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Anotace 

Předloţená práce pojednává o uměle vybudovaných tůních a mokřadech na území 

PP Meandry Lučiny v Havířově. Nejprve jsou uvedeny přírodní podmínky a 

charakteristiky sledovaného ZCHÚ.  Práce dále stručně popisuje jednotlivé uměle 

vytvořené mokřadní biotopy v PP, zejména příčiny a způsoby jejich vzniku. Práce také 

uvádí obecné postupy a zásady při budování umělých tůní. V další části práce jsou shrnuty 

výsledky provedené pasportizace tůní na vybraném území (oddíl C2) zahrnující popis 

dílčích tůní a jejich zmapování, orientační floristický průzkum a orientační zhodnocení 

kvality vody. Práce se zabývá také problematikou managementu umělých tůní 

Klíčová slova: mokřad, tůň, vodní tok, biotop, vegetace, budování, management, eroze 

 

Abstract 

The submitted work discusses about the man-made pools and wetlands on the 

territory of NM (natural monuments) Meanders Lučina river in town Havířov. First are 

listed the natural conditions and characteristics of the reference SPT (specially protected 

territories).  The work also briefly describes individual artificial wetland habitats in the 

NM, in particular causes and ways of their creation. Work also gives general procedures 

and the principle of  building of artificial pools. In other parts of the work are summarized 

the results of the carried out technical inventory status of pools on the selected territory 

(section C2) including the description of pools and their mapping, guidance floristic survey 

and an indicative assessment of the quality of the water. The work also deals with the issue 

of management of artificial pools. 
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1. Úvod a cíl práce 

Je všeobecně známo, ţe v dávné historii stejně jako zvířata putovali i lidé kolem řek, 

u kterých budovali svá sídla a vyuţívali okolní úrodné oblasti. Dnešní krajina je jiţ velmi 

hustě obydlená a po dlouhá staletí byla ve prospěch lidí různými způsoby upravována. 

Vlivem stále intenzivnější urbanizace postupně docházelo k uvědomělému přetváření 

krajiny v důsledku vytváření zemědělských ploch a rozvoji těţby surovin, čímţ docházelo 

ke změnám nejcitlivějších částí krajiny. Vliv urbanizované krajiny na vodní reţim souvisí 

s jejím odvodňováním v důsledku napřimování vodních toků, zatrubňování potoků, 

meliorace a rozorávání luk, vysoušení a zasypávání mokřadů apod. Toto zacházení 

s krajinou má ale dnes negativní dopady, protoţe zdravá krajina ke svému ţivotu a řádné 

funkci vodu potřebuje a proto je dnešním trendem oproti odvodňování naopak obnova 

vodního reţimu a navrácení krajiny do přírodě blízkého stavu. Co se týče mokřadů, je třeba 

usilovat o ochranu kaţdého zbývajícího mokřadu, protoţe dnešní řeky plní své 

krajinotvorné funkce uţ jen velmi obtíţně a nové mokřady jiţ prakticky nevznikají. 

PP Meandry Lučiny se nachází ve městě Havířově, jehoţ území bylo v minulosti 

převáţně mokřadního rázu, ale během urbanizace tyto biotopy z území téměř vymizeli. 

Vznik a vývoj mokřadů v PP Meandry Lučiny je navíc omezen v důsledku výstavby 

Ţermanické přehrady a následné změny rovnováhy mezi erozní, transportní a sedimentační 

činností řeky. Proto zde při ochraně cenných biotopů je úsilí vkládáno do obnovy 

stávajících mokřadů či budování mokřadů nových. 

Cílem této práce je zhodnotit dnešní stav mokřadů a tůní vyskytujících se v PP 

Meandry Lučiny s důrazem na uměle vybudované tůně v severním cípu ZCHÚ (oddíl C2) 

a zároveň přiblíţit obecné informace o budování nových tůní a mokřadních stanovišť ale 

také i informovat o moţnostech jejich následné údrţby. 
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2. Metodika práce. 

Vypracování této práce z části vychází z rešerše dostupných písemných materiálů a 

ústních informací referenta OŢP MěÚ v Havířově Ing. Jana Smoly, pod jehoţ vedením 

byly tůně v zájmovém území budovány. Praktická část práce shrnuje výsledky terénních 

prací, prováděných převáţně na území oddílu C2. Nejprve byl proveden průzkum celého 

území PP Meandry Lučiny v podobě obchůzky k prvotnímu poznání území zaměřeného na 

mokřadní biotopy. Další terénní práce zahrnovaly mapování umělých tůní v oddíle C2 a 

následný popis jednotlivých ploch pasportizováného území, orientační měření hloubky 

vody, orientační floristické vyhodnocení posuzovaného území pomocí atlasů rostlin CO 

TU KVETE? (Aichele; Golte – Bechtle, 2005) a Z NAŠEJ PRÍRODY (Červenka et al., 

1978)a orientační zhodnocení kvality vody. 

Při orientačním stanovení koncentrace dusičnanů a celkového fosforu ve vodě byly 

pouţity testy pro chemické analýzy značky MERC a vykonané postupy byly provedeny 

v místě terénu dle přiloţených návodů. Princip analýzy spočívá v tzv. kolorimetrii, optické 

metody porovnávající intenzitu zabarvení vzorku po reakci s činidlem s tzv. slepým 

vzorkem vody bez tohoto činidla. Výsledné zbarvení se pak srovnává podle stupnice 

barevných standardů. Tato metoda stanovení je výhodná pro svou rychlost a nenáročnost 

vybavení, tím pádem i moţností pouţití přímo v terénu. Nevýhodou je fakt, ţe se jedná o 

pouhé orientační stanovení a z tohoto důvodu se tedy výsledky setkávají jen s nízkou 

přesností a tomu pak ekvivalentní vypovídající hodnotou (Pallová, 2011). Pro potřeby 

práce ale nebylo nutné provést jiné neţ orientační měření. 

K měření pH vody byl pouţit kapesní digitální pH metr 315i/Set jehoţ součástí je 

také čidlo pro měření teploty. 

 

 



Adriana Janíková: Umělé tůně v PP Meandry Lučiny a jejich význam 

3 

 

3.  Obecná charakteristika mokřadů 

Díky proměnlivosti mokřadních biotopů zahrnuje pojem mokřad mnoho definic, 

všechny ale spojují tři základní rysy. Prvním je přítomnost vody, která zasahuje minimálně 

k povrchu půdy nebo alespoň do kořenové zóny, dalším jsou zvláštní vlastnosti půdy, které 

mokřadní půdu odlišují od půd jiných stanovišť např. obsahem ţivin a malým mnoţstvím 

kyslíku a třetím rysem je typická mokřadní vegetace, která je adaptována k zaplavení 

(Kender, 2000). Protoţe jsou mokřady poloţené většinou mezi vodními a terestrickými 

ekosystémy, kterými jsou vzájemně ovlivňovány, získávají v krajině ekotonální postavení.  

Jan Rybka (1996) definuje pojem mokřad jako „území se systémy přechodné povahy mezi 

systémy suchozemskými a vodními, kde vodní hladina obvykle leží při nebo blízko povrchu 

substrátu, anebo je to území mělce zaplavené“. K mokřadům se obvykle řadí rybníky a 

jejich litorály, mokré louky a prameniště, říční nivy včetně luţních lesů, olšiny, poříční a 

periodické tůně, rašeliniště, slatiniště, podmáčené smrčiny a umělé mokřady charakteru 

kořenových čistíren odpadních vod apod. (Kender, 2000). 

Mokřady patří mezi nejproduktivnější ekosystémy na světě. Z celosvětového 

hlediska jsou nejproduktivnější mangrovové porosty (lesy v mělkých slaných lagunách 

tropických a subtropických moří), v Evropě jsou nejproduktivnější právě luţní lesy 

(Rybka, 1996). Na mokřadních ekosystémech závisí existence velkého počtu druhů 

ţivočichů a rostlin a vytvářejí tak významnou zásobárnu zejména rostlinného genofondu.  

Díky vzájemně provázaných vztahů biotických a abiotických charakteristik mokřadů, 

mohou tyto ekosystémy plnit další funkce důleţité pro existenci člověka v krajině (Kender, 

2000). Mokřady podél vodních toků díky schopnosti retence vody vyrovnávají průtoky 

v tocích, zadrţují vodu a poté ji postupně uvolňují a proto např. při zadrţování jarní vody 

nebo při intenzivních sráţkách sniţují nebezpečí povodní.  Z mokřadních ploch se voda 

vsakuje do podzemí, kde dochází k obohacování podzemních vod, které jsou pak zdrojem 

k získávání pitné vody (Rybka, 1996). Mokřady se podílí také na stabilizaci mikroklimatu 

a hrají důleţitou roli při přerozdělování toků sluneční energie. Pokud sluneční energie 

dopadá na místa nasycená vodou, pak se tato energie spotřebovává na výpar a tím se 

v podobě vodní páry rovnoměrné rozděluje. Voda vypařená z mokřadů je součástí malého 

koloběhu vody, při kterém se vodní pára na chladných místech opět sráţí, vypařená voda 

se tak vrací zpět do krajiny v podobě deště či rosy a dochází tak k ochlazování území. 
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Naopak pokud sluneční energie dopadá např. na zemědělská pole, je tato energie 

přeměněna v teplo a vodní pára je prouděním vzduchu unášena a z krajiny se ztrácí. 

Mokřady se také podílejí na čištění vody, zachycují ţiviny, sedimenty i případné 

znečišťující látky, které jsou buďto vyuţity nebo odbourány. Mokřadní ekosystémy se také 

cení z hlediska kulturních a estetických hodnot. V důsledku odvodňování krajiny, kultivace 

půdy pro zemědělské vyuţití, znečišťování a nadměrného vyuţívání vodních zdrojů patří 

mokřady k nejohroţenějším ekosystémům (Kender, 2000). 

4. Přírodní podmínky území PP Meandry Lučiny 

Přírodní památka Meandry Lučiny se rozprostírá v Moravskoslezském kraji na 

jihozápadním okraji města Havířova v katastrálním území Havířov – město (Obrázek 1). 

Zvláště chráněné území bylo vyhlášeno vyhláškou přednosty Okresního úřadu v Karviné, 

čímţ se Meandry Lučiny od 1. 1. 1992 staly prvním chráněným územím města Havířova. 

Celková výměra území a jeho ochranného pásma je 40,7 ha. Z toho lesní plochy tvoří 1,0 

ha, vodní plochy 7,2 ha a největší plochu zabírají trvalé travní porosty výměry 26,4 ha. 

Hlavním předmětem ochrany je přirozené neregulované koryto řeky Lučiny s četnými 

meandry s výrazně členitým dnem a bohatým porostem biologického významu. Na 

Karvinsku, které je silně ovlivněnou důlní činností, je údolí řeky Lučiny pro svůj charakter 

ojedinělým přírodním útvarem (Kneblová; Czernik, 2006). 

 

Obrázek 1: Ortofotomapa s vyznačením území PP Meandry Lučiny (bez měřítka) Zdroj: Screenshot, 

http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz [online], 20. 4. 2012 dostupné z www: http://iszp.kr-

moravskoslezsky.cz/cz/priroda/chranena-uzemi/pamatky/meandry-luciny-102/, 2003 
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4.1 Geomorfologie 

Zájmové území z hlediska geomorfologického členění náleţí do celku Ostravská 

pánev, okrsku Havířovská plošina, která se vyvinula na čtvrtohorních usazeninách 

Ostravské pánve a má plochý georeliéf.(Weissmannová, 2004) Detailnější a přehlednější 

geomorfologické členění se uvádí takto (Demek, 1987) :  

 Provincie: Západní Karpaty 

  Soustava: Vněkarpatské sníţeniny 

   Podsoustava: Severní vněkarpatské sníţeniny 

    Celek: Ostravská pánev 

     Podcelek: Ostravská plošina 

      Okrsek: Havířovská plošina 

Přírodní památka, rozprostírající se v nadmořské výšce 244 aţ 265 m, zahrnuje 

přirozeně meandrující úsek toku Lučiny, plochou nivu meandrujícího toku mezi 17,00 aţ 

19,90 říčním kilometrem a část pravého údolního svahu. Břehovou linii tvoří střídavě 

akumulační břehy s písčitohlinitými náplavami a kolmé erodované břehy místy do výšky 

aţ 3 m. V samotném toku pak dochází k typickému střídání hlubokých tůní a mělčin 

(Kneblová; Czernik, 2006). 

4.2 Geologie 

Dno řečiště Lučiny pokrývají písčitohlinité sedimenty, které jsou místy pokryté 

štěrkovými aţ kamenitými nánosy. V údolních svazích útrţkovitě vystupuje skalní podloţí. 

Střídají se horniny slezské a podslezské příkrovové jednotky – spodnokřídové těšínsko-

hradišťské souvrství s vulkanity (těšínity) a podmenilitovým souvrstvím převáţně v 

pestrém vývoji (paleocén – eocén) (Weissmannová, 2004). V Severozápadní části území je 

geologický podklad tvořen fluviálními štěrky a štěrkopísky, hlavně tedy v místech svrchní 

akumulace hlavní terasy. Fragmenty těchto fluviálních sedimentů jsou uloţeny také v 

podloţí pravého i levého břehu toku a místy je lze spatřit obnaţené v příkrém břehovém 

srubu v důsledku vodní eroze. Povrch téměř celého ZCHÚ (s výjimkou řečiště, které je 



Adriana Janíková: Umělé tůně v PP Meandry Lučiny a jejich význam 

6 

 

tvořeno fluviálními štěrky) je pokrytý fluviálními sedimenty niv a mladších údolních teras, 

dále štěrky a povodňovými hlínami. V jihovýchodní části jsou místy patrné vyvřeliny a 

pyroklastika těšínské asociace ve slezské jednotce (Kneblová; Czernik, 2006). 

