
 

 

PŘÍLOHY  

Příloha č. 1:ORIENTAČNÍ TESTY VODY ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

V lokalitách, které byly určeny již RNDr. Filipovou v její zprávě, jsme měřili pomocí 

školních setů orientačně kvalitu vody. Ve vodě jsme určovali její tlak, teplotu, pH, 

amoniak, fosfor, dusík a kyslík. Neměřili jsme bohužel ve všech lokalitách, jelikož podle 

obecné zprávy Ing. Filipové nebylo možno je dohledat nebo je v tak rozsáhlém území najít. 

Jednotlivá měření: 

1. Zaměření GPS souřadnic 

GPS souřadnice jsme zaměřovali pomocí přístroje Garmin eTrex Vista HCx personal 

navigátor. Zaměřovali jsme tak, že jsme GPS zapnuli a počkali, až si najde příslušnou 

družici a zapsali pozici měřených hodnot. 

2. Tlak, obsah kyslíku a teplota vody 

Tyto hodnoty se měřili digitálním ručním přístrojem pro měření rozpuštěného 

kyslíku, teploty a absolutního tlaku vzduchu ve vodě GMH 3630 Digital Oxymeter od 

Greisinger electronic GmbH. Sondu s kabelem jsme zapojili do toho přístroje. Sondu jsme 

opatrně vytáhli z ampulky s vodou. Přístroj jsme zapnuli, sondu ponořili do testované vody 

a museli jsme s ní hýbat, než se hodnoty ustálily. Hodnoty jsme pak zapsali do 

jednotlivých tabulek. 

Sonda se po každém měření musí opláchnout destilovanou vodou a vrací se zpátky 

do ampulky s vodou, aby citlivá membrána na sondě nevyschla. 

3. Fosfor 

Fosfor se měřil orientačně pomocí slepého a odebraného vzorku, přidáním činidel a 

srovnáním barev podle kolorimetru. 

První jsme odebrali 6 ml slepého vzorku, čili destilované vody do ampulky 

s uzávěrem, poté jsme přidali 5 kapek činidla P – 1A, zašroubovali a promíchali. Poté jsme 

přidali 1 zarovnanou lžičku činidla P – 2A, opět jsme vorek zamíchali a nechali minutu 

odstát. Nakonec jsme srovnávali zbarvení vzorku podle předlohy. 

V druhé řadě jsme provedli tentýž postup u testované vody, což byli vody odebrané 

z jednotlivých rybníčků. 



 

 

V tomto setu byla přiložena i tabulka s přepočítanými hodnotami fosforu, proto jsou 

v jednotlivých tabulkách uvedeny hned 3 hodnoty fosforu. Přičemž první hodnota je 

hodnota naměřená a zbylé dvě byly odečteny z již zmíněné tabulky. 

4. pH 

Hodnota pH byla měřena orientačně pomocí slepého a odebraného vzorku, přidáním 

činidla a kolorimetrickým porovnáním. 

Odebrali jsme 5 ml slepého a pak testovaného vzorku do jednotlivých ampulek, 

přidali jsme 2 kapky pH činidla, vzorky jsme zamíchali a srovnali zabarvení vody 

s přiloženou barevnou přílohou, kdy sytě oranžová barva byla kyselá, žlutá až do zelena 

neutrální a modrá zásaditá. 

5. Amoniak 

Hodnota NH4
+
 byla taktéž měřena orientačně na slepém a odebíraném vzorku. Při 

tomto testu jsme odebrali 5 ml vzorku, do kterého jsme přidali postupně 3 činidla. První 

jsme přidali 3 kapky činidla NH4-1, pak 3 kapky NH4-2 a nakonec 3 kapky NH4-3. Až 

potom jsme teprve vzorek zamíchali.  

Výsledky jsme vyhodnocovali opět kolorimetricky podle přiložené předlohy, kdy 

jemně béžová barva měla hodnotu nula a sytě oranžová barva měla hodnotu 10 mg/l NH4
+
. 

6. Dusík 

Dusík byl rovněž měřen pouze orientačně, kdy jsme odebrali 5 ml vzorku. Do vzorku 

jsme přidali jednu mikrolžičku reagentu, poté jsme minutu promíchávali a nechali odstát 5 

minut. Zbarvené vzorky jsme porovnali s kolorimetrem, kdy průhledná barva měla 

hodnotu 0 mg/l NO3
-
 až po sytě oranžovou, téměř hnědou barvu, která měla hodnotu 150 

mg/l NO3
-
. 

