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ABSTRAKT 

 Vody v těžebních oblastech mají pozměněné chemické složení nebo jsou značně 

znečištěny. Pro řešení těchto problémů po důlní těžbě se navrhují sanační opatření vhodná pro 

zvládnutí všech krajinných změn. V oblasti Horního Slezska vznikají díky důlním poklesům 

bezodtoké sníženiny - zvodnělé poklesové kotliny. Tyto útvary mají významný ekologický a 

krajinotvorný potenciál. Zvodnělé poklesové kotliny mění postupem času svůj charakter a 

začínají tvořit významné prvky v krajině, jako například biotopy vhodné pro vodní a 

mokřadní vegetaci, která může napomoci ke zlepšení kvality vod. Z tohoto důvodu v 

poklesových kotlinách probíhá monitoring vodní a litorální vegetace, která má prokazatelně 

schopnost snižovat a postupně odbourávat chemické znečištění způsobené hlubinnou těžbou a 

jejími sekundárními projevy. 

 Hlavním úkolem disertační práce je zejména představit hlavní cíle celé práce, naznačit 

všechny použité metody a postupy a zdůvodnit zpracování celého tématu. Disertační práce je 

rozepsána v několika částech. První část je věnována vodním a mokřadním rostlinám, celkové 

problematice těžebního průmyslu a zvodnělým poklesovým kotlinám v oblasti Horního 

Slezska. Dále je nastíněna charakteristika všech poklesových kotlin, které byly pro tuto studii 

vybrány. Následně se práce věnuje využití vegetace pro znečištěné vody a bioindikaci 

určitého charakteru vod. Také se v práci píše o využití mokřadních druhů pro biologické 

čištění vod. Hlavním cílem je zjistit závislost mezi hydrochemickými parametry a vodní nebo 

mokřadní vegetací a jejich funkcí ve vodních ekosystémech. Všechny informace jsou 

využitelné v praxi pro rekultivaci znečištěných důlních vod či pro čištění odpadních vod.  

 

Klíčová slova: zvodnělé poklesové kotliny, mokřadní a vodní vegetace, hydrochemické 

parametry 



 

 

ABSTRACT 

 Water in mining areas have amended the chemical composition or significantly 

contaminated. For solutions these problems after mining is design remedial measures suitable 

for mastery of landscape changes. In the area of Upper Silesia created due mine declines 

drainless reduced - aquifer subsidence trough. These departmens have significant ecological 

and landscape potential. Aquifer subsidence trough changes your character over time and 

begin to form important elements in the landscape like biotope suitable for water and wetland 

vegetation which can help to improve water quality. For this reason in subsidence throug 

proceeds monitoring of water and littoral vegetation which they have provably the ability to 

reduce and little by little degrade chemical pollution which is caused by underground mining 

and its secondary manifestations. 

 The main task of the doctoral thesis is especially the task is to present the main aim of 

this throughout thesis and indicate all the used method and procedures and to justify treatment 

of whole topic. Doctoral thesis is broken down into several parts. The first part is decidated 

aquatic and wetland plants, the overall issue of mining industry and aquifer subsidence trough 

in Upper of Silesia. Further characteristic all subsidence through is outlined which were 

selected for this study. Subsequently doctor thesis is dedicated to the use of dirty water and 

water bioindication certain character. This work also writes about the use of wetland species 

for biological purification of water. The main aim is to determine the dependence between 

hydrochemical parameters and aquatic or wetland vegetation and their functions in aquatic 

ecosystems. All information can be used in practice for the reclamation of polluted mine 

water and treatment wastewater. 

Keywords: aquifer basin subsidence, wetland and aquatic vegetation, hydrochemical 

parameters 
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Seznam použitých zkratek 

BSK  - biochemická spotřeba kyslíku  

ČSN  - československá (česká) státní norma 

DOC  - rozpuštěný organický uhlík 

E  - ekvitabilita 

H  - Shannon Wienerův index 

HGF  - Hornicko geologická fakulta 

CHSK  - chemická spotřeba kyslíku 

KNK  - kyselinová neutralizační kapacita 

NL   - nerozpouštěné látky 

Oxi  - rozpuštěný kyslík 

PCA    - analýza hlavních komponent 

PR  - přírodní rezervace 

RL  - rozpuštěné látky 

VŠB-TUO - Vysoká škola báňká - Technická univerzita Ostrava 

Z  - zákal 

ZNK  - zásadová neutralizační kapacita 

ZPK  - zvodnělá poklesová kotlina 
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1. ÚVOD 

Celá krajina Horního Slezska je již mnoho let zatěžována aktivitami člověka, které 

vedou ke změnám původně zemědělských krajinných struktur a k destabilizačním prvkům 

celého krajinného rázu. Vlivem těžby nerostných surovin je značně ovlivňován celý 

hydrologický cyklus a podzemní a povrchové vody jsou pozměněny. Mezi potencionální 

zdroje znečištění, které přicházejí během těžby uhlí či nerostných surovin, mohou patřit 

odvodňovací drenáže, odpadní vody, sedimenty v odtoku, emise v ovzduší, hluk, sesuvy 

půdy, úniky znečišťujících látek, prachu a devastace krajiny po těžbě. Jedním z hlavních 

problémů je však zásah těžebního průmyslu do vodního systému dané oblasti. Hornická 

činnost – těžba na řízený zával - se totiž projevuje poklesem reliéfu, kvůli kterému se na 

povrch dostane i podzemní voda a kumuluje se spolu se srážkovou a povrchovou vodou, 

čímž dochází ke vzniku bezodtokových sníženin - zvodnělých poklesových kotlin. To je 

typické i pro Hornoslezskou uhelnou pánev. Poklesové kotliny se liší od okolního prostředí 

svými stanovištními podmínkami a také vegetací. Většina má velice dobře vyvinuté 

pobřežní pásmo. Poklesové kotliny vedou ke změnám vodního režimu a vyznačují se též 

vyšší biodiverzitou ve srovnání s přilehlými oblastmi. Jejich vlastnosti jsou velmi 

proměnlivé.  

 V této práci je zkoumáno celkem 8 poklesových kotlin v oblasti Horního Slezska. 

Dále je pozorována také přírodní rezervace Skučák, která slouží jako referenční plocha. 

Studie je zaměřena na zjištění hydrochemických parametrů vody a závislosti vodní a 

mokřadní vegetace na těchto parametrech. Jedním ze sledovaných hydrochemických 

parametrů vod je její konduktivita, která je v některých oblastech značně zvýšena. Může 

totiž posloužit jako ukazatel vyššího zasolení vod či vysoké koncentrace síranů ve vodách. 

Vody poklesových kotlin mají zvýšený obsah solí, který může nepříznivě ovlivňovat 

biologickou rozmanitost fauny i flóry.  Salinita může mít značný vliv na výskyt některých 

druhů. Konduktivita je zprostředkovanou informací o celkovém obsahu soli a může 

indikovat prvotní problémy týkající se vlastnosti vod. Některé rostliny mohou však slanost 

vod značne snižovat díky akumulaci soli ve svých pletivech. Vodní a mokřadní vegetace 

má prokazatelně vliv na zlepšení podmínek v oblastech po důlní těžbě.  

 Dále zde probíhá monitoring rostlinné vegetace. Druhová bohatost vegetace a stav 

společenstva je totiž důležitým ukazatelem biologické a ekologické kvality daného 

prostředí (Stejkorová 2010).  
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 Mokřadní a vodní vegetace může být použita k léčbě většiny znečišťujících látek, 

které se vyskytují ve vodách. Mechanismy odstranění znečišťujících látek z vod jsou 

podobné bez ohledu na provedení: pevné látky se odstraní filtrací, sníží se biochemická 

spotřeba kyslíku, organické látky jsou spotřebovány mikroorganismy a amoniak je 

mikrobiálně oxidován v blízkosti vodní hladiny, dusičnany mohou být odstraněny v 

anoxickém metabolismu hlouběji do mokřadu. Fosfor není biologicky odstraněn v 

mokřadech, ale některé sedimenty mohou absorbovat fosfát. Rostliny mají prokazatelně 

vliv na samočistící procesy, protože poskytují plochy pro mikrobiální upevnění, umožňují 

izolaci a stín na povrch vody, mají vliv na redoxní potenciál v mokřadních sedimentech aj. 

(Fitch, 2014 a mnoho dalších).  

 V Horním Slezsku byly díky těžbě vytvořeny zcela nové biotopy jak pro rostliny, 

tak pro živočichy. Tyto vyjimečné biotopy často také představují poslední útočiště pro 

vzácné druhy rostlin, které mohou významně zvyšovat druhovou diverzitu krajiny. 
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2. CÍLE PRÁCE 

 Hlavním cílem disertační práce je zjistit jakou funkci hraje mokřadní a vodní 

vegetace v poklesových kotlinách. Zda vegetace ovlivňuje některé hydrochemické 

parametry vod a také, zda napomáhá ke zlepšení stavu znečištěných ploch a má tak za 

následek celkové zlepšení ekologických podmínek ve zvodnělých poklesových kotlinách. 

Dalším cílem je prozkoumat, jak rostliny indikují prostředí v daných oblastech a zda 

mohou posloužit jako bioindikátory charakteru vod poklesových kotlin. Mokřadní a vodní 

vegetace může být použita i do kořenových čistíren (biologické čistírny vod). Kořenové 

čistírny vod fungují na stejných principech jako přirozené mokřady, kde probíhají 

samočistící procesy. Díky tomuto systému je možné do znečištěných poklesových kotlin 

nasadit druhy, které mají prokazatelnou schopnost pomocí svého kořenového systému 

odbourávat nežádoucí látky v těchto vodách. 

 Cílem je hlavně přispět k lepšímu pochopení pohybu vody v krajině, vlastnostem 

různých typů vodních útvarů i možnostem jejich šetrného využívání a pozitivního 

ovlivňování pomocí rostlinného společenstva. 

 Zvodnělé poklesové kotliny jsou biotopy, které často představují poslední útočiště 

pro vzácné druhy rostlin, které významně zvyšují biologickou rozmanitost krajiny a stávají 

se v naší přírodě čím dál vzácnější.  

Z výše uvedeného vycházejí také dílčí cíle mé disertační práce: 

 ● studium stanovištních podmínek a výzkum složení vegetace 

  ● zhodnotit celkový stav druhové diverzity v poklesových kotlinách 

 ● nastínit přehled faktorů, které ovlivňují výskyt a druhové složení rostlinných     

 společenstev 

 ● závislost vodní a mokřadní vegetace na vybraných hydrochemických 

 parametrech vody 

 ●  problematika ekologických nároků vyšších rostlin na kvalitu vody 

 ●  zasolení poklesových kotlin a využití vegetace jako prvotních bioindikátorů 

 ●  managament využití zvodněných poklesových kotlin po těžbě. 
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3. CHARAKTERISTIKA PŘÍRODNÍCH POMĚRŮ 

3.1. Geografické a geologické podmínky 

Studované území je regionálně a fytogeograficky členěno na zájmové území 83 - 

Ostravská pánev a 74 - Pobeskydská pahorkatina, které náleží do obvodu karpatské 

mezofytikum, do provincie středoevropských listnatých lesů a dvou provincií - polonské a 

západokarpatské (Skalický 1988). Ostravská pánev je geomorfologický celek na 

severovýchodě ČR, v oblasti Severní Vněkarpatské sníženiny, protékaná řekou Odrou a 

jejími přítoky (Opava, Ostravice, Olše). Rovina až pahorkatina, nejvyšší horou jsou Kouty 

v Havířovské kotlině - 333 m n.m., s uloženinami pevninského ledovce, s povrchem 

ovlivněným těžbou uhlí (Demek et al. 2006).  

3.2. Klimatické podmínky 

Průměrná teplota vzduchu je kolem 8 - 9 °C, na jaře je to 8 - 9 °C, v létě 15 -16 °C, na 

podzim 9 - 10 °C a v zimě -1 - 0 °C (tab. č. 1). 

Tabulka 1: Průměrné měsíční teploty vzduch jsou dle Tolasz et al. 2007 

 Teplota °C  Teplota °C 

Leden - 2 - -1 Červenec 18 - 19 

Únor - 1 - 0 Srpen 18 - 19 

Březen 3 - 4 Září 13 - 14 

Duben 8 - 9 Říjen 9 - 10 

Květen 12 - 14 Listopad 2 - 4 

Červen 16 - 17 Prosinec 0 - 1 

 

Průměrné maximální teploty jsou okolo 32 - 33 °C, minimální průměrné teploty jsou - 

16 - -17 °C. Průměrný úhrn srážek je 700 - 800 mm. Na jaře 200 - 250 mm, v létě 250 - 

300 mm, na podzim 150 - 200 mm a v zimě 100 -125 mm.Vlhkost vzduchu se pohybuje 

mezi  75-80 %. Průměrný roční úhrn výparu z vodní hladiny  je 600 - 650 mm, 

evapotranspirace 650 - 700 mm. Sluneční záření se pohybuje v rozmezí od 3 600 - 3 700 

MJ.m
-2

, oblačnost je kolem 60 - 65%, tlak vzduchu 1 017 - 1 017,5 HPa. Vítr je zde mezi 2 

- 3 m.s
-2

. Celá oblast spadá pod klimatickou oblast W2 (Tolasz et al. 2007). 
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3.3. Hydrologické podmínky 

Celé území okresu Karviná patří do základního hydrogeologického povodí řeky 

Odry, které je částí úmoří Baltského moře. Odtokové poměry jsou zde silně ovlivněny 

důlní činností. Páteřním tokem území je pravostranný přítok Odry - řeka Olše, která tvoří v 

několika úsecích přirozenou hranici s Polskem. Horní tok Olše má charakter přirozeného 

štěrkonosného beskydského toku, níže má koryto v městských tratích regulované, ale silně 

devastované vlivy poddolování. Mezi významné vodní toky, které jsou ve správě Povodí 

Odry, s.p., zde dále patří ještě Stonávka a Petrůvka. Tyto toky jsou vesměs rovněž silně 

zasaženy důlními vlivy, ztrátou podélného sklonu místy vznikají gravitačně 

neodvodnitelná, trvale zatopená území. Zároveň jsou znečišťovány slanými důlními a 

ostatními odpadními vodami. K významnějším drobným vodním tokům patří Karvinský 

potok (Územně analytické podklady Karviná 2010).  

V celém území se nachází několik větších i menších vodních ploch. Plochy vznikly 

buď přirozeně a to zejména územní nádrže, a nebo nepřímo, díky antropogenní činnosti, 

například rybníky. Samozřejmě poklesy, které vznikaly hornickou činností, narušily 

přírodní přirozené hydrologické poměry v okolí.  

3.4. Půdní poměry 

 Půdní poměry jsou určovány jak hydrologickými poměry, geologickou stavbou, 

morfologií terénu, tak i klimatem celé oblasti.  

 Půdotvorný substrát je formován na většině území mohutnými nánosy 

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

zde převažují. Půdní typy vyskytující se v území, patří podle dostupných map převážně do 

půd illimerických (od hnědozemí až po luvizemě) a do skupin půd nivních (fluvizemě). 

Lesní půdy jsou řazeny často k silně kyselým hnědozemím, výjimečně k podzolům, které 

jsou vázány především na sekundární smrkové lesy. V místech zamokřelých depresí, které 

jsou pokryty luční nebo lesní vegetací, se vyvinuly typické gleje. Jedná se převážně o půdy 

písčité až hlinitopísčité, lehké až středně těžké. Horizonty půdních profilů jsou na většině 

území narušeny zemědělstvím, zástavbou a průmyslem. Jedná se především o hlušinové 

substráty, na kterých probíhá buď spontánní sukcese vegetace, která stimuluje půdotvorný 

proces, nebo byly překryty zúrodnitelnými zeminami a rekultivovány (Stalmachová 2001). 
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3.5. Fytogeografie a vegetační charakteristika 

 Studované území se nachází na rozhraní fytogeografických obvodů Českomoravské 

mezofytikum a Karpatské mezofytikum (Skalický 1997).  

Od západu sem zasahují prvky hercynské květeny (Festuca altissima), od východu 

prvky květeny západokarpatské (Carex pilosa, Hacguetia epipactis) a od severu prvky 

polských nížin (Alnus glutinosa, Quercus sp., Acer pseudoplatanus). Od jihu vyznívají 

pronikající teplomilné rostliny z panonského termofytika (Salvia pratensis, Filipendula 

vulgaris, Rosa canina) (upraveno podle Weissmannnové et al. 2004). 

 Dle mapy potenciální přirozené vegetace Neuhaslové et al. (1998) by se na 

studovaném území měla přirozeně vyskytovat tato rostlinná společenstva:  

 1. Střemchová jasanina (L2.2B Pruno-Fraxinetum Oberdorfer 1953), místy v 

komplexu s mokřadními olšinami (L1 Alnion glutinosae Malcuit 1929). Tvoří klimaxové 

společenstvo v širokých nivách potoků v kolinním stupni a navazuje na polohy úvalových 

luhů. Porůstá též mírné terénní deprese s pomalu tekoucí podzemní vodou. Výskyt tohoto 

společenstva je ve studovaném území předpokládán kolem všech větších vodních toků. 

Kolem řeky Odry se jeho výskyt předpokládá pouze po soutok s Opavou.  

 2. Jilmová doubrava (L2.3 Querco-Ulmetum Issler 1926) se jako potenciální 

přirozené společenstvo vyskytuje ve zřídka zaplavovaných říčních nivách v nížinách 

teplých oblastí. Je vázána na vyvinutější lužní, případně glejové půdy. 

 3. Lipová dobohabřina (L3.2 Tilio-Carpinetum Traczyk 1962) je přirozeným 

společenstvem rovinatých nebo mírně svažitých poloh ve výškách 250-400 m n. m. na 

těžších pseudooglejených kambizemích nebo luvizemích. Toto společenstvo potenciálně 

pokrývá většinu území Slezské pahorkatiny. 

 4. Podmáčená dubová bučina (L10.1 Carici brizoidis-Quercetum Kilián in 

Prmusová 2001) je typickým společenstvem nižších, rovinatých poloh severovýchodní 

části Moravy a Slezska. Osídluje relativně teplé, vlhké až podmáčené polohy se srážkami 

700 až 900 mm v nadmořských výškách 190 - 300 m n. m. na kyselých pseudoglejích nebo 

pseudooglejených luvizemích. Na sledovaném území je toto společenstvo potenciálně 

rozšířeno na velkých plohách Ostravské pánve. 

Na březích stojatých vod se rozvíjejí společenstva rákosu a ostřice svazu MCA 

Phragmition australis Koch 1926, M1.7 Magnocaricion elatae Koch 1926, MCG Caricion 
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gracilis Neuhäsl 1959 em Balátová - Tuláčková 963, které na více zamokřených půdách v 

pásmu pobřežních společenstev (litorálu) předcházejí ve společenstva svazu MCCO1 

Oenanthion aquaticae Hejný ex Neuhäusl 1959. Tyto systémy komunikují se společenstvy 

plovoucích a ponořených vodních rostlin svazu  V1 Lemnion minoris Tüxen 1955,  VAB 

Utricularion vulgaris Passarge 1964 a VBA Nymphaeion albae Oberdorfer 1957 

(Koutecká 1998, Stalmachová 1998).  

Přirozeně se na území bývalého okresu Karviná vyvinuly listnaté, popřípadě 

smíšené lesy, krajina měla mozaikovitý charakter. Po dlouholetém zatížení imisemi byly 

tyto dřeviny odtěžovány a postupně obnovovány především listnatými lesy. V bylinném 

patru jsou zastoupeny na výživu nenáročné druhy typické pro mokřady - na březích se 

nacházejí emerzní typy rostlin, například Phalaris arundinacea, Typha angustifolia. Z 

vodních druhů se na zkoumaných lokalitách vyskytují Ceratophyllum demersum, 

Myriophyllum spicatum, Potamogeton natans (Koutecká 1998).  

3.6. Zoogeografie a charakteristika fauny 

 Dle zoogeografického členění leží území na provincii listnatých lesů eurosibiřské 

podoblasti palearktické zoogeografické oblasti a k oblasti palearktické, podoblasti, 

provincii listnatých lesů, podprovincii Karpatské pohoří (Buchar 1983).  

Na antropogenně ovlivněných plochách Ostravska se vyskytují zejména běžník 

stepní (Ozyptila claveata), skálovka stepní (Drassyllus praeficus), teplomil čtyřskvrnný 

(Titanoeca quadriguttata), skákavka nosatcová (Ballus chalybeius), slíďák červenavý 

(Xerolycosa miniata), slíďák hájový (Pardosa alacris), svižník polní (Cicindela 

campestris), šidélko ruměnné (Pyrrhosoma nymphula), šídlatka zelená poddruhu Lestes 

virens šídlo červené (Anaciaeschna isosceles), šídlo tmavé (Anax parthenope), šídlo velké 

(Aeshna grandis), vážka tmavá (Sympetrum danae), čolek obecný (Triturus vulgaris), 

čolek velký (Triturus cristatus), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), ropucha obecná 

(Bufo bufo), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan hnědý (Rana temporaria), skokan 

ostronosý (Rana arvalis), skokan zelený (Rana esculenta), kuňka žlutobřichá (Bombina 

variegata), ještěrka obecná (Lacerta agilis), bukáček malý (Ixobrychus minutus), cvrčilka 

slavíková (Locustella luscinioides), chřástal vodní (Rallus aquaticus), kopřivka obecná 

(Anas strepera), krahujec obecný (Accipiter nisus), krkavec velký (Corvus corax), 
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ledňáček říční (Alcedo atthis), krahujec obecný (Accipiter nisus), lejsek šedý (Muscicapa 

striata), rorýs obecný (Apus apus), vlaštovka obecná (Hirundo rustica), žluva hajní 

(Oriolus oriolus), morčák velký (Mergus merganser), moták pochop (Circus aeruginosus), 

potápka roháč (Podiceps cristatus), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) (Polášek 

2011).  
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4.  MOKŘADY 

 Za mokřady můžeme považovat ty ekosystémy, které jsou po většinu doby pod 

vlivem vodní hladiny. Mokřady lze také chápat jako ekoton mezi terestrickými a vodními 

ekosystémy (Keedy 2002). Často působí na rozhraní mezi podzemním a vodním 

ekosystémem (Szkokan-Emilson et al. 2014). Suchozemská a vodní fáze se mohou 

pravidelně či nepravidelně střídat a s tím se musejí organismy nějak vyrovnat. Ekotonální 

charakter se odráží i ve zrychlených tocích energie a obratu živin a ve značné dynamice a 

otevřenosti těchto procesů. Makroklima odpovídá vždy příslušné oblasti. Pro vznik 

mokřadů je samozřejmě důležité množství srážek a jejich rozložení během roku a poměr 

srážek k výparu. Jsou také důležité místní edafické faktory, jakými jsou např. terénní 

sníženiny, prameny, blízkost toku apod. (Machar et al. 2014). Dle Burton et al. (2015) jsou 

mokřady oblasti, které jsou buď mělce zaplavovány nebo mají půdu dostatečně dlouho 

nasycenu vodou, aby jejich anoxické prostředí podpořilo růst specializovaných mokřadních 

rostlin.  

Mělké vodní nádrže a jejich litorál jsou většinou tvořeny rozsáhlými porosty 

rákosin. Mokřadní půdy poskytují prostředí pro mokřadní vegetaci, jsou prostředkem pro 

mnoho chemických procesů a představují hlavní zásobu živin a minerálů, které jsou 

důležité pro růst rostlin (Čížková 2013).  

 Mokřady jsou různorodé, ale specifické ekosystémy, ve kterých zvláštní 

ekologické, biogeochemické a hydrologické funkce vznikají z dominantních zastoupení 

různých zdrojů vody, jejího chemického složení, periodičnosti zaplavování nebo nasycení 

vodou (Machar et al. 2014). Dle Cronk et al. (2009) bývá primární produktivita mokřadů 

poměrně vysoká ve srovnání s ostantími ekosystémy. 

 Keedy (2002) rozlišuje v nejzákladnější klasifikaci 4 typy mokřadů:  

- pokud dominují stromy zakořeněné v podmáčené půdě, jedná se o mangrovové porosty 

nebo lužní lesy v nivách řek, tzv. „swamp“ 

- mokřadní společenstvo s dominancí cévnatých, většinou emergentních rostlin, 

představuje „marsh“; příkladem jsou porosty orobince (Typha) nebo rákosu (Phragmites) 

v litorální zóně některých jezer 

- třetí a čtvrtý typ zastupují vrchoviště (rašeliniště) a slatiniště. 
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 Rašeliniště jsou druhy mokřadů, kde díky vlhkosti vzniká rašelina, voda se zde 

dostává pouze srážkami, naopak vrchoviště má nedostatek živin a je dotována převážně 

podzemní vodou. Slatiniště jsou zaplavována především podzemní či říční vodou, mohou 

být buď stálá, nebo sezónní. 

