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Abstrakt 

V této bakalářské práci navazuji na jiţ provedené výzkumy na Mezidolním potoce. 

V první části se snaţím přiblíţit potok z hlediska jeho ekologického významu a významu v 

krajině, představím pojem revitalizace a přiblíţím konkrétně revitalizaci potoků. Ve druhé 

části jsem shrnula orientační stanovení kvality vody. Dále se soustředím na negativní 

faktory v podobě kanálu, u kterých nelze poznat, zda vznikly přirozenou cestou, nebo byly 

vykopány zahrádkáři. Také se zde okrajově věnuji problematice změny toku potoka a 

reţimu vody v dané oblasti.  

Klíčová slova 

Břehový porost, negativní vliv, odběrové místo, povrchové vody, revitalizace, vodní tok 

 

Abstract 

In this work follows up on the investigations undertaken to Mezidolní creek. In the 

first part I try to close the stream in terms of its  importance in the landscape, introduce the 

concept of restoration and revitalization of the taste of particular streams. In the second 

part summarizes tentative determination of water quality. Furthermore, the focus on 

negative factors in the form of a channel, which is impossible to know whether it occurred 

naturally or were dug by gardeners. There is also devoted to issues of marginal changes in 

stream flow and water regime in the area. 

Keywords 

Riparian vegetation, negative impact, off-site, surface water, revitalization, water flow 

 

 

 

 

 

 

 



Romana Pallová: Možnosti revitalizace malého vodního toku na případové studii Mezidolního potoka (Havířov) 

 

3 

 

1 Úvod a cíl práce 

Všichni víme, ţe v poslední době se stává středem zájmů nejen odborníků, ale také 

široké veřejnosti problematika ochrany ţivotního prostředí, se kterou bezprostředně souvisí 

i jeho tvorba a obnova.  

Rozvoj lidské činnosti kaţdodenně přispívá jak k pozitivním, tak i k negativním 

změnám a přináší s sebou rovněţ pozitivní i negativní dopady na ţivotní prostředí a na 

znečištění a jakost jak povrchových, tak podpovrchový vod. Povrchové vody jsou všechny 

přirozeně se vyskytující vody na zemském povrchu. Tento charakter neztrácejí, ani kdyţ 

protékají přechodně zakrytými úseky, přírodními dutinami pod zemským povrchem nebo 

v nadzemních vedeních. Dělí se: 

 vody kontinentální  

 vody mořské 

Kontinentální neboli povrchové vody, jsou jednak tekoucí (vodní toky), jednak 

stojaté (jezera, nádrţe, rybníky). Mořské vody se vyskytují v mořích a oceánech. Přechod 

mezi nimi tvoří brakická voda. Je to voda vzniklá při ústí řek do moře mísením slané a 

říční vody (Pitter, 2009).  

Z hlediska znečišťování povrchových vod se rozeznávají citlivé a zranitelné oblasti. 

Citlivé oblasti jsou vodní útvary povrchových vod, v nichţ dochází nebo můţe dojít 

v důsledku vysoké koncentrace ţivin k neţádoucímu stavu jakosti vod nebo v nichţ je 

nutný vyšší stupeň čištění odpadních vod. Zranitelné oblasti jsou území, kde se vyskytují 

povrchové nebo podzemní vody (zejména vyuţívané nebo určené jako zdroje pitné vody), 

v nichţ koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50mg.l
-1

, nebo povrchové vody, v nichţ 

v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů dochází nebo můţe 

dojít k neţádoucímu zhoršení jakosti vod (Pitter, 2009). 

Sloţení povrchových vod (Pitter, 2009) je ovlivněno:  

 geologickou skladbou podloţí a sloţením dnových sedimentů, 

 hydrologicko-klimatickými poměry (sráţkovými a teplotními poměry, ročním 

obdobím, dálkovým transportem závadných látek), 

 půdně-botanickými poměry (zalesněním, druhem půdy), 

 antropogenní činností (průmyslem, zemědělstvím, komunálními odpady), 

 příronem podzemních vod. 
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Činnost člověka se výrazně odráţí na změnách hydrologických podmínek v krajině a 

to v důsledku odlesňování, stavbě vodních děl, regulací toku kvůli odvodňování pozemků 

pro budoucí zástavbu a další činnosti. 

2 Vymezení území Mezidolního potoka 

Mezidolní potok je malý vodní tok, který protéká z větší části územím Přírodní 

památky meandry Lučiny, u Havířova. Tato přírodní památka byla vyhlášena přírodní 

památkou v roce 1991. Její výměra byla stanovena na 40,65ha a nadmořská výška území je 

244-264m. Hlavním předmětem ochrany je zde neregulovaný říční tok Lučiny, který se 

vine četnými říčními zákruty (meandry) v několikametrových hliněných naplaveninách 

Potok se nachází na území obce Havířov a zasahuje do obce Bludovice. Území 

kolem tohoto potoka je z větší části zemědělsky obdělávané a je zde občasná zástavba 

v podobě zahrádkářských kolonií podél toku.  

Mezidolní potok teče podél řeky Lučiny a je zároveň jejím levým přítokem. Nachází 

se v hlavním povodí řeky Odry a dílčím povodí řeky Ostravice (Kravčíková, 2004) 

2.1 Hydrologické parametry Mezidolního potoka 

Délka Mezidolního potoka je 2,75km, šířka koryta toku se pohybuje mezi 0,5 - 4,7m, 

hloubka vody od 20cm do 80cm. V pramenné části, kde nebyl potok upraven, výrazněji 

meandruje, ve střední části je napřímen, před ústím znovu získává přirozený charakter s 

mírným meandrováním. Dno je tvořeno hlinitými sedimenty o tloušťce 0,1 - 0,5m. 

Problematický je zejména konec úseku č. 1, který byl v minulosti napřímen a jehoţ příčný 

profil byl realizován jako lichoběţníkový se sklonem svahů cca 1:2,5. Lichoběţníkový tvar 

koryta ani uvedený sklon svahů není v podmínkách níţinných toků obvyklý a působí 

cizorodě (Just et al., 2003). V úseku č. 1 a č. 3 jsou na několika místech nevhodně 

opevněny břehy kolmými stěnami z různých materiálů (plech, desky, apod.). Tyto úpravy 

byly realizovány majiteli pozemků. Na konci úseku č. 1 leţí také počátek technického 

napřímení koryta (Kretová et al, 2006). 
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3 Přírodní poměry Mezidolního potoka 

3.1 Vegetace daného území 

Koryto řeky Lučiny doprovází řada rostlinných společenstev vodních toků, od 

iniciálních společenstev na náplavech řeky, přes lesní společenstva střemchových jasenin 

asociace (Pruno-Fraxinetum) aţ po břehové porosty s druhy dubohabrových hájů 

(Kneblová, 2006). 

3.2 Fytogeografická příslušnost 

Podle Regionálně fytogeografického členění ČSR patří zájmová oblast do 

fytogeografické oblasti mezofytikum, fytogeografického obvodu Karpatské mezofytikum a 

dvou fytogeografických okresů – fytogeografického okresu 83. Ostravská pánev na hranici 

s výběţkem fytogeografického okresu 84. Podbeskydská pahorkatina (podokresu 84a, 

Beskydské podhůří). 

Území Ostravské pánve odpovídá suprakolinnímu vegetačnímu stupni, kam jsou 

zařazovány oblasti mezofytika, které mají charakter kotlin s habrovými doubravami, jsou 

chladnější a vlhčí řady, s acidofilními doubravami a březovými doubravami. V Ostravské 

pánvi se vyskytuje rostlinstvo, které je zařazováno do vegetačního stupně 3.(dubo-bukový) 

a 4.(bukový), respektive 4b(dubo-jehličnatý) v niţších polohách. 

Území Podbeskydské pahorkatiny odpovídá suprakolinnímu aţ submontánnímu 

vegetačnímu stupni, kam jsou zařazovány oblasti mezofytika s odpovídajícími porosty 

habrových doubrav chladnější a vlhčí řady aţ porosty odpovídající rekonstrukčním 

květnatým bučinám niţších a středních poloh. V této oblasti se vyskytuje rostlinstvo 

zařazované do vegetačního stupně 4.(bukový) v niţších polohách a stupně 5.(jedlovo-

bukový) (Hejný et al, 1997). 
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3.3 Potenciální přirozená vegetace 

Podle mapy potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová, 1998) spadá sledované 

území do dvou kategorií. 

kategorie      mapovací jednotka 

Luţní lesy    1 - střemchová jasenina (Pruno-Fraxinetum), 

místy v komplexu s mokřadními olšinami 

(Alnion glutinosae)  

 

Acidofilní bučiny a jedlin 26 - podmáčená dubová bučina (Carici brizoidis 

– Quercetum) s ostřicí třeslicovitou (Carex 

brizoides) 

3.3.1 Lužní lesy  

Na území se vyskytuje luţní les svazu Alnion incanae. Jsou to hygrofilní aţ 

mezohygrofilní listnaté, výjimečně smíšené lesy s příměsí smrku (Picea abies). Jsou 

periodicky zaplavované a ovlivňované často výrazně pohyblivou a občas na povrch 

vystupující podzemní vodou, rozšířené na luţních a glejových půdách od níţin do 

montánních neboli horských poloh. 