 

Zájmová území: 

1. Žabeň 

První sledovanou lokalitou je soustava čtyř nebeských rybníčků v obci Žabeň. V této 

lokalitě jsem dělala orientační měření kvality vody ve všech čtyřech rybnících, z důvodu 

vizuální rozdílnosti v čistotě respektive znečištění vody. 



 

 

Ţabeň: rybník č. 1 (viz. Foto 1) 

GPS souřadnice místa odběru: N 49°42.098´, E 018°18.258´  

V prvním rybníku jsem naměřila vcelku normální hodnoty a od slepého vzorku se 

zásadním způsobem nijak nelišily.  

datum: 16. 4. 2011 
  

čas:        11:06 slepý vzorek vzorek vody 

tlak [hPa]  - 991 

kyslík [%]  - 81 

teplota vody [°C]  - 9,8 

Fosfor [mg/l] 1 1 

PO4 [mg/l] 3,1 3,1 

P [mmol/m
3
] 32,3 32,3 

pH 6,5 8 

NH4
+
 0 0 

NO3
-
 3 2 

 

 

Ţabeň: rybník č. 2 (viz. Foto 2) 

GPS souřadnice místa odběru: N 49°42.066´, E 018°18.278´ 

V druhém rybníku jsem taktéž nenaměřila významně rozdílné hodnoty, až na 

amoniak, který měl hodnotu 5. Tato hodnota je s největší pravděpodobností ovlivněna 

okolní zemědělskou půdou, která je patrně hnojená. 

datum: 16. 4. 2011 
  

čas:        10:42 slepý vzorek vzorek vody 

tlak [hPa] - 988 

kyslík [%]  - 79 

teplota vody [°C] -  9,2 

Fosfor [mg/l] 1 1 

PO4 [mg/l] 3,1 3,1 

P [mmol/m
3
] 32,3 32,3 

pH 6,5 7,5 

NH4
+
 0 5 

NO3
-
 3 1 

 



 

 

 

Ţabeň: rybník č. 3 (viz. Foto 3) 

 GPS souřadnice místa odběru: N 49°42.042´, E 018°18.314´ 

Ve třetím rybníku jsem naměřila hodně vysokou koncentraci NH4
+
, kdy nám pro 

přesnější určení nepomohl ani kolorimetr, jelikož ten měl nejvyšší hodnotu 10 a jeho barva 

byla sytě oranžová. Mnou naměřený vzorek měl barvu hnědou až do šeda, tudíž zde byla 

naměřena hodnota mnohem vyšší. Nejspíš je to způsobeno okolní hnojenou zemědělskou 

půdou, přičemž v době měření se půda ještě nehnojí. 

datum: 16. 4. 2011     

čas:       10:20    slepý vzorek vzorek vody 

tlak [hPa] - 988 

kyslík [%] - 79 

teplota vody [°C] - 9,2 

Fosfor [mg/l] 1 1 

PO4 [mg/l] 3,1 3,1 

P [mmol/m
3
] 32,3 32,3 

pH 6,5 7,5 

NH4
+
 0 > 10 

NO3
-
 3 1 

 

 

 

Ţabeň: rybník č. 4 (viz. Foto 3) 

GPS souřadnice místa odběru: N 49°42.009´  

E 018°18.346´ 

V posledním čtvrtém rybníčku byli naměřené velmi podobné hodnoty jako v 

ostatních, ovšem s celkově nejnižším obsahem rozpuštěného kyslíku ve vodě a opětovným 

problémem s naměřenou vysokou hodnotou amoniaku, který taktéž přesáhl svým 

zbarvením hodnotu 10. Tyto poslední dva rybníčky si jsou hodně podobné, co se týče i 

vizuálního znečištění. 

