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ANOTACE 

 

V předloţené práci je zpracován vliv důlní činnosti na biologické parametry obce 

Staříč a její okolí. Dále je uvedena charakteristika Moravskoslezského kraje, specifikována 

na Ostravsko. Charakteristika zahrnuje přírodní poměry, průmysl a osídlení. Práce se 

zabývá v krajině významnými biocentry, biokoridory, významnými krajinnými prvky 

s příklady v obci Staříč. Následně je práce zaměřena na charakteristiku obce Staříč, a je 

rozepsán vliv hornické činnosti na krajinu a obyvatelstvo, jsou popsány typy rekultivací. 

Dále je shrnut odběr vzorků vod a zjištěné výsledky.  

Při samotném zadávání této práce a jejím následném vypracování se počítá  

s pokračováním a rozšířením této práce. 

 

Klíčová slova: obec Staříč, hornická činnost, biologické parametry, rekultivace, rostlinstvo, 

krajina. 

 

SUMMARY 

 

 

In given thesis an influence of mining on biological parameters of village Staříč and 

its surroundings is elaborated. As next the characteristics of Moravian-Silesian region are 

presented, specified on Ostravian region. The characteristics include nature conditions, 

industry and settlement. The thesis deals with in the landscape biocenters, biocorridors and 

significant landscape elements signifiant in nature with some examples in village Staříč. 

The thesis then focuses on characteristics of village Staříč and the influence of mining on 

the country and people and describes different types of reclamations. The water sampling 

and its results are summarized. 

 The continuation and extension of this work was planned during annoucing the 

annotation and elaborating this thesis. 

 

Keys word: Staříč village, mining, biological parameters, vegetation, landscape.
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ČSN Česká technická norma 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

k.ú.  Katastrální území 

NH4       Amoniový ion  [mg/l] 

NO3 Dusičnan  [mg/l] 

NPR Národní přírodní rezervace 

OKD Ostravsko – karvinské doly 

OKR   Ostravsko – karvinský revír  

P           Fosfor   [mg/l]  

pH Záporný dekadický logaritmus koncentrace   

 vodíkových kationtů ve zředěném vodném roztoku 

PP Přírodní památka 

RD Rodinný dům 

ÚSES   Územní systém ekologické stability 

VKP   Významný krajinný prvek 

ŢP  Ţivotní prostředí  

 

Cizojazyčné zkratky 

EECONET European Ecological Network  

 (Evropská ekologická síť) 

GPS Global Positioning Systém   

 (globální polohový systém)  
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Úvod  

 

Obec Staříč katastrálně sousedí s městem Frýdek – Místek. Rozprostírá se na úpatí 

Moravskoslezských Beskyd. Na území obce se nachází jeden z mála funkčních dolů 

na Ostravsku, a to Důl Paskov, závod Staříč, čímţ přispívá k zaměstnanosti nejen 

v samotné obci. Díky způsobu těţby v ostravském revíru, který vyuţívá nízké štoly, zde 

nejsou takové projevy způsobené hornickou činností. Přesto zde můţeme pozorovat vlivy 

těţby na okolních pozemcích i stavbách. Vlivy hornické činnosti se v krajině projevují 

převáţně dvěma typy tvarů, konkávní (poklesy) a konvexní (odvaly). Tato práce je 

zaměřená na poklesy, protoţe navazuje na jiţ dříve provedené práce o poklesech a jejich 

vliv na biotu. Mým cílem je zhodnocení několika lokalit, převáţně vodních ploch, 

z hlediska výskytu rostlin a jejich následné kontrole.  

 Tato práce je zadaná na základě spolupráce s Dolem Paskov v rámci dlouhodobého 

projektu „Hornická činnost OKD, a.s. Dolu Paskov a vlivy na ekosystémy.“ 

 

Cíl práce 

 

Cílem bakalářské práce je shrnutí dosavadních informací o daném území a důlní 

činnosti a zmapování důlních vlivů na biotu. Prvním z bodů je vyhledání všech lokalit, 

ve kterých byl jiţ prováděn výzkum. Stranou nezůstanou ani městské a obecní úřady, a to 

především ohledně materiálů, které jim poskytuje společnost OKD a.s. 

Zaměření této práce bude především na antropogenní tvary, které vznikají po důlní 

činnosti, a to především na tvary konkávní (poklesy). Dále se počítá s inventarizací bioty 

na vybraných lokalitách a u vodních ploch s měřením výskytu vybraných prvků, a to 

prozatím orientačně. 
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1. Moravskoslezský kraj 

 

   Základní charakteristika k roku 2004:    

 Rozloha 5 554 km
2
. 

 Počet obyvatel 1 262 660.  

 Počet obcí 302. 

 Průměrný HDP na hlavu 50,5 %. 

 Průměrná míra nezaměstnanosti 15,5 %. 

                                                                                                     (Bursa, 2005) 

 

1.1. Funkční typologie krajiny Moravskoslezského kraje 

 

 Kaţdá krajina má v určitém podílu plnit všechny funkce spojené s potřebami 

společnosti v něm ţijící. Ve zkratce jsou to tři sloţky: 

1. obytná, 

2. výrobní,  

3. rekreační. 

  Funkce výrobní převládá převáţně ve větších městech, jako jsou Ostrava,  

Frýdek – Místek. (Havrlant et al. 1981) 

                                                       

1.2. Charakteristika hospodářství  

 

 Moravskoslezský kraj patří od 19. století k nejdůleţitějším průmyslovým regionům 

střední Evropy. Struktura hospodářství je podmíněna historickým vývojem, z kterého 

vznikají i dnešní hospodářské problémy kraje. Dominantním odvětvím je tradiční 

průmyslová výroba, která vychází z místního nerostného bohatství, a to zejména kvalitního 

koksovatelného černého uhlí. Kraj je celostátním centrem hutní výroby. V současné době 

je zde soustředěna veškerá těţba černého uhlí České republiky.  
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Podmínky pro zemědělství jsou rozdílné. Z hlediska dopravy má region výhodnou polohu 

a je protínán významnými komunikacemi evropského významu. (Bursa, 2005) 
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2. Ostravsko a jeho přírodní poměry 

2.1. Geologická charakteristika okresu Frýdek – Místek 

 

Okres Frýdek – Místek leţí v nejvýchodnější části České republiky 

v Moravskoslezském kraji. Na jihu sousedí se Slovenskem a na východě s Polskem. 

Z hlediska regionální geologie náleţí celé území k Vnějším Západním Karpatům, které 

vznikly alpínským vrásněním v období konce třetihor. Na povrchové geologické stavbě 

se převáţně podílejí sedimenty vněkarpatských flyšových příkrovů, které patří 

k předkvartérním celkům. Na území okresu zaujímá největší plošný rozsah jednotka 

slezská. Zde převaţují sedimenty godulského vývoje o stáří svrchní jury aţ svrchní křídy. 

Autochtonní jednotky karbonu jsou zachyceny na území okresu pouze vrty a šachtami 

Paskov a Staříč.  

Horské části Moravskoslezských a Slezských Beskyd představují pro rozšíření 

kvartérních sedimentů pouze odnosné oblasti. Pro Slezské Beskydy jsou to sedimenty 

obrovských kerných sesuvů. Kvartérní sedimenty pokrývají povrch v Moravské bráně, 

Ostravské pánve, Podbeskydské pahorkatiny a v Jablunkovské brázdě. Jde o sedimenty 

ledovcové, fluviální, proluviální lakustrinní, eolitické a svahové.  

(Weissmannová et al 2004) 

Z geologického hlediska se OKR řadí jako karbonský útvar, který ve své východní 

svrchní části obsahuje sloje černého uhlí. Karbon vyplňuje mohutnou synklinálu, která je 

tvořena devonským útvarem, jehoţ podloţím je krystalinikum. Svrchní karbon tvoří hřbet 

mezi Ostravou a Karvinou o hloubce asi 1000 metrů. Karbonský útvar dále klesá a mizí 

pod Karpaty. Ten byl v mladších třetihorách pokryt mořem, které zde zanechalo vápnité 

písčito – jílovité usazeniny s výskytem minerální jodobromové vody. V dobách, kdy k nám 

ledovec nezasahoval, byly naváty několikametrové překryvy vápnitých spraší, v dnešní 

době díky humidního klimatu jsou to překryvy odvápněné a přeměněné na sprašovou 

hlínu. (Štýs, 1990) 
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Obrázek 1 – regionální geologické členění (Weissmannová et al. 2004). 

        – zájmová oblast 
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2.2. Přehled geologické stavby skalního podkladu 

 

 Moravskoslezský kraj leţí na styku dvou jednotek, a to Českého masivu 

a Karpatské soustavy zformované koncem třetihor. V oblasti vymezujeme tři strukturní 

patra (asyrské, variské a alpínské), z nichţ kaţdé má autonomní stavbu. Pokryvné útvary 

tvoří křídové, miocenní a čtvrtohorní horniny. (Weissmannová et al. 2004) 

 Karpatská předhlubeň, z velké části vyplněná marinními sedimenty z třetihor 

překrytými pleistocenními uloţeninami, od sebe odděluje celky Český masiv a Západní 

Karpaty. (Macoun et al. 1965) 

2.2.1. Kvartérní sedimenty širšího území Ostravska a oderské části Moravské     

             brány 

 Území oderské části Moravské brány a Ostravska patří spolu se severním podhůřím 

Nízkého i Hrubého Jeseníku ke klasickým kvartérním oblastem České republiky a 

Slovenské republiky. Čtvrtohorní sedimenty zde dosahují mocnosti okolo 100 metrů a 

zahrnují celou řadu genetických typů různého stáří a různé litologie, a to od starého 

pleistocénu po holocén. 

 Z pleistocenních sedimentů jsou v oblasti zastoupeny uloţeniny halštrovského 

a sálského kontinentálního zalednění, sedimenty organické, eolické a fluviální. Z ostatních 

sedimentů jsou na území Ostravska a oderské části Moravské brány zastoupeny uloţeniny 

deluviální, organogenní a proluviální. (Macoun et al. 1965) 
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Obrázek 2 – mapa předkvartérního podloţí Ostravska, (Macoun et al. 1965). 