Střemchová jasenina (Pruno-Fraxinetum), místy v komplexu s mokřadními olšinami 

(Alnion glutinosae) - patří k velmi silně ohroţeným typům české vegetace, jejíţ rozloha se 

zmenšuje v důsledku změn přirozeného dřevinného sloţení, mýcení a převodu na louky, na 

odvodněných pozemcích na pole, pastviny a zástavbu. 

Stromové patro je tvořeno společenstvy s dominantním jasanem ztepilým (Fraxinus 

excelsior), řidčeji převaţuje olše lepkavá (Alnus glutinosa), nebo lípa srdčitá (Tilia 

cordata) a s častou příměsí střemchy obecné (Padus avium) nebo dubu letního (Quercus 

robur). Keřové patro je nejhojněji zastoupeno druhy, jako jsou brslen evropský (Euonymus 

europaeus), jasan ztepilý (Fraxinus exelsior) a střemcha obecná (Padus avium). 

V bylinném patře jsou nejčastěji zastoupeny druhy hygrofyt a mezohygrofyt, např.: bršlice 

kozí noha (Aegopodium podagraria), pcháč zelinný (Cirsium oleraceum), popenec 

břečťanovitý (Glechoma hederacea), metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa),  
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netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere) a druhy mezofyt, jako například lipnice 

hajní (Poa nemoralis). 

3.3.2  Acidofilní bučiny a jedliny  

Jsou to druhově chudé bučiny a jedliny, nacházející se na minerálně chudých půdách, 

převáţně v submontánním aţ supramontánním stupni, a dále jsou to podmáčené dubové 

bučiny na pseudoglejích, v niţších polohách severovýchodní Moravy. 

Na daném území se nachází asociace podmáčených dubových bučin (Carici brizoidis 

– Quercetum) s ostřicí třeslicovitou (Carex brizoides) -  tyto porosty dubových bučin 

blízké přirozeným jsou poměrně vzácné, jsou ohroţeny převodem na jehličnaté kultury. 

Značná část plochy je odlesněná a zemědělsky vyuţívána. Porosty této jednotky tvoří dub 

letní (Quercus robur), ve vlhčích polohách olše lepkavá (Alnus glutinosa), v sušších buk 

obecný (Fagus sylvatica). Doplňují je bříza bělokorá (Betula pendula), lípa srdčitá (Tilia 

cordata), topol osika (Populus tremula), habr obecný (Carpinus betulus) a méně 

zastoupený jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). V keřovém patře převládá ostruţiník křovitý 

(Rubus fruticosus) a krušina olšová (Frangula alnus), častý je zde také bez černý 

(Sambucus nigra). V bylinném patře jsou zastoupeny (sub)acidofyty, hojné jsou hygrofylní 

a hygromezofilní druhy.  

Svým druhovým sloţením představují tyto porosty přechodný typ mezi luţními lesy 

podsvazu Alnenion glutinoso-incanae a acidofilními bučinami svazu Luzulo-Fagion. 

3.4 Zoologická charakteristika území 

Ze zoogeografického hlediska spadá tato přírodní památka do provincie listnatých 

lesů, podkarpatského úseku. Těsná blízkost hranice českého úseku (údolí řeky Odry) se 

projevuje mísením východních a západních prvků. Ve směru ze severu na jih se naopak 

uplatňuje blízkost Moravské brány. Pestrá mozaika biotopů poskytuje prostor pro 

rozmnoţování, zimování a úkryt velkého mnoţství druhů různých ţivočišných skupin 

(Kneblová et al, 2006). 
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3.4.1 Tab. č.1 – Přehled zvláště chráněných druhů živočichů  

název druhu 

aktuální 

početnost nebo 

vitalita populace 

v ZCHÚ 

kategorie 

podle 

vyhlášky č. 

395/1992 

Sb. 

popis biotopu druhu 

rak říční 

(Astacus fluviatilis) 
ojediněle KOH v celém úseku toku 

mihule potoční 

(Lampetra planeri) 
ojediněle KOH 

hlinitopísčité říční náplavy 

zejména v severní části ZCHÚ 

střevle potoční 

(Phoxinus phoxinus) 
hojně OH v celém úseku toku 

čolek obecný 

(Triturus vulgaris) 
ojediněle SOH 

uměle vybudované mokřady v 

oddílech C a F 

ropucha obecná 

(Bufo bufo) 
hojně OH 

uměle vybudované mokřady v 

oddílech C a F 

ropucha zelená 

(Bufo viridis) 
velmi ojediněle SOH 

uměle vybudované mokřady v 

oddíle C 

rosnička zelená 

(Hyla arborea) 
hojně SOH 

uměle vybudované mokřady v 

oddílech C a F 

skokan zelený 

(Rana kl. esculenta) 
hojně SOH 

uměle vybudované mokřady v 

oddílech C a F 

skokan skřehotavý 

(Rana  ridibunda) 
ojediněle KOH 

uměle vybudované mokřady v 

oddílech C a F 

ještěrka obecná 

(Lacerta agilis) 
hojně SOH roztroušeně po území 

uţovka obojková 

(Natrix natrix) 
hojně OH 

říční tůně a uměle vybudované 

mokřady 

ledňáček říční 

(Alcedo atthis) 
jednotlivé kusy SOH zalétá za potravou 

lejsek šedý 

(Muscicapa striata) 
hnízdní druh OH starší břehový porost 

slavík obecný 

(Luscinia megarhynchos) 
hnízdní druh OH břehový porost podél řeky 

ţluva hajní 

(Oriolus oriolus) 
hnízdní druh SOH starší břehový porost 

veverka obecná 

(Sciurus vulgaris) 
několik jedinců OH starší břehový porost 

 

Seznam zkratek ke kategorii podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. : 

KOH – kriticky ohroţený druh  

SOH – silně ohroţený druh 

OH – ohroţený druh 
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4 Charakteristika území Mezidolního potoka 

4.1 Geologická a geomorfologická charakteristika území 

Dle geomorfologického členění (Demek, 1987) tato oblast leţí v: 

   Provincie: Západní Karpaty 

        Soustava: Vněkarpatské sníţeniny 

              Podsoustava: Severní vněkarpatské sníţeniny 

                    Celek: Ostravská pánev 

                          Podcelek: - - - - - - - - -  

                               Okrsek: Havířovská plošina 

V SZ části ZCHÚ (zájmového chráněného území) tvoří geologický podklad fluviální 

štěrky a štěrkopísky, s bloky převáţně v profilu svrchní akumulace hlavní terasy, ve 

fragmentech v podloţí levého i pravého břehu. Ojediněle se zachovaly erozně obnaţené 

v břehovém srubu. Povrch téměř celé lokality (kromě řečiště, kde jsou pouze fluviální 

štěrky) pokrývají fluviální sedimenty niv a mladších údolních teras, štěrky a povodňové 

hlíny akumulované od atlantiku do recentu. V JV části jsou místy patrné vyvřeliny a 

pyroklastika těšínské asociace ve slezské jednotce (Kravčíková, 2004). 

Zájmové území patří do celku Ostravská pánev, okresu Havířovská plošina (Demek 

et al, 1987). Jde o plochou nivu meandrujícího toku Lučiny na říčním kilometru 17,00 aţ 

19,90 v nadmořské výšce 244 – 265m. 

4.2 Hydrologická charakteristika území 

Území se nachází v hlavním povodí řeky Odry a dílčím povodí řeky Ostravice. 

Nejvýznamnějším vodním tokem v tomto území je řeka Lučina – číslo hydrologického 

pořadí je 2-03-01-062. Lučina pramení na SZ svazích Prašivé ve výšce 580m n. m a ústí 

zprava do Ostravice v Ostravě v 205m n. m. Jde o vodohospodářsky významný tok, který 

je v celém úseku na k.ú. Havířova charakterizován jako pstruhová voda (Vlček, 1984). 

Jejími přítoky jsou Dolní Datyňka, Sušánka, Struţník a také Mezidolní potok. 

Mezidolní potok pramení na katastru města Havířova a je levobřeţním přítokem řeky 

Lučiny. Číslo hydrologického pořadí Mezidolního potoka je 2-03-01-070. 
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Průměrný průtok u ústí dosahuje 2,39m
3
, reţim průtoku je převáţně určován vodní 

nádrţí Ţermanice (Kravčíková, 2004). 

4.3 Půdní charakteristika území 

Vyskytující se půdní typy patří převáţně do skupiny půd illimerických a tvoří 

přechodné typy od hnědozemí k luvizemím (podle stanovištních podmínek oglejených 

případně podzolovaných). V místech zamokřených depresí a v místech bezprostředně 

ovlivněných výškou hladiny podzemní vody se vytvořily typické gleje. Údolní nivy 

Lučiny, Sušánky a větších potoků jsou pokryty fluvizeměmi na glaciofluviálních 

sedimentech. 

Převáţnou část území pokrývají půdy lehké a středně těţké, písčitohlinité aţ hlinité. 

Kromě zemědělsky vyuţívaných ploch jde vesměs o půdy kyselé a silně kyselé, coţ je 

dáno půdotvorným substrátem (odvápněné sprašové a svahové hlíny), půdními procesy 

oglejení a podzolizace, popřípadě typem vegetace daného území (Šály, 1988). 