 

 



 

 

datum: 16. 4. 2011     

čas:        10:08 slepý vzorek vzorek vody 

tlak [hPa]  - 991 

kyslík [%]  - 75 

teplota vody [°C]  - 8,8 

Fosfor [mg/l] 1 1 

PO4 [mg/l] 3,1 3,1 

P [mmol/m
3
] 32,3 32,3 

pH 6,5 8 

NH4
+
 0 > 10 

NO3
-
 3 0 

 

 

2. Chlebovice  

Chlebovice- soukromý rybník (viz. Foto 4) 

GPS souřadnice místa odběru: N 49°39.879´  

E 018°16.525´ 

Hodnoty zde vyšly normální. Obsah rozpuštěného kyslíku byl zde nejvyšší a 

dokonce přesáhl hodnotu 100%. 

datum: 16. 4. 2011     

čas:        11:40 slepý vzorek vzorek vody 

tlak [hPa]  - 985 

kyslík [%]  - 105 

teplota vody [°C]  - 9,2 

Fosfor [mg/l] 1 1 

PO4 [mg/l] 3,1 3,1 

P [mmol/m
3
] 32,3 32,3 

pH 6,5 8 

NH4
+
 0 0 

NO3
-
 3 1 

 

 

Chlebovice- návesní rybník (viz. Foto 5) 



 

 

 GPS souřadnice místa odběru: N 49°39.287´   

E 018°16.382´ 

U posledního měřeného rybníku mi vyšly všechny hodnoty v normě. 

datum: 16. 4. 2011     

čas:        12:00 slepý vzorek vzorek vody 

tlak [hPa] - 977 

kyslík [%] - 89 

teplota vody [°C] - 8,5 

Fosfor [mg/l] 1 1 

PO4 [mg/l] 3,1 3,1 

P [mmol/m
3
] 32,3 32,3 

pH 6,5 8 

NH4
+
 0 0 

NO3
-
 3 1 

 

 

Foto 1: Ţabeň, rybník č. 1, (Bednářová, 2011) 



 

 

 

Foto 2: Ţabeň, rybník č. 2, (Bednářová, 2011) 

 

 

Foto 3: Ţabeň, rybník č. 3, (Bednářová, 2011) 



 

 

 

Foto 4: Ţabeň, rybník č. 4, (Bednářová, 2011) 

 

 

Foto 5: Chlebovice, návesní rybník, (Bednářová, 2011) 



 

 

Příloha č. 2: TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Základní údaje zakázky 

Předmět plnění 

Nivelačním měřením ozřejmit výškové a spádové poměry v prostoru mezi řekou 

Olešnou a Nebeskými rybníky v k.ú. Žabeň. Geodeticky zaměřit plochy Nebeských 

rybníků a sledovat změny jejich rozsahu v závislosti na poklesech terénu. 

Smluvní údaje zakázky: Objednatel: OKD, a.s. 

Se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30 zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B,vložka 2990 

IČ: 26863154 (17) 

DIČ: CZ26863154 (je plátcem DPH) 

Zastoupena: na základě plné moci Ing. Vladislavem Szmekem, ředitelem, Důl Paskov týká 

se vnitřní organizační složky nezapsané v obchodním rejstříku: 

Důl Paskov, se sídlem Staříč č.p. 528, PSČ 739 43 

Osoba oprávněná jednat ve věci:  

Ing. Zbigniew Janowski, hlavní inženýr,  

Ing. Miroslav Sedlář, vedoucí odboru ZNDČ 

Grant objednávky za VOJ Paskov, odpovědný za věcné plnění: 

Ing. Miroslav Sedlář, vedoucí odboru ZNDČ 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1686578329/0800 

 

Zhotovitel: VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Se sídlem Ostrava, Ostrava Poruba, 17. Listopadu 15, PSČ 708 33 

Veřejná vysoká škola dle zákona č. 111/1998 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku 

IČ: 61989100 

DIČ: CZ61989100 (je plátcem DPH) 

Zastoupena: Prof. Ing. Vladimírem Slivkou, CSc, dr.h.c., děkanem fakulty 

Osoba oprávněná jednat: Ing. Václav Mikulenka, Ph.D. 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava č. ú. 127089559/0300 

Objednávka: č. 6600467284 k rámcové smlouvě objednatele č. 6600447314 

Zhotoveno: říjen 2010 

Souřadnicový systém: JTSK 

Výškový systém: Bpv. 

Předpisy pro provedení práce: vyhláška ČBÚ č. 435/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů 



 

 

Lokalizace 

Kraj: Moravskoslezský 

Okres: Frýdek – Místek 

Katastrální území: Žabeň 

Zájmová oblast: prostor mezi řekou Olešnou a Nebeskými rybníky, plocha Nebeských 

rybníků 

 

1. Technický popis 

Předmětem zakázky bylo ozřejmení výškových a spádových poměrů v prostoru mezi 

řekou Olešnou a Nebeskými rybníky v k.ú. Žabeň. Dále zaměření plochy Nebeských 

rybníků s následným sledováním změny jejich rozsahu v závislosti na poklesech terénu. 