  Kromě výše uvedených čtyř typů mokřadů podle Keedyho (2002) je důležité zmínit 

ještě další dva typy mokřadu: periodicky zaplavované louky a mokřady se stálou vodní 

hladinou vysokou alespoň 25 cm a s dominantním zastoupením vodních rostlin (např. 

v litorální zóně jezer nebo častěji zaplavovaných oblastech). Periodicky zaplavované půdy 

jsou většinou nivy na dolních tocích velkých řek v teplých a suchých, kontinentálně 

laděných oblastech. Jsou dobře zásobeny živinami, v létě někdy vysychají, na jaře jsou 

pravidelně zaplavovány (Chytrý et al. 2001) nebo se může jednat o  půdy, které jsou 

zaplavovány po celý rok nebo větší část roku. Tyto zaplavované půdy jsou ovlivňovány 

především reduktivními procesy a půdní organickou hmotou (Taboada 2003).  

 Podle  Justa et al. (2003) jsou mokřady významné především: 

- svojí biodiverzitou, jsou bohatě oživené, včetně výskytu vzácných a chráněných druhů 

jak rostlin, tak živočichů 

- zadržují vodu v krajině 

- intenzivní výpar z vodní hladiny a z rostlin zvlhčuje místní klima a přispívá ke stabilitě 

malého vodního oběhu 

- využitím živin a stopových prvků k tvorbě biomasy snižují nebezpečí eutrofizace 

- kořenový systém má příznivé podmínky pro rozvoj mikroorganismů 

- dodávájí chybějící kyslík do kořenové zóny a napomáhají k vyrovnání kyslíkové bilance 

- v zimním období díky opadu vytvářejí tepelnou izolaci filtračního lože 

 Mokřadní druhy rostlin mají schopnost značné adaptace na stálé, případně 

periodické zaplavení, nedostatek kyslíku, vysoký obsah solí a náhlou změnu pH prostředí. 

Většinou jim také vyhovuje voda méně bohatá na živiny. O tom se ve své práci zmiňuje i 

Audet et al. (2015), v které zkoumal mezní hodnoty pro charakterizující podmínky k 

udržení vysoké diverzity roslinného společenstva. Zjistil, že vysoká hladina podzemní 

vody, nízký obsah fosforu a nízká koncentrace dusíku podporuje druhovou bohatost. 

Závěrem uvádí, že vytvoření vodního společenstva v blízkosti poklesů půd a nízké 
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dostupnosti živin je důležitým faktorem pro zlepšení celkové druhové bohatosti v nových 

oblastech mokřadních systémů.  

 Mokřady mají také velkou samočistící schopnost - odfiltrují sedimenty a 

rozkládající rostlinnou hmotu nacházející se ve vodě. Kořeny mokřadního rostlinstva 

zachycují sedimenty a zabraňují ztrátám cenné půdy. Dle Burtona et al. (2015) jsou však 

cenné především tím, že doplňují zásoby spodní vody a zvyšují biologickou rozmanitost a 

v neposlední řadě napomáhají čistit znečištěnou vodu. Mitsch et al. (2014) zase uvádí, že 

poskytují zejména mnoho ekosystémových služeb pro společnosti, hlavně prostředí pro 

významné druhy rostlin a živočichů a zlepšují kvalitu vody. I Martinéz-Fernandéz et al. 

(2014) trvdí, že zachovávají biologickou rozmanitost a proto je třeba co nejvíce současné 

mokřady zachovávat. 

 Mokřady je potřeba chránit a proto si Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

Evropy 2000/60/ES, která stanovuje rámec pro aktivitu Evropského společenství ve sféře 

vodního hospodářství, klade za své hlavní cíle: 

- zabránit dalšímu zhoršování kvality všech vodních útvarů v Evropě 

- dosáhnout a udržet dobrý stav všech vodních útvarů do roku 2015 

- přispět k udržitelnému, vyváženému a rovnoměrnému využití vody (Směrnice 

2000/60/ES Evropského parlamentu a rady) 

 Rámcová vodní směrnice pro vodní politiku identifikuje ochranu obnovení a 

zlepšení funkce mokřadů v článku 1a – stanovuje rámec pro ochranu vnitrozemských 

povrchových, přechodných pobřežních a podzemních vod, což zabraňuje dalšímu 

zhoršování, ochrání a zlepší stav vodních i suchozemských ekosystémů a mokřadů 

v závislosti na svých vodních ekosystémech (Janák 2006). 

 Hlavní cílem v péči o biodiverzitu vodních a mokřadních ekosystémů v ČR je 

obnova vodních a mokřadních ekosystémů v člověkem silně pozměněné krajině České 

republiky. Klíčovým úkolem v této oblasti je zejména zachování existujících přírodě 

blízkých vodních a mokřadních ekosystémů a zastavení jejich rozpadu, ničení a ubývání. 

Současně je žádoucí podpořit přirozené procesy, vedoucí k jejich samovolné obnově. I Fu 

et al. (2015) navrhuje podpořit vývoj mokřadů transplantací organické hmoty z 

přirozených mokřadů do nově vznikajících, jelikož tato organická hmota podle něj 

nastartuje proces odbourávání znečišťujících látek a urychlí proces sukcese v nově 
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vznikajících mokřadech. Mokřady jsou oblasti, které dnes trpí velkým tlakem vzhledem k 

rychlému vývoji okolní umělé krajiny, kde sociálně - ekonomické faktory vedou k jejich 

změnám a ovlivňují kvalitu těchto přirozených ekosystémů (Pascual et al. 2015). Také 

Bassin et al. (2014) ve své práci popisuje mokřadní ekosystémy v Indii, které vytvářejí 

různorodé a jedinečné lokality, poskytují četné ekologické služby, ale jsou i pod 

obrovským stresem v důsledku rychlé urbanizace a industrializace a projevují se zhoršením 

hydrologickch a ekologických funkcí, které vykonávají. 

 S dobrou znalostí funkce a dynamiky jednotlivých typů vod a mokřadů je nutno 

především monitorovat zejména vodní režim a trofii tekoucích i stojatých vod, monitorovat 

sukcesi vegetace a predikovat očekávané změny v hydrosériích jednotlivých typů vod a 

mokřadů a včas na ně reagovat.  



Funkce mokřadní a vodní vegetace v těžební krajině Horního Slezska 

 

14 

 

5.  VODNÍ  A  MOKŘADNÍ  ROSTLINY 

 Mokřadní a vodní rostliny jsou většinou definovány jako vegetace, která je schopna 

růstu v prostředí, které je pravidelně zaplavováno déle než 5 dní během vegetačního 

období (Hammer 1992). Raunkiaer (1934) obecně nazval vodní rostliny jako hydrofyty, 

které mají své vegetativní části ponořené nebo jim plují ve vodě ve formě půpenů. Jiní 

autoři (např. Hess, Hall 1945) rostliny dělí na vodní a mokřadní a to vynořené, plovoucí a 

ponořené. Lewis (1995) popisuje zase vodní rostliny jako rostliny, které rostou ve vodě 

nebo půdě nasycené vodou. Penfound (2003) si pod pojmem vodních a mokřadních rostlin 

představuje hydrofyty, které jsou charakteristické v relativně mělkých oblastech litorální 

zóny a jsou v ni buď zakořeněny či nikoliv. 

 Dle Sculthorpe (1967) se vodní a mokřadní rostliny rozdělují na: 

1) Hydrofyty přichycené k substrátu  

a) Vynořené (emerzní) hydrofyty - jsou to vodní druhy rostlin, jejichž bazální část 

je zakořeněna v substrátu, obvykle rostou pod hladinou vody, jejich kořeny mají vyvinutý 

mohutný systém, ale jejich listy, stonky a reprodukční orgány jsou nad hladinou vody, mají 

adaptaci na vodní i terrestrické prostředí (např. rody Butomus, Eleocharis, Phragmites, 

Typha)  

b) Hydrofyty s plovoucími listy (natantní) – vzplývavé vodní rostliny, někdy se 

vzdušnými listy, reprodukční orgány vzdušné nebo plovoucí, fotosyntetické orgány jsou 

umístěny nad hladinou vody, mají značnou intenzitu transpirace 

 - kořenující a oddenkové typy: listy jsou umístěny na dlouhých ohebných řapících (např. 

rody Nymphaea, Nuphar)  

- oddenkové typy s vystoupavou lodyhou – listy jsou s krátkými řapíky (např. Nymphoides 

peltata, Potamogeton natans, viz. obr. č. 1)  

c) Ponořené (submerzní) hydrofyty – vyskytují se na ponořených substrátech, listy 

zcela ponořené, některé druhy se mohou vyskytovat jako terestrické formy, reprodukční 

orgány vzdušné, plovoucí nebo ponořené, někdy úplná absence kořenů, látky přijímají 

celým povrchem těla, vyvinut aerenchym  

- lodyhové formy – dlouhá olistěná lodyha obvykle kořenuje z uzlin (např. Elodea 

canadensis, Potamogeton pectinatus, rody Najas, Myriophyllum)  
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-   růžicovité formy – (např. Sagittaria sagittifolia juv.) 

 - stélkaté formy – rostliny redukované na stélkovitý stonek (pouze exotická čeleď 

Podostemaceae) 

 2) Volně plovoucí hydrofyty - vyskytují se obvykle v chráněných polohách stojatých až 

mírně tekoucích vod, některé druhy se mohou dočasně přichycovat k substrátu, mohou též 

tvořit dočasné terestrické formy při vysychání, široká kategorie (např. rody Lemna 

Ceratophyllum, Trapa, Hydrocharis) 

 Titus et al. (2009) ve své práci uvádí, že plovoucí a ponořené hydrofyty působí 

fyzikálně i chemicky na sedimenty mokřadů, mikrobiální společenstva a na vodní sloupec. 

Dle Anděry (2000) se vodní a mokřadní vegetace dělí takto:  

 

Obrázek 1: Stratifikace vodní a mokřadní vegetace (Anděra 2000) 

V trvalém vodním sloupci jsou většinou limitujícími faktory světlo a kyslík, proto 

musí mít vodní a mokřadní společenstva různé adpatace. Svoji roli může hrát i teplota, 

hydrostatický tlak, proudění vody, sedimentace, živiny a někdy zasolení. Mokřadní 

rostliny, které mají často kořeny ve vodě, se vyrovnávají s nedostatkem kyslíku v 

kořenovém systému tím, že svoje kořeny provzdušňují pomocí speciálního pletiva - 

aerenchymu, vedoucího do kořenů z vynořených částí. Při zaplavení se mohou syntetizovat 

růstové látky, které stimulují dlouživý růst, díky němuž se rostliny alespoň částečně 
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vymaní z anaerobního prostředí vodního sloupce. Z některých rostlin při delším zaplavení 

odumřou nadzemní části a po opadnutí vody znovu rostou z podzemních orgánů. Některé 

rostliny jsou schopny přečkat zaplavení tím, že přepnou aerobní dýchání na anaerobní 

fermentaci (Machar et al. 2014). 

 Volně plovoucí kategorie zahrnuje rody rostlin jako Lemna, Wolffia a Salvinia. 

Některé volně plovoucí rostliny mají velký kořenový systém, ale např. zástupci rodů 

Salvinia a Lemna ztratily své kořeny a živiny vstřebávají přes modifikované listy. Mezi 

zakořeněnou vegetaci patří rody: Typha, Calamagrostis, Juncus, ale i mokřadní druhy 

mechů. Většina těchto rostlin má dlouhé, vztyčené lineární listy, které snižují zastínění 

porostu. Velké množství listové plochy je využíváno k fotosyntéze, zároveň dochází ke 

snížení pohybu vzduchu v blízkosti listů, čímž dochází k omezení ztráty vlhkosti 

transpirací (Toupal 2013). 

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

plochy v některých důlních procesech, ve kterých je původní vegetační kryt během 

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 (Koutecká et al. 1998). Dle Cronk et al. (2009) jsou mokřadní rostliny 

nezbytnou součástí všech mokřadních ekosystémů. Podle něj mají totiž vyvinuto řadu 

strategií, aby odolaly zaplavení např. vznik porézního kořene - aerenchym, snesou menší 

osvětlení a nízky příjem oxidu uhličitého. 

 Mokřadní rostliny mohou účinně odstranit nebo transformovat velké množství 

znečišťujících látek z bodových a plošných zdrojů znečištění, včetně organické hmoty, 

nerozpuštěných látek, kovů a přebytku živin. Pomocí absorpce a asimilace mokřadních 

rostlin dochází k využití živin pro produkci biomasy. Kyslík, který vzniká jako vedlejší 

produkt růstu rostlin, zvyšuje obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě. Tím dochází ke zvýšení 

kapacity pro aerobní bakteriální rozklad znečišťujících látek (Hammer 1992). Dle Wellera 

et al. (2015) hrají vodní a mokřadní rostliny důležitou roli především v odstraňování 

dusíku. 
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 Vegetace plní ve vodě řadu dalších důležitých a nezastupitelných funkcí, zejména v 

procesu čištění vod: 

- rostliny odebírají část živin, které jsou obsaženy v znečištěné vodě, zejména dusík a 

fosfor 

- kořenový systém rostlin vytváří příznivé podmínky pro rozvoj mikroorganismů, které se 

podílejí na čistícím procesu ve vodách 

- odumřelá organická hmota rostlin na dně mokřadů způsobuje vznik podmínek bez 

přístupu kyslíku, kde probíhají důležité redukční procesy 

- v zimním období vytvářejí rostliny svým opadem tepelnou izolaci kořenového pole a 

výrazně snižují hloubku promrzávání 

- díky evapotranspiraci vytvářejí ve svém okolí příznivé mikroklima (Machar et al. 2014) 

- okřehky (rodu Lemna, Spirodela, Wolffia) patří mezi nejrychleji rostoucí rostliny na světě 

a mají také širší geografické uplatnění, jsou schopny tolerovat nižší teploty a naopak 

dokáží přežívat i pod bodem mrazu (Brix 1994). Souvislý pokryv vodního rostlinstva 

okřehků na hladině vody zabraňuje pronikání světla do vodního sloupce, čímž je 

eliminován růst řas, a tím je následně udržována hodnota pH v oblasti neutrálních hodnot. 

Rostliny navíc minimalizují turbulenci a míchání vody způsobené větrem, povrchovou 

reaeraci a výrazně snižují kolísání teploty vody. Výsledkem těchto jevů je skutečnost, že 

vodní vrstva pod hladinou obsahuje jen málo rozpuštěného kyslíku a většina vodního 

sloupce je anoxická až anaerobní, a to i v mělkých nádržích (Reed et al. 1988). 

-   nerozpuštěné látky jsou odstraňovány sedimentací 

- organické látky (BSK5, CHSK) jsou odstraňovány především bakteriálním rozkladem 

Účinnost odstraňování je poměrně vysoká vzhledem k tomu, že kořeny rostlin slouží jako 

podklad pro růst velkého množství přisedlých baktérií. Dusík je z odpadní 

vody  odstraňován kombinací několika procesů. Kromě příjmu dusíku rostlinami se 

uplatňuje také mikrobiální komplex nitrifikace (v aerobních zónách) / denitrifikace  (v 

anoxických a anaerobních zónách) a v omezené míře i těkání amoniaku  (Vymazal 2002). 

Vergeles et al. (2015) uvádí, že především Typha latifolia a Phragmites australis prokazují 

vysokou účinnosti odstranění BSK5. 

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

a tůně v nivách toků, vzniklé z říčních ramen anebo vířivým pohybem vody při povodních 

a různé periodicky vysychající mělké vody a mokřady se specifickými životními formami 
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rostlin. Z umělých stojatých vod jsou to zejména rybníky, dále mělké části údolních nádrží 

a přehrady v plochých sníženinách. K významným vodám patří umělá jezera a tůně, 

vzniklé v terénních depresích výsypek nebo na poddolovaných terénech antropogenních 

krajin. Spontánní zarůstání těchto vod a mokřadů dnes představuje cenný zdroj často 

ohrožených druhů naší flóry a stávají se sekundárním refugiem této vegetace uprostřed 

devastované krajiny. Vodní a mokřadní vegetace osídluje další nádrže, jako jsou 

rezervoáry pitné vody, účelové akumulační nádrže, ale i průmyslová odkaliště (Machar et 

al. 2014). 
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6.  ZVODNĚLÉ POKLESOVÉ KOTLINY 

 Poklesové kotliny lze popsat jako vodní útvary tvořené půdními poklesy v blízkosti 

dolů. Jsou charakteristické zejména pravidelným tvarem, mírnou svažitostí břehů, mělkostí 

a plochým dnem. Poklesy se šíří formou poklesové vlny ze středu na všechny strany v 

závislosti na morfologii terénu. Vytvořené poklesové kotliny v plochém území, zejména v 

aluviálních nivách řek jsou zpravidla zamokřeny či zavodněny. Následně nastupují 

společenstva mokřadní nebo bahenní vegetace. Vlastnosti vody v poklesových jezerech se 

mění ve směru horizontálním i vertikálním a to nejen v jednotlivých ročních obdobích, ale 

i během dne. S tímto bezprostředně souvisí hlavně koncentrace kyslíku (Stalmachová et al. 

2001). Poklesové kotliny mají většinou vysoký podíl celkových rozpuštěných pevných 

látek. Sierka et al. (2008) zjistila, že na území důlního průmyslu, právě v Horním Slezsku, 

byly díky těžbě vytvořeny zcela nové biotopy. Zatopené důlní poklesy vedly k vytvoření 

nového typu ekologické niky, s kterou se tento prostor předtím nesetkal. V přírodě probíhá 

mnoho přirozených sukcesních procesů, tedy vývoj bez lidské pomoci.  

 Poklesové kotliny vznikají poklesem povrchu nad vytěženým prostorem. Jedná se o 

ploché sníženiny, jejichž velikost závisí na geologických úložných poměrech, tektonice, 

rozloze těžených uhelných slojí a jejich mocnosti (Havrlant 1980). Poklesové kotliny 

mohou být vyplněny vodou. Zatopené poklesové kotliny jsou projevem nepříznivého 

narušení režimu povrchových i podzemních vod, jejichž hladina pronikla nad úroveň dna 

pokleslého terénu (Zapletal 1969). 

 Zatopené poklesové kotliny kladně ovlivňují ekologickou hodnotu krajiny, protože 

zvyšují druhovou diverzitu v území. Na březích zatopených poklesových kotlin se objevují 

mokřadní druhy rostlin, vzácní bezobratlí (Mulková, Popelková 2010). 

 Neexistují žádné limity pro vypouštění látek z dolů do recipientů. Rámcová 

směrnice Evropské unie o vodě 2000/60/ES jen požaduje, aby všechny členské státy při 

vypouštění dosahovaly hodnoty stavu „dobré“. To znamená, že koncentrace pro vypouštění 

nesmí přesahovat hodnoty, při kterých je ohrožena funkce ekosystému (Häyrynen et al. 

2008). 

 Již mnoho autorů zkoumalo vlastnosti vod poklesových kotlin. Například 

Raclavská et al. (2003) ve své studii zjistila, že obsah vápníku ve srovnání s jinými 
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kationty, je mnohem vyšší, což pravděpodobně souvisí s jeho snadným uvolněním při 

zvětrávání uhličitanů. To pak vede k snadnému uvolnění vápníku. Stalmachová et al. 

(2001) uvádí, že v zaplavených důlních poklesech mají vody vyšší slanost (> 500 µS.cm
-1

), 

zvýšený obsah chloridů a síranů, ale pravděpodobně také uhlíku (DOC). Pertile (2007) ve 

své práci uvádí, že hydrogenuhličitany v zatopených důlních poklesech ukazují rozdíly v 

závislosti na přítomnosti hlušiny. Raclavská et al. (2003) také zjistila, že nádrže, které jsou 

v kontaktu s hlušinou (částečně i zcela) vykazují mnohem větší obsah bikarbonátů. 

6.1. Zasolení poklesových kotlin 

 Salinitu můžeme vyjádřit jako hmotnostní množství všech rozpuštěných iontových 

složek vztažených k objemu roztoku (Margalef 1963), tedy jako koncentraci minerálních 

látek rozpuštěných ve vodě (Bína 1976). Salinitu způsobují především anionty – SO4
2-

, Cl
-
, 

CO3
2-

,NO3
-
, PO4

3-
 a kationty – Ca

2+
, Mg

2+
, K

+
, Na

+
; Al

3+
, Fe

3+
. Ukazatelem obsahu solí ve 

vodách je také konduktivita. Jednotkami konduktivity je mS.m
-1

 μS.cm
-1

. Její hodnota je 

přímo úměrná koncentraci rozpuštěných iontů (a plynů). Hustota vodivosti je přímo 

úměrná koncentraci rozpuštěných látek, dle vztahu: K x 7,5 (mS.m
-1

) = RL (mg.l
-1

). Vznik 

salinity vod je přirozeným procesem ve vodách, může ji však zvýšit lidská činnost. Vyšší 

koncentrace chloridů mohou mít splaškové vody nebo vody vyskytující se blízko vozovek 

(Žáček 1998). Vysoký obsah soli ve vodě může být následkem přitékajících podzemních 

vod z oblastí, které mají vyšší obsah chloridů ve vodách. Jistý vliv na zasolení vod má také 

hlušina, která se používá k rekultivačním pracím v poklesových kotlinách (Pertile 2007). Z 

hlušiny se uvolňují látky, které přispívají k vyšší salinitě. Nahromadění solí v důlních 

vodách může mít nepříznivé vlivy na mnoho druhů rostlin a živočichů. Sladkovodní 

organismy jsou schopny tolerovat pouze určité rozsahy slanosti vody, některé např. rodu 

Myriophyllum mají vysokou ekologickou valenci vůči slanosti vod (Nielsen et al. 2003). 

Proto sekundární zasolení má vliv na jedince, populace, společenstva a také celé 

ekosystémy, což v konečném důsledku vede ke snížení vodní biologické rozmanitosti 

(Caňedo-Argűelles et al. 2013). Slaností mokřadů se ve svých pracech zabývá mnoho 

autorů (např. Herrero, Castaneda 2015). Yang et al. (2015) doporučuje snížit slanost 

především vysázením druhu Phragmites communis, Typha latifolia či Potamogeton 

crispus. Provedl totiž experiment, kde za nejefektivnější pro odsolování byly jednoznačně 
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tyto druhy. Dokázaly s fyziologického roztoku odstranit až 26% soli a 9 - 15% Ca
2+

, Mg
2+

, 

Na
+
, Cl

-
, SO4

2-
. 

6.2. Vhodné úpravy pro poklesové kotliny 

 Poklesové kotliny se objevují v mnoha zemích a dnes se již stávají tyto útvary 

součástí krajiny. Je několik vhodných úprav, jak nové vodní plochy upravovat. Jednou z 

možností je nechat zvodnělé poklesové kotliny přirozené (spontánní) sukcesi. V tomto 

případě můžeme dosáhnout velice zajímavého ekosystému (Stalmachová 2011). Další z 

možností je pak rekultivace metodou řízené sukcese, kdy například Fu et al. (2015) 

doporučují přenést organický materiál, který se nachází již ve vytvořeném mokřadu. Jinde 

bývají poklesové kotliny sanovány hlušinou, tyto úpravy břehů pak následně ale vykazují 

zvýšenou salinitu, zvýšené rozpuštěné i nerozpuštěné látky, sírany a v menší míře také 

chloridy ve vodách (Pertile 2007). Zvodnělé poklesové kotliny mohou značně přispívat ke 

zvětšení druhové diverzity. Vykazují většinou dobrou kvalitu vod, která je především 

udržována díky samočistícím procesům ve vodní nádrži.  Použití mokřadů se považuje za 

účinnou sanační technologii pro široké spektrum odpadních vod, uvádí to ve svých prácech 

např. Ashraf et al. 2011 či Cheong et al. 2012. Mokřady mohou být použity k odstranění 

nežádoucích látek, které se vyskytují ve vodách. To ve svých pracích potvrzuje mnoho 

autorů (např. Arroyo et al. 2013, Sapsford 2011, Valipour et al. 2009). Makrofyta rostoucí 

v mokřadech musí mít několik vlastností. Musí být tolerantní k vysokému zatížení 

organickými živinami, mít bohaté podzemní orgány, velké množství nadzemní biomasy 

pro zimní izolaci v chladných oblastech a pro odstraňování nutrientů. Nejdůležitější funkcí 

makrofyt ve vztahu k léčbě znečištěných a odpadních vod jsou fyzikální účinky. Makrofyta 

stabilizují dnové povrchy, poskytují dobré podmínky pro filtraci, zabraňují toku ucpávat 

se, slouží jako izolace proti mrazu v zimě a poskytují obrovskou plochu pro růst 

mikroorganismů. Zprostředkovávají přenos kyslíku do rhizosféry a zvyšují aerobní 

degradaci organické hmoty a nitrifikaci (Pavlíková 2008, Vymazal 2011). 
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7. VYUŽITÍ VEGETACE PRO ZNEČIŠTĚNÉ A DŮLNÍ 

VODY  

 Samočisticí proces vody je její schopnost rozkládat za účasti biocenóz vodních 

organismů organické látky na jednodušší až minerální látky nebo je jiným způsobem 

odstraňovat z vody (srážením, usazováním). Na samočisticím procesu se tedy podílejí síly 

fyzikální (koagulace, sedimentace), chemické (oxidace, redukce) a biologické. Samočisticí 

schopnost je závislá především na stupni oživení vody bakteriemi, sinicemi, řasami, 

vodními rostlinami a živočichy (na druhovém složení, počtu i biomase), přísunu kyslíku, 

teplotě vody, jejím pohybu a dalších faktorech. Rychlost samočisticího procesu závisí 

mimo jiné také na délce kontaktu rozkládaných látek s organismy (nebo jejich exkrety), 

napomáhajícími čištění. Proces je nejintenzivnější na povrchu těles ponořených do vody 

(povrch stébel, listů, kořenů). Za normálních aerobních poměrů v toku je délka úseku, v 

němž dojde k odbourání určitého množství organických látek, přímo úměrná rychlosti 

proudu (čím větší rychlost vody, tím delší úsek je třeba k odbourání určitého množství org. 

látek). Záleží však i na výšce vodního sloupce, turbulenci, rychlosti difůze kyslíku z 

ovzduší do vody, průhlednosti vody a stínění vodního toku. Zregulované toky mají až 5x 

nižší samočisticí schopnost než toky přírodní, neregulované (Heteša, Sukop 1994). 