4.3 Hydrologie 

Zájmové území spadá do hlavního povodí řeky Odry a dílčího povodí řeky Ostravice. 

Přírodní památkou protéká řeka Lučina s hydrologickým pořadím toku 2 – 03 – 01 – 062. 

Lučina pramení na severním úbočí hory Prášivá v Moravskoslezských Beskydech, ve 

výšce 580 m n. m. a vlévá se zprava do řeky Ostravice na území Slezské Ostravy ve výšce 

205 m n. m. Celková délka toku je 37,5 km, přičemţ úsek řeky protékající ZCHÚ je 

dlouhý 2,7 km. Plocha povodí je 197,1 km2. „Průměrný průtok u ústí dosahuje 2,39 m
3
 

(Kneblová; Czernik, 2006).“  Vodní reţim průtoku je z velké části ovlivňován 

Ţermanickou přehradou. V severní části ZCHÚ je levým přítokem řeky Lučiny Mezidolní 

potok, pramenící na k. ú. Havířova. Hydrologické pořadí Mezidolního potoka je 2 - 03 – 

01 – 070. Dalšími přítoky řeky Lučiny mimo ZCHÚ na k. ú. Havířova jsou Dolní Datyňka, 

Struţník, a největším Sušánka. Na území přírodní památky se jedná o pstruhové pásmo. 

4.4 Pedologie 

Zájmové území významně ovlivňuje výška hladiny podzemní vody a zároveň 

protékající řeka Lučina, coţ zapříčinilo vznik nivních glejových půd. Jedná se především o 

hydrogenní půdy luţního typu. Půdním typem v daném území jsou nivní půdy glejové aţ 

slabě glejené, půdním druhem jsou hluboké jílovitohlinité půdy s psamitickou příměsí a 

ojedinělými klastiky s oblázky aţ valouny (Kneblová; Czernik, 2006). 

4.5 Klimatologie 

Lokalita leţí v mírně teplé oblasti MT10 (Quitt, 1971) (Tabulka 1). Podnebí je mírně 

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

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

(Kneblová; Czernik, 2006). Oblast je typická dlouhými, teplými a mírně suchými léty, 
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zimy jsou pak krátké, teplejší, sušší s krátkým trváním sněhové pokrývky. Jara a podzimy 

bývají mírně teplé a relativně krátké. 

Tabulka 1: Podrobnější klimatické charakteristiky pro mírně teplé oblasti MT 10 (Quitt, 1971) 

MÍRNĚ TEPLÁ OBLAST MT 10 

Počet letních dnů 40 – 50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 140 – 160 

Počet mrazových dnů 110 – 130 

Počet ledových dnů 30 – 40 

Průměrná teplota v lednu ve °C -2 aţ – 3 

Průměrná teplota v červenci ve °C 17 – 18 

Průměrná teplota v dubnu ve °C 7 – 8 

Průměrná teplota v říjnu ve °C 7 – 8 

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

Sráţkový úhrn ve vegetačním období v mm 400 – 450 

Sráţkový souhrn v zimním období v mm 200 – 250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 – 60 

Počet dnů zamračených 120 – 150 

Počet jarních dnů 40 – 50 

 

4.6 Fytogeografická příslušnost 

Regionálně fytogeografickým členěním je při regionálním vymezování krajinných 

celků zdůrazňována sloţka vegetace a její stavební kameny tzn. soubor rostlinných druhů – 

květena. Regionálně fytogeografické členění se odvíjí zejména ze současné skladby 

rostlinného pokryvu, ale odráţí se taktéţ od fyzicko-zeměpisných činitelů a historického 

vývoje vegetace s ohledem i na vlivy lidské činnosti. Jedná se o územní členění, snaţící se 

beze zbytku vymezit vnitřně jednotnou územní jednotku vůči okolním. 

Česká republika náleţí do středoevropské květenné oblasti opadavého listnatého lesa 

mírného pásma Evropy – tzn. do fytogeografické oblasti mezofytykum. Zájmové území 

spadá do fytogeografického obvodu Karpatské mezofytykum a nachází se na hranici dvou 

fytogeografických okresů a to na okresu 83. Ostravská pánev a výběţku okresu 84. 

Podbeskydská pahorkatina (podokresu 84a, Beskydské podhůří). 
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Území Ostravské pánve náleţí k suprakolinnímu (kopcovinnému) vegetačnímu 

stupni, do kterého se zahrnují okresy mezofytyka charakteru kotlin s habrovými 

doubravami, jeţ jsou chladnější a vlhčí řady, či s acidofilními a březovými doubravami. 

Ostravskou pánev reprezentuje flóra typická pro 3. vegetační stupeň dubo – bukový a 4. 

vegetační stupeň bukový (4b dubo – jehličnatý) v niţších polohách. 

Území Podbeskydské pahorkatiny náleţí k suprakolinnímu (kopcovinnému) aţ 

submontánnímu (vrchovinnému) vegetačnímu stupni, do kterých se zahrnují okresy 

mezofytyka s habrovými doubravami jeţ jsou chladnější a vlhčí řady aţ po rekonstrukční 

květnaté bučiny niţších a středních poloh. Podbeskydská pahorkatina je reprezentována 

flórou typickou pro 4. vegetační stupeň bukový (4b – jen vyšší polohy) a 5. Vegetační 

stupeň (jedlo – bukový) (Hejný et al, 1997). 

4.7 Potencionální přirozená vegetace 

Pojmem potencionální přirozená vegetace se rozumí taková vegetace, která by se 

v určité časové etapě na daném území vyvinula, pokud by do jejího vývoje nezasahoval 

člověk. Dle mapy potencionální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová, 2001) lze zjistit, ţe 

území PP Meandry Lučiny spadá do dvou mapovacích jednotek, přehledněji uvedených 

v následující tabulce č. 2: 

Tabulka 2: Mapovací jednotky a jejich nadřazené kategorie potencionální přirozené vegetace sledovaného 

území 

Nadřazená kategorie Mapovací jednotka 

Luţní lesy 
střemchová jasanina (Pruno fraxinetum), místy 
v komplexu s mokřadními olšinami (Alnion 

glutiosae) 

Acidofilní bučiny a jedliny 

Podmáčená dubová bučina (Carici brizoidis – 

Quercetum) s ostřicí třeslicovitou (Carex 
brizoides) 

 

Následující dvě podkapitoly jsou zpracovány dle publikace Mapa potencionální 

přirozené vegetace ČR – textová část (Neuhäuslová, 2001). 

4.7.1 Lužní lesy 

Jedná se o hygrofilní  aţ mezohygrofilní listnaté, vzácně i smíšené lesy s výskytem 

smrku ztepilého(Picea abies), periodicky zaplavované a ovlivňované mnohdy výrazně 
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pohyblivou spodní vodiu, která občas vystupuje nad půdní povrch. Jsou to lesy rozšířené 

na luţních a glejových půdách od níţin do horských poloh. 

Střemchovou jasaninu (Pruno – Fraxinetum), místy v komplexu s mokřadními 

olšinami (Alnion glutinosae) tvoří třípatrové aţ čtyřpatrové, druhové bohaté fytocenózy ve 

kterých dominujejasan ztepilý (Fraxinus excelsior), ve vlhkých typech pak řidčeji 

převaţuje olše lepkavá (Alnus glutonosa) či naopak v sušších typech lípa srdčitá (Tilia 

chordata) a mnohdy lze spatřit příměs střemchy obecní (Padus avium) či dubu letního 

(Quercus robur). 

Značně pestré a husté je i keřové patro, které převáţně zastupují brslen evropský 

(Eonymus europia), jasan zteplá (Fraxinus excelsior) a střemcha obecná (Padus avium). 

Bylinné patro je pak představováno převaţujícími hydrofytními a mezohyfrofytními druhy 

jako bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), pcháč zelinný (Cirsium oleraceum), 

škarda bahenní (Crepis paludosa), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), netýkavka 

nedůtklivá (Impatiens noli – tangere) a z mezofytních druhů jsou běţné např. lipnice hajní 

(Poa  nemoralis) nebo strdivka nicí (Melica nutans). 

Co se týče významu pro ochranu přírody a krajiny, je toto společenstvo, které je 

typické pro úrodné a rovinné polohy, velmi silně ohroţeným typem české vegetace, jelikoţ 

vlivem nahrazování přirozeného dřevinného sloţení (zejména topoly), mýcení a úprav na 

louky, posléze přeměn odvodněných pozemků na pole, pastviny a zástavby dochází 

k intenzivnímu úbytku těchto vegetačních typů. 

4.7.2 Acidofilní bučiny a jedliny 

Jedná se o duhově chudé bučiny a jedliny, které se vykytují na půdách s nízkým 

obsahem minerálů, většinou v submontánním aţ supramontánním stupni. Na území niţších 

poloh severovýchodní Moravy jsou to pak podmáčené dubové bučiny na pseudoglejích. 

Mapovací jednotka podmáčená dubová bučina (Carici brozoidis – Quercetum) 

s ostřicí třeslicovitou (Carex brizoides) je tvořena třípatrovými porosty s dubem letním 

(Quercus robur), ve vlhčích místech olší lepkavou (Alnus glutinosa), v sušších oblastech 

pak bukem lesním (Fagus sylvatica).  Objevují se i břízy bělokoré a pýřité (Betula 

pendula, B. pubescens), dále topol osika (Populus tremula), náročnější druhy jako habr 

obecný (Carpinus betulus) a lípa srdčitá (Tylia cordata), místy i jasan ztepilý (Fraxinus 
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excelsior) či jedle bělokorá (Abies alba). V keřovém patru dominují ostruţníky (Rubus 

caesius, R. hirtus, R. idaeus, R. fruticosus), krušina olšová (Frangula alnus), běţné jsou i 

bezy (Sambucus nigra, S. racemosa). V bylinném patře jsou významné (sub)acidofytní 

druhy např. ostřice třeslicovitá (Carex brizoides) nebo pstroček dvoulistý (Maianthemum 

bifolium), časté jsou druhy hygrofilních a hygromezofilních listnaných lesů. 

Pro své charakteristické druhové sloţení se tyto porosty stávají přechodným typem 

mezi luţními lesy podsvazu Alnenion glutinoso – incanae a acidofilními bučinami svazu 

Luzulo - Fagion. 

Z hlediska významu pro ochranu přírody a krajiny jsou společenstva podmáčených 

dubových bučin poměrně vzácné, protoţe jsou značně ohroţována přeměnami na 

jehličnaté monokultury popř. na stanovištně nemístné listnaté kultury. Jehličnaté stromy 

jsou pro zdejší průmyslovou krajiny nevhodné, jelikoţ silně trpí imisemi, kdeţto porosty 

s přirozenou dřevinnou skladbou snášejí imisní zátěţ v celku dobře. Proto je důleţité 

nahrazovat jehličnaté monokultury v průmyslově zatíţené oblasti porosty s přirozenou 

dřevinnou skladbou. V přírodní památce se ale v současné době nachází na lesním půdním 

fondu pouze malý rozvolněný smíšený porost s přirozenou skladbou dřevin 

(Weissmannová, 2004). 

4.8 Reálná vegetace daného území 

Koryto řeky Lučiny lemuje řada rostlinných společenstev vodních toků, počínaje 

iniciálními společenstvy vyvíjejících se na náplavech řeky přes lesní společenstva 

střemchových jasenin asociace Pruno – Fraxinetum aţ po břehové porosty s druhy 

dubohabrových hájů. (Weissmannová, 2004). Součástí předmětu ochrany je společenstvo 

měkkých luhů níţinných řek (Salicion albae), coţ je společenstvo stromovitých vrb a 

topolů, které porůstá nejniţší polohy údolních niv s dominující vrbou bílou (Salix alba) a 

vrbou křehkou (Salix fragilis) (Kneblová; Czernik, 2006). Místy je znatelný přechod do 

mokřadních olšin svazu Alnion glutinosae, které osídlují terénní deprese a pravobřeţní 

štěrkové terasy. Bylinné patro těchto porostů je velmi pestré zejména na jaře, kdy převaţují 

vlhkomilné druhy jako sasanka pryskyřníkovitá (Anemonoides ranunculoides), křivatec 

ţlutý (Gagea lutea), zápalice ţluťuchovitá (Isopyrum thalictroides), prvosenka vyšší 

(Primula elatior), svízel přítula (Galium aparine), bršlice kozí noha (Aegopodium 
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podagraria) a další. Vyskytuje se zde i nenápadná piţmovka mošusová (Adoxa 

moschatelina), která je uvedena v červeném seznamu jako ohroţený druh. Místy lze spatřit 

liány chmelu otáčivého (Humulus lupulus) či opletníku plotního (Calystegia sepium). 

V levobřeţní části řeky převládají spíše travní porosty, které jsou většinou jiţ kulturně 

přeměněné (Weissmannová, 2004). 

4.9 Zoologická charakteristika 

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 sever – jih se naopak 

uplatňuje blízkost Moravské brány. Pestrá mozaika biotopů poskytuje prostor pro 

rozmnoţování, zimování a úkryt velkého mnoţství druhů různých ţivočišných skupin 

(Kneblová; Czernik, 2006). 