4.4 Klimatická charakteristika území 

Lokalita leţí v mírně teplé klimatické oblasti MT10 (Quit, 1971). Podnebí je mírně 

teplé aţ teplé, bohaté na sráţky. Roční úhrny sráţek se pohybují kolem 770mm, roční 

průměrné teploty kolem 8,5°C. Zvláště v zimních měsících se vyskytují teplotní inverze. V 

klasifikaci klimatických oblastí ČSSR spadá zájmové území do mírně teplé oblasti typu 

MT 10. Tato oblast se vyznačuje dlouhým létem, teplým mírně suchým jarem a podzimem, 

a krátkou, mírnou zimou, s krátkým trváním sněhové pokrývky.  
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Tab.č.2: Klimatické charakteristiky pro mírně teplé oblasti MT 10 ( Quitt, 1971)  

 

klimatická charakteristika MT 10 

Průměrná roční teplota ve ºC 7-8,5 

Průměrné roční sráţky v mm 600-800 

Průměrná celková výška sněhu spadlého za rok 

v cm 
75-100 

Počet letních dnů 40-50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10ºC a více 140-160 

Počet mrazových dnů 110-130 

Počet ledových dnů 30-40 

Průměrná teplota v lednu ve ºC -2 aţ -3 

Průměrná teplota v červenci ve ºC 17-18 

Průměrná teplota v dubnu ve ºC 7-8 

Průměrná teplota v říjnu ve ºC 7-8 

Průměrný počet dnů se sráţkami 1mm a více 100-120 

Sráţkový úhrn ve vegetačním období v mm 400-450 

Sráţkový úhrn v zimním období v mm 200-250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50-60 

Počet dnů zamračených 120-150 

Počet dnů jasných 40-50 

 

 

Vegetační období:  měsíce IV – IX 

Zimní období:  měsíce X – III 

Letní den:        tmax ≥ 25
o
C 

Mrazový den:  tmin ≤  -0,1
o
C 

Ledový den:  tmax ≥ -0,1
o
C 

Jasný den:  Nd ≤ 2/10 

Zamračený den: Nd ≤  8/10 

Nd:   průměrná oblačnost (v desetinách pokrytí oblohy)    
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Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava, jsou 

dlouhodobé úhrny sráţek (1931 - 1980) v Havířově 787mm. Poměrně vysoké sráţky 

v celém regionu jsou podmíněny blízkostí návětrných svahů Beskyd, souvislostí se 

Slezskou níţinou a celkovou oceánitou území. Sráţky se zpravidla dostavují při přechodu 

front, většinou při západním proudění s vlhkým atlantským vzduchem. Občas prochází 

územím i cyklóna, která vyvolává značné sráţky, jeţ se mohou projevit rozsáhlými 

povodněmi (Koutecká et al, 1998). 

4.5 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti 

v minulosti (Landuse) 

Zpracováno podle Plánu péče (Kneblová et al, 2006). 

ochrana přírody 

Myšlenka chránit údolí řeky Lučiny se zrodila v průběhu 80. let minulého století jako 

protiváha dlouhodobým snahám o výstavbu přehrady přímo pod městem. Na kvalitu území 

upozornila RNDr. Kateřina Švendová - botanička a pracovnice Okresního vlastivědného 

muzea v Českém Těšíně. Na základě jejích průzkumů byl v roce 1990 připraven návrh na 

zřízení chráněného přírodního výtvoru podle zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně 

přírody. 

lesní hospodářství 

Negativním krokem z pohledu ochrany přírody byla výsadba stanovištně nevhodných 

dřevin (především smrku ztepilého) v lesních porostech v nivě řeky Lučiny, zejména pak v 

ochranném pásmu chráněného území. 

zemědělské hospodaření 

Původní vegetace byla v minulosti zcela potlačena zemědělskou činností. Ještě na 

počátku minulého století bylo území kolem Lučiny pokryto rozvolněnou zástavbou. 

Jednalo se o roubená stavení drobných zemědělců, kteří nivu intenzivně zemědělsky 

vyuţívali. Jediným dodnes zachovaným stavením z této doby je Kotulova dřevěnka. 

Plochy bezprostředně navazující na tok byly vyuţívány převáţně k pastvě dobytka, proto 

byl břehový porost omezen jen na několik významných stromů. Pravobřeţní terasa byla 

tvořena sady, loukami a políčky, zapojené dřevinné porosty se zde prakticky 

nevyskytovaly a solitérní stromy byly pravděpodobně nejvíce na hranicích parcel.  
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V období hospodaření Státního statku Karviná (70. a 80. léta minulého století) byla 

větší část luk na levém břehu Lučiny rozorána a odvodněna, aby bylo moţno pozemky 

vyuţívat jako ornou půdu. Došlo také k regulaci levobřeţního přítoku (Mezidolního 

potoka), jehoţ pravý břeh tvoří dnešní hranici chráněného území (dále jen CHÚ) Přírodní 

památky Meandry Lučiny. Intenzivní obhospodařování luk s pouţitím hnojiv a pesticidů 

vedlo v minulosti k výraznému druhovému ochuzení bylinné sloţky. 

V 90. letech minulého století vystřídalo intenzivní vyuţívání luk upuštění od 

hospodaření (zanedbávání kosení), zejména na pozemcích v soukromém vlastnictví. To 

mělo za následek šíření ruderálních druhů a zarůstání luk náletem dřevin.   

rekreace a sport 

Poloha CHÚ vůči městu předurčuje také jeho vyuţití pro krátkodobou rekreaci 

obyvatel Havířova.  

jiné způsoby využívání 

V souvislosti s výstavbou města byla část pravobřeţní terasy parkově upravena. 

Negativním důsledkem této úpravy je rozšiřování nepůvodních druhů dřevin a bylin 

v chráněném území. Změnu vyuţití území způsobilo rovněţ zřízení zahrádkářské osady.  

4.6 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti 

 rekreace a sport 

Území je pod silným antropickým vlivem. Je denně navštěvováno obyvateli 

Havířova za účely rekreace, sportu či procházek se psy. V zimě se zde vyskytují běţkaři, 

v létě hlavně cyklisté a mládeţ na kolečkových bruslích. Dalšími, kdo znečišťují okolí, 

jsou lidé, kteří v blízkosti řeky zakládají ohniště, jak uţ za účelem získat teplo nebo zde 

opékají párky. Najdeme tady občas také rybáře bez povolení, tok Lučiny je 

charakterizován jako pstruhová voda (viz kapitola 4.2). Do území je tak vnášeno velké 

mnoţství odpadků nebo jsou spontánním způsobem zakládaná ohniště. Často dochází také 

k poškozování vegetace olamováním větví, mechanickým poškozováním kůry stromů a 

ničení vysazovaných solitérních stromků.  

zemědělské hospodaření 

Dnes je území rovněţ negativně ovlivňováno zemědělskou činností a zahrádkáři, tato 

činnost se zejména odráţí při pouţívání hnojiv na zemědělských půdách, které jsou 
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z těchto ploch splachovány. Intenzitou obhospodařování s vyuţitím hnojiv a pesticidů 

dochází k ochuzování bylinné sloţky. 

jiné způsoby využívání 

  Mezi ostatní škodlivé vlivy působící na území patří: 

 Šíření invazních a nepůvodních druhů rostlin – křídlatka japonská (Reynoutria 

japonica), křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis) a jejich kříţenci, 

netýkavka ţláznatá (Impatiens glandulifera), celík kanadský (Solidago canadensis), 

javor jasanolistý (Negundo aceroides), dub červený (Quercus rubra), trnovník akát 

(Robinia pseudoacacia), americké druhy jasanu (Fraxinus sp.).  

 Ohroţení okolí plynoucí z provozu dvou rozsáhlých zahrádkářských kolonií 

(odpadky, přetěţování příjezdové komunikace na okraji ZCHÚ, šíření nepůvodních 

druhů, zařízení na jímání vody z Lučiny, eutrofizace území splachovanými hnojivy 

a odvádění splaškových vod do toku). V poslední době také pomístní odtěţování 

štěrkových sedimentů z říčních náplav. 

 Neodborné snahy k zajišťování meandrů proti erozní činnosti toku za účelem 

ochrany soukromých pozemků a za účelem zadrţení vody na toku. 

 V poslední době se na okrajích území začaly objevovat černé skládky v podobě 

navezené zeminy a stavebního odpadu. 

5 Revitalizace  

Pojmem revitalizace obecně rozumíme obnovu krajiny, která byla nevhodnými 

zásahy narušena, zpět k přírodě blízkému stavu. Jednoduše řečeno jsou to aktivní zásahy 

vedoucí k oţivení funkcí ekosystémů v krajině a k jejich stabilizaci (Ehrlich et al, 1996). 

V našem případě, kdy se jedná o revitalizaci vodního toku, se jedná o úpravu 

hydrotechnických a biotechnických opatření, vedoucích k nápravě poškozených částí toku 

včetně celého povodí. Také se ale bere v potaz protipovodňové zajištění ochrany lidského 

majetku a případná opatření. 

Revitalizace je buď částečná, nebo úplná. Předcházejí jí různá revitalizační opatření, 

jako jsou návrhy pro úpravu koryta vodního toku nebo opevnění koryta, které můţe být 

dvojího durhu a to jak vegetační, tak nevegetační.  