 Poklesové kotliny se objevují v mnoha zemích, jako jsou například Polsko, 

Ukrajina, Velká Británie a další. Dnes se již stávají součástí krajiny. Existuje několik 

vhodných metod, jak je do krajiny začlenit. Jednou z možností je zanechání spontánní 

sukcesi, další obnova v souladu s ekologickými procesy s cílem urychlení a směrování 

sukcese. V urbanizovaných částech se přidává na břehy hlušina. To se však nejeví jako 

nejlepší způsob. Při sanaci se vysazují směsi vhodné pro vodní porosty a také ichtylofauna. 

Zvodnělé poklesové kotliny mohou značně přispívat ke zvětšení druhové diverzity, jelikož 

vykazují většinou dobrou kvalitu vod, která je především udržování samočistícími procesy 

a také zvyšují retenční schopnost v krajině (Stalmachová 2001, Sierka et al. 2008, Pertile 

2007).  

 Použití mokřadů jako čištění vod po důlní těžbě popisuje ve své práci například 

Kalin (2001). Mokřady se považují za účinnou sanační technologii pro široké spektrum 

znečištěných vod a dlouhodobě se zavádí například i pro střední a terciární čištění 

odpadních vod (např. Vymazal 2007), zemědělských odpadních vod (Borin et al. 2007), 
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městských odpadních vod (Scholz, 2006) a zejména k snižování pH u důlních vod (Hedin 

et al. 1994). Thullen et al. (2004) píše, že každá složka v mokřadu hraje funkční roli a 

výsledek léčby závisí na tom, jak jsou jednotlivé složky vzájemně propojeny. Jako složky 

uvádí zejména čas, kvalitu vody, hydrauliku, teplotu vody, chemii půd, dostupný kyslík, 

mikroorganismy, bezobratlé a mezi nejdůležitější řadí vegetaci. Závisí prý především na 

zdraví a udržitelnosti jednotlivých druhů rostlinných společenstev.  

 Navrhováním konstrukcí mokřadů pro léčbu kontaminovaných vod z těžby se 

zabývají také ve své práci Ashraf et al. (2011). Ti navrhují anaerobní mokřady pro čištění 

důlních odpadních vod. Arroyo et al. (2013) uvádí ve své práci, že především Phagmites 

australis odstraňuje mnoho nežádoucích látek z vod (arzen, zinek aj.) I Cheong et al. 

(2012) zkoumá účinnost vybudovaných mokřadů a jejich snižování Zn, Cd, Al, Pb, Cu, Mn 

z vod. Na základě výsledků hodnotí mokřady jako účinný nástroj ve fytoremediaci pro 

úpravu vod. Salem et al. (2014) ve své práci studovali koncentraci stopových prvků v 

kořenech, oddencích, stoncích, listů a květů (Typha latifolia L.) a rákosí (Phragmites 

australis L.) díky vzorkům vod a sedimentů. Vzorky byly odebírány z vybudovaných 

mokřadů na rybníce ve Francii. Jako měřené prvky byly zvoleny Ag, Al, As, B, Cd, Cr, 

Cu, Fe, Mn, Ni, Se, Sn a Zn. Bylo zjištěno, že největší průměrné koncentrace látek je v 

průběhu jara v kořenech a v menší míře v oddencích těchto dvou druhů. T. latifolia a S. 

australis mohou být použity jako bioindikátory Al, As, Fe, Mn, Cu, Cr a Cd a konkrétněji 

Ni a Zn na T. latifolia a B pro P. australis. Tyto dva druhy mohou být považovány za 

slibné alternativy pro bioremediace. 

 Studie Sapsforda et al. (2011) poukazuje na technologii čištění znečištěné železité 

důlní vody pomocí pasivní technologie extrakcí rákosem. Tato pasivní technologie 

remediace je široce využívána po celém světě např. ve studiích (Hammer 1988; Eger et al. 

1994; Hedin et al. 1994). Těžební průmysl má mnoho efektů, které znemožňují výskyt 

vodních ekosystémů a čistých podzemních vod kvůli kontaminaci některými látkami. Proto 

se dnes používá k čištění vod fytoremediace. Je udržitelnou sanační strategií vedoucí k 

efektivnímu a udržitelnému odstranění znečišťujících látek a imobilizace přes mokřadní 

systémy. Scholz et al. (2002) zkoumá mokřady s různými filtračními médii (štěrk, písek, 

granulované uhlí) a makrofyty a zabývá se odstraňováním olova a mědi právě přes tyto 

média. Lesley et al. (2008) používá mokřady k léčbě vypouštěných kontaminovaných 

důlních vod. Z takto znečištěných vod odstraňuje především železo a zinek. Všechny vody, 
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které obsahují nežádoucí látky, se postupně začleňují do geologického cyklu, proto je 

použití mokřadů velice vhodnou metodu pro léčbu důlních vod (Sheoran et al. 2006). 

Narhi et al. (2012) používá v mokřadech druhy, které jsou potencionálně užitečné pro 

stabilizaci důlních vod. Jedná se především o Carex rostrata, Equisetum palustre, 

Eriophorum angustifolium. Valipour et al. (2009) využívá při mokřadních systémech také 

Phragmites australis. V mokřadních sedimentech v Louisianě byl zkoumán význam 

mokřadů v znečištěných oblastech. Bylo zjištěno, že arzen se hromadí v kořenech Spartina 

alterniflora aniž by se snížil růst nebo se změnily výživové podmínky rostliny. Vysoký 

stupeň vlivu mokřadních druhů na kvalitu vod byl spojen také s významným snížením 

koncentrace několika základních prvků, jako je P, K, Mg, B, Cu a Fe (Carbonell et al. 

1998). Také Turker et al. (2014) popisují, jak odstraňují mokřadní druhy rostlin z vody bór. 

Použití mokřadů také upřednostňuje Villar et al. (2012) použili druh Scirpus alternifolius 

pro čištění znečištěných vod. Následně došel k závěru, že mokřadní systémy jsou vhodným 

řešením pro čištění znečištěných (důlních) vod. Korboulewsky et al. (2012) také testovali 

ve své práci účinek některých druhů rostlin v procesu čištění znečištěných vod. Největší 

efektivitu čištění podle nich vykazují Phragmites australis, Typha latifolia a Iris 

pseudocarus. Jako hlavní proces pro odstraňování byla vyhodnocena fyzikální filtrace 

organickým substrátem jako hlavní proces pro odstranění nežádoucích nutrientů. Ukázalo 

se, že rostliny hrají přímou a nepřímou roli, jako jsou příjmy živin (dusíku), snížení 

objemu evapotranspirace, zlepšení filtrace pomocí kořenového systému a stimulace 

mikrobiální činnosti. Marchand et al. (2014) ve své práci studovali odstranění Cu z vody 

díky mokřadnímu systému. Jako mokřadní druhy použil Phragmites australis, Phalaris 

arundinacea a Juncus articulatus. Zjistil, že k největšímu odstranění mědi došlo především 

za použití Phalaris arundinacea. Bhatia et al. (2014) tvrdí, že léčba znečištěných vod za 

použití makrofyt významně snižuje BSK, CHSK, nerozpuštěné látky, celkovou sušinu, 

celkový dusík, cizorodé látky, pesticidy a polyaromatické uhlovodíky. Rhizosféra 

makrofyt, jako Phragmites, Typha, Juncus, Spartina a Scirpus slouží jako aktivní a 

dynamické zóny pro mikrobiální degradaci organického a anorganického znečištění. 

Hlavní mechanismy odstranění jsou bioakumulace v části rostlin, fytoextrakce a 

fytostabilizace. Vymazal (2013) ve své práci popisuje, jak mokřadní plochy byly použity k 

mnoha účelům po celém světě. Píše, že makrofyta hrají důležitou roli. Snižují rychlost 

větru, poskytují podklad pro perifyton a bakterie, mají důležitou roli v koloběhu uhlíku a 
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poskytují uhlík pro denitrifikaci při rozkladu biomasy. Průzkum v 43 zemích zaznamenal 

150 rostlinných druhů, které byly použity v mokřadech, a bylo zjištěno, že nejčastěji 

používané druhy makrofyt byly rodu Typha, Scirpus (Schoenoplectus), Phragmites, Juncus 

a Eleocharis. Z hlediska druhů byly nejčastěji používané druhy Typha latifolia, 

Phragmites australis, Typha angustifolia, Juncus effusus, Scirpus lacustris, Scirpus 

californicus a Phalaris arundinacea. Z hlediska kontinentů, P. australis je nejčastější druh 

používaný v Evropě a Asii, T. latifolia v Severní Americe, Cyperus papyrus v Africe, P. 

australis a Typha domingensis ve střední a jižní Americe a Scirpus validus (S. 

tabernaemontani) v Oceánii. Zdaleka nejčastěji používané rostliny na celém světě jsou 

Phragmites australis, Typha (latifolia, angustifolia, domingensis, orientalis a glauca) a 

Scirpus (např. lacustris, validus, californicus a acutus) i jiné (Vymazal 2011).  Tian et al. 

(2011) zmiňuje ve své práci druhy vodních rostlin Hydrocleys nymphoides, Iris 

pseudacorus, Saururus chinensis a Hydrilla verticillata, které podle něj odstraňují z vody 

celkový dusík (TN) a celkový fosfor (TP) a zároveň také dobře rostou i v eutrofizovaných 

vodách. Makrofyta rostoucí v mokřadech mají několik vlastností. Musí být tolerantní 

k vysokému zatížení organickými živinami, mají bohaté podzemní orgány (tj. kořeny a 

oddenky), aby bylo možné poskytnout substrátu bakterie a okysličení z oblastí sousedících 

s kořeny a oddenky, a musí mít velké množství nadzemní biomasy pro zimní izolaci v 

chladných a mírných oblastech a pro odstraňování nutrientů. Také Brix (1994) ve své práci 

popisuje význam makrofytů jako čističů vody. Píše, že makrofyta mají několik důležitých 

vlastností, které jsou nepostradatelnou součástí mokřadů. Nejdůležitější funkcí, pro 

makrofyta ve vztahu k léčbě znečištěných důlních vod, jsou fyzikální účinky. Makrofyta 

mají také další významné hodnoty pro okolní prostředí, poskytují stanoviště pro volně 

žijící živočichy a čištění vod probíhá esteticky.  

 Použití mokřadních sítí s cílem zlepšit kvalitu vody je důležitá a naléhavá práce pro 

ochranu životního prostředí, a také je užitečnou metodou pro vodohospodáře (Fan et al. 

2012). Všechny vody, které jsou výsledkem důlní činnosti, jsou nějakým způsobem 

znečištěny, je nutné, aby se voda upravila a nepoškozovala následně celý hydrologický 

systém v okolí. Kibria et al. (2012) tvrdí, že je nutné monitorovat povrchové i podzemní 

vody v těžebních oblastech a následně různými způsoby rekultivovat poškozené vody.  
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8. METODIKA  

8. 1. Výběr a popis jednotlivých lokalit 

 Pro výzkum vztahů mezi hydrochemickými parametry a vegetací bylo vybráno 

celkem 9 lokalit z oblasti Horního Slezska. Osm z nich jsou zvodnělé poklesové kotliny, 

jedna (PR Skučák) je zvláště chráněným územím a slouží jako referenční plocha. Osm 

lokalit bylo zkoumáno již v roce 2013 pomocí multimetru YSI, rybník Skučák byl do 

výzkumu zařazen v roce 2014. Poloha jednotlivých lokalit je zobrazena na obr. č. 2. 

Stručná charakteristika jednotlivých lokalit je zobrazena v tab č. 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 2: Rozmístění jednotlivých lokalit 

1. Velký Myškovec, 2. Darkovské moře, 3. U Skládky, 4. U Cesty, 5. Barbora, 6. František, 7. Bartošůvka, 8. 

Pod Lesem, 9. Skučák (www.cuzk.cz, upraveno autorkou) 

 

 

 

http://www.cuzk.cz/
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Tabulka 2:: Charakteristika jednotlivých lokalit (vlastní zpracování) 

 

Plocha Výskyt 

Sklon 

břehů 

(%) 

Plocha 

 (ha) 
Průtočnost 

Hloubka  

( m) 
Úpravy 

Bartošůvka Horní Suchá 20 4 průtočná 6 Sanace s překryvem 

zemin, 

severovýchodní 

strana odvalový 

materiál (hlušina) 

Pod Lesem Dolní Suchá 14 1,2 průtočná 2,5 Přehrazení koryta 

odvalovým 

materiálem 

Darkovské 

moře 

Darkov 20 32 průtočná 25 Technicko-biologická 

rekultivace, v 

severovýchodní části 

valy hlušiny 

Velký 

Myškovec 

Karviná - 

Louky 

13 6,5 průtočná 3,5 Jihozápadní strana 

návážka odvalového 

materiálu, sanace 

překryvem zemin, 

hydroosev, severní 

strana rekultivována 

U Skládky Horní Suchá 6 0,3 průtočná 2,5 Přirozený pokles 

U Cesty Horní Suchá 13 0,8 neprůtočná 4,5 Západní část 

sanována hlušinou 

Barbora Horní Suchá 26 1,2 neprůtočná 4,5 Sever, východ a 

západní břeh 

odvalový materiál 

František Horní Suchá 15,4 0,6 neprůtočná 5 Jižní břeh návoz 

hlušiny 

Skučák Rychvald 20 25 průtočná 3 Přírodní rezervace 
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Velký Myškovec 

 Velký Myškovec (obr. č. 3, 4) se nachází v oblasti Karviná - Louky. Jedná se o 

pokles, který vznikl na místě dřívějších Louckých rybníků. Rozloha poklesové kotliny je 

kolem 6, 56 ha a hloubka okolo 3,5 m. Na jihozápadní části této oblasti najdeme navážku 

odvalového materiálu. Proběhla zde také sanace překryvem zemin. Celá severní část je 

rekultivována. Území je rybnikářsky využíváno. Sklon břehů není příliš vysoký jen asi okolo 

13 %. Z jedné části je Velký Myškovec lemován listnatým lesem s výskytem převážně 

Quercus robur, Alnus glutinosa a různými druhy rodu Salix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Obrázek 3: Velký Myškovec (Zaoralová  2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

             Obrázek 4: Pohled na návoz hlušinového materiálu (Zaoralová  2014) 
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Darkovské moře 

 

 Poklesová kotlina (obr. č. 5, 6) nazvaná jako Darkovské moře se nachází v Karviné 

severozápadně od komunikace č. 475. Od městské zástavby je oddělena řekou Olše. Do 

Darkovského moře vtéká říčka Mlýnka. Rozloha celé plochy je 1000 x 600 m a hloubka 

okolo 20 m. Na celém poklesu byla v minulosti provedena technicko biologická a 

hydrickou rekultivací. Rekultivační práce na území započaly v roce 1997. Nastoupila těžká 

technika, jež nejprve vyčistila vodní plochu od sloupů vysokého napětí, poté byla 

provedena skrývka zemin, vytvarovala se vodní plocha i okolní terén návozem hlušiny a 

znovu se překryla novou zeminou. Biologická rekultivace, která zahrnovala výsadbu 

stromů a úpravy břehů pro budoucí rekreační využití, byla dokončena v roce 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Obrázek 5: Darkovské moře (Zaoralová 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Obrázek 6: Pohled na Darkovské moře (Zaoralová  2014) 
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U Skládky 

 

 Tato lokalita se nachází v Horní Suché, asi 1 km severozápadně od ulice Na 

Pasekách.  Necelý kilometr od lokality se také nachází skládka odpadu Depos Horní Suchá 

a.s. Poklesová kotlina vznikla zcela přirozeně. Břehy nemají příliš velký sklon a většinu z 

nich pokrývá společenstvo rákosu a orobince. V letních měsících hladinu vody pokryvá 

mnoho druhů vodních rostlin. Oblast je velice bohatá na Amphibia. Tento přirozený pokles 

není příliš velký (obr. č. 7, 8), za to má velice vysokou druhovou diverzitu rostlin (tab. č. 

4). V nejhlubší části dosahuje hloubka kolem 2,5 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Obrázek 7: Pohled od lesa (Zaoralová 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Obrázek 8: Pohled na lokalitu U Skládky z pole (Zaoralová  2014) 
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U Cesty 

 

 Lokalita se rozprostírá v Horní Suché po pravé straně silnice č. 474. Západní část 

břehu je sanována hlušinou. Rozloha je 154 x 110 m, hloubka okolo 4,5 m. Z jedné části 

lemuje tuto oblast cesta (obr. č. 9), jinak je převážně obklopena rákosinami a listnatými 

stromy s převahou zástupců rodu Salix a Alnus glutinosa (obr. č. 10). V letních měsících se 

na lokalitě značně mění výška vodní hladiny. Oblast osídluje mnoho druhů vodního 

ptactva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Obrázek 9: U Cesty (Zaoralová  2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Obrázek 10: U skládky v jarních měsících (Zaoralová  2014) 
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Barbora 

 

 Zvodnělá poklesová kotlina se nachází také blízko komunikace č. 474 směrem na 

Karvinou. Vznikla z dřívějšího jezera v poklesové kotlině. Jednu část břehu lemuje 

vodovodní potrubí. Jižní a východní břehy jsou sanovány (obr. č. 11, 12). Rozloha plochy 

je 150 x 100 m a hloubka nádrže kolem 4 m. Břehy poklesové kotliny Barbora mají značně 

velký sklon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       Obrázek 11: Pohled na Barboru v podzimních měsících (Zaoralová  2013) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Obrázek 12: Pohled na lokalitu Barbora v letních měsících (Zaoralová  2014) 
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František 

 

 František se nachází v Horní Suché. Jde o pokles, který se rozprostírá v blízkosti 

bývalé skládky komunálního odpadu města Havířova. Délka vodní plochy je okolo 150 m 

a hloubka je v nejhlubším místě okolo 4 m. Na západním a jižním břehu je navezena 

hlušina.  V letních měsících se na lokalitě František objevují sinice a řasy a vodní hladina 

značně klesá (obr. č. 13, 14). I přes to je zde vysoká biodiverzita Amphibia a Reptilia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Obrázek 13: František (Zaoralová  2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Obrázek 14: František v letních měsících (Zaoralová  2014) 
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Bartošůvka 

 

 Tato zvodnělá poklesová kotlina (obr. č. 15, 16) se nachází v Dolní Suché, po levé 

straně ulice Orlovské. Jde o nádrž, která je průtočná. Její celková rozloha je 500 x 60 m. 

Hloubka jde až do 5 metrů. V minulosti zde proběhla sanace. Severovýchodní strana je 

tvořena násypem odvalového materiálu, v západní části je skrývka zemin. Lokalita je 

využívána hlavně k rybolovu. Z větší části je litorál tvořen především porosty Phragmites 

australis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obrázek 15: Bartošůvka (Zaoralová 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Obrázek 16: Bartošůvka (Zaoralová 2014) 
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Pod Lesem 

 

 Zvodnělá poklesová kotlina se také nachází v Dolní Suché, kousek od lokality 

Bartošůvka.  Vznikla na pokleslém korytu potoka, který byl přehrazen pomocí násypu z 

odvalového materiálu (Pierzchala 2012). Rybolov je zde zakázán. Rozloha vodní plochy je 

cca 230 x 130 m, hloubka kolem 2,5 m. Všechny břehy, kromě hráze jsou lemovány 

lužními lesy (obr. č. 17, 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obrázek 17: Lokalita Pod lesem při zvýšené vodní hladině (Zaoralová 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Obrázek 18: Pod lesem (Zaoralová 2014) 
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Skučák 

 Lokalita Přírodní rezervace Skučák (obr. č. 19, 20) se nachází v těsné blízkosti obce 

Rychvald. Leží v nadmořské výšce 21 m n.m. Území je tvořeno rybníkem s 5 ostrovy a 

břehovými porosty a původně mělčím horním rybníkem dnes přeměněným na rozsáhlou 

rákosinu a přiléhající luční společenstva a na ně navazující olšiny. V této rákosině byly 

vyhloubeny dvě tůně pro vytvoření vodních biotopů a více či méně izolovaných od 

vlastního rybníka pro vodní vegetaci a živočichy (Krátký 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Obrázek 19: Vodní nádrž Skučák (Zaoralová 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obrázek 20: Vodní nádrž Skučák na podzim (Zaoralová 2014) 
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8.2.  Metodika odběru vzorků pro hydrochemické parametry 

 Pro stanovení kvality vody ve vybraných poklesových kotlinách Karvinska byl v 

roce 2013 a 2014 použit terénní multimetr značky ISY Professional plus, kterým byla 

měřena teplota, kyslík, vodivost a pH (obr. č. 21). Sonda terénního přístroje byla vhozena 

do vody ve vzdálenosti 5-6 metrů od břehu, v závislosti na přístupu terénu. Od roku 2014 

probíhá monitoring kvality vody pravidelně 1 x za měsíc.  Voda pro měření byla odebírána 

vždy 1-2 metry od břehu, v závislosti na přístupu terénu, do plastové nádoby s objemem 

1,5 l. Stojaté vody se vyznačují různou jakostí, proto byla voda odebírána z různých míst. 

Vzorky byly následně převezeny do laboratoří VŠB - TUO, kde následně proběhla jejich 

celková analýza (tab. č. 3). Do předání vzorků k analýze byly vody skladovány v chladicím 

boxu při teplotě 10 °C.  

 Není možné sledovat jakost vod pouze na základě omezeného počtu sledování, ale 

je velmi nezbytné provádět dlouhodobější monitoring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Obrázek 21: Měření přístrojem YSI (Zaoralová 2014) 
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 Hydrochemické rozbory vody, které byly prováděny, slouží především k obecné 

klasifikaci jakosti vod. Při kontrole jakosti povrchových vod a klasifikace povrchových 

vod bylo postupováno dle platných norem ČSN 75 7220 - Jakost vod: kontrola jakosti 

povrchových vod a ČSN 75 7221 - Jakost vod: klasifikace jakosti povrchových vod. 

Rozbory vod zahrnovaly zejména základní chemické a fyzikální ukazatelé (např. RL, NL, 

pH), sumární ukazatele jakosti (napr. CHSKCr, BSK5), makrosložky (např. dusičnany, 

vápník, hořčík) a jednotlivé nutrienty (např. formy dusíku či fosforu). Norma klasifikace 

jakosti povrchových vod také určuje mezní hodnoty vybraných ukazatelů tříd jakosti jako 

je BSK5, CHSKCr, amoniakální dusík, dusičnanový dusík, rozpuštěný kyslík, konduktivita, 

chloridy, sírany, vápník aj. 