Kolem toku řeky Lučiny byl zaznamenán výskyt 15 druhů váţek, z nichţ za zmínku 

stojí např. šidélko znamenané (Erythromma viridulum) či váţka bělořitná (Orthetrum 

albistylum). Díky vysoké rozmanitosti přírodních podmínek a také vlivem mimopstruhové 

vodní nádrţe v Ţermanicích, leţící 5,5 říčních km nad přírodní památkou, ţije v říčním 

korytě Lučiny, střídající hluboké tůně s mělčinami, mimořádně pestrá ichtyofauna. Bylo 

zde zjištěno 13 druhů ryb, z nichţ nejpočetnější populace po celém úseku toku tvoří 

chráněná střevle potoční (Phoxinus phoxinus) a jelec tloušť (Leuciscus cephalus). V řece 

ojediněle ţije i kriticky ohroţený rak říční (Astacus fluviatilis). Asi nejvýznamnějším 

obyvatelem říčních meandrů je ledňáček říční (Alcedo atthis), který si v hlinitých březích 

buduje hnízdní nory. Jedním z mala savců, který si v březích rovněţ hloubí nory je ondatra 

piţmová (Ondatra zibethicus), která je u nás nepůvodním druhem ze Severní Ameriky. 

V břehových porostech pak hnízdí řada ptáků, jejichţ výskyt je vázaný na okolí vod a luţní 

les např. kulík říčních (Charadrius dubius) či skorec vodní (Cirnclus cinclus), který se 

potápí pod vodu a vyhledává potravu pod kameny. Dutiny starých stromů jsou obývány 

strakapoudem velkým (Dendrocopos major), ţlunou zelenou (Picus viridis) a šoupálkem 

krátkoprstým (Certhia brachydactyla). Přirozené i uměle vytvořené mokřady jsou 

osídlovány převáţně ţivočichy, kteří jsou na takovéto prostředí vázaní potravně nebo tato 

stanoviště vyhledávají v období rozmnoţování. Jedná se především o obojţivelníky, ze 
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zástupců pak hlavně o čolka obecného (Triturus vulgaris), ropuchu zelenou (Bufo viridis), 

ropuchu obecnou (Bufo bufo), skokana zeleného (Rana esculenta) i rosničku zelenou (Hyla 

arborea). Obojţivelníci ale taky slouţí jako potrava pro uţovku obojkovou (Natrix natrix), 

se kterou se lze u stojatých vod v areálu přírodní památky běţně setkat (Weissmannová, 

2004). 

Na území PP Meandry Lučiny ţije několik zvláště chráněných druhů ţivočichů 

uvedených v následující tabulce č. 3 přejaté z Plánu péče o PP na období 2008 – 2017: 

 

Tabulka 3: Přehled zvláště chráněných druhů živočichů (mapa s vymezenými oddíly viz přílohy) 

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 

užovka 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 

žluva hajní 

(Oriolus oriolus) 
hnízdní druh SOH starší břehový porost 

veverka obecná 

(Sciurus vulgaris) 
několik jedinců OH starší břehový porost 
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4.10 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské 

činnosti v minulosti 

Následující tabulka č. 4 je vypracována dle Plánu péče o PP Meandry Lučiny na 

období 2008 – 2017 (Kneblová; Czernik, 2006). 

Tabulka 4: Využití území v minulosti a negativní vliv (Kneblová; Czernik, 2006) 

Využití území Negativní vliv 

Ochrana přírody 

- výstavba Ţermanické přehrady 

- v souvislosti s výstavbou přehrady byl na základě průzkumů RNDr 

Kateřiny Švendové v roce 1990 připraven návrh na zřízení 

chráněného přírodního výtvoru dle zákona č. 40/1956 Sb., o státní 

ochraně přírody (pozitivní vliv) 

Lesní hospodářství 

- výsadba stanovištně nevhodných dřevin (především smrku 

ztepilého) v lesních porostech v nivě řeky Lučiny, zejména pak 

v ochranném pásmu chráněného území 

Zemědělské hospodaření 

- potlačení původní vegetace v důsledku intenzivního vyuţívání nivy 

řeky Lučiny drobnými zemědělci z okolních roubených stavení 

- v 70. a 80. v období hospodaření státního statku Karviná rozorání a 

odvodnění většiny luk na levém břehu Lučiny 

- regulace Mezidolního potoka 

- druhové ochuzení bylinné sloţky v důsledku intenzivního 

obhospodařování luk s pouţitím hnojiv a pesticidů 

- šíření ruderálních druhů a zarůstání náletem dřevin v důsledku 

upuštění od intenzivního vyuţívání luk k hospodaření (zanedbávání 

kosení) v 90. letech 

Jiné způsoby využívání 

- rozšiřování nepůvodních druhů dřevin a bylin v chráněném území 

v důsledku parkové úpravy pravobřeţní terasy v souvislosti 

s výstavbou města 

- zřízení zahrádkářské osady  
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4.11 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti 

Následující tabulka č. 5 je vypracována dle Plánu péče o PP Meandry Lučiny na 

období 2008 – 2017 (Kneblová; Czernik, 2006). 

Tabulka 5: Současné využití území a negativní vliv (Kneblová; Czernik, 2006) 

Využití území Negativní vliv 

Rekreace a sport 
- území pod silným antropickým vlivem 

- vnášení velkého mnoţství odpadků a zakládání ohnišť 

spontánním způsobem vlivem vysokého počtu návštěvníku 

obyvateli Havířova za účely rekreace, sportu či procházek se psy 

- podán návrh na zřízení cyklostezky skrz chráněné území, která 

můţe ohrozit cenné biotopy 

- ničení informačních tabulí naučné stezky obyvateli města 

Zemědělské hospodaření 
- splachování hnojiv pouţívaných na zemědělských půdách 

z přilehlé zahrádkářské osady  

- ochuzování bylinné sloţky v důsledku obhospodařování 

s vyuţitím hnojiv a pesticidů 

Jiné způsoby využívání 
- 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) 

- ohroţení plynoucí z provozu dvou 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 

- černé skládky v podobě navezené zeminy a stavebního odpadu 

na okrajích území 
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5. Umělé mokřady v PP Meandry Lučiny 

Město Havířov je vybudováno na území, které bylo v minulosti z velké části 

mokřadního rázu. Vlivem urbanizace a důlního průmyslu bylo toto mokřadní území 

zlikvidováno nebo kvalitativně přeměněno např. na odkalovací nádrţe (rybníky v nivě řeky 

Sušánky). Na katastru města Havířova v dnešní době zůstalo jen pouhé torzo původního 

mokřadního charakteru a se stanovišti obývanými zajímavými rostlinnými a ţivočišnými 

společenstvy se lze dnes v Havířově setkat jen vzácně a to paradoxně v bezprostřední 

blízkosti obytných částí města. Z původních lokalit stojí za zmínku malá vodními 

společenstvy zarostlá mokřina„Na špici“, která se nachází Severně od ulice Karvinské 

vedle objektu autogaráţí a představuje dnes jen jiţ malý pozůstatek dříve rozlehlého 

rybníka, který byl v souvislosti s výstavbou Havířova zavezen (Švendová; Vlček, 1996). 

Z hlediska mokřadních biotopů je bezesporu nejvíce významným územím Havířova 

tok a niva řeky Lučiny. Tok řeky se projevuje transportní, sedimentační a erozní činností, 

které při vzájemném působení zapříčiňují tvorbu říčního koryta. V neporušených 

ekosystémech je   transportní činnost řeky (zahrnující odnos různých materiálů jako štěrk, 

větve, kmeny, atd.) v rovnováze s činností sedimentační, při které probíhá ukládání 

transportovaného materiálu na břehy či dno řeky. Erozní činnost řeky pak působí 

především na tvar koryta tím, ţe proud vody s unášeným materiálem eroduje, trhá a 

podemílá břehy, čímţ zapříčiňuje vnik říčních meandrů. Přirozenou činností meandrujícího 

toku při protrţení šíje meandru mohou vznikat mokřadní stanoviště tzv. odstavená (slepá) 

říční ramena. Na této činnosti řeky závisí ţivoty mnoha druhů rostlin a ţivočichů, kteří 

jsou na stanoviště stojatých vod vázány potravně nebo jsou pro ně nezbytné v období 

rozmnoţování. 

Vlivem výstavby Ţermanické přehrady došlo k narušení rovnováhy mezi transportní 

a sedimentační činností řeky Lučiny, protoţe říční naplaveniny jsou přehradou 

zachycovány a na toku pod přehradou pak převládá činnost transportní, říční materiál je 

neustále odnášen a tím dochází ke stále většímu zařezávání řeky do jejího dna. Ţermanická 

přehrada také sníţila vodnatost řeky, rovněţ polevily záplavy, coţ v konečném důsledku 

způsobuje sníţení schopnosti řeky meandrovat a následně vytvářet její odstavená ramena.  

Z tohoto důvodu je nutné chránit vzniklé mokřadní biotopy a pro omezení schopnosti řeky 
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je třeba vynaloţit úsilí do umělého zakládání nových mokřadních ploch (kolektiv autorů I., 

1996). 

5.1 Zakládání umělých tůní 

Dalšími objekty mající velmi blízko k pojmu mokřad jsou tůně. Jedná se o drobné 

vodní nádrţe bez spodního vypouštění vznikající přirozenou cestou nebo mohou být 

zakládány člověkem. Mohou jimi být různé terénní deprese zaplavené vodou buďto 

celoročně nebo periodicky. Pozoruhodné tůně mohou vznikat v říční nivě přirozenou 

dynamikou toku za vzniku slepých ramen. K napájení tůní dochází prostřednictvím vody 

povrchové, která protéká přes propustnou zeminu aţ k nepropustnému podloţí, po kterém 

pak z vyšších poloh stéká do tůně, kde se hromadí, eventuelně pokud se jedná o tůň 

v blízkosti vodního toku či nádrţe můţe být napájena vodou při povodni. Další způsob 

nasycení říčních tůní je prosakování vody z řeky skrz okolní půdní horizonty podzemní 

cestou. V říční nivě se obvykle uplatňují kombinace obou způsobů zásobování vodou. 

Další moţností dotování vodou je vyuţití náhradního zdroje např. prameniště 

(www.mokrady.wbs.cz; Švehláková et al., 2006). 

Umělé budování tůní se provádí zejména za účelem vytvoření vzácných stanovišť 

rostlin a ţivočichů, hloubí se ale i v zájmu zvýšení retenční schopnosti či kvůli průtočnosti 

území při povodních, avšak s tím, ţe se v období mimo povodeň uplatňují právě jako 

mokřadní biotopy s typickými rostlinnými i ţivočišnými společenstvy (Just, 2004). 

Vedle budování nových mokřadních ploch je velké úsilí soustřeďováno na ochranu 

jiţ stávajících mokřadů, které je v některých případech vhodné technicky podpořit např. 

zlepšením poměrů tím, ţe se vybuduje hrázka bránící případnému odtoku vody nebo se 

provede zásyp nevhodného odvodnění.  Nový mokřad můţe být vytvořen kombinací 

technických a přírodě blízkých opatření při výstavbě víceúčelového poldru slouţícího jako 

protipovodňová ochrana. Mokřad se vytvoří účinkem ochranné hrázky, která částečně 

trvale zadrţuje vzdouvající se vodu, nebo můţe být vyhlouben v zátopovém území. Další 

moţností vzniku mokřadních stanovišť je tedy výstavba tůní hloubením. Můţe se jednat 

jak o samostatnou jednoduchou tůň v široké nivě, tak o výstavbu tůní v podobě slepých 

ramen a to rozčleňováním břehů vodního toku hloubením různých postraních záhybů, čímţ 

také vznikají mokřadní území (Just, 2004). 
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5.1.1 Výběr místa při budování umělých tůní 

Výběr vhodného prostoru pro budoucí tůně je rozhodující z hlediska jejich 

dostatečného zavodnění. Tůn by měla být alespoň částečně zavodněna po většinu roku a 

případný dlouhodobější nedostatek vody je důvodem k problému. Při volbě místa se 

zkoumá reliéf a jeho terénní deprese, dále se pohlíţí na indikátory přítomnosti vody např., 

zda se na zkoumaném území vyskytují mokřadní druhy rostlin jako vrby, sítiny, ostřice 

apod. Následujícím krokem je tzv. zkušební výkop, který se provádí do hloubky alespoň 

„dvou rýčů“, přičemţ se zhodnotí zemina, která by měla být jílovitého charakteru pod 

horní vrstvou hlíny a hrabanky. Nechtěný je písek a štěrk, či zemina, která je sypká. Velmi 

vítané je okamţité přitékání vody do výkopu a to i v malém mnoţství. Pokud se ve výkopu 

voda ihned neobjeví, ponechá se tento výkop otevřený a pozoruje se, zda se voda objeví 

v průběhu roku. Nejvhodnější dobou pro tato zhodnocování terénu je  suché období, 

nejlépe konec léta, protoţe pokud se přítomnost vody v tomto období potvrdí, 

pravděpodobně zde bude po většinu roku. Naopak je nevhodné provádět terénní průzkum 

v době jarního tání sněhu. Jestliţe je záměrem, aby byla tůň zásobována podzemní vodou, 

nesmí být přilehlý vodní tok příliš zahlouben a jeho hladina vody by měla být poloţena 

dostatečně vysoko. Další hledisko, které je třeba před vlastním budováním tůní zváţit, je 

zhodnocení botanického a zoologického stavu území, tedy výskyt chráněných druhů, 

protoţe je nemyslitelné, aby byl zásah do krajiny proveden na úkor ohroţených rostlin či 

ţivočichů. Pro vytvoření nových stanovišť se proto většinou vybírají území méně 

biologicky hodnotná aţ degradovaná (www.mokrady.wbs.cz). 

