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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá studiem společenstev a spontánních sukcesí vodních a 

mokřadních rostlin v těžebních prostorech. Pro pozorování bylo vybráno území 

poklesových kotlin v DP Dolu František v Horní Suché. Daná oblast byla posouzena jak 

celkově, výskytem fauny a flory, tak konkrétně, a to stanovištní charakteristikou 

jednotlivých studijních ploch. Dílčí výsledky mé práce jsem uvedla v kapitole 6.3. 

Rozhodla jsem se, že na toto téma zpracuji rešerši s nástinem dalšího výzkumu. Tomuto 

tématu bych se chtěla věnovat i nadále ve své diplomové práci, která bude navazovat na 

mou bakalářskou práci. Výsledkem této práce je zhodnocení výskytu společenstev, výskytu 

jejich početnosti, ale také zhodnocení populační dynamiky jednotlivých druhů vodních a 

mokřadních porostů. 

 

Klíčová slova: společenstva, spontánní sukcese, vodní a mokřadní rostliny, těžební 

prostor, početnost, populační dynamika 

 

Summary 

The bachelor thesis deals with the study of communities and spontaneous succesion 

of water and wetland plant species in the minig areas. For the observation was selected 

areas of subsidence troughts in DP Francis Mine in the Upper Dry. The area has been 

assessed as a whole, the occurrence of fauna and flora, both generally, and habitat 

characteristics of individual study areas, which are inherent to the chemistry of water. 

Some partial results of my work I have indicated in section 6.3. I decided to elaborate on 

this topic search with an outline of further research. But unfortunately some data could be 

compared and evaluated, so I'm on the subject prepared by the search.This topic I would 

like to continue to pay in his thesis, which will build on my bachelor thesis.  The result of 

this work is the evaluation of communities, of their abundance, but also to evaluate the 

population  dynamics of individual species of water and wetland vegetation.  

 

Key words: communities, spontaneous succession, water and wetland plants, 

mining areas, abundance, population dynamics 
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1. Úvod 

Území Karvinska je díky výskytu hojného počtu vzácných a chráněných 

rostlinných (i živočišných) druhů z hlediska ochrany přírody významnou oblastí. Ta se 

v tomto území setkává se specifickými problémy. Především jde o potřebu chránit 

vysloveně antropogenní lokality a nikoliv zbytky „přirozeného prostředí“, jak je u nás 

tradicí. (KOUTECKÁ et al., 1998).  

V bývalém okresu Karviná je v současné době pouze pět zvláště chráněných území 

a žádné z nich nezasahuje do území, které jsou ovlivněny důlní činností. Druhová pestrost 

některých vodních a mokřadních lokalit vzniklých v důsledku poklesů je větší než u lokalit 

vnímaných jako přirozené (poklesové kotliny). (KOUTECKÁ et al., 1998) 

Území Karvinska je značně ovlivněna těžbou černého uhlí, které se zde těží už od 

konce 18. století. Extrémní využití území, které je specializované na dobývání uhlí a 

následný rozvoj těžkého průmyslu a budování husté sídelní zástavby způsobil ve většině 

části území až úplný zánik přírodního prostředí. Zemědělská krajina zde přetrvala většinou 

v některých okrajových částech, do nichž přeměna reliéfu v důsledku těžební činnosti 

významně nezasáhla. (WEISSMANNOVÁ et al. 2004) 

Těžba uhlí ovlivňuje krajinu třemi způsoby a to budováním areálů dolů, odvalů 

(hald) a odkalovacích nádrží. Patří zde i rozsáhlé důlní procesy, které způsobují poklesy 

terénu, které jsou většinou plošně zaváženy velkými objemy produkované hlušiny. 

Významně je krajina také ovlivňována změnou struktury osídlení a obyvatelstva, a to 

převážně v důsledku přeměny někdejší zemědělské krajiny s rozptýleným osídlením ba 

krajinu průmyslovou. Důlní krajina je velice dynamická, v důsledku těžby vznikají nové 

terénní útvary, které se dále mění, podléhají rychlé sukcesi nebo jsou uměle rekultivovány. 

(KOUTECKÁ et al., 1998) 

Tento stav setrvá ještě několik desítek let. Vytěžení zdrojů uhlí se předpokládá do 

roku 2030 a důlní vlivy by měly odeznít do roku 2050 (nepublikované materiály OKD, 

a.s.). (KOUTECKÁ et al., 1998) 

Z hlediska vodních a mokřadních rostlin mají hlavní význam tůně a podmáčené 

plochy v některých důlních procesech, ve kterých je původní vegetační kryt během 
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několika let nahrazen společenstvy vodních a mokřadních rostlin. Do určité míry simulují 

přirozené prostředí, představují refugia mezi navážkami hlušiny a jinými antropogenními 

útvary. Je zde ale nutnost, aby alespoň část jejich okrajů byla v průběhu následných 

rekultivací formována do pozvolného sklonu, aby po doznění poklesů byla umožněna 

existence litorálu. Překvapivě mají bohatou druhovou skladbu i některé odkalovací nádrže, 

které již byly vyplněny ukládaným materiálem (uhelné kaly, elektrárenský popílek, 

struska, apod) a posléze ponechány několik desetiletích bez dalších zásahů. Naopak 

některé dříve známé lokality cenných druhů zanikají. Jde zejména o lokality v poklesech, 

které podléhají sukcesi, ale díky důlní činnosti vznikají i lokality nové, takže celková 

bilance je vyrovnaná. (KOUTECKÁ et al., 1998) Bohužel se mění i podmínky 

v přirozených a polopřirozených lokalitách, které by měly být relativně stabilní, jako jsou 

např. rybníky v prostorech neovlivněných důlní nebo rekultivační činností. Vlivem 

zintenzivnění chovu ryb z nich rostliny ustupují, a to zvláště od 80. let 20. století 

(příkladem je vymizení kdysi poměrně hojného zvláště chráněného druhu Salvinia natans). 

(KOUTECKÁ et al., 1998) 

 

1.1  Cíl práce 

Cílem mé bakalářské práce je studium a mapování výskytu početnosti a zhodnocení 

populační dynamiky společenstev mokřadní flory v poklesových kotlinách DP Dolu 

František v Horní Suché. Mapování se provádí z důvodu zjištění vhodných podmínek pro 

růst a obnovu růstu vodních a mokřadních rostlin. 
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2. Přírodní poměry v poklesových kotlinách Dolu František   

2.1 Charakteristika území Karvinska 

Území DP Horní Suchá dřívějšího Dolu František, později závodu Lazy zasahuje 

do katastrálního území Prostřední Suchá a Horní Suchá v okrese Karviná. Okres Karviná 

se nalézá v severovýchodní části ČR a svou rozlohou se řadí mezi nejmenší. Hustotou 

osídlení patří naopak mezi nejlidnatější. (TOMAN, 2010)  

Dobývací prostor Horní Suchá tvoří součást jižní hranice karvinské části OKR a je 

začleněn mezi doposud činné důlní závody Dolů Lazy a Darkov. Územně zasahuje do k.ú. 

Prostřední Suchá, což je součást Havířova, převážně je však umístěn na katastru 

samostatné správní jednotky obce Horní Suchá. (TOMAN, 2010) 

2.2 Geomorfologické poměry 

Vymezené území z geomorfologického hlediska patří do provincie Západní 

Karpaty. 

 

Tabulka 1: Zařazení vymezeného území do geomorfologie (MALUCHA, 2009) 

VIIIB-1 

Provincie Západní Karpaty 

Soustava Vněkarpatské sníženiny 

Podsoustava 

Severní Vněkarpatské 

sníženiny 

Celek Ostravská pánev 

 

 

Ostravská pánev je převážně území rovinného až ploché pahorkatiny. Je vytvářena 

mohutnými souvrstvími třetihorních mořských sedimentů a čtvrtohorních glacigenních, 

fluviálních a eolických sedimentů. V podloží se nalézají zpevněné karbonské sedimenty, 

které obsahují sloje černého uhlí. Pánev je rozlehlou kvartérní akumulační sníženinou 

s rozlehlými říčními terasami, jež je rozčleněná glacigenní akumulační plošinou. 
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(LIBERDA, MALUCHA, 2009) Původní reliéf je mnohdy pozměněn hojnými 

antropogenními tvary, jako jsou deponie, (zejména hlušin), rekultivace a poklesové 

deprese v terénu (důlní vlivy). (MALUCHA, 2009) 

Geomorfologicky patří veškeré studované území k Ostravské pánvi. Detailně je 

Ostravská pánev členěna na Fryštátskou tabuli a tabuli Orlovskou. (STALMACHOVÁ, 

2001).  

Mapované území je poměrně málo členité. Minimální nadmořská výška je 196 m 

n.m. a maximální je 313 m n. m. (STALMACHOVÁ, 2001).  

V oblasti se uplatňují sedimenty obou kvartérních glaciálních fází, sedimenty 

glacilakustrinní, glacifluviální, eolické sedimenty a velice jsou rozšířeny také sedimenty 

typicky fluviální. Kvartérní sedimenty mají uprostřed Ostravské pánve mocnost až 250 m 

(STALMACHOVÁ, 2001). 

Morfologie byla vybudovaná ledovcovou činností a následující erozní činností 

vodních toků, která je v současné době pozměněna. Současné terénní tvary jsou následkem 

celé řady terénních úprav původního nepravidelného povrchu v rámci výstavby areálu. 

Nadmořská výška terénu ve vymezené lokalitě se pohybuje od cca + 268 m n.m. do cca + 

281 m n.m. (LIBERDA, MALUCHA, 2009)  

2.3 Geologické poměry 

Vymezené území vykazuje poměrně složitou strukturu jak v horizontálním, tak ve 

vertikálním směru. Přirozené podloží kvartérních sedimentů tvoří několik set metrů mocné 

třetihorní - spodnotortonské vápnité jíly (miocénní slíny nebo šlíry), které tvoří dokonalou 

izolační vrstvu mezi karbonským masivem a kvartérním vrstevním sledem. Díky 

předhloubených koryt ledovcem se zde vytvořili deprese vhodné pro ukládání štěrkového 

materiálu. V níže uložených sedimentech halštrovského zalednění zde převažuje střídání 

drobných a středních písčitých štěrků, středně zrnitých písků a písčitých hlín. (LIBERDA, 

MALUCHA, 2009) Nadložní sálský glaciál je zastoupen prachovitými souvkovými 

hlínami s písčitými polohami. Jsou vytvořeny v podstatě na celé ploše vymezeného území 

a tvoří hlavní morfogenetickou strukturu vymezeného území. (LIBERDA, MALUCHA, 

2009) 
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2.4 Klimatické poměry 

Podle klimatologického členění E. Quitta (1971) patří vymezené území do oblasti 

MT-10-mírně teplé, které se vyznačují dlouhým, teplým a mírně suchým létem, krátkým a 

mírně teplým jarem a podzimem, s krátkou, mírně teplou a velmi suchou zimou s krátkým 

trváním sněhové pokrývky. (LIBERDA, MALUCHA, 2009) 

Průměrná evapotranspirace podle Krepse činí 517 mm. Roční výpar z volné hladiny 

činí průměrně 542 mm vody. Nejvyšší měsíční úhrny srážek jsou s maximem v červenci a 

nejnižší úhrny jsou s minimem v prosinci až březnu. V posledním desetiletí jsou měsíční 

úhrny převážně nižší, než byl v období do roku 1990, přičemž extrémní deficit byl v roce 

2003. (LIBERDA, MALUCHA, 2009) 

