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Abstrakt 

Tato práce pojednává o odolnosti malého podhorského vodního toku vůči 

značným vlivům antropogenní činnosti. V průběhu monitoringu třináctikilometrového 

úseku Trusovického potoka nám byla umožněna dokumentace výskytu bioty a určení její 

vázanosti na jednotlivá přírodní stanoviště, která jsou typická právě pro tuto oblast. Dále 

byla sledována samočistící schopnost toku. Jako k indikátoru jakosti vody a stavu 

životního prostředí bylo přihlédnuto k výsledkům monitoringu makrozoobentosu. 
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Podhorský vodní tok, jakost vody, samočisticí schopnost malého toku, fauna Trusovického 

potoka, flóra Trusovického potoka. 

 

 

Abstract 

This work deals with resistance of a small submontane watercourse towards 

considerable influence of anthropogenic activity. During monitoring 13 kilometers long 

part of Trusovice stream we could document the occurance of biota and determine how it 

is related to individual natural locations, which are typical just for this area. Further we 

monitored self cleaning ability of this stream. We took into account the results of 

monitoring macrozoobentos as an indicator of water quality and of the state of the 

environment. 
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1 Úvod a cíl práce 

V poslední době dochází k velkým změnám využívání krajiny v důsledku změn 

vlastnických vztahů, kdy očekáváme dosažení příznivější a ochranné funkce krajiny, která 

byla v minulosti ovlivněna zemědělskou činností. Změny v organizaci půdního fondu a 

změny ve využívání krajiny značně zasahují do biologického systému a neméně do 

hydrologického režimu povodí. U malých povodí mohou tyto změny významně ovlivňovat 

srážkové a odtokové poměry, což vede ke značné nestabilitě výšky vodní hladiny. 

V současnosti si klademe otázku, do jaké míry mohou tyto změny užívání krajiny 

ovlivňovat její režim, což vede k nutnosti monitoringu takto postižených stanovišť. 

Území povodí Trusovického potoka jsem si zvolila z toho důvodu, že se jedná 

svým způsobem o krásnou a v dnešní době spíše vzácně se vyskytující průmyslově ne moc 

dotčenou oblast, ve které však v poslední době dochází k nezadržitelnému rozvoji tohoto 

nepopulárního trendu moderní doby. Je to ideální oblast pro výzkum zvyšujících se 

antropogenních vlivů na místní ekosystém a zpětnou vazbu, která je ekosystémem 

poskytnuta. Právě tento fakt vedl k vytyčení hlavních cílů práce, kterými  jsou: 

- Hodnocení kvality vody, 

- samočistící schopnost toku, 

- biotické a abiotické charakteristiky území, 

- fauna, 

- flóra. 

 

 Co se týče literatury, zabývající se problematikou této malé oblasti, je velmi 

chudá a jedním z cílů této práce je přispět informacemi k obohacení o další poznatky. 

K této práci jsou přiloženy fotodokumentace a mapy, které by měla čtenářům sloužit 

k lepší orientaci při popisu daného území. 

 



Lucie Arnošová : EKOLOGICKÉ HODNOCENÍ TRUSOVICKÉHO POTOKA 

_______________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________

2010 2 

2 Rešeršní část práce 

2.1 Charakteristika území 

Trusovický potok, místním názvem též Trusovka, pramení v oblasti Nízkého 

Jeseníku nedaleko obce Krahulčí, pod vrchem Trojmezí severně od Olomouce. Teče 

všeobecně k jihu a v Olomouci-Černovíru se vlévá zleva do Moravy na 237,8 ř.km. Povodí 

má plochu 83 km2 a délka sjížděného úseku činí přes 24 km (www.turistické regiony.cz, 

www.turistika.cz). 

Prameniště nalezneme v zalesněném území, avšak po necelých 2 km od pramene 

se voda dostává do zemědělsky obdělávané oblasti a teče směrem k obci Horní Loděnice. 

Po průtoku obcí pokračuje opět agrární oblastí a po necelých 7 km se voda konečně vrací 

do lesního porostu, tok se začíná pozvolna zařezávat a vytváří hluboké zalesněné 

Bělkovické údolí. Zde má charakter horské bystřiny s velkým spádem a málo přehlednými 

ostrými zákrutami. Nejobtížnější místa jsou v prostoru lomu u Domašova, který se nachází 

zhruba v polovině celého údolí, viz. obrázek 1. Pod ústím toku Domašovky se spád 

zmenšuje, údolí se otvírá a do obce Bělkovice-Lašťany již potok teče 

v regulovaném korytě otevřenou nížinatou krajinou, kde se začíná rozprostírat rovina Hané 

(www.turistické regiony.cz, www.turistika.cz).  

 

     Obrázek 1: Pohled na úsek toku nad kamenolomem (Arnošová, 2009) 
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Bělkovické údolí je vyhlášená chatařská oblast a tok je proto obklopen 

nespočetným množstvím příbytků. Blíže k obci Bělkovice – Lašťany jsou dokonce některé 

chaty využívány k trvalému bydlení osob. Obec má cca 2 000 obyvatel a leží přímo na 

toku Trusovického potoka. Součástí jejího katastru je mimo jiné i místní koupaliště, ČOV a 

JZD.  

 

 

 Obrázek 2: Mapa užívání území, 1:50 000, VÚVT.G.M.,v.v.i. 

 

Legenda:                  

 Vodní toky                                                  Uměle přetvořené povrchy 
 Hydrologické povodí 4. řádu                     Smíšené zemědělské oblasti 
 Orná půda                                                ..Travní porosty 
 Lesní a polopřírodní vegetace 
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2.1.1 Geografická charakteristika 

2.1.1.1 Geomorfologické poměry 

Dnešní podoba Nízkého Jeníku je značně pozměněna na rozdíl od doby, kdy východní 

okraj Českého masivu lemovalo varinské (hercynské) flyšové pohoří. Od této doby již 

oplynulo 330 mil. let a Nízký Jeseník ovlivnilo a významným způsobem přetvářelo pět 

etap geologických dějů, kterými jsou: 

1. Intenzivní zvětrávání a zarovnávání zemského povrchu během druhohor a  starších 

třetihor. 

2. Vertikální pohyby zemských ker podél hlubinných zlomů v mladších třetihorách. 

3. Vulkanická činnost na hranici období třetihor a čtvrtohor. 

4. Říční eroze v mladších třetihorách a čtvrtohorách. 

5. Mrazové zvětrávání v glaciálech starších čtvrtohor.                           

                                                                                                                   (Šťastná, 2007) 

Dnešní charakteristická podoba Nízkého Jeseníku mu byla dána v druhohorách 

a starších třetihorách. V tomto období, trvajícím více jak 220 milionů let, byla celá oblast 

souší a její povrch byl neustále zarovnáván procesy zvětrávání a eroze. Výsledkem tohoto 

působení byl plochý a nepříliš členitý reliéf, který byl ale pozdějšími ději výrazně 

pozměněn. Jeho někdejší podobu lze stále nelézt v centrálních částech Nízkého Jeseníku. 

Typickou podobu tomuto území dávají zarovnané plošiny a nevýrazné zaoblené hřbety. 

Naproti tomu se ale i v tomto celku nacházejí klenbové, protáhlé vyvýšeniny, které jsou 

budované odolnějšími typy hornin – kulmem (Šťastná, 2007). 

Výraznou kupovitou vyvýšeninu je například Jedová (633 m n.m) nad obcí 

Pohořany u Olomouce. 

Typickým terénním znakem krajiny jsou hluboce zaříznutá údolí. S tím souvisí 

i geologická stavba a vývoj. Příčinou jejich vzniku byl zdvih Nízkého Jeseníku v mladších 

třetihorách, jenž vyvolal zvýšený spád vodních toků. Nepřímý vliv měly také zlomy 

v zemské kůře. Důkazem toho jsou pravoúhlé ohyby vodních toků a také převládající 
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směry údolí, které jsou totožné s dvěma hlavními směry zlomového systému na daném 

území. Převládajícími liniemi zlomů jsou SZ – JV až SSZ – JJV a SV – JZ až SSV –JJZ 

(Janoška, 2001).  

Hluboce zaříznutá údolí mají v příčném řezu tvar více či méně rozevřeného 

písmene V nebo neckovitý tvar s širokým dnem a příkrými svahy. Jejich hloubka místy 

dosahuje až 200 m, sklon svahů 20-40° a šířka dna mnohdy ani ne 15 m (Janoška, 2001).   

 

2.1.1.2  Geologické poměry 

Převážná část toku od své horní pasáže až po obec Bělkovice-Lašťany se nachází 

na území geologického rajonu základní vrstvy 6612 – Kulm Nízkého Jeseníku v povodí 

Moravy, který je tvořen sedimenty  moravskoslezského devonu a spodního karbonu. 

