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V letech 1995 a 1998 byl proveden inventarizační arachnologický průzkum 

v Přírodní rezervaci Koutské a Zábřežské louky. V předložené práci je provedena 

sumarizace získaných výsledků, provedena analýza arachnocenóz a jejich srovnání a byly 

připraveny podklady pro nadcházející výzkum v roce 2009. Ekologická charakteristika se 

týkala druhové diverzity, termopreference a stupně původnosti druhů a jejich bioindikační 

hodnoty. Teoretické podklady byly zpracovány s ohledem na komplexní návrh 

ekomanagementu PR Zábřežské a Koutské louky a vypracovaní plánu péče a ochrany, 

aplikované na vytipovaných plochách území.  
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In the year 1995 and 1998, was made the arachnological research in the Nature 

Reserve Koutské and Zábřežské louky. The work is carried out by the summary of the 

results obtained, analyzed and compared arachnocoenosis and documents were prepared 

for the forthcoming research in the year 2009. Environmental characteristics related to 

species diversity, thermopreference and relictness of occurrence and bioindication value. 

Theoretical evidence has been processed with a view to a comprehensive proposal 

ecomanagement Nature Reserve Zábřežské and Koutské louky and developing a plan of 

care and protection applied to selected areas of the territory. 

 

Key words: Nature Reserve Koutské and Zábřežské louky, ecosystem, wetland ecosystem, 

spiders (Araneae), ecological characteristics, relictness of occurrence, thermopreference, 

bioindications, ecomanagement 
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Seznam použitých zkratek 
 
AEO – Agroenvironmentální opatření 

AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

LHC – lesní hospodářský celek 

LHO – lesní hospodářská osnova 

LHP – lesní hospodářský plán 

OP – ochranné pásmo 

PR – přírodní rezervace 

ZCHD - zvláště chráněný druh 

ZCHÚ - zvláště chráněné území 

ZM – zemní pasti 
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1 ÚVOD 

Přírodní rezervaci Koutské a Zábřežské louky jsem se svým dědečkem začal 

navštěvovat už v mládí, kdy mi ukazoval, kde hospodařil náš pradědeček a kde chytal jako 

kluk ryby. Už tehdy mě jako malého kluka, fascinovala ta nesmírně krásná a dle mého 

mínění nikým nerušená příroda, která je faunisticky i floristicky velmi málo prozkoumána. 

První ucelenější zprávy o mokřadních společenstvech a loukách v aluviu řeky Opavy podal 

(VESELÝ, 1935). dále (BALÁTOVÁ – TULAČKOVÁ, 1956), která podrobněji zkoumala 

typologii luk Slezska a popsala zde chráněné a ohrožené druhy rostlin např. hadilku 

obecnou, vachtu trojlistou a další, nebo (ŠMARDA, 1953) který zde na Zábřežských 

loukách a na jejich podmáčených půdách nacházel společenstva pcháčových a ostřicových 

luk, které dnes patří k nejcennějším. Koutské a Zábřežské louky patří i k cenné truhlici 

entomofauny a na jejich území můžeme vidět až 12 druhů vážek a značné druhové 

zastoupení koleopterofauny, kterou se zabýval ve své práci (DROZD, 1994). Nedávno zde 

byl nalezen i drobný mokřadní motýl Prochoreutis sehestediana , který byl prvním 

nálezem na Moravě a ve Slezsku.  

Antropogenní působení však bylo v této oblasti značné, už z hlediska polohy, kdy 

na jedné straně působí mocný vliv zemědělské výroby a na druhé straně gigant v podobě 

Dolnobenešovských štěrkoven spol s.r.o., které bohudík už přistoupili na tzv. Green 

management a postarali se o udělení evropského certifikátu jakosti ISO 9002, jehož náplní 

je ekologické plnění plánu firmy a investování prostředků, které pomohou zlepšit 

environmentální myšlení a celkový stav životního prostředí v oblastech, kterých se dotkla 

těžba. Především jižní části bývalých Zábřežských luk. 

Jelikož jsem nadšeným teraristou a amatérským arachnologem, který se 

specializuje převážně na pavouky z čeledi Theraphosidae, rozhodl jsem se blíže 

prozkoumat výskyt těchto zajímavých živočichů, jako modelovou skupinu v rámci 

ekosystému PR. Pavouci (Araneae) se řadí mezi konzumenty II. řádu, živí se především 

hmyzem a jsou velmi citliví, jak na kvantitativní , tak i kvalitativní změny své potravy. 

Díky tomu jsou významnými bioindikátory, jejichž prostřednictvím můžeme posuzovat 

případné antropogenní vlivy na ŽP, které ve své práci uváděl i (HABURA, 1998). Právě na 

jeho práci a práci o arachnofauně Zábřežských luk od (TUHOVČÁKOVÉ, 1995), bude 

navazováno. Jelikož každý výzkum je lépe aplikovat z dlouhodobého hlediska, práce se 
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bude zabývat srovnáním předešlých výsledků a v budoucích letech bude možnost srovnání 

po 10 letech např. s výsledky zastoupení arachnofauny od (HABURY, 1998). Tento 

výzkum bude započat v roce 2009 a pokračovat v letech následujících. 

Arachofauna PR Koutských a Zábřežských luk tudíž ještě nebyla příliš důkladně 

prozkoumána, taktéž i celkový postoj člověka k této lokalitě s ohledem na její estetickou a 

biologickou hodnotu. Programem péče a ekomanagementem této oblasti s přihlédnutím na 

arachnocenózy se zde bude podrobněji zabýváno.  
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2 CÍLE PRÁCE  

- provést ekologickou charakteristiku arachnocenóz 

- bioindikační zhodnocení kvality ŽP 

- pojmout práci jako komplexní návrh ekomanagementu PR Koutské a 

Zábřežské louky 

- zjistit co nejúplnější druhové spektrum pavouků 

- provést základní charakteristiku území jako ekosystému 

- porovnat dřívější komplexnější inventarizaci arachnocenóz v této oblasti a 

připravit podklady pro další dlouhodobější výzkum 
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3 CHARAKTERISTIKA PAVOUK Ů A JEJICH 
BIOINDIKAČNÍ VÝZNAM 

 

Tato kapitola se bude zabývat stručnou charakteristikou čeledí pavouků, jejichž 

zástupci byli v PR Koutské a Zábřežské louky nalezeni.  

Therididae (snovačkovití) 

Nejznámějšími pavouky této čeledi jsou jedovaté druhy rodu Latrodectus, které 

jsou známy spíše pod označením černá vdova. Charakteristické jsou velkým, výrazně 

kulovitým a většinou lesklým zadečkem, u mnoha druhů nápadně kolorovaným. Většina 

druhů snovaček si vytváří trojrozměrné pavučiny, jen některé zemní druhy mají pavučiny 

malé a nápadné. V ČR 65 druhů. 

Linyphiidae (plachetnatkovití) 

Nejpočetnější čeleď pavouků žijících na území ČR, celkem je uváděno asi 

300druhů. Jedná se vesměs o malé až velmi malé pavouky (patří sem i naši nejmenší 

pavouci rodu Maro). Rozlišujeme 2 skupiny – plachetnatky a pavučinky, které se liší tím, 

že většina druhů pavučinek má různě velké a tvarované výrůstky na hlavohrudi. 

(nejvýraznější jsou u druhů rodu Walckenaeria) a výrustek na holeni makadla (tibiální 

apofýza). Plachetnatky nikdy nemají výrůstek na holeni makadla ani na hlavohrudi. Jen 

několik druhů této čeledi je vícebarevných, většina druhů je max. dvoubarevná a převládají 

různé odstíny hnědé a černé. Jsou ekribelátní. Mají osm očí. 

Tetragnathidae (čelistnatkovití) 

Pavouci velmi blízce příbuzní křižákům. Velmi dlouhé chelicery jsou vybavené 

velkými ostny a zoubky. Samci mají tyto výrůstky delší a výraznější a u většiny druhů se 

jedná o determinační znak. Sítě jsou dvourozměrné, podobné křižákům, ale střední pole 

není vypleteno. Sítě jsou často v různých úhlech vůči zemskému povrchu. V ČR 15 druhů. 

Jsou ekribelátní, mají osm očí. 

Araneidae (křižákovití) 

Velmi známí, středně velcí až velcí pavouci žijící na různých biotopech, 

s rozsáhlými dvourozměrnými sítěmi. Samci jsou výrazně krátkověcí, samice mohou přežít 

i zimu. Pro některé druhy je typická kresba na zadečku. Jsou ekribelátní, mají osm očí. 

Některé druhy mají ve středu sítě stabilimentum. V ČR 43 druhů. 

Lycosidae (slíďákovití) 



René Peterek : Arachnologický průzkum a návrh managementu PR Koutské a Zábřežské louky 
s přihlédnutím na arachnocenózy 

 

2009 14 

Středně velcí až velcí pavouci žijící pouze na povrchu půdy (epigeické druhy). 

Slíďáci si nestaví klasické sítě k lovu kořisti, většina druhů ji loví aktivně. Pavučinu však 

využívá skoro při všech životních aktivitách. Např. samci vyhledávají aktivně samice 

podle velmi tenkého vlákna, které samice při pobíhání zanechávají na povrchu země. U 

některých druhů vytváří samice různé nory, které opouští pouze výjimečně. Do této čeledi 

patří i největší evropský druh pavouky rodu Lycosa. Samice se vždy starají o potomstvo. 

Kokon mají upnutý na snovacích bradavkách. V ČR 63 druhů. V PR byl nalezen i 

exemplář druhu Arctosa leopardus. 

Pisauridae (lovčíkovití) 

Velcí pavouci, kteří dokáží ulovit i kořist několikrát větší než jsou sami. V ČR 3 

druhy. Ekribelátní, osm očí. Oproti slíďákovitým drží kokon v chelicerach. 

Dictynidae (cedivečkovití)  

Většina druhů této čeledi obývá vegetaci, kmeny stromů či stěny budov. V ČR 7 

druhů. Kribelátní, ve vzdušných sítích jsou typické proužky kribelového vlášení. 

Clubionidae (zápředníkovití) 

Jsou noční lovci, tvoří si na vegetaci zámotek ve kterém ukrývají i kokon, mají 

přední nohy kratší než zadní na rozdíl od zápřednic Cheiracanthium. V ČR 26 druhů. 

Thomisidae (běžníkovití) 

Pavouci, kteří loví kořist ze zálohy. Často jsou barvou zcela přizpůsobeni 

podkladu, nebo dokonce dokáží změnit barvu podle podkladu. Některé druhy napodobují 

svým tvarem těla části rostlin, nebo se dokážou přizpůsobit prostředí, ve kterém žijí. V ČR 

66 druhů. V PR byl nalezen i exemplář druhu Ozyptila simplex a Xysticus lanio. 

 

Pavouci jsou jednou z mála živočišných skupin, které je možné vhodně využít 

jako bioindikátorů při monitorování kvality životního prostředí. Přednosti využití pavouků 

při hodnocení přírodních podmínek je ta skutečnost, že pavouci patří beze zbytku 

k ekologické skupině polyfágních predátorů, mezi nimiž stěží nalezneme potravních 

specialistů. 

Využití této modelové skupiny k bioindikaci prostřednictvím kritérií jak 

ekologických, tak fyziologických je výhodné ze čtyř aspektů. 



René Peterek : Arachnologický průzkum a návrh managementu PR Koutské a Zábřežské louky 
s přihlédnutím na arachnocenózy 

 

2009 15 

Pavouci jsou predátoři a konzumenti II. řádu, proto by se v jejich tkáních mělo 

kumulovat větší množství toxických látek ve srovnání s jinými organismy, kteří náleží do 

nižší trofické úrovně. 

Pavouci mají zvláště měkký povrch těla a mohou proto vykazovat poměrně 

velikou citlivost k různým vlivům působící na ně a jejich okolí. 