Bližší vymezení zájmové oblasti, provedl objednatel (Ing. Miroslav Sedlář) při 

společné rekognoskaci terénu se zhotovitelem (Ing. Václav Mikulenka, Ph.D.). 

Zaměření bylo provedeno včetně trvalé stabilizace bodů měřické sítě. 

 

2. Údaje o provedení zakázky 

Měření probíhalo 30. 7. 2010 

Vzhledem k charakteru zájmové lokality a dostupné technologii, byla pro 

polohopisné a výškopisné zaměření lokality použita totální stanice a technologie GNSS. 

Přesnost použitých technologií je pro účely zakázky plně dostačující (mx,y= ±0,5cm). 

Pozn.: Měření se uskutečnilo v období vydatných srážek proto jsou výšky hladiny 

řeky Olešné a hladiny rybníků zvednuty. 

 

Použité geodetické body 

Body měřické sítě byly číslovány následujícím způsobem: 

1. Body polygonu sloužící k propojení řeky Olešné a Nebeských rybníků 

jednou číselnou řadou počínaje číslem 1001 

2. Body polygonu v prostoru Nebeských rybníků jsou číslovány jednou 

číselnou řadou počínaje číslem 4001 

3. Body určující výšky hladin rybníků jsou číslovány jednou číselnou 

řadou počínaje číslem 101 

4. Výška hladiny řeky Olešné je označena číslem 100 

Geodetické údaje o bodech ZPBP jsou totožné s údaji přiloženými k technické zprávě z I. 

etapy z roku 2009 

 

Stabilizace geodetických bodů 

Kovová trubka, délky 0,9 m: 4001, 4002, …, 4011, 4012 

Nastřelovací hřeb: 1001, 1002, 1003 

 



 

 

Technologie měření 

Body měřické sítě byly zaměřeny polygonovým pořadem totální stanici LEICA TCR 

1202 (výr.č. 870216). Ke kontrolnímu zaměření bodů 1002, 1003, 4009, 4010 a 4012 byla 

použita technologie GNNS (statická metoda GNNS; aparatura Smart Rover Leica System 

1200). 

Zápisníky měřených hodnot jsou archivovány u zhotovitele. 

Zaměření polohopisu a výškopisu vyhovuje vyhlášce ČBÚ č. 435/92 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

 

3. Geodetická dokumentace 

Výpočetní a zobrazovací práce 

Zobrazovací práce byly provedeny na PC v software: 

 Kokeš v 8.52 

Výpočetní práce byly provedeny na PC v software: 

 Kokeš v 8.52 

 Leica Geo Office v 6.0 

Výpočetní protokoly jsou archivovány u zhotovitele. 

 

Sestava geodetické dokumentace 

 Technická zpráva 

 Seznam souřadnic bodů měřické sítě 

 Přehledka bodů měřické sítě 

 Podélný profil zájmovým územím 

 

 

Vypracoval: Ing. Václav Mikulenka, Ph.D., Ing. Igor Pachlopník, Ing. Václav 

Sotorník, Ing. Marie Subiková 

 

 

 

 

V Ostravě dne 30. 10. 2010 

 

Ing. Václav Mikulenka, Ph.D. 

Vedoucí Institutu geodézie a důlního měřičství 



 

 

 



 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

Příloha č. 3: INVENTARIZACE BIOTY 

Lokalita 1 VKP 25 – 21 – 05/4, Ţabeň 

Datum inventarizace: duben, červen, září 2009 

Habitat: rybniční hráz, okraj vlhkého lesa 

Flóra: 

