (II. řád) a ta se napojuje pravostranným přítokem na řeku Odru (I. řád). 

Pilňok a Mokroš je odvodňován Soleckým potokem (IV. řád), který je levostranným 

přítokem řeky Stonávky (III. řád). Stonávka je levostranným přítokem řeky Olše (II. řád), 

která je pravostranným přítokem na řeku Odru (I. řád).   



Veronika Zedníková: Moţnosti vyuţití prvkŧ hornické krajiny v ochraně vodní avifauny 

2011  15 

 

Fytogeografické poměry 

Území leţí ve Středoevropské provincii. Fytogeograficky ji řadíme do polonské 

podprovincie a ostravského bioregionu. 

Charakteristika ostravského bioregionu 

Ostravský bioregion leţí ve střední části Slezska. Z geomorfologického celku zabírá 

Ostravskou pánev a část Moravské brány. Vyskytuje se zde řada podmáčených stanovišť 

na hlínách se silným antropogenním narušením hlubinnou těţbou uhlí, koncentrací měst  

a těţkého prŧmyslu. Biota tohoto bioregionu je převáţně 4. bukového stupně 

s charakteristickým zastoupením hercynských prvkŧ. Jedná se především o splavené 

horské karpatské druhy. Vegetace je tvořena podmáčenými dubovými bučinami a olšinami. 

Netypické části jsou sušší a tvoří přechody k Hranickému bioregionu (3.4) (CULEK 1995). 

Bioregion leţí v mezofytiku ve fytogeografickém okrese 83. Ostravská pánev. Řadí 

se do suprakolinního vegetačního stupně (CULEK 1995). 

 Flóra je uniformní, relativné chudá s převahou vodních, mokřadních, baţinných  

a luţních druhŧ. Vliv karpatských pohoří je jen málo zřetelný. Pouze na vyvýšená místa 

(haldy) se šíří méně náročné subtermofyty (CULEK 1995). 

 

Zoogeografické poměry 

Oblast je začleněna do zoogeografického územního dělení dle tabulky č. 3. 

. 

 

 Tabulka č. 3: Zoogeografické územní dělení (OPATRNÝ 2001) 

Oblast Palearktická 

Podoblast Eurosibiřská 

Provincie Provincie listnatých lesŧ 

Distrikt 
Český 

Podkarpatský 
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Většina druhŧ fauny našeho území jsou druhy charakteristické pro zvířenu provincie 

listnatých lesŧ. Podle svých ekologických nárokŧ se tato zvířena dělí na 2 sloţky:  

- Druhy přímo vázané na stanoviště listnatých a smíšených lesŧ.  

- Druhy, které mají své těţiště rozšíření také v provincii listnatých lesŧ,  

ale ekologicky nejsou bezprostředně na lesy vázány, mají širší ekologickou 

valenci.  

Hranice mezi českým a podkarpatským distriktem, kde se nachází modelové území, 

byla vedena Moravskou bránou a tokem Odry a Moravy.  Nyní je posunuta západněji, 

takţe většina území Moravy je řazena k podkarpatskému distriktu (OPATRNÝ 2001). 

K naší fauně počítáme druhy ţivočichŧ, jejichţ areály zasahují na území našeho 

státu, včetně druhŧ, které přes naše území pravidelně či nepravidelně migrují,  

nebo které se k nám pouze nepravidelně zatoulají. Dělíme je do následujících sloţek   

např.: kosmopolitní, holoarktická, palearktická, eurosibiřská, sibiřská, evropská, sarmatská, 

ponto-pannonská, mediteránní, atlantická, boreo-alpinní, arktická, alpinská,  

sudeto-karpatská, endemická (OPATRNÝ 2001). 
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3.2 Charakteristika Darkovského jezera 

 

 Obrázek č. 2: Letecký snímek Darkovského jezera  Zdroj: maps.google.com 

 

Darkovské jezero (49º 50´ 3.914´´ N 18º 33´ 0.406´´ E) vzniklo zvodněním 

poklesové kotliny v severozápadní části závodu Dolu Darkov. Nachází se v nivě řeky Olzy 

a leţí v kvadrátu 6177 mezinárodního mapování ţivočichŧ. Nadmořská výška sledované 

lokality se pohybuje cca 225 – 245 m n. m. (Obrázek č. 2) 

Vznik se datuje do přelomu 80. a 90. let 20. století. Od této doby došlo v upadajícím 

terénu k postupnému podmáčení území se zemědělskými pozemky a se zástavbou,  

coţ bylo spojeno s rozsáhlými stavebně-sanačními aktivitami v území, které mimo jiné 

zahrnovaly demolice staveb, skrývky zemin a naváţení hlušiny (POLÁŠEK 2004/2005). 

Následně byl prostor rekultivován. Rekultivace byla rozdělena na jednotlivé etapy 

z dŧvodŧ omezení negativních jevŧ (MACHÁČEK ET AL. 2007) a byla celkově ukončena 

v roce 2010. Rekultivovaná plocha bude vyuţita jako lesopark, k sportovně-rekreačnímu 

vyţití obyvatel města Karviné a vodní plocha pro drobné vodní sporty (sportovní rybolov, 

koupání apod.) (MACHÁČEK ET AL. 2007), jeho přírodní hodnota je menší,  

neţ předpokládaly studie EIA (MACHÁČEK ET AL. 2009). (Příloha I. obrázek č. 1)  

Ve stále platném územním plánu se zde nachází území určené k rekultivaci, plochy 

rekultivace (rekreační les, louka). V okolí se nachází funkční regionální ÚSES  

(MAPY.KR-MORAVSKOSLEZSKY.CZ).  
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V novém územním plánu se na tomto území vytvoří plochy hromadné rekreace, 

ostatní veřejné zeleně a rekreační zeleně. V okolí se nachází funkční lokální biokoridor  

a stabilizované regionální biocentrum, které je vymezeno na levém i pravém břehu řeky 

Olzy (PACEK 2010). 

V roce 1995 měla vodní plocha rozlohu 41,5 ha. Nyní má přibliţně rozlohu 34,6 ha 

a břehová čára má délku 3,1 km. Maximální výška vodního sloupce poklesového jezera  

je odhadována na 16 m. V území stále dochází k poklesŧm, které jsou odhadované  

na 1 - 5 m s výhledem do roku 2020. Výška hladiny podzemní vody je 230 m n. m. 

Ve vodní ploše v jiţní části od mateřského závodu dolu Darkov je naváţkou hlušiny 

vytvořený poloostrov, který zmenšil svou plochu následkem dalších poklesŧ terénu  

o několik metrŧ. Přitéká sem Loucká Mlýnka, jejíţ tok je upraven do drobných meandrŧ. 

Na některých místech Mlýnky byly vytvořeny kolmé břehy pro hnízdění ledňáčka říčního. 

Severní část je oddělená hrází z hlušiny. Z ní vytéká Loucká Mlýnka směrem do Olzy.  

Břehy jsou v severní části nádrţe mírně vyspádované a v jiţní části povlovné, kromě 

poloostrovu. Studovaná plocha má celkovou rozlohu 340 ha, z tohoto 34,6 ha zabírá 

zatopená plocha. Vykytují se zde rŧzná prostředí, jejichţ velikost byla provedena 

odhadem. 

 Hloubka mělčin po celém obvodu je rŧzná a mŧţe zasahovat aţ do 2 m. Přibliţně 

zabírají 15 % zatopené plochy. Mezi nalezené vzácné druhy vodních rostlin  

na Darkovském jezeře se řadí bublinatka jiţní (Utricularia australis), bahnička bradavkatá 

(Eleocharis mamillata), lakušník okrouhlý (Batrachium  circinatum). Rdest uzlinatý 

(Potamogeton nodosus), řečanka menší (Najas minor) a řečanka přímořská (Najas marina) 

byly nalezeny také v toku Mlýnky. Šmel okoličnatý (Butomus umbellatus) se vyskytuje  

na březích jiţní strany poklesové kotliny (MACHÁČEK ET AL. 2009). 

Rákosové pásmo z celé vodní plochy tvoří 1 %, jedná se o zanedbatelný rozsah.  

Je převáţně vytvořeno rákosem obecným (Phragmites australis) a orobincem širokolistým 

(Typha latifolia).  

Souš je z 55 % osázená mladými stromy, které dosahují výšky 1 - 2 m. Jejich obvod 

kmene je v prŧměru 3 cm. Vzrostlými stromy je pokryto 15 % území s obvodem kmene 

kolem 1 m. Jetelotravní směs zabírá 28 %, hlušina, z níţ je vytvořen poloostrov a hráz, 
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zabírá 1,5 % a zbývající 0,5 % představuje malá síť štěrkových cest okolo Darkovského 

jezera.  

V okolí ústí Mlýnky byl zachován jediný pŧvodní porost, jehoţ výška se pohybuje 

v rozmezí 2 - 4 m a obvod kmene stromŧ dosahuje v prŧměru 25 cm. Vyskytují  

se zde: topol osika (Populus tremula), bříza bělokorá (Betula pendula), rŧţe šípková (Rosa 

canina), vrba (Salix sp.), hloh (Crataegus sp.). Šířka toku je 1 - 1,5 m s hloubkou  

10 - 40 cm.  

V přilehlém okolí zkoumané lokality (do 2 km) se nachází řeka Olza s porosty 

starých listnatých stromŧ, houštiny mladých listnatých stromŧ, odkalovací nádrţe, 

zvodnělé poklesové kotliny, trávobylinné porosty, budovy Dolu Darkov a zastavěná část 

Karviné - Darkova (KONDĚLKA 2004) 

Fauna je na Darkovském moři zastoupena celou řadou bezobratlých ţivočichŧ  

a obratlovcŧ. Vodní malakofauna je např. reprezentována velkými mlţi - populace škeble 

říční (Anodonta anatina), z Mlýnky sem proniká kriticky ohroţený velevrub malířský 

(Unio pictorum), mezi ně patří několik drobných plţŧ – písečník novozélandský 

(Potamopyrgus antipodarum), který je invazním druhem. Pestrá je entomofauna. 

Zastoupeno je několik druhŧ váţek, jejichţ společenstvo se mění podle vývoje lokality  

a zejména v návaznosti na rekultivaci. Kromě nejběţnějších druhŧ šidélek, šídel a váţek 

lze pozorovat i ohroţené taxony z červeného seznamu ohroţených druhŧ (FARKAČ ET AL. 

2005), jako je např. šídlo tmavé (Anax parthenope), které vyţaduje bohaté zastoupení 

vodních makrofyt. Z vodních broukŧ zde ţijí plavčíci rodu Halipus, potápníci rodu 

Hydroporus, potápník rýhovaný (Acilius sulcatus), potápník vroubený (Dytiscus 

marginalis), vírník obecný (Gyrinus narrator), vodomilci rodu Hydraena  

apod. (MACHÁČEK ET AL. 2009, MACHÁČEK & POLÁŠEK 2004, POLÁŠEK 2006).  

Obojţivelníci v posledních letech ustoupili, nepočetně se vyskytuje především 

skokan zelený (Rana kl. esculenta), dříve byly zastoupeny druhy jako je rosnička zelená 

(Hyla arborea), ropucha zelená (Bufo viridis), ropucha obecná (Bufo bufo), kuňka 

ţlutobřichá (Bombina variegata). Z plazŧ lze zastihnout uţovku obojkovou (Natrix natrix), 

ze savcŧ vázaných na vodní prostředí ondatru piţmovou (Ondatra zibethicus) (MACHÁČEK 

ET AL. 2009, MACHÁČEK, POLÁŠEK 2004, POLÁŠEK 2006). 
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3.3 Charakteristika Pilňoku 

 

 Obrázek č. 3: Letecký snímek Pilňoku  Zdroj: maps.google.com 

 

Nadmořská výška Pilňoku (49˚ 49΄ 42.562´´ N 18˚ 30΄ 30.653´´ E) se pohybuje  

v rozmezí 240-250 m n. m. Kvadrát síťového mapování je 6176. Tato prŧmyslová nádrţ 

byla v padesátých letech 20. století vybudována pro sedimentaci uhelných kalŧ v nivě 

Soleckého potoka, který tvoří rozliv s mokřady (POLÁŠEK ET AL. 2006). (Obrázek č. 3)  

Je tvořen soustavou usazovacích nádrţí, ve kterých sedimentují uhelné kaly  

ze zpracování uhlí. Tyto kaly jsou znovu těţeny sacími bagry a voţeny zpět do úpravny 

uhlí pro dokonalejší odstranění uhelných zbytkŧ s jejich následným vyuţitím.  