 – zájmová oblast 

 

 

 

 

 

Přehledná geologická mapa předkvarterního podloţí Ostravska se 

směry přínosů valounú do sedimentů kontinentálního zalednění. 

Sestavil V. Šibrava 1962 (s pouţitím geologické mapy  

1 : 200 000 list Ostrava)  
1 – svrchnotortonské vápnité jíly a písky; 2 – spodnotortonské vápnité jíly a písky; 3 – 

výlevné horniny (čediče v z. části území, těšínky v oblasti karpatských příkopů); 4 – 

petrograficky pestré horniny subbeskydských příkopů; 5 – godulské flyšové vrstvy 

s převahou pískovců; 6 – kulmské horniny Nizkého Jeseníku (břidlice, droby, slepence), 

v OKR horniny produktivního karbonu; 7 – směry přínosů valounů hornin severského 
proudu; 8 – směry přínosu valounu hornin ze západních Karpat; 9 – směry přínosů 

kulmských hornin a Nízkeho Jeseníku; 10 – směry přínosu hornin z jesenického devonu.        
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2.3. Geomorfologie 

 

 Území Moravskoslezského kraje se vyznačuje rozmanitým povrchem od rovin 

a níţinných pahorkatin aţ po hornatiny Moravskoslezských Beskyd a Hrubého Jeseníku. 

Území spadá do tří geomorfologických provincií, na severozápadě je to provincie Česká 

vysočina, na jihovýchodě provincie Západní Karpaty a malá severní část spadá k provincii 

Středoevropská níţina.  

Z hlediska regionálně geomorfologického třídění georeliéfu ČR okres Frýdek – 

Místek náleţí do provincie Západní Karpaty. (Weissmannová et al. 2004) 

2.3.1. Beskydský horský oblouk - Karpaty 

 Beskydský horský oblouk je na území Moravy a Slezska zastoupen širokým 

pásmem Podbeskydských pahorkatin, které jsou vázány na méně odolné souvrství 

převáţně jílovcových hornin ţdánické a podslezské jednotky. Dále je zastoupen pásmem 

masivních hornin a vrchovin budovaných převáţně odolnými pískovci a slepenci, jejichţ 

vrstvy vystupují v prostoru denudačních čel magurské a slezské tektonické jednotky. 

Pásmo podbeskydských pahorkatin vstupuje na území ČR z Polska Těšínskou 

pahorkatinou, pokračuje jihozápadním směrem Třineckou brázdou, Příborskou 

pahorkatinou, Štramberskou vrchovinou, Frenštátskou brázdou a je zakončeno Kelečskou 

pahorkatinou jiţně od údolí řeky Bečvy. (Demek et al. 1965) 

 Námi vybraná lokalita obce Staříč spadá pod oblast Třinecké brázdy.  

2.3.2. Třinecká brázda 

Jiţ zmíněnou Třineckou brázdou nazýváme oblast dlouhou 20 km a aţ 10 km 

širokou sníţeninu rozprostírající se při severním úpatí Moravskoslezských Beskyd mezi 

údolím Ostravice, Olše a mírně se sklánějícím jiţním svahem Těšínské pahorkatiny. Dno 

této sníţeniny je vyplněno mocným nánosem říčních sedimentů, které tvoří rozsáhlé 

periglaciální podhorské náplavové kuţely. 
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Toky Ostravice, Morávka, Stonávka, Mohelnice, Ropičanka a Tyra protékají napříč 

Třineckou brázdou. Střídání říční akumulace a eroze vedlo ke vzniku charakteristické 

stupňoviny tří generací fluviatilních akumulačních plošin. 

Akumulační plošiny z období rissu II jsou rozsahem největší. Jsou rozbrázděné 

vějířovitou sítí úpadů a neckovitých údolí. Střední akumulační úroveň beskydských toků je 

totoţná se střední terasou řeky Olše. V pokryvném útvaru této terasy byla u Českého 

Těšína zjištěna rašelina s typickou glaciální flórou se vznikem v starším würmu. Povrch 

střední akumulační úrovně v Třinecké brázdě je porušen strţemi a její plošiny přecházejí 

poměrně strmými svahy do úrovně nejniţší akumulační plošiny. Plošina nejniţší 

akumulační úrovně na rozvodí mezi Stonávkou a Řekou jiţně od Hnojníka zabírá nápadně 

velkou plošinu. V tomto prostoru se prostírá plochá deprese, která je tvořená splynutím 

nejmladších náplavových kuţelů Řeky a Stonávky. Lze tedy předpokládat jeho vznik 

koncem období pleistocénu a začátkem holocénu. Porušen je pouze zářezy mělkých 

záplavových koryt vodních toků, jejichţ břehy trpí častými nátrţemi. (Demek et al. 1965) 

Shrnutí: 

– Provincie:  Západní Karpaty. 

– Soustava: Vnější Západní Karpaty. 

– Podsoustava: Západobeskydská pahorkatina. 

– Celek: Příborská pahorkatina. 

– Podcelek: Třinecká brázda. 

– Okrsek:  Frýdecká pahorkatina. (Demek et al. 1965) 

 

 

2.4. Pedologie 

 

 Půdotvorné procesy většinou probíhaly na sprašových půdách, zčásti 

na zvětralinových pláštích beskydského podhůří a na nivních půdách. Nejrozšířenější 

zeminou v OKR je hnědozem a illimerizovaná půda s vazbou na pokryvy sprašových hlín 

a svahoviny, coţ je oglejená půda vyskytující se na rovinatějších prvcích reliéfu s méně 

propustnými substráty a doplňkovým odvlhčením povrchově stékajícími vodami.  
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Nivní půda tvoří převládající typ v nivách vodotečí. Glejová půda je vázána na terénní 

deprese. Díky vyšším sráţkám řadíme většinu půd k podzolovému typu. (Štýs, 1990) 

Ve středohorské části okresu Frýdek – Místek na jihu a východě převládají půdní 

typy kambizemní,a to na svahovinách bezkarbonátových aţ karbonátových flyšových 

pískovců. V bezprostředním okolí Frýdku – Místku doplňují nasycené hnědé půdy malý 

okrsek kambizemě eutrofní na svahovinách bazických efuziv.  

Půdní poměry v Třinecké brázdě a západní části Frenštátské brázdy jsou poměrně 

pestré. Převládá zde kyselá varieta kambizemě typické na svahovinách bezkarbonátových 

pískovců. Jiţně od Třince, na kyselých štěrkových a štěrkopískových terasách 

levostranného přítoku Olše, se vyvinul úzký pás kambizemě arenické. V údolích Stonávky, 

Ostravice, Olše, Morávky, Ondřejnice, Lubiny a jejich přítoků je to fluvizem typická 

a fluvizem glejová. (Weissmannová et al. 2004) 

 

 

Obrázek 3 – půdní typy (Weissmannová et al. 2004). 

                                                         – zájmová oblast 
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2.5. Klimatologie 

 

 Severozápadní část území okresu Frýdek - Místek náleţí podle Quitt E. k mírně 

teplé klimatické oblasti, která má běţně dlouhé teplé a mírně suché léto a krátkou a mírnou 

aţ velmi suchou zimu, s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrné roční sráţkové 

úhrny dosahují 700 mm a průměrná roční teplota vzduchu se zde pohybuje kolem 8°C. 

Směrem k jihovýchodu a v Jablunkovské brázdě se mírně teplá klimatická oblast stává 

chladnější a vlhčí, velmi rychle je ve vysočinné a horské oblasti vystřídána chladnou 

klimatickou oblastí. Na plošně velkém území okresu je tato oblast charakterizována 

krátkým, mírně chladným a vlhkým létem, velmi dlouhou a mírně chladnou zimou 

s dlouhou dobou trvání sněhové pokrývky. (Weissmannová et al. 2004) 

Charakteristika třídy MT 10: 

– počet letních dnů (s teplotou > 25°C) 40 – 50, 

– průměrná teplota v červenci 17 - 18°C, 

– počet mrazových dnů 110 – 130, 

– počet ledových dnů 30 – 40, 

– průměrná teplota v lednu -2 - -3°C, 

– počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 – 60, 

– roční sráţkový úhrn 600 - 700 mm. (Quitt, 1971) 

 

 

Obrázek 4 – klimatické oblasti (Weissmannová et al. 2004). 

   – zajmová oblast 
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2.6. Hydrologie  

 

 Území okresu je odvodňováno řekami Ostravicí a Olší., ty náleţí k úmoří Baltského 

moře. Kromě povodí těchto řek zde náleţí ještě povodí řeky Ondřejnice. Odra tvoří 

v okresu pouze krátkou hranici severozápadně od Staré Vsi.  

Odra s Olší odvodňují více neţ 5 800 km
2
, z toho je 7% území České republiky. 

Průměrný specifický odtok povodí Odry a Olše přesahuje 10 l.s
-1

.km
-2

. Průměrné 

specifické odtoky na horním toku Ostravice přesahují 20 l.s
-1

.km
-2

, ale u některých 

menších povodí, jako jsou například povodí Řečice, Slavíče a Mohelnice dosahuje 

specifický odtok 26 aţ 30 l.s
-1

.km
-2

. 

Na Morávce, Olešné a Lučině jsou zbudována víceúčelová vodní díla. 

K vodohospodářské soustavě povodí Odry patří nádrţ Baška na Baštici. 

Vodohospodářskou soustavu na povodí Odry tvoří osm nádrţí, několik odběrových uzlů 

na tocích, vodárenské rozvodné soustavy a průmyslové vodovody a převody vody.  

 Kromě jednotlivých rybníků byly vybudovány rozsáhlejší rybničné soustavy 

v oblasti CHKO Poodří, na Karvinsku, Opavsku v okolí Dolního Benešova. 

 Na Ostravsku jsou hned tři významné typy minerálních vod. Uhličité vody neboli 

kyselky se nacházejí v údolí Opavy a Moravice, chloridové jodidobromidové vody jsou 

vázány na hluboké deprese pohřbeného karbonského reliéfu Ostravské pánve a 

Podbeskydské pahorkatiny. Sirovodíkové vody jsou převáţně mělkého oběhu, a to 

v horninách karpatského flyše. Nachází se v mladém georeliéfu Podbeskydské pahorkatiny 

nebo Moravskoslezských Beskyd.  