2.5 Hydrologické poměry 

Vymezené území patří k povodí Odry a nachází se na státní vodohospodářské mapě 

v měřítku 1 : 50 000. Hydrologicky patří vymezená oblast k povodí Sušanka, která tady 

plní funkci odvodňovací báze. (LIBERDA, MALUCHA, 2009) Sušanka je malá říčka 

protékající severní částí Havířova a jeho městskými částmi. Na jejím toku nalezneme 

několik malých jezů a část břehů kolem toku je zpevněna kamennými bloky. Pramení ve 

dvou samostatných ramenech, které se spojují u východního okraje městské části Havířov, 

v Suché. Pramen jednoho ramene Sušanky se nachází u jižního okraje lesa, rozprostírající 

se severním směrem od osady Pacalůvka. Pramen druhého ramene se nachází v malém 

lesíku u západního okraje části Havířova, Životic. Západně od místního koupaliště ústí 

Sušanka do řeky Lučiny. (www.turistika.cz) 

 

Povodí hlavního toku I. řádu: 2 - 00 - 00  Povodí Odry 

Dílčí povodí hlavního toku:  2 - 03 - 00  Povodí Ostravice 

Dílčí povodí dalšího pořadí: 2 - 03 - 01  Lučina 

Pořadí v rámci dílčí plochy: 2 - 03 - 01 - 071 Sušánka, plocha 31,542 km
2
 

 

Dalším tokem vyskytujícím se na území Havířov je Lučina. Lučina pramení pod 

horou Prašivá v Těšínských Beskydech, protéká Žermanickou přehradou, pod ní potom 
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obtéká město Havířov a dále protéká průmyslovou krajinou přes město Šenov k Ostravě, a 

zde se vlévá do řeky Ostravice. (www.reka-lucina.ic.cz) 

2.6 Pedologické poměry 

Půdotvorný substrát je formován na většině území mohutnými nánosy 

glacifluviálních, fluviálních a eolitických sedimentů. Eolické sedimenty - sprašové hlíny 

zde převažují. Půdní typy vyskytující se na území, patří podle dostupných map půdních 

typů a půdně interpretačních map (1 : 50 000) převážně do půd illimerických (od 

hnědozemí k luvizemím) a do skupiny půd nivních (fluvizemě). Lesní půdy jsou řazeny 

často k silně kyselým hnědozemím, výjimečně k podzolům, které jsou vázány především 

na smrkové lesy. (STALMACHOVÁ, 2001) 

V místech zamokřených depresí, které jsou pokryty luční nebo lesní vegetací, se 

vyvinuly typické gleje. Jedná se převážně o půdy písčité až hlinitopísčité, lehké a až 

středně těžké. Horizonty půdních profilů jsou na většině území narušeny jak zemědělstvím, 

sídelní zástavbou a tak také průmyslem. Velká část území je také pokryta antropogenními 

půdami v různých stádiích vývoje. Jedná se především o hlušinové substráty, na kterých 

probíhá buď spontánní sukcese vegetace, která stimuluje půdotvorný proces, nebo byly po 

překrytí zúrodnitelnými zeminami rekultivovány (lesnicky nebo zemědělsky). 

(STALMACHOVÁ, 2001) 

2.7 Fauna 

Druhová skladba naší současné fauny je důsledkem dlouholetého vývoje a hojných 

migrací. Velké změny způsobila antropogenní činnost. Mýcením lesů se zmenšovalo životní 

prostředí lesních živočichů a usnadnilo se tak šíření stepních druhů. Člověk lovem vyhubil 

některé původní druhy živočichů, jiné, cizí druhy, z loveckých důvodů u nás vysadil. Rozlehlé 

komplexy průmyslových podniků a s tím související urbanizace a intenzívní zemědělská 

výroba se značně podílely na následné destrukci celých ekosystémů a denaturalizaci životního 

prostředí. (STALMACHOVÁ, 2001). 

Naše fauna jako celek je součástí palearktické zoogeografické oblasti a patří k její 

eurosibiřské podoblasti, která je tvořena stepí a provincií listnatých lesů se dvěma úseky: 

českým a podkarpadským. (STALMACHOVÁ, 2001). 
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Karvinsko se ze zoogeografického hlediska nalézá na západním okraji podkarpatské 

části provincie listnatých lesů. Druhové složení fauny, žijící ještě v ojedinělých částech 

přirozených ekosystémů a v jejím okolí, je výrazně ovlivněna celkovou geografickou polohou. 

Ačkoliv je nynější stav přírodního prostředí drasticky narušen a potlačen obzvláště důlní 

činností i celkovou urbanizací prostředí a s tím souvisejícími změnami v krajině, zůstává toto 

území i nadále významnou součástí hlavní migrační cesty fauny i vegetace ve Střední Evropě 

ve směrech jih - sever, východ - západ a naopak. (STALMACHOVÁ, STALMACH, 1995). 

2.8 Flóra 

Oblast Karvinska odpovídá suprakolinnímu vegetačnímu stupni. Do tohoto 

vegetačního stupně jsou začleňovány oblasti mezofytika s klimaxovou vegetací charakteru 

habrových doubrav chladnější a vlhčí řady, s lokálním výskytem acidofilních doubrav a 

březových doubrav. V nivách potoků a řek se vytvářejí luční porosty s edafickým klimaxem 

podsvazu Ulmenion - jilmové doubravy. (STALMACHOVÁ, 2001).  

Četné zastoupení i dominantní význam ve stromovém patru přirozených porostů má 

dub letní (Quercus robur), v nejvlhčích místech působením antropogenních zásahů se často 

vyskytuje olše lepkavá (Alnus glutinosa) a na sušších stanovištích vyšších poloh a stanovištích 

s chladnějším mikroklimatem také buk lesní (Fagus sylvatica). Přirozenou součástí 

stromového patra je habr obecný (Carpinus betulus) a lípa srdčitá (Tilia cordata). 

(STALMACHOVÁ, 2001).  

Keřové patro tvoří zejména ostružiník sivý (Rubus caesius), bez černý (Sambucus 

nigra) a krušina olšová (Frangula alnus). Bylinná patra zastupují druhy charakteristické pro 

vlhkomilné varianty dubových habřin svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 kostřava 

obrovská (Festuca gigantea), ostřice řídkoklasá (Vignea remota), ostřice třeslicovitá (V. 

brizoides), čarovník pařížský (Circaea lutetiana), z význačných indikátorů vlhkých půd vrbina 

obecná (Lysimachia vulgaris), metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa), papratka samičí 

(Athyrium filix-femina), děhel lesní (Angelica sylvestris), karbinec evropský (Lycopus 

europaeus). Nitrofilní druhy lučních lesů svazu Alno - Ulmion Br.-Bl. et Tüxen ex Tchou 1948 

em.Th. Müller et Görs 1958, zde zastupují kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), popenec obecný 

(Glechoma hederacea), svízel přítula (Galium aparine), pitulník žlutý (Galeobdolon luteum) a 

česnáček lékařský (Alliaria petiolata). (STALMACHOVÁ, 2001). 
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3. Charakteristika území obce Horní Suchá 

Obec Horní Suchá se rozprostírá na území bývalého Těšínského knížectví. První 

písemná zmínka o obci pochází z roku 1305. Geograficky se nalézá ve východní části 

republiky, mezi městy Karviná, Havířov a Český Těšín, v blízkosti hranic Polska. 

Rozlohou 980 ha a s 4 589 obyvateli (k 31. 12. 2010) se řadí k středně velkým obcím 

regionu. Pod obcí se nacházely, v dnešní době již z velké části vytěžené, zásoby černého 

uhlí, jehož těžba významně ovlivnila vývoj Horní Suché. (www.hornisucha.cz) 

V roce 1999 byla ukončena těžba na Dole František. V současné době je zde 

vytvořena moderní průmyslová zóna stejného jména. (www.edb.cz) 

 

 
Obrázek 1: Geografická poloha obce Horní Suché (www.hornisucha.cz) 

 

 
Obrázek 2: Obec Horní Suchá (www.edb.cz) 

 

http://www.edb.cz/grmat/obr/w7200002919000_obr01.jpg


Lucie Švaňhalová: Spontánní sukcese vodních a mokřadních rostlin v DP Dolu František 

 

2012  9 

3.1 Průmyslová zóna František 

V roce 1911 v Horní Suché na Karvinsku se začalo s výstavbou černouhelného 

dolu, který se nazýval po tehdejším panovníku“ František“. Když z něj v polovině roku 

1999 vyjel poslední vozík uhlí a šachta, která ho po dobu své existence vytěžila miliony 

tun, dávala práci tisícům lidí a zásadním způsobem změnila charakter obce, byla uzavřena, 

zdálo se, že možnosti tohoto místa jsou již vyčerpány. V roce 2010, v předvečer jeho stého 

výročí se však ukazuje, že opak je pravdou. Po uzavření dolu obec Horní Suchá, převzala 

iniciativu a začala usilovat o změnu starého dolu na moderní průmyslovou zónu. 

(www.hornisucha.cz) 

Horní Suchá byla první samosprávou v Čechách, jenž si tuto zátěž naložila na svá 

bedra a prozatím zřejmě jedinou, která své snažení dotáhla do zdárného konce. Neměla to 

rozhodně jednoduché - nebylo od koho „opisovat“ a učit se, pro majetkový převod dolu na 

obec a spolufinancování rekonstrukce areálu ze státního rozpočtu bylo nutno změnit i 

několik zákonů. Nutno zdůraznit, že stát byl velice vstřícný. Od roku 2002 byly státním 

podnikem Diamo uskutečňovány nákladné demoliční práce. V roce 2005 byl areál 

bezúplatně přesunut na obec a v roce 2009 skončily práce na výstavbě infrastruktury za cca 

sto milionů Kč. Investorem těchto prací bylo Ministerstvo financí ČR. Na výstavbě nové 

průmyslové haly a celkové rekonstrukci bývalé správní budovy se podílely také 

strukturální fondy EU. (www.hornisucha.cz) 

V roce 2010 je v Průmyslové zóně František zaměstnáno na tři sta lidí v 

opravených nebo nově postavených objektech, které zabírají cca 1/3 areálu. Již nyní však 

přestává být provoz průmyslové zóny pro obec ztrátový, roční náklady i výnosy se ustálily 

shodně na částce okolo pěti milionů Kč. Důležitá je také skutečnost, že tohoto bylo 

dosaženo na stávajících, průmyslem již zdevastovaných pozemcích a nedošlo k záboru 

nových zelených ploch. Díky tomu také byla Průmyslová zóna František 26. října 2010 v 

Anežském klášteře v Praze vyhlášena vítězem kategorie „Brownfield roku“. Tuto soutěž 

každoročně pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu a Agentura Czech Invest jako součást 

slavnostního oceňování „Investora roku“ a „Podnikatelské nemovitosti roku“. 

(www.hornisucha.cz) 

Dá se tedy předpokládat, že v roce 2011 to bude v areálu staré šachty opět vypadat 

podobně jako před sto lety. (www.hornisucha.cz) 
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Obrázek 3: Důl František (ŠVAŇHALOVÁ, 2011) 

 

3.2 Dobývací prostor Horní Suchá 

Karvinský úsek OKR je formován DP jednak v kompetenci firmy DIAMO, a také 

DP, které jsou v kompetenci aktivních dolů OKD a ČMD. (TOMAN, 2010) 

Původní důl František, později závod Dolu Lazy, o.z. o rozloze 781,0980 ha 

zasahuje do katastrálního území Prostřední Suchá a Horní Suchá v okrese Karviná. Okres 

Karviná se nalézá v severovýchodní části České republiky. Hustotou osídlení 818/km2 

patří naopak mezi  nejlidnatější. Severní část území má rovinatý charakter s n.v. 180 - 280 

m, jižní část tvoří vlhčí pahorkovitý ráz s n.v. 260 - 420 m. Téměř polovinu plochy okresu 

tvoří zemědělská půda. Vyjádřeno v % činí ZPF orné půdy 35%, zahrady 9%, lesy 14%, 

35% ostatní plocha a 7% průmyslové plochy a 40% území okresu se nalézá ve vyhlášených 

dobývacích prostorech hlubinných černouhelných dolů. (TOMAN, 2010) 

Dobývací prostor Horní Suchá tvoří součást jižní hranice karvinské části OKR a je 

vklíněn mezi doposud činné důlní závody Dolů Lazy a Darkov. Územně zasahuje do k.ú. 