Výška hladiny podzemní vody se pohybuje v rozmezí 235 - 250 m n. m.  

a předpokládané poklesy jsou v rozmezí 10 - 50 cm. 

Ve stále platném územním plánu se zde nachází plochy rekultivace (les, louka, 

mokřina), lesní plochy a zájmové zóny ÚSES lokálního a regionálního měřítka  

(MAPY.KR-MORAVSKOSLEZSKY.CZ). 

V novém územním plánu se na této oblasti vyskytnou lokální funkční biokoridory  

a biocentra. Dále na plochách těţby odkališť jsou vymezeny rozvojové plochy - plochy 

vodní a hospodářské. V blízkém okolí se nachází plochy rekreační zeleně, občanského 

vybavení (komerční zařízení), hromadné rekreace, lesní a přírodní plochy (PACEK 2010). 
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Momentálně je částečně rekultivován na jihozápadní straně. Je rozdělen  

do několika ploch, a to: Solca I, Solca II, Plocha vedle Solca II, odkalovací nádrţ a rozliv 

Soleckého potoka. (Příloha II. obrázek č. 1)  

Sledovaná lokalita má celkovou rozlohu 65 ha. Veškeré zamokřené ploše připadá 

41,3 ha, coţ je 60 %. Obvod zamokřených ploch dosahuje 4,1 km. Hloubka vodních nádrţí 

není známa. 

Ve východní části celého kaliště se nachází lesní porost, který je rozloţen  

na 8 % z celé plochy. Z 85 % ho tvoří listnaté stromy, např.: habr obecný (Carpinus 

betulus), bříza bělokorá (Betula pendula), dub letní (Quercus robur), topol osika (Populus 

tremula), olše lepkavá (Alnus glutinosa), několik druhŧ vrb (Salix sp.), jasan ztepilý 

(Fraxinus excelsior). 15 % náleţí jehličnatým stromŧm např.: modřín opadavý (Larix 

decidua), borovice (Pinus sp.) a smrk ztepilý (Picea abies). Výška stromŧ je kolem 10 m 

s prŧměrným obvodem 50 cm. V lesním porostu hnízdí volavky v rozsáhlé kolonii. 

Rákosový porost je na celé ploše zastoupen z 25 % a má rozlohu  

16,34 ha. Je tvořený rákosem obecným (Phragmites australis) z menší části orobincem 

širokolistým (Typha latifolia). 

V jihozápadní části Pilňoku, je provedená lesnická rekultivace tvořená převáţně 

listnatými stromy ve výšce 2 – 2,5 m. Prŧměrný obvod kmene se pohybuje kolem 7 cm. 

Tato část má 2% rozlohy z celkové plochy. Západní oblast je obklopena silniční 

komunikací. Hlušina a kaly jsou zastoupeny 5 %. 

V okolí kaliště ve vzdálenosti 2 km se nachází poklesové kotliny, odkalovací nádrţe,  

pole, lesní porosty, trávobylinné porosty, skládka odpadŧ, budovy Dolu Darkov, Dolu 

ČSA, Barbory a Gabriely.  

K vzácným rostlinným druhŧm v rozlivech Soleckého potoka u Pilňoku se řadí 

rŧţkatec bradavičnatý (Ceratophyllum submersum) a rdest uzlinatý (Potamogeton 

nodosus). Pro vodní avifauny je na tomto prostředí dŧleţitý výskyt rákosu obecného 

(Phragmites australis) (POLÁŠEK 2010). Dalšími ohroţenými druhy byla kyčelnice 

ţláznatá (Dentaria glandulosa) a kýchavice bílá lobelova (Veratrum album subsp. 

Lobelianum) (MACHÁČEK ET AL. 2009). 
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Fauna je na Pilňoku zastoupena pestrými společenstvy bezobratlých a obratlovcŧ. 

Z několika druhŧ vodních měkkýšŧ lze jmenovat škebli říční (Anodonta anatina)  

a okrouhlici rybničnou (Musculium lacustre) – stejně jako na Darkovském moři je zde také 

invazní písečník novozélandský (Potamopyrgus antipodarum). Sledováno bylo 

společenstvo pavoukŧ, kromě běţnějších druhŧ byly zjištěny lokální aţ vzácné druhy, 

z nichţ lze zmínit zápřednici mokřadní (Cheiracanthium erraticum). Z váţek se vyskytuje 

např. šidélko ruměnné (Pyrrhosoma nymphula), šídlo rákosní (Aeshna affinis), šídlo 

červené (Anaciaeschna isosceles), šídlo tmavé (Anax parthenope), šídlatka hnědá 

(Sympecma fusca), lesklice skvrnitá (Somatochlora flavomaculata) a vzácná váţka 

ţlutoskvrnná (Ortherum coerulescens). Některé druhy vymizely, např. jde o váţku 

bělořitnou (Orthetrum albistylum). Z broukŧ se na násypech hlušiny, které nejsou překryty 

ornicí, vyskytuje ohroţený sviţník polní (Cicindela campestris) (POLÁŠEK ET AL. 2006).   

Nádrţe obsahující kaly nemají zaznamenaný výskyt ryb. V rozlivech Soleckého 

potoka se vyskytuje rybí společenstvo a lokalita je navštěvována rybáři. Vyskytuje  

se několik druhŧ obojţivelníkŧ a plazŧ. Z ţab lze jmenovat silně ohroţené taxony, kterými 

jsou rosnička zelená (Hyla arborea) a skokan zelený (Rana kl. esculenta), ale zastoupen  

je i kriticky ohroţený skokan ostronosý (Rana arvalis). Z plazŧ lze na lokalitě pozorovat 

silně ohroţenou ještěrku obecnou (Lacerta agilis) i ţivorodou (Zootoca vivipara) 

a ohroţenou uţovku obojkovou (Natrix natrix). Ze savcŧ je z ohroţených druhŧ 

zastoupena veverka obecná (Sciurus vulgaris) a několik druhŧ netopýrŧ (všechny patří 

mezi druhy zvláště chráněné) (POLÁŠEK ET AL. 2006).   
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3.4 Charakteristika Mokroše 

 

Obrázek č. 4: Letecký snímek Mokroše Zdroj: maps.google.com 

 

Zkoumaná lokalita Mokroš má tyto souřadnice: 49° 49' 17.615" N, 18° 29' 20.16" E, 

kvadrát síťového mapování 6176 (obrázek 3). Nadmořská výška hladiny činí 250 m. Celá 

oblast leţí v nadmořské výšce 315 m n. m. Území se nachází jihozápadně od města 

Karviné, v blízkosti prŧmyslového areálu Dolu Darkov a závodu Barbora (POLÁŠEK 2008). 

(Obrázek č. 4) 

Zkoumanou lokalitu tvoří nádrţ odkaliště Mokroš, jeţ plnila svou funkci od doby, 

neţ došlo k ukončení těţby na Dole Barbora a přilehlé mokřady. V okolí se nachází 

výpustný objekt, odtokový kanál z nádrţe a poklesová tŧň pod hrází.  

(Příloha III. obrázek č. 1) 

Tato plocha je delší dobu po rekultivaci. Ve stále platném územním plánu  

se zde nachází plocha rekultivace (odval), zóny krajinné zeleně. V jeho blízkosti  

se vyskytují výrobní zóny, území určené k rekultivaci a lokální ÚSES  

(MAPY.KR-MORAVSKOSLEZSKY.CZ).  

Lesní porost v jiţní části je v konceptu nového územního plánu vyhlášen  

jako regionální biocentrum v územním plánu města Karviné. V okolí se vyskytují plochy 

navrţené lesní zeleně rozšiřující stávající plochy lesa, plochy pro výrobu a výrobní sluţby 

a plochy technické infrastruktury (Pacek 2010). 
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Poklesy daného území se pohybují ve východní části od 10 do 30 cm. Výška hladiny 

podzemní vody je 255 m n. m.  

Rozloha celé oblasti je 40 ha z toho má 10,5 ha zatopená plocha. Břehová čára  

je dlouhá 1,7 km. Hloubka v příbřeţních zónách se pohybuje v intervalu 20 - 100 cm. 

Výška vodního sloupce nádrţe se odhaduje na 1-2 m. V nádrţi jsou usazeny flotační kaly,  

a proto je hladina vody zbarvena černě. Rákosinová část je tvořena z 60 % celkové vodní 

plochy a rozkládá se na 5,4 ha. V okolí mŧţeme nalézt mokřady a prameny Soleckého 

potoka. 

Severně a východně od nádrţe Mokroš jsou dŧlní odvaly, na kterých je uloţena 

hlušina. Povrch je biologicky rekultivován výsadbou dřevin bez zeminy. Výška dřevin  

se pohybuje od 0,5 m - 3 m. Prŧměrný obvod kmene mladých stromŧ je 5 cm. Starší 

stromy dosahují výšky 7 m a mají obvod kmene kolem 30 cm. Stromové porosty jsou 

zastoupeny např.: břízou bělokorou (Betula pendula), habrem obecným (Carpinus betulus), 

dubem letním (Quercus robur), topolem osikou (Populus tremula), olší lepkavou (Alnus 

glutinosa), několika druhy vrb (Salix sp.), modřínem opadavým (Larix decidua), borovicí 

(Pinus sp.).  

Jiţní, západní a východní okraje nádrţe jsou obklopeny lesními společenstvy,  

která jsou tvořena např.: javorem mléčem (Acer platanoides), javorem klenem (Acer 

pseudoplatanus), rŧznými druhy vrb (Salix sp.), olší lepkavou (Alnus glutinosa), olší šedou 

(Alnus ncana), břízou bělokorou (Betula pendula), borovicí lesní (Pinus silvestris). Stromy 

dosahují výšky 8 m s prŧměrným obvodem 60 cm. 

Suchozemský povrch je z 97 % pokrytý stromovým společenstvem. Zbytek plochy  

je tvořen hlušinou. 

V okolí odkalovací nádrţe ve vzdálenosti 2 km se nachází poklesové kotliny, 

odkalovací nádrţe, pole, lesní porosty, trávobylinné porosty, skládka odpadŧ, budovy Dolu 

Darkov, Dolu ČSA, Barbory a Gabriely. 

Na Mokroši byly nalezeny vzácné druhy rostlin, a to kruštík bahenní (Epipactis 

palustris), kruštík širolistý (Epipactis helleborine) (MACHÁČEK ET AL. 2009) a plavuň 

vidlačka (Lycopodium clavatum). 
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Z ţivočišných druhŧ byly zaznamenány stovky druhŧ. Ze suchozemských druhŧ 

měkkýšŧ je zaznamenán nález lesního druhu sklovatka rudá (Daudebardia rufa). Z váţek 

je zde jedno z nejvýznamnějších stanovišť váţky plavé (Libellula fulva) v ČR,  

ale vyskytují se i další vzácné druhy, jako např. váţka ţlutoskvrnná (Orthetrum 

coerulescens). Brouky reprezentuje řada druhŧ z čeledi střevlíkovitých,  

jako např. Acupalpus flavicollis, Limodromus assimilis a Notaphus dentellus, z jiných 

čeledí je např. významný nález nosatce Dorytomu nordenskioeldi (POLÁŠEK ET AL. 2008).  