 Zajímavými vodními díly v Moravskoslezských a Slezských Beskydech jsou malé 

vodní nádrţe (klauzy), které na konci 19. a počátkem 20. století slouţili k plavení dříví. 

I přesto, ţe tyto nádrţe přestaly plnit svou původní funkci, zůstalo jich pár zachováno 

i do dnešní doby. Jeden je například v povodí horního toku Ostravice nad údolní nádrţí 

Šance a v povodí Olše. Specifikem je jejich hydrologický reţim, jsou kulturně – 

technickou památkou. Připomínají etapu rozvoje lesního hospodářství v hornatinách 

Západních Beskyd a jsou dlouhodobou součástí krajinných segmentů.  

(Weissmannová et al. 2004) 
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Obrázek 5 – hydrografická síť (Weissmannová et al. 2004). 

 – zájmová oblast 

 

 

2.7. Biota 

 

2.7.1. Rostlinstvo  

 Ostravsko, které je vstupním územím do Moravské brány od severu, je významné 

pro vývoj rostlinstva střední Evropy. V době postupu a ústupu severského ledovce zde 

vegetace nacházela téměř jedinou moţnost migrace do Polska. Karpatská vegetace je 

ze západu ohraničena Moravskou bránou.  
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Z těchto důvodů je ve Slezsku nevyhraněná vegetace. Je styčným místem, kde se dnes mísí 

několik květen, jako sarmatská květena z Polska, západopontická květena z jiţní Moravy a 

částečně i karpatsko – ilyrské horské lesy. 

 Ne zcela jasná je otázka teplomilné (xerotermní) vegetace Slezska. Xerotermní 

druhy se zřejmě šířily po okrajových pahorkatinách ostravské glacigenní pánve. Dnes je 

nacházíme na několika významných lokalitách, které jsou podmíněny především 

geologicky. Jsou to lokality u Ketře, u Staříče a na vzdálenějším Kotouči u Štramberka. 

Doteď však není jasné, ve které době se tato vegetace na Ostravsku rozšířila. Výzkumy 

bylo zjištěno, ţe v době klimatického optima byly na většině území také bohaté smíšené 

lesy, které byly překáţkou pro vývoj xerotermní vegetace.  

 Jako jedinou moţností zůstává rozšíření vegetace v holocénu, neboť v době 

před salským zaledněním pokrýval sálský ledovec celou níţinu ostravko – opavskou. Právě 

studium vegetace hald ukázalo, jak rychle se většina bylinných druhů šíří. V historické 

době ovlivnil vývoj xerotermních druhů člověk, a to jednak vykácením lesních porostů, 

naváţkami apod. (Macoun et al. 1965) Vlivem těţební činnosti dostává krajina ráz kulturní 

stepi, kde se neustále sniţují rostlinné a ţivočišné druhy. Na druhou stranu díky přirozené 

sukcesi na odvalech se do oblasti dostávají i vzácné druhy. (Štýs, 1990) 

 Vedle těchto malých, ale přesto významných lokalit s xerotermní květenou, 

se ve Slezsku vyskytuje několik přirozených lesních porostů. Pro příklad Polanské lesy 

u Odry nebo bukovo – jedlový porost u Hradce v Ţimrovicích. (Macoun et al. 1965) 

 Frýdeckomístecko spadá do obvodu Karpatského oreofytika a mezofytika, 

a to podle fytogeografického členění ČR. V niţších polohách se nachází fytogeografický 

okres Podbeskydská pahorkatina, menší část spadá pod fytogeografickou oblast Ostravská 

pánev. Obě tyto jednotky se vyznačují dubobukovým a bukovým vegetačním stupněm. 

Převaţuje zde zemědělská půda a v lesích převaţují dubohabřiny, dubové bučiny a luţní 

porosty. Potenciálně zde převaţují ostřicové dubohabřiny (Carici pilote – Carpine – tum) 

a lipové dubohabřiny (Tilio – Carpinetum) s druhově pestrým bylinným patrem. V jejich 

bylinném patře najdeme například sasanku hajní (Anemonoides nemorosa), hrachor jarní 

(Lathyrus vernus), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), pitulník ţlutý 

(Galeobdolon luteum), mařinku vonnou (Galium odoratum), zvonek kopřivolistý 

(Campanula trachelium), čarovník paříţský (Cicraea lutetiana), hvězdnatec zubatý 

(Hacquetia epipactis) a jiné.  
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Podmáčené polohy osidlují společenstva dubových bučin (Carici – Quercetum), které mají 

bohatě vyvinuté keřové patro. Zde roste například krušina olšová (Frangula alnus), bez 

černý (Sambucus nigra), ostruţiník srstnatý (Rubus hirtus) a jiné.  

 V luţních lesích podél řek převaţují střemchové jaseniny (Pruno – Fraxinetum), 

ty jsou dnes mnohde zamořeny invazivními druhy jako je křídlatka japonská (Reynoutria 

japonica), křídlatka sachalinská (R. sachalinensis) a netýkavka ţláznatá (Impatiens 

gladulifera). V bylinném patře můţeme najít například pryskyřník kosmatý (Ranunculus 

lanuginosus), prvosenku vyšší (Primula elatior), dymnivku dutou (Corydalis cava), škardu 

bahenní (Crepis paludosa) a přesličku lesní (Equisetum sylvaticum). 

 Jediná lokalita, na které se vyskytují teplomilné druhy, je PP Kamenná u Staříče. 

Zde můţeme najít len ţlutý (Linum flavum), hvozdík kartouzek (Dianthus 

carthusianorum), zvonek klubkatý (Campanula glomerata), mechorost útlovláska 

zprohýbaná (Ditrichum flexicaule).  

  V nivách řek se dosud zachovala společenstva štěrkových náplavů 

(Calamagrostietum pseudophragmitis), velmi vzácně zde najdeme i zbytky slatinišť.  

 Území spadá do 1. – 8. lesního vegetačního stupně. Převládají zde stupně 4. bukový 

a 5. jedlo – bukový. V niţších polohách je rozšířen i 3. Dubo – bukový vegetační stupeň. 

Vyšší stupně jako 6. smrko – bukový, 7. buko – smrkový a vzácně také stupeň 8. smrkový 

najdeme v Západních Beskydech. (Weissmannová et al. 2004) 
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Obrázek 6 – Fytogeografické členění (Weissmannová et al. 2004). 

  – zájmová oblast 
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2.7.2. Ţivočichové 

 Ze zástupců fauny, konkrétně z hmyzích zástupců, je nejběţnější roháček kozlík 

(Dorcus parallelipipedus). Některé druhy drabčíků jsou velmi vzácné, jako Oxytelus 

rugifrons, Carpelimus punctanellus nebo Astenus nobeli, který byl popsán v PP Kamenná 

jako nový druh. Mezi druhy niţších poloh patří ještěrka ţivorodá (Zootoca viviparia). 

Dalším zajímavým biotopem jsou rozsáhlé štěrkové lavice v neregulovaných úsecích 

větších řek, jako jsou Ostravice nebo Morávka, které představují zbytky primárního 

bezlesí. Jejich obyvateli jsou stenotopní druhy brouků, například střevlíkovití Nebria 

picicornis,  Perileptus areolatus, Thalassophilus longicornis a mnoho dalších. V čistých 

okysličených vodách ţije kamomil říční (Ancylus fluviatilis). U potoků a řek je velmi hojný 

strumičník zlatooký (Osmylus fulvicephalus). Dominantní rybou od hor aţ po nejniţší části 

toků je pstruh potoční obecný (Salmo trutta m. fario). Charakteristickým druhem je vranka 

pruhoploutvá (Cottbus poecilopus), ovšem její populace je ohroţena příčnými bariérami 

na tocích. Dalším druhem, který je pro tuto oblast typický, je mihule potoční (Lampetra 

planeri). Na málo zarostlých štěrcích řek normálně hnízdí pisík obecný (Actitis 

hypoleucos). (Weissmannová et al. 2004) 
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3. Biogeografické členění České republiky 

 

 

3.1. Typy biochor  

Antropogenní georeliéf dolů a výsypek 3. vegetačního stupně: 

Tento typ je tvořen celkem 12 segmenty. Největší plochu má v Ostravském 

bioregionu, kde se nachází na 36 km
2
. Reliéf je různorodý, převaţují v něm povrchově 

urovnané, ploché akumulace, z nichţ jen některé vystupují málo nad okolí a často s ním 

pohledově splývají. V méně případech mají tvar stolových hor vysokých aţ 50 m.  

 Potenciální vegetace se bude zřejmě blíţit bikovým doubravám (Luzulo albidae – 

Quercetum petreae), na zahliněných a rekultivovaných plochách vegetaci svazu Carpinion, 

v podmáčených místech olšinám svazu Alnion glutinosae, v zatopených depresích 

vzniknou vodní a mokřadní společenstva zatím neodhadnutelného zařazení. Současnou 

vegetaci tvoří různé typy zablokovaných sukcesních stádií, například porosty s břízou 

(Betula pendula), nelesní vegetace s třtinou křovištní (Calamagrostis epigeios) a podobně. 

  

Další typy biochor nacházející se na Ostravsku: 

 Typy biochor 3. vegetačního stupně: 

– Rozřezané plošiny na spraších. 

–  Rozřezané plošiny na drobách. 

– Uţší převáţně hlinité nivy. 

– Plošiny na spraších. 

– Vlhké plošiny na kyselých horninách. 

 Typy biochor 4. vegetačního stupně: 

– Široké kamenité nivy. (Culek et al. 2005) 
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4. Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

 

 ÚSES je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, ale přírodě 

blízkých ekosystémů, které udrţují přírodní rovnováhu. ÚSES je účinný nástroj pro aktivní 

ochranu přírody. Vymezuje se v plánu systému ekologické stability a je jedním z limitů 

vyuţití daného území při provádění pozemkových úprav, zpracování územně plánovací 

dokumentace, vodohospodářských, lesnických a jiných dokumentů. Vytváření ÚSES 

probíhá podle § 4 odst. 1) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů a je veřejným zájmem, na kterém se podílí vlastníci pozemků, obce 

i stát. Cílem ÚSES je především vytvoření sítě relativně ekologicky stabilních území, které 

budou ovlivňovat příznivě okolní, ekologicky méně stabilní území, zachování 

nebo podpoření rozmanitosti původních biologických druhů a jejich společenstev. 