Rozložení   rajonu, viz. obrázek 3 (www.Rajony zakladni vrstvy.cz). 

Spodní karbon je v kulmské facii vyvinut na území České republiky ve dvou 

velkých oblastech – Drahanské vrchovině a v Nízkém Jeseníku. Kulmský vývoj souvisí 

s projevy variské orogeneze a lze jej označit dle typických flyšových znaků jako tzv. 

variský flyš, charakteristický střídáním slepenců, drob a břidlic(Lhotský, 2006). 

Největší mocnosti dosahují spodnokarbonské sedimenty kulmské facie v Nízkém 

Jeseníku(Lhotský, 2006). Vrstvy jsou zde zvrásněny do jednoho směru, od něhož se 

odchylují jen velmi málo. Je to směr SSV-JJZ (Šťastná, 2007). Nízký Jeseník dělíme 

postupně od západu k východu na kulmská souvrství:  andělskohorské, hornobenešovské, 

moravické a hradecko-kyjovické souvrství (Lehotský, 2006). 

Andělskohorské souvrství - toto souvrství je charakterizováno střídáním jílových 

břidlic a jemně až  středně zrnitých gradačně zvrstvených drob (Mísař, 1983). 

Hornobenešovské souvrství – představuje komplex s převažujícími masivními, 

nezřetelně zvrstevnatými drobami s čočkami gravelitových konglomerátů a podřízeně 

vystupující složky prachovito-jílových, často gradačních rytmiků, jejichž četnost do 

nadloží vzrůstá (Zapletal et al.,1989). 
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Moravické souvrství je složitým komplexem flyšových sedimentů  s převahou 

tmavošedých prachovito-jílovitých laminitů a rytmiků. Droby často obsahují vložky 

petromiktních jemno až hrubozrnných konglomerátů (Zapletal et al.,1989).  

Hradecko-kyjovité souvrství tvoří lavicovité až deskovité droby, výše pak 

laminované břidlice s podřízenými vložkami jemnozrnných drob (Zapletal et al.,1989). 

 

 

Obrázek 3: Geologické rajony základní vrstvy, 1:500 000, VÚVT.G.M.,v.v.i. 

       Legenda: 

      Hranice útvaru základní vrstvy zkoumaného území,      2220     ID hydrogeologického      
      Hranice útvaru základní vrstvy,                                                     rajonu základní vrstvy, 

      Trusovický potok,                                                            6612   ID hydrogeologického 

rajonu základní vrstvy. 
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Okolí Olomouce  patří v rámci České republiky k oblastem s nepříliš komplikovanou 

geologickou stavbou, která se projevuje mimo jiné také zastoupením poměrně malého 

počtu genetických typů mineralizací. Naší zkoumané oblasti se týká: 

- Mineralizace alpského typu – v kulmských horninách (četné 

kamenolomy mezi Olomoucí a Domašovem nad Bystřicí): křemenné 

žíly s kalcitem, chloritem klinochlor-chamositové řady a albitem. 

- Minerály devonských vulkanosedimentárních hornin (železné rudy 

v okolí Šternberka): rudní tělesa složená z hematitu, magnetitu, 

thuringitu, chamositu a železitého křemene, uložená v bazických 

vulkanitech a jejich tufech.                                (Novotný et al., 2006) 

  

Přímo u toku Trusovického potoka se rozkládá kamenolom Bělkovice, viz. obrázek 

4. Dobývání je zde prováděno v úrovni pěti etáží. Těží se zde kompaktní značně tvrdá 

hornina, která patří k nejkvalitnějším drobám na Moravě. 

 

 

  Obrázek 4: Kamenolom Bělkovice (Arnošová, 2009) 
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Podrobnější charakteristiku jednotlivých  rajonů základní vrstvy pokrývajících 

plochu povodí popisuje tabulka 1. 

 

 

        Tabulka 1: Rajony základní vrstvy – podrobnější informace 

ID 
hydrogeologického 
rajonu 2 220 6612 

Název 
hydrogeologického 
rajonu 

Hornomoravský úval 
- severní část 

Kulm Nízkého 
Jeseníku v povodí 

Moravy 

Plocha 
hydrogeologického 
rajonu [km2] 1 257,23 790,89 
Oblast povodí Morava Morava 
Hlavní povodí Dunaj Dunaj 

Skupina rajonů 

Neogenní sedimenty 
vněkarpatských a 
vnitrokarpatských 

pánví 

Sedimenty 
moravskoslezského 
devonu a spodního 

karbonu 

Geologická 
jednotka 

Terciální a křídové 
sedimenty pánví 

Horniny 
krystalinika, 
protozoika a 
paleozoika 

Litologie Štěrkopísek Břidlice a droby 
Dělitelnost rajonu Nelze dělit Lze dělit 

Mocnost souvislé 
vrstvy 5 až 15 m   
Hladina Napjatá Volná 

Typ propustnosti Průlinová Puklinová 

Transmisovita 
střední 1.10-4 – 1.10-

3 m2/s nízká < 1.10-4  m2/s 
Mineralizace 0,3 - 1 g/l 0,3 - 1 g/l 

Chemický typ Ca-HCO3    Ca-Mg-HCO3 
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2.1.1.3 Pedogeografické poměr 

Pedogoegrafické poměry oblasti byly charakterizovány na základě Půdní mapy 

České republiky 1 : 1 000 000 (Tomášek, 2003). 

Pro vývoj půd je důležitá řada faktorů, mezi nejvýznamnější patří mateční hornina 

jako půdotvorný substrát a klimatické poměry. Monitorované území se nachází převážně 

na zvětralinách hornin mladšího paleozoika, tím se rozumí břidlice, droby, slepence a 

prachovce (Šťastná, 2007). 

Nízký Jeseník je charakteristický výskytem hnědých půd – kambizemě, přesněji 

hnědé půdy kyselé a silně kyselé. Podél vodních toků jsou hnědé půdy se surovými 

půdami. V oblastech výskytu sopečných kuželů, například Velkého a Malého Roudného, 

se nachází hnědé půdy eutrofní. Výskyt půd silně kyselých je vázán na nejvyšší oblasti, 

například okolí Slunečné. Tento typ půd se vyznačuje nízkým obsahem humusu, silně 

kyselou půdní reakcí a extrémně nenasyceným sorpčním komplexem. Její nejčastější 

výskyt je ve výškách nad 600 m n.m. V nižších polohách se nachází hnědá půda kyselá, 

která má také nízký obsah humusu, kyselou půdní reakci a  nízké nasycení sorpčního 

komplexu. Vyskytuje se v rozmezí 400 a ž 600 m n. m, což představuje převážnou část 

monitorovaného území (Šťastná, 2007). 

Hlavním půdotvorným procesem při vzniku hnědých půd je intenzivní 

vnitropůdní zvětrávání. Zvětrávání předchází vlastnímu vzniku půda probíhá i během 

jejich vývoje, proto vnitropůdní zvětrávání. Pod tímto pojmem rozumíme i fyzikální a 

chemické změny při rozpadu horniny. Podstatou děje je mechanický rozklad a chemická 

přeměna primárních minerálů na sekundární, tvorba jílů, uvolňování bází, oxidů železa, 

hliníku, kyseliny křemičité atd. Zvětrávání je silně ovlivněno klimatem a biologickým 

faktorem (Tomášek, 2003). 

Statigrafie hnědých půd vypadá následovně: Pod mělkým, humusovým 

horizontem se nachází hnědě až rezavohnědě zbarvená poloha, ve které probíhá 

vnitropůdní zvětrávání. Ve větších hloubkách se nachází zvětráváním méně postižená 

hornina, u které může docházet ke změně zbarvení v závislosti na překrytí horniny 

matečným substrátem. Hnědé půdy jsou lehčí a skeletovité, zrnitost se mění v závislosti na 
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charakteru matečné horniny. Půdní reakce je slabě kyselá až kyselá a sorpční vlastnosti se 

mění v závislosti na obsahu humusu a zrnitosti půd (Šťastná, 2007). 

 

 

 

2.1.2 Klimatické podmínky 

Veškerá data týkající se této kapitoly byla získána z Atlasu podnebí ČR; Tolasz, 

Brázdil et al., 2007. 

Identifikace rozhraní jednotlivých pásem byla obtížná z důvodu různorodosti a 

délky území, kterým potok protéká. 