Prostřední Suchá, což je součást Havířova, převážně je však umístěn na katastru 

samostatné správní jednotky obce Horní Suchá. Po útlumu těžebního závodu František jde 

o maximálně zastavěné a infrastrukturou prostoupené území, se zřetelným podílem 
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v prostoru bývalého statku Pašůvka. Zastavěná oblast stabilního charakteru je 

koncentrována zejména kolem komunikace 475. (TOMAN, 2010) 

V roce 1911 bylo zahájeno hloubení vtažné a výdušné jámy. Těžba černého uhlí 

začala v roce 1913. Jámy byly postupně prohlubovány, hloubka vtažné jámy byla 1 153 m. 

V roce 1957 bylo zahájeno hloubení druhé výdušné jámy. Celková těžba černého uhlí na 

lokalitě František od roku 1913 činila podle dostupných pramenů 48 033 863 tun. Těžba 

byla ukončena v roce 1999. (www.diamo.cz) 

Hloubka dobývání se pohybovala pod povrchem od cca 350 do 950 m. V roce 1999 

byla těžba ukončena proto, že vláda vyhlásila útlum. Likvidace jam byla dokončena v roce 

2002. Lokalita František (dříve Důl František) se nachází v karvinské dílčí pánvi (KDP) a 

zahrnuje pouze areál František. (www.diamo.cz)  

V současném stavu byla provedena technická likvidace dolu včetně 3 jam a větrní 

šachtice. Zbývá ještě dokončit likvidaci posledního nepotřebného objektu. Areál byl k 1. 2. 

2005 bezúplatně převeden na obec Horní Suchá. (www.diamo.cz) 

Rozsáhlé vodní plochy představují nádrže rybníků Nebesák severně od bývalého 

Dolu František a rybník na Pašůvce. (TOMAN, 2010) 

Lesů i mimolesní zeleně je zde minimálně, a to v případě nelesních ploch 

prostřednictvím doprovodné zeleně břehových porostů Sušanky a jako lesní pozemky 

pouze v severní a severovýchodní části dobývacího prostoru. Zemědělská půda je zde 

zastoupena zřetelně, a to jak v severní části podél komunikace 474, tak jižně vlečky OKD a 

zejména jižně komunikace 475 v oblasti Kouty a Podolkovice. (TOMAN, 2010) 

Územní a zástavbový plán Horní Suché představuje oblast odvalu František jako 

průmyslovou plochu. Zpracovaný projekt v současnosti řeší plochu jako „zelenou“. 

Rybniční plochy Nebesák a Burianovka zůstanou zachovány. Krajinný ráz jihozápadní 

části DP bude v budoucnu změněn výstavbou rychlostního přivaděče R11. (TOMAN, 

2010) 

Dobývací prostor Horní Suchá se nalézá na jižním okraji karvinské pánve omezené 

severním svahem bludovického výmolu. Vrstvy produktivního karbonu v DP Horní Suchá 

vytváří ploché sedlo Dolu František. Směrem k západní části v DP Dolní Suchá bývalého 

Dolu Dukla se nachází sušské sedlo, jenž je více klenuté. Obě tato sedla rozděluje 
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synklinální struktura, která probíhá v bezprostřední blízkosti poruchy Barbora. Vrstvy 

upadají směrem k SV a SZ s úklonem 100, jen podél poruchy Barbora dosahují hodnot až 

280. Sloje porušuje řada zlomů, převážně poklesového charakteru, jenž dělí dobývací 

prostor na kry. Hlavní tektonické poruchy se vyvíjejí směrem S - J. Poruchy ve směru V - 

Z jsou v dobývacím prostoru méně časté, kdežto tektonické poruchy přesmykového 

charakteru jsou poměrně vzácné. V dobývacím prostoru Horní Suchá je produktivní karbon 

stratigraficky zastoupen vrstvami spodními sušskými a sedlovými karvinského souvrství, 

porubskými, jakloveckými, svrchními a spodními hrušovskými a petřkovickými vrstvami 

ostravského souvrství. Sloje karvinského souvrství byly již vydobyty v minulosti, v roce 

1999, (zastaven provoz na dole), byly dobývány zásoby ve sloji porubských. Těžba v DP 

Horní Suchá byla zajišťována dvěma vtažnými jámami – F 1 a F 2 a jednou výdušnou 

jámou F4. (TOMAN, 2010) 

3.3 Charakteristika sledovaných lokalit 

3.3.1 Dílčí lokalita F1 (zatravněná část území) a její přírodní poměry 

 

Stručná historie  

Původní terén lokality F1 byl mírně svažitý, s generelním úklonem k JV. Územím 

vedla erozní rýha, která se táhla od SSZ k JV, kde protékal pravostranný přítok Sušanky. 

Oblast byla zamokřena a později použita pro vybudování nádrží. V severní části území F1 

se v dřívější době nacházelo několik drobných staveb.  (ŠMOLKA; KLEINOVÁ, 2007) 

Oblast sloužila jako dočasné úložiště uhelných flotačních kalů od 70 - tých let 

minulého století. Kaly zde byly přemísťovány z malých cyklických nádrží, které byly 

vybudovány na odvalu František. (ŠMOLKA; KLEINOVÁ, 2007) 

Proběhla zde technická rekultivace dočasné nádrže L 39 a to v letech 1993 - 2001, a 

to v tomto rozsahu: 

Depresní struktura po vytěžení kalových deponií byla zavezena hlušinou, mocnost 

deponie byla průměrně 7 m 
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Hlušinové návozy byly upraveny do současné podoby vyspádováním a úpravou 

terénu do podoby mírně zvlněné plochy, převyšující okolní terén o 2 - 4 m. 

Povrch hlušinových návozů byl zakryt vrstvou rekultivační zeminy o mocnosti 0,2 

m 

V severních partiích lokality (zalesněné území) probíhala biologická rekultivace do 

roku 2006 (ŠMOLKA; KLEINOVÁ, 2007) 

 

Morfologie 

Území F1 je dosti rozsáhlé území, které se vyznačuje poměrně stejným 

charakterem. Žádná stavba zde není, území je mírně zvlněné se zatravněným povrchem. 

V severní části je území porostlé mladým lesním porostem - převážně se jedná o listnáče 

max. 10 let staré (cca 1/20 celkové plošné rozlohy je takto zalesněna). Západní hranice, 

která přiléhá k lokalitě F2 (nádrž Nebesák) je tvořena propálenou haldovinou z odvalu 

Dolu František, popřípadě výpěrky z úpravny. Na JZ okraji (mimo rekultivovanou plochu) 

je terén nepřehledný, zarostlý, členitý, kde se vyskytuje drobná erozní rýha. Na jižním 

okraji se nalézá plocha zpevněná. (ŠMOLKA; KLEINOVÁ, 2007) 

V současné době je celá oblast lokality s výjimkou JZ části rekultivována. Terén 

území je v podstatě rovinný, vyrovnaný vrstvami navážek. Nadmořská výška severní části 

území je cca 265 m n.m., směrem k jihu pozvolna narůstá až na hodnotu cca 280 m n.m.  

Veškeré rekultivované území je vzhledem k silnici II/474 mírně vyvýšené. Většina území 

je přehledná, s porostem travin, v severní části s vysázenými mladými stromky, které 

lemují i silnici při východní hranici. Na JZ okraji (mimo rekultivovanou plochu) je terén 

nepřehledný, zarostlý, členitý, s drobnou erozní rýhou. Na jižním okraji se nalézá plocha 

zpevněná. (ŠMOLKA; KLEINOVÁ, 2007) 

 

Geografie a hydrografie 

Území F1 pojímá rozlohu 21,6 ha, území je velice protáhlé, má obdélníkový tvar o 

rozměrech cca 250 x 800 m, delší osa je ve směru S-J.  Nadmořská výška je největší v jižní 

oblasti (280 m),  severní okraj má výšku cca  265 m n.m. (ŠMOLKA; KLEINOVÁ, 2007) 
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Území  F1  se nalézá mezi povodími 2-03-01 Ostravice a 2-03-03 Olše. Severní 

hranice F1 s rozvodnicí povrchové vody k sousednímu dílčímu povodí č. 2-03-03 Olše - 

zde spadá území na sever od F1. Rozvodnice je uvedena na vodohospodářské mapě. 

(ŠMOLKA; KLEINOVÁ, 2007) 

Hlavní vodotečí a odvodňovací stavbou je Sušanka a místní drobná vodoteč. Tato 

vodoteč pramení v sousední ploše F2 a protéká částí plochy Y2 (západní výběžek). 

(ŠMOLKA; KLEINOVÁ, 2007) 

 

Geologie  

Mocnost kvarterních sedimentů území mohou dosahovat až 30 m. Předkvartérní 

podloží tvoří terciérní, miocénní jíly pelitické facie. Tyto miocenní jíly nebyly archivními 

vrty zastiženy. Povrch miocénních formací je vlivem rušivé činnosti halštrovského ledovce 

nerovný a velmi členitý. Podle archivních údajů je možno povrch miocénních sedimentů 

předpokládat v hloubce větší než 25 m. (ŠMOLKA; KLEINOVÁ, 2007) 

Kvartérní sedimentační cyklus začíná glacigenními sedimenty halštrovského 

zalednění - glacifluviálními a glacilakustrinními štěrky a písky (v nejnižších polohách), 

s vrstvami halštrovských souvkových hlín s písčitými a štěrkovitými vrstvami ve vyšších 

polohách. (ŠMOLKA; KLEINOVÁ, 2007) Štěrky byly ověřeny archivními vrty a to 

převážně v nejnižších částech a v depresích miocénního podloží. Jedná se o štěrky 

nevytříděné, s valouny pískovce a křemene velikosti 1-10 cm. Barva zemin je světle šedá 

až rezavě hnědá. Vrstevní formace je zvodněná, ulehlá. Směrem k vyšším polohám 

přecházejí štěrky do vrstvy písků. (ŠMOLKA; KLEINOVÁ, 2007) 

Hlíny jsou proměnlivě písčité, s ojedinělými valouny křemene do 3 cm. Místy 

přecházejí do zahliněných glacilakustrinních písků. Písky jsou špatně zrněné, ulehlé, vlhké 

až zvodnělé. U soudržných zemin je konzistence tuhá, místy až pevná, ojediněle i měkká. 

Směrem k nadloží přecházejí tyto glacilakustrinní sedimenty do vrstev souvkových hlín 

postupového stadia sálského zalednění. (ŠMOLKA; KLEINOVÁ, 2007)   

Dominantním stavebním prvkem pokryvného útvaru je rekultivační výplň 

(antropogén), jímž bylo sanováno původní L 39.  Podle archivní dokumentace je tato výplň 

tvořena nevytříděnou, hrubou karbonskou hlušinou, která je promísena v různém poměru 
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s hlínou. Místy byly popsány uhelné kaly písčitého charakteru, stavební odpad, beton. 

(ŠMOLKA; KLEINOVÁ, 2007) 

Vrstevní průběh původně zakončovaly würmské sprašové hlíny. Tyto hlíny byly 

během technických prací v oblasti F1 odstraněny. V součastné době je povrch území zakryt 

rekultivační vrstvou výkopové zeminy o mocnosti cca 0,2 m. (ŠMOLKA; KLEINOVÁ, 

2007) 

 

Hydrogeologie   

Na území F1 se vyskytuje více zvodní, v různých, v horizontálně proměnlivých 

úrovních, bez vzájemné komunikace. Hlavním kolektorem jsou zde bazální 

glacilakustrinní štěrky (halštrovské) s proměnlivou propustností, závislou na míře 

zahlinění. Další zvodnění bylo v oblasti F1 ověřeno při bázi navážkové formace. 