Z ryb byly zaznamenány druhy: plotice obecná (Rutilus rutilus), jelec tloušť 

(Leuciscus cephalus), kapr obecný (Cyprinus carpio), z obojţivelníkŧ např. silně ohroţené 

taxony, jako je rosnička zelená (Hyla arborea), kuňka (Bombina sp.), skokan zelený (Rana 

kl. esculenta), nejvzácnějším druhem je však kriticky ohroţený skokan ostronosý (Rana 

arvalis). Z plazŧ se vyskytuje uţovka obojková (Natrix natrix), ještěrka obecná (Lacerta 

agilis), ze savcŧ je významná přítomnost silně ohroţeného bobra evropského (Castor fiber) 

(POLÁŠEK ET AL. 2008).  
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4. Strategie obnovy modelových území z hlediska vodní avifauny 

Určujícím faktorem vytvářející specifický krajinný ráz hornické krajiny  

je také zpŧsob realizace velkoplošných a maloplodých obnovovacích cílŧ se zaměřením  

na vodní avifaunu v procesu obnovy krajiny (STALMACHOVÁ 1999). 

Obnova krajiny se mŧţe povaţovat za relativně krátkodobý proces od ,,normálního“ 

vývoje. Návrh nové krajinné struktury nelze zakládat na typologii krajiny a porovnávání 

výměrŧ jednotlivých prvkŧ jako jsou lesy, zemědělské pŧdy apod. (STALMACHOVÁ 1999), 

ale na znalosti historického vývoje struktury krajiny (zastoupení základních prvkŧ  

např.: rybníky, osídlení), autoregulačních schopností krajiny a na potřebách zkoumané 

vodní ornitocenózy. 

K pozitivním fungujícím faktorŧm, které by měly být zohledňovány při tvorbě nové 

krajinné struktury hornické krajiny (ekologická a estetická hodnota) patří: 

- heterogenní krajinná struktura (typové zastoupení maloplodých enkláv); 

- krajina s vysokým podílem mimolesní krajinné zeleně; 

- uplatnění přírodně blízkých a přírodních partií (oblé tvary hlušinových násypŧ, 

zvlněné okraje vodních ploch s břehovými porosty atd.);  

- unikátní typy ekosystémŧ zvyšující druhovou diverzitu krajiny (zvodnělé poklesové 

kotliny, litorální porosty u stojatých vod, slunné skalnaté svahy s travinnými  

a křovinatými porosty apod.); 

- ochrana historických krajinných dominant hornické krajiny; 

K následným směrŧm péči o území patří vyuţití metod regenerace krajiny, které jsou 

zaloţeny především na autoregulačních a regeneračních schopnosti přirozených 

ekosystémŧ v krajině.  Jedním ze základních autoregulačních schopností je adaptabilita 

jednotlivých organismŧ, populací a společenstev (STALMACHOVÁ 1999).  
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4.1 Biologie a ekologie zjištěné vodní avifauny 

K vodním ptákŧm se řadí ty druhy, které jsou ekologicky vázány na vodu. Vodní 

avifauna netvoří na druhy příbuznou skupinu, které spojujeme do samostatných řádŧ. 

Často se setkáváme s druhy, které mŧţeme označit za ptáky vodní, zatímco jiné druhy téţe 

skupiny jsou výraznými ptáky souše (SAUER 1996).  

V souvislosti s vodou vznikla rozdílná ţivotní prostředí pro jednotlivé vodní druhy 

ptákŧ (SAUER 1996). Aby byla zajištěna trvalá existence určitého druhu v konkrétním 

ţivotním prostředí, musí mít zajištěny podmínky pro rozmnoţování a svŧj metabolismus. 

Existence druhu v prostředí (Příloha V. tabulka č. 1) závisí na poskytnutí vhodné 

ekologické niky organismu prostředím, která odpovídá jeho poţadavkŧm na potravu, 

prostor a funkční zařazení v ekosystému (BUREŠ 1989). Postavení ptákŧ v látkovém 

koloběhu vodních systémŧ je sice okrajové, ale nezastupitelné. Vodní ptáci závislí  

na vodních a mokřadních ekosystémech jako převládajícím zdroji potravy představují 

poslední články trofického řetězce. Jejich aktivita se neomezuje pouze na vodní prostředí, 

ale rozšiřuje se i na suchozemské systémy. Potrava jako ekologický faktor je vedle 

hnízdních moţností význačným činitelem podmiňující prezenci nebo absenci konkrétních 

druhŧ v příslušném ekosystému (KUBÍČEK 1984). 

Prostředí řešených modelových území jsou charakteristická svou zvýšenou 

rozmanitostí habitatu. Většinou splňují uvedené teoretické poţadavky a umoţňují  

i zmenšení velkosti teritorií uvedených druhŧ. Tam, kde má druh zajištěnu prostorovou 

hnízdní niku, závisí velikost teritoria na zajištění přísunu energie pro zdárnou reprodukci. 

Proto je dnes třeba jen dočasné hnízdění některých vzácných druhŧ na neobvyklém místě 

moţné a z pohledu potravní ekologie zdŧvodnitelné (BUREŠ 1989).  
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4.2 Strategie obnovy modelových území 

Strategie obnovy modelových území vychází (BRŦNA 2002) nejen  

ze znalosti historického vývoje struktury krajiny Těšínska se zvláštním zaměřením na jeho 

severní část. Ale také z částečných poţadavkŧ dalšího vyuţití území (MIKIŠKA 2001)  

a z ekologických potřeb zjištěné vodní avifauny. Obnova je v těchto územích procesem 

napomáhající moţnosti vyuţití krajinných prvkŧ hornické krajiny, které byly v minulosti 

degradovány, poškozeny nebo zničeny (PRACH 2006). 

Základem obnovy je definování cílového ekosystému, studovaného společenstva 

s vyuţitím prvkŧ hornické krajiny. Formulace cílŧ vychází nejen ze základní znalosti 

modelových území, ekologie vodních ptákŧ, ale také nám k tomu napomáhají referenční, 

doposud zachovalé a stanovištním podmínkám odpovídající biotopy (PRACH 2010).  

Z rozboru uvedených souvislostí a teorie potravní ekologické niky druhu i prostředí 

vyplývá několik dŧleţitých poznatkŧ pro praktickou ochranu vodních ptákŧ, včetně 

objasnění jejich hnízdění na neobvyklých, z pohledu člověka na první pohled nepříznivých 

místech (BUREŠ 1989).  

Dílčí strategie obnovy vychází také z principŧ autoregulačních schopností ţivé 

sloţky přírody vedoucí k mnohonásobnému zhodnocení ploch zejména z pohledu druhové 

diverzity rostlin a především ţivočichŧ (STALMACHOVÁ 2003). 

Pravidla pro stanovení odpovídající znovu obnovy území, vycházejí rovněţ z areálŧ 

typŧ společenstev, z funkcí zeleně v krajině a ze zonace jednotlivých krajinných částí 

(STALMACHOVÁ 2003). 
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5. Materiál a metodika 

Při zpracovávání výskytu vodní avifauny ve třech modelových územích v Karviné 

byla pouţita data z bakalářské práce s názvem Vodní avifauna hornické krajiny 

(Karvinsko). Diplomová práce byla dále obohacena o ornitologické údaje z roku 2009.  

Vyhodnocení zákonné ochrany druhŧ bylo provedeno podle vyhlášky č. 395/1992 

Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, v platném znění. 

Denzita druhŧ nebyla počítána u volavky popelavé (Ardea cinerea) v modelovém 

území Pilňok, jelikoţ se jednalo o hnízdící druh a území nebylo vyuţíváno pro lov potravy. 

Dále není uvedena denzita u konipasa bílého, lučního a horského (Motacilla alba, flava, 

cinerea), jelikoţ tyto druhy přímo nehnízdí na zatopené ploše. 

5.1 Zpracování zoologických dat 

K popisu vodní avifauny jsou pouţity kvantitativní znaky ornitocenóz dle Metody 

kvantitativního výzkumu v ornitologii (JANDA A ŘEPA 1986) a Ekologie ţivočichŧ (LOSOS 

1985). 

 

a) Abundance (A) 

Počet jedincŧ (párŧ), které v daném území byly zaznamenány. 

 

b) Relativní abundance (RA) 

Vyjadřuje počet jedincŧ zaznamenaných na dané lokalitě v relativních hodnotách. 

Rozdělení společenstva bylo provedeno dle Tischlera (1949). Počet jedincŧ byl zvolen  

na základě prŧměrných početností druhu v kaţdém zkoumaném modelovém území. 
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Klasifikace druhŧ: 

1 – nepočetný druh 0 – 10 jedincŧ 

2 – méně početný druh  10 – 100 jedincŧ 

3 – početný druh 100 – 1000 jedincŧ 

4 – velmi početný druh 1000 a více jedincŧ 

 

c) Denzita (d) 

Počet jedincŧ (párŧ) daného druhu na jednotku plochy (10 ha zatopené plochy). 

 

 

x – prŧměrný počet jedincŧ (párŧ) daného druhu 

r – rozloha zatopené plochy 

 

d) Průměrný počet (x) 

Prŧměrný počet jedincŧ (párŧ) určitého druhu byl stanoven jako podíl součtu všech 

jedincŧ (párŧ) v daném období k počtu kontrol v daném období. 

 

 

Σa – součet jedincŧ (párŧ) v daném období. 

T – počet snímkŧ v daném období. 
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e) Dominance (D) 

Vyjadřuje procentuální zastoupení druhu v dané ornitocenóze, bez ohledu na velikost 

zkoumané plochy. 

 

 

n – celkový počet jedincŧ daného druhu 

s – celkový počet všech jedincŧ v populaci ornitocenózy 

 

Klasifikace druhŧ: 

eudominantní druh  ED více neţ 10% 

dominantní druh  Dom  5 – 10 % 

subdominantní druh  SD 2 – 5 % 

recendentní druh  R 1 – 2% 

subrecedentní druh  SR méně neţ 1 % 

 

f) Hnízdění (H) 

Hnízdící druhy byly klasifikovány na základě čtyř stupňŧ prŧkaznosti hnízdění. 

Hnízdním stupněm A se určily druhy, které byly pozorovány v době hnízdění  

(1. 4. do 3. 7.). Hnízdní stupně B, C, D se určily u druhŧ, jeţ byly pozorovány v době 

hnízdění ve vhodném hnízdním prostředí a u prokázaného hnízdění. Tyto tři stupně  

jsou stěţejní pro zaznamenání hnízdění. 
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Podle Šťastného (2006) se jedná o tyto 4 hlavní skupiny: 

A = předpokládané hnízdění 

B = moţné hnízdění 

C = pravděpodobné hnízdění 

D = prokázané hnízdění 

 

5.2 Metodika srovnáváni vodních ploch z hlediska vodní avifauny 

Pro porovnání vodních ploch z hlediska zastoupení vodní ornitocenózy byly pouţity 

články z území Karviné, kde byly zkoumány odkalovací nádrţe a zvodnělé poklesové 

kotliny. Srovnání se provedlo na základě početnosti výskytu druhŧ jednotlivých vodních 

útvarŧ a jejich prokázaném hnízdění v daném území.  

Další zoologické znaky nebyly porovnávány, jelikoţ je autoři ve svých dílech 

neuvádí. 

 

5.3 Návrh obnovy modelových území 

Návrh strategie obnovy vycházel nejen z historického vývoje struktury krajiny 

Těšínského Slezska, prvkŧ (biotopŧ) hornické krajiny v ochraně vodní avifauny, cílového 

stavu území, ale také ze znalostí základních pravidel hydrické rekultivace uváděných 

Stalmachovou (2003).  

 

Základní pravidla hydrické rekultivace: 

-  Ovlivnění hydrické rekultivace:  

· Rozsah a hloubka předpokládaného poklesu nebo předchozího vyuţití  

(sedimentační nádrţe). 