Pavouky můžeme nacházet opravdu v jakémkoliv prostředí a ve značném 

množství, jsou to organismy žijící poměrně krátce a proto jejich adaptabilita na jakékoliv 

změny v životním prostředí musí být rychlá. (SVATOŇ, 2006) 

 

4 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKA ČNÍ A POPISNÉ ÚDAJE PR 

KOUTSKÉ A ZÁB ŘEŽSKÉ LOUKY 

Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN 

kategorie:    přírodní rezervace 

název:    Koutské a Zábřežské louky  

kategorie IUCN:   IV – řízená rezervace 

 

Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ 

vydal:   Moravskoslezský kraj 

číslo:   3/2007 

dne:   5.12.2007 s platností od 1.1.2008 

 

Územně-správní členění, překryv s jinými chráněnými územími a příslušnost 

k soustavě Natura 2000 

 

kraj:        Moravskoslezský 

obec s rozšířenou působností třetího stupně: Kravaře, Hlučín 

obec:       Kravaře, Dolní Benešov 

katastrální území:     Kravaře ve Slezsku, Zábřeh u Hlučína  

 

národní park:      - 
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chráněná krajinná oblast:    - 

jiný typ chráněného území:    - 

 

Natura 2000 

ptačí oblast: - 

evropsky významná lokalita:    - 

 

Příloha:  

 

Mapa I.: Orientační mapa s vyznačením území a ochranného pásma  (měřítko 1:50 000) 

Mapa II: Orientační mapa s vyznačením území a ochranného pásma (měřítko 1:10 000) 

(CZERNIK, KNEBLOVA, 2008) 

 

4.1 HISTORICKÝ VÝVOJ MODELOVÉHO ÚZEMÍ 

 

První zmínky o návrhu zřízení chráněného území v této lokalitě pochází z roku 

1955 (dle návrhu okresního konservátora přírody Valentina Kužílka). Jednalo se o území o 

celkové výměře 11,5 ha. Byl to poslední komplex typických rašelinných luk na Hlučínsku. 

Většina takto podobných luk zanikla v důsledku meliorací a velké intenzity zemědělského 

hospodaření. Návrh byl posouzen a doplněn Dr. Emilií Balátovou - Tuláčkovou a v roce 

1973 bylo výnosem ministerstva kultury ČSR zřízeno chráněné naleziště Zábřežské louky 

na celkové ploše 19,34 ha. V roce 1994 byl podán návrh na rozšíření tohoto chráněného 

území. Návrh podali RNDr. B. Trávníček a RNDr. V. Kostkan. Tato poměrně rozsáhlá 

rezervace měla za cíl ochránit a zachovat fyto- a zoo- genofond významných vodních a 

mokřadních organizmů vázaných na zbytky slepých ramen a říčních tůní v nivě řeky 

Opavy, dále přilehlé porosty rákosu, orobince a křovinaté porosty vrb. V roce 1997 byla 

Okresním úřadem v Opavě zřízená přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky na 

celkové ploše 375,70 ha.(CZERNIK, KNEBLOVA, 2008) 

Ze strany ochrany přírody nebyly na této lokalitě dostatečně uplatňovány zákonné 

nástroje ochrany přírody. 
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Chybou ze strany státní ochrany přírody bylo povolení přeměny částí luk 

v severní části původních „Zábřežských luk“ na ornou půdu bez omezení způsobu 

hospodaření a úprava odvodňovacích příkopů. 

Lesy jsou tvořeny převážně mladšími nebo středněvěkými listnatými porosty od 

21 do 40 let, případně od 40 do 60 let. Péče o lesy je řízena prostřednictvím lesních 

hospodářských osnov, případně lesních hospodářských plánů. 

V minulosti docházelo na území k neorganizované výsadbě nepůvodních druhů 

dřevin mezi které patří nejvíce smrk ztepilý (Picea abies). Tyto dřeviny sloužily jako úkryt 

pro zvěř. Vzhledem k velkému pokrytí území porostem původních dřevin jak plošným, tak 

liniovým a přežívání zvěře do současnosti je tuto snahu nutno označit za nepochopitelnou a 

z ekologického hlediska za nežádoucí. V území rovněž docházelo k vysazování invazního 

severoamerického javoru jasanolistého (Acer negundo), který představuje vážné nebezpečí, 

jako nepůvodní druh svým rychlým šířením, vysokou schopností rozmnožování 

a vytlačováním původních druhů dřevin a dalších rostlin.(CZERNIK, KNEBLOVA, 2008) 

 

4.1.1 Zemědělské hospodaření v PR 
 

Ideální stav v území bylo možné pozorovat v 50. či 60. letech minulého století, 

kdy převážnou většinu zemědělských pozemků zaujímaly jednosečné louky, později 

dopásané skotem. Jako minoritní formační typ vegetace zde fungovaly polní kultury na 

extenzivně obhospodařovaných malých políčcích.  

V rámci ZCHÚ a především části Zábřežských luk byla v 70. - 80. letech 

provedena nepovolená meliorace luk systémem výstavby odvodňovacích kanálů. To 

umožnilo intenzívně zemědělsky obhospodařovat plochy, zároveň však došlo k částečné 

likvidaci většiny cenných společenstev rostlin. V roce 1974 provedlo tehdejší JZD Opavice 

nepovolené hnojení (vápenatou směsí) v jádrových částech rezervace, čímž došlo 

k značnému poškození mokřadních společenstev, které jsou kyselého charakteru. 

Řada ZCHD rostlin vázaná na vyšší hladinu spodní vody přežívala 

v zamokřených místech. Tato místa absencí důsledného hospodaření (kosení, občasná 

pastva) velmi rychle zanikla především zapojením porostu a sukcesí dřevin, převážně olší 

a vrb. Po upuštění od příslušného hospodaření došlo v místech s přeživšími druhy rostlin 

k rychlému zarůstání dřevinami. (CZERNIK, KNEBLOVA, 2008) 
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4.1.2 Rybníkářství v PR 

 
V minulosti zde byl vybudován rybník menšího čtvercového půdorysu původně 

určen k chovu převážně kaprovitých ryb. Podrobné informace o jeho vzniku a 

obhospodařováni se bohužel nepodařilo zjistit.  

 

4.1.3 Myslivost a vlivy na PR 

 
Myslivecké hospodaření mělo v minulosti negativní vliv na velmi vzácná 

rostlinná společenstva. V ZCHÚ a jeho ochranném pásmu byly v první polovině 90. let 

ukládány plevy s příměsí volně rostoucích nepůvodních druhů rostlin včetně kulturních 

plodin, které negativně ovlivňovaly přirozený vývoj slatinných společenstev. V PR byly 

bez povolení příslušného orgánu ochrany přírody umisťovány mobilní myslivecká zařízení 

využívána jako sklad krmiva. 

Na mnoha místech jsou vybudovány a provozovány myslivecké kazatelny a menší 

posedy, při jejichž výstavbě nebylo vždy postupováno dle předpisů vzhledem k okolním 

dřevinám (neodborné ořezy, ničení okolních kmenů dřevin atd.). 

 

4.1.4 Rybářství 

 
Koutské rameno (slepé rameno toku Štěpánka, který ústí do řeky Opavy je 

v evidenci ČRS vedeno jako jezero Olšinky), ležící jihovýchodně od Kravař Koutů, bylo a 

dodnes je využíváno většinou pro sportovní rybolov. 

 

4.1.5 Rekreace a sport 

 
V minulosti nebylo území nijak intenzivně využíváno pro sportovní či rekreační 

účely, z důvodu značné neprůchodnosti a zamokření. 
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4.1.6 Těžba nerostných surovin 
 

V lokalitě se v minulosti nerostné suroviny netěžily. Těžba štěrkopísku firmy 

Štěrkovny Dolní Benešov spol. s.r.o. probíhala na jihovýchodním okraji území. 

V prostorách přírodní rezervace došlo v důsledku těžby k poklesu podzemní vody, což 

mělo za následek snížení reprezentativnosti prioritních biotopů a úbytek ZCHD, závislých 

na mokřadních ekosystémech. 

 

4.1.7 Jiné způsoby využití  
 

Území bylo v minulosti hojně využívané a navštěvované pro studijní a vědecké 

výzkumy. V území bylo zpracováno několik prací se zaměřením na botaniku, entomologii, 

herpetologii a ornitologii. (CZERNIK, KNEBLOVA, 2008) 

 

4.2 SOUČASTNÝ VÝVOJ MODELOVÉHO ÚZEMÍ 
 

4.2.1 Zemědělské hospodaření 
 

V jižní části území je velká část pozemků vedených v katastru nemovitostí jako 

trvalý travní porost rozorána a zemědělsky využívána jako orná půda. Tímto došlo 

k ochuzení území o biotopy cenných lučních společenstev, které byly v minulosti 

využívány řadou druhů živočichů včetně zvláště chráněných. Jedinou možnou nápravou je 

postupné zalučnění těchto ploch regionální směsí a zajištění následného vhodného 

managementu kosením lučních porostů. 

Meliorační systém v prostorách Koutských a Zábřežských luk je v současné době 

částečně stále funkční. Ve spojení s dalšími negativními vlivy jako jsou splachy z okolních 

polí a znečištění z vypouštěných odpadních vod přispívá k degradaci zbytků cenných 

rostlinných společenstev s výskytem ZCHD vázaných na vyšší hladinu spodní vody. Cenná 

jsou však také společenstva ostřicových, pcháčových a tužebníkových luk, které zde 

přetrvaly dodnes. (CZERNIK, KNEBLOVA, 2008) 

 

4.2.2 Rybníkářství v PR 
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V současné době je rybník nelegálně (bez vědomí vlastníka) využíván k chovu 

vodní drůbeže (polodivokých kachen) pravděpodobně místními myslivci. Svědčí o tom 

krmné zařízení umístěné na malém ostrově uprostřed rybníka. Tento způsob využívání 

vodní plochy vede k zvýšené eutrofizaci vody a dnových sedimentů a k predačnímu tlaku 

kachen na vodní živočichy. Tento negativní vliv by měl být co nejdříve vyloučen a to 

zrušením chovu kachen a ponecháním nádrže samovolnému vývoji. (CZERNIK, 

KNEBLOVA, 2008) 

 

4.2.3 Myslivost a vlivy na PR 
 

Honební pozemky, náležející do území PR, vlastní Honební společenstvo 

Kravaře. Jejich nájemcem, který vykonává právo myslivosti, je Myslivecká společnost 

Olšinka. 

 

vlastník honebních pozemků:  nájemce honebních pozemků: 
Honební společenstvo Kravaře Myslivecká společnost Olšinka 
Na Dolinkách 4   Hlučínská 105 
747 21 Kravaře   747 21 Kravaře 

 

V ZCHÚ je nutno ukončit provozování a zároveň zamezit dalšímu zakládání 

krmných políček a jejich osevu plodinami, a tím přeorávání a likvidaci luk. Při 

obhospodařování zvěřních políček jsou často vysévány i invazní druhy rostlin, mezi které 

lze zařadit zejména rozšířenou slunečnici topinambur (Helianthus tuberosus). Tento druh 

pocházející z jižní Kanady, střední a východní oblasti USA, se na našem území rychle a 

spontánně šíří, podél vodních toků a komunikací. Podobně jako ostatní invazní druhy 

rostlin svou produkcí velkého množství biomasy vytlačuje původní druhy rostlin a vytváří 

rozsáhlé monokultury. V případě výskytu tohoto druhu v území je nutná jeho okamžitá 

likvidace. Krmná políčka pro zvěř z PR vyřadit úplně.  

 

4.2.4 Rybářství 
 

Vodní plocha Koutského ramena (jezero Olšinky) je intenzívně využívána 

sportovními rybáři, často zde dochází k odhazování odpadků, které jsou však odklízeny 
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samotnými rybáři. Na rameně dochází k vytrhávání a odstraňování části populace stulíku 

žlutého (Nuphar lutea). Pro zarybňování jsou v rozporu ze zákonem č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, používány nepůvodní druhy ryby, zejména amur bílý což je 

býložravá ryba která rozsáhle poškozuje a likviduje vodní makrofyta. (CZERNIK, 

KNEBLOVA, 2008) 

 

4.2.5 Rekreace a sport 
 

Území je využíváno k neorganizovaným návštěvám pěšími turisty, cykloturisty a 

jezdci na koních, bez prozatímně známého negativního dopadu. Do budoucna je v západní 

části rezervace v ochranném pásmu plánována výstavba jezdeckého areálu.  