(ŠMOLKA; KLEINOVÁ, 2007) 

Hydrogeologické poměry území F1 jsou poměrně složité. Kvartérní sedimentace 

s výskytem několika samostatných zvodní dosahuje mocnosti až cca 30 m. Generelní směr 

proudění podzemních vod se předpokládá k severovýchodu, je ovlivněn průběhem poklesů 

v ploše zájmového území, přičemž největší anomálie lze očekávat při severním okraji. 

(ŠMOLKA; KLEINOVÁ, 2007) 

Na celé ploše území F1 je možno očekávat zvodnění rekultivační výplně při bázi 

původního odkaliště. Zvodněná mocnost kolektoru může být až 3 m, hladina je volná. 

Hloubka hladiny pod terénem je cca 3 m. (ŠMOLKA; KLEINOVÁ, 2007) 

 

3.3.2 Dílčí lokalita F2 (Nebesák západ) 

Tato vodní plocha sloužila v minulosti k ukládání kalů, flotační hlušiny. 

V současnosti je již toto území zavezeno zeminou. (ŠMOLKA; KLEINOVÁ, 2007) 
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Obrázek 4: Příjezdová cesta k vodní ploše Nebesák západ (SVAČINOVÁ, 2010) 

3.3.3 Dílčí lokalita F2 (Nebesák východ) a její přírodní poměry 

 

      
Obrázek 5: Plocha F2 - Nebesák východ 1 (SVAČINOVÁ, 2010) 

   

 
Obrázek 6: Plocha F2 - Nebesák východ 2 (SVAČINOVÁ, 2010) 



Lucie Švaňhalová: Spontánní sukcese vodních a mokřadních rostlin v DP Dolu František 

 

2012  17 

     

Stručná historie  

Dřívější terén území F2 byl zde zvlněný, svažitý, s generelním úklonem k JV. V 

průběhu poklesů došlo k zamokření terénu a ke znehodnocení. Území začalo být následně 

používáno jako úložiště uhelných kalů, jako součást systému odkalovacích struktur v rámci 

okolí. Částečně byla poklesová deprese zaplavena vodou a jejím rozšířením později 

vznikla nádrž Nebesák. Severní část území byla původně zastavěna obytnou výstavbou. 

(ŠMOLKA; KLEINOVÁ, 2007) 

V současnosti zaujímají v oblasti F2 zásadní část plochy nádrže, které byly dříve 

součástí čistícího systému odpadních vod z úpravny uhlí Dolu František.  Ve východní 

části se nachází tzv. Nebesák - východ. Jedná se o plošně rozsáhlou nádrž s volnou vodní 

plochou, která dříve sloužila jako rezervoár pro filtrovanou, dočištěnou vodu z okolních 

nádrží systému. Další plošně menší nádrží je tzv. Nebesák - západ (v severní, resp. 

severozápadní části lokality). (ŠMOLKA; KLEINOVÁ, 2007) 

V jižní a JZ části oblasti F2 se nalézá odval František a prostor provozované kalové 

deponie - prostor pro přeskladnění a odvodnění kalů a flotačních hlušin. Centrální část 

odvalu - „Starý odval“ nebo stará halda sloužila dříve k ukládání důlních hlušin. Několikrát 

došlo k jeho vyhoření, následně byl rekultivován a zalesněn. V současné době tvoří 

morfologický stupeň s již vzrostlým lesem. Ve zbývající části prohořelého odvalu 

František byly po jeho srovnání vytvořeny malé cyklické nádrže - na jižním okraji F2, nyní 

zalesněno. Terénu F2 je přehledný pouze v severní části. Terén jihu F2 je členitý, 

nepřehledný, zalesněný i rozrušený provozem deponie kalů. Provozovaná deponie kalů je 

nepřístupná (pod ostrahou). (ŠMOLKA; KLEINOVÁ, 2007) 

 

Morfologie 

Území F2 je umístěno na SV mezi oblastí F1 a bývalými odkalovacími nádržemi 

Burianovka a Castaldonovka - v západním sousedství plochy F1. Území F2 je přístupné, 

neoplocené. (ŠMOLKA; KLEINOVÁ, 2007) 

Oblast F2 je vzhledem, charakterem a využitím úplně odlišná od předchozí F1.  

V současné době zde manipulaci s flotačními kaly provádí OKD Doprava a.s. F2 je členité 
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území, které se skládá z vodní plochy - rybníku Nebesák (dílčí nádrže zvané Nebesák - 

východ a Nebesák - západ), plochy bývalého odkaliště (vytěžené plochy a deponie 

uhelných kalů s manipulační plochou) a odval - plocha na jihu F2. Jsou zde cyklické 

nádrže a starý odval (halda nyní zalesněná, vlastníkem jsou lesy České republiky). 

(ŠMOLKA; KLEINOVÁ, 2007) 

 

Geografie a hydrografie 

Oblast F2 má rozlohu 43,53 ha. Území má přibližně tvar lichoběžníka až 

trojúhelníka a je značně protáhlé, obdélníkového tvaru s delší osou ve směru S-J.  

Nadmořská výška je nejvyšší v jižní části území - 285 m ve vrcholové partii starého 

odvalu. (ŠMOLKA; KLEINOVÁ, 2007)  

Lokalita F2  se nalézá při rozvodnici mezi povodími 2-03-01 Ostravice a 2-03-03 

Olše. Severní hranice F2 s rozvodnicí povrchové vody k sousednímu povodí č. 2-03-03 

Olše (území severně od F2).  (ŠMOLKA; KLEINOVÁ, 2007) 

Hlavní vodotečí a odvodňovací strukturou je Sušanka a místní drobná vodoteč, 

která pramení v prostoru lokality F2 a protéká přes západní výběžek lokality Y2 k jihu, kde 

tvoří pravobřežní přítok Sušanky. Nejdůležitější VH strukturou je Nebesák, plošně 

rozsáhlá akumulace povrchové vody, vzniklá v podmínkách pokleslého terénu. 

(ŠMOLKA; KLEINOVÁ, 2007) 

 

Geologie  

Předkvartérní podloží tvoří terciérní jíly miocenní pelitické facie karpatské čelní 

předhlubně. Tyto jíly nebyly archivními vrty ověřeny. Dle profilu úvodní jámy Dolu 

František, je možno předpokládat hloubku miocénu v zájmové lokalitě cca 28 m. 

(ŠMOLKA; KLEINOVÁ, 2007) 

Kvarterní sedimenty jsou hlavní sférou geologické stavby. Dosahují mocnosti 

kvarterních sedimentů až 30 m.    

 Sedimenty halštrovského zalednění vytvářejí bazální část kvartérní sedimentace. 

Jedná se o šedé a šedohnědé, proměnlivě písčité hlíny až písčité jíly, s významnou příměsí 
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eratického valounového materiálu, přecházející ve štěrky. Konzistence jílů je převážně 

tuhá a souvisí s výskytem lokálního zvodnění. Směrem do nadloží se jíly střídají 

s polohami ulehlých, zvodněných písků mocnosti do 1 m. (ŠMOLKA; KLEINOVÁ, 2007) 

Geologické rozhraní halštrovského a sálského glaciálu mají hodnotu polohy 

organických sedimentů jezerního původu - rašelinné sedimenty výběžku Stonavského 

jezera. Výskyt rašeliny není plošně souvislý. (ŠMOLKA; KLEINOVÁ, 2007) 

 Nadložní sedimenty sálského zalednění jsou tvořeny glacilakustrinními hlínami 

s proměnlivou písčitou příměsí, světle hnědé až rezavě hnědé barvy, rezavě a světle šedě 

skvrnité, místy se vyskytuje ve formě jemnozrnného písku a souvkovými hlínami 

postupového stadia. Konzistence převažuje tuhá, vlhké polohy jsou měkké. Hlíny při bázi 

této vrstevní formace často přecházejí písků hnědého barvy, ulehlých, zvodněných, 

proměnlivě zahliněných, s příměsí eratik skandinávského původu. Přirozený vrstevní sled 

uzavírají sprašové hlíny, které jsou hnědé, rezavě a světle šedě laminované a skvrnité, 

konzistence tuhé. (ŠMOLKA; KLEINOVÁ, 2007) 

Antropogenní uloženiny (navážky) se v prostoru F2 vyskytují ve značných 

mocnostech, i když nejsou natolik dominantní částí geologické stavby, jako v případě F1.  

Největší mocnosti jsou v lokalitách hrází nádrží Nebesák a v lokalitě odvalu František. 

Jedná se o návoz důlní hlušiny, černé, místy v důsledku prohoření červenohnědé, 

netříděné, tvořené proměnlivě zvětralými úlomky karbonských hornin, s hlinitou výplní. 

Dalším antropogenním uloženinou jsou uhelné kaly a flotační hlušiny. Kaly z nádrže 

Nebesák západ jsou v současnosti těženy a přeskladňovány ve střední a západní části 

odvalu František. Vzhledem k nízkému prozkoumání chybí přesnější informace o 

mocnostech a složení kalů a hlušin. (ŠMOLKA; KLEINOVÁ, 2007) 

Jižní část území F2 je tvořena karbonskou hlušinou s úlomky průměrné velikosti 

cca 7 cm, ojediněle až 20 cm, středně ulehlou až ulehlou, vlhkou, ojediněle s příměsí 

stavebního odpadu. Barva černošedá, černá, propálená haldovina je rezavě červená. 

(ŠMOLKA; KLEINOVÁ, 2007) 
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Hydrogeologie  

Rajonizace a obecné charakteristiky jsou stejné jako pro F1 : rajon č. Q 34 - 

„Kvarterní fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Odry“ a  rajon č. N 38 „Neogén 

Moravské brány“ (ŠMOLKA; KLEINOVÁ, 2007) 

Režim II-B-4, sezonní doplňování zásob podzemní vody s maximem stavů v březnu 

až dubnu, minimem v září až listopadu. (ŠMOLKA; KLEINOVÁ, 2007) 

F2 se vyskytuje ve zvodněných geneticky odlišných formacích, v horizontálně 

proměnlivých úrovních. Generelní směr proudění podzemních vod se předpokládá 

k severovýchodu. (ŠMOLKA; KLEINOVÁ, 2007) 

Vrt při procházení kvarterním sedimentárním útvarem ověří zpravidla 2 i více 

naražených hladin.  Podzemní voda lokality F2 je vázána především na kolektorské polohy 

propustných glacigenních písků a štěrků halštrovského stáří. Propustnost kolektoru závisí 

na proměnlivém zahlinění. Zvodnění se objevuje i v kolektorských polohách sálského 

původu  - v písčitých polohách a čočkách sálských hlín. (ŠMOLKA; KLEINOVÁ, 2007) 

Lokální zvodnění bylo v lokalitě F2 prokázáno ve vrstvě zrnitostně příznivých 

navážek, tj. karbonských hlušin. Tento kolektor je dotován výhradně z atmosférických 

srážek. (ŠMOLKA; KLEINOVÁ, 2007) 

Povrchová akumulace Nebesáku je v hydraulické spojitosti s lokálním zvodněním 

navážek.  

Podzemní vody jsou z hlediska agresivity hodnoceny na základě archivních analýz. 

Celkově lze očekávat středně až vysoké agresivní účinky podzemní vody vůči betonovým 

konstrukcím, vůči ocelovým konstrukcím vykazuje podzemní voda vysokou agresivitu. 