 Klasifikace jakosti povrchových vod rozděluje dle normy ČSN 75 7221 povrchové 

vody do 5 tříd jakosti: 

I. třída:  neznečištěné vody 

II. třída:  mírně znečištěné vody 

III. třída: znečištěné vody 

IV. třída:  silně znečištěné vody 

V. třída:  velmi silně znečištěné vody 

 Klasifikace jakosti vody vychází z hodnocení údajů o vybraných ukazatelích jakosti 

vody. Podle každého jednotlivého ukazatele do třídy jakosti vody se uskutečňuje 

srovnáním vypočtené charakteristické hodnoty tohoto ukazatele s jemu odpovídající 

soustavou mezných hodnot. Mezné hodnoty ukazatelů jakosti vody pro jednotlivé třídy 

jsou tyto: 

Ukazatel             I.třída   II. třída  III. třída  IV. třída  V.třída 

BSK5    < 2   < 4   < 8   < 15   ≥15 

CHSKCr   < 15   < 25   < 45   < 60   ≥60 

amoniakální dusík  < 0,3   < 0,7   < 2   < 4   ≥4 

dusičnanový dusík  < 3   < 6   < 10   < 13   ≥13 

celkový fosfor  < 0,05   < 0,15   < 0,4   < 1,0   ≥1 

rozpuštěný kyslík > 7,5   > 6,5   > 5,0   >3,0  ≥3 

konduktivita   < 40   < 70   < 110   < 160   ≥160 

sírany    < 80   < 150   < 250   < 400   ≥400  
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Ukazatel             I.třída   II. třída  III. třída  IV. třída  V.třída 

chloridy  < 100   < 200   < 300   < 450   ≥450 

vápník   < 150   < 200   < 300   < 400   ≥400 

hořčík    < 50   < 100   < 200   < 300   ≥300 

CHSKMn   < 6   < 9   < 14   < 20   ≥20   

 Hydrochemické a hydrobiologické procesy ve zvodnělých poklesových kotlinách 

probíhají podobným způsobem jako u malých vodních nádrží. Lze tedy pro ně částečně 

aplikovat také poznatky z literatury, která se jich týká. V České republice není prozatím 

pro takový typ vodních ploch, který vznikl antropogenní činností, vydána žádná norma 

(legislativa) (Pertile 2007). 
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Tabulka 3: Měřené hydrochemické parametry vod (vlastní zpracování) 

Způsob analýzy Parametr Stanovení 

Teplota (°C) Teplota přístroj YSI 

Rozpuštěný kyslík (%, mg.l
-1

) Kyslík přístroj YSI 

Konduktivita (µS.cm
-1

) Vodivost přístroj YSI 

pH pH přístroj YSI 

Stanovení kyselinové neutralizační kapacity do pH 8,3 a 4,5 KNK laboratoř VŠB 

Stanovení zásadové neutralizační kapacity do pH 4,5 a 8,3 ZNK laboratoř VŠB 

Stanovení CHSK manganistanem draselným podle Kubela CHSKMn laboratoř VŠB 

Jodometrické stanovení rozpuštěného kyslíku s přídavkem 

azidu 
Kyslík laboratoř VŠB 

Společné chelatometrické stanovení vápníku a hořčíku 

Chelatonem 3 
Vápník, Hořčík laboratoř VŠB 

Chelatometrické stanovení vápníku Chelatonem 3 Vápník laboratoř VŠB 

Stanovení biochemické spotřeby kyslíku standardní 

zřeďovací metodou 
BSK5 laboratoř VŠB 

Stanovení amoniakálního dusíku s Nesslerovým činidlem 

absorpční spektrofotometrií 

Amoniakální 

dusík 
laboratoř VŠB 

Stanovení dusitanů se sulfanilovou kyselinou a N-/1-naftyl/-

ethylendiaminhydrochloridem absorpční spektrofotometrií 
Dusitany laboratoř VŠB 

Stanovení dusičnanů salicylanem sodným absorpční 

spektrofotometrií  
Dusičnany laboratoř VŠB 

Odměrné argentometrické stanovení chloridu Chloridy laboratoř VŠB 

Stanovení rozpuštěných anorganických orthofosforečnanů 

absorpční spektrofotometrií 
Orthofoforečnany laboratoř VŠB 

Stanovení síranů absorpční spektrofotometrií Sírany laboratoř VŠB 

Gravimetrické stanovení aktivního chloru Chlor laboratoř VŠB 

Stanovení CHSK dichromanem draselným modifikovaná 

semimikrometoda  
CHSKCr laboratoř VŠB 

Stanovení ortokřemičitanů absorpční spektrofotometrií po 

reakci s molybdenanem amonným 
Ortokřemičitany laboratoř VŠB 

Stanovení zákalu absorpční spektrofotometrií Zákal laboratoř VŠB 
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8.3. Výzkum vodních rostlin a rostlin litorálního pásma 

 U každé výzkumné plochy bylo v závislosti na velikosti vodní plochy a na 

diferenciaci dřevin rozmístěno semiobjektivní metodou (náhodný výběr) několik 

fytocenologických snímků. Následně na všech plochách proběhlo fytocenologické 

snímkování podle pravidel curyšsko-montpellierské školy. Byla použita kombinovaná 

stupnice abundance a dominance rozšířená Westhoffem a van der Maarelem na 

devítistupňovou škálu.  

 V rámci výzkumu byl také mapován litorál jednotlivých poklesových kotlin. 

Analýza litorálu a vodní vegetace byla prováděna od června do srpna v letech 2013 a 2014. 

V závislosti na velikosti vodní plochy bylo vytýčeno 5 - 10 transektů. Transekty vedly od 

příbřežní zóny až 4 m (1 m od okraje hladiny) směrem k vodní hladině. Průzkum byl 

prováděn z břehu a při větších hloubkách byla použita loď. V transektech byl prováděn 

floristický průzkum a hodnocení pokryvnosti dle Braun-Blanqueta.  

 Determinace druhů rostlin byla prováděna pomocí Klíče ke květeně České 

republiky (Kubát a kol., 2002), atlasů rostlin (Deyl 2001) a z atlasu cévnatých rostlin 

(Rothmaler 2000). Během let 2013 - 2014 bylo na všech 9 lokalitách provedeno celkem 

367 fytocenologických snímků (snímky litorální vegetace, snímky transektů vodních a 

mokřadních rostlin) (viz. příloha).  

8.4 Statistické zpracování dat 

 Všechny fytocenologické snímky byly následně přepsány do databáze Turboveg for 

Windows a Juice 7.0, kde byla vypočítána druhová diverzita za pomoci Shannon - 

Wienerova indexu a ekvitabilita. V programu Juice 7.0 byly také zjišťovány Ellenbergovy 

indikační hodnoty, diagnostické, dominantní a konstantní druhy rostlin. Terénní snímky z 

transektů vodní vegetace a hydrochemické parametry vod byly přepsány do elektronické 

podoby v programu Microsoft Excel. V programu MS Excel bylo vykresleno několik 

grafů, například výskyt jednotlivých druhů a jejich zastoupení, ukazatele hodnot 

hydrochemických parametrů apod. Dále byly snímky z vodních transektů litorálu v 

programu Microsoft excel přepsány kvůli exportu dat do programu Canoco for Windows 

4.5. Stupnice pokryvnosti (podle Braun-Blanqueta, značena ., r, +, 1, 2m, 2a, 2b, 3, 4, 5) 

byla transformována na stupnici hodnot 0 až 9 a následně převedena do programu Canoco 

for Windows 4.5, hydrochemické parametry vod zůstaly v původním stavu. Do této 
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statistiky byla začleněna pouze vodní vegetace, která byla při každém monitoringu přímo 

ovlivňována vodou z poklesových kotlin. V programu Canoco byla provedena PCA 

analýza hlavních komponent, která byla následně vykreslena v programu Canodraw 4.5. 

Byly použity lineární typy ordinační analýzy. Jde o transformaci původních znaků na zcela 

nové, které nazýváme hlavními komponenty. Každou hlavní komponentu popisuje míra 

jejího rozptylu. Většina informací o rozptylu je soustředěna do prvních komponent, naopak 

nejméně informací nám podá poslední komponenta. 

 Vícerozměrné analýzy se používají vždy, když je každý objekt (vzorek,...) popsán 

více proměnnými a když vztah více proměnných vyžaduje jejich společnou analýzu. 

Chování organismů v měnících se podmínkách můžeme chápat jako určitou změnu 

informace o něm, a proto je nezbytné stanovit, jak tyto informace kombinovat, aby co 

nejlépe popisovaly daný organismus a jeho chování (McGarical et al. 2000). 



Funkce mokřadní a vodní vegetace v těžební krajině Horního Slezska 

 

43 

 

9. VÝSLEDKY 

9.1. Výsledky fytocenologického snímkování a vodních transektů  

 Celkem bylo na všech plochách zjištěno 211 druhů rostlin, včetně dřevin. Z toho 69 

druhů bylo zjištěno v transektech vodních a mokřadních rostlin a 142 druhů při 

fytocenologickém snímkování pobřežního pásma jednotlivých lokalit (tab. č. 4). Největší 

druhové zastoupení bylo v přírodní rezervaci Skučák, kde bylo celkem zjištěno 86 druhů 

rostlin a na lokalitě U Cesty 76 druhů. Nejméně druhů bylo zaznamenáno na lokalitách 

Barbora, kde bylo celkem zjištěno 44 druhů rostlin a František, který měl pouze 27 druhů 

rostlin. Mezi dominující druhy vyskytující se na většině z ploch patřily zejména 

Calamagrostis epigejos, Ceratophyllum demersum, Typha angustifolia, Salix caprea, 

Potentilla anserina, Phragmites australis, Phalaris arundinacea, Myriophyllum spicatum, 

Lythrum salicaria, Lycopus europaeus, Lysimachia nummularia, Lemna minor a Juncus 

effusus. Naopak mezi druhy, které se vyskytovaly jen výjimečně na některých lokalitách, 

patřily Aster lanceolatus, Bromus hordeaceus, Carlina vulgaris, Centaurea jacea, 

Clenopodium hybridum, Crepis paludosa, Galeopsis speciosa, Galium odoratum,  Lamium 

purpureum, Lunaria rediviva a další. 

 Nejvíce chráněných druhů se vyskytovalo na přírodní rezervaci Skučák (tab. č. 5, 

obr. č. 22), bylo to celkem 12 druhů, dále pak na Velkém Myškovci 6 a U Cesty 5. 

Nejmenší zastoupení chráněných druhů je na lokalitě František a Pod Lesem, kde nebyl 

žádný nalezen. 

Tabulka 4: Výčet druhů na všech poklesových kotlinách (vlastní zpracování, * - přítomnost) 

A - František, B - Bartošůvka, C - U Skládky, D - Velký Myškovec, E - Pod Lesem, F - Barbora, G - U 

Cesty, H - Darkovské moře, CH - Skučák 

DRUH A B C D E F G H CH 

Acer pseudoplatanus (L.) 
 

* * * 
  

* 
 

 

Acorus calamus (L.) 
        

* 

Achillea millefolium (L.) 
        

* 

Aegopodium podagraria (L.) 
  

* 
     

* 

Agrostis stolonifera (L.) 
 

* 
 

* * 
 

* * * 

Alliaria petiolata M (Biem) 
   

* 
    

 

Alisma plantago-aquatica (L.) 
 

* * * * 
 

* * * 

Angelica sylvestris (L.) 
        

* 

Anthemis arvensis (L.) 
  

* 
   

* * * 
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DRUH A B C D E F G H CH 

Alnus glutinosa (L.)Gaertn. * * * * * 
   

 

Alopecurus pratensis (L.) 
 

* * * * 
   

* 

Arctium tomentosum Mill. 
  

* 
     

 

Arenaria serpyllifolia (L.) 
     

* 
  

 

Artemisia vulgaris (L.) * * 
 

* 
  

* 
 

 

Aster amellus (L.) 
 

* 
    

* 
 

 

Aster lanceolatus (Willd.) G. L. Nesom 
      

* 
 

 

Barbarea vulgaris R. Br. 
 

* 
 

* 
  

* *  

Bellis perennis (L.) 
     

* 
  

 

Betula pendula Roth. * 
 

* * * * 
  

* 

Bidens tripartita (L.) * * * * 
 

* * * * 

Bromus hordeaceus (L.) 
 

* 
      

 

Butomus umbellatus (L.) 
   

* 
  

* *  

Calamagrostis epigejos (L.) Roth * * 
 

* * * * * * 

Callitriche palustris (L.) 
 

* 
      

 

Caltha palustris (L.) 
 

* 
      

* 

Calystegia sepium (L.) R. Br. * * * * * * * * * 

Capsella bursa-pastoris (L.) Med. 
       

*  

Cardamine hirsuta (L.) 
 

* * 
     

 

Cardamine pratensis (L.) 
  

* * 
  

* 
 

* 

Carduus crispus (L.) * 
     

* *  

Carex acutiformis Ehrh 
        

* 

Carex brizoides (L.) 
   

* * * * * * 

Carex hirta (L.) 
 

* * 
     

 

Carex nigra (L.) Reichard. 
 

* 
   

* 
  

 

Carex riparia Curtis 
   

* 
  

* * * 

Carlina acaulis (L.) 
      

* 
 

 

Carlina vulgaris (L.) * 
       

 

Centaurea jacea (L.) 
     

* 
  

 

Ceratophyllum demersum (L.) * * 
 

* 
 

* * * * 

Cichorium intybus (L.) 
   

* 
  

* 
 

 

Cirsium arvense (L.) Scop. * * * * 
    

* 

Cirsium oleraceum (L.) Scop. 
        

* 

Cirsium palustre (L.) Scop. 
   

* 
 

* * * * 

Cirsium vulgare (Savi) Ten. 
      

* 
 

 

Convallaria majalis (L.) 
  

* 
     

 

Crataegus monogyna Jacq. 
 

* 
      

 

Crepis biennis (L.) * 
  

* 
 

* * 
 

 

Crepis paludosa (L.) Moench. 
      

* 
 

 

Dactylis glomerata (L.) 
    

* 
  

* * 

Daucus carota (L.) 
 

* 
   

* * 
 

 

Deschampsia cespitosa (L.) P. B. 
        

* 
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DRUH A B C D E F G H CH 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott 
  

* * 
    

 

Echinochloa crus-galli (L.)P. B. 
 

* 
 

* 
  

* 
 

 

Echium vulgare (L.) 
     

* 
  

 

Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult 
   

* * 
  

*  

Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. 
 

* * * * 
 

* * * 

Elodea canadensis Michx. 
      

* * * 

Elytrigia repens (L.) Nevski 
    

* 
 

* 
 

* 

Epilobium hirsutum (L.) * 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 

Equisetum arvense (L.) * 
 

* * 
  

* *  

Equisetum palustre (L.) 
  

* 
   

* * * 

Equisetum pratense (L.) 
 

* 
      

* 

Erigeron acris (L.) 
      

* 
 

 

Erigeron annus (L.) Pers. 
  

* 
     

 

Eriophorum angustifolium 
      

* 
 

 

Eupatorium cannabium (L.) * 
  

* * 
 

* 
 

* 

Festuca gigantea   (L.) Vill. 
        

* 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 
        

* 

Fragaria vesca (L.) 
     

* 
  

 

Frangula alnus Mill. 
  

* 
     

 

Galeopsis speciosa Mill. 
   

* 
    

 

Galium odoratum (L.) Scop 
  

* * * 
   

 

Galium palustre (L.) 
 

* * * 
   

* * 

Geranium palustre (L.) 
 

* * 
     

 

Geranium robertianum (L.) 
   

* 
    

 

Geum urbanum (L.) 
        

* 

Glechoma hederacea (L.) 
   

* * 
 

* 
 

 

Glyceria maxima (Hartman) 
   

* * 
 

* * * 

Hottonia palustris (L.) 
        

* 

Humulus lupulus (L.) 
        

* 

Hydrocharis morsus-ranae (L.) 
        

* 

Hypericum perforatum (Hyper.) 
    

* 
 

* 
 

 

Chelidonium majus (L.) 
        

* 

Impatiens glandulifera Royle 
     

* 
  

* 

Impatiens noli-tangere (L.) 
     

* 
  

 

Impatiens parviflora DC. 
    

* 
   

 

Iris pseudocarus (L.) 
   

* 
  

* *  

Juncus arcticus Willd. 
  

* 
     

 

Juncus articulatus (L.) 
 

* * 
     

 

Juncus bufonius (L.) * * 
  

* 
 

* 
 

 

Juncus conglomeratus (L.) 
 

* * * 
    

* 

Juncus effusus (L.) 
 

* * * * 
 

* * * 

Lamium purpureum (L.) 
  

* 
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Lemna minor (L.) * 
 

* * 
 

* * * * 

Lemna trisulca (L.) 
        

* 

Leucanthemum vulgare Lam. 
     

* 
  

 

Lotus corniculatus (L.) 
 

* * 
     

 

Lotus uliginosus Schkuhr 
        

* 

Lunaria rediviva (L.) 
   

* 
    

 

Lupinus polyphyllus Lindl. 
   

* 
    

 

Lycopus europaeus (L.) * * * * 
 

* * * * 

Lychnis flos-cuculi (L.) 
 

* * 
     

* 

Lysimachia nummularia (L.) * * * * * * * * * 

Lysimachia vulgaris (L.) 
 

* * 
 

* * * * * 

Lythrum salicaria (L.) * * 
 

* * 
 

* * * 

Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. 
        

* 

Mentha aquatica (L.) 
  

* 
     

 

Millum effusum (L.) 
   

* 
    

 

Mycelis muralis (L.) Dumat 
  

* 
     

 

Myosotis palustris (L.) 
        

* 

Myosotis sylvestris (L.) 
        

* 

Myriophyllum spicatum (L.) 
  

* * 
 

* * *  

Najas marina (L.) 
   

* 
    

* 

Najas minor All. 
      

* * * 

Nuphar lutea (L.) Smith 
     

* 
  

 

Nyphaea alba (L.) 
   

* 
    

 

Papaver rhoeas (L.) 
     

* 
  

 

Pastinaca sativa (L.) * 
    

* * 
 

 

Persicaria amphibia (L.) Delarbre 
 

* * 
  

* * * * 

Persicaria hydropiper (L.) Delarbre 
 

* * 
 

* 
   

 

Persicaria maculosa S. F. Gray 
 

* 
 

* 
    

 

Persicaria minor  (Huds) Opiz 
 

* 
      

 

Phalaris arundinaceae (L.) 
   

* * 
 

* * * 

Phleum pratense (L.) 
  

* 
     

 

Phragmites australis (Cav.) Steud. * * * * * * * * * 

Plantago lanceolata (L.) 
       

*  

Plantago major (L.) 
 

* 
 

* 
   

*  

Poa annua (L.) 
   

* 
    

* 

Poa pratensis (L.) 
 

* 
      

 

Polygonum aviculare Jord.ex Boreau 
   

* 
    

 

Polygonatum latifolium (Mill.) Desf. 
       

*  

Populus sp. * 
       

* 

Populus tremula (L.) 
  

* * 
 

* 
  

 

Potamogeton acutifolius Link. 
        

* 

Potamogeton crispus (L.) 
  

* 
   

* 
 

* 
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Potamogeton lucens (L.) 
   

* 
    

* 

Potamageton natans (L.) 
   

* 
  

* *  

Potamogeton pectinatus 
        

* 

Potamogeton pusillus 
        

* 

Potentilla anserina (L.) * * * * * 
 

* * * 

Oenothera biennis (L.) 
     

* * 
 

 

Quercus robur (L.) 
 

* * * * * * 
 

* 

Ranunculus acris (L.) 
  

* 
     

 

Ranunculus arvensis (L.) 
     

* 
  

 

Ranunculus flammula (L.) 
        

* 

Ranunculus repens (L.) 
 

* 
 

* 
 

* * 
 

* 

Ranunculus sceleratus (L.) 
     

* 
  

 

Rosa canina L. * 
       

 

Rorippa amphibia Besser 
 

* 
      

 

Rubus caesius (L.) 
 

* 
 

* * 
 

* * * 

Rumex obtusifolius (L.) 
  

* 
   

* *  

Sagittaria sagittifolia (L.) 
   

* 
    

* 

Salix alba (L.) 
   

* 
 

* 
  

 

Salix caprea (L.) 
 

* * * * 
 

* *  

Salix cinerea (L.) 
   

* 
  

* * * 

Salix fragilis * 
 

* 
 

* 
   

* 

Salix nigricans 
 

* 
 

* 
  

* 
 

 

Sambucus nigra L. 
        

* 

Scirpus sylvaticus (L.) 
 

* 
 

* * 
 

* * * 

Scutellaria galericulata (L.) 
        

* 

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla 
        

* 

Solanum dulcamara (L.) 
   

* 
  

* * * 

Solidago canadensis (L.) * * 
    

* 
 

 

Sonchus arvensis (L.) 
     

* 
  

 

Sonchus asper (L.) Hill. 
 

* 
      

 

Sorbus aucuparia (L.) 
  

* 
     

 

Sparganium erectum (L.) 
   

* 
   

* * 

Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden 
        

* 

Stachys palustris (L.) 
      

* 
 

 

Stellaria holostea (L.) 
     

* * 
 

* 

Symphytum officinale (L.) 
 

* * 
  

* * 
 

* 

Tanacetum vulgare (L.) * * 
    

* *  

Taraxacumm sp. 
 

* * * 
 

* 
  

/* 

Trifolium arvense (L.) 
   

* 
 

* 
  

 

Trifolium hybridum (L.) 
     

* 
  

 

Trifolium repens (L.) 
 

* * 
  

* * *  

Tussilago farfara (L.) * 
    

* 
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Typha augustifolia (L.) * * * * * * * * * 

Typha latifolia (L.) 
 

* * * * 
 

* * * 

Urtica dioica (L.) 
  

* * 
 

* * * * 

Urtica urens (L.) 
      

* 
 

 

Utricularia vulgaris (L.) 
   

* 
  

* *  

Veronica chamaedris (L.) 
 

* * 
     

* 

Vicia cracca (L.) 
  

* 
   

* *  

Vicia sepium (L.) 
  

* 
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Tabulka 5: Ohrožené druhy cévnatých rostlin dle Procházky et al. 2001 

C1 

Najas minor 

Nyphaea alba 

Utricularia vulgaris 

C2 

Hydrocharis morsus - ranae 

Najas marina 

Potamogeton acutifolius 

C3 

 

Equisetum pratense 

Hottonia palustris 

Ranunculus arvensis 

Potamogeton lucens 

Matteuccia strathiopteris 

C4 

Carex riparia 

Epilobium palustre 

Lemna trisulca 

Butomus umbellatus 

Nuphar lutea 

Lunaria rediviva 

Schoenoplectus lacustris 

C1 - kriticky ohrožený druh, C2 -  silně ohrožený druh, C3 - ohrožený druh , C4 - 

vzácnější taxon vyžadující další pozornost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 22: Výskyt ohrožených druhů cévnatých rostlin (vlastní zpracování) 
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 Celkově bylo zjištěno 64 vodních druhů rostlin (obr. č. 23, 24) Největší druhové 

zastoupení bylo zjištěno na lokalitě Skučák (39), Velkém Myškovci (35) a U Cesty  (32). 

Nejméně druhů vodní vegetace bylo zaznamenáno na Františku (11) a na lokalitě Barbora 

(14). Druhová bohatost vodní vegetace je důležitým parametrem pro plnění důležitých 

ekologických a ochranných funkcí (protierozní role, útočiště některých druhů živočichů, 

podílí se na kvalitě vody). Absencí vodní vegetace a malou celkovou druhovou diverzitou 

by se ovšem mohl ekologický stav rapidně začít měnit k horšímu. Při malém podílu 

vodních druhů rostlin může dojít k oxidaci dnových sedimentů. Organická hmota pak 

může kumulovat rychleji a ovlivnit tak kvalitu vody. Vyšší hodnoty litorárních druhů ještě 

vykazovalo Darkovské moře (29), ostatní poklesové kotliny byly z hlediska druhové 

bohatosti spíše průměrné (Bartošůvka 27, U skládky 24, Pod lesem 18). 

 

Obrázek 23: Výskyt jednotlivých druhů vodních rostlin na lokalitách 1(vlastní zpracování) 
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   Obrázek 24: Výskyt jednotlivých druhů vodních rostlin na lokalitách 2(vlastní zpracování) 

 Jak můžeme vidět na obrázku č. 23, 24, k nejrozšířenějším druhům patří především 

Phragmites australis, Typha latifolia, Typha augustifolia, Lysimachia nummularia a 

Lysimachia vulgaris. Diagnostické, dominantní a konstantní druhy přesně vyjádřil program 

Juice a to takto: 

Diagonostické druhy - vyznačující fidelitu program Juice nevyhodnotil 

Dominantní druhy - s vysokou pokryvností: Ceratophyllum demersum, Phragmites 

australis, Najas minor, Urtica dioica, Phalaris arundinacea, Myriophyllum spicatum, 

Hydrocharis morsus-ranae, Potamogeton natans,  

Konstantní druhy - s vysokou frekvencí výskytu v jednotlivých snímcích: Lysimachia 

nummularia, Juncus effusus, Carex brizoides, Potentilla anserina, Salix caprea, 

Calamagrostis epigejos, Lythrum salicaria, Calystegia sepium, Urtica dioica, Phragmites 

australis, Ceratophyllum demersum, Typha angustifolia, Alnus glutinosa, Lysimachia 

vulgaris, Lemna minor, Juncus conglomeratus, Typha latifolia, Symphytum officinale, 

Lycopus europaeus 
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 Druhy diagnostické jsou většinou teritoriální, vázané na určitý druh biotopu, druhy 

konstantní se vyskytují na zkoumaných plochách s vysokou frekvencí a jsou zde stále, 

dominantní druhy mají velký výskyt.  

9.2. Výsledky hydrochemických parametrů vod 

Chemické složení stojatých vod se mění zejména ve směru vertikálním a do určitě 

míry i ve směru horizontálním v závislosti na průtoku vody nádrží. Mění se nejenom 

během ročních období, ale i během dne. Všechny změny jsou závislé především na 

hodnotách oxidačně-redukčního potenciálu a na hodnotě pH vody (Pitter 2007). 

Jak již bylo zmiňováno, v poklesových kotlinách se také v jednotlivých měsících 

měřil rozpuštěný kyslík, pH, teplota vody a konduktivita pomocí multimetru YSI (v tab. č. 