5.1.2 Postup vlastního hloubení tůní 

Budování tůní můţe být prováděno ručně pomocí rýče, lopaty, kbelíku atd. či strojní 

mechanizací čili bagrem. Při vyuţití bagru je třeba promyslet způsob a moţnosti dopravy 

mechaniky na určený prostor, dále zhodnotit zda je stroj schopný překonat svahy, přejezdy 

potoků a další překáţky (stromy). Je vhodné předem naplánovat přepravu stroje k místu 

určení a vyřešit případné bariéry, upravit terén atd. a následně po ukončení akce vrátit vše 

zase do původní podoby. Budování tůní bagrem je fyzicky méně namáhavý ale finančně 

nákladnější způsob neţ ručně vykonaná práce. 

K ručnímu hloubení tůní patří mezi základní pracovní vybavení rýč (nejlépe 

s rovným ostřím), lopata, kbelík, pilka či sekera, pro případ odstranění dřevin. Před 
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zahájením výkopu se nejprve plánuje velikost a hloubka nádrţe, reliéf dna, charakter břehů 

a moţnosti pro odkládání vykopané zeminy. Při samotném zákroku se nejprve vysekají 

případné dřeviny a odstraní se jejich kořeny, některé pařezy se ale mohou na území 

ponechat, poslouţí pak jako mikrobiocentra pro menší formy ţivota. Na počátku je vhodné 

nejprve odstranit svrchní vrstvy zeminy po celé ploše budoucí tůně a poté provést hloubení 

poţadovaného tvaru. Břehy nesmějí zůstat příkré ale je třeba je rýčem zkosit do etáţového 

či postupného kontinuálního svahu tak, aby vznikly pozvolné břehy s mělkými litorálními 

partiemi a to alespoň na polovině plochy tůně. Dno, které se postupně svaţuje, poskytuje 

měnící se podmínky (teplota, oslunění, mnoţství kyslíku) umoţňující daným organismům 

vybrat si ty optimální.  Jestliţe se tůně při výkopu zaplňují podzemní vodou je třeba ji 

průběţně pomocí kbelíku odčerpávat. 

Co se týče vykopané zeminy, pokud není nařízeno jinak, můţe se ukládat do 

bezprostřední blízkosti tůně. Je vhodné ji průběţně rozmisťovat kolem tůně, můţe se 

vyuţít i pro tvorbu hrázky mezi vícero tůněmi, nebo pro vznik půlkruhové hrázky kolem 

tůně po směru svahu, čímţ se docílí většího zadrţení vody. Kolem tůně však nesmějí 

vzniknout nepřirozeně vysoké valy zeminy. Pokud se hloubená tůň nachází v záplavovém 

území, můţe být vyhloubená zemina vyuţita k vytvoření valu kolem tůně pro případ 

vybřeţení řeky a následného zanášení tůně. Mezi valem a okrajem tůně ale musí být 

ponechán prostor pro vytvoření dobrého litorálu ale i z důvodu zamezení zpětného sesuvu 

zeminy nazpět do tůně. V případě výskytu významné vegetace navazující na tůň, se nesmí 

zemina rozhazovat kdekoli do okolí tůně, je třeba ji umisťovat do míst, která nejsou 

botanicky ani jinak významná (www.mokrady.wbs.cz). 

Pro přeţití ryb je minimální potřebná hloubka 80 cm, aby nedocházelo k promrznutí 

tůně aţ na dno. Pokud je tůn budovaná jako stanoviště pro obojţivelníky, vodní hmyz a 

jiné drobné ţivočichy, tak je výskyt ryb z důvodu predace a potravní konkurence 

neţádoucí. Hloubka tůně pro obojţivelníky by měla být tedy menší neţ 80 cm. Při 

budování soustavy tůní je vhodné nabídnout organismům tůně různých hloubek a to i 

takových, které dosahují pouhých 10 – 20 cm (www.mokrady.wbs.cz). 

Při tvarování tůní se uplatňují hlavně city tvůrců pro řešení, která mají být přírodě co 

nejbliţší. Při budování vícero tůní není na škodu vyuţít nerovností povrchu terénu 

k vytvoření ţádoucího členitého provázání vodních ploch a suché pevniny (Just, 2004). 

Tůně je vhodné budovat tak aby byly vhodně osluněné, ale opět se uplatňuje variabilita 
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podmínek, kdy je třeba vytvořit i neosluněné prostory které vyhledávají stínomilné 

organismy (www.mokrady.wbs.cz). 

Plocha nově vybudované tůně se můţe ponechat přirozenému vývoji, vysazování 

rostlin a ţivočichů není nutné, pokud k tomu nejsou oprávněné důvody. Pokud tůně 

navazují na zemědělskou nebo jinak degradovanou plochu, je vhodné provést ozelenění 

tůně po jejím obvodu, slouţící k ochranným účelům (Just, 2004).  

5.2 Popis jednotlivých mokřadů v PP Meandry Lučiny 

V minulosti v době před výstavbou ţermanické přehrady existovaly na území PP 

Meandry Lučiny přirozeně vzniklé mokřady. Dříve byla hladina toku přibliţně ve stejné 

úrovni jako pevnina, proto pravidelně docházelo k zaplavení území, tedy i odstavených 

ramen. Po výstavbě přehrady Ţermanicích došlo k intenzivnímu zahlubování řeky Lučiny, 

rovněţ ustaly záplavy a sníţila se hladina podzemních vod, coţ vedlo k postupnému 

vysychání mokřadních ploch a k jejich následnému zaniknutí. Dnes jsou v některých 

místech patrné jen bezvodé terénní prohlubně, které uţ nejeví známky tehdejšího 

mokřadního charakteru. Negativní vlivy přehrady se projevují celkovým vysušováním říční 

nivy, vedoucí k zasychání vlhkomilných druhů rostlin např. vrb, které ustupují a jsou 

nahrazovány suchomilnými druhy např. lipami či duby. Mění se tedy celkový charakter 

porostu. 

Budování umělých tůní v PP Meandry lučiny je tedy z hlediska vodnatosti omezeno, 

proto se uplatňují místa s náhradním zdrojem vody např. prameniště. V PP Meandry 

Lučiny bylo zaloţeno několik vodních ploch se stojatou vodou se záměrem plnění funkcí 

mokřadu v krajině.  

 

5.2.1 Uměle vytvořené tůně v oddíle C2  

Uměle vytvořená soustava tůní o výměře cca 0,030 ha, vybudována v roce 1996 jako 

biotop pro obojţivelníky, se nachází v pravobřeţní části nivy v severním cípu ZCHÚ 

(Kneblová; Czernik, 2006). V místech dnešních tůní se v dávné minulosti nacházelo 

stavení bývalé střelnice, po které jsou zde patrné obnaţené cihlové základy. Myšlenku 

vytvoření tůní iniciovalo občanské sdruţení Český svaz ochránců přírody (ČSOP) a 

samotnou akci vedl pan Ing. Jan Smola, působící na magistrátu města Havířova jako 
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referent ochrany přírody v odboru ţivotního prostředí. V blízkosti tůní se nachází 

prameniště, které bylo zvoleno jako zdroj vody pro tůně (Příloha 15). Voda ze studánky 

byla do řeky odváděna potrubím, coţ bylo vzhledem k vysychající nivě nevhodné, proto 

byla vpusť do potrubí ucpána a voda ze studánky ponechána samovolnému proudění po 

povrchu krajiny. Voda se začala rozlévat ke stezce, přes kterou protékala do pravobřeţní 

nivy, kde se začala v terénních prohlubních soustřeďovat. Na nejzamořenějších místech 

bylo provedeno hloubení a úprava členitostí břehů jednotlivých prohlubní tak, aby byl 

přechod mezi vodou a souší co nejjemnější. Tůně 5A a 5B byly vyhloubeny strojní 

mechanizací a došlo k jejich postupnému zatopení.  Odtěţená zemina byla vyuţita 

k sadovnickým úpravám u Domova seniorů Luna v Havířově – Šumbarku. Území tůní bylo 

ponecháno působení přirozené sukcese a na doporučení tehdejšího Ústavu ekologie 

průmyslové krajiny byla provedena introdukce kosatce ţlutého (Iris pseaudacorus), stulíku 

ţlutého (Nuphar lutea) a ďáblíku bahenního (Calla palustris). K introdukci byl pouţit 

geneticky původní materiál Slezska. Kosatec ţlutý (Iris pseudacorus) byl přesazen ze 

soutoku Lučiny a Sušánky patřící do Evropsky významné lokality. Dvě rostlinky stulíku 

ţlutého (Nuphar lutea) byly odebrány z odstaveného ramene řeky Opavy v přírodní 

rezervaci Štěpán v Ostravě. Ďáblík bahenní (Calla palustris) byl odebrán z Kozího 

Becírku, coţ je zatopená terénní deprese v Orlové nedaleko dolu Lazy a dnes se zde tento 

druh jiţ nevyskytuje.  

Z uvedených mokřadních ploch v PP Meandry Lučiny jsou tyto tůně botanicky i 

zoologicky nejpestřejší, esteticky i vývojově nejzajímavější, proto se staly stěţejním 

předmětem této práce a podrobnější zhodnocení těchto tůní se nachází v kapitolách 6 a 7. 

5.2.2 Mokřad v oddíle F2 

Jedná se o mokřad s otevřenou vodní hladinou o výměře 0,0281 ha nacházející se na 

hranici přírodní památky v rozvolněném lesním smíšeném porostu (Kneblová; Czernik, 

2006). Pozemek patří do vymezení územního systému ekologické stability (Mokroš, 2008). 

Nad mokřadem je výrazný svah s terénními prohlubněmi, které v minulosti slouţili jako 

menší rybníky pro chov ryb. Tento mokřad zde vznikl přirozeným způsobem v místě 

terénní deprese pod svahem a je napájený vodou ze zdejšího systému pramenišť a vodami 

sráţkovými. V roce 2010 zde bylo v souladu s plánem péče provedeno revitalizační 

opatření zamezující odtoku vody z mokřadu do řeky Lučiny. Tok řeky Lučiny je v těchto 
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místech natolik zahlouben, ţe lokalitu odvodňoval a mokřad z 99 % vysychal. Na odtoku 

vody se výrazně podílel výskyt ondater, které v místech mezi mokřadem a břehem řeky 

hloubily chodby, čímţ se odtok vody z mokřadu do toku zvyšoval. Dlouhodobý nedostatek 

vody pro takovéto území znamená postupné sniţování početnosti obojţivelníků ale také i 

jiných rostlinných a ţivočišných druhů vázaných na mokřadní stanoviště. Tento problém 

byl vyřešen vybudováním malé 30 metrů dlouhé a 50 – 75 metrů vysoké hrázky vedené po 

linii mokřadního břehu přimykajícímu se k vodnímu toku. Hrázka je opatřena 

nepropustnou hydroizolační folií a je zbudována ze zeminy odtěţené ze dna mokřadu, čímţ 

bylo současně provedeno poţadované odbahnění mokřadu. Toto řešení tedy zamezilo 

odtoku povrchové vody do řeky Lučiny a následně zlepšilo hydrologické podmínky v dané 

lokalitě (Filgas, 2008). Hloubení zeminy zde dna mokřadu bylo vykonáno strojní 

mechanizací, jejíţ přístup k lokalitě byl řešen broděním korytem Lučiny, které má 

v určitém místě břehy po obou stranách pozvolné a břehová hrana se v daném místě 

nachází 1 – 1,5 metrů nad dnem koryta, proto byl přístup mechanismu tímto způsobem 

realizovatelný (Tureček, 2008). 

Mokřad byl po revitalizaci ponechán sukcesi a zdejší podmínky jsou v současné době 

pro mokřadní organismy vyhovující (Obrázek 2). Nejsledovanější skupinou jsou 

obojţivelníci, z jejichţ zástupců zde byl potvrzen výskyt ropuchy obecné (Bufo Bufo), 

rosničky zelené (Hyla aroborea), skokana hnědého (Rana temporaria), skokana zeleného 

(Rana esculenta) a čolka obecného (Triturus vulgaris). Čolek velký (Triturs cristatus) zde 

nebyl nalezen, ale bezesporu se zde vyskytuje a podrobnější průzkum by to jistě prokázal. 

(Zwach, 2003) 

Z rostlinné populace zde byly nalezeny druhy jako kosatec ţlutý (Iris pseudacorus), 

ţábník vodní (Alisma plantago – aquatica), pcháč zelinný (Cirsium oleraceum), kopřiva 

dvoudomá (Urtica dioica), devětsil (Petasites sp.), okřehek menší (Lemna minor), závitka 

mnohokořenná (Spirodela polyrhiza), pryskyřník plazivý (Ranunculus repens), netýkavka 

malokvětá (Impatiens parviflora), netýkavka ţláznatá (Impatiens glandulifera), bršlice 

kozí noha (Aegopodium podagraria), kontryhel obecný (Alchemila vulgaris), poměnka 

bahenní (Myosotis palustre), kyprej obecná (Lythrum asalicaria), kuklík městský (Geum 

urbanum), konopice sličná (Galeopsis speciosa), rdesno peprník (Persicaria hydropiper), 

rdesno blešník (Persicara lapathifolia), sítina rozkladitá (Juncus effusus), sítina ţabí 

(Juncus bufonius), křehkýš vodní (Myosoton aquaticum), smetánka lékařská (Taraxacum 
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officinale), jitrocel větší (Plantago major), šťovík vodní (Rumex aquaticus), opletník plotní 

(Calistegia sepium), karbinec evropský (Lycopus europaeus), třezalka tečkovaná 

(Hypericum perforatum), třezalka čtyřkřídlá (Hypericum tetrapterum) aj. 