V mé práci jde především o vliv revitalizace na retenci vody v krajině. V této krajině 

se nacházel mokřad, který byl před několika lety vysušen. Oblast přišla o zamokřené území 
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a cenný biotop. Definovaným cílem revitalizací je návrat toků do „stavu bliţšího 

přirozenému“. (Vrána, 2004). V praxi je ale velice obtíţné tento stav definovat. Za 

poměrně krátkou dobu existence této disciplíny v České republice se pohledy na 

revitalizace vyvíjely, a i v současné době jsou některé názory zcela protichůdné. Jednou 

krajností je hydrotechnická koncepce, podle které byly v minulosti toky upravovány, 

preferující hlavně technické prostředky. Jako druhá je „přírodní“ pocitová koncepce, která 

zavrhuje jakákoliv technická řešení (Just, 2003). 

Jednotlivé etapy lze podle Vrány (2004) charakterizovat následovně: 

1. etapa – vyuţívala původní trasu, původní profil koryta a původní opevnění. Revitalizace 

spočívala ve vkládání spádových objektů, vloţených kamenů, tůní a prohlubní. 

2. etapa – navrhovala novou meandrující trasu, nové mělčí koryto, odstranění stávajícího 

opevnění. 

3. etapa – představuje komplexní řešení toku včetně údolní nivy a návaznost na celé 

povodí. 

Toto komplexní řešení je daleko víc závislé na přírodních podmínkách, především na 

kategorii potoční tratě, morfologii území, na splaveninovém reţimu povodí, na vegetačním 

stupni zájmového území a celé řadě dalších hledisek, někdy i zcela protichůdných a ne 

zcela definovatelných (Zuna, 2002). 

5.1 Geografičtí činitelé oběhu vody v přírodě 

Vliv geografických činitelů na hydrologický cyklus je velmi podstatný. Odtokové 

procesy jsou výsledkem sloţitých klimatických fyzikálně-geografických poměrů v povodí, 

které tvoří sběrnou sráţkovou oblast daného toku. Hlavními činiteli jsou řeky a říční síť, 

geologické a geomorfologické vlastnosti povodí (Nypl et al, 1992). 

5.1.1 Říční síť 

Voda spadená na zemský povrch v podobě sráţek stéká působením zemské gravitace 

ve směru největšího sklonu. Nejprve na kratší vzdálenosti v tenkých vrstvách, tzv. ronu, 

potom v podobě strouţek a struh, které se postupně spojují a zvětšují. Nakonec se 

soustřeďují v údolnicích, které v daném území vznikly tektonickou nebo erozní činností. 

Voda zde tvoří koryta a vzniká vodní tok s přítoky. Vodní toky rozlišujeme na přírodní 
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(bystřiny, potoky, řeky) a umělé (kanály, stoky, náhony). Pro rozlišení nejsou stanovena 

pevná kritéria. Zpravidla rozlišujeme hlavně bystřinu, která má značný sklon dna a řeku, 

která má větší plochu povodí.  

Počátkem toku je pramen. Takto můţe být označován soustředěný nebo 

nesoustředěný výron podzemní vody. Zakončen je tok takzvaným ústím, coţ je místo, kde 

se tok vlévá do jiného toku. Zpravidla se vlévá menší tok do většího, kterému je tedy 

přítokem. Výjimkou jsou přírodní anomálie, kdy je tato situace opačná a vlévá se větší tok 

do menšího (Nypl et al, 1992).  

5.2 Revitalizace částečná  

Při částečné revitalizaci se jedná o dílčí úpravy v říčním korytě (po hranu břehu), 

protoţe je moţné provádět dílčí úpravy jen v korytě. Máme hodně moţností, jak nevhodně 

upravený, stabilizovaný profil přiblíţíme „přírodě blízkému stavu“. 

Pomáhá nám vegetační doprovod vodního toku. Při jeho absenci v revitalizovaném 

úseku můţe i vhodná prostorová a druhová skladba břehových a doprovodných porostů 

významně zvýšit ekologickou a biologickou hodnotu říčního ekosystému. Důleţité je 

upozornit, ţe v momentě výsadby se poměry upravované lokality výrazně nezmění, ale 

kaţdé následující vegetační období přispěje k dosaţení konečného cíle.  

V rámci částečné revitalizace toku je mnohdy účelné zaměřit se na jednostrannou 

úpravu říčního koryta, především břehové části a oblasti paty břehu. Zde pak můţeme 

realizovat řadu rozsáhlejších úprav vegetačního doprovodu.  Toto řešení se mnohdy nabízí 

jako jediné moţné při liniové stavbě podél toku, jednostranné zástavbě a dalších 

nevhodných zástavbách toku. 

Za částečnou revitalizaci však povaţujeme i jiné dílčí zásahy do říčního koryta. 

Řadíme sem například odstranění migračních bariér, zlepšení jakosti vody v toku, 

odstranění nevhodné technické stabilizace (Šlezingr, 2010). 

5.3 Revitalizace úplná 

V rámci revitalizačních úprav je nutné provést nápravné zásahy v celém rozsahu 

původních nevhodných úprav. Je třeba navrhnout revitalizaci říčního ekosystému včetně 

přilehlých pozemků – jde o oţivení, obnovu, oţivení odstavených ramen zprůtočněním, 

celková rekonstrukce vegetačního doprovodu, včetně případných nutných změn prostorové 
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a druhové skladby dřevin a jejich zapojení do stávajícího územního systému ekologické 

stability (ÚSES). Základem však zůstává zajištění kvalitní vody v toku, coţ bývá stěţejním 

bodem revitalizace. 

Velmi dobrým revitalizačním řešením v řadě případů bývá na horní či střední části 

toku návrat k původnímu vedení říčního koryta. 

Často bývá součástí revitalizačních zásahů obnova vegetačního doprovodu toku, tedy 

oţivení litorálních břehových pásem s postupným přechodem do lesních pásů v okolí toku. 

Spolu s úpravou vedení trasy toku, rozčleněním dna toku a podobně, dosáhneme i 

významných změn v oblasti pásma profundálního. Revitalizací říčního ekosystému, která 

zahrnuje vlastní vodní tok včetně přilehlé inundace, můţeme výrazně přispět k tvorbě 

místních ÚSES. 

Bohuţel ne vţdy je moţno naplnit představy o příkladném provedení revitalizačních 

zásahů, protoţe se musí jednat pouze o revitalizaci vyvolanou předcházející nevhodnou 

úpravou toku.  

Degradaci říčního ekosystému můţe vyvolat i nevhodná stavba v blízkosti vodoteče, 

vedoucí k významné a dlouhodobé změně jakosti vody v toku, obdobně jako dlouhodobé 

významné sníţení průtoků v řečišti. Zde nastupuje nelehká cesta dokování příčiny změn či 

likvidace říční bioty, vedoucí k významné a dlouhodobé změně jakosti vody v toku, 

obdobně jako dlouhodobé významné sníţení průtoku v řečišti. Stává se nelehkou cestou 

vedoucí k dlouholetým soudním sporům, v nejhorším případě k vystavení výjimek 

majících za následek legalizaci neutěšeného stavu v „celospolečenském zájmu“ (Šlezingr, 

2010). 

5.4 Podklady pro návrh revitalizace 

Součástí přípravy projektové dokumentace revitalizace toku je především prohlídka 

současného stavu se zaměřením na tyto body: 

 soulad navrhovaného řešení s územně plánovací dokumentací, předpokládanými 

stavbami na toku a v jeho okolí, 

 soulad návrhu revitalizace s terénními podmínkami v dané lokalitě, s celkovým 

charakterem terénu, 

 moţnosti zaústění povrchové vody do nového koryta, včetně řešení soutoků, 
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 podmínky průtoku povodňových vod – moţnosti vybřeţení a návratu vody do 

říčního koryta, 

 stav okolních pozemků z pohledu erozního ohroţení, potenciálních smyvů zeminy 

do říčního koryta,  

 vliv vinutí trasy na splaveninový reţim toku – včetně zamýšlené instalace či 

odstranění překáţek chod splavenin, 

 stav vegetačního doprovodu vodního toku a další. 

Zásahy do vodních toků se provádějí komplexně. Jak z hlediska ekologického, tak 

estetického i ekonomického, s racionálním úsudkem, coţ jsou zásahy s kladným účinkem 

na vývoj toku nebo zmírňující negativní účinky, zásahy v souladu s ekologickými nároky a 

s poţadavky uţivatelů, kdy se provádí nejprve studie, aţ potom se zpracovává samotný 

projekt (Šlezingr, 2010). 

Zásahy se provádí nejprve v povodí toku, potom na toku, který nesplňuje poţadavky 

na něj kladené. Zásahy se provádí na tocích (Šlezingr, 2010): 

 Na tocích s ustáleným reţimem, s relativně stabilním korytem, se zásah provádí jen 

lokálně a ojediněle, odstraněním překáţek z toku, odtěţením nánosu, místním 

zpevněním břehů atd.  

 Na tocích s ne zcela ustáleným reţimem s lokálními poruchami břehů, kde probíhá 

rozliv beze škod, se rozhoduje mezi opravou současného stavu a investiční akcí.  