 

2.1.2.1 Teplota vzduchu 

Průměrná roční teplota vzduchu 

8 – 9 °C 

 

Průměrná sezónní teplota vzduchu 

jaro 8 – 9 °C 

léto 15 – 16 °C 

podzim 8 – 9 °C 

zima -2 -  -1 °C 

 

Nejchladnější měsíc 

leden -3 -  -2 °C 
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Nejteplejší měsíc 

červen 18 – 19 °C 

Průměrné roční maximální teploty 

32 – 33 °C 

 

Průměrné roční minimální teploty 

 

 

2.1.2.2 Srážky 

Průměrný úhrn srážek 

600 – 650 mm/rok 

 

Průměrný sezónní úhrn srážek 

jaro 125 – 150 mm 

léto 200 – 250 mm 

podzim 150 – 200 mm 

zima 100 – 125 mm 

 

Průměrný měsíční úhrn srážek 

leden 30 – 40 mm 

únor 0 – 30 mm 

březen 30 – 40 mm 

duben 30 – 40 mm 

-18 -  -17 °C 
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květen 60 – 80 mm 

červen 80 – 100 mm 

červenec 80 – 100 mm 

srpen 60 – 80 mm 

září 50 – 60 mm 

říjen 40 – 50 mm 

listopad 30 – 40 mm 

prosinec 30 – 40 mm 

 

Průměrný úhrn srážek v letním půlroce (duben – září) 

350 – 400 mm 

 

2.1.2.3 Počet srážkových dní 

Průměrný roční počet srážkových dní s úhrnem ≥ 0,1 mm 

140 – 150 dní 

 

Průměrný roční počet srážkových dní s úhrnem ≥ 10,0 mm 

16 – 20 dní 

 

2.1.2.4 Vláhová bilance 

Vyjadřuje vláhový poměr v krajině – rozdíl mezi srážkami (příjmovou částí oběhu 

vody v krajině) a celkovým výparem (výdejovou složkou). Další složky jako povrchový, 

pozemní odtok a změny zásob vody pod zemským povrchem nejsou zohledněny. 
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Průměrná roční vláhová bilance 

-50 – 0 mm 

Roční hodnoty pod -150 mm vymezují území s častějšími výskyty 

nedostatku srážek. 

 

 

 

2.1.3 Hydrologické poměry 

Trusovický potok spadá do povodí řeky Moravy a je zde veden pod číslem 

hydrologického pořadí 4-10-03. Správcem území je Povodí Moravy, s. p..  

Bližší upřesnění o charakteru toku viz. následující řazení: 

 

2.1.3.1 Zařazení dle nařízení vlády 71/2003Sb  

Nařízení ze dne 29. ledna 2003 o stanovení povrchových vod vhodných pro život 

a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení 

stavu jakosti těchto vod. 

Toto nařízení stanoví povrchové vody, které jsou vhodné pro život a reprodukci 

původních druhů ryb a dalších vodních živočichů, s rozdělením na vody lososové 

a kaprové, za účelem zvýšení ochrany těchto vod před znečištěním a zlepšení jejich jakosti 

tak, aby se staly trvale vhodnými pro podporu života ryb náležejících k původním druhům 

zajišťujícím přirozenou rozmanitost nebo k druhům, jejichž přítomnost je vhodná; dále toto 

nařízení upravuje způsob zjišťování a hodnocení stavu jakosti uvedených povrchových vod 

(www.nařízení vlády č. 71/2003 Sb.cz). 

   Toto nařízení se nevztahuje na povrchové vody v přírodních vodních útvarech 

používaných pro intenzivní chov ryb a v umělých vodních útvarech (www.nařízení vlády 

č. 71/2003 Sb.cz). 
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                          Tabulka 2: Zařazení toku dle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 71/2003 Sb. 

Číslo a typ vody: 223 L 

Název stanovené vody: Trusovický p. 

Název kmenového toku : Trusovický p. 

Identifikátor kmenového toku v 

HEIS: 

404000000100 

Vymezení I.: * 

řkm: 27 

Vymezení II.: do soutoku s 

Moravou 

řkm: 0 

Poznámka:    

Celková délka v km: 35 

Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03 část 

 

 

Vysvětlivky: 

*       od místa, kde dochází k soutoku minimálně dvou drobných vodních toků vzniklých soutokem 

pramenných stružek 

L   = lososové vody 

p.   = potok, resp. potoky 

HEIS = Hydroekologický informační systém 

řkm  = říční kilometráž, je odvozena ze základní báze geografických dat 

 

Z tabulky 2: Zařazení toku dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 71/2003 Sb. 

zřetelně vyplývá, že Trusovický p. je typově řazen mezi lososové vody, pro které platí 

přísnější emisní limity znečištění. Převážnou část povodí sledovaného úseku s vyznačením 
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lososového pásma ukazuje obrázek 5, který následně dokládá, že Trusovický potok 

nesplňuje přípustné standardy znečištění dle NV 71/2003 Sb. (podrobněji v následujících 

kapitolách). 

 

 

   Obrázek 5: Lososové a kaprové vody, 1:50 000 (dle NV 71/2003 Sb.), VÚVT.G.M.,v.v.i. 

Legenda: 

 Lososové vody 

 Povodí lososových vod nesplňující přípustné hodnoty (NV 71/2003 Sb.) 2007/2008 

 Povodí lososových vod nesplňujících cílové hodnoty (NV 71/2003 Sb.) 2007/2008 

 Profily jakosti lososových a kaprových vod – profily Podniků povodí,s.p. 

 Kilometráž vodního toku 
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2.1.3.2 Zařazení dle vyhlášky č. 267/2005 Sb. 

Vyhláška č. 267/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství 

č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění 

činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č. 333/2003 Sb. 

(www.vyhláška č. 267/2005 Sb.cz). 

 

 

Tabulka 3: Zařazení toku dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 470/2001 Sb. 

Pořadové číslo 673. 

Název vodního toku 

dle vyhlášky č. 391/2004 Sb. 

Trusovický potok 

(Trusovka) 

Identifikátor vodního toku 

dle vyhlášky č. 391/2004 Sb. 

10100157 

Číslo hydrologické pořadí dle vyhlášky č. 391/2004 Sb. 

První detailní plošky povodí, v níž začíná úsek, ve kterém je vodní tok 

významný. 

4-10-03-086 

Délka vodního toku  

V kategorii významný v km 

30,1 

 

Správce toku Povodí Moravy, s.p. 

 

 

Tato vyhláška stanoví, není-li uvedeno jinak, celý vodní tok je významný od ústí 

po pramen. Z toho vyplývá, že Trusovický p. je řazen mezi významné vodní toky po celé 

své délce. 
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2.1.3.3 Vodnost 

Je všeobecně známo, že u každého toku je množství vody protékající korytem 

ovlivňováno mnoha faktory. Mezi nejvýznamnější vlivy působící na vodnost  patří zdroje 

vodnosti (déšť, podzemní voda, sníh, ledovce…), klimatické poměry, tvar georeliéfu, 

půdní a vegetační pokryv (www.Regionální geografie Anglosaské Ameriky.cz). 

U Trusovického potoka jsou viditelné značné rozdíly poklesu hladiny při střídání 

jednotlivých ročních období. Při tání sněhu je koryto toku zcela zaplněno proudící vodou, 

avšak v letních měsících je na mnoha místech koryto vysušené a tekoucí voda zabírá cca 

30 % jeho šířky, viz. obrázek 6.  

 

 

    Obrázek 6: Stav protékající vody v toku 19.9.2009 (Arnošová, 2009) 

        

 

Pro přiblížení stavu vodnosti nám poslouží následující data poskytnutá Povodím 

Moravy, s.p: 
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Hodnoty při ústí Trusovického potoka 

Průměrné roční hodnoty 

 

Průtoky překročené průměrně po dobu 

 

Velké vody dosažené nebo překročené průměrně jednou za … roků ( m3/s ) 

 

 

(Veškerá data týkající se hodnot při ústí Trusovického potoka byla získána v roce 

2009 na Povodí Moravy, s.p. - pobočka Olomouc-Nové Sady, U dětského domova 263/4, 

779 00  Olomouc-Nové Sady) 

 

    Obrázek 7: Trusovický potok (Arnošová, 2009) 
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3 Vlastní práce a monitoring 

3.1 Metodika 

Cíle mé práce jsou svým zaměřením rozděleny na tři větší celky, kterým byla 

přizpůsobena i metodika mapování celého terénu. Jedná se o průzkum kvality vody 

místního toku, prozkoumání výskytu fauny v závislosti na čistotě prostředí a zmapování 

flóry daného území. 

3.1.1 Voda 

Údaje o kvalitě vody byly získány ze zkoumané části  toku. Jedná se o cca 13 km 

dlouhý úsek, který byl rozdělen na šest odběrných stanovišť, viz. obrázek 8, kde byly 

provedeny celkem 2 odběry vody v časovém odstupu tří měsíců. Výsledky rozborů 

jednotlivých ukazatelů byly následně porovnány s přílohou č. 3 k NV 61/2003 Sb. a ČSN 

75 7221, viz. kapitola Samočisticí schopnost toku.  