 (
1
www.mzp.cz, 2011) 

 Jedním z teoretických pilířů koncepce ÚSES je teorie ostrovní biogeografie. Závěry 

studií prováděných na ostrovech a souostrovích v mořích, týkající se kolonizace ostrovů 

novými druhy, jejich vymírání, druhové diverzity, v důsledku izolace, rozdílné velikosti 

ostrovů a dalších charakteristik, byly analogicky přeneseny do našich krajin, 

kde ekologicky hodnotnější ekosystémy jsou chápány jako „ostrovy“ a „moře“ představuje 

matrix ekologicky labilních ekosystémů, například orná půda. Základní hypotézu můţeme 

formulovat pomocí čtyř bodů:  

1. Počet druhů na ostrově se časem ustaluje na úrovni, která je výsledkem dynamiky 

druhového bohatství, kdy některé druhy na ostrově migrují a jiné vymírají.   

2. Velké ostrovy mají většinou větší druhové bohatství neţ ostrovy malé. 

Při překročení minimální velikosti ostrova se na něm nemůţe ustavit druhově 

vyrovnané společenstvo, tuto minimální velikost lze odhadnout.  

3. Druhové bohatství obvykle klesá s rostoucí vzdáleností nejbliţšího ostrova. 

4. Druhové bohatství území, které bylo ekologicky součástí přírodního kontinua, 

se přeměnou v malý izolovaný ostrov zákonitě sníţí.  
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ÚSES je členěn do tří hierarchických úrovní, lokální, regionální a nadregionální. 

Ty na sebe dále navazují, stávají se součástí ekologické sítě vyššího významu, EECONET 

(European Ecological Network). Z hlediska přímého vlivu na krajinu je nejvýznamnější 

úrovní lokální ÚSES, který je sloţen z poměrně husté sítě skladebných prvků. Úroveň 

vymezení ÚSES je představována různým stupněm dokumentace generelem počínaje, 

přes plán aţ po projekt.  

Nadregionální ÚSES, který je doplněn o zóny zvýšené péče o krajinu, představuje 

skladebné kameny mezinárodní ekologické sítě EECONET na území ČR. Zóny zvýšené 

péče o krajinu představují plošně nejvýznamnější součást této sítě. Tyto zóny jsou 

reprezentovány nejčastěji mozaikami zemědělských i jiných krajin. (Sklenička, 2003) 

 Operativní řešení péče o krajinu je jen jedním z předpokladů přechodu společenstva 

k udrţitelnému rozvoji. Důleţitá je přitom biologická diverzita. Vysoká biodiverzita je 

předpokladem pro intenzivní, ale polyfunkční vyuţitelnost krajiny a pro vysokou úroveň 

ţivotního prostředí. (Löw et al. 1995) 

 

4.1. Skladebné prvky ÚSES 

 

4.1.1. Biocentrum  

 Biocentrum je základní skladebný prvek, který svou velikostí a stavem 

ekologických podmínek umoţňuje trvalou existenci cílových druhů a společenstev 

přirozeného genofondu krajiny.  

 Kritériem reprezentativnosti je klíčové rozlišení biocenter na reprezentativní, 

kde převaţují ekosystémy charakteristické pro danou biogeografickou jednotku a biocentra 

unikátní. Ty zahrnují výjimečné, netypické ekosystémy, jejichţ vznik a existence jsou 

rozlišovány trvalými ekologickými podmínkami, které nejsou charakteristické pro danou 

biogeografickou jednotku.  

 Kontaktní biocentra jsou vymezována v místech střetu dvou nebo více 

biogeografických jednotek. Biocentra vloţená se umisťují do sloţených biokoridorů kvůli 

dodrţení maximální přípustné délky spojení mezi biocentry.  
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Centrální biocentra jsou umístěna především v centrální části dané biogeografické jednotky 

a jejich druhové sloţení jednotku reprezentuje. (Sklenička, 2003) 

4.1.2. Biokoridor  

 Biokoridor je základní skladebnou částí ÚSES. Propojuje biocentra a umoţňuje tak 

především migraci organismů. Svými prostorovými charakteristikami nemusí biokoridor 

zajišťovat trvalé existenční podmínky pro organismy. Biokoridory umoţňují další procesy, 

jako jsou kolonizace nebo rekolonizace, pohyb druhů v rámci jejich denní aktivity. Jsou 

také významné u dálkových migrantů, kteří poţadují rychlou orientaci v terénu 

a přechodná útočiště na počátku tahu. Dále pozitivně působí na labilní ekosystémy, zvyšují 

prostupnost krajiny a také zvyšují její estetickou hodnotu. (Sklenička, 2003) 

4.1.3. Interakční prvek 

 Interakční prvky jsou třetím skladebným prvkem ÚSES. Umoţňují pozitivní 

působení ekologicky relativně stabilnějších krajinných prvků na okolní relativně labilnější 

krajinu. Na rozdíl od biocenter a biokoridorů neplatí nutně podmínka propojení v systému 

s ostatními elementy. Nejčastěji se uplatňují jako liniové krajinné elementy typu mezí, 

dřevinný doprovod cest, vodních toků apod., stejně jako plošné prvky typu extenzivních 

sadů, luk a pastvin, mokřadů. (Sklenička, 2003) 

4.1.4. ÚSES v dobývacím prostoru Staříč 

Dobývací prostor Staříč zahrnuje katastrální území Staříč, Fryčovice, Chlebovice, 

Sviadnov, Ţabeň, Rychaltice, Brušperk, Lískovec, Frýdek, Lysůvky, Paskov a Palkovice.  

 Na základě analýzy aktuálního stavu  krajiny a stability jednotlivých přírodních 

segmentů byl v listopadu 1997 zpracován Územní systém ekologické stability pro okres 

Frýdek – Místek, v příloze č. 1 je mapa s vyznačenými prvky ÚSES. Zpracovatelem byla 

firma Ekoservis Jeseníky, RNDr. L. Bureš, Mgr. Z. Burešová. 

Prvky ÚSES v řešeném území jsou:  

 Nadregionální biocentrum:  

- poř. č. 97, Hukvaldy – bučiny, smrčina. 
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 Nadregionální biokoridor: 

- poř. č. K101, řeka Ostravice- břehové porosty, louky, zatravněné plochy, 

bučiny, smrčiny. 

 Regionální biocentrum:  

- poř. č. 1970, Staříč – luţní les. 

 Lokální biocentrum: 

- poř. č. 144, Valcha – olšina s topolem, levý břeh řeky Ostravice, 

- poř. č. 145, Hranečník – doubrava s habrem, lípou, buky, rybník s přilehlou 

loukou, 

- poř. č. 146, Paskovský les – smíšené listnato - jehličnaté porosty. 

 Lokální biokoridor:  

- poř. č. 114, Niklová – převaţuje smrčina, kolem vodního toku vrby, jasany, 

olše. (Makohuzová, 2000) 

 

 

4.2. Významný krajinný prvek (VKP) 

 

 VKP je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která 

utváří její typický vzhled nebo přispívá k udrţení její stability. VKP jsou například lesy, 

rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou to jiné části krajiny, které 

registruje příslušný orgán ochrany přírody jako VKP, zejména mokřady, stepní trávníky, 

remízky, meze, trvalé travní porosty, naleziště nerostů a zkameněliny, umělé i přirozené 

skalní útvary, výchozy a odkryvy. Také to mohou být cenné plochy porostů, sídelních 

útvarů, včetně historických zahrad a parků. VKP jsou chráněny před poškozováním 

a ničením. K zásahům, které by mohly vést k jejich poškození, zničení nebo ohroţení 

či oslabení jejich ekologicko – stabilizační funkce, je třeba závazné stanovisko orgánů 

ochrany přírody. ( 
2 
www.mzp.cz, 2011) 
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4.3. Chráněná území okresu Frýdek – Místek  

 

V Západních Beskydech se zachovaly nejcennější zbytky přirozených lesů 

v regionu, které jsou dnes zahrnuty do maloplošných chráněných území. 

K nejvýznamnějším z nich patří NPR Čantoria, NPR Kněhyně – Čertův mlýn, NPR 

Mazák, NPR Mionší a NPR Salajka. V Podbeskydské pahorkatině se zachovalo jen málo 

přirozených lesů.   

Nejstarším chráněným územím v okrese je národní přírodní rezervace Mionší, 

jehoţ ochrana byla vyhlášena v roce 1933, a to pro ochranu buko – jedlových porostů 

pralesního charakteru. 

 V 70. a 80. letech byly zřízeny národní přírodní rezervace Čantoria ve Slezských 

Beskydech a přírodní rezervace Bukovec, kde je příčinou ochrany rašeliništní květena 

středních poloh. (Weissmannová et al. 2004)   

4.3.1. Přírodní památka Kamenná – Staříč  

 Tato přírodní památka se nachází v katastrálním území Staříč o výměře 2,83 ha. 

Byla vyhlášena v roce 1990.  

 Přírodní památka je tvořena výrazným vrchem Kamenná, který je tvořen menší 

příkrovovou šupinou slezské jednotky uvnitř jednotky podslezské. Centrem chráněného 

území probíhá západovýchodním směrem pásmo těšínských vápenců, jejichţ mohutné 

lavice leţí jak v kalovém, tak i v jemně i hrubě detritickém vývoji. Na okrajích 

se nacházejí hnědé půdy, v bývalých těţebních prostorech rendzina typická a pararendzina 

typická.  

 V subxerotermních travinných porostech kvetou hořec brvitý (Gentianopsis 

ciliata), voskovka menší (Cerinthe minor), bradáček vejčitý (Listera ovata) a lilie 

zlatohlávek (Lilium mahagon). Tato stepní enkláva je nejsevernější lokalitou teplomilného 

prvku s výskytem lnu ţlutého (Linum flavum) na severovýchodní Moravě. Na pár místech 

roste také nepůvodní hořec ţlutý (Gentiana lutea). 

 Ze zoologického hlediska tato lokalita není dostatečně prozkoumána. Průzkum 

měkkýšů potvrdil výskyt teplomilných druhů, např. trojzubka stepní (Chondrula tridens), 

suchomilka panonská (Candidula soosiana).  
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Výsledky inventarizace ploštic ukazují PP Kamenná jako jedinou lokalitu na severní 

Moravě s výskytem některých teplomilných druhů Phymata crassipes, Platyplax salviae. 