· Výška hladiny podzemní vody a její kolísání, moţnost dotace 

podpovrchovými vodami a moţnost zprŧtočnění. 
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· Krajinná zóna  

· Moţné funkční vyuţití.  

-  Příprava dna pro předem známou formu hydrické rekultivace; 

-  Modelování svahŧ v příbřeţní zóně budoucí vodní plochy; 

-  Výsadba litorálních porostŧ urychluje celkový cíl sanace, zapojený prost omezuje 

výpar vody v suchých obdobích; 

-  Řízený proces biomanipulace vysazením autochtonní ichtyofauny;  

-  Maximální ochrana současných porostŧ a jejich cílené usměrňovaní směrem  

k vlhkým a luţním řadám lesŧ; 

-  Úprava břehŧ vodních ploch výsadbou keřŧ, výsadba plodonosných keřŧ;  

-  Umoţnění rozvoje rákosových porostŧ, sledování vývoje rostlinných společenstev 

vodní hladiny; 

-  Zatravnění malých ploch v okolí vodní plochy; 

 

Sestavení prvkŧ hornické krajiny vycházelo z ekologie vodní avifauny, 

charakteristiky porovnávaných území a také ze získaných ornitologických zkušeností.  

 

5.4 Zpracování mapových návrhů 

Pro zpracování mapových návrhŧ byly pouţité mapové podklady, které zapŧjčil 

Zeměměřický úřad z dat ZABAGED. Návrhy obnovy území se vytvořily pro dvě 

modelová území Pilňok a Darkovské jezero. Vše bylo zpracováno v programu ArcView 

Gis 3.3 se školní licencí. 
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6. Výsledky zpracovaných dat 

Tato kapitola obsahuje hlavní cíl práce, kterými jsou návrhy obnovy zkoumaných 

území z hlediska vyuţití prvkŧ hornické krajiny v ochraně vodní avifauny. Dále dílčí 

výsledky ze zpracovaných zoologických dat pro vodní orinitocenózu, srovnání 

poklesových kotlin a odkalovací nádrţí z hlediska počtu druhŧ a hnízdění vodní avifauny.  

6.1 Výsledky vodní avifauny v pozorovaných územích 

Darkovské jezero 

V této oblasti se celkem vyskytlo 31 druhŧ rozdělených do 9 řádŧ. Řád potáplice  

je zastoupen 1 druhem, řád potápky 2 druhy, řád veslonozí 1 druhem, řád brodiví 3 druhy, 

řád vrubozobí 9 druhy, řád dravci 2 druhy, řád krátkokřídlí 2 druhy, řád dlouhokřídlí  

7 druhy a řád pěvci 4 druhy (Příloha I. tabulka č. 1). 

- Mezi velmi početné taxony se řadí kachna divoká (Anas platyrhynchos), lyska 

černá (Fulica atra), racek chechtavý (Larus ridibundus)  

a racek (Larus sp.). 

- Mezi eudominantní  taxony řadíme kachnu divokou (Anas platyrhynchos), lysku 

černou (Fulica atra) a racka (Larus sp.). 

- Hnízdilo zde 7 druhŧ, z toho dva druhy jsou zákonem chráněné.  

- V roce 2007 byla celková denzita hnízdní avifauny 0,29 a v roce 2008 byla  

0,32 párŧ/10 ha zatopené plochy.  

- Bylo zaznamenáno 15 zákonem chráněných druhŧ. 

Kriticky ohrožené druhy (KO): morčák velký (Mergus merganser), orlovec říční 

(Pandion haliaetus), rybák černý (Chlidonias niger).  

Silně ohrožené druhy (SO): volavka bílá (Egretta alba), lţičák pestrý (Anas 

clypeata), chřástal vodní (Rallus aquaticus), pisík obecný (Actitis hypoleucos), 

rybák obecný (Sterna hirundo), konipas luční (Motacilla flava).  

Ohrožené druhy (O): potápka malá (Tachybaptus ruficollis), potápka roháč 

(Podiceps cristatus), kormorán velký (Phalacrocorax carbo), čáp bílý (Ciconia 

ciconia), kopřivka obecná (Anas strepera), moták pochop (Circus aeruginosus). 
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Poklesová kotlina procházela v době pozorování rekultivačními prácemi, které byly 

ukončeny v roce 2010. Hnízdní ornitologická data jsou uvedena z let 2007 a 2008. V roce 

2009 docházelo ke značným rušivým vlivŧm během obnovy území, a proto nebylo 

podrobněji zkoumáno.  

Bylo zde zaznamenáno sedm hnízdících druhŧ (Příloha I. tabulka č. 2). Pisík obecný 

(Actitis hypoleucos) a konipas luční (Motacilla flava) jsou zákonem chráněni.  

Kachna divoká (Anas platyrhynchos) a lyska černá (Fulica atra) měly v roce 2007 

prokázané hnízdění. Největší denzitu vykazoval kulík říční (Charadrius dubius)  

0,1 páru/10 ha zatopené plochy. V roce 2008 bylo zjištěno prokázané hnízdění u lysky 

černé (Fulica atra). Největší denzita ze všech druhŧ byla u kachny divoké (Anas 

platyrhynchos) 0,13 páru/10 ha zatopené plochy. 
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Pilňok 

Vodní avifauna je tvořena 33 druhy rozdělených do 9 řádŧ. Řád potápky a veslonozí 

je zastoupen 1 druhem, řád brodiví 2 druhy, řád vrubozobí 6 druhy, řád dravci  

a krátkokřídlí 2 druhy, řád dlouhokřídlí 9 druhy, řád srostloprstí 1 druhem, řád pěvci  

9 druhy. (Příloha II. tabulka č. 1) 

- Mezi velmi početné taxony se řadí volavka popelavá (Ardea cinerea), racek 

bělohlavý/středomořský (Larus cachinnans/michahellis), racek (Larus sp.). 

- Eudominantní taxony jsou volavka popelavá (Ardea cinerea), racek chechtavý 

(Larus ridibundus), racek bělohlavý/středomořský (Larus cachinnans/michahellis), 

racek (Larus sp.).  

- Celkem zde hnízdilo 14 druhŧ a z toho je 5 druhŧ zákonem chráněných. 

- V roce 2007 byla celková denzita hnízdní avifauny 0,52, v roce 2008 a 2009 byla 

0,57 párŧ/10 ha zatopené plochy. 

- Bylo zaznamenáno 15 zákonem chráněných druhŧ.  

Kriticky ohrožené druhy (KO): bukáč velký (Botaurus stellaris), morčák velký 

(Mergus merganser), orlovec říční (Pandion haliaetus).  

Silně ohrožené druhy (SO): čírka modrá (Anas querquedula), pisík obecný 

(Actitis hypoleucos), rybák obecný (Sterna hirundo), vodouš kropenatý (Tringa 

ochropus), ledňáček říční (Alcedo atthis), slavík modráček (Luscinia svecica), 

rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus).  

Ohrožené druhy (O): potápka roháč (Podiceps cristatus), kormorán velký 

(Phalacrocorax carbo), kopřivka obecná (Anas strepera), moták pochop (Circus 

aeruginosus), cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides). 

Odkalovací nádrţ je v současné době stále v provozu. Její funkční část je neustále 

ovlivňována antropogenní činností.  

V roce 2007 a 2008 hnízdily 4 druhy s prokázaným hnízděním a v roce 2009 

zahnízdily 2 druhy s prokázaným hnízděním (Příloha II. tabulka č. 2). Mezi pravidelně 

hnízdící druhy v tomto území patří volavka popelavá (Ardea cinerea) s prokázaným 
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hnízděním. Na kraji lesa blízko odkalovací nádrţe kaţdoročně vytváří volavčí kolonii. 

Kolonie čítá přibliţně 250 hnízd. Denzita nebyla u tohoto druhu počítána.  

Největší denzitu v roce 2007 vykazoval rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 

0,12 párŧ/10 ha zatopené plochy a kachna divoká 0,09 párŧ /10 ha zatopené plochy. V roce 

2008 byla nevětší denzita u rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus) 0,12 párŧ/10 ha 

zatopené plochy. V roce 2009 vykazoval největší denzitu rákosník obecný (Acrocephalus 

scirpaceus) 0,12 párŧ/10 ha zatopené plochy.  

Ze všech hnízdících druhŧ jsou zákonem chráněné tyto druhy: kopřivka obecná 

(Anas strepera), vodouš kropenatý (Tringa ochropus), pisík obecný (Actitis hypoleucos), 

cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) a rákosník velký (Acrocephalus 

arundinaceus). 
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Mokroš 

Na Mokroši se vyskytlo celkem 31 druhŧ vodních ptákŧ rozdělených do 8 řádŧ. Řád 

potápky a brodiví je zastoupen 2 druhy, řád vrubozobí 8 druhy, řád krátkokřídlí 3 druhy, 

řád dlouhokřídlí 4 druhy, řád srostloprstí a dravci 1 druhem a řád pěvci 10 druhy (Příloha 

III. Tabulka č. 1).  

- Početnými druhy jsou potápka roháč (Podiceps cristatus), kachna divoká (Anas 

platyrhynchos), lyska černá (Fulica atra) a racek chechtavý (Larus ridibundus) 

- K eudominantním druhŧm řadíme potápku roháče (Podiceps cristatus), kachnu 

divokou (Anas platyrhynchos), lysku černou (Fulica atra), racka chechtavého 

(Larus ridibundus). 

- Hnízdilo zde 14 druhŧ, z toho je 7 druhŧ zákonem chráněných. 

- V roce 2007 byla celková denzita hnízdní avifauny 2,85, v roce 2008 byla 3,49  

a v roce 2009 byla 4,76 párŧ/10 ha vodní plochy 

- Bylo prokázáno 17 zákonem chráněných druhŧ.  

Kriticky ohrožené druhy (KO): bukáč velký (Botaurus stellaris), morčák velký 

(Mergus merganser). 

Silně ohrožené druhy (SO): čírka modrá (Anas querquedula), chřástal vodní 

(Rallus aquaticus), vodouš kropenatý (Tringa ochropus), pisík obecný (Actitis 

hypoleucos), rybák obecný (Sterna hirundo), ledňáček říční (Alcedo atthis), 

konipas luční (Motacilla flava), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), 

slavík modráček (Luscinia svecica). 

Ohrožené druhy (O): potápka malá (Tachybaptus ruficollis), potápka roháč 

(Podiceps cristatus), čírka obecná (Anas crecca), kopřivka obecná (Anas 

strepera), moták pochop (Circus aeruginosus), cvrčilka slavíková (Locustella 

luscinioides). 

Oblast je charakterizována svým nenápadným umístěním v krajině s pozvolným 

vývojem rŧzných společenstev organismŧ. Hnízdící druhy zde mají velmi dobré podmínky 

pro hnízdění.  
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Z tabulky č. 2 v přílohe III mŧţeme vidět, ţe v roce 2007 zde hnízdilo 5 druhŧ 

s prokázaným hnízděním. Ze všech zjištěných druhŧ byla největší denzita u cvrčilky 

slavíkové (Locustella luscinioides) 0,6 párŧ/10 ha zatopené plochy a rákosníka obecného 

(Acrocephalus scirpaceus) 0,48 párŧ/10 ha zatopené plochy. V roce 2008 bylo prokázané 

hnízdění u 2 druhŧ. Největší denzitu ze všech druhŧ měli potápka roháč (Podiceps 

cristatus) 0,63 párŧ/10 ha zatopené plochy a cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 

0,63 párŧ/10 ha zatopené plochy. V roce 2009 bylo prokázané hnízdění u 4 druhŧ. Největší 

denzitu ze všech druhŧ měla lyska černá (Fulica atra) 0,63 párŧ/10 ha zatopené plochy. 