Byly zaznamenány jednotlivé přejezdy území terénními stroji. V delším časovém 

horizontu je nutno počítat s rozvíjející se turistikou terénních motocyklů a čtyřkolek a 

jejích případným negativním dopadem na biotopy či rostliny a živočichy v PR v závislosti 

na ročním období a intenzitě těchto aktivit. (CZERNIK, KNEBLOVA, 2008)  

 

4.2.6 Těžba nerostných surovin 
 

V prostoru mezi jižním výběžkem a severní části PR je plánovaná těžba 

štěrkopísků. S odtěžením štěrkopísků zároveň dojde k poklesu hladiny spodní vody 

v ZCHÚ. Tímto dojde k dalšímu odvodnění území a negativnímu ovlivnění mokřadních 

luk spolu s ZCHD rostlin a živočichů, které jsou na tyto biotopy vázány. (CZERNIK, 

KNEBLOVA, 2008) 

 

4.2.7 Jiné způsoby využívání 
 

Okrajem nejcennějšího jádrového území přírodní rezervace vede hlavní 

meliorační kanál používaný k odvádění odpadních vod z části Zábřehu u Hlučína. Odpadní 

vody způsobují eutrofizaci a většinou degradaci nejcennějších částí luk jižně od kanálu. 

Řešením tohoto nepříznivého stavu je nevypouštět na území PR odpadní vody, které 

neprošly čištěním přes ČOV, případné vyčištění odpadního kanálu (na základě rozborů 

sedimentů) a pravidelná údržba navazujících lučních porostů. 
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Podobným problémem je vypouštění odpadních vod z části Kravař do toku 

Štěpánka, který protéká územím PR. Tento problém bude v nejbližší době řešen výstavbou 

ČOV a nové kanalizace v rámci obce. V roce 2009 začíná i výstavba čističky odpadních 

vod v obci Štěpánkovice, na jejichž katastrálním území tok taky protéká. 

 

4.3 CHARAKTERISTIKA MODELOVÉHO ÚZEMÍ 
 

4.3.1 Popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů 
 

4.3.1.1 Geomorfologie  
 

Podle regionálního členění ČR patří území k celku Opavské pahorkatiny. Je 

součástí geomorfologického podcelku Poopavské nížiny a geomorfologického okrsku 

Opavsko-moravská niva. Ze severu je území lemováno Hlučínskou pahorkatinou, na jihu 

sousedí území s Komárovskou nížinou a nejvýchodnějšími výběžky Nízkého Jeseníku, 

Vítkovskou vrchovinou (ŠTĚRBA, 1990). Jedná se převážně o říční rovinu se částečnými 

sníženinami, které jsou pozůstatky zaschlých a nánosových mrtvých říčních ramen. Území 

leží v nadmořské výšce 225 - 235 m. 

 

4.3.1.2 Geologie 
 

Celá Poopavská nížina je v prostoru Kravaře - Zábřeh u Hlučína tvořena 

kvartérními sedimenty (pleistocénními a holocenními). Současný reliéf vznikl na 

sedimentech kontinentálních zalednění v době po ústupu posledního ledovce z období 

sálského zalednění. Povrch údolní nivy je erozní a vznikl jako terasa až po sálském 

zalednění. Je tvořen především mladowurmskými štěrkopísky o mocnosti kolem šesti 

metrů. Sprašové hlíny překrývají velké plochy Kravařské roviny. Dosahují mocnosti do 

pěti metrů a jsou rovněž wurmského stáří. Z holocenních sedimentů jsou nejvíce rozšířené 

povodňové sedimenty (hnědé a šedé písčité jíly a jemné jílovité písky), které dosahují na 

řece Opavě mocnosti okolo tří metrů a slatinné zeminy mezi Kravařemi - Kouty a 

Zábřehem u Hlučína (ŠTĚRBA, 1990). 

 



René Peterek : Arachnologický průzkum a návrh managementu PR Koutské a Zábřežské louky 
s přihlédnutím na arachnocenózy 

 

2009 23 

4.3.1.3 Půdní typ 
 

Mozaika fluvizemí (glejových, modálních, oglejených), organozemí (mesických, 

saprických, humolitových, glejových), glejů a pseudoglejů. 

 

4.3.1.4 Hydrologie 
 

Největším vodním tokem zájmového území je přirozeně meandrující řeka Opava. 

Významným tokem je potok Štěpánka protékající přibližně středem území. V zájmovém 

území byl v minulosti vytvořen systém odvodňovacích kanálů. 

Lokalita je převážně zavodňována srážkami, dopadajícími na jižně orientovaný 

svah pahorku Kamenec, které prosakují do podloží. Ty dále vyvěrají v podobě pramenů na 

úpatí svahu a způsobují podmáčení olšin a slatinných luk. 

 

4.3.1.5 Klimatologie 
 

Území náleží do mírné klimatické oblasti, mírně až středně vlhké, s průměrnými 

ročními teplotami 8,0 – 8,6 °C. Průměrný roční úhrn srážek ve stanici Kravaře činí 648 

mm, z toho 67 % spadne ve vegetačním období roku. Srážek přibývá od západu na východ, 

což je způsobeno srážkovým stínem Hrubého a částečně i Nízkého Jeseníku. Nejčastější a 

současně nejsilnější větry vanou od jihozápadu a severu. Výpar ve stanici Opava činí 488 

mm, tj. 75 % srážek, výpar z volné hladiny může dosahovat značně vyšších hodnot. 

V četnosti větrů jasně převládá směr od JZ a od S. Průměrná doba trvání sněžné pokrývky 

je 60–70 dní, vegetačních dnů je 165. (CZERNIK, KNEBLOVA, 2008) 

 

4.3.1.6 Vegetace 
 

Dle fytogeografického členění (SKALICKÝ, 1988) leží území na rozhraní 

fytogeografického obvodu Českomoravské mezofitikum, fytogeografického okresu 74. 

Slezská pahorkatina, podokresu 74b. Opavská pahorkatina. 

Na zdejších slatinných loukách byla v 50. a 60. letech 20. století popsána unikátní 

mokřadní společenstva svazů Caricion rostratae, Molinion coeruleae a Calthion: 

Caricetum diandrae a Caricetum appropinquatae ve sníženinách se stagnující vodou, 

Selino-Molinietum coeruleae na částečně zmineralizovaných slatinách se stabilní hladinou 
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podzemní vody, Filipendulo-Geranietum palustris v okrajové zóně a Cirsietum 

salisburgensis caricetosum caespitosae jako náhradní společenstvo původních lužních 

olšin svazu Alnion glutinosae. V současné době se na podmáčených půdách nacházejí 

společenstva pcháčových a bezkolencových luk svazů Calthion a Molinion s řadou 

vlhkomilných druhů. Plošně největším lesním porostem je lužní les na severu území, 

tvořený především porostem olše lepkavé (Alnus glutinosa) a křížencem topolu černého 

(Populus sp.), následuje jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), ojediněle jeřáb obecný (Sorbus 

aucuparia). Z dalších dřevin se početně vyskytují četné druhy vrb (Salix spp.), a to jak 

stromového, tak keřového vzrůstu, méně lípa srdčitá (Tilia cordata), dub letní (Quercus 

robur), smrk ztepilý (Picea abies), borovice lesní (Pinus sylvestris) a bříza bradavičnatá 

(Betula pendula), z keřů pak zejména bez černý (Sambucus nigra). Bohatě zastoupeny jsou 

porosty lemující vodní kanály a tůně, které tvoří především vrby stromového i keřovitého 

vzrůstu. Méně se pak vyskytuje dub letní, kalina obecná (Viburnum opulus), brslen 

evropský (Euonymus europaea) a bez černý. Významným prvkem území jsou solitérně 

rostoucí stromy a keře, především často mohutné kmeny vrb (KOČVARA, 2004). 

 

4.3.1.7 Zoologická charakteristika 

 
Fauna vázaná na chráněné území a jeho okolí je poměrně bohatá a její pestrost je 

odrazem zachovalosti přírodního prostředí. Na bohatá rostlinná společenstva je vázaná 

řada živočichů, včetně mnoha zvláště chráněných druhů. 

Na území bylo nalezeno 12 druhů vážek, např. méně hojný druh šidélko rudoočko 

(Erythromma najas) a lesknice měděná (Cordulia aenea). Z vzácných druhů brouků byly 

zjištěny např. střevlíček Platynus livens, zobonoska Apoderus, lesknáček Meligethes 

buyssoni, krytohlav Cryptocephalus exiguus. Na lokalitě nalezneme také vzácného 

modráska bahenního (Maculinea nausithous) (WEISMANNOVÁ, 2004). 

Ve studovaném území a jeho blízkém okolí byl zaznamenán přímý výskyt celkem 

9 druhů obojživelníků – ropuchy obecné (Bufo bufo), r. zelené (B. viridis), skokana 

zeleného (Rana klepton esculenta), s. štíhlého (R. dalmatina), s. ostronosého (R. arvalis), 

rosničky zelené (Hyla arborea), skokana skřehotavého (Rana ridibunda) a s. krátkonohého 

(R. lessonae). Z plazů byly v území zaznamenány ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), 

ještěrka obecná (Lacerta agilis) a užovka obojková (Natrix natrix). (KOČVARA, 2004). 



René Peterek : Arachnologický průzkum a návrh managementu PR Koutské a Zábřežské louky 
s přihlédnutím na arachnocenózy 

 

2009 25 

Celkem bylo na území zaznamenáno 95 druhů ptáků, z nichž jsou nejvýznamnější 

bramborníček černohlavý (Saxicola torquata), b. hnědý (S. rubetra), kopřivka obecná 

(Anas strepera), krkavec velký (Corvus corax), lejsek šedý (Muscicapa striata), 

moudivláček lužní (Remiz pendulinus), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), ťuhýk 

obecný (Lanius collurio), bekasína otavní (Gallinago gallinago), chřástal vodní (Rallus 

aquaticus), krahujec obecný (Accipiter nisus), krutihlav obecný (Jynx torquilla), pisík 

obecný (Actitis hypoleucos), žluva hajní (Oriolus oriolus) a vodouš rudonohý (Tringa 

totanus). (KOČVARA, 2004). 

V území a jeho blízkém okolí byl zaznamenán přímý výskyt celkem 21 druhů 

savců, další čtyři druhy se vyskytují velmi zřídka. Z nejvýznamnějších je to bobr evropský 

(Castor fiber), veverka obecná (Sciurus vulgaris), ježek západní (Erinaceus europaeus), 

myška drobná (Micromys minutus) a rejsec vodní (Neomys fodiens) (KOČVARA, 2004). 

 

4.4 STAV ZVLÁŠT Ě CHRÁNĚNÉHO ÚZEMÍ A P ŘEHLED PLOCH 
 

4.4.1 Údaje o nelesních porostech (CZERNIK, KNEBLOVA, 2008) 
 
Plocha č. 1 - Pcháčové a ostřicové louky 
 

Botanicky nejcennější část území. Pravidelně kosené druhově bohaté vlhké 

pcháčové louky na slatinných půdách, zarůstající rákosem obecným (Phragmites australis) 

patrně v důsledku eutrofizace odpadními vodami. Na této ploše je potvrzen výskyt 

největšího množství ohrožených a chráněných druhů rostlin v celé rezervaci. 

 
Plocha č. 2 - Pcháčové a ostřicové louky 
 

Pcháčové louky na slatinných půdách navazující na plochu č. 1., botanicky velmi 

cenné území, ohroženo eutrofizací odpadními vodami, zarůstající rákosem obecným 

křovinami a dřevinami. 

 
Plocha č. 3 - Pcháčové a ostřicové louky 
 

Pravidelně až extenzívně kosené vysokoostřicové luční porosty s převahou ostřice 

kalužní (Carex acutiformis), ostřice trsnaté (Carex cespitosa), pcháče potočního (Cirsium 

rivulare), sporadicky se vyskytují také ZCHD rostlin. 
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Plocha č. 4 – Tužebníkové louky 
 

Nekosené louky představující přechodné pcháčové a tužebníkové lady 

s dominantním tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria), kakostem bahenním 

(Geranium palustre), pcháčem zelinným (Cirsium oleraceum). Půdní semenná banka 

plochy je vitální, hladina podzemní vody je vyšší než u výše jmenovaných ploch 1,2,3, 

území má značný potenciál vhodný pro ZCHD rostlin z ploch 1 až 3. 

 
Plocha č. 5 – Tužebníkové louky 
 

Nekosená tužebníková lada s fragmenty pcháčových luk, silně zarůstající náletem 

vrb a olší, území má vzhledem k vysoké hladině spodní vody značný potenciál vhodný pro 

ZCHD rostlin z ploch 1 až 3. 