6). Z hlediska hydrochemických parametrů měřených přístrojem YSI se nejvíce plochy liší 

především svou konduktivitou. Nejvyšší konduktivita byla zaznamenána na poklesu 

Barbora (194, 18 mS.m
-1

) a U Cesty (174, 16 mS.m
-1

). Vykazují tedy i vyšší hodnoty 

rozpuštěných látek ve vodě (sírany, chloridy, dusičnany). Nejmenší hodnota konduktivity 

byla zaznamenána U skládky. Tato lokalita se nachází mimo komunikaci a porůstá ji 

bohatý porost Phragmites australis a Typha latifolia, který může svými kořeny látky 

působící zvýšenou konduktivitu odstranit. Yang et al. (2015) ve své práci prováděl 

experiment, kde za nejefektivnější pro odsolování (snižování konduktivity) vod poukazují 

zejména na druh Phragmites communis, Typha latifolia a také Potamogeton crispus.  

Dle kvalifikace jakosti povrchových vod se dají jednotlivé lokality zařadit do 5 tříd 

jakosti povrchových vod (viz. ukazatelé tříd jakosti dle ČSN 75 7221, str. 39, 40). 

Například dle konduktivity lze do I. třídy mezi neznečištěné vody patří lokality Skučák, U 

Skládky a Pod lesem, do II. jakostní třídy mírně znečištěných vod jsou dle svých hodnot 

řazeny Velký Myškovec a František, do III. třídy, patřící mezi znečištěné vody spadá 

Bartošůvka, do IV. třídy silně znečištěných vod Darkovské moře a do IV. třídy mezi velmi 

silně znečištěné vody díky konduktivitě patří lokality U Cesty a Bartošůvka.  

Nejméně se poklesové kotliny liší v hodnotě pH, která je na všech lokalitách 

poměrně stejná a to v rozmezí od 7 – 8, což poukazuje na neutrální až zásadité vody.  

Teplota povrchových vod kolísá v průběhu roku podle počasí a ročního období a 

její hodnota je důležitá k posouzení kyslíkových poměrů, rychlosti rozkladu organických 

látek a vhodností prostředí pro výskyt ryb a vodních organismů (Doláková, Janýšková 



Funkce mokřadní a vodní vegetace v těžební krajině Horního Slezska 

 

53 

 

2012). Průměrná teplota během celého roku je na monitorovaných plochách kolem 20°C. 

Za přirozenou se považují teploty vody na jaře okolo 10 - 15°C a v létě 15 - 25°C.  
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Tabulka 6: Průměrné hodnoty parametrů vod na lokalitách měřeny přístrojem YSI (vlastní měření) 

Velký 

Myškovec 
konduktivita (mS.m

-1
) oxi (mg.l

-1
) pH teplota vody (° C) 

2013 

duben 46.00 11.00 8.29 19.00 

květen 46.91 12.30 8.31 21.20 

červen 46.60 11.91 8.40 24.50 

červenec 45.22 11.05 8.28 27.00 

srpen 46.71 10.59 8.30 23.80 

září 47.02 11.34 8.35 23.00 

říjen 46.51 10.70 8.41 14.00 

listopad 46.61 11.00 8.29 11.50 

průměr 46.43 11.24 8.39 20.50 

2014 

duben 45.80 7.29 8.07 12.60 

květen 49.90 7.40 8.19 14.30 

červen nepřístupný terén 

červenec 56.10 
 

8.25 25.00 

srpen 56.00 7.02 8.70 24.03 

září 57.20 6.97 8.43 19.00 

říjen 42.70 10.80 8.13 12.40 

listopad nepřístupný terén 

průměr 51.28 8.02 8.30 17.89 

Darkovské 

moře 
konduktivita (mS.m

-1
) oxi ( mg.l

-1
) pH teplota vody (° C) 

2013 

duben 121.90 10.59 8.50 18.60 

květen 122.00 11.73 8.53 20.60 

červen 122.20 11.20 8.49 23.01 

červenec 122.70 9.87 8.56 26.40 

srpen 122.10 9.25 8.48 27.10 

září 121.90 9.60 8.57 23.00 

říjen 121.50 9.47 8.50 13.80 

listopad 122.60 9.53 8.48 11.50 

průměr 122.30 10.16 8.52 20.50 

2014 

duben 122.10 8.21 8.74 12.4 

květen 122.80 8.27 8.70 14.3 

červen 146.40 10.84 8.85 25.9 

červenec 139.10 10.09 8.80 25.5 

srpen 120.00 10.20 8.70 25.00 

září 127.00 10.12 8.86 20.20 

říjen 938.00 10.24 8.08 12.20 

listopad nepřístupný terén 

průměr 124.45 10.88 8.68 19.36 
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U Skládky konduktivita (mS.m
-1

) oxi ( mg.l
-1

) pH teplota vody (° C) 

2013 

duben 33.21 3.56 6.58 17.90 

květen 33.72 4.02 6.75 19.00 

červen 33.80 6.42 6.70 16.00 

červenec 19.90 2.06 6.87 25.00 

srpen 33.30 3.87 6.82 26.80 

září 33.62 4.10 6.89 23.00 

říjen 33.93 4.38 6.81 12.80 

listopad 33.52 4.29 6.79 11.00 

průměr 31.87 4.09 6.78 18.94 

2014 

duben 12.92 2.99 7.10 12.40 

květen 12.23 3.10 7.06 14.60 

červen 13.94 7.88 8.31 15.30 

červenec 22.42 7.71 8.34 22.50 

srpen 17.06 8.02 8.30 20.60 

září 47.60 4.11 7.51 16.10 

říjen 29.20 9.96 8.19 12.50 

listopad nepřístupný terén 

průměr 21.74 6.25 8.05 16.29 

U Cesty konduktivita ( mS.m
-1

) oxi ( mg.l
-1

) pH teplota vody (° C) 

2013 

duben 168.90 8.36 8.09 12.70 

květen 169.10 8.41 8.11 20.80 

červen 167.90 11.40 8.30 23.10 

červenec 178.00 6.36 8.04 26.30 

srpen 178.50 7.04 8.17 27.30 

září 178.20 6.89 8.06 23.30 

říjen 176.20 8.04 8.21 14.00 

listopad 176.50 7.36 8.19 11.60 

průměr 174.16 7.98 8.15 20.64 

2014 

duben 113.70 4.89 7.80 12.70 

květen 114.90 5.11 7.85 14.70 

červen 142.30 3.85 7.92 21.50 

červenec 156.20 3.70 7.95 25.01 

srpen 141.60 4.80 8.20 25.00 

září 104.10 5.54 8.41 18.70 

říjen 86.80 10.72 8.21 12.50 

listopad nepřístupný terén 

průměr 122.80 5.52 8.05 18.59 
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Barbora konduktivita ( mS.m
-1

) oxi ( mg.l
-1

) pH teplota vody (° C) 

2013 

duben 176.20 6.21 8.20 18.91 

květen 194.10 7.25 8.19 20.22 

červen 191.60 7.81 8.14 23.81 

červenec 205.80 7.04 8.08 25.71 

srpen 196.50 7.12 8.04 27.10 

září 197.20 7.19 8.01 23.50 

říjen 196.20 7.32 8.09 13.90 

listopad 195.80 7.23 8.07 11.80 

průměr 194.18 7.14 8.10 20.6 

2014 

duben 72.30 2.50 7.80 12.51 

květen 71.20 2.52 7.91 14.42 

červen 207.40 10.66 8.27 15.62 

červenec 208.10 10.49 8.25 24.82 

srpen 200.50 9.61 8.32 23.21 

září 195.70 7.89 8.27 18.60 

říjen 67.20 8.93 7.96 12.40 

listopad nepřístupný terén 

průměr 146.06 7.50 8.11 17.36 

František konduktivita (mS.m
-1

) oxi (mg.l
-1

) pH teplota vody (° C) 

2013 

duben 77.01 10.35 8.50 18.60 

květen 76.80 10.51 8.61 20.00 

červen 21.61 10.42 8.59 22.21 

červenec 78.92 10.26 8.65 26.61 

srpen 78.50 10.41 8.54 27.21 

září 77.90 10.61 8.63 23.32 

říjen 77.60 10.52 8.57 13.50 

listopad 78.00 10.43 8.51 11.00 

průměr 70.79 7.44 8.58 20.30 

2014 

duben 189.20 8.39 8.10 12.30 

květen 190.60 8.52 8.29 14.50 

červen 81.80 1.99 7.69 18.00 

červenec 87.20 2.15 7.82 24.01 

srpen 88.80 1.99 8.01 19.71 

září 90.20 2.03 8.31 18.31 

říjen 73.70 10.56 8.04 12.21 

listopad nepřístupný terén 

průměr 114.50 5.09 8.03 17.01 
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Bartošůvka konduktivita ( mS.m
-1

) oxi ( mg.l
-1

) pH teplota vody (° C) 

2013 

duben 74.00 7.21 8.41 18.61 

květen 74.70 7.42 8.82 20.42 

červen 78.70 10.05 8.21 17.72 

červenec 78.30 6.09 8.51 24.72 

srpen 79.00 6.85 8.03 27.51 

září 78.40 7.56 8.36 23.23 

říjen 77.60 7.14 8.29 13.21 

listopad 77.20 7.23 8.48 11.40 

průměr 77.24 7.44 8.39 19.59 

2014 

duben 76.10 7.76 8.36 12.10 

květen 75.30 7.95 8.43 14.80 

červen 77.40 7.91 8.39 21.00 

červenec 78.20 7.72 8.31 24.31 

srpen 79.00 7.02 8.21 25.00 

září 81.30 6.97 8.26 18.10 

říjen 66.80 10.8 8.14 12.00 

listopad nepřístupný terén 

průměr 76.30 8.02 8.30 18.19 

Pod Lesem konduktivita ( mS.m
-1

) oxi ( mg.l
-1

) pH teplota vody (° C) 

2013 

duben 21.60 6.67 7.50 18.30 

květen 22.06 7.08 7.49 20.40 

červen 22.11 9.67 7.58 17.31 

červenec 22.02 5.01 7.52 26.01 

srpen 22.12 6.98 7.49 26.91 

září 22.60 6.11 8.11 22.52 

říjen 22.10 6.02 7.47 13.61 

listopad 22.07 6.50 7.46 11.20 

průměr 22.09 6.76 7.56 19.53 

2014 

duben 18.70 7.39 7.74 12.10 

květen 19.90 7.41 7.92 14.20 

červen 19.36 6.28 7.89 17.00 

červenec 20.20 6.15 8.14 24.62 

srpen 20.50 6.70 8.22 24.13 

září 20.83 6.82 8.36 17.14 

říjen 21.67 7.88 8.13 12.12 

listopad nepřístupný terén 

průměr 20.17 6.95 8.05 17.29 
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Skučák konduktivita (mS.m
-1

) oxi (mg.l
-1

) pH teplota vody (°C) 

2014 

duben 31.98 5.50 8.80 12.00 

květen 32.05 5.59 8.41 14.10 

červen 32.00 6.07 8.81 15.13 

červenec 32.12 6.11 8.21 24.94 

srpen 32.10 6.21 8.82 24.54 

září 32.00 7.12 8.60 19.83 

říjen výlov 

listopad nepřístupný terén 

průměr 32.04 6.08 8.60 18.38 

Hodnoty konduktivity, oxy, pH a teploty měřeny multimetrem YSI 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 25: Minimální, maximální a průměrné hodnoty konduktivity (mS.m
-1

)  a oxi (mg.l
-1

)(vlastní 

zpracování) 
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Obrázek 26: Minimální, maximální a průměrné hodnoty teploty (°C) a pH (vlastní zpracování) 

 Hodnota konduktivity (obr. č. 25) poukazuje na zvýšené hodnoty, a to zejména v 

poklesové kotlině Barbora, František a U Cesty. Tyto tři lokality se nacházejí v těsné 

blízkosti a mají i podobné hydrochemické parametry vod. Rozptyl hodnoty rozpuštěného 

kyslíku v poklesové kotlině U skládky se může měnit díky vysokému podílu vodních 

rostlin a řas, díky kterým dochází k fotosyntetické asimilaci kyslíku (obr. č. 26). 

 Základním nástrojem, jak již bylo zmíněno výše, pro hodnocení kvality 

povrchových vod v České republice je norma ČSN 75 7221. Slouží ke klasifikaci jakosti 

vody do jedné z celkem pěti tříd podle velikosti charakteristické hodnoty daného ukazatele. 

Třídy jsou rozděleny na I. třída - neznečištěné vody, II. třída - mírně znečištěné vody, III. 

třída - znečištěné vody, IV. třída - silně znečištěné vody, V. třída - velmi silně znečištěné 

vody.  

 V normě ČSN 75 7221 jsou také uvedeny příklady použití vod dle zařazení do 

jednotlivých tříd a to takto: 

I. třída: voda je obvykle vhodná pro všechny využití zejména pro: 

 - vodárenské účely po přiměřené úpravě 

 - potravinářský a jiný průmysl, požadující jakost pitné vody 

 - koupaliště 
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 - chov lososovitých ryb 

Tato voda má velkou krajinotvornou hodnotu. 

II. třída: voda je obvykle vhodná pro všechna použití zejména 

 - vodárenské účely pro přiměřené úpravě 

 - vodní sporty 

 - zásobování průmyslovou vodou 

  - chov ryb 

Voda má krajinotvornou hodnotu 

III. třída: voda je obvykle vhodná jen pro zásobování průmyslovou vodou, pro vodárenské 

využití je použitelná jen tehdy, není-li k dispozici zdroj lepší jakosti a to za předpokladu 

použití vícestuňové technologie úpravy. 

Voda má malou krajinotvornou hodnotu. 

IV. třída: voda je obvykle vhodná jen pro omezené účely 

V. třída: voda není vhodná pro žádný účel. 

 Sledované ukazatele jsou rozděleny do celkem 6 skupin podle jejich charakteru. 

Hodnocení je prováděno zvlášť pro každý ukazatel v jednotlivých skupinách, přičemž 

výsledná třída jakosti se u každé skupiny určí podle nejnepříznivějšího ukazatele kvality 

vody v dané skupině.  

1. Kyslíkový režim: rozpuštěný kyslík, BSK5, CHSKCr nebo CHSKMn 

2. Základní chemické a fyzikální ukazatele: pH, teplota vody, rozpuštěné látky, vodivost 

nebo nerozpuštěné látky, amoniakální dusík, dusičnanový dusík, celkový fosfor 

3. Doplňující chemické ukazatelé: vápník, hořčík, chloridy, sírany, tenzidy aniontové, 

nepolární extrahovatelné látky, organicky vázaný chlor 

4. Těžké kovy: rtuť, kadmium, arsen, olovo 

5. Biologické a mikrobiologické ukazatele: saprobní index, koliformní bakterie, fekální 

koliformní bakterie 
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6. Radioaktivita: celková objemová aktivita alfa, celková objemová aktivita beta 

(Landhammer 2007) 

Tabulka 7: Hodnoty hydrochemických parametrů vod naměřených na Velkém Myškovci(vlasní zpracování) 

Velký Myškovec 

2014 ZNK8,3 

(mmol.l-1) 

KNK4,5 

(mmol.l-1) 

CHSKMn 

(mg.l-1) 

CHSKCr 

(mg.l-1) 

BSK5 

(mg.l-1) 

PO4
3- 

(mg.l-1) 

SO4
2- 

(mg.l-1) 

Cl- 

(mg.l-1) 

NO2
- 

(mg.l-1) 

10.4. 0.60 4.41 6.39 11.60 4.24 0.05 17.97 7.60 0.02 

15.5. 0.50 4.02 5.32 7.23 4.25 0.04 52.03 8.22 0.01 

19.6. 0.61 4.07 6.94 14.95 4.22 0.03 88.90 20.30 0.01 

31.7. 1.19 4.17 5.46 19.56 3.22 0.07 20.28 23.90 0.01 

15.8. 0.98 4.38 6.02 16.28 3.99 0.04 19.54 21.22 0.01 

8.9. 0.86 4.27 4.53 4.00 4.25 0.05 72.59 19.20 0.01 

12.10 0.01 4.27 3.33 12.34 4.27 0.04 53.83 90.70 0.01 

Průměr 0.68 4.23 5.43 12.28 4.06 0.05 47.16 27.31 0.01 

 NO3
- 

(mg.l-1) 

NH4
+ 

(mg.l-1) 

SiO3
2- 

(mg.l-1) 

Z 

(mg.l-1) 

NL105 

(mg.l-1) 

RL105 

(mg.l-1) 

Ca+Mg 

(mg.l-1) 

Ca 

(mg.l-1) 

Mg 

(mg.l-1) 

10.4. 0.50 0.59 0.85 13.61 71.75 220.33 0.47 25.20 22.10 

15.5. 0.20 0.42 0.55 2.05 110.00 123.00 0.40 18.30 22.30 

19.6. 1.00 0.84 2.81 7.61 49.00 242.00 0.51 20.80 30.70 

31.7. 0.60 1.35 3.20 6.29 54.00 419.00 0.48 25.80 22.60 

15.8. 0.80 0.99 6.72 6.66 348.00 356.00 0.45 24.20 35.40 

8.9. 0.10 3.40 4.46 5.64 81.00 399.00 0.51 25.20 25.80 

12.10. 0.23 1.41 3.49 4.42 108.00 439.00 0.40 24.60 15.00 

Průměr 0.49 1.29 3.15 6.61 117.39 343.00 0.46 23.40 24.80 

 Podle průměrných hodnot, které jsou uvedeny v tabulce č. 7, můžeme lokalitu 

Velký Myškovec zařadit do třídy I., odpovídá tedy neznečištěným vodám. Můžeme ovšem 

vidět zvýšené hodnoty amoniaku, které by neměly v přírodních vodách přesáhnout 1 mg.l
-

1
.  Na této monitorované ploše byl také naměřen vyšší zákal, s kterým souvisí zvýšené 

hodnoty rozpuštěných a nerozpouštěných látek. 
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Tabulka 8: Hodnoty hydrochemických parametrů vod naměřených na Darkovském moři (vlastní zpracování) 

Darkovské moře 

2014 ZNK8,3 

(mmol.l-1) 

KNK4,5 

(mmol.l-1) 

CHSKMn 

(mg.l-1) 

CHSKCr 

(mg.l-1) 

BSK5 

(mg.l-1) 

PO4
3- 

(mg.l-1) 

SO4
2- 

(mg.l-1) 

Cl- 

(mg.l-1) 

NO2
- 

(mg.l-1) 

10.4. 0.90 5.30 3.78 6.26 4.81 0.05 18.87 86.80 0.01 

15.5. 0.14 5.30 2.42 8.69 3.70 0.07 105.67 110.50 0.01 

19.6. 1.08 4.70 1.74 8.24 5.91 0.10 99.34 101.00 0.00 

31.7. 1.59 4.13 2.31 13.84 4.26 0.01 24.14 102.90 0.00 

15.8. 1.22 4.87 1.99 10.58 4.85 0.05 58.96 105.48 0.00 

8.9. 1.05 4.23 2.99 4.00 4.44 0.01 83.48 92.80 0.00 

12.10 0.29 4.23 2.57 9.51 2.98 0.05 96.16 3.80 0.00 

Průměr 0.90 4.68 2.54 8.73 4.42 0.05 69.52 86.18 0.00 

 NO3
- 

(mg.l-1) 

NH4
+ 

(mg.l-1) 

SiO3
2- 

(mg.l-1) 

Z 

(mg.l-1) 

NL105 

(mg.l-1) 

RL105 

(mg.l-1) 

Ca+Mg 

(mg.l-1) 

Ca 

(mg.l-1) 

Mg 

(mg.l-1) 

10.4. 0.70 0.87 3.30 4.82 240.50 601.83 0.65 41.00 24.30 

15.5. 0.10 0.31 0.08 1.98 116.00 483.00 0.66 12.90 53.00 

19.6. 0.80 0.42 2.35 1.98 166.00 454.00 0.61 13.70 45.70 

31.7. 0.70 0.99 2.92 10.77 216.00 868.50 0.61 29.00 32.10 

15.8. 0.60 0.54 5.68 5.27 723.00 632.00 0.63 15.80 37.20 

8.9. 0.20 3.83 3.74 1.38 282.00 863.00 0.63 29.10 33.80 

12.10. 0.33 1.52 3.00 1.78 348.00 874.00 0.61 25.60 35.50 

Průměr 0.49 1.21 3.01 4.00 298.79 682.33 0.63 23.90 37.40 

 Poklesová kotlina Darkovské moře je na tom podobně jako předchozí lokalita (viz. 

tab. č. 8). Lze ji tedy zařadit do stejné katagorie neznečištěných vod. Hodnota amoniaku je 

opět mírně zvýšená, zákal je u této lokality již v pořádku i přes to, že dle rozpuštěných a 

nerozpoštuěných látek by byla tato plocha zařazena do vod znečištěných až velmi silně 

znečištěných. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Funkce mokřadní a vodní vegetace v těžební krajině Horního Slezska 

 

63 

 

Tabulka 9: Hodnoty hydrochemických parametrů vod naměřených u Skládky (vlastní zpracování) 

U Skládky 

2014 ZNK8,3 

(mmol.l-1) 

KNK4,5 

(mmol.l-1) 

CHSKMn 

(mg.l-1) 

CHSKCr 

(mg.l-1) 

BSK5 

(mg.l-1) 

PO4
3- 

(mg.l-1) 

SO4
2- 

(mg.l-1) 

Cl- 

(mg.l-1) 

NO2
- 

(mg.l-1) 

10.4. 0.21 1.61 7.93 31.80 1.84 0.05 22.94 23.50 0.02 

15.5. 0.38 1.29 8.18 35.42 0.59 0.05 99.25 1.40 0.01 

19.6. 1.99 1.58 8.54 31.51 2.85 0.09 14.17 2.20 0.15 

31.7. 3.36 2.54 9.02 53.30 1.27 1.27 0.43 4.40 0.01 

15.8. 1.52 2.01 9.01 44.13 1.56 1.01 9.05 3.56 0.01 

8.9. 2.78 2.64 13.58 21.45 1.50 0.24 24.75 13.20 0.04 

12.10 0.07 2.64 10.26 24.32 0.15 0.13 46.06 18.80 0.07 

Průměr 1.47 2.04 9.50 34.56 1.39 0.41 30.95 9.58 0.04 

 NO3
- 

(mg.l-1) 

NH4
+ 

(mg.l-1) 

SiO3
2- 

(mg.l-1) 

Z 

(mg.l-1) 

NL105 

(mg.l-1) 

RL105 

(mg.l-1) 

Ca+Mg 

(mg.l-1) 

Ca 

(mg.l-1) 

Mg 

(mg.l-1) 

10.4. 2.80 0.58 0.98 5.40 161.33 180.83 0.25 20.3 5.10 

15.5. 0.20 0.59 0.84 2.13 115.32 61.00 0.41 10.8 30.6 

19.6. 2.10 0.90 8.92 4.80 120.32 117.00 0.40 14.2 26.40 

31.7. 0.80 4.27 7.23 5.87 125.32 364.50 0.55 22.9 32.80 

15.8. 1.50 1.02 5.01 4.74 4.26 237.00 0.49 17.3 30.30 

8.9. 0.90 2.61 16.95 5.68 176.66 388.00 0.46 38.4 7.60 

12.10. 0.63 1.37 11.03 4.20 228.00 341.00 0.62 39.6 22.40 

Průměr 1.28 1.62 7.28 4.69 133.03 241.33 0.45 23.40 22.20 

 

 Lokalita U Skládky má několik zvýšených hydrochemických parametrů viz. tab. č. 