 Na tocích se zcela nevyváţeným s vysokými poţadavky ochrany přilehlého území 

se provádí úpravy pouze formou investičních akcí. 

5.5 Program revitalizace říčních systémů 

Program Revitalizace říčních systémů (PRŘS) je vládním programem, který by měl 

vést ke zlepšení přírodních vodních cest. Tento program je jedním z tzv. krajinotvorných 

programů (další program rozvoje venkova, ÚSES), byl navrţen MŢP a 20. 5. 1992 

vyhlášen vládou ČR jako usnesení č. 373. 

Program má 3 hlavní cíle a těmi jsou podpora retenční schopnosti krajiny, náprava 

nevhodně provedených melioračních zásahů a obnova přirozených funkcí vodních toků. 
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5.6 Revitalizace malých vodních toků 

Kaţdá revitalizační studie je jinak zaměřená, na základě podrobného průzkumu 

území, podrobném zhodnocení krajinné struktury, zhodnocení stavu daného toku a jeho 

koryta. Je potřeba získat co nejúplnější informace o vodním toku a jeho povodí. Zjišťují se 

z mapových podkladů, prohlídkou území a průzkumem současného stavu toku, přilehlých 

pozemků a povodí, prověrkou širších územních vztahů, ze stanovisek orgánů státní správy, 

příslušných obecních úřadů a z odborných posudků a průzkumů (Kravčíková, 2004). 

Souhrnně těmto podkladům říkáme podklady pro návrh revitalizace.  

5.7 Všeobecné pokyny pro revitalizace potoků 

Všeobecné pokyny pro revitalizaci potoků platí pro metodické vedení při 

rozhodování a navrhování revitalizačních úprav potoků a vymezují: 

 účel revitalizace vodního toku 

 podmínky, za kterých je vhodné k revitalizaci přistoupit 

 druh, náplň a rozsah podkladů a průzkumů 

 poţadavky na moţnosti řešení pro provádění návrhů na revitalizaci potoků 

 zásady koncepčního řešení revitalizačních úprav 

 zásady pro navrhování a provádění revitalizací a pro cílenou údrţbu úseku toků jiţ 

revitalizovaných 

Podle těchto rozpracovaných zásad se navrhuje zejména revitalizace potoků 

ekologicky nevhodně upravených, realizovaná technickými opatřeními a revitalizace 

potoků dlouhodobě znečištěných a po znečišťujících haváriích zaměřená na komplex 

opatření ke zlepšení jakosti vody. Tyto pokyny jsou pomůckou pro získání přehledu o 

navrhování, realizaci a i rekonstrukci úprav drobných vodních toků, vyvolané především 

poškozením koryta povodňovými průtoky, rozrušením opevnění a objektů na toku, změnou 

zakryté úpravy na otevřené koryto, přeloţením trasy koryta a případně i z dalších důvodů.  

ČSN 75 2101 Ekologizace úprav vodních toků, která je vázána pro provádění úprav 

všech vodních toků (drobných vodních toků, vodohospodářsky významných vodních 

toků), stanovuje, ţe veškeré úpravy vodních toků musí být prováděny přírodě blízkým 

způsobem, coţ je základním principem jejich revitalizace. 



Romana Pallová: Možnosti revitalizace malého vodního toku na případové studii Mezidolního potoka (Havířov) 

 

20 

 

6 Hodnocení současného stavu Mezidolního potoka 

V povodí Mezidolního potoka byla vyhodnocena krajinná struktura, podávající obraz 

o současném stavu a vyuţití území (viz kapitola 4). Strukturu krajiny určuje horizontální a 

vertikální uspořádání krajinných prvků, kombinace jejich vlastností a jejich vztahy (Bortel, 

1993). Prvotní krajinná struktura je tvořena základními sloţkami rozpracovanými 

v kapitole 4. Současná krajinná struktura je výsledkem hospodářské činnosti člověka 

působícího na dané území a určuje landuse (viz kapitola 4.5). 

Na základě vlastního terénního průzkumu byly vymezeny na potoce tři základní 

úseky, dle výrazných fyziognomických změn v krajinné struktuře. 

6.1 První úsek 

První úsek, který se nachází v oblasti prameniště, je mírně problematický svým 

specifickým hydrologickým reţimem. Byly nalezeny nesrovnalosti v terénu s mapovými 

údaji. Jedná se o prameniště toku. V terénu se prameniště nachází v zalesněné oblasti nad 

zahrádkářskými koloniemi, kde se stéká několik malých pramínků v jeden. Ten se 

přirozeně vine zahrádkářskou kolonií a stáčí se kolem prvního samostatně stojícího 

rodinného domku.  Podle mapy z roku 1998 však Mezidolní potok vytéká ze zamokřeného 

území níţe posazené mokřiny, tvořící mokřad těsně nad rodinným domkem a místo, kde to 

vypadá, ţe se potok stáčí je místem soutoku potoků Grabinského a Mezidolního. Anomálií 

na tomto místě vzniklou zůstává větší vodnost potoka Grabinského neţ je vlastní potoku 

Mezidolnímu. Do budoucna bych se chtěla ve své diplomové práci, kterou naváţi na 

problematiku v tomto území řešenou v bakalářské práci, věnovat problémům jako jsou 

změny toku a vysušení přilehlé mokřiny.  
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Obr. č. 1 – Výřez okolí Mezidolního potoka z mapy Havířova a okolí z roku 1998 

Zdroj : Český úřad zeměměřický a katastrální. Havířov a okolí 1:25 000: vodohospodářská 

mapa ČR. Praha. 1998 

Na mapě z roku 1998 je modře vyznačen Mezidolní potok, kde žlutě je označeno jeho 

prameniště. Mezidolní potok vytéká podle této mapy ze zamokřeného území, kde se 

nacházel mokřad a kde se rovněž nacházelo hnízdiště čejky chocholaté (Vanellus vanellus) 

a vodouše rudonohého (Tringa totanus). Červeně je označen jeho přítok – potok 

Grabinský, který vytéká ze zalesněné oblasti kousek pod Babí horou a zeleně je označeno 

místo, kde se Mezidolní potok vlévá do řeky Lučiny. 
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Obr. č. 2 – Zvýraznění dnešního stavu Mezidolního potoka z mapy Havířova a okolí 

z roku 1998 

Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální. Havířov a okolí 1:25 000: vodohospodářská 

mapa ČR. Praha. 1998 

Na této druhé mapě z roku 1998 jsem zvýraznila pro srovnání dnešní stav 

Mezidolního potoka, kdy žlutě je označeno jeho prameniště nacházející se dnes v zalesněné 

oblasti pod Babí horou a zeleně je označeno místo, kde se Mezidolní potok vlévá do řeky 

Lučiny. 
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Obr. č. 3 – Výřez z mapy Havířova a okolí z roku 2007 

Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální. Havířov 1:25 000: základní mapa ČR list 

15-443. Praha. 2007 

Tato mapa z roku 2007 ukazuje dnešní stav Mezidolního potoka, kdy je zřejmé, že 

prameniště je v zalesněné oblasti pod Babí horou. 
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Obr. č. 4 – Soutok Mezidolního a Grabinského potoka – dnes ohyb potoka 

Zdroj: Romana Pallová, 2011 

 

První úsek je ovlivňován zejména bodovým znečištěním ze zahrádkářské kolonie, 

kde byly vybudovány odtokové kanály ze zahrádkářské kolonie a přilehlých rodinných 

domků, které ústí přímo do potoka (obr. č. 5). 
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Obr. č. 5 – Kanál svedený z přilehlého rodinného domku do potoka 

Zdroj: Romana Pallová, 2011 

 

Zahrádkáři zde také přehradili na několika místech tok. Přes koryto jsou vedeny 

ploty nebo jejich části, které slouţí pro odkládání nepotřebných věcí. Dalo by se říci, ţe 

tyto odloţené věci spějí k tvoření černé skládky přímo na toku, nebo zde budou 

zadrţovány plaveniny. Dále se na toku nachází několik zábran k zadrţování vody, která má 

nejspíš slouţit k zalévání. Rovněţ kolem toku není dodrţen patřičný odstup zástavby. 

Zástavba oplocení je vedena přímo od toku. Nejsou zde doloţeny ţádné fotografie, protoţe 

území není dostupné. 

Dalším výrazným negativním vlivem je zde nevhodné zpevnění břehu. Jsou zde 

kolmo umístěny plechy, pryţové pásy a můţeme zde vidět například kovový barel, umístěn 

přímo v korytě potoka, který má rovněţ nejspíš slouţit k zachycování vody k zalévání 

(Obr. č. 6). 
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Obr. č. 6 –  Opevnění koryta gumovou podložkou 

Zdroj: Romana Pallová, 2011 

 

Nevhodné je zde v  také vedení toku podél komunikace. Na jiţ tak malém toku jsou 

uměle vytvořeny pravé úhly a potok je veden několik metrů podél komunikace. Korytem 

neprotéká voda.  

 

Obr. č. 7 – Vedení toku podél komunikace 

Zdroj: Romana Pallová, 2011 

 



Romana Pallová: Možnosti revitalizace malého vodního toku na případové studii Mezidolního potoka (Havířov) 

 

27 

 

Oproti všem negativům se zde v prvním úseku nachází několik hlavatých vrb. 