 

Plocha č. 6 - Louky na nivních půdách 
 

Soubor vysokoostřicových a psárkových luk s rozdílnou intenzitou 

obhospodařování od intenzivních (několik sečí ročně, mulčování), přes 1x ročně kosené až 

po nepravidelně kosené plochy. 

 

Plocha č. 7 - Mimolesní a roztroušená zeleň 
 

Mimolesní zeleň, mimo LPF. Z dřevin zde roste např: vrba bílá (Salix alba), vrba 

křehká (Salix fragilis), vrba nachová (Salix purpurea), olše lepkavá (Alnus glutinosa), 

jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), dub letní (Quercus robur). 

 
Plocha č. 9 - Meliorační kanály 
 

Odvodňovací a meliorační strouhy, které odvádějí vodu z převážné části území. 

V řadě těchto kanálů přežívají poslední populace ZCHD rostlin. Jiné slouží jako recipienty 

odpadních vod nebo výrazně negativně snižují hladinu spodní vody. 

 
Plocha č. 13 - Břehové porosty Opavy 
 

Břehové porosty v nivě řeky Opavy s částečným zastoupením vysázených 

nepůvodních druhů topolů. 
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Plocha č. 14 – Rozorané louky 
 

Rozorané trvalé travnaté plochy, nejčastěji užívané jako pole. 

 

Příloha: 

Mapa IV.: Mapa dílčích ploch (na podkladu ortofotomapy, měřítko 1:8000). 
(CZERNIK, KNEBLOVA, 2008) 

 

4.4.2 Údaje o lesních porostech 
(CZERNIK, KNEBLOVA, 2008) 

4.4.2.1 Základní údaje o lesích  
 
Všechny lesní pozemky jsou uvedeny jako plocha č. 8 – les. 
 
Přírodní lesní oblast 32 - Slezská nížina 
Lesní hospodářský celek / 
zařizovací obvod 

LHO 705 801 Opava / LHP 1139 LČR Opava 

Výměra LHC v ZCHÚ (ha) 34,58 
Období platnosti LHP a LHO 1.1. 1999 – 31.12.2008, 1.1.2009 – 31.12.2018 
Organizace lesního hospodářství  - / LČR, lesní správa Opava 
Nižší organizační jednotka  - / revír č. 7 Bor 

 
Příloha: 
 

Mapa IV.: Mapa dílčích ploch (na podkladu ortofotomapy, měřítko 1:8000). 
(CZERNIK, KNEBLOVA, 2008) 

 

5 MATERIÁL A METODIKA 
 

Podrobnější arachnologický výzkum dané lokality bude prováděn v letech 2009 a 

letech následujících, k docílení potřebných výsledků o stavu a druhovém zastoupení 

jednotlivých čeledí, je vhodné provádět sběry od poloviny dubna až do začátku listopadu, 

z důvodu vhodných klimatických podmínek. Jelikož se jedná o oblast se značnou 

proměnlivostí podzemních vod, může být oblast částečně nedostupná v brzkých jarních 

měsících, kdy dochází k tání sněhu a většímu úhrnu srážek. 

Pavouci budou sbíráni pomocí vhodných metod, nejčastěji formou zemních pastí. 

U neepigeických druhů, u kterých neexistuje specifická závislost na podmínkách podkladu, 
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budou zemní pasti doplňovány ještě sběrem individuálním a při každém vybírání zemních 

pastí i sběr formou smýkání. 

 

5.1 Metoda získávání arachnologického materiálu 
 

Metoda zemních pastí je nejběžnější způsob sběru biologického materiálu. Tento 

způsob se používá v entomologii, ale je vhodný i k odchytu materiálu v arachnologii, 

jelikož je tento způsob velmi účinný a v mnoha věcech nepostradatelný. 

Pasti pracují nepřetržitě, proto jejich činnost není sběratelem nijak ovlivněna. 

Důležité je, že pasti fungují ve dne i v noci, takže je možnost zachytit i druhy s denní a 

noční aktivitou po celé roční období. Zemní pasti většinou poskytují bohatý a pestrý 

úlovek, který nám může dát objektivní údaje o kvalitativním i kvantitativním složení 

příslušné epigenní arachnofauny.  

Jako zemních pasti se nejčastěji používají skleněné zavařovací láhve o objemu 

500 ml, průměr 10 cm a výšku zhruba 10 cm. Tyto láhve jsou zapuštěny do země tak, aby 

horní otvor byl na úrovni okolního terénu. Pasti se většinou naplňují do jedné třetiny 

fixačním roztokem 3 – 4% formaldehydu. Je možnost použít i 70% líh, ale většinou 

dochází k nahnívání vzorků v důsledku naředění dešťovou vodou. 

Všechny pasti budou instalovány na určené lokality, zhruba v místech 

předchozích sběrů. Přesná místa nelze přímo určit, jelikož nejsou k dispozici souřadnice 

z GPS. Na lokality bude vždy umisťováno 3 kusů masovek a jedna bude nechána přikrytá 

stříškou z kůry, aby byl přehled i o počtu fotofóbních druhů. 

Pasti budou zapuštěny na 4 stanovištích po třech kusech. (Obr.č.1). Vybírány 

budou v pravidelných 1 měsíčních intervalech. Obsah bude přelit do láhve s označením 

čísla pasti. Rozmístění pasti bude podle umístění dle (TUHOVČÁKOVÁ 1995), která se 

věnovala arachnocenózám Zábřežských luk a dle rozmístění pastí v lokalitách Koutských 

luk, dle (HABURA 1999). Sběr bude doplňován i sběrem smýkáním. 
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Obr.č.1. Mapka území PR se znázorněným umístěním jednotlivých pastí 

 

Při smýkání bude použita smýkací síť z dederonu, určena speciálně k smýkání. 

Tento způsob doplní druhové spektrum o druhy vyskytujícím se v bylinném patře, keřích a 

větvích stromů. Tito pavouci budou fixováni taky v 3-4% formaldehydu. Takto chycené 

druhy budou přidány k jednotlivým vzorkům ze stejného stanoviště. V celkovém šetření 

nebudou hrát významnou roli. Je to jen orientační sběr. 
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5.2 Determinace 
 

Determinace druhů se nejčastěji provádí za pomocí binokulární lupy. Pavouci se 

většinou určují v Petriho miskách a materiál je zcela ponořen v 70% ethanolu. 

K determinaci bude užíván Klíč zvířeny ČSR IV., ze svazku klíče zvířeny ČSSR 

(MILLER, 1971). Tento klíč je hojně využíván i v celé Evropě, jen se musí upravit stará 

nomenklatura na aktuální údaje. Nejnovější a velmi povedená publikace k určování 

pavouků ČR je publikace od (BUCHAR, J., KŮRKA, A) Naši pavouci, Academia Praha 

v aktualizovaném vydání z roku 2002. 

Nejdůležitějším determinačním znakem je makadlo samců, respektive kopulační 

orgán umístěny na jeho konci. Tento orgán se nazývá bulbus a v rámci vývoje je kopulační 

orgán pavouku druhově specifický. Bulbus v jednoduché verzi vzdáleně připomíná oční 

kapátko s pohyblivou bambulkou, obsahující váček a z něj vybíhající stočenou trubičku, do 

které může být nasáto sperma. Tato trubička vychází na povrch tuhým výběžkem zvaným 

embolus, který samec vsunuje do epigyne samice. Zjednodušeně, aby mohlo dojít 

k úspěšnému páření, musí se doplňovat stavba samčího kopulačního orgánu a epigyne 

(pohlavní destičky) samice, asi jako klíč a zámek. Protože každý druh pavouků má svou 

vlastní strukturu a stavbu kopulačního orgánu, je spolu s epigyne samice nejdůležitějším 

determinačním znakem. 

 

5.3 Hodnocení získaných údajů 
 

5.3.1  Dominance 
 

Pro hodnocení odchycených pavouků bude používáno kritérií dominance ve 

smyslu procentuálního zastoupení daných druhů (čeledi) ve vzorku (BALOGH, 1958). 

Dominance vyjadřuje procentuální zastoupení populací druhu nebo skupin v daném 

společenstvu a je  

 

počítána dle vzorce:
%

100 =∗=
n

I
D
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I  = počet jedinců daného druhu (čeledi) 

n = celkový počet ulovených 

 

Juvenilní jedinci, kteří se vyskytují většinou brzy zjara se vždy determinují jen do 

rodů. Tato skupina bude započítávána jen do dominance čeledi, ne však do dominance 

druhu. 

V součastné době se používá většinou pětistupňová dominance 

D1  druh eudominantní s více než 10% cenózy 

D2  druh dominantní s 5 – 10 % cenózy 

D3  druh subdominantní s 2 – 5 % cenózy 

D4  druh recedentní s 1 – 2 % cenózy 

D5  druh subrecedentní s dominancí menší než 1 % cenózy 

 

5.3.2 Termopreference 
 

Tyto údaje jsou doplňující charakteristikou arachnofauny sledovaného území. 

Termopreference je dle (BUCHARA 1992) definována do těchto kategorií: 

T  termofilní druhy, vyskytující se jen na nejteplejších stanovištích jako 

jsou skalní lesostepi nebo subxerofilní doubravy 

M   mezofilní druhy, se středními nároky na teplotu, vyskytující se v tzv. 

mezophytiku 

P  psychrofilní druhy, vyskytující se pouze mimo výše uvedená 

nejteplejší stanoviště 

N  nespecifické druhy, které žijí na všech typech stanovišť bez 

výrazného teplotního referenda 

S  synatropní druhy, vázané svým výskytem na lidská obydlí 

?  druhy, které nelze zařadit pro nedostatek údajů 
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5.3.3 Klasifikace dle stupně původnosti 
 

(BUCHAR, 1992), (BUCHAR, RŮŽIČKA 2002) roztřídil všechny druhy 

pavouků na základě vazeb jednotlivých druhů na stanoviště a dle vztahu k antropogennímu 

ovlivnění stanovišť do tří základních kategorií: 

RI   klimaxové druhy, jsou to druhy vyskytující se na stanovištích, jejichž 

celkový charakter se blíží původnímu stavu, tedy obývající člověkem relativně nejméně 

ovlivněná stanoviště. 

R  druhy polopřirozených stanovišť, jsou druhy vázané na současné 

ekosystémy lesního typu, s menšími nároky na charakter prostředí, tedy druhy vyskytující 

se ve všech typech kulturního lesa, v remízcích a na pasekách. 

E  expanzivní druhy, jsou schopné rychle pronikat do uměle odlesněné 

krajiny a osidlovat stanoviště silně pozměněné lidskou činností, např. louky a pole. 

?  druhy dosud nezařazené, pro nedostatek binomických údajů. 

 

6 VYHODNOCENÍ ARACHNOLOGICKÝCH NÁLEZ Ů A 
POROVNÁNÍ DŘÍVĚJŠÍCH VÝZKUM Ů 

 

6.1 Vyhodnocení výsledků dosavadních výzkumů 
 

V roce 1995 a v roce 1999 byly na území PR Koutských a Zábřežských luk 

provedeny 2 dílčí arachnologické průzkumy. Výsledky sběrů jsou pro srovnání v přehledné 

tabulce. (Tabulka č.1). Ve sloupci charakteristika je zpracována procentuální dominance 

jednotlivých nalezených druhů, stupeň původnosti a termopreference. Písmenem „H“ jsou 

označeny údaje, které zjistil HABURA v roce 1998 a písmenem „T“ jsou označeny sběry a 

údaje od TUHOVČÁKOVÉ, která prováděla sběry v roce 1995.  