9. Jedná se zejména o ukazatele organického znečištění vyjádřeného pomocí CHSKCr a 

CHSKMn. Ukazatelé CHSK poukazují na organické znečištění jak látek biologicky 

rozložitelných či nikoliv. Zvýšený obsah amoniakálního dusíku může být zvýšený díky 

rozkladu živočišného či rostlinného původu. Velmi zvýšené hodnoty nerozpuštěných látek 

připisuji zvýšenému výskytu vodních rostlin, které se mohly do vod dostat při samotném 

odběru. Z tabulky lze také vyčíst vyšší obsah orthofosforečnanů ve vodách. Jelikož se 

jedná o pokles, který je ze všech nejméně hluboký může to být zejména proto, že největší 

koncentrace fosforu bývá u dna nádrží. 
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Tabulka 10: Hodnoty hydrochemických parametrů vod naměřených u Cesty (vlastní zpracování) 

U Cesty 

2014 ZNK8,3 

(mmol.l-1) 

KNK4,5 

(mmol.l-1) 

CHSKMn 

(mg.l-1) 

CHSKCr 

(mg.l-1) 

BSK5 

(mg.l-1) 

PO4
3- 

(mg.l-1) 

SO4
2- 

(mg.l-1) 

Cl- 

(mg.l-1) 

NO2
- 

(mg.l-1) 

10.4. 0.36 3.45 11.59 32.57 3.95 0.05 20.81 46.00 0.01 

15.5. 0.26 3.15 8.59 19.87 3.20 0.02 6.23 57.70 0.06 

19.6. 1.04 3.68 7.96 23.70 5.36 0.04 108.80 57.10 0.01 

31.7. 1.12 2.92 7.45 30.42 3.41 0.06 29.39 56.70 0.00 

15.8. 1.11 3.23 7.33 25.05 4.28 0.05 68.72 55.27 0.00 

8.9. 1.32 3.02 7.61 5.50 3.48 0.22 90.04 43.30 0.03 

12.10 0.65 3.02 7.88 24.29 1.60 0.10 65.69 10.50 0.03 

Průměr 0.84 3.21 8.34 23.06 3.61 0.08 55.67 40.15 0.02 

 NO3
- 

(mg.l-1) 

NH4
+ 

(mg.l-1) 

SiO3
2- 

(mg.l-1) 

Z 

(mg.l-1) 

NL105 

(mg.l-1) 

RL105 

(mg.l-1) 

Ca+Mg 

(mg.l-1) 

Ca 

(mg.l-1) 

Mg 

(mg.l-1) 

10.4. 0.40 0.57 0.99 2.90 87.00 641.50 0.81 41.2 39.80 

15.5. 0.20 0.47 0.44 4.62 69.00 536.00 0.80 32.8 47.60 

19.6. 0.00 1.22 2.42 3.20 75.50 545.00 0.78 25.4 52.60 

31.7. 1.10 1.14 4.96 7.00 82.00 843.50 0.81 30.1 51.40 

15.8. 0.02 1.01 5.42 7.03 679.00 663.00 0.77 30.2 55.50 

8.9. 0.20 2.64 2.29 4.24 93.00 792.00 0.61 24.9 36.10 

12.10. 0.50 1.44 3.22 4.02 104.00 895.00 0.90 36.2 54.60 

Průměr 0.35 1.21 2.82 3.73 169.93 702.29 0.79 31.5 48.20 

 

 Poklesovou kotlinu U Cesty charakterizuje vyšší podíl organických látek (tab. č. 

10), dle kterého lze ale území stále zařadit do třídy II. tedy mírně znečištěných vod. Vyšší 

je také podíl rozpuštěných a nerozpuštěných látek i přes to, že zákal je v přípustných 

hodnotách. Zvýšena je také mírně hodnota amoniakálního dusíku, což může být důsledek 

zvýšeného rozkladu organického původu, který se na lokalitě nachází zejména v letních 

měsících. 
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Tabulka 11: Hodnoty hydrochemických parametrů vod naměřených na Barboře (vlastní zpracování) 

Barbora 

2014 ZNK8,3 

(mmol.l-1) 

KNK4,5 

(mmol.l-1) 

CHSKMn 

(mg.l-1) 

CHSKCr 

(mg.l-1) 

BSK5 

(mg.l-1) 

PO4
3- 

(mg.l-1) 

SO4
2- 

(mg.l-1) 

Cl- 

(mg.l-1) 

NO2
- 

(mg.l-1) 

10.4. 1.26 6.49 0.98 5.45 2.53 0.05 18.98 41.20 0.01 

15.5. 2.54 5.96 2.53 8.37 0.61 0.01 108.81 48.00 0.00 

19.6. 0.58 5.82 4.59 7.25 3.29 0.03 97.49 54.00 0.00 

31.7. 2.12 5.07 2.58 13.87 1.86 0.01 31.11 47.80 0.00 

15.8. 2.52 4.72 3.04 11.96 2.24 0.14 44.59 52.37 0.01 

8.9. 2.03 5.17 3.42 4.00 2.28 0.01 84.56 40.70 0.00 

12.10 2.59 5.17 2.85 16.30 1.26 0.03 96.95 43.80 0.00 

Průměr 1.95 4.75 2.86 9.60 2.01 0.04 68.93 46.84 0.00 

 NO3
- 

(mg.l-1) 

NH4
+ 

(mg.l-1) 

SiO3
2- 

(mg.l-1) 

Z 

(mg.l-1) 

NL105 

(mg.l-1) 

RL105 

(mg.l-1) 

Ca+Mg 

(mg.l-1) 

Ca 

(mg.l-1) 

Mg 

(mg.l-1) 

10.4. 0.20 2.31 4.61 2.87 385.25 1255.83 1.56 92.5 63.8 

15.5. 0.70 1.59 0.08 1.97 362.00 1008.00 1.65 66.6 99.3 

19.6. 49.60 1.44 0.73 2.26 318.00 967.00 1.58 49.9 108.5 

31.7. 3.50 2.30 2.63 9.08 274.00 1792.50 1.64 55.0 109.3 

15.8. 5.03 2.13 7.29 15.08 1326.00 1652.00 1.70 54.8 102.8 

8.9. 0.40 2.61 4.00 1.28 393.00 1797.00 1.43 69.3 73.8 

12.10. 1.53 1.88 2.45 1.84 512.00 1788.00 1.55 88.6 66.7 

Průměr 8.71 2.04 3.11 4.91 510.04 1465.76 1.59 68.1 89.2 

 

 Lokalita Barbora je jednou z poklesových kotlin, kde jsou hydrochemické 

parametry vod zvýšeny. Dle normy ČSN 75 221 toto území patří do třídy jakosti II. až III, 

jedná se tudíž o vody, které jsou mírně znečištěné až znečištěné. Poukazuje na to zejména 

obsah sloučenin dusíku, rozpuštěných a nerozpuštěných látek a také obsah hořčíku a 

tvrdosti vod (tab. č. 11). Amoniakální dusík se vyskytuje ve vyšších hodnotách, což mohlo 

způsobit zvýšený podíl dusičnanů, který je způsoben hlavně sekundárně pri nitrifikaci již 

zmíněného amoniaku. Velmi vysoký je na této poklesové kotlině obsah rozpuštěných a 

hlavně nerozpuštěných látek, který je značný. Rozpuštěné látky se vyskytují zejména z 

hlušinového materiálu, kterým je sanována velká část břehů, a díky jejich velkému sklonu,  

tento materiál eroduje a sesouvá se směrem do nádrže. Obsah rozpuštěných látek má velký 

vliv na rozpustnost kyslíku, který se zmenšuje v závislosti na vzrůstající hodnotě RL. To 

pak může mít za následek zmenšenou druhovou diverzitu monitorované lokality Barbora. 
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Tabulka 12: Hodnoty hydrochemických parametrů vod naměřených na Františku (vlastní zpracování) 

František 

2014 ZNK8,3 

(mmol.l-1) 

KNK4,5 

(mmol.l-1) 

CHSKMn 

(mg.l-1) 

CHSKCr 

(mg.l-1) 

BSK5 

(mg.l-1) 

PO4
3- 

(mg.l-1) 

SO4
2- 

(mg.l-1) 

Cl- 

(mg.l-1) 

NO2
- 

(mg.l-1) 

10.4. 0.20 5.22 8.44 20.07 0.99 0.04 25.43 33.12 0.01 

15.5. 0.19 5.42 8.46 23.58 0.61 0.03 92.38 32.60 0.02 

19.6. 2.31 5.23 8.22 26.37 4.75 0.03 91.19 34.30 0.02 

31.7. 2.34 5.00 9.00 39.99 5.18 0.07 29.29 44.30 0.31 

15.8. 2.01 4.56 8.52 35.16 4.12 0.06 72.01 38.29 0.02 

8.9. 2.05 5.10 9.54 4.39 6.70 0.32 79.23 40.70 0.62 

12.10 0.11 5.10 9.00 0.00 8.65 0.18 87.60 47.20 0.22 

Průměr 0.98 5.09 8.74 21.37 4.43 0.10 68.16 38.64 0.23 

 NO3
- 

(mg.l-1) 

NH4
+ 

(mg.l-1) 

SiO3
2- 

(mg.l-1) 

Z 

(mg.l-1) 

NL105 

(mg.l-1) 

RL105 

(mg.l-1) 

Ca+Mg 

(mg.l-1) 

Ca 

(mg.l-1) 

Mg 

(mg.l-1) 

10.4. 0.20 0.79 0.92 4.05 90.00 310.00 0.70 5.50 62.9 

15.5. 0.40 0.79 0.85 4.24 88.00 306.00 0.77 3.10 74.0 

19.6. 0.50 1.32 3.56 7.50 110.00 398.00 0.78 37.90 41.0 

31.7. 1.70 2.20 7.63 13.22 132.00 749.00 0.84 32.20 51.8 

15.8. 0.60 1.67 8.22 8.47 482.00 574.00 0.80 31.60 45.9 

8.9. 0.60 1.23 9.10 3.76 192.00 732.00 0.90 38.60 52.1 

12.10. 0.90 1.11 6.76 5.17 252.00 766.00 1.25 24.20 78.3 

Průměr 0.70 1.30 5.29 6.63 192.29 547.86 0.83 24.70 58.0 

 

 Poklesová kotlina František se jeví jak nejméně čistá voda. Jsou zde zvýšené jak 

hodnoty organického znečištění tak také sloučenin dusíku. Vysoká hodnota zákalu také 

poukazuje na vysoký podíl jak rozpuštěných, tak nerozpuštěných látek viz tab. č. 12. 

Stanovení BSK5 vyšlo u této lokality nejvyšší, což můžeme připisovat zejména nízké 

druhové diverzitě jak vodního tak mokřadního společenstva. Kvůli nízké druhové 

rozmanitosti může trpět pokles menší rozložitelností organických látek. V letních měsícíh 

jsou na hladině vidět hlavně řasy a sinice, které pokrývají velkou část nádrže, to může 

způsobovat také zvýšené hodnoty orthofosforečnanů. I přes negativní hodnoty 

hydrochemických parametrů vod toto území osídluje vysoký podíl druhů Amphibia (vlastní 

pozorování, např. 15.8.2014). 

 

 

 



Funkce mokřadní a vodní vegetace v těžební krajině Horního Slezska 

 

67 

 

Tabulka 13: Hodnoty hydrochemických parametrů vod naměřených na Bartošůvce (vlastní zpracování) 

Bartošůvka 

2014 ZNK8,3 

(mmol.l-1) 

KNK4,5 

(mmol.l-1) 

CHSKMn 

(mg.l-1) 

CHSKCr 

(mg.l-1) 

BSK5 

(mg.l-1) 

PO4
3- 

(mg.l-1) 

SO4
2- 

(mg.l-1) 

Cl- 

(mg.l-1) 

NO2
- 

(mg.l-1) 

10.4. 0.67 3.15 9.38 14.00 3.08 0.09 19.56 17.70 0.02 

15.5. 0.67 3.19 0.14 13.92 3.41 0.03 104.39 29.90 0.01 

19.6. 0.29 3.08 5.06 16.40 3.33 0.02 79.17 27.60 0.00 

31.7. 0.88 2.67 4.66 21.35 3.10 0.01 23.98 28.20 0.00 

15.8. 0.75 4.20 18.23 18.32 3.11 0.01 52.63 26.15 0.13 

8.9. 0.94 3.28 5.60 4.00 3.00 0.02 88.19 24.20 0.02 

12.10 1.05 3.71 3.47 26.38 2.67 0.04 90.58 24.80 0.01 

Průměr 0.75 3.33 6.65 16.34 3.10 0.03 65.50 25.51 0.03 

 NO3
- 

(mg.l-1) 

NH4
+ 

(mg.l-1) 

SiO3
2- 

(mg.l-1) 

Z 

(mg.l-1) 

NL105 

(mg.l-1) 

RL105 

(mg.l-1) 

Ca+Mg 

(mg.l-1) 

Ca 

(mg.l-1) 

Mg 

(mg.l-1) 

10.4. 1.80 0.93 2.36 11.36 129.75 488.50 0.71 36.40 35.50 

15.5. 0.20 0.67 0.32 4.50 93.00 373.00 0.77 38.80 38.40 

19.6. 0.20 0.95 2.33 8.01 110.50 387.00 0.81 30.10 51.10 

31.7. 1.00 1.99 2.97 3.83 128.00 705.50 0.73 40.70 33.10 

15.8. 0.20 1.03 2.44 7.23 142.00 425.00 0.66 35.50 43.80 

8.9. 1.80 3.54 4.94 4.80 142.00 711.00 0.73 52.90 20.10 

12.10. 1.00 1.72 3.41 5.77 156.00 700.00 0.80 83.80 3.40 

Průměr 0.89 1.55 2.68 6.50 128.75 541.43 0.74 45.50 32.2 

 

 Lokalitu Bartošůvka lze dle jakostní třídy zařadit do třídy II. tedy mírně 

znečištěných vod, kvůli zvýšeným ukazatelům organického znečištění, obsahu amoniaku či 

vyokému podílu rozpuštěných a nerozpuštěných látek (tab. č. 13), které způsobuje 

samozřejmě zakalení vody. Nádrž Bartošůvka je určena zejména k rybolovným účelům, 

což odpovídá i příkladům použití vod jednotlivých tříd dle ČSN 75 7221, která uvádí, že 

mírně znečištěné vody jsou vhodné pro chov ryb. 
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Tabulka 14: Hodnoty hydrochemických parametrů vod naměřených Pod Lesem (vlastní zpracování) 

Pod Lesem 

2014 ZNK8,3 

(mmol.l-1) 

KNK4,5 

(mmol.l-1) 

CHSKMn 

(mg.l-1) 

CHSKCr 

(mg.l-1) 

BSK5 

(mg.l-1) 

PO4
3- 

(mg.l-1) 

SO4
2- 

(mg.l-1) 

Cl- 

(mg.l-1) 

NO2
- 

(mg.l-1) 

10.4. 0.05 0.63 7.59 13.92 2.75 0.05 11.20 6.80 0.01 

15.5. 2.40 0.69 8.92 40.81 3.32 0.03 58.26 0.10 0.05 

19.6. 1.61 1.11 13.93 47.73 3.22 0.04 42.30 3.00 0.01 

31.7. 1.54 0.66 8.64 53.35 2.78 0.03 1.69 3.40 0.00 

15.8. 1.78 0.82 52.18 45.27 2.89 0.02 14.42 3.01 0.01 

8.9. 2.28 0.76 12.05 21.34 2.60 0.09 22.06 2.30 0.20 

12.10 1.81 0.76 9.87 30.05 1.97 0.06 40.87 24.80 0.09 

Průměr 1.64 0.78 16.17 36.07 2.79 0.05 27.26 6.20 0.05 

 NO3
- 

(mg.l-1) 

NH4
+ 

(mg.l-1) 

SiO3
2- 

(mg.l-1) 

Z 

(mg.l-1) 

NL105 

(mg.l-1) 

RL105 

(mg.l-1) 

Ca+Mg 

(mg.l-1) 

Ca 

(mg.l-1) 

Mg 

(mg.l-1) 

10.4. 1.60 0.68 1.82 3.98 238.00 145.00 0.24 16.4 8.00 

15.5. 0.30 1.14 1.14 10.80 196.00 97.00 0.26 15.5 10.80 

19.6. 0.60 1.28 12.29 44.01 246.00 120.00 0.25 18.0 7.60 

31.7. 1.90 2.54 12.08 43.44 296.00 218.00 0.24 13.9 10.50 

15.8. 0.80 1.82 12.05 42.81 150.00 184.00 0.21 12.0 8.40 

8.9. 2.90 2.41 11.58 14.76 252.00 207.00 0.29 24.4 5.50 

12.10. 1.70 1.61 11.98 23.19 208.00 229.00 0.37 21.1 16.10 

Průměr 1.40 1.64 8.99 26.14 226.57 171.00 0.27 15.9 9.60 

 

 Lokalita Pod lesem podle prací jiných autorů (např. Pierzchala 2011) ztrácí svoji 

krajinotvornou hodnotu. V dříve zmíňených pracích vykazovala dobré hodnoty všech 

hydrochemických parametrů a také velkou druhovou rozmanitost. Nyní nádrž poukazuje 

na velmi zvýšené organické znečištění (viz. tab. č. 14). Velký je zde především obsah 

nerozpuštěných látek a hodnoty zákalu jsou opravdu vysoké. Na poklesové kotlině Pod 

lesem během roku značně kolísá hladina vody. 
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Tabulka 15: Hodnoty hydrochemických parametrů naměřených vod na Skučáku (vlastní zpracování) 

Skučák 

2014 ZNK8,3 

(mmol.l-1) 

KNK4,5 

(mmol.l-1) 

CHSKMn 

(mg.l-1) 

CHSKCr 

(mg.l-1) 

BSK5 

(mg.l-1) 

PO4
3- 

(mg.l-1) 

SO4
2- 

(mg.l-1) 

Cl- 

(mg.l-1) 

NO2
- 

(mg.l-1) 

10.4. 0.20 5.30 8.03 25.42 1.03 0.02 17.38 15.26 0.01 

15.5. 0.16 1.86 8.36 31.75 1.12 0.16 48.87 14.50 0.05 

19.6. 1.28 1.73 8.84 31.48 8.65 0.13 32.78 15.60 0.00 

31.7. 1.35 1.66 8.97 45.14 3.98 0.09 2.97 16.20 0.01 

15.8. 1.72 1.12 8.12 38.13 6.55 0.08 14.53 15.83 0.01 

8.9. 1.86 1.76 9.57 18.62 4.94 0.05 46.62 18.00 0.14 

12.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Průměr 1.10 2.24 8.65 31.76 4.38 0.09 27.19 15.90 0.02 

 ZNK8,3 

(mmol.l-1) 

KNK4,5 

(mmol.l-1) 

CHSKMn 

(mg.l-1) 

CHSKCr 

(mg.l-1) 

BSK5 

(mg.l-1) 

PO4
3- 

(mg.l-1) 

SO4
2- 

(mg.l-1) 

Cl- 

(mg.l-1) 

NO2
- 

(mg.l-1) 

10.4. 0.30 2.04 3.05 11.29 248.00 140.00 0.67 19.20 50.40 

15.5. 0.30 1.11 1.27 12.24 35.00 157.00 0.79 20.90 58.80 

19.6. 0.20 0.84 2.28 9.24 29.50 124.00 0.39 19.40 20.10 

31.7. 0.50 2.01 5.47 16.69 24.00 120.00 0.43 18.20 25.00 

15.8. 0.30 1.48 13.56 13.56 113.00 119.00 0.41 17.50 23.20 

8.9. 0.90 3.06 6.95 15.08 12.00 240.00 0.43 19.10 24.40 

12.10. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 00.00 

Průměr 0.42 1.76 4.65 13.02 76.92 150.00 0.524 19.10 33.70 

 

 Referenčí plocha, přírodní rezervace Skučák se také nejeví jako příliš čistá voda. V 

tabulce č. 15 můžeme vyčíst opět zvýšené hodnoty BSK a CHSK, které poukazují na 

organické znečištění. Je zde také velký podíl obsahu amonného dusíku. Zvýšené hodnoty 

jsou také u nerozpuštěných látek a tím se zvyšuje i zákal celé nádrže. Na této lokalitě jsou 

různě kolísavé hodnoty jednotlivých hydrochemických parametrů, což může být 

způsobenou značnou variabilitou a rozlouhou celého prostory. Na rybníku Skučák 

nalezneme několik druhů prostředí, ať již od zcela nové rekultivavené mokřadní plochy po 

ostrůvky či zarostlá rákosovitá území.  
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Tabulka 16: Průměrné hodnoty hydrochemických parametrů na všech lokalitách (vlastní zpracování) 

 ZNK8,3 

(mmol.l-1) 

KNK4,5 

(mmol.l-1) 

CHSKMn 

(mg.l-1) 

CHSKCr 

(mg.l-1) 

BSK5 

(mg.l-1) 

PO4
3- 

(mg.l-1) 

SO4
2- 

(mg.l-1) 

Cl- 

(mg.l-1) 

NO2
- 

(mg.l-1) 

A 0.68 4.23 5.43 12.28 4.06 0.05 47.16 27.31 0.01 

B 0.90 4.68 2.54 8.73 4.42 0.05 69.52 86.18 0.00 

C 1.47 2.04 66.52 34.56 1.39 0.41 30.95 9.58 0.04 

D 0.84 3.21 8.34 23.06 3.61 0.08 55.67 40.15 0.02 

E 1.95 4.75 2.86 9.60 2.01 0.04 68.93 46.84 0.00 

F 9.21 5.09 8.74 21.37 4.43 0.10 68.16 38.64 0.23 

G 0.75 3.33 6.65 16.34 3.10 0.03 65.50 25.51 0.03 

H 1.64 0.78 16.17 36.07 2.79 0.05 27.26 6.20 0.05 

CH 1.10 2.24 8.65 31.76 4.38 0.09 27.19 15.90 0.02 

 NO3
- 

(mg.l-1) 

NH4
+ 

(mg.l-1) 

SiO3
2- 

(mg.l-1) 

Z 

(mg.l-1) 

NL105 

(mg.l-1) 

RL105 

(mg.l-1) 

Ca+Mg 

(mg.l-1) 

Ca 

(mg.l-1) 

Mg 

(mg.l-1) 

A 0.49 1.29 3.15 6.61 117.39 4.61 0.46 23.40 24.80 

B 0.49 1.21 3.01 4.00 298.79 682.33 0.62 23.90 37.40 

C 1.28 1.62 7.28 4.69 133.03 241.33 0.45 23.40 22.20 

D 0.35 1.21 2.82 3.73 169.93 702.29 0.78 31.50 48.20 

E 8.71 2.04 3.11 4.91 510.04 1465.76 1.59 68.10 89.20 

F 0.70 1.30 5.29 6.63 192.29 547.86 0.83 24.70 58.00 

G 0.89 1.55 2.68 6.50 128.75 541.43 0.74 45.50 32.20 

H 1.40 1.64 8.99 26.14 226.57 171.00 0.27 15.90 09.60 

CH 0.42 1.76 4.65 13.02 76.92 150.00 0.52 19.10 33.70 

 

A - Velký Myškovec, B - Darkovské moře, C - U Skládky, D - U Cesty, E - Barbora, F - František, G - 

Bartošůvka, H - Pod Lesem, CH - Skučák 

 

 Z výše uvedené tabulky můžeme vyčíst, že na lokalitách U Skládky, Pod lesem a na 

Františku jsou vyšší hodnoty organického znečištění než na ostatních poklesových 

kotlinách. František společně s Barborou se zdají být, co se týká hydrochemických 

parametrů vod, dle jakosti povrchových vod, více znečištěny než ostatní. Barbora zejména 

ukazuje příliš velkou hodnotu nerozpuštěných látek (viz. tab. č. 16), která je 

pravděpodobně způsobena rekultivací, při které bylo použito příliš velké množství hlušiny 

na sanování břehů. Břehy mají také velký sklon a hlušina se vlivem gravitace sesunuje 

směrem dolů. To také způsobuje nízké osídlení mokřadní vegetace v pobřežním pásmu. 

Barbora má taktéž vysoké hodnoty dusíkatých sloučenin což může být způsobenu zejména 

nitrifikaci amonných dusičnanů, které mohou být zvýšeny. Pohledově nejčistší je 
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poklesová kotlina U Cesty. V této lokalitě je také vysoký podíl druhové diverzity a rodu 

Amphibia či Avis. Referenční plocha, přírodní rezervace Skučák se jeví podobně jako 

lokalita Velký Myškovec, kde jsou podobné hydrochemické vlastnosti. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 27: Minimální, maximální a průměrné hodnoty  ZNK8,3(mmol.l
-1

) a KNK4,5 (mmol.l
-1

)(vlastní 

zpracování) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 28: Minimální, maximální a průměrné hodnoty CHSKMn (mg.l
-1

) a CHSKCr (mg.l
-1

) (vlastní 

zpracování) 
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ZNK8,3 a KNK4.5 jsou při rozboru přírodních užitkových vod jedním ze základních údajů. 

Hodnotou KNK zjišťujeme celkovou alkalitu vod. Pokud se blíží tato hodnota k nule, 

znamená to, že pH těchto vod bude kolem 4,5 (obr. č. 27). Množství KNK odpovídá také 

obsahu hydrogenuhličitanů ve vodě a nepřímo informuje o množstí rozpuštěného vápníku 

a hořčíku. ZNK naopak určuje celkovou aciditu vod. Jak můžeme vidět na obrázcích, 

acidita vod se pohybuje kolem 1 mg.l
-1

 což odpovídá běžným povrchovým vodám. U 

celkové alkality lokalit je patrná různorodost od 1 až po 5 mg.l
-1

.   

 CHSK znamená oxidaci organických látek dichromanem manganistým či 

draselným a poukazuje na obsah organických látek ve vodách. Metoda CHSKMn je pomalu 

nahrazována metodou CHSKCr, jelikož druhá z metod lépe vystihuje celé organické 

znečištění jak rozložitelných látek tak i nerozložitelných. CHSKCr bývá ve většinou vyšší 

než CHSKMn. Z obrázků č. 28 můžeme vyčíst, že metoda s manganistanem draselným 

poukazuje na zvýšení organických látek především na lokalitě Pod lesem, ostatní 

poklesové kotliny nemají příliš vysoké hodnoty.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 29: Minimální, maximální a průměrné hodnoty BSK5 (mg.l
-1

) a PO4
3- 

(mg.
 
l
-1

) (vlastní zpracování) 
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 Hodnoty biochemické spotřeby kyslíku nám napovídájí jaké je organické znečištění 

vod. Jde vlastně o hmotností koncentraci rozpuštěného kyslíku spotřebovaného za 

stanovených podmínek oxidací organických látek. Jde o základní ukazatel jakosti 

povrchových vod. Lokalita František a Skučák mají dle obrázku č. 29 vysoký rozptyl 

biochemické spotřeby kyslíku, avšak průměrné hodnoty jsou stále do limitu 6 mg.l
-1

.  