Ze všech hnízdících druhŧ je sedm druhŧ zákonem chráněných, a to potápka malá 

(Tachybaptus ruficollis), potápka roháč (Podiceps cristatus), kopřivka obecná (Anas 

strepera), rybák obecný (Sterna hirundo), moták pochop (Circus aeruginosus), cvrčilka 

slavíková (Locustella luscinioides) a rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus). 
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6.2 Srovnání Darkovského moře z období 1995 – 2001 a června 2005 

Darkovské moře bylo zpracováno v letech 1995 aţ 2001 Kondělkou (2004)  

a v dubnu aţ červnu 2005 Mandákem a Haluzíkem (2005). 

Kondělka (2004) uvádí, ţe studovaná oblast měla rozlohu 70,8 ha, na níţ byla 

zastoupena tři prostředí. 

Vodní nádrţ měla rozlohu 32,7 ha s hloubkou 16 m. Po obvodu byly mělčiny  

(do 50 cm) porostlé rdesnem (Polygonum sp.), rŧţkatcem (Ceratophyllum sp.)  

a lakušníkem (Batrachium sp.). Rozloha těchto rostlin byla 12,2 %. Na okraji nádrţe byly 

dva řídké porosty orobince širokolistého (Typha latifolia) s 0,1 % rozlohy. 

Porost rumištních rostlin měl rozlohu 20 ha (28,2 % území). Hustota porostu byla 

proměnlivá. Jeho výška se pohybovala od 15 cm aţ do 2 m. Porost rostl na suchém 

substrátu. Dŧlní hlušina nebo písek bez vegetace měly rozlohu 10 ha (9,6 %). Během 

pozorovací doby se rozloha zvětšovala. Nízký porost jetele a trávy měl rozlohu 4 ha  

(5,6 %). Byl vypěstován na navezené zemině. 

Keře a stromy zaujímaly rozlohu 1 ha (1,4 %). Trnka obecná (Prunus spinosa) 

tvořila hustý porost o rozloze 25 m
2
 a výšce 5m. Hustý porost mladých stromŧ s keři měl 

rozlohu 40 m
2
 a výšku 6 - 8 m. Tvořily ho tyto porosty: dub (Quercus sp.), topol osika 

(populus tremula), bříza bělokorá (Betula pendula), vrba (Salix sp.), svída krvavá (Cornus 

sanguinea), hloh (Crataegus sp.) aj. Potok měl šířku 1,5 m, hloubku 10 - 35 cm a rozlohu 

0,1 ha (0,1 %).  

Kondělka (2004) uvádí 65 vodních druhŧ (Příloha IV. tabulka č. 1). Hnízdilo zde  

8 druhŧ, a to kachna divoká (Anas platyrhynchos), lyska černá (Fulica atra), rybák obecný 

(Sterna hirundo), potápka roháč (Podiceps cristatus), čejka chocholatá (Vanellus vanellus), 

kulík říční (Charadrius dubius), potápka malá (Tachybaptus ruficollis) a kopřivka obecná 

(Anas strepera).  

Mandák a Haluzík (2005) uvádí, ţe rozloha vodní plochy dosahuje 36,6 ha  

s hloubkou aţ 16 m. Litorální porosty tvrdých rostlin (Typha sp), jsou zanedbatelného 

rozsahu (několik m
2
 velký ostrŧvek v JV části, a trs v části JZ), podél JZ aţ JV břehu  

se v mělčích partiích hojně vyskytují porosty subverzní vegetace např.: rŧţkatec ostnitý 
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(Ceratophyllum demersum), lakušník okrouhlý (Batrachium circinatum), rdest vzplývavý 

(Potamogeton natans) a další mokřadní rostliny. Na J Darkovského moře byla v roce 2005 

navezena dŧlní hlušina, která byla následně převrstvena zeminou. Na JV břehu byly 

rekultivační práce ukončeny v roce 2004. 

Mandák a Haluzík (2005) na sledovaném území celkem zaznamenali 35 vodních 

druhŧ ptákŧ (Příloha IV. tabulka č. 1). Hnízdilo zde 5 druhŧ, a to kopřivka obecná (Anas 

stopera), kulík říční (Charadrius dubius), čejka chocholatá (Vanellus vanellus), strnad 

rákosní (Emberiza schoeniclus), moudivláček luţní (Remiz pendulinus).  

Porovnáním výsledkŧ s roky 2007-2009 zjistíme, ţe počet vodních druhŧ  

byl 31 (Příloha IV. tabulka č. 1). Hnízdících druhŧ bylo 7, kachna divoká (Anas 

platyrhynchos), lyska černá (Fulica atra), kulík říční (Charadrius dubius), pisík obecný 

(Actitis hypoleucos), konipas luční (Motacilla flava), konipas bílý (Motacilla alba), strnad 

rákosní (Emberiza schoeniclus).  

Úbytek výskytu jednotlivých vodních druhŧ byl zpŧsoben rozsáhlou rekultivační 

činností včetně toku Loucké Mlýnky. Došlo tak k velké změně charakteru prostředí. 

Ovlivnilo to také výskyt taţných vodních ptákŧ, objevujících se v době jarního  

a podzimního tahu.   
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6.3 Srovnání avifauny důlních propadlin a kališť 

Ornitologické pozorování vodní avifauny bylo provedeno na 3 odkalovacích 

nádrţích a 4 propadlinách v Loukách nad Olší. Proběhlo v období duben - červen 2005 

Mandákem a Haluzíkem. Kdysi se zde nacházela rybniční soustava skládající  

se z 15 mělkých rybníkŧ o celkové rozloze 33 ha. Pro svŧj velký význam byla v roce 1970 

vyhlášena v severní části soustavy Statní přírodní rezervace Loucké rybníky. Na konci 70. 

let byla rezervace zdevastována rozsáhlými poklesy a o svŧj statut přišla. V  současné době 

se zde nachází odkalovací nádrţe. 

Zájmové území je situováno mezi dvěma městskými částmi: Karviná - Darkov  

na severu a Louka nad Olší na jihu. Ze západní strany je ohraničena ţelezniční tratí  

320 Bohumín - Čadca a ze strany východní silnicí Český Těšín - Karviná. Nadmořská 

výška se pohybuje mezi 228 - 244 m. 

Srovnání poklesových kotlin 

Propadlina L1 má rozlohu 18,8 ha, z toho na tŧň ve východní části připadá 0,8 ha. 

Vodní plocha je bez litorálních porostŧ a členité břehové linie, ale zato s mnoţstvím 

zatopených stromŧ a větví. Pozoruhodným prostředím byly ve sledovaném období 

obnaţené bahnité břehy. 

Propadlina L2 má rozlohu 7,1 ha. V severní a jiţní části se vyskytují menší plochy 

orobince. Vlivem poddolování došlo k propojení poklesové kotliny s tokem Mlýnky. 

Propadlina L3 má rozlohu 6,6 ha a její maximální hloubka je 1,5 m. Propadlina  

má pozvolný přechod vodní plochy do mokřadní louky na východní straně. V jihovýchodní 

části je porost orobince o rozloze 0,3 ha. Submerzní vegetace se nachází v jiţní části 

plochy. Specifickým rysem byly ostrŧvky vytvořené z hlušiny. 

Propadlina L4 má rozlohu 8,7 ha. Její hloubka je v severní části malá. Břehová linie 

není příliš členitá. Nevyskytují se zde tvrdé litorální porosty. V centrální části se nachází 

porosty rdestu obojţivelného (Persicaria amphibia). 

Srovnáním propadlin L1 - 4 s Darkovským jezerem zjistíme, ţe je počet druhŧ trochu 

mírně odlišný z hlediska vhodnosti rŧzných biotopŧ pro jejich osídlení. Na propadlině L3 
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se vyskytlo nejvíce druhŧ s počtem 39, z toho 9 hnízdících. Propadlina L1 měla celkem  

31 druhŧ, z toho 6 bylo hnízdících. Na propadlině L4 bylo zaznamenáno  

26 druhŧ, 5 z nich bylo hnízdících. Nejmenší počet druhŧ (14) se objevilo na propadlině 

L2, kde hnízdil pouze jeden druh (Příloha IV. tabulka č. 2). Darkovské jezero mělo celkem 

31 druhŧ, z toho 7 bylo hnízdících. 

Porovnáním mŧţeme poukázat, ţe většina poklesových kotlin mŧţe být dobrým 

refugiem vodní avifauny. Nachází se zde vhodné biotopy, které jsou dŧleţité  

pro rozmnoţování a vývoj jednotlivých druhŧ. Srovnání Darkovského jezera 

s poklesovými kotlinami je trochu obtíţnější, jelikoţ se jedná o území, kde probíhala 

rekultivace.  

Srovnání odkalovacích nádrží 

Odkalovací nádrţ (K1) má výměru 11,2 ha a maximální hloubka je několik cm. 

V jiţní části se nacházel rozpadlý porost rákosu obecného. Vodní hladina dominovala 

v západní polovině odkalovací nádrţe. V severní části bylo ústí přívodu kalu. Docházelo 

zde k tvorbě rozsáhlých kalových kuţelŧ. 

Odkalovací nádrţ (K2) má výměru 4,2 ha a nejedná se jiţ o vodní plochu. Menší 

vodní plochy (louţe) se vytváří po vytrvalejších deštích. Podél břehu je úzký pruh 

terestrického porostu rákosu obecného (Phragmites australis). 

Odkalovací nádrţ (K3) má rozlohu 7,4 ha a je rozdělena nízkou hrází na 2 vodní 

plochy (3,4 a 4 ha). Hloubka není známa. Plocha je čtvercového pŧdorysu bez litorálu. 

Jiţní plocha má stejný tvar, akorát jen podél jiţní hráze jsou pruhy mokřadní vegetace 

(hlavně sítina - Juncus sp.) a porosty stromŧ a keřŧ v liniovém tvaru. 

Nejvíce druhŧ bylo zjištěno na odkalovací nádrţi K1. Bylo zde celkem zaznamenáno 

17 druhŧ vodních ptákŧ. Odkalovací nádrţ K3 měla 14 druhŧ. U obou kalových nádrţí 

hnízdila lyska černá (Fulica atra) s prokázaným hnízděním. Na odkalovací nádrţi K2  

se vyskytlo pouze 6 druhŧ (Příloha IV. tabulka č. 3). Jednalo se o nejmenší zastoupení 

vodních druhŧ, jelikoţ se na tomto místě nenacházely ţádné vodní plochy. 
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Na Pilňoku bylo zaregistrováno 33 vodních druhŧ, z toho zde hnízdilo 11 druhŧ 

v roce 2007 a 2008 a 12 druhŧ v roce 2009. Ve srovnání s ostatními odkalovacími 

nádrţemi má Pilňok největší počet druhŧ a hnízdících druhŧ. 