 

 

       Obrázek 8: Mapa odběrných stanovišť na zkoumané části toku, 1:50 000 
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3.1.2 Fauna 

Monitorování fauny bylo zaměřeno výhradně na koryto toku a břehové porosty. 

Bylo využito rozčlenění toku, viz. obrázek 8.  Při sběru dat bylo využito i nálezů, které 

byly získány, jako doprovodný prvkem během monitoringu flóry. 

Jednotlivé druhy byly zařazeny podle Červeného seznamu, vyhlášky 395/92 Sb. 

a Natury 2000, viz. příloha 1. 

U průzkumu bylo postupováno dle zásad Metodiky sběru dat pro biomonitoring 

v chráněných územích (Absolón, 1994). 

 

3.1.3 Flóra 

Zkoumané území bylo rozděleno na  pět úseků, viz. obrázek 8., z důvodu 

snadnějšího porovnání jednotlivých stanovišť z hlediska působení antropogenních vlivů. 

Každý úsek byl monitorován po pravé i levé straně toku v šířce cca 25 m od koryta. 

Následně bylo provedeno vyhodnocení nalezené flóry dle Červeného seznamu, vyhlášky 

395/92 Sb. a Natury 2000. 

Při monitoringu bylo pracováno dle odborné literatury:                  

- Metodika mapování přírody a krajiny (Petříček, 1994),  

- Metodika mapování fytocenóz významných z hlediska ochrany přírody a krajiny 

(Řepka, 1994)  

- Metodika mapování krajiny (Vondrušková, 1994), 

- Klíč ke květeně ČR (Kubát, 2002).  

 

Veškerá data týkající se flóry jsou zpracována do tabulek s přiděleným stupněm 

ohrožení u jednotlivých druhů, viz. tabulka 6, 7, 8, 9, 10. 
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3.2 Kvalita vody 

Z důvodu zařazení Trusovického p. mezi významné vodní toky a jeho povodí 

mezi lososové vody platí pro celou tuto oblast zpřísněné imisní standardy dle NV 61/2003 

Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 

náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 

a o citlivých oblastech. 

3.2.1 Rozbor vody ze dne 10.6.2009 

První rozbor ze dne 10.6.2009, viz. tabulka 4, který byl proveden v laboratoři VŠB-

TUO Ing. Silvií Bieleszovou, prokázal zvýšené překročení povoleného znečištění 

fosforečnany, jejichž maximální přípustná hodnota pro lososové pásmo činí 0,15 mg/l. 

Alarmující je ta skutečnost, že míra znečištění byla překročena po celé délce zkoumaného 

území toku. Nejhůře dopadl rozbor odběrného místa 1 (nad Tepencem), kde byl limit 

překročen o více jak 4 mg/l a odběrného místa 3 (nad obcí Bělkovice-Lašťany) (dále jen 

„B-L“), s překročením o 2 mg/l.  

 

Tabulka 4: Výsledky  odběrů ze dne 10.6.2009 a jejich vyhodnocení dle přílohy č. 3 k NV 61/2003 Sb.,  

Arnošová L. 

Odběrné 
místo:   

imisní 
standard 

1            
(nad 

Tepencem) 

2             
(pod 

Tepencem) 

3            
(nad 
obcí  
B-L) 

4          
(střed 
obce 
B-L) 

5                  
(pod 
obcí     
B-L) 

6                             
(před 

Bohuňovicemi) 
ukazatel jednotka               

pH     8,43 7,40 7,67 7,76 7,63 7,53 
vodivost µS/cm   289 246 331 297 235 215 

O2 mg/l   36,50 36,50 36,80 36,50 36,60 63,50 
kyselinová 

neutralizační 
kapacita - 4,5 mmol/l   1,19 1,34 1,55 1,65 1,24 1,19 

biolgická 
spotřeba 
kyslíku 5 mg/l 2 2,70 0,10 2,98 0,72 0,90 2,12 
chemická 
spotřeba 

kyslíku - Cr mg/l 35 8,85 5,99 8,39 7,01 4,52 5,18 
vápník mg/l 250 28,63 28,63 31,08 35,17 28,63 24,54 
hořčík mg/l 150 7,94 7,45 6,95 4,96 3,47 4,96 
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chloridy mg/l 250 139,99 167,38 237,38 237,37 176,51 197,81 
sírany mg/l 300 15,30 14,10 11,80 15,90 11,00 1,82 

dusitany mg/l 0,09 0,031 0,037 0,479 0,465 0,018 0,016 
dusičnany mg/l 7 6,411 6,648 9,146 10,381 7,121 6,517 
amonné 

ionty mg/l 0,03 0,114 0,121 1,066 0,436 0,1 0,021 
fosforečnany mg/l 0,07 4,364 0,914 2,016 0,941 0,382 0,148 
rozpuštěné 
látky 105 mg/l 1 000 226 262 278 210 194 286 

rozpuštěné 
látky 550 mg/l 600 122 136 126 78 88 178 

nerozpuštěné 
látky mg/l 30 1,00 1,00 3,00 2,00 1,00 1,00 
zákal ZF   4,50 2,39 2,29 1,54 1,75 1,29 

inhibice %   24,54 18,43 21,58 16,82 22,77 15,72 

 

 

Po podrobnějším prostudování terénu a mapy užívání území kolem toku, viz. 

obrázek 2, jsem došla k závěru, že překročené hodnoty emisí v odběrném místě 1 

s přihlédnutím k době vzorkování mohou být způsobeny zemědělskou činností v horním 

úseku toku. Orná půda je situována na svazích, jejichž úpatí směřuje přesně do koryta 

potoka. Ke zvýšeným hodnotám znečištění v odběrném místě 3 nejpravděpodobněji 

významně přispívá část rekreační oblasti, která se rozkládá nad místem odběru podél toku 

na území cca 3 km.  

Dalším negativním faktorem se staly ionty dusíku, překračující povolené hodnoty 

hlavně v odběrných místech 3 (nad obcí B-L), 4 (střed obce B-L) a 5 (pod obcí B-L). 

Jelikož se jedná o teplý měsíc s dostatečným úhrnem srážek, emise dusíku v celé oblasti 

vesnice mohou být způsobovány chovem hospodářských zvířat a zahradnickou činností. 
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3.2.2 Rozbor vody ze dne 13.9.2009 

O 3 měsíce později byl proveden druhý rozbor viz. tabulka 5, který měl zjistit 

případné zlepšení dané situace.  

 

Tabulka 5: Výsledky  odběrů ze dne 13.9.2009 a jejich vyhodnocení dle přílohy č. 3 k NV 61/2003 Sb., 

Arnošová L. 

Odběrné 
místo:   

imisní 
standard 

1            
(nad 

Tepencem) 

2             
(pod 

Tepencem) 

3            
(nad 
obcí  
B-L) 

4          
(střed 
obce 
B-L) 

5                     
(pod 
obcí              
B-L) 

6                              
(před 

Bohuňovicemi) 
ukazatel jednotka               

pH     7,26 7,08 7,40 7,68 7,75 7,90 
vodivost µS/cm   227 255 266 271 406 323 
kyselinová 

neutralizační 
kapacita - 4,5 mmol/l   1,601 1,86 1,91 1,81 2,63 1,81 

biolgická 
spotřeba 
kyslíku 5 mg/l 2 1,76 1,72 0,50 1,76 2,42 1,17 
chemická 
spotřeba 

kyslíku - Cr mg/l 35 1,16 1,64 5,10 5,12 27,10 5,01 
vápník mg/l 250 35,72 33,23 35,72 42,37 42,37 34,89 
hořčík mg/l 150 11,09 14,11 4,54 14,62 15,12 17,64 

chloridy mg/l 250 16,13 17,65 12,17 14,00 26,48 21,00 
sírany mg/l 300 21,77 31,82 31,49 31,25 44,95 36,76 

dusitany mg/l 0,09 0,012 0,003 0,002 0,033 1,345 0,415 
dusičnany mg/l 7 3,617 4,361 3,015 3,250 8,721 13,900 
amonné 

ionty mg/l 0,03 0,028 0,035 0,044 0,122 4,227 0,137 
fosforečnany mg/l 0,07 0,076 0,810 0,081 0,175 0,833 1,533 
rozpuštěné 
látky 105 mg/l 1000 130,0 180,0 166,6 190,0 256,6 200,0 

rozpuštěné 
látky 550 mg/l 600 26,6 70,0 30,0 70,0 110,0 50,0 

nerozpuštěné 
látky mg/l 30 2,0 4,0 4,0 6,0 10,0 4,0 
zákal ZF   1,01 1,13 0,90 1,88 3,18 1,45 
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Následné zjištění nebylo nijak potěšující pro oblast toku pod obcí B-L, jelikož byly 

prokázány zvýšené hodnoty znečištění dusíkem ve všech kategoriích na odběrných místech 

5 a 6. Těmto emisím přisuzuji fakt, že odběrné místo 5 je situováno cca 100m od 

výpustného stanoviště ČOV Bělkovice-Lašťany. 