 

Obrázek 2: Revitalizovaný mokřad v oddíle F2 (Zdroj: Adriana Janíková, 31. 3. 2011) 

5.2.3 Mokřad v oddíle E5 

Poměrně malý mokřad o výměře pouhých 0,009 ha se nachází přibliţně ve střední 

části ZCHÚ na území pravého břehu, které navazuje na parkovou úpravu podél ulice na 

Nábřeţí. Toto území je intenzivně vyuţíváno k rekreaci zejména dětí a mládeţe, kdy 

v zimě slouţí jako sáňkářská dráha a v letním období jako dráha cyklokrosová. (Kneblová; 

Czernik, 2006) Prvotní mokřad vznikl v 80. letech v souvislosti s terénními úpravami 

sáňkářského svahu a okolní lokality. Na svahu byl vytvořen nájezd pro akrobatické 

lyţování, jenţe podmáčený svah podléhal sesuvům a v místech dopadové plochy lyţařů se 

vytvářela prohlubeň, která se postupně zatápěla a časem vznikla otevřená vodní hladina. 

V roce 1999 pracovníci odboru ţivotního prostředí získali prostředky pro úpravy tohoto 

mokřadu, strojně provedli jeho rozšíření, prohloubení a ponechali jej samovolné sukcesi. 

Vodní reţim tohoto území je dotován zejména podpovrchovými vodami, které 

prostupují z výše poloţeného území, jedná se i o sráţkové vody. Tůň s řekou Lučinou 

vlivem rozdílných polohových úrovní nekomunikuje. Vodní reţim je takřka stabilizovaný, 

v období dlouhodobého sucha ale v minulosti došlo k téměř úplnému vyschnutí (Zwach, 

2003). 
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Tato tůň je ze všech mokřadních ploch v PP Meandry Lučiny nejméně stabilní a je 

proto pravidelně obnovována (Kneblová; Czernik, 2006). V minulosti byl tento mokřad 

silně zabahněný a vegetační kryt byl velmi nadměrně vyvinutý, docházelo tak k zastínění a 

opětovnému zabahnění opadanými částmi rostlin a následnému úbytku volného kyslíku ve 

vodě. Podmínky prostředí se tím zhoršovaly a vytlačovali na vodě závislé organismy 

zejména obojţivelníky. Z těchto důvodů bylo provedeno revitalizační opatření, které 

spočívalo především v odbahnění a odstranění nadbytečného vegetačního krytu zejména 

náletových dřevin (Zwach, 2003). 

Z obojţivelníků se v této lokalitě předpokládá výskyt druhů jako čolek obecný 

(Triturus vulgaris), ropucha obecná (Bufo bufo), skokan hnědý (Rana temporaria) a 

z plazů ještěrka obecná (Lacerta agilis) a uţovka obojková (Natrix natrix) (Zwach, 2003). 

 V současné době je vegetační kryt ve srovnání s ostatními mokřady ZCHÚ méně 

pestrý s výskytem druhů jako orobinec úzkolistý (Typha angustifolia), sítina rozkladitá 

(Juncus effusus), sítina ţabí (Juncus bufonius) ţábník vodní (Alisma plantago - aquatica), 

pcháč zelinný (Cirsium oleraceum), kyprej obecná (Lithrum salicaria), mochna husí 

(Potentilla anserina), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), smetánka lékařská 

(Taraxacum officinale), kontryhel obecný (Alchemila vulgaris), jitrocel větší (Plantago 

major), jetel luční (Trifolium pratense), třezalka tečkovaná (Hyppericum perforatum), 

rákos obecný (Phragmites australis), pryskyřník (Ranunculus sp.) aj. 
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6. Pasportizace a zhodnocení uměle vybudovaných tůní na vybraném 

území 

Na území uměle vybudovaných tůní v oddíle C2 (Obrázek 3) byla v roce 2011 

provedena pasportizace, spočívající ve vymezení několika ploch a jejich následném 

zmapování a orientačním zhodnocení skladby vegetace a technických prvků. Území bylo 

rozděleno na plochy jednotlivých tůní, kterým bylo přiděleno číselné označení, určující 

zároveň odběrová místa pro orientační zhodnocení kvality vody zakládající se na sledování 

pH, teploty a mnoţství dusičnanů a fosforu. 

Jednotlivé tůně jsou od sebe odděleny hustými vegetačními porosty nebo pevnými 

hrázkami. V lokalitě se nachází několik mikrobiocenter ze starých pařezů, mrtvých stromů, 

několik teplých valů a úkrytů pro ţivočichy, také zbytky pokosu. Území je zajímavé tím, 

ţe se nachází v místě bývalé zástavby, po které zde zůstali jen cihlové základy, zbytky 

cihel, betonové kvádry a stará kanalizace s potrubím. 

 

Obrázek 3: Pohled na hrázku mezi tůněmi č. 3 a 4, cihlové pozůstatky původní zástavby a v pozadí teplé valy a sloup 
elektrického vedení (zdroj: Adriana Janíková, 20.4.2012) 

6.1 Tůň č. 1 

Tůň č. 1 eliptického tvaru o velikosti cca 15 m
2
 se nachází na okraji sledovaného 

území v těsné blízkosti štěrkové stesky a mezi erodovaným břehem řeky Lučiny je 

oddělena vrstvou půdy o mocnosti cca 3 m. Tato vrstva, která prozatím chrání tuto tůň, se 

ale v důsledku boční eroze koryta řeky Lučiny stále zmenšuje, čímţ je ohroţena existence 

této tůně ale také stesky a sloupu elektrického vedení vyskytující se v její blízkosti. Tůň 
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byla ještě v roce 2011 velmi zabahněná (Příloha 1). Zdrojem organického materiálu 

způsobující toto zabahnění jsou zejména přilehlé travní porosty, dále vodní mor kanadský 

(Elodea canadensis) a také opad listí a větví z přilehlých dřevin. V březnu 2012 bylo 

provedeno prohloubení této tůně, čímţ došlo k navýšení vodního sloupce (Příloha 2). 

Vytěţený sediment byl uloţen na břeh tůně, přimykající se k řece Lučině, čímţ dochází 

k zadrţování většího objemu vody v tůni a zároveň ke zpevnění litorálu. Část vytěţené 

zeminy byla vyuţita k zahrazení kraje stezky za účelem zadrţení vody a omezení odtoku 

vody ze studánky mimo určené potrubí napájejícího tůně. Voda je v současné době po 

narušení dna hloubením zakalená. Zastínění tůně probíhá jen v dopoledních hodinách.  

Na břehu tůně se nachází úkryt pro ţivočichy oblého tvaru vzniklý ze suchých 

kořenů, větví a kamení (Příloha 5), na kterém se v letním období často zdrţují váţky např. 

váţka obecná (Sympetrum vulgatum) (Příloha 21). Nad tímto mikrobiotopem se nachází 

porost vrby křehké (Salix fragilis) a dominujícího rákosu obecného (Phragmites australis). 

V místech mezi tůní a řekou dominuje devětsil lékařský (Petasites hybridus), místy se 

vyskytuje téţ kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) a netýkavka ţláznatá (Impatiens 

glandulosa). Před odbahněním tůně se zde nacházel hustý porost vodního moru 

kanadského (Elodea canadensis), nízkou poloţenou vodní hladinu pokrýval okřehek menší 

(Lemna minor) a v pobřeţní části byl hojně zastoupen rozrazil potoční (Veronica 

beccabunga). 

Mezi tůněmi č. 1 a č. 4 je vyvýšená cca 2 m široká hrázka místy zpevněná štěrkem 

s porostem růţe šípkové (Rosa canina) a ořezané vrby (Salix sp.), také zde roste např. 

typicky mokřadní sítina ţabí (Juncus bufonius) a sítina rozkladitá (Juncus conglomeratus). 

Na této hrázce je vybudovaný komplex větví, sena a kamení slouţící jako útočiště pro 

ţivočichy. 

6.2 Tůň č. 2 

Nejmenší tůň sledovaného území zvoncovitého tvaru o velikosti cca 9 m
2
 se nachází 

ve vzdálenosti 3 m od koryta řeky Lučiny a tím se stává spolu s tůní č. 1 nejohroţenější 

z hlediska moţného zániku v důsledku boční eroze řeky Lučiny. Z této tůně bývá patrný 

mírný odtok vody povrchovou cestou, coţ způsobuje na stěně pravého břehu Lučiny erozní 

rýhu. Znatelný je i průsak vody podzemní cestou ale i skrz potrubí staré kanalizace tehdejší 
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zástavby. V těchto místech na stěně příkrého břehu byly nalezeny stopy a chodba zvěře, 

pravděpodobně ondatry piţmové. 

Tato tůň je v současné době ze všech tůní nejvíce zazemněná (Příloha 3). Obsahuje 

velké mnoţství opadaného listí, větví, ostatky cihel ale i zbytky vegetace, kterou tůň 

v letním období obrůstá zejména rdesno peprník (Persicaria hydropiper.), kyprej obecná 

(Lythrum salicaria) a srha říznačka (Dactylis glomerata.). Vodní hladinu pokrývá téţ 

okřehek menší (Lemna minor). Mezi řekou a tůní jsou porosty olše šedé (Alnus incana) a 

lísky obecné (Corylus avellana), které tůň v odpoledních hodinách zastiňují. Vedle této 

tůně je vytvořen teplý val (není totoţný s návrhy Iwana Zwacha), který je tvořen starými 

pařezy, kmeny, kameny, a celý je zhutněn vrstvou půdy. Jeho povrch porůstá převáţně 

vrbinou penízkovou (Lysimachia nummularia), popencem břečťanolistým (Glechoma 

hederacea), také mátou dlouholistou (Mentha longifolia) a kopřivou dvoudomou (Urtica 

dioica). Slouţí jako stanoviště ke slunění heliofitních organismů a zároveň i jako úkryt 

ţivočichů. 

6.3 Tůň č. 3 

Tůň č. 3, ledvinovitého tvaru o velikosti cca 20 m
2
, je obklopena ostatními tůněmi, 

nachází se tedy téměř ve středu území. Je velmi slunným stanovištěm, proto na jednom 

z jejich břehů je vybudován další teplý val ze stavebních sutí, kmenů, větví, pokosu apod. 

dlouhý cca 3 metry (Příloha 4). Přibliţně ve středu tůně byl ponechán starý pařez porostlý 

karbincem evropským (Lycopus europaeus), mátou dlouholistou (Mentha longifolia), 

travami, mechy a v jeho dutině je zadrţena voda s okřehkem menším (Lemna minor), který 

se jinak v této tůni poměrně neobjevuje. Vedle tohoto mikrobiocentra se na dně tůně 

nachází otevřený pozůstatek kanalizace bývalé střelnice čtvercového tvaru velikosti 50 x 

50 cm (Obrázek 4). Po prvotní zástavbě jsou v této tůni stále patrné cihlové základy a 

roztroušené pozůstatky cihel. Tůň je hustě porostlá vodním morem kanadským (Elodea 

canadensis), dále v ní roste několik rostlin ďáblíku bahenního (Calla palustris) a ţábníku 

vodního (Alisma plantago – aquatica). Z pobřeţní vegetace zde roste např. máta 

dlouholistá (Mentha longifolia), kyprej obecná (Lythrum salicaria), třezalka skvrnitá 

(Hypericum maculatum), sítina ţabí (Juncus bufoinius), sítina rozkladitá (Juncuc 

conglomeratus), karbinec evropský (Lycopus europaeus) a další. 
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Obrázek 4: Starý pařez a pozůstatky kanalizace bývalé střelnice v tůni č. 3 (zdroj: Adriana Janíková, 

28.3.2012) 

6.4 Tůň č. 4 

Tato tůň nepravidelného tvaru o velikosti cca 50 m
2
 přiléhá ke stezce a z protější 

strany k tůni 3 a 6. V dopoledních hodinách ji zastiňuje okolní lesní porost, jinak se jedná o 

relativně osluněnou tůň.  Tůň je dotována vodou potrubím vedeného skrz stesku přitékající 

z nedaleké studánky a z této tůně voda prostupuje dále do území (Příloha 14). Ve střední 

části tůně leţí padlý kmen dlouhý asi 2 m obrostlý vegetací, která se dále v tůni rozšiřuje a 

způsobuje její zazemnění (Příloha 6). Jedná se hlavně o rdesna, zejména rdesno peprník 

(Persicaria hydropiper), rdesno obojţivelné (Persicaria amphibia) a rdesno blešník 

(Persicariaa lapathifolia), dále ďáblík bahenní (Calla palustris), řeřišnice hořká 

(Cardamine amara) v menší míře i o vodní mor kanadský (Elodea canadensis) a rdest 

vláskovitý (Potamogeton trichoides). Na kraji tůně kolem stezky jsou porosty dřevin jako 

olše šedá (Alnus incana), lípa srdčitá (Tylia cordata), líska obecná (Corylus avellana), 

svída krvavá (Cornus sanquinea) ale také několik mrtvých suchých stromů. Tato tůň je od 

tůně 3. oddělena cca 1 m širokou hrázkou, na které jsou ostatky nakupeného pokosu 

porostlé popencem břečťanolistým (Glechoma hederacea). Tento břeh porůstá ţábník 

vodní (Alismaplantago – aquatica), karbinec evropský (Lycopus europaeus), pcháč zelinný 

(Cirsium oleraceum), třezalka skvrnitá (Hypericum maculatum), devětsil lékařský 

(Petasites hybridus), ostřice pobřeţní (Carex riparia), dále trsovitě sítina rozkladitá 

(Juncus conglomeratus), sítina ţabí (Juncus bufonius) a kosatec ţlutý (Iris pseudacorus). 