Hlavatá vrba obvykle vzniká z vrby bílé (Salix alba) ořezáváním prutů a je jedním 

z nejrozšířenějších druhů vrb. Tyto vrby měli být vykáceny v krajině podél toku a měla zde 

být nasazena nová, mladá generace. Při manipulování s těmito stromy zde však byly 

nalezeny larvy páchníka hnědého (Osmoderma eremita). Byly zde spatřeny pouze larvy 

toho druhu, které jsou specifické svou velikostí. 

 

Obr. č. 8 – Páchník hnědý (Osmoderma eremita) 

Zdroj: Screenshot, naturfoto.cz [online], 22. 4. 2011 dostupne z www: 

www.naturfoto.cz  , Pavel Krásenský, 19.7.2006 

 

Obr. č. 9 –  Hlavaté vrby na břehu Mezidolního potoka 

Zdroj: Romana Pallová, 2011 



Romana Pallová: Možnosti revitalizace malého vodního toku na případové studii Mezidolního potoka (Havířov) 

 

28 

 

Páchník hnědý (Osmoderma eremita) je saproxylofágem (druh ţivící se odumřelými 

dřevními svazky), typickým osidlujícím osvětlené stromové dutiny. Larvy mají víceletý 

vývoj v dutinách ţivých listnatých stromů, především ve střední a horní části kmene. 

Imaga neboli dospělci se objevují od května do září. Aktivní jsou večer a v noci, dutinu 

však opouštějí jen výjimečně. Létají pouze na velmi krátké vzdálenosti. Ţiví brouci se 

vyznačují charakteristickým zápachem (Ranius et al, 2005). 

6.2 Druhý úsek 

Druhý úsek je popsán od zmiňované komunikace, podél níţ je potok veden, asi do tří 

čtvrtin toku potoka. Zde je částečně umístěna břehová vegetace podél toku, místy vegetace 

chybí. V začátku úseku opět neprotéká korytem potoka ţádná voda.  

 

Obr. č.10 – Ústí zkanalizovaného potoka pod komunikací 

Zdroj: Romana Pallová, 2011 
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Obr. č. 11 – Pohled na koryto od komunikace ve směru toku 

Zdroj: Romana Pallová, 2011 

 

Za několik desítek metrů podél koryta je však opět vodní reţim v potoce stabilní. 

Koryto je nejspíš dotováno podzemní vodou a vodou svedenou ze zahrádkářských kolonií 

vybudovanými kanály. 

V tomto úseku č. 2 se nachází nejrozšířenější centrum zahrádkářských kolonií, 

s nimiţ je spojováno znečišťování potoka odpadními a splaškovými vodami. V daném 

území město plánuje vybudování kanalizačního systému.  
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Obr. č. 12 – Přítok Mezidolního potoka 

Zdroj: Romana Pallová, 2011 

 

Ve druhém úseku pod zahrádkářskou kolonií, kde bylo zvoleno třetí odběrové místo, 

se nachází kanál. Není zřejmé, zda jde o přírodní nebo uměle vytvořenou část toku 

 

Obr. č. 13 – Kanál svedený ze zahrádkářské kolonie do přítoku Mezidolního potoka 

zmiňovaného na předchozí fotografii 

Zdroj: Romana Pallová, 2011 
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Obr. č. 14 – Soutok Mezidolního potoka s výše zmiňovaným přítokem 

Zdroj: Romana Pallová, 2011 

Soutok přítoků Mezidolního potoka zmiňovaného na předchozí fotografii, kdy je opět 

zřetelné svedení vody z okolí rodinných domků nacházejících se poblíž zahrádkářské 

kolonie 

 

Je zde umístěno několik černých skládek, na kterých se mimo textilií, molitanových 

kvádrů a dřevěných kusů nábytku nachází dokonce stará televize. Paradoxně se skládka 

nachází přímo při zahrádkářské kolonii.  

Ve druhém úseku se vyskytuje bodově různorodé znečištění. Nachází se zde několik 

přemostění toku a v jejich blízkosti je patrné větší znečištění v podobě PET lahví a různých 

jiných odpadků.  

 

Obr. č. 15 – Znečištění potoka PET lahvemi 

Zdroj: Romana Pallová, 2011 
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Ve dvou místech jsou dokonce před mosty vytvořeny laguny stojaté vody. 

Z ekologického hlediska se jedná o zajímavý druh ekosystému. Je to ovšem problém 

z hlediska vodohospodářského. Jako nápravu bych volila odstranění zábran na toku a 

vyčištění od nánosů dřevin aby voda mohla protékat pod umístěnými můstky.  

V tomto druhém úseku se nachází několik přítoků Mezidolního potoka bez 

doprovodné vegetace.  

6.3 Třetí úsek 

Třetí úsek je tvořen opět tokem s břehovou vegetací a hustší pobřeţní vegetací 

tvořené lesním porostem. Zde se jiţ blíţíme k soutoku Mezidolního potoka a řeky Lučiny, 

jíţ je levobřeţním přítokem. Opět nalezneme část zahrádkářské kolonie, kde se vyskytují 

nepřirozeně zpevněné břehy a nevhodná opevnění toku.  

 

Obr. č. 16 – Vegetace na břehu potoka na začátku třetího úseku 

Zdroj: Romana Pallová, 2011 

 

V celém potoce zůstává problém se znečištěním způsobeným hnojivy a pesticidy, 

které ve velkém mnoţství pouţívají zahrádkáři. Tento problém týkající se kvality 

povrchové vody je jiţ v tuto chvíli jedním z předních zájmů MÚ Havířova odboru vodního 
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hospodářství. Město připravuje výstavbu splaškové kanalizace v částech města Dolní 

Datyně a Bludovice. 

6.4 Návrh kanalizačního systému v zájmové oblasti 

MÚ Havířov, odbor vodního hospodářství, připravuje výstavbu splaškové kanalizace 

v částech města Dolní Datyně a Bludovice s přibliţným termínem zahájení výstavby v roce 

2011 a předpokládaným koncem v roce 2013. Kdy zodpovědnými referenty OIV MMH 

(odbor investiční výstavby magistrátu města Havířova) jsou Ing. Dagmar Čtvrtníčková a 

Martin Cyţ, projektantem části Dolní Datyně je Hydroprojekt CZ a.s. a projektantem části 

Bludovice je Dopravoprojekt Ostrava spol. s r. (MÚ Havířov).  

Přibliţný rozsah odkanalizování: 

 

Dolní Datyně: Zřídelní, Turistická, U Lesíka, Na Pěšině, Josefa Kotase, Občanská, 

Na Sosně, U Mlýnků, U Potoka, Zemědělská, částečně V Zaryjách, částečně Na Hranici, 

částečně Zahradkářská, Na Sioně, částečně Na Lánech, Datyňská.Celková délka nově 

vybudovaných stok dosáhne 11 675 m, budou vybudovány tři čerpací stanice a dvě malé 

čistírny odpadních vod. Odtok vyčištěné vody bude zaústěn do Dolní Datyňky. V současné 

chvíli počítáme s připojením 234 rodinných domů s přibliţně 1000 obyvatel.  

 

Bludovice: Na Vyhlídce, částečně Otevřená, Horní, Rovná, Mezidolí, částečně Na 

Důlňáku, Selská, Na Fojtství, U Statku, Na Kempách, částečně K Lučině, U Zborůvky, 

částečně Frýdecká.Celková délka nově vybudovaných stok dosáhne 7697 m, budou 

vybudovány čtyři čerpací stanice a čištění bude probíhat na centrální čistírně. V současné 

chvíli počítáme s připojením 188 rodinných domů s přibliţně 790 obyvateli. 
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Obr. č. 17 – mapa s návrhem na odkanalizování zájmového území 

Zdroj: MÚ Havířov, odbor ţivotního prostředí, vodohospodářská mapa pro návrh 

kanalizace v zájmové oblasti Havířov - Dolní Datyně.  

 

Ze zákona vyplývá povinnost připojit se na kanalizační síť (pokud na daném území 

nějaká je). Pokud není napojení nemovitosti na tuto kanalizaci moţné či ekonomicky 

únosné, pak musí majitelé nemovitostí řešit čištění odpadních vod pomocí zákonem 

stanovených zařízení určených pro individuální čištění odpadních vod (ţumpa, septik 

s biologickým stupněm čištění, domácí čistírna odpadních vod), s podmínkou povolení 

tohoto způsobu čištění, včetně vyváţení ţumpy, čistění septiku apod. (MÚ Havířov). 

Vybudování kanalizační sítě by mělo výrazně zlepšit znečištění vody v potoce. Zda 

to tak bude, se můţeme přesvědčit po plánovaném ukončení prací v roce 2013 provedením 

dalších orientačních stanovení. 

7 Měření jakosti vody v Mezidolním potoce 

Odpadní vody jsou definovány v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Hodnoty přípustného znečištění 

povrchových vod však nalezneme v prováděcím nařízení č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a 
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hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, pomocí kterého jsem 

vyhodnotila kvalitu vody při odebírání vzorků. 

V první řadě, bych pro upřesnění chtěla podotknout, ţe nejde o měření jakosti vody 

dle norem. V tomto případě jsem si dvakrát orientačně změřila jakost vody pro svou vlastní 

představu o její kvalitě. 