  Ortohofosforečnany jsou nejčastější forma výskytu fosforu ve vodách a v 

poklesových kotlinách jsou ve velmi malých koncentracích. Vyjimkou jsou pouze lokality 

U skládky a U cesty. Může to být způsobeno zvýšeným podílem rozkladu sinic a řas (na 

lokalitě František) a vodních makrofyt (na lokalitě U cesty), které se vyskytují ve velkém 

množství. Sloučeniny fosforu ovšem nejsou toxické a také jsou velice důležité pro nižší i 

vyšší rostliny.  

 Sírany ve vodách vznikají především při oxidaci sulfidických rud, proto se 

vyskytují hlavně v důlních vodách. Při oxických a anoxických podmínkách bývají ve 

vodách stabilní. Spolu s hydrogenuhličitany a chloridy patří mezi hlavní anionty přírodních 

vod a nejsou hygienicky závadné. Na poklesech Velký Myškovec, Barbora, Bartošůvka a 

František jsou jen mírně zvýšeny než u ostatních lokalit, kde je většinou obsah síranů 

průměrný.  

 Chloridy se objevují zejména v mineralizovaných vodách. Dle obrázku č. 30 mají 

značné rozpětí  hodnot, především poklesové kotliny Velký Myškovec a Darkovské moře.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 30: Minimální, maximální a průměrné hodnoty SO4
2-

 (mg.
 
l
-1

) a Cl
- 
(mg.

 
l
-1

) (vlastní zpracování) 
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 Sloučeniny dusíku jsou nejdůležitější makrobiogenní nutrienty nezbytné pro rozvoj 

mikroorganismů. NO2 vzniká ve vodách pouze biochemickou oxidací NH4 (nitrifikací) 

nebo biochemickou redukcí dusičnanů. V neovlivněných povrchových vodách by 

prakticky neměly být přítomny. Jejich hodnota je zvýšena pouze na lokalitě František. 

 NO3 vzniká ve vodách sekundárně a to při nitrifikaci amoniakálního dusíku. 

Většinou je ho více v zimě, jelikož v zimě je čerpán rostlinami. Hodnota je vyšší pouze na 

poklesu Barbora (viz. obr. č. 31).  

 NH4 vzniká ve vodách jen díky rozkladu živočišného a rostlinného původu v 

povrchových vodách se pohybují okolo 1 mg.l
-1

. Jak můžeme vidět na obrázku č. 32 

hodnota amoniakálního dusíku je zvýšena na každé z lokalit, zejména na Barboře.  

 Sloučeniny křemíku jsou přítomny v každé povrchové vodě, avšak běžně se ve 

vodách nestanovují, jelikož jsou hygienicky nezávadné. Běžná koncentrace je okolo 7 

mg.l
-1

. Zvýšené hodnoty na lokalitách U skládky, Skučáku a Pod lesem mohou poukazovat 

na zvýšený podíl obsahu rozsivek ve vodách. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Obrázek 31: Minimální, maximální a průměrné hodnoty NO2
-
 (mg.l

 -1
) a NO

3- 
(mg.l

 -1
) (vlastní zpracování) 

 

 

 



Funkce mokřadní a vodní vegetace v těžební krajině Horního Slezska 

 

75 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 32: Minimální, maximální a průměrné hodnoty NH4 (mg.
 
l
-1

) a SiO3
2-

 (mg.l
-1

) (vlastní zrpacování) 

 Zákal, neboli průhlednost, je ve vodách způsoben zejména obsahem nerozpustných 

a látek organického či anorganického původu. Zákal je značný především na lokalitě Pod 

lesem. 

 Nerozpuštěné látky společně s rozpuštěnými látkami jsou důležitým ukazatelem 

jakosti vod. NL jsou zvýšeny hlavně na lokalitě Barbora (viz. obr. č. 33), což může být 

způsobeno sesuvem a výluhem hlušiny, která se nachází na sanovaných březích, 

rozpuštěné látky jsou také nejvyšší právě na této lokalitě.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 33: Minimální, maximální a průměrné hodnoty Z (mg.l
-1

) a NL (mg.l
-1

) (vlastní zpracování) 
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 Ca a Mg se do vody dostává především rozkladem hlinitokřemičitanu vápenatého a 

hořečnatého. V povrchových vodách se pohybují v desítkách mg.l
-1

 (viz. obr. č. 34), čemuž 

odpovídají i monitorované lokality. Na všech poklesech je dle výsledků obsahu těchto 

dvou prvků možné zařadit do třídy tvrdosti I, tedy měkkých vod. Mg je většinou ve vodách 

méně zastoupen než Ca, protože ten je využíván hlavně rostlinami. Opačně je to pouze u 

slanějších vod (obr. č. 35).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 34: Minimální, maximální a průměrné hodnoty RL (mg.l
-1

) a Ca + Mg (mmol.l
-1

) (vlastní 

zpracování) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Obrázek 35: Minimální, maximální a průměrné hodnoty Ca (mg.l
-1

)  a Mg (mg.l
-1

) (vlastní zpracování) 
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Tabulka 17: Shannon Wienerův index diversity a ekvitabilita jednotlivých lokalit (vlastní výsledky) 

Vodní druhy rostlin 

 Shannon Wienerův index - H Ekvitabilita - E 

Velký Myškovec 2.41 0.90 

Darkovské moře 2.09 0.78 

U Skládky 2.29 0.94 

U Cesty 2.18 0.82 

Barbora 2.02 0.95 

František 1.78 0.93 

Bartošůvka 2.14 0.96 

Pod Lesem 2.09 0.97 

Skučák 2.73 0.85 

Mokřadní druhy rostlin 

 Shannon Wienerův index - H Ekvitabilita - E 

Velký Myškovec 2.95 0.98 

Darkovské moře 2.54 0.97 

U Skládky 2.78 0.98 

U Cesty 3.06 0.99 

Barbora 2.67 0.96 

František 2.45 0.98 

Bartošůvka 2.92 0.98 

Pod Lesem 2.41 0.96 

Skučák 2.99 0.93 

 

 Hodnota indexů diverzity (viz tab. č. 17) je závislá na celkovém počtu druhů a na 

jejich četnosti. Čím vyšší je index diverzity H, tím větší počet druhů má fytocenóza. Tím je 

také větší celkový počet jedinců rozložen na více druhů. Když všichni jedinci patří 

stejnému druhu, hodnota se blíží k 0, pokud jedinci patří k jinému druhu, hodnota se blíží k 

číslu 4. Hodnota indexu tedy závisí na druhovém bohatství i vyrovnanosti (tzv. 

ekvitabilitě), s jakou jsou jedinci rozloženi mezi druhy. H tedy pro dané druhové bohatství 

roste s rostoucí vyrovnaností a pro danou vyrovnanost s rostoucím druhovým bohatstvím. 

Je třeba upozornit, že druhově bohatší, ale nevyrovnané společenstvo, může mít index 

diverzity nižší než společenstvo druhově chudší, ale dobře vyrovnané.  
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 Hodnoty ekvitability, tedy vyrovnanosti společenstva se pohybují od 0 až po 1. 

Hodnoty, které dosahují 1, jsou úplně vyrovnané, druhy jsou zde většinou stejně početné 

(Zaoralová 2012). Ekvitabilita vyjadřuje míru rovnoměrného zastoupení jednotlivých 

druhů v dané biocenóze.  

  Jak je patrné z tabulky č. 17, nejvyšší Shannon Winerův index diverzity vodních 

druhů má přírodní rezervace Skučák a nejmenší lokalita František. PR Skučák má mnoho 

různých druhů rostlin, jelikož se jedná o rozsáhlou lokalitu s mnoha odlišnými 

podmínkami. Lokalita František je svými přírodními podmínkami monotónní a nemá příliš 

pozitivní hodnoty hydrochemických prvků ve vodách, a proto zde není taková druhová 

diverzita. Nejvyšší ekvitabilitu mezi vodními rostlinami dosahuje Darkov, naopak 

nejmenší poklesová kotlina Pod lesem. Zde je také nejmenší index druhové diverzity 

mokřadního společenstva. Nejvyšší je na lokalite U Cesty, která má i vysoký počet druhů, 

které se zde vyskytují. Mezi mokřadními druhy s nejvyšší ekvitabilitou patří také lokalita u 

Cesty naopak s nejnižší lokalita Skučák. U všech monitorovaných ploch je číslo ekvitabiliti 

poměrně vysoké a ukazuje, že se jedná o společenstva početně vyrovnaná.  

 

Tabulka 18: Průměrné Ellenbergovy indikační hodnoty (vlastní výsledky) 

 Vodní vegetace Mokřadní vegetace 

EIH S T K V P N S T K V P N 

A 6.8 5.7 3.9 9.5 6.5 6.2 6.3 5.4 3.9 6.0 5.7 7.0 

B 6.9 5.8 4.1 9.6 6.6 6.1 6.8 5.5 3.9 6.2 5.9 5.7 

C 6.8 5.8 3.4 8.2 6.0 5.9 6.5 5.3 3.9 6.1 5.8 5.8 

D 6.9 5.7 3.9 9.4 6.5 6.1 6.9 5.7 4.3 6.2 6.5 5.6 

E 6.5 5.8 4.0 9.3 6.6 6.0 7.0 5.6 4.1 5.5 6.7 5.6 

F 6.8 5.5 3.5 8.8 6.5 6.6 7.0 5.9 3.8 6.1 7.1 6.1 

G 7.0 6.0 3.4 8.3 5.7 6.0 6.9 5.5 4.0 6.3 6.3 5.3 

H 7.0 5.5 3.5 8.5 6.2 6.5 6.3 5.5 4.2 6.5 6.0 5.5 

CH 6.9 5.6 3.9 9.7 6.4 6.0 6.5 5.4 4.3 7.0 6.2 5.9 

 

A - Velký Myškovec, B - Darkovské moře, C - U Skládky, D - U Cesty, E - Barbora, F - František, G - 

Bartošůvka, H - Pod Lesem, CH - Skučák 
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 Čísla Ellenbergových hodnot znázorňují závislost dřevin a bylin na: L - světlo, T - 

teplo, K - kontinentalita, F - vlhkost, R - půdní reakce, N- půdní dusík 

Světlo: 0 - indiferentní, 1 - důsledně plně sciofytní, 2 - mezi 1 a 3, 3 - sciofyt, 4 - mezi 3 a 

5, 5 - hemisciofyt, 6 mezi 5 a 7, 7 - hemiheliofyt, 8 - mezi 7 a 9, 9 - heliofyt 

Teplota: 0 - indiferentsní, 1 - pouze v mrazivých polohách, 2 - mezi 1 a 3, 3 - převážně v 

chladných polohách,   4 - mezi 3 a 5, 5 - intermediální stanoviště,  6 - mezi 5 a 7, 7 - 

většinou teplá stanoviště, 8 - mezi 7 a 9, 9 - pouze velmi teplá stanoviště  

Kontinentalita: 0 - indiferentní, 1 - euoceanický, 2 - oceanický, 3 - mezi 2 a 4, 4 - 

suboceanický, 5 - intermediánní, 6 - subkontinentální, 7 - mezi 6 a 8, 8 - kontinentální, 9 - 

eukontinentální 

Vhlkost: 0 - indiferentní, 1 - extrémně suchá, 2 - mezi 1 a 3, 3 - suché půdy, 4 - mezi 3 a 5, 

5 - čerstvé půdy, 6 - mezi 5 a 7, 7 - vlhké půdy, 8 - mezi 7 a 9, 9 - mokré půdy, 10 - 

pravidelně zaplavované půdy, 11 - vodní rostliny, 12 - podvodní rostliny 

Půdní reakce: 0 - indiferentní, 1 - velmi kyselá, 2 - mezi 1 a 3, 3 - kyselé půdy, 4 - mezi 3 a 

5, 5 - slabě kyselé půdy, 6 - mezi 5 a 7, 7 - neutrální půdy, 8 - mezi 7 a 9, 9 - neutrální, 

bazické půdy 

Půdní dusík: 0 - indiferentní, 1 - velmi chudá, 2 - mezi 1 a 3, 3 - chudé půdy, 4 - mezi 3 a 

5, 5 - středně bohaté půdy, 6 - mezi 5 a 7, 7 - bohaté půdy, 8 -  indikátor dusíku, 9 - velmi 

bohatá 

 Z tabulky č. 18 je zřejmé, že rostliny vyskytující se na všech lokalitách jsou 

zejména hemiheliofyta nacházející se v intermediální a teplé oblasti oceánské nebo 

suboceánické, na vlhkých, mokrých a pravidelně zaplavovaných územích s kyselou až 

neutrální půdou středně bohatou až bohatou na živiny.  

 

 

 



Funkce mokřadní a vodní vegetace v těžební krajině Horního Slezska 

 

80 

 

-1.0 1.5

-1
.0

1
.0 Alisma p

Butomus

Callitri

Caltha

Carex ri

Ceratoph

Eleochar

Eleochar

Elodea

Glyceria

Hottonia Hydrocho

Impatien

Iris pse

Lemna

Lemna tr

Lythrum

Myriophy

Najas

Najas mi

Nuphar 

Nymphaea

Persicar
Persicar Persicar

Persicar Phalaris

Phragmit

Potamoge

Potamoge
Potamoge

Potamoge

Potamoge

Potamoge
Sagittar

Schoenop

Spargani

Spirodel

Typha an

Typha la

Utricula

1

2

3

4

5

6
7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 36: PCA analýza hlavních komponent, variabilita druhů a její vztažitelnost na jednotlivé poklesové 

kotliny dle hydrochemických parametrů vod (vlastní výsledky) 

Vysvětlivky: Persicar – Persicaria minor, Nuphar – Nuphar lutea, Persicar – Persicaria maculosa, 

Persicar – Persicaria hydropiper, Callitri – Callitriche palustris, Impatien – Impatiens noli tangere, Najas - 

Najas marina, Schoenoplectus lacustris, Potamoge - Potamogeton acutifolius, Potamoge - Potamogeton 

lucens, Caltha – Caltha palustris, Hottonia palustris, Spirodel – Spirodela polyrhiza, Hydrocho - 

Hydrochoris morsus - ranae , Sagittar – Sagittaria sagittifolia, Elodea – Elodea canadensis, Lemna tr – 

Lemna trisulca, Potamogeton - Potamogeton crispus, Potamogeton - Potamogeton natans, Alisma p – Alisma 

plantago aquatica, Carex ri – Carex riparia, Glyceria – Glyceria maxima, Butomus – Butomus umbellatus, 

Typha an – Typha angustifolia, Eleochar  - Eleocharis palustris, Spargani – Sparganium erectum, Typha la – 

Typha latifolia, Lythrum – Lythrum salicaria, Phalaris – Phalaris arundinacea, Lemna – Lemna minor, 

Persicar - Persicaria amphibia, Phragmit – Phragmites australis, Ceratoph – Ceratophyllum demersum, 

Nymphaea – Nymphaea alba, Eleochar – Eleocharis acicularis, Najas mi – Najas minor, Potamoge - , Iris 

pse – Iris pseudocaris, Utricula – Utricularia vulgarit, Myriophy – Myriophyllum spicatum 

1 - Velký Myškovec, 2 - Darkovské moře, 3 - U Skládky, 4 - U Cesty, 5 - Barbora, 6 - František, 7 - 

Bartošůvka, 8 - Pod lesem, 9 - Skučák 
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Obrázek 37: PCA analýza hlavních komponent, variabilita druhů a její vztažitelnost na hydrochemické 

parametry vod poklesových kotlin (vlastní výsledky) 

 

 PCA analýza vytváří nové složení proměnných tak, že maximalizuje rozdíl mezi 

vzorky podél jejich os. Vztahy mezi jednotlivými vzorky pak můžeme hodnotit podle 

jejich umístění v nově definovaném prostoru. Druhy a hydrochemické parametry vod jsou 

zobrazeny jako šipky ve směru, v jakých vrůstá jejich abundance a jako body pak 

označujeme plochy, které jsou pro ně optimální. Šipky, které míří stejným směrem, 

odpovídají druhům či parametrům, pro které je předpovězena velká pozitivní korelace, 

šipky ukazující do opačných směrů patří druhům či parametrům s velkou negativní 

korealcí. Z grafu můžeme vyčíst, díky variabilitě rozptylu, získat informaci o tom, jak se 

jednotlivé druhy vyrovnávají s jednotlivými hydrochemickými parametry vod poklesových 

kotlin a které prostředí je pro ně optimální. Objekty nacházející se blízko sebe, jsou si 

podobné a vyhovují jim většinou stejné podmínky. Z rozmístění druhů můžeme usoudit, 
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které prostředí je pro ně optimální. Rozdíly mezi výskytem určitých druhů však nebyly 

příliš významné. Všechny druhy ukázaly podobnou ekologickou valenci.  

 Když jsou data nezávislá, pak jsou druhy rozprostřeny rovnoměrně podél všech 

originálních os. Druhy v segmentu 3 (obr. č. 36) pozitivně korelují s lokalitou Skučák. 

Vzdálenost mezi jednotlivými druhy poukazue na podobnost nároků na určité prostředí. 

 Z obrázku č. 37 můžeme vyčíst, že lokalita Velký Myškovec a Skučák pozitivně 

nekorelují s žádným hydrochemickým parametrem vod a vzájemně si jsou také podobné. 

Největší rozptyl vykazuje konduktivita a zákal. 
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10.   DISKUZE 

Geodiverzita těžební krajiny je často zvýšená ve srovnání s okolní krajinou i ve 

srovnání se stavem před zahájením těžby. Přírodní vývoj ovládaný procesem biotické 

sukcese, který nastupuje po skončení těžby, dokáže osídlit i extrémní antropogenní 

stanoviště a vytvořit na nich přírodovědně zajímavé a ekologicky cenné ekosystémy 

(Lipský 2010).  

Poklesové kotliny se dnes stávají velice významnými krajinotvornými prvky, které 

plní významnou funkci díky jejich přirozenému vývoji břehových porostů. Nově vzniklé 

biotopy stojatých vod, vytvořené zásahem člověka, nejsou sice rovnocennou náhražkou 

vodních a mokřadních biotopů vznikajících přirozenými procesy, obecně lze u nich 

očekávat nižší diverzitu mikrobiotopů a tím tedy i nižší druhovou diverzitu fauny i flóry. I 

přes to mohou sloužit jako refugia pro organismy, jež člověk vytlačil z jejich původních 

stanovišť. Druhové spektrum těchto společenstev by mělo být hlavním kritériem 

ekologické hodnoty lokalit, tvrdí Heteša et al. (2012). Jak je ale patrné z výsledku 

fytocenologických snímků a vodních transektů, poklesové kotliny jsou naopak na 

druhovou diverzitu velice bohaté. Některé jsou srovnatelné s PR Skučák, kde bylo zjištěno 

nejvíce druhů jak už vodního, tak mokřadního společenstva. To připisuji zejména velké 

variabilitě prostředí, produktivitě a rozloze rybníku. PR Skučák má několik rekultivaných 

částí, naopak některé částí nádrže zůstaly nedotčeny a probíhá na nich přirozená sukcese. 

Můžeme zde nalézt luční komplexy, nově vybudovanou tůň, starší tůň, rybník, přívodní 

kanál, olšiny, rákosiny, ostrovy i břehové porosty. Ward & Tockner (2001) také tvrdí, že 

biotopy drobných stojatých vod výrazně zvyšují celkovou heterogenitu aluviálního 

prostředí. Důležitou roli přitom hrají jednak různorodé stanovištní podmínky, které tyto 

biotopy představují, jednak sukcesní změny, které jsou s vývojem těcho biotopů spojeny. 

Velké druhové zastoupení má také lokalita U Cesty, která není svou rozlohou zdaleka tak 

velká. Vykazuje ovšem značné množství vodní a mokřadní vegetace a čistou vodu bez 

většího zákalu. Tato poklesová kotlina je bohatá na zastoupení rodů Amphibia či Aves. 

Nejméně vodních a mokřadních druhů rostlin vykazují lokality František a Barbora, 

hydrochemické parametry vod jsou taktéž v některých připadech na těchto lokalitách 

značně nadlimitní.  
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Krajiny degradované těžební činností se staly útočištěm řady rostlinných a 

živočišných druhů vypuzených z intenzivně využívané zemědělské a průmyslové krajiny. 

Je zajímavé a důležité sledovat, jak se tato stanoviště vyvíjejí a jak funguje nově 

strukturovaný systém v těžební a posttěžební krajině. Ve srovnání s běžnou zemědělskou 

krajinou se mnohdy vyznačuje pestřejší a „zelenější“ strukturou i vyšší biodiverzitou. 

Neměly by se tedy sčítat jenom ztráty, ale také případné zisky vyplývající ze změn 

způsobených těžební činností. (Lipský 2010). 

Cílem fyzikálně-chemického hodnocení kvality vody je stanovit míru přítomnosti 

sledovaných vybraných látek v toku pro určitou lokalitu a daný časový okamžik (Pitter 

1999). Jedná se o přesné zhodnocení míry znečištění vybranými polutanty pro konkrétní 

místo a čas, doplněné o hodnocení základních fyzikálních parametrů. Výhodou je vcelku 

objektivní posouzení míry zátěže toku vybranými ukazateli jakosti vody, možnost 

kvantitativního hodnocení získaných výsledků a z toho vyplývající možnost srovnání jak 

časového vývoje znečištění určitou látkou v daném profilu, tak hodnocení šíření této látky 

v rámci toku či srovnání mezi více oblastmi. Z dat, získaných laboratorními rozbory, je 

možno získat informace o vztahu mezi imisní situací v nádržích a jednotlivými zdroji 

emisí. Fyzikálně-chemická hodnocení jsou nezastupitelná pro hodnocení vlastností 

například pitné a užitkové vody, hodnocení vlivu zdrojů znečištění a další hodnocení 

kvantitativního charakteru (Langhammer 2002). 

Je mnoho zdrojů, které mohou ovlivnit celkovou kvalitu vody např. půda, 

geomorfologie a geologie daného prostředí či vegetace. Vliv geologického podloží na 

jakost vod působí zejména při vyplavování anorganických látek z podložní horniny, jde o 

tzv. pozaďové znečištění, jelikož se tak děje nezávisle na činnosti člověka. Tyto procesy v 

přírodě probíhají přirozeně a jsou velmi pomalé. Zvýšená intenzita vyplavování živin může 

být následkem těžby, kdy je hornina poškozována vlivem člověka. 

Geomorfologické poměry jako výsledek působení endogenních a exogenních sil 

zaujímají v procesech vývoje kvality vody důležité místo, neboť nastavují podmínky, ve 

kterých veškeré další procesy probíhají. Jejich význam je největší u plošného znečištění 

vytvářeného především povrchovým smyvem, kde ovlivňují např. průběh a intenzitu 

erozních procesů. Řídícími faktory eroze jsou přitom zejména sklon a délka svahů, dále 

potom faktory ovlivňující intenzitu povrchového odtoku - srážky a další klimatické 
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podmínky, půdní poměry, vegetační kryt. Erozními smyvy společně se splachy jsou 

zatěžovány vodní toky a nádrže v celé řadě ukazatelů. Jedná se přitom jak o hledisko 

kvalitativní tak i kvantitativní - kromě koncentrací jednotlivých látek i o celkový objem 

unášených rozpuštěných a nerozpuštěných látek, které ovlivňují zanášení nádrží 

(Langhammer 2002). 

Jelikož většina ploch se hydrochemicky liší svými parametry, je třeba uvažovat o 

rekultivaci u každé lokality zvlášť. Je zapotřebí také snížit sklon břehů na lokalitách, kde je 

příliš velký. Eroduje na něm totiž materiál a neudrží se zde vysoký podíl pobřežní 

vegetace. Je nezbytné směřovat v první řadě k vysokému podílu mokřadních a vodních 

společenstev. Nutností ovšem je tyto lokality dlouhodobě sledovat, aby se mohla 

navrhnotu taková účinná opatření, které z těchto oblastí po těžbě dokáží udělat ekologicky 

cenné biotopy.  

 Biologické hodnocení kvality vody naproti tomu vychází z pozorování tzv. 

biomonitorů - organismů, jejichž výskyt odráží stav a změny kvality vody v toku (Lellák & 

Kubíček 1991). Vzhledem k vlastnostem sledovaných organismů se jedná o hodnocení 

komplexnější než v případě hodnocení fyzikálně-chemického. Díky mobilitě organismů se 

určitý stav nevztahuje jen na pozorovanou lokalitu, ale vždy na větší úsek. Zároveň 

hodnocení vždy odráží dlouhodobější stav kvality vody, neboť změny v zastoupení 

organismů probíhají v delším časovém horizontu než změny chemismu vody. 