Patro Druhy Pokryvnost 

E3 - 30% Alnus glutinosa III 

  Betula pendula I 

  Fraxinus excelsior I 

  Pinus silvestris I 

  Populus tremula I 

  Qeurcus robur I 

  Salix alba I 

  Salix caprea I 

E2 - 10% Padus racemosa I 

  Rubus celsius I 

  Sambucus nigra I 

E1 - 75% Alliaria officinalis I 

  Artemisia vulgaris I 

  Barbarea vulgaris I 

  Bidens tripartita I 

  Caltha palustris R 

  Carex sp. Div. + 

  Convovulus arvensis I 

  Dentaria glandulosa I 

  Equisetum palustre I 

  Equisetum silvaticum I 

  Galium aparine II 

  Humulus lupulus I 

  Chelidonium majus I 

  Chenopodium hybridum I 

  Impatiens parviflora II 

  Impatiens royleri I 

  Iris pseudacorus I 

  Juncus bufonius I 

  Myosotis palustris I 

  Papaver rhoes + 

  Plantago lanceolata I 

  Plantago major + 

  Polygonum persicaria I 

  Ranunculus acris I 



 

 

  Salvia glutinosa I 

  Solanum dulcamara I 

  Stellaria media I 

  Symphytum tuberosum I 

  Thlaspi arvense I 

  Urtica dioica III 

  Viola arvense I 

E0 - - 

Fauna: Bělásek zelený (Pieris brassicaceae), slunéčko sedmitečné (Coccinella 

septempunctata), babočka osiková (Nymphalis antiopa), včela medonosná (Apis mellifica), 

čmelák polní (Bombus agrorum), vodoměrka obecná (Hydromerta stagnorum), šídlo velké 

(Aeschna grandis), skokan zelený (Rana exulanta), budníček větší (Phylloscopus 

trochilus), drozd zpěvný (Turdus philomelos), sýkora koňadra (Parus major), konipas bílý 

(Motacilla alba), strnad obecný (Emberiza citrinella), rehek domácí (Phoenicurus 

ochruros), volavka popelavá (Ardea cinerea), zajíc polní (Lepus europeus), srna obecná 

(Capreolus capreolus). 

 

Lokalita 2 VKP 25 – 21 – 05/3, Ţabeň 

Datum inventarizace: duben, červen, září 2009 

Habitat: okraj lesa 

Flóra: 

Patro Druhy Pokryvnost 

E3 - 50% Alnus glutinosa I 

  Betula pendula I 

  Fraxinus excelsior II 

  Populus tremula I 

  Quercus robur I 

  Salix alba I 

  Tilia cordata I 

E2 - 10% Fraxinus excelsior juv. I 

  Rosa canina I 

  Rubus celsius I 

  Sambucus nigra II 

E1 - 40% Allium ursinum + 

  Dactylis glomerata I 

  Equisetum silvaticum I 

  Galium aparine II 

  Geum urbanum I 

  Humulus lupulus I 

  Impatiens royleri I 

  Knautia arvensis + 

  Lotus corniculatus I 



 

 

  Petasites hybridus I 

  Poa nemoralis I 

  Ranunculus lanuginosus I 

  Salvia glutinosa I 

  Solidago gigantea I 

  Urtica dioica II 

  Veronica chamaedrys I 

E0 - - 

Fauna: Hlemýžď zahradní (Helix pomatica), včela medonosná (Apis mellifica), čmelák 

polní (Bombus agrorum), ruměnice pospolná (Pyrrhocolis uterus), budníček větší 

(Phylloscopus trochilus), drozd zpěvný (Turdus philomelos), sýkora koňadra (Parus 

major), konipas bílý (Motacilla alba), kukačka obecná (Cuculus canorus), kos černý 

(Turdus merula), rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus), brhlík lesní (Sitta europea). 

 

Lokalita 3, k.ú. Chlebovice 

Datum inventarizace: duben, červen, září 2009 

Habitat: litorál rybníku 

Flóra: 

Patro Druhy Pokryvnost 

E3 - 20% Alnus glutinosa I 

  Fraxinus excelsior II 

  Tilia platyphyllos II 

E2 - 10% Sambucus nigra II 

  Swida sanguinea I 

  Viburnum opulus I 

E1 - 45% Aegopodium podagraria II 

  Arctium tomentosum I 

  Bidens tripartita I 

  Cirsium arvense I 

  Cirsium oleraceum I 

  Dactylis glomerata I 

  Epilobium hirstum I 

  Equisetum palustre I 

  Galium aparine I 

  Galium palustre I 

  Impatiens parviflora II 

  Juncus conglomeratus II 

  Lycopus europaeus I 

  Mentha longifolia II 

  Myosotis palustris I 

  Rumex hydrolapathum I 



 

 

  Stachys palustris I 

  Urtica dioica IV 

E0 - - 

Fauna: Hlemýžď zahradní (Helix pomatia), včela medonosná (Apis mellifica), čmelák 

polní (Bombus agrorum), mravenec obecný (Lasius niger), vodoměrka obecná 

(Hydromerta stagnorum), šídlo velké (Aeschna grandis), skokan hnědý (Rana dalmatina), 

ropucha obecná (Bufo bufo), drozd zpěvný (Turdus philomelos), sýkora koňadra (Parus 

major), skřivan polní (Alauda arvensis). 