V terénu Při odběru vzorků bylo zvoleno 5odběrových míst, která byla hodnocena 

podle moţnosti ovlivnění negativními faktory v okolí Mezidolního potoka a hlavně byly 

voleny dobré záchytné body, s dobrou dostupností v terénu.  

Metodika odběru 

Při orientačním stanovení znečištění poslouţily testy pro chemické analýzy firmy 

MERCK. Stanovení koncentrace jednotlivých látek bylo provedeno dle přiloţených 

metodik pro jednotlivá stanovení. Analýzy vzorků byly provedeny vţdy v den odběru na 

místě v terénu. 

Při analýzách byla pouţita jedna z optických metod, tzv. kolorimetrie. Podstatou této 

metody je porovnávání intenzity zabarveného roztoku po reakci s činidlem o neznámé 

koncentraci, s roztokem téţe látky o známé koncentraci, tzv. slepým vzorkem. Důleţitou 

podmínkou stanovení je, aby intenzita zbarvení roztoku byla alespoň v určitém rozmezí 

přímo úměrná koncentraci stanovení látky. Výsledné zbarvení vzorků se srovnává se 

stupnicí barevných standardů, přičemţ je zde důleţité pouţívání tzv. slepého vzorku, coţ je 

srovnávací vzorek vody bez pouţití činidla. 

Výhodou těchto metod je, ţe jsou velmi rychlé, nenáročné na vybavení a pouţitelné 

v terénu. Nevýhodou však zůstává, ţe se jedná jen o orientační stanovení, tudíţ jsou málo 

přesné a hodnocení zabarvení po reakci s příslušnou chemikálií je subjektivní záleţitostí. 

7.1 První odběrové místo 

Jako první odběrové místo byl zvolen soutok Mezidolního potoka s kanálem 

svedeným z první části zahrádkářské kolonie. Místo se nachází u prvního přechodu přes 

potok.  
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Obr. č. 18 – První odběrové místo 

Zdroj: Romana Pallová, 2011 

 

Obr. č. 19 – Kanál poblíž prvního odběrového místa svedený ze zahrádkářské kolonie 

ústící do Mezidolního potoka 

Zdroj: Romana Pallová, 2011 
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Obr. č. 20 – Detail výpusti na kanálu 

Zdroj: Romana Pallová, 2011 

7.2 Druhé odběrové místo 

Jako druhé odběrové místo byl zvolen betonový most přes potok, který se nachází 

přímo naproti hlavnímu ţelezobetonovému mostu přes řeku Lučinu umístěnému pod 

radnicí města. 

 

Obr. č. 21 – Most v blízkosti druhého odběrového místa 

Zdroj: Romana Pallová, 2011 
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Obr. č. 22 – Druhé odběrové místo 

Zdroj: Romana Pallová, 2011 

7.3 Třetí odběrové místo 

Třetí místo pro odběr vzorků je tvořeno kanálem, vybudovaným nejspíše zahrádkáři 

v druhé části zahrádkářské kolonie, které by mohlo přímo negativně ovlivňovat jakost 

vody v potoce.  

Je v terénu dobře dostupné, hladina vody je zde téměř ve stejné rovině s půdou. 

Konkrétně se jedná o kanál svedený ze zahrádkářských kolonií. 

Zde byly provedeny pouze orientační odběry vzorků pro srovnání se vzorky vody 

z potoka. 
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Obr. č. 23 – Třetí odběrové místo 

Zdroj: Romana Pallová, 2011 

7.4 Čtvrté odběrové místo 

Čtvrté odběrové místo se rovněţ nachází v blízkosti zahrádkářské kolonie těsně před 

přítokem kanálu ze zahrádkářské kolonie.  

 

Obr. č. 24 – Čtvrté odběrové místo 

Zdroj: Romana Pallová, 2011 

7.5 Páté odběrové místo 

Páté poslední odběrové místo bylo zvoleno v úseku, který byl označen za 

problémový. Zde došlo vlivem povodní a vlivem nepovoleného zásahu člověka k úpravě 
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toku, kdy se Mezidolní potok a jeho přítok potok Grabinský spojili v jeden tok. Na celé 

ploše Grabinského potoka se rozkládá rozsáhlá zahrádkářská kolonie, ze které do něj ústí 

několik kanálů. Odběrové místo bylo zvoleno aţ za zahrádkářskou kolonií, aby bylo 

moţno posoudit její vliv na znečištění vody v potoce. 

 

Obr. č. 25 – Páté odběrové místo 

Zdroj: Romana Pallová, 2011 

Tab. č. 3 – seznam odběrových míst a přiřazení k úsekům 

 

                              

                                                      

 

 

 

 

 

odběrové 

místo 

Příslušnost k 

úseku  č.1,2,3 

1 3 

2 3 

3 2 

4 2 

5 1 
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Tab. č. 4 – odběr č. 1 z konce února (24. 2. 2011)   

           N-NH4
+
 

mg/l
 

N-NO3
-
 

mg/l 

Pc 

mg/l 

O2 

mg/l 
pH 

t vody 

°C 

t vzduchu 

°C 

profil č.1 0 0 0,2 9,25 7,5 10,1 14,6 

profil č.2 0 10 0,2 8,6 8 9,9 12,3 

profil č.3 0 10 1,5 7,45 7,5 8,2 7,8 

profil č.4 0 5 0,3 13,1 7,7 8,6 8 

profil č.5 3 0 0,8 7,1 7 8,3 9,9 

 

 

Tab. č. 5 – odběr č. 2 z konce března (31. 3. 2011) 

 N-NH4
+
  

mg/l
 

N-NO3
-
  

mg/l 

Pc 

mg/l 

O2 

mg/l 

pH t vody 

°C 

t vzduchu 

°C 

profil č.1 0,25 0 0,2 14,17 7,85 6,1 17 

profil č.2 0,2 10 0 13,13 7,5 9,2 16,2 

profil č.3 0,1 10 0 9,46 7,3 9,5 21 

profil č.4 0 0 0,2 8,95 7,5 9,5 21 

profil č.5 2 10 0,6 7,6 7,5 10,6 20,5 

7.6 Zhodnocení měření 

Odpadní vody jsou definovány v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Hodnoty přípustného znečištění však 

nalezneme v prováděcím nařízení č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného 

znečištění povrchových vod a odpadních vod. 

V tabulce jsou barevně vyznačeny překročené hodnoty. Limitní hodnoty pro N-NH4
+
 

je 0,5 mg/l, pro N-NO3
-
 platí, ţe hodnota nesmí přesáhnout limitní hodnotu, která je 7mg/l, 

pro celkový fosfor Pcelkový je 0,20 mg/l. Pro rozpuštěný kyslík ve vodě je definován obecný 

poţadavek, ţe jeho mnoţství ve vodě musí být větší neţ 6 mg/l.  
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Stanovovány byly amonné ionty (NH4
+
), dusičnany (NO3

-
), celkový fosfor, pH, 

teplota vody a teplota vzduchu v časovém období únor-březen 2011. 

Analýza, která byla provedena je sice jen orientační, ale mohla by poslouţit ke 

zjištění zatíţení potoka znečištěním. 

Mimo měření samotného byly na toku vyhodnoceny negativní faktory a závěru mé 

práce navrhla optimální řešení pro jejich odstranění. 

 V prvním úseku byla jako největší negativní vliv vyhodnocena zástavba, 

která místy sahala aţ k toku a na několika místech samotný tok přehrazovala. 

Dále zde byl vyhodnocen jako další negativní vliv kanál, který je sveden od 

rodinného domku přímo do koryta potoku. Zde také bylo provedeno 

orientační měření jakosti vody a byly naměřeny zvýšené hodnoty amonných 

iontů a celkového fosforu. To vypovídá o znečištění vody splašky a hnojivy.  

 Ve druhém úseku to byla černá skládka větších rozměrů, která se nacházela 

pod zahrádkářskou kolonií. Dále pak nedostačující břehová zeleň, protoţe 

místy potoku chyběl břehový porost.  

 Ve třetím úseku se jednalo o nevhodné opevnění toku, zkanalizované 

přítoky ze zahrádkářské kolonie, kolem kterých se nevyskytovala břehová 

zeleň, díky které by na toku mohla dobře fungovat jeho samo-čistící 

schopnost.  

Je obecně známé, ţe v tekoucích vodách fungují samo-čistící schopnosti lépe neţ u 

vod stojatých, proto byly jako jeden z negativních faktorů na toku rovněţ vyhodnoceny 

tvořící se laguny, které se vyskytují ve druhém a třetím úseku. Dalším negativním vlivem 

je výskyt znečištění toku a jeho okolí odpadky a černými skládkami. Tyto černé skládky 

byli dvojího druhu. První se skládala z nepotřebných věcí a ze stavebního odpadu. Na této 

skládce se vyskytovaly zbytky stavebního odpadu – cihly a trámy. Na druhé skládce byly 

nalezeny textilie, ale také stará televize a několik plechovek od barev, které byly 

vyhodnoceny jako nebezpečný odpad. Další černá sládka byla původu organického. 

Skládala se ze zahrádkářského odpadu. Zejména z pokosené trávy a ořezaných větví. 