(ŠMOLKA; KLEINOVÁ, 2007) 

 

Vlivy na životní prostředí 

Poklesy a přetvoření terénu 

Důl František ukončil těžbu v červnu 1999. S přihlédnutím k datu ukončení 

uvedených relací vyplývá, že veškeré vlivy hornické činnosti na terén skončily v roce 

2004.  V současné době se nepředpokládají další poklesy a přetvoření terénu z vlivů 
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hornické činnosti, lokalita F2 je stabilním územím s ukončenými a doznělými vlivy, aspekt 

poklesů a přetvoření terénu je z hlediska cílů akce bezproblémový. (ŠMOLKA; 

KLEINOVÁ, 2007) 

 

Sanace území a rekultivace  

Území F2 byl v minulosti značně dotčen vlivy poddolování. S ohledem na původní 

využití poklesové kotliny jako odkalovací struktury a na trvající technické práce na lokalitě 

zde byla provedena pouze rekultivace starého odvalu.  (ŠMOLKA; KLEINOVÁ, 2007) 

V západní části F2 nebyly rekultivační zásahy prozatím realizovány. V současné 

době zde provádí OKD, Doprava, a.s. činnosti související s dokončením těžby kalových 

deponií s přemísťováním karbonského materiálu. V západní části F2 se předpokládá 

rozsáhlý sanačně - rekultivační zásah a uvedení území do neškodného stavu. (ŠMOLKA; 

KLEINOVÁ, 2007) 

Vodní nádrž Nebesák - východ vždy měla úlohu pouze jako poslední čistící stupeň, 

kde se její velikost v průběhu času měnila, podle získaných informací se do budoucna 

počítá s ponecháním této nádrže i po provedení rekultivace v okolí. (ŠMOLKA; 

KLEINOVÁ, 2007)   

 

Poddolování    

Veškeré poklesy, které zde proběhly v období r. 1961 – 2005. Nyní je většina 

území F2 technicky využívaným územím, z velké části pokrytým vodní plochou, 

s rozrušeným a nesanovaným povrchem. Starý odval, který byl dříve rekultivován  

zeminovým překryvem (a je zalesněn), je v této nynější podobě pro zástavbu nevhodný - 

představuje limitující morfologickou překážku. (ŠMOLKA; KLEINOVÁ, 2007) 

Bez výtoku důlních vod na povrch a jejich vypouštění. (www.diamo.cz) 

Je zde nebezpečí volného výstupu důlních plynů se zvýšeným obsahem metanu. 

(www.diamo.cz) 
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4. Sukcese a dynamika populace 

Sukcese 

Rostlinná společenstva jsou poměrně nestabilní soustava. Postupem času dochází k 

nepřetržitým změnám v uspořádání jedinců v prostoru, mění se počet a množství 

vyprodukované biomasy. Kromě toho dochází i ke změnám v počtu druhů, které se na 

stavbě daného společenstva podílí. Tyto změny jsou velice často vyvolány sezónní 

proměnlivostí prostředí (počasí se mění z roku na rok, dochází ke změnám v množství 

půdního humusu, atd.). Samotné rostliny výrazně ovlivňují mikroklima podzemního i 

nadzemního prostoru tím, že pozměňují spektrální složení světla, které prochází listovím, 

množství dopadající vody na půdní povrch, výpar vody z půdy a její odsávání kořenovou 

soustavou. Tyto změny se mohou následně volně kombinovat v odlišných časových 

intervalech a tvořit tak velké množství kombinací podmínek, které v závěrečném důsledku 

působí na rostlinná společenstva. (www.etext.czu.cz) 

 

Spontánní sukcese  

Sukcese rostlin na odvalech má charakter a veškeré znaky primární sukcese rostlin. 

To znamená, že iniciace vývoje vegetačního krytu začíná na nevyvinutých antropogenních 

půdách, s nulovou zásobou diaspor v substrát. V době startu (iniciace) je jedním 

z nejdůležitějších faktorů vývoje společenstev na haldách OKR transport diaspor z okolí. 

(STALMACHOVÁ, 1996) 

Kromě genobanky z okolí se na charakteru vegetačního krytu velice výrazně 

podílejí ekologické faktory stanoviště a schopnost diaspor v daném prostředí vyklíčit a 

úspěšně existovat.  (STALMACHOVÁ ,1996)  

Rostliny a rostlinná společenstva osídlují antropogenní substráty pokaždé ve stejné  

posloupnosti a mohou být tudíš považována za indikátory stavu antropogenních půd.   

Rozhodující transportní cestou je v počátečních fázích vývoje vegetace 

anemochorie. Jelikož v oblasti Ostravské pánve převažují jihozápadní větry, je tak 

umožněna poměrně snadná cesta celé řadě teplomilných nebo relativně teplomilných druhů 

rostlin, jež na teplotně exponovaných svazích hald nalézají vhodné podmínky pro svou 
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existenci. Kromě anemochorní cesty je důležitý i zoochorní transport diaspor. Zoochorie se 

uplatňuje poměrně brzy, zejména na stanovištích méně teplotně exponovaných, tj. tam, kde 

v iniciálním stádiu (na rozdíl od obecně platného sukcesního schématu) převládají 

fanerofytní druhy rostlin. (STALMACHOVÁ, 1996) 

Obecně platí, že ve sníženinách a nerovnostech mikroreliéfu je iniciace a další 

vývoj rostlin daleko úspěšnější, než na svazích a vrcholech složišť antropogenních 

substrátů, poněvadž ve sníženinách dochází k akumulaci vody, semen a k tvorbě 

příznivých mikroklimatických podmínek. Toto obecné pravidlo platí i na odvalech, i když 

vzhledem k velikosti jednotlivých zrn ukládaných odvalových hlušin se tvoří dostatečné 

množství otvorů, které splňují výše uvedené podmínky. (STALMACHOVÁ, 1996) 

K diferenciaci rostlinných společenstev dochází poměrně brzy, v průběhu 1-3 let po 

iniciaci. Diferenciace společenstev závisí na podmínkách v jednotlivých mezo- a 

mikroreliéfech. Vegetační kryt, který se tvoří na haldách, má místy mozaikovitý charakter, 

mnohdy je tvořen rostlinami rozdílných ekologických nároků, což indikuje různé 

ekologické podmínky v různých částech lokality. (STALMACHOVÁ,1996) 

Dynamika populace 

Dynamika populace znamená vymezení změn populační hustoty v čase. Velikost 

populace obecně znamená počet narozených (imigrace) a počet uhynulých (emigrace). 

(www.agro.zj.jcu.cz) 

Jakým směrem se bude početnost populace ubírat, tedy jestli poroste, poklesne 

nebo zůstane početně stabilizovaná, tedy jaká bude její dynamika, určují zvláště tři z výše 

popsaných populačních charakteristik. Jsou to natalita, mortalita a disperze, která se skládá 

z emigrací a imigrací. Teoretickým základem pro pochopení populační dynamiky a dalších 

jevů s ní souvisejících jsou tzv. růstové modely. (www.etext.czu.cz) 

 

Výpočet populační dynamiky 

Nejjednodušší model vyjadřující změny velikosti populace v čase vychází ze tří  

populačních parametrů (www.hosting.pilsfree.net): 

- natality (A), tvorby nových jedinců 
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- mortality (M), úhynu jedinců 

- migrace: imigrace (I), přísun nových jedinců 

                 emigrace (E), vymizení jedinců z populace 

 

Kontinuální model růstu populace 

Exponenciální křivka     Logistická křivka 

dN/dt = r N      dN/dt = r N (K–N)/K  

 r – specifická růstová rychlost   K – nosná kapacita prostředí 

N – počet jedinců 

 

 
Obrázek 7: Kontinuální model růstu populace (www.hosting.pilsfree.net) 
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5. Charakteristika vodních a mokřadních rostlin a jejich 

ochrana 

Hydrofyty jsou rostliny, které jsou schopné růst ve vodě nebo vlhkém prostředí. 

Lze je rozdělit na mikrofyty, ty nejsou viditelné pouhým okem (např. některé řasy a sinice) 

a makrofyty, které rozlišíme pouhým okem. Dále je pak můžeme rozlišit podle způsobu 

života:  

a) natantní – asimilační orgány plavou na hladině (př. okřehek menší – Lemna  

minor)   

b) emerzní (helofyty) – kořenují ve vodě a zbytek těla je nad hladinou (př. stulík  

žlutý – Nuphar lutea)  

c) submerzní – celé ponořené (př. rdest kadeřavý – Potamogeton natans). 

 

Jedním z hlavních parametrů pro růst makrofyt je průhlednost vody (transparence). Závisí 

na zbarvení a zákalu vody. Měří se Secchiho deskou. (www.envirogis.fpe.zcu.cz) 

5.1 Faktory ovlivňující výskyt a rozmnožování  

Významem pro makrofyta jsou vlastnosti vodního prostředí. Vodní prostředí 

vylučuje gravitaci, zabraňuje vysychání rostlin a díky vysokému měrnému teplu vody 

udržuje značnou teplotní stabilitu. (www.botany.upol.cz) 

Mezi významné faktory patří světlo, voda, teplota, chemismus, pesticidy, kvalita 

vody, reakce vody (pH), koncentrace solí a trofie.  

5.2 Ochrana mokřadů v ČR 

Mokřady a mokřadní rostliny jsou v ČR chráněny mnoha různými způsoby. 

Územní ochrana je zajištěna formou národních parků, chráněných krajinných oblastí a 

maloplodých chráněných území (NPR, PR, NPP, PP, přechodně CHP). Další kategorií jsou 

rovněž významné krajinné prvky, kde například rybníky či nivy toků jsou významnými 

krajinnými prvky ze zákona. K ochraně mokřadů přispívají i vyhlášená pásma hygienické 
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ochrany vodních zdrojů a chráněné oblasti přirozené akumulace vod, kde je omezeno až 

zakázáno hnojení. (RYBKA, 2000) 

Dalším nástrojem jsou mezinárodní závazky a úmluvy. K nim patří především 

Ramsarská úmluva na ochranu mokřadů. Jejím prostřednictvím ČR garantuje moudré 

využití a ochranu svých mokřadů. V rámci Ramsarské konvence vyhlašuje každý stát také 

mokřady mezinárodního významu, přičemž ČR jich do současnosti vyhlásila 11 - 

Třeboňská rašeliniště, Třeboňské rybníky, Šumavská rašeliniště, Krkonošská rašeliniště, 

Poodří, aj. Dále jsou některá mokřadní území součástí biosférických rezervací – z těch 

významných je to Šumava, Krkonoše a Třeboňsko. Mnoho mokřadních území je také 

chráněno v rámci Směrnice o stanovištích Natura 2000. (RYBKA, 2000) 

Mimo to existuje také legislativou podložená druhová ochrana - vyhláška MŽP 

č.395/1992 Sb. V ní je zahrnuto mnoho vodních a mokřadních druhů rostlin, ale pro nás 

ještě zajímavější je si všimnout, jak na tom jsou vodní a mokřadní rostliny v červeném 

seznamu, který odráží reálné ohrožení daleko přesněji a aktuálněji. Najdeme zde 19 

kriticky ohrožených druhů vodních a 61 mokřadních rostlin, dále 7 silně ohrožených druhů 

vodních a 31 mokřadních rostlin a 1 ohrožený druh vodní a 16 mokřadních druhů rostlin. 