Vedle hrázky jsou patrné obnaţené pozůstatky cihlových základů v délce asi 10 m, v jejich 

puklinách nacházejí útočiště menší formy vodních ţivočichů (Příloha 13). 
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V jiţní části je výrazné zúţení tůně s obsahem značného mnoţství organického 

materiálu zejména listí a větve z okolních stromů, na hladině s okřehkem menším (Lemna 

minor). Nachází se zde také biocentrum ze starého pařezu porostlého karbincem 

evropským (Lycopus europaeus), mechy a travami. V tůni byly v měsíci březnu nalezeny 

snůšky vajíček obojţivelníků. Mezi touto jiţní částí tůně a tůní č. 6 je příkrý litorál 

vystupující do výšky cca 1,5 m 

6.5 Tůň č. 5A 

První část rozlehlé tůně oblého tvaru navazuje na okolní lesní porosty, ve kterých po 

rozšíření vodní hladiny po povodních došlo k odumírání některých nehydrofytních dřevin 

napr. bezu černého (Sambucus nigra) (Příloha 8). Jedná se o hlubší tůň s populacemi ryb, 

v odpoledních hodinách zastíněná okolními dřevinami. Výrazně dominuje ďáblík bahenní 

(Calla palustris) (Obrázek 5), dno porůstá vodním morem kanadským (Elodea canadensis). 

V trsech zde roste téţ kosatec ţlutý (Iris pseudacorus), dále šťovík vodní (Rumex 

aquaticus). Je propojená s tůní 5B, od které ji pomyslně dělí zúţení a dva betonové kvádry 

jako pozůstatky prvotní stavby (Příloha12). 

 

Obrázek 5: Ohrožený ďáblík bahenní (Calla palustris )( Zdroj: Adriana Janíková, 28. 8. 2010) 

6.6 Tůň č. 5B 

Rozsáhlá vodní plocha navazující na tůň č. 5A  podlouhlého nepravidelného tvaru 

lemuje stezku a ve větší části dne je zastíněna hustými porosty dřevin (Příloha 7). Břehy 

obrůstají např. brslenem evropským (Eonymus europaeus), svídou krvavou (Cornus 
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sanquinea) a trnkou obecnou (Prunus spinosa) coţ se projevuje přítomností větví a listí. 

Z vodních rostlin stojí za zmínku šípatka střelolistá (Sagittaria sagittifolia) (Obrázek 6), dále 

je zde hojný ďáblík bahenní (Calla palustris). Na jejím břehu stojí druhý sloup vzdušného 

elektrického vedení. 

 

Obrázek 6: Regionálně významný druh - šípatka střelolistá (Sagittaria sagittifolia) (Zdroj: Adriana 

Janíková, 23. 7. 2011) 

6.7 Tůň č. 6 

Tato tůň o velikosti cca 20 m
2 

je tvořena dvěma navzájem propojenými tůňkami a je 

poměrně slunná. Ve větší části tůně se nachází několik rostlinek stulíku ţlutého (Nuphar 

lutea), dále ďáblík bahenní (Calla palustris), minimálně pak vodní mor kanadský (Elodea 

canadensis) a okřehek menší (Lemna minor) (Příloha 9). V pobřeţní vegetaci převaţuje 

sítina rozkladitá (Juncus bufonius), karbinec evropský (Lycopus europaeus), máta 

dlouholistá (Mentha longifolia), bolševník (Heracleum sp.), pcháč zelinný (Cirsium 

oleraceum), rozrazil potoční (Veronica beccabunga) a pomněnka bahenní (Myostotis 

palustris). V tůni i na jejím břehu je několik starých pařezů porostlých vegetací, zbytky 

pokosu, úkryty z větví a ve vodě se nachází roztroušeně zbytky cihel a také větve. Od tůně 

5A a 5B je oddělena hrázkou stojící na starých cihlových základech s porostem lísky 

obecné (Corylus avelana)a ořezané vrby (Salix sp.). 
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6.8 Zhodnocení orientačního floristického průzkumu 

Jarní aspekt území je relativně chudý s převaţujícím zastoupením devětsilu 

lékařského (Petasites hybridus) a orseje jarní (Ficaria verna), dále pak roztroušeně s 

výskytem křivatce ţlutého (Gagea lutea), mokrýše střídavolistého (Chrysosplenium 

alternifolium), ojediněle pak s blatouchem bahenním (Caltha palustris) a podbělem 

lékařským (Tussilago farfara). 

Letní aspekt pak zastupují převáţně máta dlouholistá (Menha longifolia), třezalka 

skvrnitá (Hypericum maculatum), kyprej obecná (Lithrum salicaria), vrbovka malokvětá 

(Epilobium parviflorum) karbinec evropský (Lycoupus europaeus), rdesno (Persicaria 

hydropiper), ďáblík bahenní (Calla palustris), ţábník vodní (Alisma plantago – aquatica), 

rozrazil potoční (Veronica beccabunga), sítina (Juncus sp.), ostřice (Carex sp.) apod. 

Ve všech tůních se vyskytuje v menší či větší míře vodní mor kanadský (Elodea 

canadensis). Jedná se o v ČR nepůvodní druh, který se ve volných vodních plochách 

rychle šíří a způsobuje zazemnění tůně nebo rozkladem biomasy přispívá k eutrofizaci vod. 

Na druhou stranu není na škodu, pokud se v tůni vyskytuje v přiměřeném mnoţství, 

protoţe má schopnost čistit a okysličovat vodu. Spotřebovává z vody nadbytečné nutriční 

látky a škodliviny, které vyuţívá pro svůj růst, ale také do vody produkuje kyslík, potřebný 

k okysličovacím procesům ve vodě.  

Výsledky floristického průzkumu jsou uvedeny v následující tabulce č. 6: 
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Tabulka 6: Výsledky orientačního floristického zhodnocení území 

Soupis druhů Lemna minor, Elodea canadensis, Potamogeotn trichoides, 

Nuphar lutea, Sagittaria sagittifolia, Calla palustris, Iris 

pseudacorus, Veronica beccabunga, Myosotis palustris, Rumex 

crispus, Rumex aquaticus, Cirsium oleraceum, Hypericum 

perforatum, Hypericum maculatum, Hypericum tetrapterum, 

Cardamine amara, Mentha longifolia, Lythrum salicaria, 

Lycopus europaeus, Epilobium parviflorum, Persicaria 

hydropiper, Perscicaria minor, Geranium palustre, Petasites 

hybridus, Petasites albus, Caltha palustris, Rorippa amphibia, 

Bidens tripartita, Galeopsis speciosa, Geum urbanum, 

Impatiens parviflora, Impatiens glandulifera, Polygonum 

aviculare, Plantago major, Conyza canadensis, Medicago 

lupulina, Taraxacum officinale, Vicia sp., Glechoma 

hederacea, Lysimachia nummularia, Urtica dioica, Galium 

sarine, Heracleum sphondylium, Solidago canadensis, 

Tussilago farfara, Circaea lutetiana, Ficaria verna, 

Chrysosplenium alternifolium, Gagea lutea, Phragmites 

australis, Juncus cobglomeratus, Juncus bufonius, Poa annua, 

Dactylis glomerata, Elytrigia repens, Lolium sp., Carex riparia, 

Vuburnum opulus, Eonymus verrucosus, Eonymus europaeus, 

Cornus sanguinea, Corylus avelana, Sambucus nigra, Prunus 

spinosa,Rosa canina, Solanum dulcamara, Salix fragilis, Salix 

triandra, Alnus incana, Tylia cordata 

Ohroţené druhy Calla palustris (C3), Sagittaria Sagittifolia (regionálně 

významný druh), Nuphar luteum (regionálně významný druh), 

Iris pseudacorus (regionálně významný druh) 

Nepůvodní druhy Conyza canadensis, Elodea canadensis, Solidago canadensis, 

Impatiens parviflora, Impatiens glandulifera 

Introdukované druhy Nuphar lutea, Iris pseudacorus, Calla palustris 
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6.9 Zhodnocení orientačního měření kvality vody 

Na území umělých tůní bylo ve vodě provedeno orientační stanovení pH, teploty, 

mnoţství dusičnanů a celkového fosforu. V Jednotlivých tůních byla také orientačně 

změřena jejich hloubka. Naměřené výsledky jsou shrnuty v následující tabulce č. 7: 

Tabulka 7: Výsledky orientačního měření kvality a hloubky vody (chybějící hodnoty nebyly naměřeny z 

důvodu zamrznutí tůní; hloubka měřena dne 20.4.2012) 

datum pH teplota (°C) N-NO3
-
 (mg/l) Pc (mg/l) 

hloubka 

vody (cm) 

TŮŇ č. 1 

14.10.2011 7,10 7,5 0 0 

105 
3.12.2011 7,71 3,1 10 0 

29.2.2012 - - - - 

28.3.2012 6,83 7,2 10 0 

TŮŇ č. 2 

14.10.2011 7,80 10,4 3 0 

50 
3.12.2011 7,73 5,0 10 0 

29.2.2012 - - - - 

28.3.2012 7,54 7,7 15 0 

TŮŇ č. 3 

14.10.2011 7,40 7 0 0 

16 
3.12.2011 8,61 5,3 10 0 

29.2.2012 - - - - 

28.3.2012 7,36 7,1 10 0 

TŮŇ č. 4 

14.10.2011 6,90 9,3 0 0,2 

10; 25; 47 
3.12.2011 7,68 8,5 0 0 

29.2.2012 7,42 10,2 25 0 

28.3.2012 7,33 9,3 10 0 

TŮŇ č. 5A 

14.10.2011 8,04 8,3 0 0 

113 
3.12.2011 8,64 5,9 10 0 

29.2.2012 - - - - 

28.3.2012 7,98 8,5 10 0 

TŮŇ č. 5B 

14.10.2011 7,34 8,5 0 0 

60; 123 
3.12.2011 8,30 3,3 10 0 

29.2.2012 - - - - 

28.3.2012 7,70 8,1 5 0 

TŮŇ č. 6 

14.10.2011 7,05 8,9 0 0 

105 
3.12.2011 7,57 7,7 10 0 

29.2.2012 7,09 9,5 10 0 

28.3.2012 7,43 10,1 10 0 
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Imisní standardy přípustného znečištění ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod 

jsou uvedeny v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách 

přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náleţitostech povolení 

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. 

Nejvyšší přípustná koncentrace pro N-NO3
-
 je 7 mg/l a pro Pc 0,2 mg/l.  V tabulce č. 7 jsou 

překročené limitní hodnoty vyznačeny červeně. 

7. Management umělých mokřadů – současný stav a problémy 

Hlavním cílem veškeré údrţby vodních a mokřadních stanovišť je udrţení těchto 

biotopů zejména jako prostředí vhodné pro rozmnoţování vodních druhů zejména 

bezobratlých, obojţivelníků i vodních ptáků, s čímţ souvisí také výskyt mokřadních 

rostlin, na které je vázána řada těchto druhů ţivočichů. 

Tůně a navazující mokřady nevyţadují přílišné řízení a údrţbu s výjimkou 

odstraňování jakéhokoliv odpadu a kontroly kontaminace znečišťujícími látkami nebo 

invazními druhy. Před zahájením jakýchkoliv prací je třeba nejprve provést biologický 

průzkum a při všech prováděných úkonech jednat obezřetně ve prospěch stávajících 

ţivočichů a rostlin vyskytujících se v dané lokalitě. Obnovu je třeba provádět posupně po 

delší dobu, nikoli náhlou změnou vůči tůním nebo okolní vegetaci. K udrţení ekologických 

hodnot tůní, není zapotřebí provádět jejich příliš aktivní správu, jelikoţ všechna sukcesní 

stádia od nově vytvořené tůně aţ po vyvinuté zarostlé tůně i dočasné tůně, které koncem 

léta vysychají, poskytují důleţitá a cenná stanoviště (kolektiv autorů II., 2011). Údrţbu 

tůní lze provádět od kaţdoročního zásahu mírného rozměru aţ po úplné odtěţení 

sedimentů ze zcela zazemněné tůně v intervalu mnoha let. Při údrţbě soustavy tůní je 

příhodné nádrţe spravovat postupně, ne všechny najednou, protoţe je vhodné, aby na 

daném území byly tůňky v různém sukcesním stádiu, tedy v různém stupni obnovy 

(www.mokrady.wbs.cz). 
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7.1 Základní činnosti prováděné při obnově tůní a okolních mokřadů 

Obecně zahrnuje obnova těchto stanovišť činnosti jako odstraňování nadměrně 

vyvinuté vegetace a s tím související sniţování zastínění, dále odstraňování bahna 

způsobující zazemňování a obnova profilu břehů. Tyto aktivity zahrnují také moţná rizika, 

která naopak mohou poškodit jiţ cenná stanoviště a těmto škodám je třeba se při úpravách 

tůní a jejich okolí vyvarovat. Je tedy nutné dodrţovat určité zásady a postupy (Baker et al., 

2011). 

7.1.1 Řízení vegetace a oslunění tůní 

Co se týče růstu sinic, řas a rostlin z čeledi okřehkovitých (Lemnaceae) v tůních, tak 

tento jev nemusí vţdy nutně znamenat problém. Řízení růstu těchto organismů není nutné, 

pokud tůň obsahuje pouze malé mnoţství řas nebo okřehku (Lemna sp.), tyto organismy se 

vyskytují přirozeně i v čisté vodě a mohou poskytnout úkryt či potravu pro řadu druhů. 