Popsán zde byl jediný druh drabčíka Astenus nohem. Daří se zde také ještěrce obecné 

(Laceta agilis). (Weissmannová et al. 2004) 

 

Obrázek 7 – PP Kamenná (Konečná, 2011). 

 

 
Obrázek 8 – vrchol Kamenná (Konečná, 2011). 
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5. Osídlení okresu Frýdek – Místek  

Přírodní lesy s bukem, jedlí a smrkem jako souvislé komplexy se dochovaly aţ 

do 16. století v Beskydech. Zánik posledních rozsáhlých přírodních lesů v regionu přinesla 

valašská kolonizace v 15. – 17. století a přesun obyvatelstva z údolí na hřbety a úbočí hor. 

Pralesovité porosty byly nejvíce ničeny salašnictvím. Po jeho ústupu v 70. letech 19. století 

se začaly zpustlé pastviny zalesňovat. Na přelomu 18. a 19. století  

se na Frýdecko – Místecku začalo zavádět řízené lesní hospodářství, které preferovalo 

obnovu lesa holou sečí s následnou výsadbou především smrku. Na mnoha místech 

v Západních Beskydech se pouţívaly aţ do přelomu 19. a 20. století takzvané clonné 

a toulavé seče, čímţ se opět rozvíjely smíšené porosty s vysokým podílem jedle a buku.  

 Ve druhé polovině 19. století nastala nerovnoměrná industrializace území. 

Průmyslovým centrem v okresu se stává Třinec, Lískovec. Rozvoj průmyslu způsobil řadu 

migrací obyvatelstva, především odchod mladých lidí z hor do měst, coţ znamenalo 

vylidnění některých vesnic v oblasti Moravskoslezských Beskyd a naopak rozšíření vesnic 

v blízkosti průmyslových oblastí, jako jsou Paskov, Vratimov.  

 Období do roku 1989 ovlivnilo krajinu především rozšiřováním průmyslové 

základny okresu. S tím byla spojena bytová zástavba, coţ znamenalo stálý nárůst 

obyvatelstva.  

 Etapa po roce 1989 je poznamenána celkovou restrukturalizací nejen průmyslu, 

ukončení těţby uhlí, ale celého hospodářství regionu. (Weissmannová et al. 2004) 

 Oblast správního obvodu Frýdek – Místek, kam spadá i obec Staříč, je poměrně 

bohatá na kulturní a přírodní památky. Najdeme zde rozsáhlá chráněná území, přírodní 

rezervace, rozšiřující se cyklostezky i naučné stezky, památky lidové kultury atd. Celé 

území má velmi dobrou dopravní dostupnost. I přes velkou rozlohu orných půd zaujímá 

zemědělství jako zaměstnání místních obyvatel velmi malé procento proti průměru České 

republiky. (Kajanová, 2010) 
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5.1. Staříč 

Obec Staříč patří k obcím s volnějším půdorysem, tzv. ves řadová. Tyto vsi 

se vyznačují usedlostmi seřazenými volně podél cesty nebo potoka.  

(Saktorová, 2009) 

 Obec Staříč, v dnešní době hornická obec, byla dříve obcí zemědělskou. Území 

katastru je členité a je tvořeno předhůřím Beskyd. Katastrálně obec sousedí s městy Frýdek 

– Místek a Brušperk a obcemi Fryčovice, Paskov, Sviadnov a Ţabeň. Obec má výměru 

1 896 ha a ţije v ní kolem 1 900 obyvatel. 

 Obec je dosaţitelná jak po silnici, tak i po ţeleznici. V příloze č. 2 je zobrazena 

ortofotomapa obce. (www.obec-staric.cz, 2009) 

V obci se nachází kamenný lom a pískovna. Obec patří k povodí Olešná 

a Ondřejnice a protékají jí potoky Staříčský, Vodičná, Řepník, v němţ je ověřen výskyt 

čolků, Biskupec, Košice, Důlek, Kočbach, Křibec, Poducný, Hlubočná a Táborník 

a rybníky Sudrův, Markův a Kublův. (www.tourism.cz, 2003) 

 Památné stromy jsou v obci dva. Dub letní (Quercus robur) za domem čp. 114 

a lípa malolistá (Tilia cordata) u domu čp. 134 poblíţ kostela. (Makohuzová, 2000) 

5.1.1. Historie obce 

První zachovaná zmínka o obci pochází z roku 1258, první nálezy však z roku 

1906. Původ názvu Staříč odvozuje prof. Vincenc Prasek od osoby jménem Stařek 

nebo Stařík. První zmínka o škole je z roku 1582, v roce 1877 byla postavena nová budova 

školy. V obci byla roku 1890 postavena také hasičská zbrojnice a byl zaloţen sbor hasičů. 

Prvopočátek těţby černého uhlí se datuje roku 1901 – 1902, kdy byly provedeny 

průzkumné vrty francouzským podnikatelem Chanovem. (www.obec-staric.cz, 2009) 

 

                   

 

 

 

 

 



Petra Konečná:         Hornická činnost OKD, a.s Dolu Paskov v.o.j. a její vliv na krajinný systém obce Staříč 

2011  27 

 

 Obecní znak:  

 

Obrázek 9 – obecní znak obce Staříč (www.regionbeskydy.cz, 2007). 

 

 

Obrázek 10 – Historická mapa do roku 1850, měřítko 1:70 000 

(Saktorová, 2009). 
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Obrázek 11 – Staříč (Konečná, 2011). 

 

 

Obrázek 12 – kostel Nalezení sv. Kříţe, Staříč (Konečná, 2011). 
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6. Ostravsko – karvinský revír (OKR) 

OKR zabírá asi 6% jiţní části hornoslezské uhelné pánve a rozkládá se zhruba mezi 

městy Ostravou a Českým Těšínem, na jih zasahuje aţ k Frenštátu.  

 V důsledku mnoţství vytěţeného uhlí a kamene v OKR se mění i povrch, 

a to především negativně. Jedná se o poklesy nebo odvaly, v úrovni terénu o nádrţe 

pro ukládání hlušin a dočišťovací systémy odpadních vod. Základním prvkem poklesu je 

poklesová kotlina, která se většinou negativně neprojeví. Jinak je tomu v místech s vyšší 

hladinou spodní vody, kdy jsou tato poklesová místa zamokřena a dále také v zastavěných 

místech, kde se poklesy mohou negativně projevit na lidských stavbách. (Štýs, 1990) 

Hloubka poklesů, které dávají vzniknout zejména zvodněným depresím, se různí 

v závislosti na mocnosti těţených vrstev produktivního karbonu. Tato mocnost 

je v ostravské části menší, poklesy se tedy pohybují do 10 m hloubky. Ve mnou 

sledovaném území poklesy nepřesahují 1,5 m. (Filipová, 2004) 

 Reliéf výrazně mění i nasypání odvalů hlušin. Změna se nevyhýbá ani půdám, 

jako degradace, intoxikace, devastace, neplodnost a další. (Štýs, 1990) 

 

 

6.1. OKD a.s Důl Paskov 

 OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těţí jej v jiţní části 

Hornoslezské uhelné pánve – v OKR, v hlubinných dolech. OKD vyhledává, těţí, upravuje 

a zušlechťuje černé uhlí s nízkým obsahem síry a dalších příměsí a následně je prodává. 

Takové uhlí je vhodné jako palivo, pro koksování, v chemickém průmyslu a dalších 

odvětví.  

 V činnosti je momentálně 5 dolů a roční produkce dělá přibliţně 11 miliónu t. 

( 
1 
www.okd.cz, 2011) 

6.1.1. Důl Paskov 

 Důl Paskov vznikl sloučením závodů Staříč a Paskov. Oba závody mají celkem 

krátkou historii. Výstavba objektu závodu Paskov začala v roce 1960, závod Staříč se začal 

stavět v roce 1962.  
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U obou závodů šlo o doly s vysokým stupněm ohroţení vodou a plynem. Na dole Paskov 

se začalo těţit roku 1966 a na dole Staříč roku 1971. Sloučení těchto dvou samostatných 

dolů v jeden důl nastalo v roce 1994.  

Důl Paskov se nachází asi 20 km jiţně od Ostravy. Jeho produkci zaujímá převáţně 

kvalitní koksovatelné uhlí. V současné době tvoří Důl Paskov pouze závod Staříč. Je to 

jediný činný důl v ostravské části revíru. Produkce za rok 2009 byla přibliţně 743 000 t, 

rozloha důlního pole činí asi 40 km
2
. 

 Největší hloubku vykazuje jáma v lokalitě Staříč, a to 1155 m, její ústí se nachází 

v nadmořské výšce 305 m a dosahuje 850 m pod úroveň mořské hladiny.  

( 
2 
www.okd.cz, 2011) 

 Pro hospodárnější těţbu byl dobývací prostor rozdělen na 3 části, a to na závod 

Staříč I ve Sviadnově, závod Staříč II ve Staříči a závod Staříč III v Chlebovicích 

s pomocným závodem Staříč IV v Rychalticích. (www.zdarbuh.cz, 2009) 

 Při raţení převaţuje klasická technologie, která vyuţívá trhací práce. Vrtacími vozy 

a hydraulickými nakladači je řešeno nakládání a vrtání. Pro dobývání se pouţívají uhelné 

pluhy a individuální hydraulické výztuţe. ( 
2 
www.okd.cz, 2011) 

 Sloţkou, která je jedním z produktů těţby, jsou hlušiny. Karbonské hlušiny, 

které jsou vytěţeny z dolu a podléhají procesu zvětrávání, můţeme povaţovat 

za významný faktor ovlivňující více sloţek ţivotního prostředí. Z geologického hlediska 

jsou hlušiny tvořeny převáţně prachovci (70%), pískovci (20%) a jílovci (10%).  

(Makohuzová, 2000) 

 

 

6.2. Význam uhlí 

Uhlí je v mnoha zemích jedním z nejvýznamnějších fosilních paliv, často 

označován jako tzv. hořlavý kámen či černé zlato. Jedná se o horninu biologického 

původu. Odborníci říkají, ţe jde o pevný kaustobiolit, coţ je nerostné palivo v tuhém 

skupenství, které vzniklo nahromaděním odumřelých rostlinných zbytků a zbytků niţších 

ţivočichů usazujících se v baţinách. 