Kromě nich ej ještě v seznamu 8 vyhynulých vodních druhů a 13 mokřadních druhů a 2 

nezvěstné vodní druhy a 5 mokřadních druhů rostlin. Naprostá většina z nich však 

vyhynula před několika až mnoha desítkami let. (RYBKA, 2000) 

Současný stav v evropském kontextu není špatný, ale terénní realita stále potvrzuje 

nedostatky. (RYBKA, 2000) 

Obecně v krajinném měřítku je zásadním problémem rychlý odtok vody vinou 

nízké retenční schopnosti krajiny a existujících regulací toků. Při nápravě sehrává 

důležitou roli Program revitalizace říčních ekosystémů. (RYBKA, 2000) 

 

Revitalizace vodních systémů 

V roce 1992 schválila vláda ČR dotační titul „Program revitalizace říčních 

systémů“. Cílem této revitalizace je ekologická optimalizace narušeného vodního režimu 

člověkem, který je základním předpokladem k vytvoření její ekologické stability a trvale 

udržitelného rozvoje. Jde o soustavu biologických, biotechnických i technických opatření, 
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navrácení toků do původního koryta a jejich zprůchodnění pro biotu, restaurace pobřežní 

vegetace, obnova přirozené dynamiky, obnova a zřizování přírodě blízkých vodních 

nádrží, ale i zvyšování podílu přírodně blízkých ekosystémů v krajině pro zadržování vody 

a protierozní funkce. (PETŘÍČEK a kol., 1999) 

Program je upraven následujícími dokumenty a to právními a metodickými: 

- Směrnice Ministerstva ŽP o poskytování finančních prostředků v rámci PRŘS 

- Metodický pokyn odboru ekologie krajiny Ministerstva životního prostředí 

k zabezpečování PRŘS 

- Metodický pokyn odboru ekologie krajiny Ministerstva životního prostředí 

k zadávání, zpracování, posuzování a využívání studií PRŘS (PETŘÍČEK a kol., 1999) 

 

Dynamika vodních a mokřadních rostlin 

Přirozená dynamika a vývoj říčních ekosystémů byly regulacemi takřka 

znemožněny. Spontánně erozně - akumulační proces byl pod vlivem jarních vod velice 

potlačen, takže naše nejpočetněji zastoupené typy wetlandů (nivní jezera, zaplavované 

louky a lužní lesy) byly změněny nebo zničeny. Akumulovaný materiál, podobně jako 

břehy osidluje specifický typ vegetace říčních rákosin. Dynamika vegetace stojatých vod je 

výnačná fluktuací (kolísáním) vodní hladiny, zanášením, zarůstáním a zazemňováním. 

Napouštění rybníků není vždy ovlivnitelné (především rybníky „nebesáky“, které jsou 

závislé na srážkové vodě), regulace vodního sloupce včetně vypouštění vody při výlovech 

je v rukou rybníkáře.  (PETŘÍČEK a kol., 1999) 

 

Typy ohrožení 

- Přímá likvidace vod a mokřadů jejich odvodňováním a zavážením. 

- Regulace vodních toků z hlediska živých organismů drastickými způsoby. 

- Vyhrnování a bagrování pobřežních porostů, různé mechanické zásahy do dna toků a 

nádrží. 
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- Změny chemismu a zvyšování úživnosti prostředí (vápnění a hnojení, vysoké obsádky 

ryb, toxické splachy z pozemků a splašky ze sídel apod.). 

- Likvidace vodních rostlin herbicidy. 

- Trvalé nekosení rákosin a vysokých ostřic (z více důvodů). 

- Destrukce vegetace přemnožením vodního ptactva 

- Sukcese vegetace je třeba určitým způsobem blokovat, respektive vracet zpět. 

- Expanze a invaze cizích prvků vegetace zejména na říčních pobřežích. (PETŘÍČEK a 

kol., 1999) 

 

Zásady managementu 

Asanační 

Rybníky jsou přirozenou cestou zanášeny, zarůstají a zazemňují se, proto je nutné 

je po určité době (5-10 let) odbahňovat. (PETŘÍČEK a kol., 1999) 

Problémům s odbahňování a vyhrnování nádrží byla věnována mezinárodní 

konference v Třeboni v r. 1994. (PETŘÍČEK, 1999) 

 

Regulační 

Sukcesi vegetace lze blokovat zejména výší vodní hladiny. Invazi rákosin 

(převážně rákos obecný, orobinec úzkolistý, skřípinec jezerní) směrem do nádrže tlumíme 

nebo blokujeme stálou hladinou vody 1 – 1,5 m. v mělkých rybnících si proto pomáháme 

letním kosením. (PETŘÍČEK a kol., 1999) 

 

Z hlediska významu a ošetřování rybníků rozlišujeme tzv. tvrdou flóru (rákosiny a 

ostřice) a měkkou flóru (jednoleté nebo vytrvalé druhy ponořených nebo vzplývavých 

rostlin). Měkkou flóru rybníkář reguluje kosením, použitím herbicidů nebo nasazením 

býložravých ryb. V chráněných územích je hospodář povinen přizpůsobit rozsah a způsob 

omezování či likvidace vodní a bažinné vegetace schválením plánu péče. (PETŘÍČEK a 

kol., 1999) 
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Používání herbicidů k omezování vegetace v CHÚ je povoleno zcela výjimečně a 

mimo ně je nepodporováno. (PETŘÍČEK a kol., 1999) 

Kosení měkké flóry je často potřeba provádět nejen z potřeby rybníkáře, ale i 

ochranáře, jde-li o skutečné vodní plevele např. rdest hřebenitý (Potamogeton pestinatus) 

aj., které znemožňují vývoj a existenci chráněných a vzácných druhů. Kosení se provádí 

plovoucími motorovými sekačkami. (PETŘÍČEK a kol., 1999) 

Letnění se provádělo za účelem celkové obnovy nádrží, především provzdušnění 

dnových sedimentů, čištěním zabahnělé středních a postranních stok aj. (PETŘÍČEK a 

kol., 1999) 

Je potřeba prosazovat menší obsádky ryb nařízeným způsobem hospodaření v plánu 

péče chráněného území, především skladbou ryb ve prospěch náročnějších druhů na 

kvalitu vodního prostředí (vyšší obsah kyslíku, nižší obsah živin, průhlednost vody). 

(PETŘÍČEK a kol., 1999) 

Způsob hospodaření a vysoké množství ptáků nejenže zničily všechny významnější 

složky vegetace, ale jsou na nejlepší cestě zničit i zbytky rákosin a vysokých ostřic, které 

jsou nutné pro jejich hnízdění a úkryt. Zde je nezbytné posouzení a nalezení východiska 

v regulaci populací ornitofauny. (PETŘÍČEK a kol., 1999) 
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6. Studium vegetace v poklesových kotlinách DP Dolu 

František 

6.1 Metodika mapování a výzkum 

Mapování území bylo prováděno v poklesových kotlinách DP dolu František, 

vymezené plochy jsou zobrazeny na obrázku č. 8 a č. 9. 

   

 
Obrázek 8: Vymezená území (www.mapy.cz) 

 

 
Obrázek 9: Přiblížení vymezených území (www.mapy.cz) 
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6.1.1 Dosavadní botanický výzkum 

Použitá metodika mapování 

 Hodnocení efektivity revitalizačních opatření na vybraných lokalitách bylo 

postaveno na floristické inventarizaci, batrachologické inventarizaci a inventarizaci 

makrozoobentosu (v tekoucích i stojatých vodách). Klasifikovány byly změny bioty na 

územích a aktuálně získaná data následně porovnána se stavem před provedenými zásahy. 

(www.mspp.kr-moravskoslezsky.cz) 

Ze získaných biologických dat byla v další fázi vytvořena nálezová databáze, která 

byla převedena do databáze AOPK ČR (NDOP). Mezi důležité výstupy práce patří také 

doporučení vhodných managementových opatření na všech sledovaných lokalitách. 

(www.mspp.kr-moravskoslezsky.cz) 

Po dohodě se zadavatelem vycházely batrachologické a botanické průzkumy 

metodologicky z aktuálních a platných metodik (Janáčková et al. 2009). Při 

batrachologických průzkumech byly kombinovány denní a noční návštěvy, v létě byla 

přítomnost obojživelníků ověřována jen přes den a za soumraku.  Při denních návštěvách 

byli obojživelníci vyhledáváni vizuálně (snůšky, pulci, dospělci) a doplňkově také 

akusticky.  Při nočních návštěvách byly žáby pozorovány především prostřednictvím jejich 

akustických projevů, doplňkově také vizuálně (se silným světlem). Odchyt obojživelníků 

(pulců) byl prováděn pouze ve výjimečných případech, z důvodu přesné determinace. 

Celkem bylo provedeno 6 návštěv se zaměřením na průzkum žab a čolků. (www.mspp.kr-

moravskoslezsky.cz) 

Botanický průzkum byl započat také na začátku dubna, aby byly zachyceny rostliny 

jarního aspektu. Až do konce června – do plného rozvoje vegetace – probíhal floristický 

průzkum všech tří území, přičemž byly zapisovány všechny druhy cévnatých rostlin na 

jednotlivých vylišených úsecích. (www.mspp.kr-moravskoslezsky.cz) 

Při každém botanickém výzkumu byla pořizována podrobnější fotodokumentace. 

Prováděná botanická inventarizace probíhala podle metodiky AOPK (Janáčková et al. 

2009), pro fytocenologické zápisy (snímky) byla použita Braun-Blanquetova sedmičlenná 

stupnice.  Determinace rostlin se prováděla na místě nebo dodatečně doma ze sebraných 

vzorků podle běžných určovacích pomůcek, použitá botanická nomenklatura – Kubát et al. 
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(2002). Autorem botanické části studie je RNDr. Leo Bureš (Podlesí). (www.mspp.kr-

moravskoslezsky.cz) 

Metodika inventarizačního průzkumu makrozoobentosu vodních toků byla 

provedena podle Metodiky odběru a zpracování vzorků makrozoobentosu tekoucích vod 

metodou PERLA (Kokeš et Němejcová 2006). (www.mspp.kr-moravskoslezsky.cz) 

Byla zde provedena i analýza chemismu vod.  

 

6.1.2 Výsledky dosavadního výzkumu 

Fauna  

Už v období před provedenými revitalizačními zásahy byl na území zjištěn výskyt 

řady vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.   

Ze zákona chráněných druhů obojživelníků byli na území zaznamenáni kuňka 

obecná (Bombina bombina), ropucha obecná (Bufo bufo), ropucha zelená (Bufo viridis) a 

rosnička zelená (Hyla arborea). Z plazů zde byli nalezeni užovka obojková (Natrix natrix), 

ještěrka obecná (Lacerta agilis), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a slepýš křehký 

(Anguis fragilis). (www.mspp.kr-moravskoslezsky.cz) 

Taktéž z ornitologického hlediska bylo území označeno za významnou. Během 

průzkumů bylo zjištěno celkem 33 druhů ptáků. Ze zvláště chráněných druhů v kategorii 

silně ohrožených byli sledováni chřástal polní (Crex crex) a chřástal vodní (Rallus 

aquaticus), z ohrožených druhů pak bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), moudivláček 

lužní (Remiz pendulinus), rorýs obecný (Apus apus) a vlaštovka obecná (Hirundo rustica). 

Zajímavý nález tvořila také slípka zelenonohá (Gallinula chloropus). Ornitologický 

význam spočívá v pravidelném výskytu několika zákonem chráněných druhů ptáků a velké 

druhové diverzitě na relativně malé ploše biocentra. (www.mspp.kr-moravskoslezsky.cz) 

 

Flora 

Na Karvinsku bylo zjištěno v průběhu posledních let celkem 36 taxonů vodních 

makrofyt. Z nich 17 taxonů se vyskytuje v červeném seznamu květeny. Podle jeho 
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nejúplnější verze (Procházka, 2001) se jedná o druhy: vrba rozmarýnolistá (Salix 

rosmarinifolia), čertkus luční (Succisa pratensis). Při průzkumech v roce 2001 byl v nádrži 

(před obnovou) zjištěn výskyt stolístku přeslenitého (Miryophyllum verticillatum) a výskyt 

ostřice latnaté (Carex paniculata). Tyto druhy již v roce 2010 nalezeny nebyly. Pět taxonů 

je v kategorii taxony kriticky ohrožené, pět silně ohrožených taxonů, tři taxony ohrožené a 

čtyři vzácnější vyžadují další pozornost. Stejných 16 taxonů kromě hvězdoš podzimní 

(Callitriche hermaphrodicita) je uvedeno také v červeném seznamu Moravskoslezského 

kraje (www.mspp.kr-moravskoslezsky.cz) 

Asi 6 taxon patří mezi zvláště chráněné druhy dle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 

Sb.  