Růst těchto organizmů bývá spojen s narušením půdy (např. při hloubení a jiných 

zásazích), ze které se uvolňují ţiviny, coţ je pro řasy a okřehek vyhovující. Tento nárůst by 

se měl ale časem sníţit přirozeně (kolektiv autorů II., 2011).  Pokud je v nádrţi opravdu 

větší mnoţství ţivin, projevuje se růst těchto organismů ve větší intenzitě a je třeba jejich 

výskyt řídit, protoţe celý proces má na vodní stanoviště negativní dopady. Problém 

spočívá v zarůstání vodní hladiny plovoucími organismy, coţ brání průniku světla do vody 

potřebného k fotosyntéze, dochází pak k narušení aerace vody a k převaze rozkladných 

anaerobních procesů, při kterých se uvolňuje methan, amoniak, sulfan apod a v konečném 

důsledku dochází k postupné ztrátě druhové diverzity s omezením pouze na výskyt 

anaerobních organismů. 

Ideálním řešením je zamezení zvýšenému přísunu ţivin. Pokud to ale není moţné, 

lze situaci řešit několika moţnostmi. Jednou z nich je ruční odebírání řas a okřehku z vodní 

hladiny tůně shrabováním, navíjením na hůl nebo pouţitím sítí. Další alternativou je 

pouţití slámy z ječmene, která po ochabnutí uvolňuje chemikálie působící jako přirozené 

herbicidy k hubení řas (kolektiv autorů II., 2011). 

Je třeba klást také důraz na kontrolu šíření invazivních druhů rostlin, které se rychle 

šíří a zarůstají tůně nebo brání růstu jiným rostlinám např. rákos obecný (Phragmites 

australis), nebo vodní kapradinka azola (Azolla sp.). Tyto rostliny je třeba mechanicky 

vymítit (řezáním taháním či hrabáním) nebo odstranit chemicky, coţ ale není zcela vhodné 
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a v blízkosti vodních ploch vyţaduje pouţití chemikálií předchozí souhlas od AOPK 

(kolektiv autorů II., 2011). 

Vodní rostliny poskytují základní biotopy pro širokou škálu volně ţijících ţivočichů 

a ta nesmí být pokud moţno narušována. Vegetace můţe být částečně odstraňována 

v případě, kdy jediný druh pokrývá celou vodní hladinu, nevyjímá se ale více neţ jedna 

čtvrtina vegetace za rok. Při zásahu se odstraňuje část vegetace jak z mělké, tak hluboké 

vody a je nutné ji hned poté umístit na břeh v blízkosti vody po dobu 24 hodin, aby byl 

umoţněn návrat volně ţijících ţivočichů zpět do vody (Baker et al., 2011). K pouţívaným 

metodám odstranění vegetace patří ruční pletí okrajových rostlin, táhnutí hrábí přes vodní 

hladinu nebo navíjení rostlin na hůl popř. klacek. 

Co se týče pobřeţní vegetace i ta poskytuje stanoviště pro mnoho ţivočichů. Měla by 

zůstat pokud moţno nenarušena a jen při jejím nadměrném vyvinutí je třeba provést 

v omezené míře její správu, tak aby nebyla narušena útočiště ţivočichů, ale aby břehy 

plnili funkci výlezišť a byla vytvořena návaznost na okolní mokřady. Při kosení se porost 

nechává ve výšce alespoň 10 cm nad zemí a pokos je vhodné nakupený ponechat na místě. 

Zásahy je třeba provést tak, aby byl v lokalitě vytvořen polostín. Stromy a křoviny by měli 

být odstraněny z jiţní části a v severním obvodu je naopak vhodné porost ponechat, kde 

pak působí jako větrolam, vytváří teplé mikroklima i další stanoviště (Baker et al., 2011). 

Polostín rybníka můţe také sníţit růst invazních druhů. Stromy, které nadměrné území 

zastiňují, je vhodné místo úplného pokácení jen seřezat do výšky cca tří metrů, protoţe i 

tyto stromy slouţí jako stanoviště (kolektiv autorů II., 2011). Ořezy porostu, dřeva, piliny 

apod. plní funkci mikrobiotopů, proto je příhodné je v lokalitě ponechat. 

7.1.2 Řízení zabahněných tůní 

Zazemňování tůní je proces, při kterém dochází k zanášení nádrţí, zarůstání a 

nahrazování vody materiálem jak z jejích okolí, tak z jejich vlastní produkce tedy biomasy 

vodních rostlin. Bez zásahu postupně dochází k zániku tůně (www.mokrady.wbs.cz). 

Pokud je to moţné, tak nejlepší moţností obnovy zanesené tůně je její rozšíření a vytvoření 

zcela nové vodní plochy. Odtěţení bahna je pokud moţno vhodné se vyhnout, aby se 

zabránilo narušení cenných biotopů a společenstev rostlin, které se postupně vyvíjeli.  

Pokud je odtěţení sedimentů nutné (např. i při účelu zabránit záplavám), je třeba zajistit 

minimální dopad na stávající mokřadní biotopy (kolektiv autorů II., 2011). Odstranění 
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bahna je nejvhodnější provádět v období podzimu, kdy bývá nízká vodní hladina, coţ 

umoţňuje snadné vyjmutí bahna z nádrţe a zároveň moţný dopad na vegetaci, 

obojţivelníky, ptáky či rozvíjející se hmyz apod. je v této době nepatrný. V tomto období 

jiţ neprobíhá rozmnoţování obojţivelníků ani jejich larvální vývoj (Baker et al., 2011). 

Vlastní výkopová práce se provádí ze středu nádrţe, protoţe toto místo často opouštějí 

cenné druhy, které směřují spíše k mělčím partiím tůně, které musí zůstat nedotčené. Nikdy 

se z tůně neodstraňuje všechno bahno, nanejvýš jen polovina. Pro menší nádrţe stačí 

odtěţit bahno pouhou lopatou, u větších pak strojní mechanizací. Vytěţené bahno můţe 

slouţit jako vynikající půdní přídavek a hnojivo (kolektiv autorů II., 2011). Vytěţenou 

zeminu je ale moţno ponechat v okolí tůně rozhrnutím do plochy nebo můţe být vyuţita 

ke stavbě nízké hrázky pro intenzivnější retenci vody v tůních. Ve vytěţeném bahně 

mohou přetrvávat semena rostlin, které v lokalitě kdysi rostly a tím, ţe jsou vyneseny na 

povrch, můţe dojít k aktivaci jejich dalšího růstu. Pokud v okolí tůně není vhodné místo 

pro uloţení vytěţeného bahna, pokud jsou tůně hodně degradované a velmi bohaté na 

ţiviny nebo pokud je podezření na kontaminaci bahna, je nutné tuto zeminu z lokality 

odvést (www.mokrady.wbs.cz). V případě kontaminace bahna, je třeba provést jeho 

analýzu a podle výsledků s ním dále správně nakládat. 

Protoţe i silně zabahněná a zarostlá tůň hostí některé cenné druhy organismů, je 

vhodné v lokalitě s více tůněmi vymezit několik tůní, do kterých se nebude nijak zasahovat 

a tím budou ponechány volné sukcesi aţ do úplného zazemnění (www.mokrady.wbs.cz). 

7.2 Stávající management tůní v oddíle C2 dle plánu péče a návrhu 

biotechnických opatření (Zwach,2003) 

Aby docházelo k udrţování či zvyšování pestrosti a druhové diverzity na území 

soustavy tůní, je potřeba provádět jejich pravidelnou údrţbu a obnovu. V souladu s plánem 

péče se zde dle potřeby a mimo vegetační období provádí periodické prosvětlování tůní, 

odstraňování vzrostlých dřevin, které nadměrné stíní tůně a následná likvidace výmladků. 

Území vyţaduje občasnou probírku náletových dřevin, kterou provádí pracovníci odboru 

ţivotního prostředí ruční či motorovou pilou. Dřeviny určené k probírce jsou před zásahem 

nejprve vyznačeny pracovníkem AOPK ČR střediska Ostrava. Po zásahu je většina 
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pokácené hmoty z území přírodní památky odstraněna ale část, zejména největší kusy 

dřevin, je zde ponechána jako biotop pro vývoj bezobratlých (Kneblová; Czernik, 2006). 

V roce 2004 byly provedeny úpravy tůní, inspirované návrhy projektu Ivana Zwacha, 

spočívající ve zmírnění svahů litorálu, úpravě členitosti břehů a odstranění vegetace, která 

toto území nadměrně stínila (Kneblová; Czernik, 2006). Cílem těchto úprav bylo obnovit 

přirozené funkce tůní s ohledem na jejich zabahnění a postupné stále intenzivnější 

zastiňování, které zase vede k dalšímu zvyšování zabahnění vlivem opadaného listí, coţ 

způsobuje úbytek volného kyslíku ve vodě a v konečném důsledku vede ke zhoršování 

podmínek prostředí pro organismy, které jsou následně nuceny území opustit (Zwach, 

2003). Mokřady ale stále podléhají postupné sukcesi a procesu zazemňování, proto je třeba 

i nadále pokračovat v jejich údrţbě (Kneblová; Czernik, 2006). 

Kosení porostu bylin je třeba provádět kaţdoročně, ale  v nepravidelných termínech, 

aby se předcházelo upřednostňování některých druhů rostlin a naopak aby nedocházelo 

k narušování reprodukce těch druhů rostlin, které by byly pravidelným pokosem 

diskriminovány. Kosení nelze provádět při deští a nejméně 1 – 3 dny po něm ani brzy ráno, 

protoţe je důleţité podporovat vlhkost porostu, např. kvůli obojţivelníkům, kteří v něm 

loví vlivem vlhkosti „zpomalené“ bezobratlé ţivočichy (Zwach. 2003). 

Vlastní kosení se provádí zásadně ručními kosami a to i motorovými, nikdy ne 

ţacími stroji, lištovými ani bubnovými rotačními sekačkami. Mulčovat v mokřadech lze 

jen velmi omezeně a to vţdy metodou nepravého mulčování, tedy bez pouţití mulčovacích 

přístrojů při, kterém nevzniká rozdrcený mulč. Právě v drcení spočívá problém mulčování, 

protoţe s drcenými stonky a listy porostu mohou být drceni i ţivočichové, kteří zde ţijí.  

Proto se v chráněném území pravé mulčování neprovádí. Při nepravém mulčování se ale 

z ponechaného pokosu mají organizmy šanci dostat a přeţít. I přes to ale nelze toto nepravé 

mulčování provádět častěji, neţ jednou za 2 – 5 let a to vţdy po konzultaci s odborníkem 

(Zwach, 2003). Před mulčováním se více preferuje kupení pokosené hmoty na hromadu, 

čímţ vzniká další mikrobiotop např. pro potřeby ještěrek či uţovek, které hromádky 

pokosu vyuţijí jako ukryty nebo k vývoji jejich vajíček (Obrázek 7). Tato místa v dané 

krajině dnes chybí. V minulosti, před výstavbou dnešního města, lidé u svých stavenišť 

ponechávali podobné pokosené zbytky vegetace, které byly vyuţívány různými organismy 

např. čmeláky, vosami, ještěrkami apod. Proto je třeba tato stanoviště doplňovat aspoň 

tímto způsobem. 
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Obecné platí, ţe pokud je litorální pásmo v území dobře nastaveno, uchytí se v něm 

litorální byliny, které jsou typické pro charakter mokřadního sami a vzhledem 

k provedeným úpravám členitosti a spádování břehů zde není výsadba dalších bylin a 

dřevin nutná, naopak je třeba nové náletové dřeviny důsledně odstraňovat a jednou ročně 

provést kosení porostu bylin mezi tůněmi a v jejich okolí (Zwach,2003). 

Je také velmi důleţité, aby v území byly ponechány staré stromy a to i ty zcela suché, 

a to bez jakéhokoliv ořezu či dokonce vykácení. Tyto staré stromy jsou velmi důleţitým 

mikrobiotopem mnoho dnes jiţ významně ohroţených druhů bezobratlých i obratlovců 

(Zwach, 2003). 

 

 

Obrázek 7: Nakupené zbytky pokosu záměrně ponechané v území (Zdroj: Adriana Janíková, 30. 10. 2011) 

7.3 Srovnáni současného stavu tůní v oddíle C2 se stavem v roce 2003 

V roce 2003 bylo území silně zastíněné nadměrně rozšířenou vegetací a vlivem 

opadu rostlinných částí tohoto porostu bylo území i velmi zabahněné. Nadměrné zarůstání 

znemoţňovalo plynulou návaznost na okolní mokřady, která byla přerušena svaţitými 

břehy s převisy. Proto zde tedy byly provedeny v roce 2004 úpravy, vedoucí k eliminování 

těchto negativních jevů. Nadbytečné porosty byly odstraněny a břehy upraveny tak, aby 

fungovaly jako výletiště navazující na okolní území pro potřebu bezobratlých a drobných 

obratlovců (Zwach, 2003). Odstraněním nadměrného porostu bylo současně vyřešeno i 

nechtěné zastínění, omezující světlomilné druhy. Dnes je území v podstatě slunné 
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s výskytem světlomilných druhů ale zároveň je i v omezené míře zastíněné, čehoţ 

vyuţívají i stínomilné druhy a druhová diverzita je tak v konečném důsledku pestřejší 

V místech mezi tůněmi byly na doporučení Ivana Zwacha zbudovány dva teplé valy, 

které ale nejsou řešeny zcela totoţně s návrhem v jeho projektu. Teplé valy zde slouţí jako 

místa ke slunění světlomilných organizmů (Příloha 18), coţ se týká jak rostlin, 

bezobratlých i obratlovců. Tento typ stanoviště zde v minulosti zcela scházel (Zwach, 

2003). 