Co se týče fosforečnanů, znečištění již nebylo prokázáno u odběrných míst  1, ale 

projevilo se slabým překročením limitu v okolí bodu 3 a následným zvýšením koncentrací 

v bodu 2, 4 a 5. Co se týče bodu 6, došlo k překročení imisního standardu o 219%. 

Body 4, 5 a 6 se nacházejí v oblasti významně ovlivněné antropogenní činností.  

Bod 3 je ovlivňován chatovou oblastí, která je situována skoro podél celého toku v 

oblasti Bělkovického údolí, přičemž největší koncentrace chat je přímo v úseku nad tímto 

bodem. 

Body 2 a 1 se nacházejí v místech údolí, kde dochází vlivem nadmořské výšky ke 

snížení údolních svahů a následnému přiblížení orné půdy k toku – ovlivnění především 

levé strany povodí. Pravá strana povodí je ovlivněna ústím menších potoků, které přitékají 

rovněž ze zemědělsky využívaných oblastí. 
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3.3 Samočisticí schopnost toku 

 

Rozbory vody nám jasně ukazují, že v korytě Trusovického potoka dochází k 

viditelné změně koncentrací znečišťujících látek mezi jednotlivými odběrnými stanovišti. 

Sledováním tohoto trendu lze usoudit, že v toku dochází k významnému uplatnění 

samočisticích procesů, které jsou nejlépe pozorovatelné na koncentraci fosforečnanů 

z odběrů dne 10.6.2010, viz. tabulka 4. 

Samočisticí schopnost toku je proces přirozeně probíhajících fyzikálních, 

chemických a biologických pochodů, kterými se snižuje koncentrace znečištění na daném 

úseku vodního toku. Samočištěním může vodní tok dosáhnout opět svého původního stavu 

tím, že znečišťující látky se rozkládají v povrchové vodě na stabilní produkty a na 

elementární prvky, jako jsou oxid uhličitý, vodík, methan, dusičnany, sírany, fosforečnany 

a voda (Hyánek et al.,1991). 

Kromě znečištění,  vypouštěného do toku vyčištěnými, popř. nevyčištěnými 

odpadními vodami, může dojít také ke znečištění produkty látkové výměny a úhynem 

přítomné biocenózy, která je tvořena veškerou vodní faunou a flórou (Hyánek et al.,1991).    

Z ekologického hlediska je samočištění přirozený autoregulační proces, kterým se 

vodní ekosystémy vrací do původního stavu dynamické rovnováhy (www.Samočistící 

schopnost toků.cz). 

Samočisticí pochody probíhají ve všech typech vod s tím rozdílem, že ve vodách 

tekoucích je tento proces intenzivnější než ve vodách stojatých. Nejúčinněji a nejrychleji 

probíhá samočištění v mělkých peřejnatých tocích, kde mineralizaci látek napomáhá dobré 

prokysličování a také styk molekul znečištění s mikrobiálními nárůsty (biofirmy) na dně 

koryta. Ve stojatých a mírně tekoucích vodách dochází k ukládání znečišťujících látek do 

sedimentů, kde podléhají pomalému anaerobnímu rozkladu (www.Samočistící schopnost 

toků.cz). 

Rychlost samočisticího procesu závisí mimo jiné také na délce kontaktu 

rozkládaných látek s organismy (nebo jejich exkrety), napomáhajícími čištění. Proces je 
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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 organických 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 et al.,1994). 

Během letního období mají samočistící procesy výrazně lepší průběh následkem 

vyšší metabolické a degradační aktivity mikroorganismů. Rychlost závisí na chemickém 

složení a koncentraci znečišťující látky, rychlosti proudění, hloubce, teplotě vody 

a kyslíkových poměrech. Faktory ovlivňující celý tento proces působí komplexně, nikdy ne 

jednotlivě (www.Samočistící schopnost toků.cz). 

 

 

3.3.1   Faktory ovlivňující samočištění 

Základním předpokladem průběhu samočisticích procesů je splnění určitých 

fyzikálních, chemických  a biologických faktorů. 

 

3.3.1.1 Fyzikální faktory 

� Sluneční záření 

� Teplota vody 

                     Oba faktory podporují fotosyntézu rostlin a vodních organismů 

obsahujících chlorofyl. 

� Sedimentace – organické a anorganické částice s větší hustotou než má 

voda se usazují na dně řek a vytvářejí dnové sedimenty, které jsou při 

velkých vodách odplavovány 

� Disperze – rozptyl znečišťujících látek 
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� Difúze – přechod plynných látek z vody do ovzduší 

� Za dominantní je třeba považovat okysličování = přesun kyslíku z ovzduší 

do vody. Tento pochod vytváří příznivé podmínky pro chemické 

a biologické pochody. 

� Proudění a vlnění hladiny vody způsobující turbulenci vody. 

(Hyánek et al.,1991) 

3.3.1.2 Chemické faktory 

Tento proces je založen na vzájemném působením látek obsažených v odpadní 

vodě a vodě povrchové, proto zde hraje významnou roli koncentrace kyslíku rozpuštěného 

ve vodě, který je výslednicí reareace a deoxygenace. 

  Jedná se především o tyto procesy: 

� Neutralizace 

� Oxidace kyslíkem z ovzduší 

� Srážení 

� Fotochemický rozklad – fotooxidace, způsobená viditelným nebo 

ultrafialovým zářením 

(Hyánek et al.,1991) 

 

3.3.1.3 Biologické faktory 

Biologické samočištění je velmi složitý proces, který je závislý na organismech 

žijících ve vodě, především bakteriích. Diverzita biocenózy závisí na vlastnostech vody, 

na druhu a koncentraci jejího znečištění. Na území toku dochází k přizpůsobování 

diverzity změněným podmínkám, proto můžeme sledovat výskyt jednotlivých druhů 

v závislosti na teplotě, osvětlení a podle toho, jak se mění přísun substrátu. Samočistící 

schopnost je proto v různých úsecích toku i během ročních období rozdílná. 
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Konzumací organických látek, obsažených ve vodě přítomnými organismy, 

se postupně snižuje jejich koncentrace v povrchové vodě. Přitom je nutné rozlišovat dva 

odlišné stavy prostředí: 

� AEROBNÍ ODBOURÁVÁNÍ organického znečištění mikroorganismy 

-  Nutná spotřeba molekulárního kyslíku rozpuštěného ve vodě. 

� ANAEROBNÍ ODBOURÁVÁNÍ mikroorganismy  

- Zatížení toku přiváděným znečištěním je tak velké, že kyslík je 

aerobními organismy zcela vyčerpán, k odstranění znečištění je 

potřebná delší doba a tok následně zapáchá. 

- I přesto dochází v usazeninách s nestabilizovanou organickou 

hmotou k odstraňování znečištění hnitím. 

- Pokud není koncentrace kyslíku snížena pod hranici, kdy dochází 

k úhynu ryb, není samočistící schopnost porušena.  

(Hyánek et al.,1991)   

 

 

3.3.2 Kyslíkové poměry 

Kyslíkové poměry jsou pro samočištění nejdůležitějším faktorem. V povrchové 

vodě dochází i k uplatnění anaerobních pochodů ve vrstvě kalu a sedimentů. Kyslík 

proniká do vody rozpuštěním z ovzduší, fotosyntetickou asimilací vodních rostlin 

a organismů obsahujících chlorofyl (Hyánek et al.,1991). 

Biologické provzdušňování je přímo úměrné slunečnímu záření a nepřímo 

průtoku. U zatížených toků v kritickém teplém ročním období a při nízkých vodních 

stavech napomáhá biologické provzdušňování upravovat vodní bilanci. Kritický stav 

vzniká na podzim, když odumírá vodní flóra a její rozkládající biomasa způsobuje 

druhotné znečištění a ustává biogenní provzdušňování. U nepatrně a mírně znečištěných 
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vodních toků jsou deficity zejména v létě malé a převládá právě biogenní provzdušňování 

(Hyánek et al.,1991). 