Z mokřadních porostů bylo v oblasti Karvinska zjištěno dalších 24 taxonů, které 

jsou zahrnuty v obou červených seznamech a z toho 5 taxonů patří mezi zvláště chráněné 

druhy. (KOUTECKÁ, 1998)  

 

Tabulka 2: Seznam ohrožených druhů vodních a mokřadních rostlin, které se vyskytovaly nebo se 

ještě vyskytují v oblasti Karviná (PROCHÁZKA, 2001; SEDLÁČKOVÁ A PLÁŠEK, 2005; vyhláška 

MŽP ČR 395/1992 Sb.) 

Vodní makrofyta    Mokřadní rostliny    

Taxon ČR MS Vyhl. Taxon ČR MS Vyhl. 

Batrachium aquatile    Acorus calamus    

Batrachium circinatum C4a C4  Bidens cernua    

Batrachium fluitans C3 C2  Bidens connata    

Batrachium 

trichophyllum C3 C2  Bidens frondosa    

Callitriche cophocarpa    Bidens tripartita    

Callitriche hamulata    Bolboschoenus yagara C2 C3  

Callitriche 

hermaphroditica C1  §2 Butomus umbellatus C3 C1  

Callitriche stagnalis    

Calamagrostis 

canescens    

Ceratophyllum demersum    Calla palustris C3 C2 §3 

Ceratophyllum 

submersum C1 C1 §2 Carex bohemica C4a C2  

Elatine sp.    Carex otrubae C4a C3  

Elodea canadensis    Carex pseudocyperus C4a C2  

Lemna minor    Carex riparia C4a C4  

Lamna trisulca C4a C4  Centaurium C2 C1  
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pulchellum 

Myriophyllum spicatum    Cyperus fuscus C3 C2  

Najas marina C2 C2  Dactylorhiza fuchsii C4a C4 §3 

Najas minor C1 C2 §1 Dactylorhiza majalis C3 C3 §3 

Nuphar lutea    Eleocharis acicularis    

Nymphaea alba  C1 A3 §2 Eleocharis mamillata C4a C4  

Nymphaea candida  C1 C1 §2 Eleocharis ovata C3 C1  

Nymphoides peltata C1 C1 §1 Eleocharis palustirs    

Persicaria amphibia    Epipactis palustris C2 C2 §2 

Potamogeton acutifolius C2 A2  Equisetum telmateia C4a C4  

Potamogeton crispus    Leersia oryzoides C3 C3  

Potamogeton lucens C3 C2  Limosella aquatica C3 C2  

Potamogeton natans    Myricaria germanica C1 C1 §1 

Potamogeton nodosus C1 C2  

Schoenoplectus 

lacustris C4a C2  

Potamogeton pectinatus    

Schoenoplectus 

tabernaemontani C2 C1  

Potamogeton pusillus    Sparganium emersum    

Potamogeton trichoides C2 C2  Sparganium erectum    

Sagittaria sagittifolia    Thalictrum lucidum C3 C2  

Salvinia natans C2 C2 §1 Typha laxmanii C1 C1  

Spirodela polyrhiza    Valeriana simplicifolia C2 C2  

Trapa natans C1 C1 §1 Veronica scutellata C4a C2  

Utricularia australis C4a C3      

Zannichellia palustris C4a C2      

 

Vysvětlivky:  

ČR - stupeň ohrožení dle Červeného seznamu cévnatých rostlin  

MS - stupeň ohrožení dle Červeného seznamu Moravskoslezského kraje 

Vyhl. – stupeň ohrožení dle vyhlášky MŽP ČR 395/1992 Sb 

Mokřady jsou velmi produktivní ekosystémy z důvodu zásobení vodou. Jednotlivé 

typy mokřadů se významně odlišují nejen mírou produkce biomasy, ale také schopností 

akumulovat dlouhodobě biomasu. Tato schopnost závisí na poměru primární produkce a 

dekompozice. (POKORNÝ et al., 2007) 

Vodní a mokřadní rostliny osidlují z přirozených stojatých vod horská jezera, jezera 

a tůně v nivách toků, které vznikají z říčních ramen nebo vířivým pohybem vody při 
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povodních. Z umělých stojatých vod jsou to převážně rybníky, dále pak mělké části 

údolních nádrží a také mělké přehrady v plochých sníženinách. Mezi významné vody patří 

umělá jezera a tůně (tzv. pinky) vznikající v terénních depresích výsypek nebo 

poddolovaných terénech antropogenní krajiny. Spontánní zarůstání těchto vod a mokřadů 

nyní představuje cenný zdroj mnohdy ohrožených druhů naší flóry a stávají se 

sekundárním refugiem této vegetace uprostřed devastované krajiny. Vodní a mokřadní 

rostliny osidlují ještě i jiné vodní nádrže a to rezervoáry pitné vody, účelové akumulační 

nádrže, ale i průmyslová odkaliště, na nichž se nezřídka vyskytnou i ty naše nejcennější 

druhy rostlin. (PETŘÍČEK a kol., 1999) 

 

Chemismus vod 

Byla zde provedena chemická analýza vod a to v roce 2008. Vzorky se odebíraly ze 

dvou stanovišť, z vodní plochy Nebesák a vodní plochy východně sousedící s Nebesákem.  

Na vodní ploše označované jako Nebesák byla zjištěna hodnota 8,2 a na vodní 

ploše východně sousedící s Nebesákem 8,6.   

 

6.2 Metody práce 

Přístroje 

PDA (Personal Digital Assistant) s dotykovým displejem. Doporučuje se displej 

přístroje před použitím opatřit ochrannou fólií, aby nedocházelo k jeho poškrábání. Vyrábí 

se už částečně voděodolné, prachuvzdorné a nárazuvdorné robustnější přístroje, které jsou 

pro použití v terénu vhodnějš s integrovanou GPS. Přístroje mají často omezenou paměť, 

proto je lépe data ukládat na paměťové karty. (www.envirogis.fpe.zcu.cz) 

- tablet PC - je dražší, ale lepší alternativou PDA pro použití do terénu 

- multimetr - je schopný měřit základní parametry vody (pH, teplotu,…) 

- podvodní fotoaparát - vhodný do 10m pro pořízení fotodokumentace 

 

Programové vybavení 
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- vytváření digitální mapy v terénu - umožňuje zaznamenávání bodových, 

liniových nebo plošných zákresů v terénu 

- vyhodnocení mapy - Quantum Gis nebo jiný software, kde lze vytvářet mapy 

 

Materiál 

- ortofoto - georeferencovaný podklad 

               - mapy většinou poskytne příslušný úřad 

          - mapy musí být transformovány do souřadnicového systému S-JTSK 

            -  škrtací seznam nebo druhový soupis rostlin ve formátu MS Word nebo MS 

Excel, který se načte do PDA a ořímo v terénu je možno druhy zaznamenávat  

 -     noviny, lupa 20x zvětšující, botanický klíč, broďáky, igelitové sáčky pro odběr  

 

6.2.1 Vlastní metody výzkumu 

Na území Horní Suchá byla provedena celá řada botanických výzkumů, která vedla 

ke zhodnocení stavu krajiny, vývoji spontánní sukcese, druhové rozmanitosti apod. Na 

tento výzkum navážu vlastními poznatky, které jsem zjistila v tomto sledovaném území a 

v následující podkapitole popíši postup mé práce v terénu a následné zpracování a 

zhodnocení.  

Celé mapování území jsem prováděla pomocí inventarizačního průzkumu a 

liniových transektů. (MORAVEC A kol., 1994). Inventarizační průzkum i transekty jsem 

prováděla na základě druhové skladby (vegetační kryt), patrovitosti (vetikální struktura), 

početnosti a pokryvnosti vegetace (horizontální struktura). Pomocí vytyčovacích kolíků a 

motouzu jsem si zvolila a vytýčila plochy, na nichž jsem zaznamenala všechny druhy rostlin. 

Transekty jsem prováděla pomocí linií (liniové transekty) – jednotlivé pásy od břehu rybníku 

(metoda liniových transektů).  

K zaznamenání inventarizačního průzkumu jsem potřebovala kromě vytyčovacích 

kolíků a motouzu ještě metr, nůžky, případně nůž a terénní zápisník, do kterého jsem všechny 

údaje z terénu zaznamenávala a k určení druhů rostlin jsem vycházela z vlastních poznatků, 
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případně jsem použila Botanický klíč (KUBÁT, 2002), Naše květiny (DEYL, HÍSEK, 2001) a 

Keře a stromy (HURYCH, 1995). 

Součástí práce je i fotodokumentace (příloha č. 1) a seznam latinsko-českých názvů 

(příloha č. 2) 

Klasifikaci rostlinných společenstev jsem určila podle curyšsko-montpellierské školy. 

Pro vyhodnocení vertikální struktury jsem použila stupnici Braun – Blanquet 1951.  

Vertikální struktura a její označení (SLAVÍKOVÁ, 1986): 

 

 - E3 stromové patro (3 m a vyšší)  

 - E2 keřové patro (1 – 3 m)  

 - E1 bylinné patro (do 1 m nad zemí)  

 - E0 přízemní patro (nižší než 1 m) 

 

Označení početnosti a pokryvnosti (SLAVÍKOVÁ, 1986):  

 

r druh velmi vzácný, většinou jeden jedinec nebo několik s velmi malou pokryvností  

+ druh vzácný, občasně se vyskytující, ale i s malou pokryvností  

1 druh početný, ale s malou pokryvností, nebo méně početný s větší pokryvností, ale vždy 

menší než 5% 

2 druh velmi početný, při velkém počtu jedinců s pokryvností do 5 % nebo při menším 

počtu jedinců s pokryvností 5 až 25 %  

3 druh s pokryvností 25 až 50 %  

4 druh s pokryvností 50 až 75 %  

5 druh s pokryvností 75 až 100 % 
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6.3 Výsledky vlastního výzkumu a zhodnocení 

6.3.1 Vodní plocha „Nebesák“ 

Flóra 

Při mapování terénu vodní plochy Nebesák jsem zaznamenala v roce 2010 a 2011 

nejvíce početný druh vodní vegetace a to rákos obecný (Phragmites australis), který se 

vyskytoval převážně na jedné straně břehu vodní plochy. Dále zde byly nalezeny druhy 

jako žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica), okřehek menší (Lemna minor), 

lakušník vodní (Batrachium aquatile), orobinec širokolistý (Typha latifolia) a ostřicové 

porosty. Břehy této vodní plochy jsou kamenité - hlušina. Na březích byly nalezeny celkem 

rozmanité druhy rostlinné vegetace, které jsem rozdělila podle patrovitosti od přízemního 

patra (E0) až po patro stromové (E3) (příloha č. 2). 

Na východní straně vodní plochy je břeh velice znečištěn odpadky a ve vzduchu je 

cítit hnilobný zápach, který pochází patrně z nedaleké skládky odpadů.   

V okolí těchto vodních ploch je velký hluk, jelikož se zde vyskytují nákladní auta a 

bagry, které provádějí tamější rekultivace. 