(Langhammer 2002). Předpokládá se, že makrofyta mohou poukazovat na ekologický stav 

vody, v níž se vyskytují. Nevýhodou jejich využití jakožto ekologických indikátorů je málo 

informací o jejich vztahu k prostředí a jejich závislost na fyzikálních parametrech 

prostředí. Chemismus vody je makrofyty ovlivňován i tím, že se na jejich povrchu mohou 

sorbovat hydrofobní látky a rostliny si z vody odebírají živiny. Nepřítomnost makrofyt na 

určité lokalitě totiž nemusí znamenat, že je lokalita znečištěná. Druhové složení 

společenstva může rovněž záviset na teplotě vody, jejím proudění a dalších faktorech. Tyto 

faktory přitom mohou korelovat se stupněm znečištění. Vegetace se vyvíjí na antropogenní 

půdě imitující minerální půdy. Jako podpůrný důvod vzniku je možné uvažovat celkový 

nedostatek živin, zejména fosforu a dusíku, přítomností uhličitanů a dotací vody 

obohacené minerály (Trnková 2008). V těchto stanovištích je častá ostřice obecná (Carex 

nigra), která se překvapivě chová jako druh primární sukcese. Poměrně velká část 

mokřadních ploch není vegetačně dokonale zapojená, pravděpodobně v návaznosti na stále 
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chybějící či nedostatečnou vrstvu půdy. Tato stanoviště se objevují buď na volných 

plochách, nebo v epilitorálech některých vodních prvků a odpovídají biotopům Vegetace 

vlhkých narušovaných půd. Nejčastěji jsou zastoupeny druhy sítin, jako sítina ostrokvětá 

(Juncus acutiflorus) a sítina článkovaná (Juncus articulatus) někdy je doplňuje mochna 

husí (Potentilla anserina). Mezi nejčetnější rostlinné druhy patří rákos obecný (Phragmites 

australis), který se zde chová jako velice přizpůsobivý druh osidlující nejen okrajové mělčí 

i hluboké litorály stojatých vod, ale v terestrických formách také pěnovcové zpevněné 

povrchy, kde nemá konkurenci v ostatních druzích. V epilitorálech a na vlhkých 

narušovaných plochách nacházejících se v okolí vodních nádrží, ale také na nezapojených 

plochách s nevyvinutou půdou se četně uplatňují sítiny: sítina článkovaná (Juncus 

articulatus) a sítina ostrokvětá (Juncus acutiflorus) (Chytrý et al. 2010, Grulich 2011). 

Vegetační kryt vstupuje do procesu znečišťování povrchových vod dvojím 

způsobem – nepřímo, kdy ovlivňuje kvantitativní složku srážko-odtokového procesu – 

přímo, kdy dochází k vyplavování látek z vegetace povrchových vod. Nepřímý vliv 

vegetace zpočívá především v ovlivnění kvantitativní složky srážkoodtokového procesu, 

kdy prostřednictvím intercepce a spotřeby půdní vláhy vegetace ovlivňuje, jaká část z 

objemu srážkové vody se bude dále účastnit povrchového odtoku. Tím nepřímo reguluje 

množství vody, která dále přichází do styku se zdrojem kontaminace. Vegetační kryt 

významně ovlivňuje průběh erozních procesů vzhledem k tomu, že jednotlivé druhy rostlin 

jsou schopny zadržet rozdílné množství vody. Z toho vyplývá rozdílná míra odnosu látek z 

rozdílně využívaných území. Přímý vliv na kvalitu vody spočívá zejména ve vyplachování 

látek z odumřelých částí rostlin do povrchových vod, ke kterému dochází při srážkách. 

Vzhledem ke značné kyselosti vyplavovaného materiálu může způsobit závažné problémy 

zejména v případech, kdy recipientem jsou nádrže či drobné vodní toky. Dalším aspektem 

ovlivnění jakosti vody vegetačním krytem může být ovlivnění rovnováhy v přísunu živin, 

potřebných pro výstavbu rostlin, zejména dusíku a fosforu, které rostliny čerpají z půdy, 

ale i vodního prostředí. Porušení rovnováhy mezi spotřebou a dotací např. v důsledku 

odlesnění může vést k problémům s eutrofizací toku či nádrže (Langhammer 2002). 

Samočištění představuje soubor fyzikálních, chemických a biologických procesů, 

jimiž se voda zbavuje znečištění. V průběhu samočištění dochází zejména k odbourávání a 

mineralizaci organických látek přirozeného nebo antropogenního původu, obsažených ve 

vodě. Míra samočisticí schopnosti toku ukazuje na jeho celkový ekologický stav a je 
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odrazem přírodních faktorů, stejně jako míry ovlivnění krajiny člověkem. Vodní rostliny 

mají při samočištění velmi významnou roli. Ta spočívá především v produkci kyslíku 

fotosyntézou. Vyšší vodní rostliny zároveň působí i jako mechanické filtry, zachycující 

suspendované látky v toku, odebírají mineralizované látky, které poté akumulují ve svém 

těle (Tlapák et al. 1992). 

Všechny poklesové kotliny mají podobnou genezi a i přesto mají každá jiné 

hydrochemické parametry. Jedním z hydrochemických parametrů, který je nadlimitní je 

konduktivita vody, která poukazuje na zvýšený obsah soli ve vodách. Např Pierzchala 

(2012), Kašovská (2012) uvádí, že jednou z hlavních příčin slanosti vody v těchto nádržích 

je použití hlušiny po tvarování břehů. Salinita je způsobená zejména vysokou koncentrací 

SO4
2-,

 což nepřímo ukazuje na proces vyluhování hlušiny. Použití hlušinového substrátu 

totiž způsobuje uvolňování síranů do vod. Břehy, které jsou pokryty hlušinou, většinou 

osídlují ruderální druhy rostlinných společenstev, naopak vodní a mokřadní vegetace 

preferují břehy bez hlušinového násypu. Bylo prokázáno, že pokrytí břehu hlušinou může 

způsobit vznik ruderálních rostlinných společenstev.  

Většina poklesových kotlin má tedy zvýšenou hodnotu salinity, která může být 

zjišťována prostřednictvím již zmiňované naměřené konduktivity. Stanoviště, které mají 

vyšší hodnoty, jsou většinou sanovány právě větším množstvím hlušiny. Z hlušiny se může 

následně vyluhovat mnoho látek, které mohou vody znečistit. Naopak menší hodnoty 

mohou být způsobeny například průtočností některých poklesových kotlin a tedy mísením 

vod. Vysokou salinitu mají především nádrže, které jsou neprůtočné a sanovány právě 

hlušinou. Jedná se o poklesové kotliny Barbora, František a U Cesty. 

 Některé vodní druhy se nacházejí v oblastech se zvýšenou hodnotou salinity bez 

jakéhokoliv znaku poškození. Na lokalitách s vyšší salinitou se především vyskytují Typha 

latifolia a Phragmites australis. Tyto dva druhy jsou prokazatelně tolerantními druhy, 

které snášejí vyšší obsah soli ve vodách a mají velkou ekologickou valenci (Jesus et al. 

2014). Na některých lokalitách, kde byla nižší konduktivita, byl ovšem také výskyt T. 

latifolia a P. australis značný. Díky jejich vysoké frekvenci výskytu mohlo dojít k 

neutralizaci salinity vod. To by mohla potvrdit zkouška kořenového systému na různé 

znečištění vody a jejich sorpce určitých znečišťujících látek. Domněnku podporují i práce 

mnoha zahraničních autorů, kteří ve svých pracích uvádějí, že tyto druhy slouží jako 
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kořenové čistírny a účinnost biologických čistíren, kde se tyto druhy používají. Pokud jsou 

kořeny rostlin dostatečně dlouhé, mohou dosahovat podzemní vody a snesou tak slanost 

(např. Salem et al. 2014, Eger et al. 1994, Sheoran et al. 2006). 

Ceratophyllum demersum a Myriophylum spicatum se ukazují jako druhy s 

vysokou ekologickou válencí. Někteří autoři (Podbielkowski & Tomaszewicz 1982) 

poukazují také na to, že tyto druhy jsou velice odolné díky salinitě vod. Jsou to také druhy 

expanzivní, které nekoření a mohou vytlačovat ostatní druhy. Zdůrazňují, že i Najas 

marina je druhem, který vykazuje vysokou odolnost vůči salinitě. Tyto druhy se v 

poklesových kotlinách vyskytují také ve vyšší početnosti. 

Rákosiny hrají dle mého názoru důležitou roli, jelikož mají pozitivní vliv na kvalitu 

vody a podílejí se na vytváření útočišť pro celou řadu živočišných druhů včetně vodních 

ptáků. To ve své práci tvrdí také Stalmachová et al. (2003).  

 Salvato et. al. (2013) tvrdí, že Phragmites australis podporuje denitrifikaci a 

odstraňuje z vody dusík a má velký význam při výběru vhodných druhů rostlin pro čištění 

vod. Proces čištění vod rostlinami je nejintenzivnější na povrchu těles, které jsou ponořené 

do vody. Jak již ve své práci zmiňuje Thullen (2004), samočištění vod je dlouhodobý 

proces na kterém se podílí mnoho faktorů. Za nejdůležitější ovšem požaduje výskyt 

mokřadního a vodního rostlinného společenstva. 

 Husák a Květ (1998) uvádějí, že rostliny vhodné do umělých mokřadů pro čištění a 

dočišťování odpadních vod jsou zejména Phragmites australis, Glyceria maxima, Phalaris 

arundinacea, Schoenoplectus sp., Typha latifolia, Typha angustifolia, Sparganium 

erectum, Lemna minor, Spirodela polyrrhiza, Elodea canadensis. Všechny tyto druhy se 

nacházejí také v monitorovaných poklesových kotlinách. 

 Bioindikátor, tedy přítomnost konkrétní rostliny na lokalitě nám dává informaci, 

jaké jsou podmínky, které rostlině umožňují přežívat v takovém prostředí. Využitím tohoto 

rostlinného ukazatele, fytoindikace, nám rostliny poskytnou informaci o přírodních 

podmínkách dané lokality. Hodnoty Ellenbergových indikátorů nám také dávají informaci 

o kvalitativním vztahu mezi výskytem rostlin a jeho přirozeným prostředím a to tím, že 

zdůrazňují několik složek tohoto prostředí. Enrst (2003) ovšem tvrdí, že kvantitativní 

analýza těchto vztahů vyžaduje experimentální testování. Bioindikace podle něj musí 
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zvážit hlavně ekologickou diferenciaci a výběr resistentních ekotypů jako dlouhodobý 

proces. 

Walker et al. (1999) ve své práci uvádí, že vodní ekosystémy, které mají nízkou 

druhovou rozmanitost, se vyznačují také nižší resistencí. Proto je jedna z klíčových věcí k 

hodnocení ekologického stavu druhová bohatost vodní vegetace jako takové.  

Co se týká zařazení jednotlivých vodních druhů dle Sculthorpa (1967) největší 

podíl mají v poklesových kotlinách zejména emerzní typy rostlin, jejichž bazální část je 

zakořeněna a další část rostliny je umístěna nad vodou. Pokud je v nádržích málo 

zastoupena kořenující vegetace, může se stát, že nedojde k oxidaci dnových sedimentů a 

může tak docházet k rychlé akumulaci organické hmoty. Další nejfrektovanější skupinou 

rostlin jsou submerzní, neboli ponořené rostliny. Výskyt těchto druhů bývá limitován 

ekologickými nároky těchto rostlin, jsou totiž náročné na obsah rozpuštěného kyslíku. 

Nejméně jsou na lokalitách zastoupeny natantní  rostliny s plovoucími listy a volně 

plovoucí rostliny. Chybějící vodní vegetace může způsobit, že ekologický stav 

jednotlivých lokalit nebude příliš dobrý. Proto bych doporučovala transferů diaspor vodní 

vegetace do nádrží s nízkou druhovou diverzitou.  

Dle ČSN 75 7221 hodnocení jakosti povrchových vod, se podle daných ukazatelů 

jako čisté vody zdají být všechny poklesové kotliny, až na některé výjimky, které mají 

zvýšenou některou z hydrochemických hodnot. Jedná se především o lokalitu František, 

Barbora a Pod lesem. Na těchto lokalitách je také zmenšená druhová diverzita a malé 

množství hlavně vodních druhů rostlin, které by mohly napomoci tyto vody pročistit. 

Lokalita Barbora je neprůtočná a je sanována velkým množstvím hlušiny, z které se také 

uvolňuje do vody mnoho nepříznivých prvků, to ve svých pracích již zmiňují i Pertile 

(2007) či Pierzchala (2012). Je třeba při rekultivaci poklesových kotlin hlušinou příliš 

nesanovat a zmírnit také sklon břehů, který je nepříznivý pro vývoj mokřadních druhů 

rostlin v pobřežním pásmu. Poklesová kotlina František je také neprůtočná, sklony břehů 

jsou v pořádku, ovšem tato nádrž je málo hluboká a v letních měsících se hladina vody 

značně zmenšuje a začínají se tvořit sinice a řasy. Následně jsou zvýšené hodnoty 

orthofosforečnanů a dusíku a hrozí eutrofizace. K dobré kvalitě vod nepříspívají ani 

odpady, které se nacházejí jak ve vodě, tak v její blízkosti. Na Františku je také snížená 

druhová diverzita rostlin. Bylo by dobré provést transport diaspor z lokalit, které jsou 
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podobné a urychlit tak spontánní sukcesi, která na tomto území samovolně probíhá a 

nasměrovat ji určitým směrem. Další nádrží, která nevykazuje příliš dobré hydrochemické 

parametry vod, je lokalita Pod lesem. Na této nádrži během roku značně kolísá hladina 

voda a na dně i březích se nachází velké množství bahna. Pokud je v nádržích příliš mnoho 

bahna, nedochází k provzdušňování a zpomaluje se uvolňování živin do vod a to může mít 

za následek snížení jakosti povrchových vod. Bylo by dobré odtěžení přebytečného 

sedimentu, mělo by ovšem dbát na zachování dostatečného rozlohy litorálního pásma.  

Ostatní nádrže se zdály být, co se týká hydrochemických parametrů v pořádku. 

Referenční plocha PR Skučák se ale také nejevila jako jedna z nejčistějších lokalit. I přes 

to zde můžeme najít širokou škálu druhového zastoupení rostlinného společenstva. Ale 

například Begon et al. (1997) shodně uvádí, že produktivní vodní společenstva jsou hlavně 

v místech, kde je koncentrace živin z nějakého důvodu zvýšená. Nejvíc se referenční ploše 

podobala, co se týká hydrochemických parametrů i z hlediska druhové diverztiy, poklesová 

kotlina Velký Myškovec. Lokality mají podobnou rozlohu a dobře vyvinuté litorální 

pásmo.  

Na lokalitě Skučák se nachází nejvíce chráněných druhů dle červeného seznamu 

chráněných cévnatých rostlin (Procházka et al., 2001). Je to způsobeno, jak již bylo 

zmiňováno zejména variabilitou prostředí této nádrže. Výzkum jednotlivých lokalit 

prokázal, že poklesové kotliny jsou schopny fungovat stejně jako PR Skučák a mohou se 

tedy využívat jako nádrže, které jsou schopny produkovat ryby, a sloužit pro relaxaci aj. 

Jako nejvhodnější druhy pro čištění odpadních vod v těžebních oblastech bych 

doporučovala především Typha latifolia, Typha angustifolia, Phragmites australis, Najas 

minor, Myriophyllum spicatum, Cereatophyllum demersum a některé z druhů Potamogeton 

či Persicaria. Dle výsledků, a srovnání s pracemi mnoha českých i zahraničních autorů 

(např. Pierzchala 2012, Vymazal 2012, Bhatia et al. 2014, Korboulewsky et al. 2012), tyto 

druhy napomáhají při odbourávání látek organického i anorganického původu ze 

znečištěných vod.  

Úloha mokřadní a vodní vegetace v těžební krajině Horního Slezska je tedy jasná. 

Nejdůležitějším úkolem je odbourávání nežádoucích látek z vody, zvýšení obsahu kyslíku, 

poskytnutí života ve svých kořenech mikroorganismům, umožnit útočiště mnoha vzácným 
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druhům živočichů a v neposlední řadě začlenit území postižené těžbou zpět do funkčního 

prostoru celého krajinného ekosystému. 

 Vzniklé poklesové kotliny je třeba vodohospodářsky rekultivovat a to tak, aby 

technické úpravy jejich břehů neměly příliš velký sklon. Nádrže s větším sklonem břehů 

totiž nejsou osídlovány mokřadní vegetací a zcela chybí litorální pásmo. Na sanaci by také 

neměl být použit hlušinový materiál, kvůli kterému se zvyšuje salinita lokalit, výskyt 

rozpuštěných látek a hlavně se z ní vylučují prvky, které nepříznivě ovlivňují jakost vod. 

Břehy, které jsou sanovány vhodným materiálem, by se následně měly osadit břehovými 

porosty. Žádoucí je zejména rozvoj rákosu, který prokazatelně slouží k čištění vod a také 

umožňuje úkryt mnoha druhům živočichů. Vývoj zvodněných poklesových kotlin směřuje 

směrem k mokřadním společenstvům, které jsou z ekologického hlediska, jedny z 

nejproduktivnějších ekosystémů naší planety. 

 Ačkoli těžba nerostných surovin znamená značný zásah do krajiny, v řadě případů 

může být opuštěná těžebna či deponie i přínosem pro okolní krajinu a útočištěm vzácných 

živočichů, rostlin či hub. Mnohé ohrožené druhy organismů, které se dříve vyskytovaly ve 

volné krajině, dnes přežívají převážně v činných nebo nerekultivovaných těžebních 

prostorech a deponiích z těžby odvozených. Přírodovědná hodnota jednotlivých těžeben 

často spočívá v tom, že se jedná na živiny chudé stanoviště. Proto v nich nacházejí útočiště 

konkurenčně slabé druhy, které jsou v okolní krajině velmi vzácné nebo z ní rychle mizejí. 

Těžební prostory a deponie tak hrají důležitou roli při ochraně biodiverzity na všech 

úrovních (Řehounek et al. 2010). 

Zvodnělé poklesové kotliny se stávají důležitým krajinným prvkem, kde se vyvíjí 

vodní a mokřadní vegetace. ZPK jako následky hlubinné těžby se vyznačují stejnými 

vlastnostmi jako mokřady, které mají prokazatelně velký vliv na zkvalitnění jakosti 

znečištěných vod. Mokřadní a vodní společenstva jsou tedy velice účinným nástrojem ve 

fytoremediaci vod, jelikož dlouhodobě odstraňují znečišťující látky z vod. 

 Příroda je velmi komplikovaná a na každý s ekologických systémů působí celá řada 

faktorů. Tyto faktory pak mohou více či méně ovlivňovat určitou lokalitu a mění ji v 

prostoru a čase.  
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11.   ZÁVĚR 

 Díky získaným výsledkům z terénů byl zapsán celkový soupis vodní a mokřadní 

vegetace nacházející se na všech poklesových kotlinách a díky laboratornímu měření 

zjištěny vybrané hydrochemické parametry vod monitorovaných lokalit. Dále byly 

provedeny analýzy, kterými bylo zjištěno, jak na sebe tyto dvě složky (vegetace a 

hydrochemické parametry vod) působí. 

 Dle normy ČSN 75 7221, která nám určije jakost povrchových vod, jsou vody 

poklesových kotlin zařazeny do čistých vod, v některých případech mají mírně zvýšený 

obsah amoniakálního dusíku, rozpuštěných a nerozpuštěných látek a poukazují na 

organické znečištění. Díky mokřadní a vodní vegetaci, která příznivě ovlivňuje kvalitu 

vod, lze ovšem říci, že se s těmito zvýšenými hodnotami rychle vyrovnávají a vracejí se do 

optimálního stavu. 

 Většina poklesových kotlin má zvýšenou hodnotu salinity, která může být 

zjišťována prostřednictvím naměřené konduktivity. Konduktivita může být zvýšena z 

několika důvodů. Stanoviště, které mají vyšší hodnoty, jsou většinou sanovány větším 

množstvím hlušiny. Z hlušiny se může následně vyluhovat mnoho látek, které mohou vody 

znečistit. Naopak menší hodnoty mohou být způsobeny například průtočností některých 

poklesových kotlin a tedy mísením vod.  

 Některé vodní druhy se však nacházejí v oblastech se zvýšenou hodnotou salinity. 

Na lokalitách s vyšší salinitou se především nacházejí Typha latifolia, Phragmites 

australis,Ceratophyllum demersum. Tyto druhy jsou prokazatelně velice tolerantními, 

dobře snášejí vyšší obsah soli ve vodách a mají velkou ekologickou valenci. Na některých 

lokalitách, kde byla nižší konduktivita, byl ovšem také výskyt T. latifolia, P. australis, C. 

demersum značný. Díky jejich vysoké frekvenci výskytu mohlo dojít k odstranění salinity 

z vod. Domněnku podporují i práce mnoha našich i zahraničních autorů, kteří ve svých 

pracích uvádějí, že tyto druhy slouží jako kořenové čistírny (např. Yang et al. 2015, Jesus 

et al. 2014).  

 Mokřadní a vodní vegetace v těžební krajině hraje velmi důležitou roli. Zvyšuje 

obsah rozpuštěných látek v poklesových kotlinách, odebírá dusík a znečišťující látky 

z vod, v jejich kořenech se nacházejí mikroorganismy, které se ve velké míře podílejí na 
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čištění vod, odumřelé části rostlin tvoří redukční prostředí, slouží jako potrava některým 

živočichům a také bární pronikání slunečního záření a tím zabraňují tvorbě řas. Je zcela 

zřejmé, že mokřadní a vodní vegetace má v těžební krajině nezastupitelný význam. 

 Je prokazatelné, že mokřadní a vodní vegetace nacházející se v poklesových 

kotlinách značně zlepšuje kvalitu vody a slouží k mnoha dalším pozitivním účelům. 

Všechny vody, které jsou výsledkem důlní činnosti, jsou nějakým způsobem znečištěny, je 

nutné, aby se voda upravila a nepoškozovala následně celý hydrologický systém v okolí. Je 

třeba monitorovat povrchové i podzemní vody v těžebních oblastech a následně různými 

způsoby tyto vody rekultivovat.  

 V dnešní pozměněné krajině díky těžbě je třeba se snažit o obnovu její původní 

struktury. Krajinné části by měly mít funkční využití, autoregulační schopnosti přírodě 

blízkých společenstev a podílet se na zvyšování biologické rozmanitosti. 

Předložená práce by měla na základě prostudování rostlinného společenstva a 

hydrochemických parametrů jednotlivých poklesových kotlin identifikovat jakost 

povrchových vod a druhovou rozmanitost a napomoci tak k plánování hydrické rekultivace 

v oblastech postižených těžbou a navrhnout optimální řešení, jak postěžební krajiny 

začlenit do přírodní krajiny. Zachování vodních ploch v krajině také vede ke zlepšení 

kvality životnícho prostředí, které zlepšují i estetické podmínky. 

 Jak píše Westlake (1971) vodní prostředí je díky svým vlastnostem dosti izolované 

od atmosféry a životní procesy vodních organismů mohou zásadně měnit chemismus vody, 

a tím zpětnou vazbou ovlivňovat výskyt organismů. "Je obtížné rozhodnout, zda ponořené 

rostliny vytvářejí své prostředí nebo prostředí určuje přítomné společenstvo". 

 Hlavním cílem této disertační práce bylo zjistit, jaká je funkce mokřadní a vodní 

vegetace v těžební krajině Horního Slezska, jak ovlivňuje hydrochemické parametry vod 

ve zvodnělých poklesových kotlinách a zhodnotit jejich diverzitu. Dle dosažených 

výsledků je zřejmé, že mokřadní a vodní vegetace plní nepostradatelnou funkci v těchto 

ekosystémech a jejich druhová diverzita stále stoupá. Pozitivně svým výskytem hlavně 

ovlivňují celkovou hydrochemii vod v poklesových kotlinách. Cíle práce, vzhledem k 

uvedeným výsledkům, byly splněny.  
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Užovka obojková (Natrix natrix) na lokalitě František (Zaoralová 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řeřišnice luční (Cardamine pratensis) na lokalitě U skládky (Zaoralová 2014) 
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Kostival lékařský (Symphytum officinale) na lokalitě Bartošůvka (Zaoralová 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zevar vzpřímený (Sparganium erectum) na lokalitě Velký Myškovec (Zaoralová 2013) 
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Lokalita František (Zaoralová 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyprej Vrbice (Lathrym salicaria) na lokalitě Bartošůvka 
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Porost na lokalitě U skládky (Zaoralová 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Máta vodní (Mentha aquatica) na lokalitě U skládky (Zaoralová 2014) 
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Orobinec širokolistý (Typha latifolia) na lokalitě U skládky (Zaoralová 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadec konopáč (Eupatorium cannabinum) na lokalitě František (Zaoralová 2014) 
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 Ještěrka obecná (Lacerta agilis) na lokalitě Barbora (Zaoralová 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Rdesno červivec (Persicaria maculata) na lokalitě U Skládky (Zaoralová 2014) 