 

3.3.2.1 Biochemická spotřeba kyslíku (BSK) 

Pokud v toku probíhá přirozené samočištění bez umělých zásahů, spotřeba kyslíku 

se ustálí dle daných poměrů, pro které jsou rozhodující teplota, rovnováha mezi 

koncentrací přítomných aktivních mikroorganismů a koncentrací odstranitelného 

znečištění (Hyánek et al.,1991). Teplota ovlivňuje jak reakční rychlost enzymových reakcí 

tak rychlost transportu substrátu do buňky mikrobů. Organotrofní bakterie využívají 

organické látky podle jejich složení jako zdroj energie a živin. Část organických látek je 

biochemicky oxidována až na CO2 a H2O. Takto získaná energie je využita k syntéze nové 

biomasy ze zbývající části organických látek. Zoxidovaný podíl s přibývajícím časem 

postupně vzrůstá a blíží se určité limitní hodnotě. Tyto procesy lze znázornit takto (Pitter, 

2009): 

a) disimilace (oxidace) (CO2 + H2O + energie) 

b) asimilace (syntéza) (tvorba biomasy) 

 

Biochemická spotřeba kyslíku je definována jako hmotnostní koncentrace 

rozpuštěného kyslíku spotřebovaného za stanovených podmínek v oxickém prostředí 

biochemickou oxidací organických, popř. anorganických látek ve vodě. Vyjadřuje se 

v mg.l-1. Hodnota BSK závisí na době inkubace. BSK za n dní označujeme jako BSKn 

(Pitter, 2009). 

 

3.3.2.2 Vztah mezi BSK a CHSK 

Množství biologicky rozložitelných látek za aerobních podmínek se zjišťuje 

stanovením BSK. Při provedených analýzách musí platit vztah 

CHSK ≥ BSKn ≥ BSK5  
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CHSK musí být vždy větší než BSKn, protože biochemicky nelze oxidovat 

veškerou biomasu na CO2 a H2O, vždy zůstává určitý biologický, již nerozložitelný podíl 

asi 10%(Pitter, 2009).  

Poměrné zastoupení biologicky rozložitelných látek ve vodě se odhaduje 

z poměru BSK5 : CHSK. Čím je hodnota tohoto podílu vyšší, tím více biologicky snadno 

rozložitelných látek voda obsahuje. U čistých povrchových vod bývá tento poměr menší 

než 0,1 (Pitter, 2009).  

V povrchových vodách se nacházejí  hodnoty BSK5 obvykle v jednotkách mg.l-1. 

Pro lososové vody je imisní standard 2 mg.l-1 (NV 229/2007 Sb.). ČSN 75 7221 

„Klasifikace jakosti povrchových vod“ uvádí pro I. třídu jakosti (velmi čistá voda) hodnotu 

BSK5 pod 2 mg.l-1 a pro V. třídu jakosti (velmi silně znečištěná vody) hodnotu BSK5 nad 

15 mg.l-1 (Pitter, 2009). 

 

Trusovický potok je dle ČSN 75 7221 – klasifikace jakosti povrchových vod 

z hlediska koncentrací BSK5 řazen mezi v dnešní době už spíše vzácně se vyskytující vody 

s I. jakostní třídou, která zároveň splňuje tuto podmínku i pro lososové vody. Co se týká 

koncentrací N-NO4, jedná se také o 1. třídu jakosti, ale v případě N-NO3 hovoříme už o 2. 

třídě a hodnoty celkového fosforu dosahují dokonce 3. jakostní třídy.  

Z toho vyplývá, že Trusovický potok se podle ČSN 75 7221 řadí do výsledné 

3. jakostní třídy vod. Převážná část monitorovaného území se nachází v zalesněné oblasti 

Bělkovického údolí, kde jsou antropogenní vlivy méně znatelné. Kontrolní profil celého 

toku je však situován v obci Bohuňovice, kde už dochází ke značnému zhoršení kvality 

vody, jelikož samočistící schopnost toku před tímto profilem je narušena využíváním 

okolního prostředí k zemědělské činnosti. Také je zde situována i výpusť ČOV Bělkovice-

Lašťany. Tok v tomto přibližně 2 km dlouhém úseku protéká mezi polem a vesnicí. Okolní 

vegetace je zachována ve velmi úsporné míře a tvoří i s tokem cca 150 m široký 

biokoridor, který proplétá hojně využívaná asfaltová cyklostezka.   
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3.4 Fauna 

Životní podmínky na různých místech téhož toku jsou rozdílné, přestože fyzikální, 

chemické a biologické vlastnosti toku se mění plynule od pramene až po ústí. V důsledku 

toho se tekoucí vody člení na pásma podle převládajícího druhu ryb – pstruhové, lipanové, 

parmové a cejnové (Hartman et al., 1998). 

Trusovický potok vzniká soutokem několika malých stružek, které vytékají 

z pramenné oblasti pod vrcholem Trojmezí. Dále je jeho tok obohacován vodou z menších 

pstruhových potoků, které pokrývají téměř celou plochu jeho povodí. 

Pramenné stružky a potůčky mají malý průtok (až do 20 l.s-1), který příliš 

nekolísá. Malé množství vody nedovoluje trvalý výskyt ryb, proto je oživení závislé na 

terénu, jímž stružky protékají. Často se zde vyskytují ploštěnky (postupně Crenobia 

alpina, Polycelis chrnuta, Dugesia gonocephala),  blešivci, malé druhy pošvatek (zvláště 

Nemourella picteti), jepice, chrostíci, pakomáru (Hartman et al., 1998). 

Pstruhové potoky mají značný spád, průtok vody ve stovkách litrů za sekundu 

a kamenité dno, zřídka s rozsáhlejšími pískovými nánosy. V zimě nezamrzají úplně, letní 

teploty zpravidla nepřekračují 16 °C a jsou trvale dobře prokysličené. V těchto tocích se 

vyskytuje značná druhová pestrost živočichů. Charakteristickými rybami jsou pstruzi 

a vranky, místy střevle a mihule potoční. Ploštěnky jsou zastoupeny prakticky jen druhem 

Dugesia gonocephala. Žije zde mnoho druhů pošvatek včetně velkých druhů jako jsou 

Perla, Dinocra aj., mnoho chrostíků, z jepic nejčastěji Rhithrogena semicolorata a rod 

Baëtis, různé druhy muchniček. V nejprudších peřejích se vyskytují přísalky rodu 

Liponeura. Vyskytuje se zde také mnoho druhů pakomárů, pod kameny řada druhů vodulí 

a brouci Elmis, Hydraena aj. (Hartman et al., 1998). 
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3.4.1 Monitoring území 

Trusovický potok byl monitorován v období od března do listopadu 2009. Většina 

živočichů, která byla na tomto území nalezena, indikuje čistotu zdejšího prostředí. 

Pozn. Veškeré determinované druhy jsou uvedeny v příloze 1 – Fauna Trusovického 

potoka. 

 

3.4.1.1 Turbellaria – Ploštěnky 

Ploštěnky žijí v nejrozmanitějších typech stojatých i tekoucích vod od pramenišť 

až po velké nížinné řeky. Nacházejí se pod kameny, na vodních rostlinách, v tlejících 

zbytcích rostlin a dále také v podzemních vodách a studních (Hudec et al., 2007). 

 

Dugesia gonocephala – ploštěnka potoční 

Poměrně běžný druh žijící pod kameny na dně čistých potoků pstruhového 

a lipanového pásma řek (Hudec et al., 2007). 

 
 
 

3.4.1.2 Nematomorpha  -  Strunovci  

 

Gordius aquaticus – strunovec vodní 

Vyskytuje se nejčastěji v tůňkách a podhorských potocích, v pramenitých 

stružkách a pramenech. Ve vodě leží nehybně nebo se zkrucuje a různě proplétá. Larvy 

parazitují ve vodním a suchozemském hmyzu, např. ve střevlících, potápnících, vážkách, 

kde v tělní dutině dokončují svůj vývoj, viz. obrázek 9 (Hudec et al., 2007). 
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     Obrázek 9: Gordius aquaticus (Arnošová, 2009) 

 

3.4.1.3 Hirudinea - Pijavice 

Charakteristickým znakem je přítomnost dvou přísavek, z nichž přední je většinou 

menší a obsahuje ústa. Tělo je červovité, drozoventrálně zploštělé se stálým počtem 

pravých článků – 33. Jsou to hermafrodité, kteří se živí krví nebo hemolymfou (Hudec et 

al., 2007). Původně to jsou dravci, některé druhy však přešly k cizopasnému způsobu 

života. Hranice mezi dravým způsobem života a cizopasnictvím není ustálena. Mnohé 

druhy jsou v mládí dravci a v dospělosti cizopasí (Hartman et al., 1998). Tato skupina je 

velmi dobrým indikátorem organického znečištění vody (www. Příroda Valašska - Vodní 

ekosystémy a hydrobiologie.cz).  

 

Erpobdella octoculata – hltanovka bahenní 

V ČR nejrozšířenější a nejhojnější pijavice. Vyskytuje se v tekoucích a stojatých 

vodách, bohatých na nitěnky a larvy pakomárů. Na spodní strany listů nalepuje ploché 

kokony(Hudec et al., 2007). Viz. obrázek 10. 
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Obrázek 10: Erpobdella octoculata (Arnošová, 2009) 

. 