Návrh na řešení výše zmíněných negativních faktorů je zapracován v závěru mé 

práce. 
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8 Závěr a diskuze 

Závěrem jsou shrnuty návrhy na eliminaci negativních vlivů v okolí Mezidolního 

potoka. Na základě výše zmíněných a popsaných jevů a na základě analýzy celého území 

bylo navrţano několik opatření v podobě návrhů na odstranění negativních jevů. 

Hydrologické a ekologické propojení řek s jejich nivami je základem fungování 

celých říčních systémů. 

Dnešní řešení revitalizace říčních systémů musí vycházet z ochrany a organizace 

povodí, z územního systému ekologické stability, z komplexních pozemkových úprav a 

protierozních opatření. Sebelepší návrh revitalizace toku můţe být neúčinný, pokud je 

koncipován vytrţeně bez interakce s okolní krajinou. K zajištění objektivních podkladů pro 

rozhodování v rámci územního řízení je potřeba zpracovat pro projekt revitalizace jeho 

záměr, metodiku a cíl vyplývající z analýzy aktuálního stavu řešeného území. Samozřejmě 

je nutné posoudit priority celého záměru a finanční náklady (Kretová, 2006) 

8.1 Zlepšení stávajícího znečištění vody 

Jako největší negativní vliv za sebe uvádím znečištění toku způsobené několika 

zdroji, které se navzájem kombinují a jejich účinky se znásobují. Zdroje znečišťování 

povrchových vod jsou trojího druhu (Pitter, 1999): 

   - bodové (zdroj ze kterého je znečištění do vodoteče přiváděno soustředěně a je 

moţné zjišťovat jeho kvalitu a kvantitu, např.odpadní vody z čistíren a přímé vstupy 

průmyslové, městské a dešťové kanalizace) 

  - plošné (splachy z půdy, především zemědělsky obdělávané, atmosférické 

depozice) 

  - difúzní (rozptýlené bodové zdroje) 

Jedná se o znečištění bodové v podobě výpustí splaškových vod ze zahrádkářských 

kolonií, které přechází ve znečištění difúzní, protoţe na toku je rozptýleno několik 

bodových zdrojů znečištění a o plošné znečištění v podobě splachů ze zemědělské půdy. 

Tento problém je jiţ v tuto chvíli jedním z předních zájmů MÚ Havířova odboru 

vodního hospodářství kdy město připravuje výstavbu splaškové kanalizace v částech města 

Dolní Datyně a Bludovice s přibliţným termínem zahájení výstavby v roce 2011 a 

předpokládaným koncem v roce 2013. Vybudování kanalizační sítě by mělo výrazně 
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zlepšit znečištění vody v potoce. Zda to tak bude, se můţeme přesvědčit po plánovaném 

ukončení prací v roce 2013 provedením dalších orientačních stanovení. 

Dalším pozitivním vlivem, který by přispěl k zlepšení kvality vody, je dosadba 

břehové zeleně. Jiţ výše bylo zmíněno, ţe břehová zeleň má významný podíl na samo-

čistících procesech v toku. Kořeny zachycují sloučeniny dusíku a fosforu – hlavně 

dusičnany a fosfáty, které jsou v našem případě velkým problémem. 

8.2 Výsadba břehové zeleně 

Na levém břehu Mezidolního potoka byl z podnětu Magistrátu města Havířov 

v letech 1994 aţ 1997 vysázen úzký pás dřevin (cca 1,5m) o následujícím druhovém 

sloţení: 

lípa srdčitá (Tilia cordata), střemcha obecná (Padus avium),dub letní (Quercus 

robur), kalina obecná(Viburnum opulus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), svída krvavá 

(Swida sanquinea), vrba bílá (Salix alba), brslen evropský (Euonymus europaeus), vrba 

křehká (Salix fragilis), hloh jednoblizný (Crataegus monogyna), vrba jíva (Salix capraea,) 

dřín obecný (Cornus mas), javor babyka  (Acer campestre), trnka obecná (Prunus spinosa), 

javor mléč (Acer platanoides), ostruţiník křovitý (Rubus fruticosus), růţe šípková (Rosa 

canina) (Kravčíková, 2004). 

Tyto druhy byly vyhodnoceny jako druhy původní a bylo by vhodné jejich pouţití na 

ozelenění obou břehů Mezidolního potoka, na kterých místy chybí břehový porost nebo je 

nevhodný. 

8.3 Odstranění černých skládek 

Černé skládky se zahrádkářským odpadem tedy s organickým odpadem by měli být 

kompostovány. Kompostování je několik druhů a našem případě by v úvahu přicházely 

tyto typy (Kravčíková, 2004): 

Domovní kompostování - probíhá na jednotlivých zahrádkách např. v zahradních 

kompostérech 

Komunitní kompostování - můţe být prováděno pro skupinu domů, zahrádkářskou 

kolonii apod. 

Komunální kompostování - zpracovává bioodpad sbíraný z větší oblasti neţ je 

tomu u komunitního kompostování, a to obvykle na komerční bázi. 
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Podle mého názoru je pro dané území nejvhodnější domovní kompostování. Tento 

způsob zabezpečuje třídění a likvidaci odpadu přímo v místě jeho vzniku, kterým je 

nejbliţší okolí rodinných domků a zahrádek. Výhodou jsou nízké náklady na 

kompostování a také produkt, kompost, který by místní občané i zahrádkáři mohli zpětně 

vyuţít jako hnojivo. 

8.4 Odstranění přehrazení toku 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, v prvním úseku toku Mezidolního potoka je na několika 

místech přehrazen tok a není vůbec přístupný. Přehrazení tvoří překáţky v toku a na 

několika místech slouţí k zadrţování vody pro potřeby zahrádkářů. Tyto ploty vedoucí 

přes potok by se měli odstranit a zástavba by měla vést v příslušné vzdálenosti od toku. 

8.5 Úprava míst se stojatými vodami na toku 

Na dvou místech na toku – u prvního a druhého odběrového místa se před propustmi 

vedoucími pod mosty přes potok se zpomaluje průtok vody korytem a tvoří se laguny. Zde 

se hromadí větve a veškerý odpad, který se v toku vyskytuje. Tento problém by mohl být 

vyřešen jednoduše, odstraněním nánosů znečištění a pročištěním propustí, například v 

rámci všeobecně prospěšných prací vykonávaných dlouhodobě nezaměstnanými obyvateli 

města Havířova nebo obyvateli v podmíněných trestech. 

Po odstranění všech negativních vlivů na toku zbývá vyřešit nesrovnalosti trasy toku 

potoka. V minulosti vedla trasa ze zamokřeného území, kde se nacházel mokřad. Dnes se 

na území nachází vysušená louka. V terénu je jasně znatelné, ţe došlo ke spojení 

Mezidolního potoka s jeho levobřeţním přítokem potokem Grabinským. Dnes se potok 

přirozeně vine a v místě soutoku vznikl přirozeně vypadající ohyb toku. Otázkou zbývá, 

zda k těmto hydrologickým změnám došlo přirozeným způsobem při odvodňování v této 

oblasti v období 50 - tých let nebo při povodních, kterými byla tato oblast zasaţena. Další 

moţností jak k těmto změnám došlo, můţe být zkanalizování toku, kdy kousek od 

zájmového místa byla vykopána propust, potok byl částečně zkanalizován a je veden podél 

komunikace nebo zda zasáhly zahrádkáři či majitel domu, kterému mokřina zasahovala na 

pozemek.  
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Obr. č. 26 – Soutok Mezidolního a Grabinského potoka 2004 

Zdroj: Zuzana Kravčíková, 2004 

 

Obr. č. 27 – Soutok Mezidolního a Grabinského potoka 2011 

Při srovnání těchto obrázků je zřejmé, že v potoce došlo v minulosti ke změně vodního 

režimu. Mohlo k tomu dojít při velkých povodňových stavech z roku 2010, které Havířov 

zasáhly. Je to třeba ověřit dlouhodobějším pozorováním dané oblasti. 
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Obr. č. 28 – Vodní nádrž v prvním úseku Mezidolního potoka v roce 2004 

Zdroj: Zuzana Kravčíková, 2004 

Tuto vodní nádrž bychom dnes v prvním úseku Mezidolního potoka jen těžko mohli najít. Je 

zde jen samotný tok potoka, který je, co se týče stavu vody, o dost chudší než v roce 2004. 

Dnes se zde nachází vysušená louka a les na svahu nad potokem, který byl ovlivněn 

změnou vodního režimu v krajině, ke které mohlo dojít při povodních v roce 2010. Nyní na 

tomto místě probíhá pomalý proces autoregulace. 

 

Jelikoţ terénním průzkumem nebylo přesně prokázáno, která z moţností byla 

nejpravděpodobnější, chtěla bych se důvodu, proč v daném místě došlo k tak velkému 

odvodnění, věnovat nadále ve své diplomové práci, kterou bych chtěla navázat na tuto 

bakalářskou práci. Dnes se přikláním k názoru, ţe při povodních v roce 2010 došlo 

k devastaci půdy při povodních, kdy byla narušena její svrchní část a půda byla odnesena 

vodou. Vodní nádrţ, která se v této oblasti vyskytovala, zanikla zasypáním půdou a jinými 

naplaveninami, kterou voda unášela. 
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