Dominance jednotlivých druhů je zde označována D1 až D5 v závislosti na 

výskytu jednotlivých druhů. U juvenilních jedinců je označena jen dominance čeledi, ne 

druhu. Většinou převažují druhy subrecedentní označovány D5. Jen jeden druh je v této 

oblasti eudominantní a to Pardosa amentata ,dominantním druhem je v PR Zábřežské a 

Koutské louky druh Pardosa pullata. 
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Tab.č.1 Přehled druhů nasbíraných (TUHOVČÁKOVÁ 1995), (HABURA 1998) 

Charakteristika Lokalita PR ∑ Čeleď/druh 
D% 
H 

SR 
H 

TP 
H 

D%  
T 

SR 
T 

TP 
T 

Rybník 
T 

Louka  
H 

Louka  
T  

Olšina  
H 

Olšina 
T  

  

I. TETRAGNATHIDAE             

Metellina segmentata 
(Clerck, 1757)  E P     6  5  11 

Pachygnata listeri (Sund., 
1830)    D3 R M 10  7  1 18 

Pachygnatha clerki (Sund., 
1825) 

   D4 E M   3  6 9 

Pachygnatha degeeri 
(Sund., 1823) 

   D4 E N 3  5  2 10 

Tetragnatha montana 
(Sim.,1874) 

   D5 R M   4  1 5 

Tetragnatha pinicola 
(L.Koch,1820) 

   D5 R N     2 2 

II. ARANEIDAE            0 

Mangora acalypha 
(Walck.,1820) 

   D5 E N 1     1 

Singa hamata (Cl.,1757)  R M D4 R M  1 5  2 8 

Singa sp.       2    2 4 

III. LINYPHIIDAE            0 

Bathyphantes nigrinus 
(Westr.,1850) 

   D3 R N 1  9  8 18 

Ceratinella brevis 
(Wider.,1834) 

   D3 R N 6  4  2 12 

Centromerus dilutus (O.P.-
Cbr.,1875) 

   D5 E N   2  1 3 

Centromerus sylvaticus 
(Bl.,1841) 

   D4 RI P   8  2 10 

Centromerus sp.         1   1 

Dicymbium nigrum 
(B.,1864) 

   D5 E N   2  2 4 

Diplocephalus latifrons 
(O.P.-Cbr.,1836) 

   D3 R N 4  8  3 15 

Diplocephalus picinus 
(Bl.,1864) 

   D4 R N 2  8   10 

Diplostylla concolor 
(Wider.,1834) 

   D3 E N 8  11  7 26 

Dismodicus elevatus 
(C.L.Koch.,1838) 

   D5 R P   2   2 

Erigone atra (Bl.,1841)    D5 E N   2  2 4 

Erigone dentipalpis 
(Wider, 1834) 

   D4 E N   4  2 6 
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Floronia bucculenta 
(Clerck,1757) 

 RI M     1    1 

Gonatium rubellum 
(Bl.,1841) 

   D5 R P   5  1 6 

Gongylidium rufipes 
(Sund.,1829) 

   D5 R M 2     2 

Lepthyphantes sp.         2  3 5 

Linyphia triangularis 
(Clerck,1757) 

 E N     1  1  2 

Linyphia sp.           2 2 

Maso sundevali 
(West.,1851) 

 R P       1  1 

Meioneta rurestris 
(C.L.K.,1836) 

   D4 E N 4  3   7 

Micrargus herbigradus 
(Bl.,1854) 

   D5 E P 1  11  1 13 

Micrargus subaequalis 
(Westr.,1851) 

   D4 E N   6   6 

Microneta viaria 
(Bl.,1841) 

   D5 R N   1  1 2 

Oedothorax agrestis 
(Bl.,1853) 

   D5 R M 1    1  

Oedothorax fuscus 
(Bl.,1834) 

   D5 E P 2  1  2 5 

Oedothorax gibbifer 
(Kultz.,1881) 

   D3 R P 6  5  1 12 

Oedothorax retusus 
(Westr.,1851) 

   D3 E P   16  2 18 

Tiso vagans (Bl.,1834)    D5 R P   1  2 3 

IV. THERIDIDAE            0 

Achaearanea sp.         1   1 

Steatoda bipunctata 
(L.,1758) 

   D5 E M 2  1   3 

V. LYCOSIDAE            0 

Alopecosa pulverulenta 
(Cl.,1758) 

   D4 E N   7  2 9 

Alopecosa sp.         1   1 

Arctosa leopardus 
(Cl.,1758) 

   D5 R M   1   1 

Pardosa agrestis 
(Westr.,1861) 

   D4 E M 6  1   7 

Pardosa amentata (Cl., 
1757) 

 E P D1 E P 17 1 70 2 8 98 

Pardosa lugubris 
(Walck.,1802) 

 R N D5 R N   2 2  4 
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Pardosa palustris 
(L.,1758) 

   D5 E N 1  4   5 

Pardosa prativaga 
(L.K.,1870) 

   D5 E P 4  6   10 

Pardosa pullata (Cl.,1757)  E N D2 E N 16  34 6  56 

Pardosa sp.       10 2 9 2  23 

Pirata hygrophilus 
(Thor.,1872) 

 R P D3 R P 8  12 5 2 27 

Pirata sp.          1  1 

Trochosa ruricola (de 
Geer,1778) 

0,93 E M       1  1 

Trochosa spinipalpis 
(F.O.P.-C.,1893) 

 R P D3 E N 1  15 4 1 21 

Trochosa terricola 
(Thor.,1856) 

 R P D4 R P   8 4 2 14 

VI. PISAURIDAE            0 

Pisaura mirabilis 
(Cl.,1757) 

 E N D4 E N  1 5 3 3 12 

Pisaura sp.         6  3 9 

VII. DICTYNIDAE            0 

Dictyna uncinata 
(Thor.,1856) 

   D5 E N     1 1 

VIII. CLUBIONIDAE            0 

Clubiona reclusa 
(O.P.Cbr.,1863) 

D5 R P     1    1 

Clubiona sp.       5  8  1 14 

IX. THOMISIDAE            0 

Ozyptila praticola 
(C.L.K.,1834) 

   D4 R N 2  5   7 

Ozyptila simplex (O.P.C.-
Cbr.1862) 

   D5 RI M   1   1 

Ozyptila trux (Bl.,1833) D3 E P       2  2 

Xysticus lanio 
(CL.C.Koch.,1837) 

   D5 R T   3   3 

Xysticus ulmi (Hahn.,1826)    D5 R M   1   1 

Xysticus sp.       3  4   7 

 C e l k e m        128 14 341 39 84 604 
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7 NÁVRH MANAGEMENTU PR SE ZHODNOCENÍM 
PŘÍPADNÝCH VLIV Ů A NÁVRHEM NA JEJICH 
ELIMINACI VE VZTAHU K ARACHNOCENÓZÁM 

 

Návrh byl zpracován dle plánu péče (CZERNIK, KNEBLOVA, 2008) a po 

konzultaci a odbornou spolupráci s Mgr. Kneblovou z Agentury ochrany přírody a krajiny 

ČR. 

 

7.1 Komplex nejcennějších druhově bohatých pcháčových a ostřicových 
luk (plocha č. 1 a č.2) 

 

„Nezbytně nutným zásahem je zvýšení hladiny spodní vody v kanálech 

nacházejících se kolem těchto ploch (viz. plocha č. 9). Provést výřez téměř všech dřevin z 

luk s výjimkou pěti polykormonů vrby popelavé (Salix cinerea), pěti kusů vrby pětimužné 

(Salix pentandra), pěti olší a všech keřů vrby rozmarýnolisté (Salix rosmarinifolia). 

Ponechat rovněž porosty lemující současný kanál odvádějící odpadní vodu z areálu firmy 

MK Klemens s výjimkou vysazené škumpy orobincové (Rhus typhina), osiky (Populus 

tremula) a vrb rostoucích směrem do louky. Další redukci dřevin provést také na jižním 

okraji luk navazující na původní rašelinné louky, dnes již zarostlé náletem olší. 

Předpokládaný pás redukce představuje šíři cca 10 až 15 metrů, aby byla obnažena část 

zvodnělé plochy v náletové olšině. Redukci dřevin provádět postupně na etapy v průběhu 

pěti let, aby nedošlo k rychlé expanzi eutrofních druhů rostlin - kopřivy obecné (Urtica 

dioica), pcháče rolního (Cirsium arvense) a rákosu obecného (Phragmites australis). S 

redukcí dřevin započít od počátku platnosti stávajícího plánu péče. To je od roku 2008, kdy 

už se začalo s redukcí. Vzniklou biomasu je nutno odstranit při použití lehké mechanizace 

- jednoosý ručně vedený malotraktor s vlečkou nebo dvouosý lehký malotraktor 

s nízkotlakými, širokorozchodnými pneumatikami. V žádném případě nelze použít těžkou 

mechanizaci. Mírná disturbance drnu při pracech je akceptovatelná a vzhledem k semenné 

bance žádoucí, nesmí však dojít k rozježdění luk. Práce je nejlépe provádět během suchého 

podzimu nebo v zimě při holomrazech. Dřevní hmotu pálit vždy mimo tyto dvě nejcennější 

plochy. Popel po takto vzniklých ohništích je však nutno odstranit mimo ZCHÚ (lze např. 

použít po dohodě se zemědělci jako hnojivo na blízká obhospodařovaná pole). Plochu 
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vzniklou po výřezech kosit 2x ročně po dobu tří let. Poté plochy kosit podle nastaveného 

managementu příslušných ploch.“ 

„Dalším zásahem je odstranění smrkové výsadby v centrální části území podél 

průseku spojujícího severní a jižní část ploch. Kácení provést od října do března, jemné 

větve možno spálit na vyznačených ohništích nebo odvézt mimo ZCHÚ. Popel odstranit 

mimo ZCHÚ do 14 dní od pálení. Hroubí z území odvézt za stejných podmínek jako výše 

u křovin a dřevin. Odcloněnou plochu po smrcích kosit 2x ročně (1. seč 15. červen - 

červenec, 2. seč od srpna do 15. září). 

Rozšiřující se porosty rákosu (vlivem eutrofizace) při severním a západním okraji 

území poprvé kosit již na přelomu května a června, podruhé v srpnu až září (jedná se o pás 

šíře cca 5 metrů) Stejně tak je možno potlačovat porosty rákosu i na dalších plochách, 

zejména při východním okraji navazujícím na rybník (plocha č. 10) a lesní průsek 

zasahující až na jižní okraj lesní louky (ohraničeno kanálem). Biomasu je nutno do 14 dnů 

odstranit mimo ZCHÚ. 

U plochy č. 1 provádět v prvních pěti letech kosení 2x ročně. První seč provést od 

15. června do července, druhé kosení v průběhu srpna do 15. září. Termín prvního kosení 

by měl být proveden po dozrání semen většiny ZCHD rostlin. Po tomto období je nutno 

střídat interval kosení na 2x a 1x ročně. Kosení 1x ročně lze provádět od 15. července do 

15. srpna. Při kosení je nutno porosty vrby rozmarýnolisté (Salix rosmarinifolia) obkosit a 

ponechat. Jednou za 5 let je vhodné část cca 2/3 porostu vrby rozmarýnolisté pokosit, aby 

došlo k uvolnění porostu. Důležité je také odstraňování náletu ostatních dřevin, olší a vrb 

z porostu vrby rozmarýnolisté. Dle možnosti je také nutné obkosit část ohrožených a 

ZCHD rostlin a ponechat je k odkvetení a vysemenění: mochna bahenní (Potentilla 

palustris), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), čertkus luční (Succisa pratensis), 

vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata). Plochy s výskytem těchto rostlin je možno kosit při 

druhém kosení, kdy je již pravděpodobné, že došlo k uzrání a vysemenění. Rostliny vachty 

trojlisté a vrby rozmarýnolisté nekosit vůbec.“ 

„Podobně v případě plochy č. 2 je nutno po dobu 4 let provádět kosení 2x ročně, 

neboť plocha je značně ruderalizována. Termíny seče odpovídají ploše č. 1. Po tomto 

období je potřeba střídat interval kosení na 2x a 1x ročně v opačném pořadí jako u plochy 

č. 1. Ponechání porostů vrby rozmarýnolisté a obkosení části ZCHD rostlin je nutné jako u 

plochy č. 1. Druhé kosení těchto plošek provést stejně jako u plochy č. 1. 
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Biomasu z obou ploch nejpozději do 10 dní od pokosení odstranit z plochy a 

odvézt nebo uložit na stávající deponie po obvodu louky tak, aby nedošlo k vymývání 

živin do cenných částí luk. V optimálním případě biomasu odvézt mimo ZCHÚ. V žádném 

případě nemulčovat. Biomasu možno využít pro „osev“ přeoraných luk v jižní části 

(plocha č. 14).  