Haemopis sanguisuga – pijavka koňská 

Hřbetní strana je  tmavě olovově zelená až černá, bez kresby. Má pět párů očí. 

Žije dravě. Vyskytuje se v pomalu tekoucích až stojatých vodách, viz. obrázek 11 (Hudec 

et al., 2007). 

 

Obrázek 11: Haempis sanguisuga (Arnošová, 2009) 
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Helobdella stagnalis – chobotnatka štítkatá 

Na hřbetě a na přední části těla je malá žlutohnědá kutikulární destička, 

charakteristická jen pro tento druh. Napadá vodní máloštětinatce a larvy hmyzu. Vyskytuje 

se v tekoucích i stojatých vodách od nížin po střední polohy, viz. obrázek 12 (Hudec et al., 

2007). 

 

       Obrázek 12: Helobdella stagnalis (Arnošová, 2009) 

 

3.4.1.4 Arachnida - Pavoukovci 

Většina zástupců má čtyři páry očí. Makadla samců jsou zakončena kopulačním 

orgánem. Jeho tvar je důležitým určovacím orgánem, stejně jako pohlavní destička samice 

v přední části zadečku. Vývoj je přímý. Všechny druhy pavouků jsou dravé s mimotělním 

typem trávení (Hudec et al., 2007). 

 

Argiope bruennichi – křižák pruhovaný 

Do 90. let pouze na jížní Moravě, dnes vlivem oteplování běžný v celé ČR (Hudec 

et al., 2007). Žije na místech se středně vzrostlou bylinnou vegetací, nejhojněji na suchých 

travinách, najdeme ho však i na podmáčených loukách, pobřežní vegetaci či rudeálech. 
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Těsně nad zemí mezi bylinami spřádá samice kolovitou síť. Střed vyplétá hustým klikatým 

pruhem pavučiny tzv. stabilimentum, které je nápadné už i z větší vzdálenosti, viz. obrázek 

13, 14 (www.Natura Bohemica.cz). 

 

 

Obrázek 13: Argiope bruennichi (Arnošová, 2009) 

 

Obrázek 14: Argiope bruennichi - samice (Arnošová, 2009) 
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 Dalšími determinovanými druhy vyskytujícími se na daném území jsou  sekáč 

pestrý (Mitopus morio), viz. obrázek 15  a maloočka smaragdová (Micrommata virescens), 

viz. obrázek 16. 

 

Obrázek 15: Mitopus morio (Arnošová, 2009) 

 

      Obrázek 16: Micrommata virescens (Arnošová, 2009) 
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3.4.1.5 Malacostraca - Rakovci 

Mají stálý počet článků: cephalon 5, torax 8 a abdomen 7. Poslední článek těla 

telson bývá lupenitý, furka většinou chybí.  Tělo může být kryto krunýřem v podobě štítu 

nebo lastur. Na hlavě bývají dva páry tykadel, které mají smyslovou funkci (Hartman et al., 

1998). Dýchají obvykle žábrami umístěnými nejčastěji na hrudních nožkách. Jsou to 

převážně vodní živočichové, někteří žijí na vlhkých místech na souši (Hudec et al., 2007). 

Tekoucí vody jsou na rozdíl od vod stojatých chudé na zástupce korýšů (www. Příroda 

Valašska - Vodní ekosystémy a hydrobiologie.cz).  

 

Astacus astacus – rak říční 

Původní populace tohoto druhu byly zdecimovány „račím morem“ (plísní 

Aphanomyces aeraci) a vlivem znečištění vodních toků (Hudec et al., 2007). V posledních 

letech však početnost našeho největšího korýše potěšitelně narůstá (www. Příroda 

Valašska - Vodní ekosystémy a hydrobiologie.cz). Vyskytuje se ostrůvkovitě v čistých a 

chladných stojatých vodách – větší tůně, zatopené lomy, viz. obrázek 17, 18, 19 (Hudec et 

al., 2007). 

 

Obrázek 17: Astacus astacus (Arnošová, 2009) 
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Obrázek 18: Astacus astacus - samice (Arnošová, 2009) 

 

 

Obrázek 19: Astacus astacus - rakůvka (Arnošová, 2009) 
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Gammarus fossarum – blešivec potoční 

S tímto organismem se lze setkat snad ve všech tekoucích vodách. V bystřinných 

potocích pak často dominuje. Blešivec je výborným indikátorem čistých vod (www. 

Příroda Valašska - Vodní ekosystémy a hydrobiologie.cz). Nejhojnější je v místech, kde 

dochází k sedimentaci rostlinných zbytků, pod kameny, v porostech mechů, játrovek a 

v houštinách rozrazilu potočního. Je náročný na obsah kyslíku ve vodě, viz obrázek 20 

(Hartman et al., 1998). 

 

 

Obrázek 20: Gammarus fossarum (Arnošová, 2009) 

 

3.4.1.6 Insecta - Hmyz 

Hmyz tvoří podstatnou složku společenstva bezobratlých živočichů vodních toků, 

tzv. makrozoobentosu. Po většinu roku v tomto společenstvu početně a váhově dominuje. 

Nejvíce jsou zastoupeny jepice, pošvatky, chrostíci a dvoukřídlí (www. Příroda Valašska - 

Vodní ekosystémy a hydrobiologie.cz). 
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Po dobu monitoringu na celém území Trusovického potoka zcela dominovali 

svým zastoupením jepice a chrostíci. Ostatní determinované druhy, viz. příloha 1. 

 

Ephemeroptera – jepice 

Jsou drobný až velký hmyz s průhlednými, hustě žilkovanými křídly. Dospělci 

mají zakrnělý trávící trakt, takže nepřijímají potravu a žijí jen krátce. Z vajíček 

nakladených do vody se po určité době líhnou larvy, které žijí ve vodě obvykle jeden rok, u 

velkých druhů pak i více let. Typickým znakem larev jepic jsou tři dlouhé přívěsky na 

konci zadečku – štěty, viz. obrázek 21. Larvy našich druhů jsou býložravé. Vyskytují se 

prakticky ve všech typech vod, od horských potůčků po nížinné tůňky. V tekoucích vodách 

jsou natolik typickou složkou fauny, že podle význačných druhů jsou také klasifikované 

jednotlivé úseky tekoucích vod. Nejhornější úsek tekoucích vod (pramenné stružky) 

osídluje jepice horská (Ameletus inopinatus). V pásu pstruhovém k typickým druhům jepic 

patří jepice bystřinná (Rhithrogena semicolorata), jepice peřejová (Epeorus assimilis). 

V pásu lipanovém dominuje jepice potoční (Ecdyonurus venosus), dál např. jepice 

předjarní (Beatis rhodani) atd. (Sukop, 2006). 

 

 

Obrázek 21: Jepice Ecdyonurus sp. -larva (Arnošová, 2009) 
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K výborným ukazatelům patří druh Baetis Alpinus, také zástupci čeledi 

Heptagenidae a to rody Ecdyonurus, Heptagenia, Epeorus a Rhithrogena, kteří indikují 

velmi dobrou jakost vody (www. Příroda Valašska - Vodní ekosystémy a 

hydrobiologie.cz). 

 

 

 Trichoptera – chrostíci 

Chrostíci připomínají nenápadně zbarvené motýlky. Známější něž dospělci jsou ale 

larvy chrostíků, které žijí v nejrůznějších typech vod. Řada druhů si staví přenosná pouzdra 

zhotovená z rozmanitého materiálu. Jiné druhy si schránky nestavějí a žijí volně buď 

v sítích zhotovených ze sekretu slinných žláz nebo v chodbičkách na povrchu ponořených 

předmětů. Většina druhů chrostíků má larvy žijící na dně vod, některé druhy jsou však i 

schopné plavat ve vodním sloupci. Larvy mají široké potravní spektrum. Býložravé druhy 

se živí listy vodní vegetace, nárosty řas a rozsivek, detrifágové požírají rozkládající se 

zbytky organických látek a dravé druhy loví drobné vodní živočichy.  

Chrostíci tvoří významnou součást potravy ryb především v horních úsecích 

tekoucích vod. V dolních úsecích toků a ve stojatých vodách při silnějším výskytu se 

mohou stát důležitou potravou vodního ptactva i některých savců, např. rejska vodního. 

Ryby se živí zejména larvami chrostíků, ale mohou potravně využívat i kukly vyplouvající 

k hladině nebo dospělce za nízkého letu nad hladinou. 

Larvy chrostíků se mohou podílet i na samočisticích pochodech ve vodě. 