Porovnání Mokroše s ostatními lokalitami nemŧţe provádět zcela objektivně, jelikoţ 

se jedná o území, na kterém jiţ proběhla přirozená sukcese společenstev organizmŧ 

doplněná menšími rekultivačními zásahy v minulosti. Toto prostředí nám spíše mŧţe 

ukazovat budoucí stav odkalovacích nádrţí, pokud se na nich bude uplatňovat správná 

obnova území. 
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6.4 Využití prvků hornické krajiny z hlediska ochrany vodní avifauny 

Ve sledovaném území se vyskytují zvláště chráněné druhy vodní avifauny,  

které jinde zřídka hnízdí z dŧvodu absence anebo nedostatku biotopŧ. Tyto biotopy (prvky 

hornické krajiny) jsou nejvíce rozšířené ve zkoumané oblasti Ostravsko – karvinského 

revíru a jsou osídleny charakteristickými druhy. Na základě znalosti výskytu druhŧ 

v jednotlivých prvcích hornické krajiny mŧţeme snadno navrhnout cíl obnovy území 

narušenou hornickou činností. V tabulce č. 4 jsou uvedeny nejčastější prvky hornické 

krajiny, které jsou dŧleţité pro rozmnoţování a vývoj zvláště chráněných vodních druhŧ 

zkoumaných území. 
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Tabulka č. 4: Návrh prvků hornické krajiny z hlediska vodní avifauny 

Obvyklý biotop 
Náhradní stanoviště 

v hornické krajině 
Zvláště chráněné druhy 

Štěrkopískové břehy  

a ostrŧvky tekoucích  
i stojatých vod 

U tekoucích i stojatých 
vod na násypech hlušin 
(včetně ostrovních 
formací z hlušiny), které 
nejsou převrstvené ornicí  

a na sedimentačních 
nádrţích (foto 1 a 2). 

pisík obecný (Actitis hypoleucos) 

vodouš rudonohý (Tringa totanus) 

rybák obecný (Sterna hirundo) 

Zejména rákosiny  
u rybníkŧ 

Rákosiny u poklesových 

jezer a na odkalištích 
(foto3). 

bukač velký (Botaurus stellaris) 

bukáček malý (Ixobrychus minutus) 

chřástal vodní (Rallus aquaticus) 

moták pochop (Circus aeruginosus) 

slavík modráček (Luscinia svecica) 

cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 

rákosník velký  

(Acrocephalus arundinaceus) 

Vodní plochy 
s litorálem  

anebo s ostrŧvky 

Poklesová jezera  

i odkaliště s litorálem 
anebo s ostrŧvky (foto 4 
a 5). 

potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 

potápka roháč (Podiceps cristatus) 

kopřivka obecná (Anas strepera) 

Plochy s niţší vegetací  
u vod, podmáčené 
louky, apod. 

Vysychající odkaliště,  
u vod na plochách po 
skrývkách ornice (foto 6). 

vodouš rudonohý (Tringa totanus) 

konipas luční (Motacilla flava) 

Břehové porosty se 

starými dřevinami  

Doupné stromy 

v zatopených poklesech  
a v jejich okolí (foto 7  
a 8). 

morčák velký (Mergus merganser) 
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Fotografie č. 1: Násyp z hlušiny Autor: V. Zedníková  Fotografie č. 2: Násyp z hlušiny Autor: V. Zedníková 

  

Fotografie č. 3: Rákosiny  Autor: V. Zedníková  Fotografie č. 4: Ostrůvky  Autor: V. Zedníková 

  

Fotografie č. 5: Budoucí ostrov Autor: V. Zedníková  Fotografie č. 6: Nižší vegetace  Autor: V. Zedníková 

  

Fotografie č. 7: Doupné stromy Autor: V. Zedníková  Fotografie č. 8: Doupné stromy Autor: V. Zedníková 
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6.5 Návrh obnovy modelových území  

Z krajinné analýzy dostupných údajŧ vyplývá, ţe dané lokality vytvářejí specifické 

krajinné prvky, které z části nahrazují biotopy zaniklých rybničních soustav a mokřadŧ 

v Ostravské pánvi na Těšínsku.  

Modelové území Darkovské jezero je dŧleţitou tahovou zastávkou pro mnoho 

vodních ptákŧ. Poklesová kotlina se svými mokřady slouţila jako významné hnízdiště  

a potravní základna zvláště chráněných druhŧ ptákŧ, ale taktéţ představovala jejich 

dŧleţitou tahovou zastávku.  

Modelové území Pilňok bylo vytvořeno jako odkalovací nádrţ, která je stále 

v provozu. Nachází se zde hnízdiště kolonie volavky popelavé. Rozlivy Soleckého potoka 

jsou charakteristické rákosinovým porostem a proto vytvářejí dŧleţité stanoviště několika 

zvláště chráněných vodních ptákŧ. 

V modelovém území Mokroš se nachází jiţ nepouţívána a rekultivovaná odkalovací 

nádrţ. Místo je významným refugiem zvláště chráněných vodních ptákŧ.  

V uvedených lokalitách se vyvinuly specifické biotopy, na něţ jsou vázány zvláště 

chráněné druhy vodních ptákŧ – na Darkovském jezeře došlo k redukci některých biotopŧ 

rekultivací.  

Ornitologickým prŧzkumem byl zjištěn výskyt kriticky, silně ohroţených  

a ohroţených druhŧ vodní avifauny vázaných na typické prvky hornické krajiny. Přesto ani 

v jednom případě nebyly zahrnuty do územního systému ekologické stability, který  

je situován do jejich blízkého okolí (lokálního funkční biokoridor a biocentrum, regionální 

biocentrum a biokoridor). 

Zvolené modelové oblasti tvoří cenné krajinné prvky perspektivní i z hlediska 

budoucího vývoje sekundární struktury krajiny (zvyšují její pestrost).  

Území doposud nebyla zahrnuta do uţší koncepce ochrany a tvorby krajiny. V této 

práci jsou uvedeny návrhy na obnovu modelových lokalit nezbytné pro úpravu stanovišť  

a trvalé zabezpečení jejich existence oblastí. 
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Navrţenou osnovu opatření tvoří tyto body: 

- reálný stav území a moţnosti ohroţení 

- návrh ekologické obnovy 

- návrh biotechnických postupŧ obnovy území 

- cílový stav území 
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Modelové území Darkovské jezero 

Současné negativní vlivy a moţnost potenciálního ohroţení území pro rozvoj vodní 

avifauny mŧţeme vidět hlavně na typu zvolené hydricko-rekreační rekultivace. V tomto 

případě se jedná o podcenění významu modelového území ze strany odborné veřejnosti, 

jeţ vytvářela návrh rekultivace. V podkladu Macháček et al. (2007) je zmíněno,  

ţe poklesové jezero tvoří refugium řady ţivočišných druhŧ např.: břehouš černoocasý 

(Limosa limosa), vodouš rudonohý (Tringa totanus), čírka modrá (Anas querquedula), 

chřástal polní (Crex crex), bekasína otavní (Gallinago gallinago), pisík obecný (Actitis 

hypoleucos), bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) apod. Byl dokladován i výskyt zvláště 

chráněných druhŧ rostlin a hodnotnějších litorálŧ v příbřeţní zóně. Přesto provedená 

rekultivace preferuje antropogenní vyuţití celé lokality. 

Vývoj vodní ornitocenózy bude z velké části ovlivněn nejen přítomností lidí 

v období hnízdění, ale také jiným druhem biotopŧ. Typy jednotlivých biotopŧ v daném 

území mají vliv na budoucí sloţení ornitocenózy. Na sedmdesáti procentech lokality byla 

provedena lesnická rekultivace. Rákosinový porost je zastoupen v minimálním rozsahu  

a hrozí mu zastavení vývoje při vyuţívaní prostoru obyvatelstvem. 

 

Návrh ekologické obnovy 

Návrh ekologické obnovy území vychází ze současného stavu území,  

z výhledových poklesových map na rok 2010 aţ 2020 (OKD a. s.) a výšky hladiny 

podzemní vody z roku 2010 zpracované Šiškovou (2010). Na základě znalostí těchto údajŧ 

se zvolí vhodné prvky (biotopy) hornické krajiny v souvislosti s ekologií vodních ptákŧ.  

Po vytvoření vhodné ekologické obnovy se do tohoto prostředí mŧţe zohlednit i v menší 

míře rekreační vyuţití území. 
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Návrh biotechnických postupů pro obnovu území 

Ve zvoleném území by se měly nacházet minimálně čtyři prvky typické  

pro hornickou krajinu (Příloha VI. mapa č. 1). Momentální stav oblasti umoţňuje výskyt 

pouze dvou prvkŧ, které jsou zastoupeny v malé míře (rákosinový porost a nezakrytá 

hlušina).  

 

Návrh biotechnických opatření je následující: 

- Západní strana byla charakteristická přibliţně 15 metrovým návozem hlušiny.  

Na této části by se z počátku vytvořil členitý a delší poloostrov bez pokryvu 

zeminy. Nový návoz hlušiny v místě styku s kolmou stěnou se stanovuje  

na maximální výšku 3 m, aby došlo k jeho pozdějšímu úplnému oddělení. 

Vzdálenost od paty svahu k budoucímu ostrovu se doporučuje 15 m.  

Na poloostrově vznikne rŧzná výšková členitost k případnému dalšímu oddělení. 

Sklon svahŧ doporučuji v rozmezí 1:4 - 1:5 

- Pravá strana kolmého břehu od poloostrova by měla sklon 1:2,5. Kolmá stěna  

po levé straně se doporučuje sníţit na sklon 1:5 s volným přechodem  

do mokřadního biotopu, který byl rozvinutý na jiţní straně Darkovského jezera.  

- V západní části v dostatečné vzdálenosti od kolejí se vybudují menší vyvýšeniny 

bez pokryvu hlušiny. Dále se doporučuje ponechat menší mokřadní tŧně  

se sklonem svahŧ 1:6.  

- Do první části území se vysadí 15% autochtonních dubobučinových dřevin. 10% 

bude vysazeno rozptýleně v blízkosti komunikace a zbylý díl se umístí volně  

po celé západní části území. 

- Jiţní část byla charakteristická větším mokřadem. Na základě poklesŧ se  

ho doporučuje zanechat s tím, ţe některá místa budou mít ţebrovité poloostrovy 

s rŧznou délkou a členitostí. V místech, kde vznikne ostrov, se výška sníţí návozem 

hlušiny. Sklonitost svahŧ je doporučena na 1:3 - 1:5. Všechny poloostrovy 

zŧstanou bez pokrývky zeminy. 
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- V jiţní části bude vytvořena plocha z hlušiny podobná ploše jiţ existující 

v blízkosti levého břehu Mlýnky.  

- Ústí pravého břehu Mlýnky zŧstane v mírně se zvedající rovině s moţnosti rozvoje 

rákosinového porostu.  

- Pro lepší rekreaci obyvatel bude zvoleno zmírnění sklonu svahu v poměru 1:5  

na východní a severovýchodní části území s občasnými rovinkami. Nynější 

výsadba stromŧ se ponechá v severovýchodní straně u silničních komunikací. 

- Síť štěrkových cest bude vedena jen po východní straně území dostatečně vzdálená 

od ústí Mlýnky. Východní strana se překryje zeminou s občasným místy nezakryté 

hlušiny. 

- Prostředí bude dále ponecháno přirozené sukcesi. 

 

Cílový stav modelového území 

Cílovým stavem území je vytvoření podmínek podmiňujících rozvoj rostlinných 

společenstev s výskytem zvláště chráněných druhŧ vodní avifauny a omezení výskytu lidí 

na severozápadní, západní, jihozápadní a jiţní straně modelového území. Dílčím cílem  

je ochrana lokality formou registrovaného významného krajinného prvku. 
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Modelové území Pilňok 

Po ukončení vyuţívání modelového území má dojít k dalšímu pokračování lesnické 

rekultivace aţ k samotné odkalovací nádrţe v jihozápadní části. Rozlivy Soleckého potoka 

s lesním porostem zŧstanou ponechány v pŧvodním stavu. Odkalovací nádrţ s flotační 

hlušinou bude zachována. 

  Současný jediný negativní vliv na vývoj území je stále trvající prŧmyslová činnost 

v dané oblasti. Ta bude trvat do doby ukončení těţby černého uhlí. Dalším potenciální 

negativní vliv mŧţe mít silnice, která je hodně frekventovaná v denní době. Místo  

se nachází ve špatně dostupné oblasti, proto se zde nepohybuje mnoho lidí. 

 

Návrh ekologické obnovy 

Návrh ekologické obnovy území vychází ze současného stavu území,  

z výhledové poklesové mapy na rok 2010 aţ 2020 (OKD a. s.)a výšky hladiny podzemní 

vody z roku 2010 zpracované Šiškovou (2010). Na základě znalostí těchto údajŧ se zvolí 

vhodné prvky (biotopy) hornické krajiny v souvislosti s ekologií vodních ptákŧ.  

Po vytvoření vhodné ekologické obnovy se do tohoto prostředí mŧţe zohlednit i v menší 

míře rekreační vyuţití území. 