V případě, že louky budou koseny pouze v režimu 1x ročně, provádět u poloviny 

luk kosení v červenci, druhou polovinu luk v srpnu, nejpozději do 15. srpna. Pořadí 

každoročně střídat, aby mezi jednotlivými loukami byl alespoň 14 dní posun.“ 

 

7.2 Vysokoostřicové a pcháčové luční porosty (plocha č. 3) 
 

„S ohledem na výskyt chráněných druhů bezobratlých (např. modráska 

bahenního) a potenciální výskyt hnízdících ptáků je nutno rozdělit plochu na segmenty, 

které budou mít rozrůzněné termíny a frekvenci seče. Plochu lze rozdělit na segmenty 

podle jednotlivých luk - Zapomenutá, Lapač, Řešetláková, Přední Podvrbí, Prostřední 

Podvrbí, Zadní Podvrbí. V prvním roce by pak louky Lapač, Přední a Zadní Podvrbí (tedy 

co druhá louka) byly koseny 1x ročně v termínu od 15. září do 30. září a zbývající tři - 

Zapomenutá, Řešetláková a Prostřední Podvrbí 2x ročně v termínech první seče 15. červen 

až červenec a druhé seče srpen až 30. září. V následujícím roce se frekvence seče na 

jednotlivých loukách vystřídá. V rámci všech šesti luk je nutno ponechávat neposečené 

pásy v šíři 5 m v délce celé louky pro hmyz a pavouky. Neohraničovat se pouze na okraje 

louky a umístění pásů na louce každým rokem měnit, aby nedocházelo k zabuřenění a 

zarůstání náletovými dřevinami. 

Místa s expanzí rákosu kosit 2x ročně a to i na plochách, které budou určeny v 

daném roce k pokosení jen 1x. 

Při seči přizvednout lištu nebo buben minimálně 5 cm nad zem, pro zmírnění 

mortality obojživelníků a plazů. Všechny obojživelníky a plazy, kteří budou během kosení 

nalezeni, je nutno přenést pryč z kosených ploch na okraj luk, kde se nebude kosit nebo 

kde již práce proběhly. Dle možnosti je také nutné při první seči obkosit část ohrožených a 

ZCHD rostlin a ponechat je k odkvetení a vysemenění.  

V případě, že louky budou koseny pouze 1x ročně, provádět u poloviny luk kosení 

v červenci, druhou polovinu luk od 15. září do 30. září. Pořadí střídat. 
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Biomasu nejpozději do 10 dní od pokosení odstranit z plochy a odvést nebo uložit 

na stávající deponie po obvodu louky tak, aby nedošlo k vymývání živin do cenných částí 

louky. Biomasu je možno využít pro „osev“ přeoraných luk na ploše č. 14. 

V území je potřeba redukovat rozrůstající se porosty vrb a olší na bývalých 

kanálech (cca 20 - 30 % plochy porostů) a na plochách luk (cca 50 %). Při redukci dřevin 

je nutné prioritně odstraňovat menší dřeviny s malým obvodem. Dřeviny s velkými 

obvody, nápadně poškozené, suché nebo prosychající je nutné ponechat pro vývoj 

xylofágního hmyzu. Důležité je také ořezat větve olší a vrb zasahující do luk a prosvětlit 

tyto liniové porosty, aby docházelo k oslunění luk a vzájemné komunikaci mezi loukami. 

Dřevní biomasu je možno pálit na vyznačených místech (drobné větve). Popel vždy 

pečlivě odstranit z ohnišť a odvézt mimo ZCHÚ. Kmeny je možno odstranit mimo ZCHÚ 

není to však nutné. Případné odstranění dřevní hmoty provádět při suchém podzimu nebo 

holomrazech. Dřevní hmotu je vhodné ponechat v metrech na hromadách v blízkosti 

vzrostlých stromů pro rozvoj hmyzu a pavouků žijících na padlých stromech a ve 

skulinách. Z luk je nutné odstranit nevhodné výsadby smrku ztepilého. Po provedených 

výřezech, kde je to možné a účelné, provádět kosení porostu 2x ročně v uvedených 

termínech, po dobu tří let. Poté kosit ve stejných frekvencích samotných dílčích luk.  

U luk na této ploše je nutné sledování vývoje rostlinných společenstev a 

bezobratlých. V rámci jednotlivých ploch je možné úplné vynechání seče v jednom roce 

s ohledem na ZCHD hmyzu. Nesmí se však jednat o celou plochu luk. K tomu rozhodnutí 

je možno přistoupit po konzultaci s entomology a botaniky.“ 

 

7.3 Tužebníkové louky (plocha č. 4) 

 

„Louky rozdělit na 1x a 2x ročně kosené, každý rok pořadí obměňovat. 

Ponechávat na každé z luk 5 metrů široký pás v délce louky. Podobně jako u ostatních 

ploch bude pás pokosen v následujícím roce a jeho poloha se bude posouvat. Louky 1x 

ročně kosené kosit od 15. července do 15. srpna. Louky kosené 2x ročně kosit poprvé od 

15. června do července, podruhé v termínu od srpna do 15. září. Nemulčovat. Biomasu 

odstranit do 14 dnů od kosení. Biomasu uskladnit na vyznačených deponiích nebo odvézt 

z území ZCHÚ.  
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V území je potřeba provést částečnou redukci dřevin zarůstajících do luk (cca 

20 %). Dřevní biomasu ponechat nebo odstranit z plochy, část možno spálit na 

vyznačených místech. Popel nutno z ploch do 14 dní od pálení pečlivě odstranit. Hrubší 

větve a kmeny odstranit ze ZCHÚ nebo je možno je ponechat na vyznačených místech. 

Stromy a keře seřezávat těsně u země, aby bylo usnadněno následné kosení. Plochy po 

výřezech kosit 2x ročně v uvedených termínech po dobu tří let. Poté kosit ve stejných 

frekvencích samotných dílčích luk. Při výskytu zvláště chráněných druhů rostlin - např. 

prstnatec májový, vachta trojlistá (apod.) rostliny obkosit a ponechat k vysemenění. Při 

výskytu vrby rozmarýnolisté nebo ostatních rostlin nesnášejících kosení, obkosit a 

ponechat při každé seči. V případě, že louky budou koseny pouze 1x ročně, provádět u 

poloviny luk kosení v červenci, druhou polovinu luk od 15. září do 30. září. Pořadí střídat.“ 

 

7.4 Tužebníkové louky pod rybníkem (plocha č. 5) 
 

„Protože tužebníkové louky představují přechodný stupeň pcháčových luk, je 

v zájmu území zachovat větší podíl pcháčových luk. To se týká především plochy jižně 

pod  rybníkem. Na těchto plochách, které byly ještě počátkem 90. let intenzivně koseny, se 

vyskytovaly prstnatce májové, výskyt dalších zvláště chráněných druhů není vyloučen. V 

zájmu ochrany přírody by tedy mělo být obhospodařovat pozemky tak, aby současná 

degradovaná společenstva byla postupně změněna na druhově bohaté louky. 

V prvních třech letech tj. od 2008 - 2010 je nutno provést asanační redukci dřevin 

- olší, keřových a stromových vrb. Optimálním cílem je ponechat na ploše luk max. 5-6 

polykormonů vrb, zbytek keřových vrb odstranit. Na kanálech je rovněž potřeba provést 

značnou redukci stromových vrb a olší, včetně dřevin navazujících na rybník (plocha č. 

10). Počítá se z odstraněním 90 % dřevin na loukách a 30 – 50 % podél kanálů. Redukce 

dřevin je nutná pro prosvětlení luk a obnovení komunikace mezi těmito loukami. Redukcí 

zastínění bude rovněž urychlena obnova luk ze semenné banky ve prospěch heliofytů. 

Plochy po výřezech kosit 2x ročně v uvedených termínech po dobu 3 let, poté kosit ve 

stejných frekvencích jako předmětné louky na kterých se plochy nacházejí. 

V prvních pěti letech, kdy lze předpokládat částečnou obnovu pcháčových luk je 

potřeba provádět kosení luk 2x ročně. Po stabilizaci luk je potřeba provádět management 

šetrný pro pavouky (střídavé rotační kosení poloviny luk 1x a druhé poloviny 2x ročně). 
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Louky lze rozdělit na části č.1 až 4. V prvních pěti letech bude kosení 2x ročně probíhat 

v termínech 15. červen - červenec a srpen - 15. září na všech loukách. Po pěti letech bude 

kosena polovina luk 1x od 15. září do 30. září. Druhá polovina 2x ročně v uvedených 

termínech. Plochy budou každoročně obměňovány. 

Při výskytu ZCHD rostlin - (např. prstnatec májový, vachta trojlistá, apod.) 

rostliny obkosit při první seči a ponechat k vysemenění. Při výskytu vrby rozmarýnolisté 

obkosit a ponechat při každé seči.“ 

 

7.5 Komplex luk v jižní části území na nivních půdách (plocha č.6) 
 

„Kosení na těchto loukách provádět 2x ročně. První seč červen - červenec, druhou 

seč v termínu srpen - září. Druhou seč je možno v odůvodněných případně vynechat (nutno 

konzultovat s příslušnými pracovníky ochrany přírody). Plochy nehnojit a nemulčovat. 

Pokosenou biomasu odstranit z ploch do 14 dnů mimo území ZCHÚ. Biomasu možno 

využít pro „osev“ přeoraných luk plochy č. 14. 

S ohledem na výskyt bezobratlých (zejména motýlů) ale i pavouků, tvořících si 

sítě ponechávat na loukách minimálně 2 nesečené pásy v šíři 6 - 12 m nebo plochu o 

rozsahu 5 až 10 % půdního bloku (louky). Tyto pásy budou posečeny následující rok, 

nejpozději při první seči (§ 9 odst. 9 písm. b nařízení vlády č. 79/2007), tzn. pásy na ploše 

střídat, neponechávat je stabilně na okraji luk, neboť zde hrozí časem zarostení náletem 

dřevin. 

Na těchto loukách je nutno provést aktuální lepidopterologický entomologický, 

arachnologický a ornitologický průzkum pro zjištění druhového složení živočichů těchto 

skupin. V případě zjištění zvláště chráněných a významných druhů bude nutno upravit 

management (termíny kosení) ve prospěch těchto skupin. 

 Na plochách s výskytem ZCHD motýlů (např. modráska bahenního) kosit od 30. 

května do 15. června nebo po 15. září. Plochy s výskytem bahňáků kosit poprvé po 15. 

červenci do 31. srpna, druhá seč v září. Plochy s výskytem chřástala polního kosit poprvé 

po 15. srpnu. 

Při zarůstání okrajů je možno provádět pomístní redukci náletu v termínu říjen - 

březen. Rozsah je nutno konzultovat s příslušnými pracovníky ochrany přírody (Krajský 
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úřad Moravskoslezského kraje). Solitérní dřeviny na loukách ponechávat i v případě, že 

dochází k jejich usychání. 

V území je možno provádět extenzívní pastvu na plochách mimo výskyt ZCHD 

živočichů (většinou aktivní hnízdiště ptáků). V území je možno přepásat porosty ovcemi, 

kozami, skotem nebo koňmi. Zatížení pastvy nesmí překročit 0,3 DJ/ha/rok. Na loukách 

není rovněž vhodné budovat trvalé ohrady. Možnosti pastvy je nutno vždy konzultovat 

s odborníky AOPK ČR střediska Ostrava. 

Plocha č. 6 je na mnohých místech využívaná zemědělskými subjekty. Zde je 

nutné skloubit zájmy ochrany přírody a zemědělců. Jako nejúčinnějším nástrojem k výše 

uvedeným opatřením pro podporu rostlin, bezobratlých a ptáků se jeví začlenění 

zemědělských subjektů do programu Agroenvironmentálních opatření. Zemědělci tak 

mohou nadále hospodařit na plochách s podporou dotací. Nutno je však dodržovat termíny 

seče a způsoby hospodaření nastavené v AEO. Změny v hospodaření musí být pružné, 

korigovatelné a upravitelné na základě aktuálně provedených botanických a zoologických 

průzkumů a v nich obsažených zjištění. Jedná se o dotační tituly: Ptačí lokality na travních 

porostech – chřástal polní, bahňáci, Trvale podmáčené louky a rašelinné louky, Mezofilní a 

vlhkomilné louky – varianta s neposečenými pásy.“ 

 

7.6 Mimolesní a roztroušená zeleň (plocha č. 7) 
 

„Na severním okraji plochy při kontaktu s poli (pod cestou mezi Zábřehem a 

Kravařemi) se vyskytuje křídlatka japonská (Reynoutria japonica) druh se zde nachází 

posledních cca 7 let a pomalu se začíná šířit směrem podél plochy č. 7 a dovnitř plochy č. 