 Uhlí se skládá z uhlíku a z dalších příměsí. Podle způsobu vzniku, stáří, energetické 

vydatnosti a sloţení rozlišujeme několik základních druhů uhlí. 
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 Tuto nenahraditelnou surovinu vyuţíval příleţitostně jako zdroj tepla uţ pravěký 

člověk. Opravdový význam pro civilizaci se ukázal aţ během průmyslové revoluce v druhé 

polovině 18. století po vynálezu parního stroje, kdy se uhlí stalo základním palivem 

i pohonnou hmotou. 

 Dodnes je uhlí nejvýznamnějším palivem a jedním z nejvýznamnějších zdrojů 

elektrické energie. V České Republice se z uhlí získává asi polovina veškeré vyrobené 

elektřiny.  

 I navzdory tomu, ţe v nedávné době bylo uhlí zatracováno, jeho energetický 

význam roste. Zásoby uhlí se odhadují na 200 aţ 300 let.  

Vedlejším produktem při těţbě uhlí nejen v OKR je metan. Tento plyn má stále 

větší význam jako čisté a výhřevné palivo. ( 
3 
www.okd.cz, 2011) 

 

 

6.3. Hlubinná těţba 

 Těţba uhlí 

 Hluboce uloţené uhelné sloje se dobývají několika způsoby. K nejstarším z těchto 

způsobů patří komorování. Uhlí se dobývá v komorách v předem stanoveném pořadí. 

Těţba touto metodou se provádí ve slabších slojích na plnou mocnost, dále 

v hnědouhelných slojích většinou v lávkách. Progresivnějším způsobem je stěnování. To 

má oproti komorování řadu výhod, tudíţ se stalo i ve světě hojně rozšířenou dobývací 

metodou. Stěnování dělíme na 3 základní metody, a to na stěnování směrné, dovrchní 

a úpadní. Všechny tyto 3 metody lze kombinovat s dobýváním na řízený zával, 

s dobýváním se základkou, dobýváním do pole nebo z pole.  

 Zvolená dobývací metoda nám ovlivňuje změny vznikající báňskou činností 

na povrchu dobývacího prostoru. Při komorování po vytěţení uhlí v komoře a propadu 

stropu vznikají na povrchu většinou nálevkovité propadliny. Při stěnování v lávkách nebo 

při stěnování na celou mocnost sloje bez základky dochází ke vzniku poklesových kotlin. 

Jejich hloubka odpovídá mocnosti těţené sloje. Při stěnování se základkou jsou na povrchu 

poklesy méně intenzivní a jsou závislé na druhu pouţitého základkového materiálu 

a technologii zakládacích prací. (Štýs, 1990) 
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 Dobývání černého uhlí na OKD a.s. Důl Paskov v dobývacím prostoru Staříč 

se provádí dobývací metodou směrné stěnování na řízený zával. Při směrném dobývání 

na zával je postup porubu téměř výhradně orientován z pole, tzn., ţe před zahájením 

dobývacích prací jsou vyraţeny porubní chodby. K rozpojování uhelného pilíře 

se pouţívají pluhy. Nakládání rozvolněného uhlí v porubech na hřeblové dopravníky je 

plně mechanizováno. Zajišťování vydobytého prostoru se provádí buď pomocí 

mechanizované výztuţe, nebo pomocí individuální hydraulické výztuţe. Likvidace 

vydobytého prostoru se provádí řízeným zavalováním. (Makohuzová, 2000) 

 Po vytěţení části uhelné sloje se zvýší napětí v okolí, po určitém čase překročí mez 

pevnosti hornin při přetrvávající těţbě. Jednotlivé části hornin se lámou a vyplňují 

vyrubaný prostor. Oblast, která dosahuje mocnosti dobývané sloje v černouhelných 

revírech 3 aţ 5 násobku její výšky a v hnědouhelných revírech aţ 8 násobku, se označuje 

jako pásmo zavalování. Pásmo zalamování vzniká, kdyţ se jednotlivé horninové vrstvy 

prohýbají a nepravidelně praskají, bloky hornin klesají do vyrubaného prostoru. Trhliny 

a spáry se po určité době uzavřou. Mocnost pásma zalamování dosahuje 2 aţ 4 násobku 

pásma závalu. Nad pásmem zavalování se nachází pásmo průhybu nadloţních vrstev. 

Přesnou hranici mezi pásmy zalamování a průhybů nadloţních vrstev nemůţeme určit, 

protoţe do sebe zvolna přecházejí.  

 Čím je dobývaná sloj hlubší, tím jsou deformace na povrchu menší a pozvolnější. 

Povrch pokládáme za uklidněný, pokud se během měsíce nebo 2 měřeními zjistí pokles 

menší neţ 1cm. V černouhelných revírech trvá tento proces při dobývání jedné sloje asi 

3 aţ 5 let, v hnědouhelných revírech je tomu 1 aţ 2 roky. (Štýs, 1990) 

 

 

6.4. Vliv hornické činnosti na krajinu a obyvatelstvo 

 

6.4.1. Devastace přírodního prostředí 

 V důsledku důlní činnosti se ráz krajiny mění rychleji, neţ by tomu bylo 

u přirozeného vývoje. Základním prvkem projevu poklesu je poklesová kotlina.  
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V případě, kdy její rozsah zasahuje území mírně pahorkovité, její obvod lze změřit pouze 

z rozdílů výšek před poklesem a po poklesu. Negativní důsledky se obvykle neprojeví. Tak 

je tomu například v důlním poli Staříč. V příloze č. 3 je znázorněna oblast k.ú. Staříč 

s poklesy v cm. Oproti tomu u poklesů v aluviích řek, Olše, Odra, Ostravice a Lučina a 

všech jejích přítoků, dochází i při mírnějších poklesech k zamokření terénu a výskytu 

zvodnělé bezodtokové kotliny. (Štýs, 1990) 

 K zarovnání povrchu planací dochází při vyrovnávání přirozených terénních 

nerovností odpadem z těţby. Zarovnaný terén nepůsobí v krajině jako degradační prvek, 

ale svým obsahem se můţe stát ekologickou zátěţí. (Havrlant, 1998) 

 Sekundárním biologickým negativním vlivem souvisejícím s těţbou je vytváření 

prostoru pro ruderální druhy rostlin, u nás rostliny zavlečené, které mají podstatně širší 

ekologickou amplitudu. (Makohuzová, 2000) 

 Vývoj Ostravsko – karvinské oblasti je díky těţbě uhlí poznamenán řadou 

negativních jevů způsobených ţivelností a rychlostí růstu průmyslových oblastí. Problém 

násobí ještě dědické právo, díky kterému se v minulosti rozdělovala půda sourozencům. 

Díky tomu se ze zemědělských a lesních ploch staly drobné kousky s rozptýlenou 

zástavbou. Souvislejší zemědělské pozemky zůstaly pouze na bývalých panstvích, 

aluviálních nivách řek, souvislejší lesní porosty zůstaly zachovány v pásmu čelní náporové 

morény. (Štýs, 1990) 

Jedním z významných negativ průmyslové a hornické činnosti je zábor lesního 

půdního fondu a zemědělského půdního fondu pro areály, odvaly, kalové nádrţe, vedení 

inţenýrských sítí a další související stavby. Tyto negativní vlivy na ţivotní prostředí jsou 

postupně zahlazovány asanačně rekultivačními stavbami. Ovšem projevy hornické činnosti 

jsou v některých částech obce velmi výrazné. Ve  většině z nich jde o poškození vyţadující 

běţnou, případně zvýšenou údrţbu. Poškození, které vyţaduje odborné posouzení, je 

zřejmé na kostele Nalezení sv. Kříţe v centru obce. Další zřetelná poškození jsou 

na komunikaci III/4845 vedoucí středem obce, na mostních objektech vedoucích 

k rodinným domům. (Pastrňák, 2000) 

6.4.2. Vznik nových společenstev vlivem hornické činnosti 

Kromě změny vzhledu krajiny mají zvodnělé poklesy významný vliv na utváření 

nových společenstev, jako jsou mokřady.  
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Mokřady jsou obecně velmi významné ekosystémy, které stabilizují krajinu, pozitivně 

ovlivňují její vodní reţim, koloběh ţivin a biodiverzitu. Právě hlubinná těţba můţe vést 

k vytvoření biotopů, které jsou osidlovány vlhkomilnou aţ vodní flórou a faunou s druhy, 

které se často řadí mezi vzácné nebo ohroţené. Z hlediska legislativy České republiky 

(zákon 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny) často náleţí k druhům zvláště 

chráněným. Paradoxně tak mohou vznikat ekosystémy, které mají vyšší ekologickou 

hodnotu neţ ekosystémy původní. Toto je zásadní zejména pro krajinu antropicky 

pozměněnou, která je ekologicky poněkud labilní a méně druhově různorodá. Nově 

vznikající mokřady mají v této krajině význam jako kostra ekologické stability a vytváří 

základ pro ÚSES. (Filipová, 2004) 

6.4.3. Vliv hornické činnosti na obyvatelstvo obce Staříč 

 Obyvatelstvo v dobývacím prostoru Staříč není tak výrazně ovlivněno 

jako obyvatelstvo v Karvinském revíru. Zdravotní stav je posuzován z hlediska mnoha 

ukazatelů, jako ukazatelů nemocnosti, úmrtnosti, z údajů o ţivotním stylu, rizikových 

faktorech atd. Samotný vliv ŢP na zdraví jedince se odhaduje na 20 – 30 %. 