 

Návrh biotechnických postupů území 

V obnovovaném území se nachází všechny prvky hornické krajiny, kromě starých 

doupných stromŧ. Vhodnou úpravou prostředí mŧţeme docílit zvýšení hnízdní diverzity 

(Příloha VI. mapa č. 2). 

 

Návrh biotechnických opatření je následující: 

- Rozlivy Soleckého potoka budou ponechány v pŧvodním stavu s obsahem rybí 

osádky. Pětimetrová hráz oddělující rozlivy s odkalovací nádrţí zŧstane ponechána, 

doporučený sklon 1:3. Staré stromy ve vodě nebudou odstraněny. 
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- Severozápadní část byla charakteristická prohlubněmi s rákosinovými porosty.  

Tyto prohlubně budou zanechány s doporučenými sklony svahŧ 1:4. 

- Severozápadní část v blízkosti lesnické rekultivace je charakteristická pro ukládání 

uhelného kalu. V tomto místě budou vymodelovány mírné vyvýšeniny z hlušiny 

rŧzné velikosti. Tato plocha bude ponechána bez překrytí zeminy. Osází  

se minimálním mnoţstvím rozptýlených dřevin. Na tomto místě bude vysazeno 5 % 

dřevin z celkové plochy a na celé ploše se vytvoří mozaiky ploch s vegetací  

a bez vegetace. 

- Menší odkalovací nádrţ se zaveze hlušinou a na některých místech se vytvoří menší 

tŧňky s mokřady s doporučeným sklonem břehŧ 1:6. Plocha bude tvořena 

mozaikou míst osídlených vegetací a bez vegetace. 

- Na odkalovací nádrţi Pilňok budou zanechány pŧvodní rákosinové porosty. 

Některé vzrostlé stromy budou z porostu odstraněny, aby v budoucnu nedošlo 

k zalesnění postupnou sukcesí. Ze severní části budou do nádrţe vystupovat dva 

menší členité poloostrovy s částečným překrytím zeminy. Sklon svahŧ bude 1:4.  

V severní části v okolí hráze budou vysázeny autochtonní dřeviny roztroušeně. 

- Břehy sahající do vodní plochy budou mít sklon svahŧ 1:4. 

- Některá místa budou úplně překrytá zeminou pro lepší rozvoj a vývoj organismŧ. 

- Zachování vhodných artefaktŧ (sloupy s podloţkou pro zahnízdění) v severní  

a severovýchodní části území. 

 

Cílový stav modelového území 

Cílovým stavem území je zachování stávajících rozlivŧ Soleckého potoka s refugii 

vzácných organismŧ. Zanechání lesa z hlediska hnízdní kolonie volavky popelavé a dalších 

potenciálních hnízdišť dravcŧ a krkavcovitých.  Vytvoření podmínek pro rozvoj 

rostlinných společenstev s výskytem chráněných druhŧ vodní avifauny. Dílčím cílem  

je ochrana lokality formou registrovaného významného krajinného prvku bez moţnosti 

rekreace. 
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Modelové území Mokroš 

Ve východní části území bude realizován poslední díl rekultivace. Dojde k roztěţení 

hráze a k likvidaci přepadové věţe. Na místě vznikne nepravidelný poloostrov s výběţkem 

do nádrţe. Místo hráze se vytvoří korunový přepad pro pravidelný odtok vody (POLÁŠEK 

2008).  

Na Mokroš negativně pŧsobí jízda motokrosařŧ, a to z hlediska ničení biotopŧ, hluku 

a plašení rŧzných druhŧ organismŧ. Zamezení přístupu do tohoto prostřední není moţný. 

Odvrácení negativního jevu této činnosti mŧţeme provést např. zřízením motokrosové 

dráhy na jiné lokalitě, která by byla mnohem atraktivnější. Jedním z dalšího negativního 

pŧsobení je tvorba černých skládek na východní straně. Tato část je poměrně snadno 

přístupná, pomocí příjezdové cesty. Příjezdová cesta je zatarasena závorou, která zabraňuje 

prŧjezdnost. Menším ovlivňovatelem je také samotný člověk (rybaření a stanování). Lidé 

v menší míře vyuţívají oblast pro rekreaci. Fluktuace lidí je velice nízká. 

 

Návrh ekologické obnovy 

Návrh ekologické obnovy území vychází ze současného stavu území,  

z výhledové poklesové mapy na rok 2010 aţ 2020 (OKD a. s.) a výšky hladiny podzemní 

vody z roku 2010 zpracované Šiškovou (2010). Na základě znalostí těchto údajŧ se zvolí 

vhodné prvky (biotopy) hornické krajiny v souvislosti s ekologií vodních ptákŧ.  

Po vytvoření vhodné ekologické obnovy se do tohoto prostředí mŧţe zohlednit i v menší 

míře rekreační vyuţití území. 

 

Návrh biotechnických postupů území 

V obnovovaném území se nachází rŧzná kombinace biotopŧ pro výskyt zvláště 

chráněných druhŧ vodních ptákŧ. V území proběhnou drobné úpravy, u kterých není nutné 

uvádět grafický návrh obnovy prostředí. 
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Návrh biotechnických opatření je následující: 

- Na západní straně lesního porostu se nachází mokřad tvořený z kalu, který  

má v zadní části zanechán ţelezobetonový mostový artefakt. Tento artefakt bude 

ponechán. 

- Severní strana je tvořena příkrou stěnou z hlušiny. Zde se doporučuje zmírnit sklon 

svahŧ na 1:3 a vytvořit menší terasy. 

- Hustý dřevinný porost v severní části se navrhuje prořezat. Hlavně se doporučuje 

odstranění alochtonních druhŧ (např. trnovník akát - Robinia pseudoakacia). 

- Ve východní části se vyskytuje ţelezobetonový přepad, který umoţňuje odtékání 

vody z území. Hned naproti se nachází hlušinová hráz a pod hrází významný 

mokřad. V této části doje k úpravě hráze a zničení přepadu. Na místo přepadu bude 

vytvořený členitý poloostrov vedoucí od hráze. Hráz se z určité části zruší a vytvoří 

se kaskádovitý přepad s terasami z hlušiny a balvanŧ. 

- Zabránu proti vzniku černých skládek, bude tvořit několik hlušinových valŧ. 

- Ústí meandrujícího potoka tekoucího do nádrţe se rozšíří. Sklon svahŧ  

se doporučuje zmírnit na jiţní straně 1:3. 

- Pro udrţení stálosti vzácných druhŧ vodních ptákŧ se doporučuje zajištění 

stabilního vodního sloupce v nádrţi.  

 

Cílový stav modelového území 

Cílový stav území v současné době je pro výskyt vodních ptákŧ dostačující. Dochází 

zde k zajištění ochrany populací vodní avifauny a vytvoření podmínek podmiňující rozvoj 

rostlinných společenstev s výskytem chráněných druhŧ rostlin. Dílčím cílem, jenţ mŧţe 

být zajištěn v současnosti, je ochrana lokality formou registrovaného významného 

krajinného prvku. 
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7. Diskuse a shrnutí 

Analýzou vývoje krajinné struktury Těšínska bylo zjištěno, ţe vznikající poklesové 

kotliny a odkalovací nádrţe v severní části Těšínska mohou být za určitých podmínek 

ponechány, jelikoţ nahrazují dřívější mimoprodukční funkci rybníkŧ a rybničních soustav, 

které zanikly zemědělskou i prŧmyslovou činností. Některé funkce zamokřených 

poklesových kotlin a odkalovacích nádrţí je obdobná jako u rybníkŧ. Ovlivňují 

mikroklima daného území, chrání před přívalovými sráţkami a povodněmi, akumulují 

vodu v krajině, zvyšují biodiverzitu a následkem dŧlní těţby se na modelových územích 

vytváří náhradní biotopy pro hnízdění a výskyt vodní avifauny.  

Porovnáním dřívější a současné krajiny nejen v katastrálním území Karviná - Darkov 

a Karviná - Doly zjistíme, ţe se rapidně změnila. Kdysi obydlené území s lesy, mokřady, 

rybníky a zemědělskou pŧdou bylo přetvořeno na pustinu s odkalovacími nádrţemi, 

haldami, hlušinou a zamokřenými poklesovými kotlinami. V této zdánlivě mrtvé krajině, 

se vytvořila místa, která začínají tvořit novou krajinnou strukturu. Vnímáme  

je jako pozitivní krajinné prvky daného území.  

Na základě dlouholetých prŧzkumŧ lze konstatovat, ţe biodiverzita v těţbou 

ovlivněných území mŧţe být srovnatelná nebo i vyšší neţ v územích hornictvím 

nezasaţených. Vše je dáno pestrostí biotopŧ, které se v tomto prostředí nachází 

(KOUTECKÁ ET AL. 2007). 

 

7.1 Obnova území využitím prvků hornické krajiny 

Pro obnovu všech tří modelových území je hlavním cílem vyuţít prvky hornické 

krajiny k ochraně vodní avifauny s podmínkami pro rozvoj rostlinných společenstev. 

Vnesení tohoto příspěvku do rekultivačních opatření mŧţeme zvýšit nejen biodiverzitu 

daného území z hlediska vodní avifauny, případně i jiných organismŧ. Tato místa se stanou 

hodnotnějšími ekosystémy, které se budou moci začlenit do územního systému ekologické 

stability. Z hlediska významnosti (výskyt zvláště chráněných druhŧ) je moţné, alespoň 

jedno modelové území (Mokroš) doporučit na schválení návrhu pro registraci významného 

krajinného prvku. 
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7.2 Přístup obnovy území v jiných oblastech 

A) Poklesové kotliny 

Prvním příkladem pro srovnání poklesových kotlin, z hlediska výskytu zvláště 

chráněných druhŧ a jejich potřebných biotopŧ, mŧţe být Heřmanský stav. Nachází  

se v severovýchodním okraji města Ostravy. Mandák (2004) ve své práci uvádí,  

ţe Heřmanský stav je součástí územního systému ekologické stability. Jedná se také  

o jádrovou oblast soustavy NATURY 2000. 

Toto území vzniklo vlivem dŧlní činnosti. V místě Heřmanického rybníka došlo 

k poklesŧm a vytvořila se tak zvodnělá poklesová kotlina. Okolí je reprezentováno 

rŧznými terénní nerovnosti, které jsou tvořeny naváţkami hlušiny nebo poklesy. 

Území Heřmanského stavu vzniklo poněkud jinak neţ ostatní dříve zmíněné 

propadliny. Pro všechny oblasti je charakteristický výskyt minimálně 5 základních biotopŧ, 

jeţ umoţňují následný rozvoj nejen vodní avifauny.  

 

Brook (2006) ve své práci uvádí, ţe zvodnělé poklesové kotliny vzniklé 

antropogenní činností v horním Slezsku prŧmyslového regionu a uhelné oblasti Rybnik 

v jiţním Polsku jsou podobné jako v Ostravsko - karvinském prŧmyslovém regionu. 

Procesy, které v nich ve skutečnosti probíhají, pŧsobí přirozeným zpŧsobem,  

např. formování vlastního ekologického systému, typické pro vodní systémy.  

Takové oblasti vytváří potenciální stanoviště pro vodní ptáky a obojţivelníky. 

Zpŧsobují zvýšení biologické diverzity. Výskyt vodních nádrţí ve velmi degradovaném 

terénu mŧţe pŧsobit neesteticky, ale dlouho fungující zvodnělé poklesové kotliny snadno 

zapadnou do okolní krajiny postupnou sukcesí. 

 

Pelka - Gosciniak (2006) se ve své prácí zabývá obnovou přírody v hornické oblasti 

horního Slezska. Uvádí, ţe hlubinná těţba má velký význam v transformaci sloţek 

ţivotního prostředí. Nejvíce dŧleţité změny se vztahují k reliéfu a hydrografii (vodstvo), 

stejně jako i na flóru a faunu. Poklesové kotliny jsou často vyplněny vodou a pak vytváří 
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nový typ kvazi-přírodního vodního prostředí, kde jsou biotopy pro vodní ptactvo, plazy  

a obojţivelníky. Nádrţe jsou vynikajícími příklady samo-obnovování. 