8. Křídlatku je nutno neprodleně odstranit příslušným „Beskydským způsobem“ 

 

7.7 Meliorační kanály (plocha č. 9) 
 

„Pro zlepšení vodního režimu a zamezení jeho dalšího zhoršování považujeme za 

důležité realizovat náhradní opatření v podobě systémů hrázek, které by udržovaly vodu 

v komplexu luk. Před samotnou realizací je nutno vypracovat hydrogeologický průzkum, 

který by zmapoval vodní režim na lokalitě. 
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Za nejproblematičtější lze v současné době označit kvalitu a hladinu vody v rámci 

kanálů vedoucích po hranicích ploch č. 3 a 4. Z JZ části Zábřehu u Hlučína je do kanálu 

vypouštěna odpadní voda a zároveň zde dochází vlivem zemědělského hospodaření na 

pozemcích nacházejících se nad zmíněným kanálem ke splavování zeminy, hnojiv a 

dalších agrochemikálií, což může mít za následek hypertrofizaci nejcennější části luk v PR. 

Po provedení biochemických rozborů sedimentů je na základě výsledků možné provést 

částečné odstranění sedimentů z kanálu odbagrováním, neboť je možné, že sedimenty 

obsahují zbytky tuku, louhů a jiných látek. Toto zatížení by dlouhodobě uvolňovalo živiny 

a nežádoucí látky a docházelo by ke kontaminaci, eutrofizaci a degradaci lučních 

společenstev. V případě odtěžení sedimentů v této části dojde k poklesu hladiny vody, 

proto je nutné na tomto kanálu provést výstavbu hrázek. Odstraněný sediment neukládat 

v ZCHÚ, nerozhrnovat kolem kanálů! Před samotným odstraňováním sedimentů je 

nezbytně nutné provést hydrobiologický průzkum, který bude zaměřen na výskyt zvláště 

chráněných druhů, zejména piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis). Při zjištění ZCHD, 

které by mohly být dotčeny, je potřeba provést jejich transfer. V ochranném pásmu by bylo 

dále vhodné založit trvalé travní porosty, které by minimalizovaly splachy do kanálů. 

V úvahu připadá rovněž revitalizace bezejmenného toku, který přitéká do kanálu z polí. „ 

„Pro osazení hrázkami připadá v úvahu rovněž kanál na kontaktu s lesem podél 

západní hranice louky Lapač a v jižní části území na kontaktu s plochou č. 4 (Chalupnické 

pastviny). Posláním a smyslem realizace hrázek je zadržovat v území vodu. Minimální 

hladina vody by měla představovat současnou výši hladiny v kanálech. Hráze musí být 

řešeny tak, aby bylo možno zvyšovat vodu téměř až na samotnou úroveň okolního terénu. 

Hrázky by měly splňovat nenáročnou obslužnost. K samotné manipulaci s výškou hladiny 

je potřeba zpracovat manipulační řád, který musí odrážet požadavky lokality na zásobení 

vodou. V první fázi by hrázky měly udržovat příslušnou výšku hladiny vody, která je 

obvyklá pro tuto lokalitu na jaře a počátkem léta (květen, červen). Manipulace pod úroveň 

současné hladiny není žádoucí. Manipulovat hladinou směrem nahoru je potřebné, je však 

potřeba sledovat odezvu a reakci v rostlinných společenstvech. Při zvyšování hladiny hrozí 

nebezpečí, že se v území bude nad míru šířit rákos (Phragmites australis), orobinec (Typha 

sp.), zblochan (Glyceria sp.) tedy nežádoucí druhy rostlin. To souvisí se současným 

vysokým obsahem živin v půdě.  
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Ve vztahu k výše uvedenému je potřeba založit monitorovací plochy a sledovat 

vývoj porostů a případné šíření těchto rostlin. Šíření ZCHD rostlin s prováděním 

příslušného managementu by ukazovalo na efektivnost opatření. Z výškou hladiny je 

možno v dalších letech manipulovat ve smyslu snazšího obhospodařování ploch, to však 

nesmí poškozovat nebo oslabovat prioritní společenstva a ZCHD. Pro analýzu případných 

úskalí projektu je nutno záměr porovnat s dostupnou literaturou a podobnými projekty. „ 

7.8 Břehové porosty Opavy (plocha č. 13) 

 
„B řehový porost podél toku Opavy s vysazenými kříženci topolů a topolů 

kanadských (Populus canadiensis). V podrostu se místy vyskytuje křídlatka japonská 

(Reynoutria japonica). Druh se zde nachází posledních cca 10 let a pomalu se začíná šířit 

severním směrem do centra PR na plochu č. 14. Křídlatku je nutno neprodleně odstranit 

příslušným „Beskydským způsobem“. Odstraňování topolů kanadských není nezbytně 

nutné, neboť slouží jako potrava bobrů a xylofágního hmyzu. Stromy je možno ponechat 

k dožití. Postupně porost nahradit autochtonními dřevinami vrb, které se nacházejí 

v blízkém okolí: vrba bílá (Salix alba), vrba křehká (Salix fragilis), olše lepkavá (Alnus 

glutinosa), dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsio). V případě nutností 

odstranění nebo údržby břehového porostu odstraňovat pouze stromy v havarijním stavu. 

Údržbu u vrb možno provádět seřezáváním na babku.“ 

 

7.9 Rozorané louky (plocha č. 14) 

 
„Na této dílčí ploše je potřeba provést postupné zatravnění. Pro zatravnění je 

žádoucí přednostně využít lokálních regionálních travních směsí. V případě „komerční“ 

nedostupnosti regionálních směsí, je možno provést sběr směsi z blízkých travnatých 

ploch, které zaručují regionalitu. Při sběru je nutno respektovat příslušné druhové složení, 

které musí odpovídat psárkovým a pcháčovým, vysokoostřicovým loukám, nebo jejich 

kombinaci. Výběr ploch pro sběr semen musí být konzultován s odborným pracovníkem 

(botanikem), tak aby se předešlo sběru semen na plochách, které byly osety komerčními 

zemědělskými směsi (s jílkem, jetely atd.), ty totiž znesnadňují rychlou obnovu původními 

druhy. Vzhledem k značné rozloze pro zatravnění doporučujeme využití kombinace 
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přímého výsevu regionální směsi, aplikace zeleného „mulčovaného sena“, aplikací 

suchého sena a spontánní sukcese. 

Spontánní sukcese je vhodná na menších plochách s přímým kontaktem na okolní 

zachovalé luční porosty. Dochází zde k transportu semen větrem, zvířaty, vodou 

(přeplavováním). Při použití tohoto způsobu je nutno počítat s počátečním silným nárůstem 

plevelů (jednoletých, vytrvalých) a možným šířením invazních a expanzivních druhů 

rostlin jako jsou např: křídlatky (Reynoutria sp.), zlatobýly (Solidago sp.) atd. Při 

monitoringu a včasném zásahu lze však docílit sukcese směrem k trvalým hodnotným 

lučním společenstvům. Po delším časovém období cca 3 až 5 let je nutné provést kosení a 

začít obhospodařovat pozemky jako ostatní luční plochy. 

Před samotným výsevem je vzhledem k vysokému nahromadění živin doporučeno 

provést 1 rok předem strojový výsev obilnin (nejlépe oves), které část těchto živin 

odčerpají. Pokud na těchto plochách jsou v rámci zemědělského hospodaření pěstovány 

obilniny, je možno přistoupit k výsevu bez tohoto mezikroku. Po pokosení obiloviny na 

podzim a odklizení biomasy je možno koncem léta (konec srpna - polovina září) provést 

samotný výsev. Nutností je příprava půdy pro výsev (podmítání, plytká orba nebo 

branování). Jarní výsev lze provádět v období dubna a května. Doporučený výsev směsi je 

15 až 20 kg/ha. Po výsevu je potřeba povrch jemně zaválet. Hloubka výsevu je maximálně 

do 3 cm u trav. Většina bylin vyžaduje osetí přímo na povrch půdy. Při strojovém osévání 

je vhodné využít kartáčových výsevních strojů, které zamezují ucpávání osinkatými 

semeny trav. Možné je také použití klasických secích strojů s odpojenými botkami 

vpravující semena do půdy. 

Druhým (kombinovaným) způsobem je obnova lučních porostů „zeleným 

mulčovaným senem“ a suchým senem. Tato metoda je obzvlášť vhodná, neboť v rámci 

ZCHÚ je řada ploch, ze kterých lze takto levně získat rostlinný materiál s vysokým 

obsahem semen například při kosení kvalitnějších porostů (plocha č. 1, 2, 3, 6). Podobně 

jako u výsevu musí byt plocha připravená (podmítání, plytká orba atd.). Rostlinný materiál 

představující sběr zeleného a suchého sena je nutno získat v období zrání hlavních trav 

(červenec), ale ještě před vysemeněním. Materiál je nejlépe pokosit řezačkou (např. na 

vojtěšku) na řezanku cca 5 cm, která se nafouká do klecových valníků, nebo je sesbírána 

sběrnými vozy. Kosení řezačkou není podmínkou a na plochách č. 1, 2 a 3 je spíše 

diskutabilní. Pro získání biomasy může být proveden prostý sběr pokosené biomasy 
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sběracími vozy. Tato hmota musí být poté neprodleně transportována na místo výsevu, kde 

se rovnoměrně rozprostře na plochu (např. rozmetadlem na hnůj). Hmota nesmí zůstat delší 

dobu v hromadách (na vozech), neboť hrozí zapaření čerstvé travní hmoty a znehodnocení 

semen. Rozprostřenou hmotu je potřeba na ploše zaválet, čímž se přitlačí vypadaná semena 

do půdy.  

Obdobným způsobem je používáno osévání suchým senem. Zde však dochází 

vlivem proschnutí a dalšího transportu k velkým ztrátám semen. Manipulace ve vztahu 

k zelenému senu je však jednodušší neboť je možno seno převážet na delší vzdálenosti a je 

možno po delší období jej uskladnit. Oba výše uvedené způsoby jsou vhodné zvláště 

z ekonomického hlediska, co do druhové bohatosti však jsou chudší než přímé výsevy, 

neboť upřednostňují zejména trávy. 

Dle literatury postačí rostlinná hmota z 1 ha zdrojové lokality na pokrytí 3 ha 

cílové plochy k zatravnění. Následná péče o takto ošetřené pozemky travní hmotou je 

v prvním roce prakticky bezúdržbová. Na ploše se hmota neodklízí a ponechá se 

k rozpadu. Další péče o porosty je totožná jako u vysévání. 

Následná péče o založené travní porosty probíhá již v prvním roce. Kosení 

porostů je nutno provádět lištovou sekačkou, která nevytrhá semenáčky rostlin. Možné je 

také užití bubnových sekaček, nesmí však docházet k vytrhání rostlin. V prvním roce je 

potřeba pokosit porost na vyšší strniště cca 10 cm. Termín a počet sečí závisí na 

přítomností plevelů, které by neměly vykvést a vysemenit. 

Plochu č. 14 je nutno rozdělit na více segmentů a provádět kosení v různých 

termínech s ohledem na potenciálně hnízdící bahňáky, kteří tyto pozemky vzhledem 

k nízké vegetaci velmi často využívají. V případě ploch bez přítomnosti bahňáků je 

nejoptimálnější provést první kosení na přelomu června a července. Druhou seč provést od 

srpna do září (pokud je vůbec nutná). Na plochách s výskytem bahňáků je možno kosit 

poprvé až od 15.7 do 31.8., druhá seč 30.9. až 15.10. Při výskytu chřástala polního (Crex 

crex) kosit poprvé až po 15.8., nejpozději však 30.9.  

Při dalším vývoji travinných porostů lze předpokládat úplné zapojení do 3 až 5 let. 

Po tomto období je potřeba v území provádět co nejpestřejší mozaiku kosení v různých 

termínech s ohledem na výskyt živočichů: bahňáků, chřástalů a motýlů. Samozřejmostí je 

střídání těchto ploch, aby bylo rovněž ekonomicky únosné provádění tohoto managementu 
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zemědělci. Pokosenou biomasu je nutno z kosených ploch odvážet do 10 dní od pokosení. 