 

Lokalita 4 VKP 4 – 15/L, k.ú. Brušperk 

Datum inventarizace: duben, červen, září 2009 

Habitat: smrková monokultura, mírný svah 

Flóra: 

Patro Druhy Pokryvnost 

E3 - 90% Picea abies V 

E2 - 1% Frangula alnus I 

  Sambucus nigra II 

E1 - 10% Anemonoides nemorosa I 

  Asarum europeaum I 

  Equisetum silvaticum I 

  Eupatorim canabinum I 

  Impatiens parviflora III 

  Oxalis acetosella I 

  Rubus celsius I 

  Salvia glutinosa I 

  Senecio fuchsii I 

E0 - - 

Fauna: Včela medonosná (Apis mellifica), mravenec obecný (Lasius niger), vosa obecná 

(Paravespula vulgaris), skokan hnědý (Rana dalmatina), ropucha obecná (Bufo bufo), 

drozd zpěvný (Turdus philomelos), brhlík lesní (Sitta europea), střízlík obecný 

(Troglodytes troglodytes), káně lesní (Buteo buteo), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), 

srnec obecný (Capreolus capreolus). 

 

Lokalita 5 VKP 78 – 07/L, k.ú. Sviadnov 

Datum inventarizace: duben, červen, září 2009 

Habitat: vlhký listnatý les, rovina 

Flóra: 

Patro Druhy Pokryvnost 

E3 - 90% Alnus glutinosa III 

  Betula pendula I 



 

 

  Fraxinus excelsior I 

  Populus tremula I 

  Quercus robur I 

  Salix alba I 

  Salix caprea  I 

  Tilia cordata II 

E2 - 5% Frangula alnus I 

  Padus avium I 

  Sambucus nigra I 

  Swida sanguinea I 

E1 - 45% Alium ursinum I 

  Alliaria petiolata I 

  Anemonoides nemorosa I 

  Galium aparine I 

  Humulus lupulus I 

  Chelidonium majus I 

  Impatiens parviflora II 

  Impatiens roylei I 

  Rubus celsius I 

  Salvia glutinosa I 

  Symhytum tuberosum I 

  Urtica dioica I 

  Viola canina I 

E0 - - 

Fauna: Včela medonosná (Apis mellifica), mravenec obecný (Lasius niger), drozd zpěvný 

(Turdus philomelos), brhlík lesní (Sitta europea), střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), 

sýkora koňadra (Parus major), káně lesní (Buteo buteo), srnec obecný (Capreolus 

capreolus). 

 

Lokalita 6, k.ú. Chlebovice 

Datum inventarizace: duben, červen, září 2009 

Habitat: vlhký listnatý les, rovina 

Flóra: 

Patro Druhy Pokryvnost 

E3 - 20% Alnus glutinosa I 

  Carpinus betulas I 

  Populus tremula I 

  Quercus robur III 

  Salix alba I 

  Tilia cordata III 

E2 - 1% Salix alba  I 



 

 

  Sambucus nigra  II 

E1 - 10% Aegopodium podagraria II 

  Arctium tomentosum I 

  Cirsium arvense I 

  Cirsium oleraceum I 

  Dactylis glomerata I 

  Epilobium hirstum  I 

  Impatiens parviflora II 

  Lycopus europeus I 

  Mentha longifolia II 

  Myosotis palustris I 

  Urtica dioica IV 

E0  - - 

Fauna: Včela medonosná (Apis mellifica), čmelák polní (Bombus agrorum), mravenec 

obecný (Lasius niger), vodoměrka obecná (Hydromerta stagnorum), šídlo velké (Aeschna 

grandis), skokan hnědý (Rana dalmatina), drozd zpěvný (Turdus philomelos), sýkora 

koňadra (Parus major), 

 

 