 Faktory, které mohou působit na obyvatelstvo:  

- hluk z dopravy – v obci se neočekává zvýšený provoz nákladní automobilové 

dopravy, která by zásadně zvyšovala zátěţ, 

- hluk z technologie – zdroje hluku v obci jsou v obestavěném prostoru nebo mimo 

obydlené části obce a jsou tvořeny převáţně kompresory a ventilátory, 

- vibrace z technologie – riziko vibrací působí na důlní zaměstnance, vliv na ţivotní 

prostředí nepřekračuje normy stanovené pro obytné oblasti,  

- ovzduší – za předpokladu dodrţení stanovených limitů emisí středních zdrojů 

nedojde k zhoršení stavu, 

- vliv metanu a jeho emise z podzemí – v dobývacím prostoru Staříč hrozí nebezpečí 

při uzavírání důlních prostor a následné vytlačování metanu na povrch, mnoţství 

metanu ve vzduchu nepředstavuje problém,  

- zásobování pitnou vodou – obyvatelstvo je zásobováno pitnou vodou z centrálního 

systému zásobování a z individuálních zdrojů (studní),  

- stav kanalizace – obec má vybudovanou veřejnou kanalizaci, 
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- odpady – odpady z těţby, hlušiny, jsou ukládány na odvaly Stráţnice, Oprechtice 

a odval „D“,  

- půda – přítomnost dobývacího prostoru nezpůsobuje kontaminaci půdy, 

kontaminace hrozí pouze v areálech důlních lokalit. (Makohuzová, 2000) 

6.5. Rekultivace 

 Rekultivace v OKR má zaměření na účely zemědělské, lesnické, vodohospodářské, 

které byly zabezpečované formou technických a biotechnických rekultivací. 

 Zemědělská rekultivace se v OKR zabývá úpravou pozemků tak, aby se po jejich 

dokončení mohly pozemky vyuţívat jako zemědělská půda. Biotechnická rekultivace 

je obvykle 5letá, zahrnuje specificky řešené agrotechnické zásahy včetně minerálního 

a organického hnojení, a to tak, aby bylo dosaţeno předpokládané úrodnosti pozemku. 

Po ukončení rekultivace se pozemek předává konečnému uţivateli.  

 Lesnická rekultivace pozemků, které jsou dotčeny poklesy, při kterých nedojde 

k zvýšení hladiny podzemní vody, která by pro rostlinstvo znamenala úhyn, se provádí 

jako při běţném zalesňování, a to nejen ve výběru sazenic, ale i ve způsobu výsadby. 

Při zalesňování odvalů hlušin vyţaduje specifický výběr druhu a jakosti sazenic a jejich 

způsobu výsadby. Následuje ošetřování sazenic a opětovné vysazování míst po uhynulých 

sazenicích. V extrémních podmínkách dochází k nahrazování 30 aţ 40 % uhynulých 

sazenic.  

 Vysázené porosty musí splňovat několik podmínek k převzetí. Tyto podmínky jsou: 

- zapojení porostu, 

- přebíraný pozemek je ve správě OKR a je veden jako lesní půda, 

- hranice pozemku jsou v terénu stabilizovány, 

- stabilizace hranic bude vyznačena v katastrálním, popřípadě dílčím geometrickém 

celku. 

 

Vodohospodářská rekultivace v místě zvodnělé poklesové kotliny předpokládá 

technickou úpravu břehů a následně jejich biologické oţivení vysazením břehových 

porostů nebo zabezpečením vodního reţimu vybudováním vhodného přítoku a odtoku vod. 

Tuto vodní nádrţ lze vyuţívat pro sportovní rybaření, pro jiný druh rekreace nebo jako 

víceúčelový vodní zdroj.  
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 Ostatní neuvedené způsoby rekultivace spočívají ve výsadbě zelených pásů 

v pásmech hygienické ochrany, ve výsadbě parkových lesů, drobných parkových 

a sadových úprav nebo ozelenění na plochách po demolicích. (Štýs, 1990) 

 

6.5.1. Biotechnická rekultivace v OKR 

 Asanační a rekultivační práce jsou konečnou fází hornické činnosti, kterou 

se narušený půdní fond vrací k vyuţitelné funkci. Tyto práce mají v OKR specifický 

charakter, liší se nejen mezi jednotlivými sektory ale i mezi jednotlivými revíry uhelné 

těţby. Specifický charakter získávají díky tomu, ţe dotčené plochy na povrchu jsou 

pod vlivem dolování opakovaně, někdy i několikrát za sebou v časovém úseku i jedné 

desítky let.  

 Díky zákonu č. 41/1957 Sb., o vyuţití nerostného bohatství přistoupilo generální 

ředitelství koncernu OKD k pravidelnému zpracování generelů asanačně rekultivačních 

prací. (Štýs, 1990) Při tvorbě zákona se v 50. letech vycházelo ze dvou základních 

předpokladů: 1. loţiska nerostných surovin byla národním bohatstvím a majetkem 

socialistického státu, 2. loţiska nerostných surovin jako energetický zdroj jsou 

nevyčerpatelné. Nejspíš díky tomuto zákon obsahoval jen minimum právních nástrojů na 

zmírnění negativních následků těţby na ţivotní prostředí. Rekultivace byla právně ošetřena 

aţ roku 1988, a to zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství. Tento 

zákon inovoval problematiku sanačních opatření a vycházel z velké části ze zákona 

č. 41/1957 Sb. 

 Zákon č. 44/1988 Sb., byl novelován nejdřív zákonem č. 541/1991 Sb., 

který umoţňuje těţbu i jiným neţ státním podnikům. Poté následovala novela 

č. 10/1993 Sb., která legislativně zahrnuje úhradu z dobývacích prostorů a vydobytých 

vyhrazených i nevyhrazených nerostů. Dále to byla novela č. 168/1993 Sb., kde se objevili 

nástroje na ochranu ţivotního prostředí. Těţební organizace tímto mají povinnost provádět 

rekultivace území zasaţeného těţbou a vytvářet finanční rezervy na důlní škody, sanace 

a rekultivace pozemků dotčených těţbou. Orgány ochrany přírody zde figurují pouze jako 

dozorující a poradní instituce. (Bernard, 2005.) 

 

 



Petra Konečná:         Hornická činnost OKD, a.s Dolu Paskov v.o.j. a její vliv na krajinný systém obce Staříč 

2011  37 

7. Aktivní pohyby terénu bez vlivu hornické činnosti 

 Vlivy sesuvných polí a jejich aktivace díky vysokým přívalovým dešťům jsou 

v naší republice známé od nepaměti.  

Před rokem 1997 bylo na území okresu Frýdek – Místek evidováno 443 sesuvů. 

Extrémní červencové sráţky v roce 1997 aktivovaly staré, jiţ stabilizované sesuvy, 

urychlily průběh sesuvů a vedly ke vzniku nových svahových deformací. Samotné 

sesouvání poškodilo či poničilo řadu budov, silnic, elektrických vedení, vodovody 

i plynovody. Po roce 1997 bylo na Frýdeckomístecku evidováno 43 sesuvných území, 

z nichţ bylo 16 klasifikováno do III. kategorie (vysoké riziko), coţ umoţňuje vyuţití 

vládních dotací na nápravu vzniklých škod. Výskyt sesuvných území je vyšší neţ 

v Beskydech, a to díky geologickému podkladu, který tvoří flyš. (Bubík et al. 2004)  

Na katastrálním území obce Staříč byly zjištěny poklesy, pohyby svahů nejen 

na stavebních objektech, ale i na svazích, zemědělských plochách. Česká geologická 

sluţba zkoumala stabilitu svahu v lokalitě Kamenná, a to v roce 2004, 2007 a 2009. Byly 

zde prokázány sesuvy a poškození na nejméně pěti objektech a na silnici. Podrobným 

inţenýrsko – geologickým průzkumem a následným monitoringem byly ověřeny aktivní 

svahové pohyby, čímţ byl následně vyloučen vliv důlní činnosti. Svahové pohyby mají 

příčinu v nestabilním podloţí, které tvoří flyše. Jedná se o aktivní frontální aţ plošný sesuv 

o šířce cca 150 m a délce 75 m s pravděpodobně rotační smykovou plochou.  

 Česká geologická sluţba navrhla stabilizační opatření na zpevnění svahu. Jedná 

se o návrh pilotové stěny, kotvení čela příkrovu, odlehčovací vrty, opravy RD č.p. 382, 

instalace geotechnického monitoringu. Správy ČGS jsou uvedeny v příloze č. 4. 

(správa ČGS) 
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8. Metodika 

Zpracování této bakalářské práce zahrnuje především vyhledání všech dostupných 

informací, literatury, článků a výzkumů a jejich následnou rešerţi. Dále také ústní 

informace představitelů obcí a vlastní terénní průzkum. 

Terénní průzkum byl zaměřen na hledání poklesových lokalit dle paní 

RNDr. Lenky Filipové, ta ovšem k lokalitám přiřadila širší popis okolí, tudíţ jsou skoro 

nedohledatelné. Lokality byly vybrány tři, a to průzkumem terénu. Jedná se vodní útvary, 

jedno poklesové jezírko, rybník a potok Řepník. U všech byla provedena inventarizace 

rostlinstva. Dále u nich byla zaznamenána poloha GPS přístrojem Garmin e Trex 

Vista H Cx personal navigátor pro snazší dohledání v terénu a byly změřeny základní údaje 

o vodě (tlak, teplota a rozpuštěný kyslík) digitálním přístrojem pro měření rozpuštěného 

kyslíku, teploty, absolutního tlaku GMH 3630 od výrobce Greisinger electronic GmbH.  

Dále bylo provedeno měření kolorimetrickými sety firmy Merck. 

 

 

8.1. Postup měření a odběru vzorků 

 Po příchodu k vodnímu zdroji jsem měřila pomocí digitálního přístroje pro měření 

rozpuštěného kyslíku, teploty, absolutního tlaku GMH 3630, a to tak, ţe k displeji jsem 

zapojila elektrodu s membránou. Ve stojaté vodě jsem s ní 30 vteřin pohybovala 

krouţivými pohyby do ustálení hodnot, v tekoucí vodě stačilo elektrodu drţet v proudu. 

Ustálené hodnoty jsem zaznamenala. Po měření jsem elektrodu očistila pomocí destilované 

vody a ponořila do roztoku. 

Při měření jednotlivých parametrů jsem pouţívala kolorimetrické sety firmy Merck.  

K měření obsahu fosforu a fosforečnanu jsem potřebovala 6 ml destilované vody 

a 6 ml vody z vybrané lokality. Ty jsem odebrala do laboratorního skla. Do obou jsem 

přidala 5 kapek činidla P - 1A, promíchala a přidala 1 lţičku P – 2A, opět zamíchala 

a nechala 1 min odstát. Po odstátí jsem přirovnala sklo k přiloţené vzorkovnici a určila 

mnoţství prvku.  