Území vlastních tůní je z jedné strany lemováno přístupovou cestou, která byla 

zpevněna oblým říčním štěrkem o velikosti zrna do 20 mm. Tato cesta zároveň odděluje 

vlastní tůně od prameniště, jeţ tůně dotuje vodou napříč touto cestou. Přítok vody byl 

v minulosti řešen volným prouděním vodoteče skrz cestu, na které byla poloţena 

provizorní dřevěná lávka, slouţící pro přechod návštěvníků přírodní památky. Dnes je 

přítok vody z prameniště soustřeďován do plastové roury umístěné pod úrovní cesty. 

Prameniště bylo kryté starou dřevěnou zástavbou, která je v současné době (2012) 

v rekonstrukci. 

Z obrázků č. 8 a č. 9 (viz níţe) je na první pohled patrné, ţe sledované území je 

velmi dynamické a prodělalo výrazné změny zejména z hlediska rozšíření otevřené vodní 

hladiny tůní 5A a 5B (značení dle obrázku 9) a taktéţ došlo ke vzniku nových tůní 2 a 3. 

Na jaře v roce 2010 došlo vlivem intenzivních sráţek k povodním. Řekou vyplavený 

materiál ucpal odvody vody z tůní do řeky, došlo tak k rozlití tůní po okolí a u tůní 5A a 

5B pak k následnému navýšení vodního sloupce tedy i k rozšíření vodní hladiny. Voda po 

zaplavení okolního keřového a stromového patra zapříčinila postupné odumírání porostu, 

které se z počátku projevovalo ţloutnutím a opadem asimilačních orgánů, v následujícím 

roce pak i opadem kůry. Odumření stromového patra způsobilo prosvětlení území 

vyhovující ďáblíku bahennímu (Calla palustris), který se zde poté masivně rozšířil. Na 

území se teď vyskytují mrtvé stromy vyuţívané jako stanoviště především pro hmyz, který 

je potravou např. pro ptactvo. V území tak dochází k dalšímu provázání potravních řetězců. 
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Obrázek 8: Stav tůní v oddíle C2 v roce 2003 (Zwach, 2003) (Zdroj: Adriana Janíková, 2011) 

 

Obrázek 9: Stav tůní v oddíle C2 v roce 2011 (Zdroj: Adriana Janíková, 2011) 
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7.4 Predikce vývoje eroze břehu 

 

Tok řeky Lučiny, lemující ze severní strany soustavu tůní v oddíle C2, způsobuje 

stále postupující erozi bočního břehu, který v konečném důsledku lokalitu ohroţuje 

(Obrázek 10; 11; 12). V současné době jsou tůně chráněny cca 3 metrovou vrstvou půdy, 

která zatím nebyla erodovaná. Při postupující erozi je v nátrţích břehu odkrýváno staré 

potrubí, které v minulosti odvádělo vodu z blízké studánky, v současné době vyčnívající 

část dosahuje délky 3 metrů, přičemţ je v závislosti na čase a postupující erozi odkrýváno 

stále více. Pokud eroze prostoupí dále směrem k tůním číslo 1 a 2, dojde k jejich strţení a 

poté k postupnému odvodňování celého území. Kromě tůní je zde hlavním problémem 

ohroţení sloupu elektrického vedení a přístupové cesty k zahrádkářské osadě, dále pro 

pracovníky Povodí Odry, energetický podnik apod., po které se na MěÚ Havířova navrhuje 

v budoucnu zřídit mimo jiné i cyklostezku. 

 

 

 

Obrázek 10: Postupující boční eroze ohrožující cenné biotopy i technická díla (zdroj:Adriana Janíková, 30. 10. 2011) 
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Obrázek 11: Znázornění problému s postupující erozí břehu na území soustavy tůní v oddíle C2 

 

Obrázek 12: Pohled na tůně z ptačího pohledu se znázorněním postupující eroze břehu (zdroj: výřez z 

obecné mapy dostupné z www.maps.google.cz) 



Adriana Janíková: Umělé tůně v PP Meandry Lučiny a jejich význam 

43 

 

8. Závěr a diskuze 

Stěţejním předmětem této práce se staly umělé vybudované tůně v PP Meandry 

Lučiny v oddíle C2.  Toto území je vedle pestré biologické diverzity a výskytu chráněných 

druhů rostlin a ţivočichů, zejména obojţivelníků, zajímavé svou dynamikou vývoje a 

samotným umístěním v krajině. Tůně se nachází na území bývalé zástavby, coţ dokazuje 

přítomnost jejích pozůstatků tj. zbytky cihel a základů stavby, kanalizace, potrubí, 

betonové kvádry apod. Jedná se tedy o bývalé antropogenní území, na kterém byl s pomocí 

člověka umoţněn rozvoj cenného biotopu pro mokřadní společenstva rostlin i ţivočichů. 

Území uměle vytvořených tůní se nachází v bezprostřední blízkosti města, coţ zapříčiňuje 

další antropogenní ovlivnění jak pozitivního, tak negativního charakteru. Na příznivém 

vlivu pro sledované území se podílí zejména ochránci přírody z MěÚ v Havířově a AOPK, 

kteří v lokalitě zajišťují management a zároveň se snaţí prosadit návrhy pro území 

prospěšné, ale také oponují návrhům se záměrem, který je v konečném důsledku pro 

lokalitu negativním. 

Závěrem jsou v následujících podkapitolách shrnuty dosaţená zjištění, výsledky 

provedených průzkumů a měření a také problémy týkající se uměle vybudovaných tůní a 

na území PP Meandry Lučiny v oddíle C2. Zároveň jsou uvedeny případné návrhy či 

doporučení pro další studie území. 

8.1 Zhodnocení vegetačního porostu: 

V území se vyskytují typicky mokřadní druhy rostlin, jejichţ soupis je uveden výše 

v tabulce č. 6. Byl zde nalezen jeden ohroţený druh a to ďáblík bahenní (Calla palustris), 

který zde byl introdukován a poměrně hojně se po území rozmohl, zejména po rozšíření 

vodní hladiny tůní č. 5A a 5B po povodních v roce 2010.  Dále zde bylo nelezeno několik 

regionálně významných druhů a to kosatec ţlutý (Iris pseudacorus) a stulík ţlutý (Nuphar 

luteum), které zde byly taktéţ uměle vysazeny a šípatka střelolistá (Sagittaria sagittifolia), 

která se v území vyskytla samovolně. Vegetační porost je zde dobře vyvinutý, další 

výsadba rostlin jiţ není potřebná. Naopak je nutné provádět regulaci porostu kvůli 

zarůstaní tůní a jejich následnému zastínění. Také je třeba kontrolovat výskyt nepůvodních 

druhů zejména vodního moru kanadského (Elodea canadensis), který prorůstá uţ všemi 
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tůněmi. V zájmovém území byl proveden pouze orientační flóristický průzkum, proto 

navrhuji provést podrobnější botanický průzkum ale i kompletní průzkum zoologický. 

8.2 Zhodnocení kvality vody 

V území byla provedena orientační měření kvality vody slouţící ke zjištění 

případného zatíţení tůní znečištěním. Orientačně byly ve vodě stanovovány koncentrace 

dusičnanů (NO3
-
) a celkového fosforu (Pc), také hodnoty pH a teplota. Výsledky měření 

jsou uvedeny v tabulce č. 7, ze kterých plyne překročení imisního standardu pro dusičnany 

v povrchových vodách, který je v nařízení vlády č. 61/2003 Sb. obecně nastaven na 

koncentraci 7 mg/l. Naměřené koncentrace dusičnanů ve vodě v zájmovém území se 

pohybuje přibliţně od 0 do 25 mg/l. Měření bylo prováděno v době od listopadu do března, 

tedy v mimovegetačním období, coţ zapříčiňuje zjištěné vyšší koncentrace dusičnanů, 

které budou následně po přechodu do vegetačního období spotřebovány rostlinami, pro 

které jsou dusičnany nejpřijatelnější formou dusíku.  

Hodnoty celkového fosforu se pohybují cca od 0 do 0,2 mg/l, coţ je v souladu 

s legislativou. Ve vodě jsou nízké koncentrace fosforu, jelikoţ území není zatěţováno 

splašky z domácností ani splachy z hnojených polí, které znečištění fosforem způsobují.  

Naměřené hodnoty pH vody se v území soustavy tůní pohybují v rozmezí 6,8 – 8,6 

coţ značí pH neutrální aţ slabě alkalické, coţ je vyhovující vodní prostředí pro většinu 

druhů obojţivelníků (Mikatová; Vlašín, 2002) 

8.3 Zhodnocení hloubky vody a zazemnění 

V jednotlivých tůních bylo provedeno orientační měření hloubky, čímţ byla zjištěná 

přibliţná velikost vodního sloupce. Naměřená hloubka tůní je v různých místech odlišná a 

pohybuje se cca od 16 cm 123 cm. V území se tak nacházejí různé biotopy tůní odlišných 

hloubek, čímţ dochází k variabilitě podmínek prostředí a tím ke zvýšení druhové diverzity. 

Tůně jsou poměrně mělké a tím i dobře prohřívané. Nejmělčí je tůň č. 4, jejíţ vodní 

sloupec dosahuje pouhých 16 cm a nejhlubší jsou pak tůně č. 5A a 5B s naměřenou 

hloubkou 123 cm, které ale mohou vykazovat v jejich středu hloubku ještě větší, coţ je 

příhodné pro výskyt rybích populací, které vyţadují minimální hloubku 80 cm. Celé území 

vytváří propojený systém tůní, které mezi sebou komunikují a při větších stavech vody se 
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voda v jednotlivých tůních přelévá. Měření hloubky vody bylo provedeno v jarním období, 

kdy se předpokládá vlivem tání sněhové pokrývky větší objem vody v tůních. V průběhu 

roku tedy výška vodního sloupce kolísá, jedná se však o tůně celoroční. 

Co se týče sedimentů v tůních, tak se opět projevuje různorodost území. Některé tůně 

jsou zazemněné jen velmi málo a v jiných tůních naopak vlivem silného zazemnění 

probíhají anaerobní rozkladné procesy projevující se zápachem a proto by v těchto tůních 

bylo vhodné provést odtěţení sedimentů, zejména v tůni č. 4. V území nebylo provedeno 

důkladnější měření mocnosti sedimentu, proto doporučuj jej provést a současně sledovat 

dynamiku dna ale zároveň i celkovou dynamiku území. 

8.4 Negativní vliv postupující eroze břehu 

V důsledku postupující boční eroze pravého břehu Lučiny je území tůní vystaveno 

moţné degradaci spočívající ve strţení vrstvy půdy dělící řeku od tůní a následném 

odvodnění území. V ohroţení jsou jak cenné biotopy, tak i technická díla tj. sloup 

elektrického vedení a přilehlá přístupová cesta. Případná řešení je třeba navrhnout s  

ohledem na to, ţe sledovaný břeh se nachází v ochranném pásmu přírodní památky, kde 

hlavním předmětem ochrany je právě neregulované koryto vodního toku. Proto případné 

revitalizační zásahy musí být přírodě blízké a v krajině co nejméně patrné. Pracovníci z 

podniku Povodí Odry vypracovali projekt přírodě blízké sanace, která by spočívala ve 

zbudování jakéhosi systému velkých kmenů stromů a kamení zasypaných zeminou na 

vhodném místě v korytě toku. Tímto by se vytvořila překáţka, která by odklonila proudnici 

toku jiným směrem, čímţ by eroze nenarušovala sledovaný břeh, ale působila by v jiných 

místech, kde by neohroţovala technická díla ani cenné biotopy degradací mokřin. Město 

Havířov ale bohuţel zatím nemá zájem tuto situaci řešit a financovat i přes upozorňování 

OŢP MěÚ. Protoţe se jedná o přírodní jev, jsou tak šance na ustoupení eroze přirozeným 

způsobem je velmi malá a pro záchranu území je zásah člověka nezbytný. 

8.5 Posouzení návrhu vytvoření nové cyklostezky vedené skrz PP Meandry 

Lučiny 

V současné době je na MěÚ v Havířově projednáván záměr vytvořit cyklostezku 

vedoucí skrz PP Meandry Lučiny po přístupové cestě, která je situována v těsné blízkosti 
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sledovaných umělých tůní v oddíle C2. Ochránci přírody navrhují vytvořit cyklostezku 

s přírodě blízkým povrchem, která by připomínala dávnou polní cestu a zapadala by tak do 

krajinného rázu. Město Havířov ale uvaţuje o vytvoření asfaltového povrchu, protoţe je 

ucelenější, má jednodušší údrţbu a je vyuţitelný i pro tzv. in – linisty. Proti tomuto 

nesmyslnému jednání oponuje odborná i občanská veřejnost, která argumentuje výskytem 

obojţivelníků a plazů v území i skutečností, ţe chráněné území má být klidovou zónou. 

Černý povrch asfaltu by přitahoval teplo, čehoţ by vyuţívali plazi k vyhřívání a zvýšenou 

frekvencí cyklistů by stoupla jejich úmrtnost. Dalším negativem asfaltové cyklostezky je 

uvolňování chemikálií z tohoto materiálu, které by způsobovaly znečištění území soustavy 

tůní a tím v konečném důsledku celkovou změnu biotopu. 

Touto situací dochází k paradoxnímu sporu vyplívající z vytvoření chráněného území 

PP Meandry Lučiny, kde hlavním předmětem ochrany je přirozeně meandrující koryto 

řeky Lučiny s okolními břehovými porosty a mokřady vyuţívané jako biotop mnoha rostlin 

i ţivočichů ale zároveň dochází k ničení zdejších přírodních podmínek, které toto území 

dělají cenným a významným. 
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