Dále podotýká, ţe ve většině studií jsou změny fauny a flóry v dŧsledku těţby 

vnímány jako kategorie degradace. Hlubší analýza poklesových kotlin pak ukazuje,  

po letech poklesu, více nevýhod pro lidi, a to zejména pro ekonomiku, neţ pro přírodu. 

Příroda se snadno přizpŧsobí novým podmínkám ţivotního prostředí v rámci procesu 

sukcese a nezávislého vysazování druhŧ na nové stanoviště. Obecně obohacení druhŧ 

v post-těţebních oblastech mnoha uhelných pánví zpŧsobilo největší druhovou diverzitu  

v těchto terénech.  

 

Z těchto menších příkladŧ mŧţeme vidět, ţe zvodnělé poklesové kotliny se stávají 

vzácnými stanovišti pro mnoho druhŧ i tehdy, pokud se ponechají pouze sukcesi. Získáním 

správných dat o velikosti poklesŧ terénu, jeho zvodnění, určením charakteru svahŧ a dna  

poklesové kotliny zvolíme takovou obnovu území, kde mŧţe dojít k zachování 

charakteristických prvkŧ hornické krajiny s patřičnou ochranou a managementem. 

 

B) Odkalovací nádrţe 

Druhým příkladem je srovnání odkalovacích nádrţí z hlediska výskytu nejen zvláště 

chráněných druhŧ vodních ptákŧ a jejich biotopu. Ukázka srovnatelných nádrţí  

se nevyskytuje v Ostravsko-karvinském revíru, ale v jiných částech republiky. 

V práci Raucha (2010) se uvádí, ţe odkaliště jsou významná zejména díky výskytu 

relativně rozsáhlých ploch s obnaţeným jemným, sypkým a dobře prosýchaným 

substrátem. Právě kvŧli tomu jsou osídlována druhy raně sukcesních stanovišť, zejména 

druhy psamofilními. Jsou také významná jako refugia halofytní a subhalofytní vegetace. 

Pro mnoho druhŧ je také dŧleţitá přítomnost mělkých oligotrofních nádrţí a oligotrofní 

stanoviště s rozvolněným vegetačním pokryvem a sypkým substrátem. Zvodnělá odkaliště 

představují pro ptáky atraktivní prostředí s bohatou potravní nabídkou a rozsáhlým 

litorálním pásmem. 

Pro obnovu jsou odkalovací nádrţe mnohem sloţitější, i kdyţ se na nich nacházejí 

dŧleţité biotopy potřebné k výskytu rŧzných zvláště chráněných organismŧ.  
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U těchto míst se přímo nedá doporučit ponechat oblast samovolné přirozené sukcesi. 

Prvotním zájmem by mělo být, jaký druh kalu se na odkališti ukládá a jak mŧţe být 

nebezpečný pro dané okolí. Pokud získáme pozitivní informace o území, zvolí se takový 

typ obnovy území, aby byla zastoupená větší část biotopŧ pro jednotlivé organismy. 

K rychlejší obnově oblasti se mohou pouţívat např.: 

- prvky pro snadnější uchycení bylin a dřevin;  

- zanechání bezpečných artefaktŧ pro vyuţití k tvorbě hnízd ptákŧ; 

- vysázení větrolamŧ pro zabránění vnikání létajícího sedimentu do okolí; 

Uvedený příklad nám ukazuje, ţe se odkalovací nádrţe mohou stát hodnotným 

stanovištěm pro mnoho vzácných druhŧ. Vše záleţí na vlastnostech ukládaného materiálu  

a jeho toxicitě z hlediska ţivotního prostředí. Správnou sanací (pokud je nutná)  

a pak obnovou území, mŧţe dojít k zachování charakteristických prvkŧ hornické krajiny 

s patřičnou ochranou. 

 

Tyto příspěvky rŧzných autorŧ jsou dokladem, ţe navrţením správné obnovy území 

nejen z hlediska zoocenózy mohou vzniknout významné ekosystémy v hornické krajině. 

Kromě zmíněných článkŧ nebyla nalezena další vhodná literatura ze zahraničí týkající  

se problematiky obnovy území narušené hornickou činností z hlediska vodní avifauny 

případně jiné zoocenologické sloţky vázané na vodní prostředí. 
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7.3 Souhrn výskytu vodních druhů v modelových územích 

Darkovské jezero 

Na Darkovském jezeře bylo zjištěno 31 vodních druhŧ a z toho je 15 druhŧ zákonem 

chráněných. V roce 2007 a 2008 se zaznamenalo hnízdění u sedmi druhŧ. Dva druhy 

spadají do zákonné ochrany, a to pisík obecný (Actitis hypoleucos), konipas luční 

(Motacilla flava). 

Kondělka (2004) uvádí 65 vodních druhŧ. Hnízdilo zde 8 druhŧ, z toho jsou 4 druhy 

zákonem chráněny, a to rybák obecný (Sterna hirundo), potápka roháč (Podiceps 

cristatus), potápka malá (Tachybaptus ruficollis) a kopřivka obecná (Anas strepera).  

Mandák a Haluzík (2005) na sledovaném území celkem zaznamenali 35 vodních 

druhŧ ptákŧ. Hnízdilo zde 5 druhŧ, z toho jsou dva zákonem chráněni, a to kopřivka 

obecná (Anas strepera), moudivláček luţní (Remiz pendulinus).  

Porovnáním výsledkŧ z výzkumu Darkovského jezera zjistíme, ţe se počet vodních 

druhŧ sníţil. Výskyt hnízdních druhŧ je variabilní. Tato změna byla zpŧsobena rekultivací 

dané oblasti a vytvořením nových biotopŧ. 

Srovnáním zvodněných poklesových propadlin mezi sebou a Darkovským jezerem 

jsme zaznamenali, ţe počet druhŧ je mírně odlišný nejen z hlediska výskytu zastoupení 

rŧzných typŧ biotopŧ. Největší počet zákonem chráněných hnízdících druhŧ byl  

na zvodnělé propadlině L3 (4 druhy), pak na L1 (3 druhy) a na L4 (2 druhy).  

Z celkového porovnání nám vyvstává, ţe správnou obnovou území mohou být 

poklesové kotliny významným refugiem vodní avifauny. Nachází se zde vhodné biotopy, 

které jsou dŧleţité pro rozmnoţování a vývoj jednotlivých druhŧ. 

 

Pilňok a Mokroš 

Na Pilňoku se celkem vyskytlo 33 vodních druhŧ z toho je 15 druhŧ zákonem 

chráněných. V roce 2007 a 2008 hnízdilo 11 druhŧ a v roce 2009 hnízdilo 12 druhŧ. 

Z hnízdících druhŧ je zákonem chráněných 5 druhŧ. 
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Na Mokroši se vyskytlo celkem 31 druhŧ vodních ptákŧ a z toho je zákonem 

chráněných 17. V roce 2007 zde hnízdilo 12 druhŧ v roce 2008 10 druhŧ a v roce 2009 14 

druhŧ. Zákonem chráněných je 7 druhŧ. 

Pro srovnání počtu vodních druhŧ na Mokroši a Pilňoku byly vybrány odkalovací 

nádrţe. Jelikoţ se kaţdá z těchto nádrţí včetně modelových území zakládá i zakládala  

na stejných principech fungování, mají poněkud jiný charakter prostředí. Srovnání výskytu 

početnosti a hnízdění vodní avifauny je obtíţnější. Na kalové nádrţi K1 bylo 19 druhŧ, K3 

měla 13 druhŧ. U obou hnízdil pouze jeden druh, jenţ nespadá do zákonné ochrany.  

Na kalové nádrţi K2 bylo zaznamenáno 5 druhŧ bez výskytu hnízdění. 

Odkalovací nádrţ Mokroš mŧţe být příkladem vhodné obnovy území z hlediska 

vodní avifauny, proto jej nelze srovnávat s ostatními nádrţemi. Pilňok měl největší počet 

druhŧ ze všech porovnávaných odkalovacích nádrţí a stejný hnízdící druh (lysku černou).   

 

Porovnání celkové denzity hnízdících vodních druhů 

Srovnáním denzity hnízdících druhŧ na Darkovském jezeře vidíme, ţe hustota páru 

na 10ha/zatopené plochy mírně vzrostla (Příloha I. tabulka č. 2). U Pilňoku došlo v roce 

2008 k velmi malému nárŧstu, a to na 0,57 párŧ/10ha zatopené plochy. V roce 2009 byla 

denzita stejná (Příloha II. tabulka č. 2). Mokroš je charakteristický největší denzitou  

ze všech sledovaných území. Od roku 2007 došlo k výraznému zvýšení  

aţ na 4,7 párŧ/10ha zatopené plochy (Příloha III. tabulka č. 2). 

Toto porovnání nám naznačuje, ţe Mokroš má dobré hnízdní i potravní podmínky 

pro vodní avifaunu. Ostatní lokality jsou určitým zpŧsobem ovlivněné antropogenní 

činností.  Na Pilňoku se sice vyskytují hnízdní příleţitosti, ale jsou z části ovlivněny 

funkčností odkalovací nádrţe. Darkovské jezero mělo nejniţší denzitu, která byla 

zpŧsobena rekultivací daného území. Momentálně se jedná o zrekultivované území,  

kdy se očekává sukcese území, pokud nedojde k antropogennímu ovlivnění.  
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8. Závěr 

Modelová území Darkovské jezero, Pilňok a Mokroš se nacházejí v severní části 

Těšínského Slezska. Jsou to poklesová kotlina a odkalovací nádrţe, které v současnosti 

z určité části zastávají mimoprodukční funkci rybníkŧ v hornické krajině. Z hlediska 

historického vývoje struktury krajiny Těšínského Selzska se modelová území začínají 

podílet na tvorbě nové krajinné struktury. Vhodně zvolenou obnovou modelových území  

je budeme moci vnímat jako pozitivní krajinné prvky.  

I kdyţ se dnes začíná pomalu měnit pohled na tvorbu rekultivací v  

Ostravsko - karvinském revíru, a to snahou porozumění potřebám biologŧ o zachování 

daného stanoviště, stále převládá z určité části jakési estetické hledisko antropocentrizmu. 

Předkládaná diplomová práce má přispět k rekultivačním opatřením. Obnova území 

narušené hornickou činností, byla zaměřena na studium výskytu vodní avifauny  

ve zvolených modelových územích. Na základě tohoto studia byly vytvořeny prvky 

hornické krajiny k ochraně vodní avifauny. Jedná se o prvky, jeţ nahrazují přirozený 

biotop, který byl ničen prŧmyslovou činností.  

Tyto základní prvky (biotopy) se doporučuje začlenit do rekultivačních opatření 

zvodnělých poklesových kotlin a odkalovacích nádrţí. Tímto zpŧsobem obnovy území 

dojde k podpoře nejen biodiverzity vodní avifauny, ale vzroste i přírodní hodnota  

a heterogenita sledované oblasti s ponecháním typických prvkŧ hornické krajiny. Pomocí 

těchto opatření mohou vzniknout cenné ekosystémy, které je moţné registrovat  

jako významné krajinné prvky. Příkladem pro návrh registrace významného krajinného 

prvku mŧţe být modelové území Mokroš, jelikoţ se jedná o refugium řady vzácných 

organismŧ. 

Veškeré uváděné zhodnocení nejen z hlediska studia vodní avifauny, návrhŧ prvkŧ 

k ochraně avifauny, ale i srovnání jiných podobných míst, bude poskytnuto Magistrátu 

města Karviné. 

Součástí diplomové práce nebylo zohledněno ekonomické zhodnocení,  

které by mohlo na tuto práci navázat, poněvadţ se jedná o dŧleţitý faktor v procesu 

rozhodování a moţné realizace konkrétní obnovy daného území.  
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