Měření obsahu amoniakálního dusíku znamenalo odebrat 5 ml dest. vody a 5 ml 

vody z vybrané lokality.  



Petra Konečná:         Hornická činnost OKD, a.s Dolu Paskov v.o.j. a její vliv na krajinný systém obce Staříč 

2011  39 

Poté jsem přidávala činidla, 3 kapky    
  , 3 kapky    

   a 3 kapky    
  . Po 

promíchání jsem porovnala vzorky s barevným spektrem a určila v obou mnoţstvích 

prvku. 

Měření obsahu dusičnanů znamenalo odebrat 5 ml dest. vody, 5 ml vody z vybrané 

lokality a přidat činidla. Přidala jsem 1 lţičku    
  , 1 min míchala a nechala 5 min odstát. 

Poté jsem vzorky porovnala s vzorkovnicí a určila mnoţství prvku.   

 Při měření pH jsem odebírala 5 ml dest. vody a 5 ml vody z vybrané lokality. Poté 

jsem přidala 2 kapky pH činidla a výsledek určila na vzorkovnici.  

Kontrola a hodnocení kvality povrchových vod se provádí podle ČSN 75 7220 

Jakost vod – Kontrola jakosti povrchových vod a ČSN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace 

jakosti povrchových vod 

Rozpuštěný kyslík – v tekoucích vodách je kyslík atmosférického původu, 

ve stojatých vodách má původ ve fotosyntéze rostlin. Od jeho koncentrace se odvíjí čistota 

vody. 

Amoniakální dusík – je indikátorem fekálního znečištění ze septiků, kravínů, 

příp. z přehnojování zemědělské půdy. 

Dusičnany – zvýšené mnoţství ve vodách závisí na hnojení zemědělských ploch.   

            Orthofosforečnany – za nadměrné mnoţství můţou hnojiva, prací a čistící 

prostředky. (Hvízdal et al. 2001) 
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Lokalita č. 1 – poklesové jezírko 

GPS pozice: N 49
° 
41.656

‘ 

  E 018
°
 17.196

‘
 

 

Obrázek 13 – poklesové jezírko (Bednářová, 2011) 

Tato lokalita se nachází u cesty směrem na Důl Paskov, závod Staříč. Jde nejspíše 

o jezírko vzniklé díky poklesům v krajině. Toto jezírko je z jedné strany ohraničeno 

příkrým srázem navazujícím na cestu a z okolních tří stran polem, na kterém je v letošním 

roce zasazená řepka olejka (Brassica napus). Samotné jezírko je lemováno vegetací 

tvořenou stromovým patrem: Betula verrrucosa, Populus tremula, Salix alba, Salix 

fragilis, keřovým patrem: Symphytum tuberosum a bylinným patrem: Fragmites communis, 

Fragmites communis, Rumex obtusifolius, Urtica dioica, Impatiens glandulosa, Tanacetum 

vulgare, Solidago canadensis, Phalaris arundinacea. Z vodní vegetace: Potamogeton 

natans, Lemna minor. Jedná se pouze o inventarizaci zeleně provedené na podzim.  

Měřením v této lokalitě jsem zjistila základní údaje o stavu vodní plochy, jako je 

tlak vody, mnoţství rozpuštěného kyslíku ve vodě a teplota vody. Tyto údaje jsou uvedeny 

v tab. 1. 
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Následně po odebrání vzorků do laboratorních lahviček s uzávěrem jsem 

přidáváním jednotlivých činidel získala hodnoty obsahu jednotlivých vlastností a látek, 

jako jsou pH, P, 
    

  
a     Tyto hodnoty jsou uvedeny v tab. 2. 

 

 

Tabulka 1: Hodnoty naměřené přístrojem GMH 3630 v lokalitě č. 1 

 

Tlak [HPa] 984 

O2 [%] 97 

Teplota vody [
°
C] 9,1 

 

Tabulka 2: Hodnoty naměřené pomocí kolorimetrických setů firmy Marck v lokalitě č. 1 

 

 

slepý 

vzorek Vzorek 

pH 6,5 8,5 

PO4 1 1 

   
  4 10 

    - 0 
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Lokalita č. 2 – rybník č. 1 

GPS pozice: N 49
°
 40.946

‘
 

 E 018
° 
16.848

‘ 

 

Obrázek 14 – rybník č. 1 (Konečná, 2011). 
 

Tato lokalita se nachází v blízkosti rozhledny Okrouhlá nedaleko rybníku Trnávka 

a naučné stezky obce Staříč. Rybník je obklopen vegetací, která navazuje na louky, pole 

s jetelinou a nyní i nově stavěné rodinné domky. Stromové patro je zde zastoupeno Salix 

alba, Salix caprea, Betula pendula.  

Bylinné patro tvoří porosty Typha latifolia, Anemone nemorosa, Poa annua, Urtica dioica, 

Ficaria verna, Digitalis purpurea, Rubus idaeus, Fragaria verna, Iris pseudacorus a 

z vodní vegetace Nuphar lutea. Z důvodů dlouhé zimy je inventarizace na jaře neúplná. 

Měřením v této lokalitě jsem zjistila základní údaje o stavu vodní plochy, jako je 

tlak vody, mnoţství rozpuštěného kyslíku ve vodě a teplota vody. Tyto údaje jsou uvedeny 

v tab. 3. 

Následně po odebrání vzorků do laboratorních lahviček s uzávěrem jsem 

přidáváním jednotlivých činidel získala hodnoty obsahu jednotlivých vlastností a látek, 

jako jsou pH, P,    
  

a    . Tyto hodnoty jsou uvedeny v tab. 4. 
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Tabulka 3: Hodnoty naměřené přístrojem GMH 3630 v lokalitě č. 2 

 

Tlak [HPa] 986 

O2 [%] 67 

Teplota vody [
°
C] 8,7 

 

Tabulka 4: Hodnoty naměřené pomocí kolorimetrických setů firmy Marck v lokalitě č. 2 

 

 

slepý 

vzorek Vzorek 

pH 6,5 7 

PO4 1 1 

   
  4 8 

   . - 0 
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Lokalita č. 3 - potok Řepník 

GPS pozice: N 49
° 
41.213

‘
 

 E 018
°
 18.027

‘ 

 

 

Obrázek 15 – Potok Řepník (Konečná, 2011). 

 

 

 Tato lokalita se nachází při výjezdu na silnici R56 směr Frýdek – Místek. Místo 

odebírání vzorků je v blízkosti soutoku potoka Řepník a řeky Olešné. Potok Řepník 

je meandrující tok hluboko zařezaný ve svém korytě. Břehy na pár místech podléhají erozi. 

Dno potoka je kamenité a samotný potok je vyuţívaný zvěří jako napajedlo. Jedná 

se o listnatý les bez větších zásahů člověka. Stromové patro tvoří Quercus robur, Carpinus 

betulus, Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Acer platanoides, Salix alba, keřové patro tvoří 

především velké porosty Rubus idaeus, Frangula alnus a bylinné patro je zastoupeno 

několika jarními druhy jako Viola odorata, Primula elatior, Oxalis acetosella, Ficaria 

verna, Lathraea squamaria. Zachycen je jarní aspekt, ovšem kvůli dlouhé zimě neúplný. 

 Měřením v této lokalitě jsem zjistila základní údaje o stavu vodní plochy, jako 

je tlak vody, mnoţství rozpuštěného kyslíku ve vodě a teplota vody. Tyto údaje jsou 

uvedeny v tab. 5. 
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Následně po odebrání vzorků do laboratorních lahviček s uzávěrem jsem 

přidáváním jednotlivých činidel získala hodnoty obsahu jednotlivých vlastností a látek, 

jako jsou pH, P,    
  

a    . Tyto hodnoty jsou uvedeny v tab. 6. 

 

Tabulka 5: Hodnoty naměřené přístrojem GMH 3630 v lokalitě č. 3 

 

Tlak [HPa] 986 

O2 [%] 104 

Teplota vody [
°
C] 9,3 

 

Tabulka 6: Hodnoty naměřené pomocí kolorimetrických setů firmy Marck v lokalitě č. 3 

 

 

slepý 

vzorek Vzorek 

pH 6,5 8,5 

PO4 1 1 

   
  4 2 

   . - 0 
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Diskuze 

 

 Při navázání na tuto práci bude provedeno sledování rostlinstva v tomto území. To 

znamená vyhotovení fytocenologických snímků s určením pokryvnosti pomocí Braun – 

Blanquetovy stupnice a dále se určí, o jaký typ vegetace v této oblasti jde.  

 Dalším z bodů bude pravidelné měření kvality vod v jednotlivých lokalitách 

a hledání lokalit nových, i za pomoci místních obyvatel.  

 Při návrhu řešení stávajících problémů v této oblasti s dolováním je důleţité zaměřit 

se na mapování poklesových jezírek, mokřadů, neboť právě takováto společenstva mohou 

zvyšovat biotopovou diverzitu a tím i diverzitu druhů.  

  

 

Závěr  

 

 Obec Staříč leţící v blízkosti města Frýdek – Místek je jednou z obcí postiţených 

těţební činností Dolu Paskov, v tomto případě závodem Staříč. Obec je v území zasaţeném 

dobývacím prostorem činného dolu a jeho vliv se projevuje i dnes na vybavenosti obce, 

majetku obyvatel i okolnímu prostředí. Tyto vlivy působí z větší části mimo obec, přesto 

v rozhovoru s paní starostkou byly zmíněny škody na kostele v centru obce, na obecní 

cestě a na soukromých stavbách, z nichţ některé byly jiţ zbourány. 

 Vyhledání všech lokalit, kde byl paní RNDr. Filipovou prováděn průzkum, se 

nezdařilo z důvodu nedostatečného popisu míst. V lokalitách, které byly zkoumány, není 

prokázán jejich vznik poklesem, či jejich ovlivnění důlní činností.  

Orientační měření kvality vody na jaře roku 2011 ukázalo klasické hodnoty stavu 

vod po zimě. Inventarizace rostlinstva ukázala klasické zastoupení rostlin, v určité roční 

období, pro danou lokalitu. 
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