Hnojení, mulčování, válení, smykování porostů není žádoucí.  

Pro úspěšné zatravnění ploch z pohledu diverzifikace a ekonomických hledisek 

doporučujeme použít kombinaci výše uvedených zatravnění. Nápomocné bude rovněž 

spontánní šíření semen z okolních luk nebo přenosem záplavami. Důležité je 

zdokumentování celého průběhu a následného vývoje vegetace a péče o tyto plochy, neboť 

v rámci České republiky byly takto zatravňovány pouze některé výzkumné lokality.  

Samotná plocha č. 14 je pro snazší obhospodařování rozčleněna na čtyři základní 

celky 14A, 14B, 14C, 14D. Harmonogram osévání je rozložen pokud možno rovnoměrně, 

aby se plochy osévaly postupně v průběhu celého období platnosti plánu péče. 

Plocha 14A představuje plochu s výskytem starčeku poříčního (Senecio 

sarracenicus), která je určena k samovolné sukcesi již od roku 2008 po zrušení zvěřního 

políčka. V průběhu platnosti plánu péče je nutno provést případnou redukci náletových 

dřevin a smrku (v letech 2012 a 2017), popřípadě provést pokosení porostu vyjma rostlin 

starčku v termínu červenec - srpen. 

Plochu 14B je možno osít jednou ze tří metod (regionální směs, zelené nebo suché 

seno), a to v roce 2009. 

Plocha 14C je rozdělena na přibližně 13 stejných dílčích ploch 14C1 až 14C13. 

Na těchto plochách je osetí rozplánováno do celého období platnosti plánu péče: 14C1,C2 - 

2010; 14C3, C4 - 2011; 14C5, C6 - 2012; 14C7, C8 - 2013; 14C9, C10 - 2014; 14C11, 

C12 - 2015;  14C13 - 2016. Při osévání je možno využít kombinací všech způsobů, zvláště 

výhodně se jeví využití travní hmoty z kosených ploch č. 1, 2, 3, 6 nebo blízkých okolních 

pozemků. 

Plocha 14D je rozdělena na 6 dílčích ploch 14D1 až 14D6. Podobně jako u výše 

uvedené plochy je osetí rozloženo do více let: 14D1 - 2010; 14D2 - 2011; 14D3 - 2012; 

14D4 - 2013; 14D5 - 2014; 14D6 - 2015. 

V místě současných sníženin plochy č. 14 je nutno realizovat tůně pro 

obojživelníky a bezobratlé. Tůně je vhodné realizovat ještě před provedením osetí, aby 

vytěžená zemina mohla být případně rozprostřena na ploše určené k pozdějšímu 

zatravnění. Nejlépe je však zeminu odvézt mimo území. 

V podrostu podél toku Opavy se vyskytuje křídlatka japonská (Reynoutria 

japonica). Druh se zde nachází posledních cca 10 let a pomalu se začíná šířit severním 
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směrem do centra PR na plochu č. 14. Křídlatku je nutno neprodleně odstranit příslušným 

„Beskydským způsobem“ Likvidovat je také potřeba ostatní druhy invazních rostlin jako je 

např. zlatobýl obecný a z. kanadský. 

Plocha č. 14 podobně jako některé další plochy (např. č. 6) je intenzívně 

využívaná zemědělskými subjekty. Pro využití území z pohledu zemědělského hospodaření 

a zároveň podporu rostlin, bezobratlých a ptáků je vhodné tyto subjekty zapojit do 

programu Agroenviromentálních opatření. Pro zatravňování orné půdy (musí být vedeno 

jako orná půda) je možno využít dotační titul: Zatravňování orné půdy regionální směsí. 

Pro další údržbu travních porostů je možno využít následující dotační tituly: Ptačí lokality 

na travních porostech – chřástal polní, bahňáci, Trvale podmáčené louky a rašelinné louky, 

mezofilní a vlhkomilné louky – varianta s neposečenými pásy.“ 

 

7.10 Tůně 
 

„Na podporu celé řady ZCHD obojživelníků a bezobratlých je nutno v rámci 

ZCHÚ provést realizaci tůní a obnovu periodicky zaplavovaných terénních depresí, které 

byly v minulosti zazemněny, zavezeny nebo byly negativně ovlivněny melioračními 

zásahy v území. Přednostně je potřeba využít podmáčených sníženin, které se nacházejí 

v prostoru druhově chudých intenzivně využívaných luk a polí. Jedná se zejména o plochu 

č. 14, kde je celá řada terénních depresí a sníženin. Na této ploše se v současné době 

vyskytují jen polní kultury, realizace tůní a zemní práce proto zde neznamenají žádný 

negativní zásah do cenných společenstev rostlin a biotopů ZCHD rostlin. Navíc lze menší 

část zeminy dle možnosti rozhrnout v blízkém okolí tůní a provést zatravnění v rámci 

navrhovaného managementu okolních ploch. Nejvhodnější je zeminu z výkopu odstranit 

z území úplně. Z dalších ploch je potřeba využít také plochy č. 3 a 6, kde je vhodné 

umisťovat a realizovat tůně po dohodě s botanikem a zoologem AOPK ČR střediska 

Ostrava tak, aby nedošlo k zásahu do biotopu cenných společenstev nebo dokonce zvláště 

chráněných druhů rostlin a živočichů. Pro realizaci tůní je potřeba vypracovat jednoduchou 

projektovou dokumentaci. Tůně budou mít nepravidelné tvary a různé rozměry podle 

možností v terénu. Dno bude mít kaskádovitý charakter s různou hloubkou maximálně do 

1,5 m, břeh bude mírně svahovaný (sklon 1:5, 1:7 a více). Udržení vody v tůních po celý 

rok není podmínkou, nejdůležitější je jarní období a počátek léta. Realizaci musí provést 
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organizace (firma), která má v této oblasti již zkušenosti. Přesné umístění tůní v terénu, 

projekt a následná realizace budou dohodnuty s botanikem a zoologem AOPK ČR 

střediska Ostrava. 

V rámci území se nachází dvě realizované vodní plochy (tůně). První se nachází 

při SZ okraji území. Tato vodní plocha je patrně vytvořena jako chovný rybník, neboť zde 

byli pozorování kapři. U této plochy je na jižním okraji směrem do luk vyhrnuta veškerá 

zemina na hromadu. Tuto zeminu je potřeba odstranit a provést úpravy tůně pro potřeby 

obojživelníků. Chov ryb je zde nutno úplně vyloučit.  

Na ploše č. 3 se nachází realizovaná tůň o přibližných rozměrech 10 x 10 metrů. 

Tůň má vhodně realizované mírné svahy a přiměřenou hloubku do 1,7 m. Dochází zde 

však k zarůstání vrbami. Tyto vrby je nutno ořezávat tak, aby nedocházelo k  zastínění 

tůně.“ 

Ekomanagement je zpracován komplexně a jsou zde uvedeny všechny vhodné 

postupy na udržování správného chodu PR z ekologického hlediska a ve vztahu 

k arachnocenózám. 

 

8 DISKUZE 
 

Na základě výsledků arachnologického výzkumu, realizovaného v letech 1995 a 

1998, reprezentuje faunu pavouků PR Zábřežských a Koutských luk 55 druhů České 

republiky. V oblasti studované PR jsou významné mokřadní a řašelinné biotopy. 

V návaznosti na charakter těchto biotopů patří 17 druhů zjištěných pavouků k druhům 

psychrofilním, 13 druhů je mezofilních, 24 druhů náleží k druhům nespecifickým a pouze 

1 druh k termofilním druhům. Z termofilních druhů stojí za zmínku nález druhu běžníka 

Xysticus lanio. Je to palearktický druh žijící v trávě, na loukách a nezastíněných biotopech. 

Ze stejné čeledi stojí za zmínku druh Ozyptila simplex který je označován za klimaxový 

druh, ale na tomto území se běžně nevyskytuje a jeho nález je překvapivý. Jedná se 

samozřejmě o vzácnější druh, podle klasifikace stupně ohrožení IUCN 1994 (kategorie VU 

– druh zranitelný) tento druh je také uveden v Červeném seznamu ohrožených druhů České 

republiky bezobratlých (FARKAČ et al. 2005). Z druhů mezofilních stojí za zmínku druh 

Arctosa leopardus, který byl v PR nalezen sice jen v jednom exempláři, ale na severní 

Moravě a ve Slezsku je jeho výskyt sporadický. Jelikož se jedná o druh, který žije v trávě a 



René Peterek : Arachnologický průzkum a návrh managementu PR Koutské a Zábřežské louky 
s přihlédnutím na arachnocenózy 

 

2009 50 

detritu mokřadů, rybníků, slatinných luk a rašelinišť, je obzvláště nutné proto, aby druh 

nebyl jen náhodně se vyskytujícím udržovat tyto louky z hlediska ekomanagementu, kdy je 

nutné na těchto loukách nechávat pásy, které nebudou sečeny a pokud ano, tak prstovou 

žací lištou, při zdvihu lišty 10 až 15 cm nebo střídavé rotační kosení poloviny luk 1x a 

druhé poloviny 2x ročně. Celkově je nutné brát zřetel na složení fauny (entomofauny a 

arachnofauny) Přírodní rezervace, ať už jde o druhy epigenní nebo druhy vyskytující se na 

lučních porostech a keřích.  

 

9 ZÁVĚR 
 

Na základě předchozích výzkumů byly zpracovány údaje o výskytu druhů 

pavouků v dané oblasti (Tabulka č.1) (TUHOVČÁKOVÁ, 1995, HABURA, 1998). 

V práci Tuhovčákové, je uvedeno více druhů, jelikož Habura preferoval i jiné lokality a 

jiná území mimo oblast PR. Ve sledované oblasti bylo nalezeno a determinováno celkem 

604 ex. pavouků v 55 druzích.  

Byly nalezeny i druhy vzácné, běžně se na území Moravy vyskytující jen 

sporadicky (např. Ozyptila simplex z čeledi Thomisidae). Druhy byly prezentovány na 

základě druhové dominance, termopreference a stupně původnosti. Hodnoceno bylo 

složení arachnocenóz i jejich bioindikační hodnota.  

Většinou převažují druhy subrecedentní označovány D5, kde je celková 

dominance menší než 1%. Jen jeden druh je v této oblasti eudominantní D1 a to Pardosa 

amentata , je to druh palearktický, běžný a všude hojný, žijící v trávě a pod kameny 

vlhčích biotopů, zejména v blízkosti tekoucích a stojatých vod. Tento druh je jeden 

z nejhojnějších z čeledi Lycosidae, s celkovou dominancí 17,44%. Dominantním druhem 

označovaným jako D2 je v PR Zábřežské a Koutské louky druh Pardosa pullata, tento 

hojný euroasijský druh, který se vyskytuje na vlhkých a bažinatých loukách, slatinných a 

rašelinných biotopech, které jsou pro PR tak typické, je zastoupen v PR s celkovou 

dominancí 8,99%.  

Pavouci jsou jednou z mála živočišných skupin, které je možné vhodně využít 

jako bioindikátorů při monitorování kvality životního prostředí. Velkou předností využití 

pavouků při hodnocení přírodních podmínek je ta skutečnost, že pavouci patří beze zbytku 
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k ekologické skupině polyfágních predátorů, mezi nimiž stěží nalezneme potravních 

specialistů. Pavouci jsou silně vázáni na své prostředí. 

Z druhů klimaxových se na stanovištích v PR, jejichž celkový charakter se blíží 

původnímu stavu, tedy obývající člověkem relativně nejméně ovlivněná stanoviště, 

vyskytuje druh Ozyptila simplex a plachetnatka lesní Centromerus sylvaticus z čeledi 

Linyphiidae. 

Druhy polopřirozených stanovišť, které jsou druhy vázanými na součastné 

ekosystémy lesního typu, avšak s menšími nároky na charakter prostředí, tedy druhy 

vyskytující se ve všech typech kulturního lesa, v remízcích a na pasekách, tak z těchto 

druhů vyskytujících se v PR stojí za zmínku Xysticus lanio, Arctosa leopardus a 

Dismodicus elevatus. 

Na základě získaných podkladů a ve spolupráci s AOPK v Ostravě byl zpracován 

komplexní plán péče, který zahrnuje i celkové postupy ochrany  jednotlivých ploch i 

celého území Přírodní rezervace na období několika let.  
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