Na tomto území byly předchozími výzkumy zaznamenány druhy vodních a 

mokřadních rostlin (viz tabulka č. 2),  podkapitola 6.1.2 Charakteristika vodních a 

mokřadních porostů. (PROCHÁZKA, 2001; SEDLÁČKOVÁ A PLÁŠEK, 2005) 

Některé z těchto uvedených druhů se v těchto lokalitách již nevyskytují např. 

Acorus calamus, aj. 

Fauna 

Z živočichů se zde vyskytovali některé druhy ptáků a to lyska černá (Fulica atra) a 

dále racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus). U břehů této vodní plochy jsem 

zaznamenala pouze těla mrtvých ryb (nejspíše cejn velký – Abramis brama). V blízkosti 

vodní plochy nebyl zpozorován žádný z druhů obojživelníků, pouze v nedalekém lese jsem 

zahlédla zajíce polního (Lepus europaeus), srnce obecného (Capreolus capreolus) a 

bažanta obecného (Phasianus colchicus). 
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Podle naměřených hodnot pH 8,2, které zde byly v dřívějších letech zaznamenány, 

by byla tato lokalita vhodná, pouze pro některé druhy vodních a mokřadních rostlin. 

Naměřená hodnota pH 6, kterou jsem zjistila pouze orientačně na základě lakmusového 

papírku, ukázala odlišnou hodnotu. Abychm docílili přesnějších hodnot, museli bychom 

hodnotu pH změřit pH metrem a sledovat ji dlouhodoběji. Já jsem použila pouze 

lakmusový papírek jen 1x, takže tyto hodnoty nejsou průkazné. Tyto rozdílné hodnoty 

mohou mít ale i více příčin. Mohou např. vycházet z rozdílné fotosyntézy, která ve vodním 

prostředí právě probíhá, z rozdílných období měření. Naměřené pH je více bazické, to 

znamená, že zde probíhá přirozená kyselost vody. 

 

 
Obrázek 10: Rákos obecný (ŠVAŇHALOVÁ, 2011) 

 

 
Obrázek 11: Kamenitý břeh vodní plochy Nebesák (SVAČINOVÁ, 2011) 
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6.3.2 Vodní plocha východně od vodní plochy „Nebesák“ 

Flora 

Tato vodní plocha je mnohem menší než vodní plocha „Nebesák“. V okolí vodní 

plochy rostou stromy i keře, především se zde vyskytuje bříza bělokorá (Betula pendula) a 

vrba jíva (Salix caprea) a dále druhy, které jsou uvedeny v předchozí podkapitole 6.3.1.  

Fauna 

Na této vodní ploše se zdržují vodní ptáci jako kachna divoká (Anas platyrhynchos 

L.) a lyska černá (Fulica atra L.). 

Mapováním této vodní plochy a jejího okolí usuzuji, že zde bude i příhodné místo 

jak pro výskyt vodních a mokřadních rostlin, tak pro výskyt a rozmnožování obojživelníků. 

Měla jsem i možnost zde shlédnout obojživelníky, ropuchu obecnou (Bufo bufo), 

kuňku obecnou (Bombina bombina) a skokana hnědého (Rana temporaria). 

Vyhodnocení předešlým výzkumem ukázalo hodnotu PH 8,6. Měřená hodnota 

lakmusovým papírkem ukázala opět odlišnou hodnotu a to pH 4.  

 

 
Obrázek 12: Vodní plocha východně od Nebesáku (ŠVAŇHALOVÁ, 2011) 
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Obrázek 13: Druhý obrázek vodní plochy východně od Nebesáku (ŠVAŇHALOVÁ, 2011) 

 

 
Obrázek 14: Třetí obrázek vodní plochy východně od Nebesáku (ŠVAŇHALOVÁ, 2011) 

 

 
Obrázek 15: Vodní porost východně o Nebesáku (ŠVAŇHALOVÁ, 2011) 
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Obrázek 16: Další vodní plocha východně od Nebesáku (ŠVAŇHALOVÁ, 2011) 

 

 
Obrázek 17: Rákos obecný východně od Nebesáku (ŠVAŇHALOVÁ, 2011) 
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7. Zhodnocení významu území z hlediska ochrany přírody a 

krajiny (podle zákona č. 114/1992 Sb.) 

Vyskytují-li se v území ohrožené druhy jako rostlin, tak i živočichů, stává se toto 

území významným. (BARUŠ. et al., 1989; ZEJDA, ZIMA, 1989)  

Území „Nebesák“, ale i ostatní zkoumané plochy byly již před provedenými 

revitalizačními opatřeními významným územím s poměrně pestrou mozaikou stanovišť a 

výskytem zajímavých rostlin i živočichů. Byl zde také prováděn biologický průzkum, 

takže je možné provést srovnání biologické kvality lokality před a po provedených pracích. 

V období před rekultivací byla na území zjištěna přítomnost spousty vzácných a 

ohrožených druhů rostlin a živočichů. Z rostlin to byly druhy stolístek přeslenatý 

(Myriophyllum verticillatum), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmalinifolia), čertkus luční 

(Succisa pratensis) a ostřice latnatá (Carex paniculata).  

Z živočichů, kteří se zde vyskytovali to byli zákonem chráněné druhy jako kuňka 

obecná (Bombina bombina), ropucha obacná (Bufo bufo), ropucha zelená (Bufo viridis) a 

rosnička zelená (Hyla arborea). Z plazů zde byli nalezeni užovka obojková (Natrix natrix), 

ještěrka obecná (Lacerta agilis), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a slepýš křehký 

(Anguis fragilis) 

Z ptáků zde byly zaznamenány zvláště chráněné druhy v kategorii silně ohrožených 

a to chřástal polní (Crex crex) a chřástal vodní (Rallus aquaticus), z ohrožených druhů pak 

bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), rorýs 

obecný (Apus apus) a vlaštovka obecná (Hirundo rustica). Zajímavý nález představovala 

také slípka zelenonohá (Gallinula chloropus).  

Dále se zde nejvíce vyskytovaly bohaté skupiny, kde patřili vodní brouci, ploštice a 

měkkýši. Ze zajímavějších faunistických nálezů lze zmínit plže svinutce běloústého 

(Anisus leucostoma) a vodního brouka druhu Acilius sulcatus. 
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7.1 Vhodný management 

Poklesové kotliny jsou podle mého názoru krásné, plné života. Zvláště jsou krásné 

ty, které se mohou spontánně, tzn. vyvíjet bez zásahu člověka.  

Doporučovala bych tyto poklesové kotliny pokud možno nerekultivovat, protože 

jsou nedílnou součástní krajiny. Vodní toky jsou jednak nezbytným biotopem řady druhů 

rostlin a živočichů, ale také slouží k rekreaci a odpočinku.  

Při případných rekultivacích je vhodné formovat břehy do mírného sklonu, protože 

takto zformované břehy přispívají vývoji vodních a mokřadních rostlin.  

Je vhodné chránit současné druhy rostlin, v případě rekultivací bych doporučila 

používat výsadby mnohodruhové, protože jsou druhově bohatší, případně okolí vodních 

ploch zatravnit a vysadit keře. 
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8. Diskuze a závěr 

Bakalářská práce na téma „Společenstva a spontánní sukcese vodních a mokřadních 

rostlin v poklesových kotlinách DP Dolu František byla zpracována z důvodu studia 

společenstev a spontánních sukcesí vodních a mokřadních rostlin v těžebních prostorech. 

Pro pozorování bylo vybráno území poklesových kotlin v DP Dolu František 

v Horní Suché. Výsledkem této práce je zhodnocení výskytu společenstev vodních a 

mokřadních rostlin, výskytu jejich početnosti, ale také zhodnocení populační dynamiky 

jednotlivých druhů vodních a mokřadních porostů a následné jejich zhodnocení dle zákona 

č. 114/1992 Sb a případně navržený vhodný management 

Při zpracovávání této bakalářské práce jsem danou lokalitu navštívila a celou jsem 

ji vizuálně zhodnotila a provedla jsem zde inventarizační průzkum a liniové transekty. 

Mou bakalářskou práci jsem pojala spíše jako rešeršní s nástinem dalšího výzkumu, proto 

jsem zde neuvedla případné zařazení rostlin podle hodnocení fytocenologických snímků dle 

středoevropské a deduktivní metody klasifikace (Kopecký, 1992), dále vyhodnocení početnosti 

a pokryvnosti s použitím sedmičlenné kombinované stupnice Braun – Blanquet 1951 a 

následné vložení fytocenologických snímků do databázového programu (JUICE, 

TURBOVEG). Uvedla jsem zde jen vyhodnocení vertikální struktury (patrovitost) a k tomu 

jsem použila stupnici Braun – Blanquet 1951. K určení druhů rostlin jsem vycházela 

z vlastních poznatků, případně jsem použila Botanický klíč (KUBÁT, 2002), Naše květiny 

(DEYL, HÍSEK, 2001) a Keře a stromy (HURYCH, 1995). 

V příloze č. 1 je zařazena i fotodokumentace vyskytujících se rostlin jak vodních 

porostů, tak i břehových a případně i vyskytujících se živočichů, dále v příloze č. 2 jsem 

uvedla inventarizační tabulku vyskytujících se druhů. Nadále bych se tomuto tématu chtěla 

věnovat ve své diplomové práci, která bude navazovat na mou bakalářskou práci a kterou 

bych obohatila i o své další poznatky, které jsem zde neuvedla.   

 Vývoj vegetace zde odpovídá spontánní sukcesi, která je charakteristická pro 

odvaly v OKR. Současný stav vegetačního krytu v hodnoceném území je ovlivněn 

intenzívní důlní činnosti a současnými rekultivačními pracemi. Tomu odpovídají i změny, 

které ve společenstvech rostlin probíhají. 

Důvodem úbytku druhové pestrosti obojživelníků v nádrži může být i rybí obsádka. 

Je pravděpodobné, že ryby byly do nádrže úmyslně vysazeny rybáři, kteří si z nádrže 
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vytvořili rybářský revír. Je však také dosti pravděpodobné, že vzhledem ke své velikosti by 

nádrž byla kolonizována rybami spontánně prostřednictvím zavlečení vodními ptáky. S 

přítomností ryb v nádrži se zcela jistě snížila i diverzita a celková struktura zoobentosu.  

Charakter ostatních vodních biotopů na lokalitě zůstal provedenou revitalizací 

nezměněn.    

V souvislosti s lokalitou Nebesák je třeba zmínit probíhající hydrologické změny v 

území. Podle místního znalce, který lokalitu dlouhodobě sleduje (RNDr. Leo Bureš), 

dochází v území k vzestupu hladiny spodní vody v souvislosti se zatopeným důlním dílem, 

které se nachází v podzemí. Na území je patrno zvyšující se zamokření, které se projevuje 

také ve změnách vegetace a celých biotopů. 

Zvyšující se hladina spodní vody může mít za následek také zvýšení počtu tůní 

v území. Hydrologické změny ve vodních biotopech mohou vyvolat také změny charakteru 

společenstev vodních živočichů. Tomuto směru je třeba do budoucna věnovat další 

pozornost. Celkově lze shrnout, že obnova vodní nádrže odtěžením sedimentu přinesla 

pouze krátkodobé zvýšení diverzity na vodu vázaných živočichů. Po kolonizaci nádrže 

rybami došlo k poměrně rychlému vymizení tůňových živočichů, kteří byli nahrazeni 

eurytopními zástupci, charakteristickými pro nádrže rybničního typu.    

Podle mého názoru jsou životní podmínky ve sledovaných lokalitách daného území 

vhodné pro vývoj vodních a mokřadních rostlin, i živočichů, i když jsem zaznamenala jen 

několik ohrožených druhů. Je určitě potřeba delšího monitorování, abych mohla zhodnotit 

celkový stav území, i co se týče výskytu ohrožených druhů. 
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