                                                                                                               (Sukop, 2006) 
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Obrázek 22: Sericostoma personatum (Arnošová 2009) 

 

 

Obrázek 23: Potamophylax latipennis (Arnošová 2009) 
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3.4.1.7 Gastropoda - Plži 

Co se týče měkkýšů , je fauna Trusovického potka poměrně chudá. Může tomu 

přispívat i fakt, že monitoring nebyl specializován přímo na tuto skupinu živočichů. 

Z vodních druhů byla determinována Radix peregra f. ampla, viz. obrázek 24  

a kamomil říční (Ancylus fluviatilis), viz. obrázek 25, který je vázán na menší toky 

s kamenitým dnem. 

 

 

 

Obrázek 24: Radix peregra f. ampla  (Arnošová, 2009) 
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Obrázek 25: Ancylus fluviatilis (Arnošová, 2009) 

 

Suchozemské druhy naopak zastupuje plzák španělský (Arion lusitanicus), 

pásovka keřová (Cepaea hortensis) a hlemýžď zahradní (Helix pomatia), viz. obrázek 26. 

 

Obrázek 26: Helix pomatia (Arnošová, 2009) 
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3.4.1.8 Osteichthyes – Ryby 

V této části přehledu obratlovců budou přiblíženy pouze ty druhy ryb, které v toku 

dominují nebo spadají pod některý ze stupňů ochrany, viz. příloha 1. 

Dominující rybou toku je pstruh obecný potoční (Salmo trutta fario), viz. obr. 27, 

28 a vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus), viz. obrázek 29, 30. Dále se zde v hojném 

počtu vyskytují střevle, jelci a drsci. 

 

Salmo trutta fario -  pstruh obecný potoční  

Žije v horních tocích řek a potoků. Je náročný na vysoký obsah kyslíku ve vodě. 

Živí se hlavně hmyzem. Je velmi adaptabilní, viz. obrázek 26, 27 (Hartman et al., 1998). 

 

 

Obrázek 27: Salmo trutta fario (Arnošová, 2009) 
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Obrázek 28: Salmo trutta fario - černá forma (Arnošová, 2009) 

 

 

Cottus - vranka 

Trusovický potok je hojností této ryby pověstný. Vranka se řadí mezi ohrožené 

druhy dle vyhlášky 395/92 Sb. a zranitelné druhy živočichů dle Natury 2000. Má 

vřetenovité tělo bez šupin, shora zploštělou hlavu, 2 oddělené hřbetní ploutve, ocasní 

ploutev je zaokrouhlená nebo rovná. Zbarvení je hnědošedé s tmavším mramorováním a 

nevýrazným příčnými tmavými pruhy. Vyskytuje se v čistých horských a podhorských 

tocích. Je speleofilní, staví hnízdo a ochraňuje potomstvo (Hudec et al., 2007). 

V toku byly determinovány dva druhy a to vranka obecná (Cottus gobio) a vranka 

pruhoploutvá (Cottus poecilopus), viz. obrázek 29, 30. 
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Obrázek 29: Cottus poecilopus - juvenilní forma (Arnošová, 2009) 

 

 

Obrázek 30: Cottus poecilopus (Arnošová, 2009) 
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Dále se podařila determinovat střevle potoční (Phoxinus phoxinus), jelec tloušť 

(Squalius cephalus) a drsek větší (Zingel zingel), viz. příloha 1. 

 

3.4.1.9 Amphibia – Obojživelníci 

Obojživelníci jsou přechodná skupina mezi vodními a suchozemskými živočichy. 

V našich vodách se vyskytují dvě skupiny obojživelníků: mloci a žáby. Většina 

obojživelníků žije v dospělosti na souši, ale způsobem rozmnožování jsou vázáni na vodní 

prostřední (Sukop, 2006). 

Na území toku se vyskytují ropucha obecná (Bufo bufo bufo), která je řazena dle 

Červeného seznamu mezi druhy téměř ohrožené a dle vyhlášky 395/92 Sb. mezi druhy 

ohrožené, skokan hnědý (Rana temporaria), viz. obrázek 31, dle Červeného seznamu 

téměř ohroženým a mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) dle Červeného seznamu 

zranitelný a vyhlášky 395/92 Sb. silně ohroženým druh. Podrobnější informace o výskytu 

jednotlivých druhů, viz. příloha 1. 

 

 

Obrázek 31: Rana temporaria (Arnošová, 2009) 
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3.4.1.10 Reptilia - Plazi 

Plazi na rozdíl od obojživelníků nejsou závislí na vodním prostředí a po celý život 

dýchají plícemi. V našem klimatickém pásu upadají plazi do tzv. zimního spánku. Potrava 

plazů je většinou živočišná. V naší přírodě se vyskytují tři druhy plazů vázaných na vodní 

prostředí: užovka obojková (Natrix natrix), užovka podplamatá (Natrix tesselata) a vzácná 

želva bahenní (Emys orbicularis) (Sukop, 2006). 

Trusovický potok je na zástupce z třídy plazů docela chudý. V období 

monitoringu se podařilo zaznamenat pouze dva, ale tyto nálezy jsou o to cennější, jelikož 

se oba řadí mezi silně ohrožené dle Červeného seznamu. Jedná se o slepýše křehkého 

(Anguis fragilis) a ještěrku obecnou (Lacerta agilis). Více informací viz. příloha 1. 

 

 

3.4.1.11 Aves - Ptáci 

Ptáci jsou obratlovci specializovaní k letu s tělem pokrytým peřím. Jedná se o 

mimořádně mobilní živočichy, což jim umožňuje vyhledávat vhodná stanoviště na 

rozsáhlém území, a proto často dochází k objevení velkých hejn v místech, kde předtím 

zcela chyběla. Charakteristickou vlastností mnoha druhů je každoroční stěhování. Díky 

velké mobilitě ptáci významně ovlivňují transport různých látek v životním prostředí. 

Mnohé druhy se přizpůsobily životu v blízkosti člověka (synantropní druhy) a tento proces 

u dalších druhů stále probíhá. Celá řada našich ptáků je více méně vázána na vodní 

prostředí (Hartman et al., 1998). 

V krátkém výčtu jsou uvedeny jen determinované druhy, na které se vztahuje 

některý ze stupňů ochrany. Podrobněji viz. příloha 1. 

 

Čáp černý (Ciconia nigra),  

jiřička obecná(Delichon urbica),  

ledňáček říční (Alcedo atthis), viz. obrázek 32,  
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skorec vodní (Cinclus cinclus), viz. obrázek 33,  

sova pálená (Tyto alba), 

ťuhýk obecný (Lanius collurio),  

vlaštovka obecná (Hirundo rustica),  

volavka popelavá (Ardea cinerea). 

 

Obrázek 32: Alcedo atthis - nora (Arnošová, 2009) 

 

            

Obrázek 33: Cinclus cinclus (Arnošová, 2009) 
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3.4.1.12 Mammalia - Savci 

V našich vodách žije poměrně málo savců, z nichž většina patří k hlodavcům, 

menší část k šelmám, hmyzožravcům, letounům a sudokopytníkům (Sukop, 2006). 

Mezi druhy determinované při monitoringu  území spadají pod některý ze stupňů 

ochrany plch velký (Glis glis), veverka obecná (Sciurus vulgaris), viz. obrázek 34 a zajíc 

polní (Lepus europaeus). 

Ostatní nalezené druhy s upřesněním místa jejich výskytu, viz. příloha 1. 

 

 

 

Obrázek 34: Sciurus vulgaris (Arnošová, 2009) 
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3.5 Flóra 

Vegetační doprovod vodních toků a nádrží je jedním ze stavebních kamenů 

územních systémů ekologické stability (ÚSES). Je součástí ekologicky vyvážené krajiny 

a jednou z forem rozptýlené zeleně rostoucí mimo ucelené lesní komplexy. Je tvořen 

dřevinami i bylinami rostoucími podél vodních toků. V souvislosti s úpravami vodních 

toků, budováním liniových staveb podél vodních toků aj. se začal negativně projevovat 

úbytek břehových porostů. Můžeme říci, že teprve s jeho úbytkem si začínáme čím dál více 

uvědomovat jeho nepostradatelnost  v krajině (Šlezingr et al. 2009). 

 

3.5.1 Funkce vegetačního podrostu 

Zeleň plní v ekosystému toku řadu velmi důležitých funkcí. Jednou z nich je 

například: 

Funkce protierozní – protiabrazivní  

Dřeviny vyskytující se na březích výrazně působí svou nadzemní i podzemní 

částí. Kořenový systém prorůstá půdním profilem, zpevňuje břehové partie a poskytuje 

útočiště vodní fauně. Nadzemní části tlumí nápor proudící vody. Stabilizací břehů pomocí 

travního porostu v kombinaci s dřevinami můžeme zabránit rozrušování břehů koryta 

erozními rýhami, které mohou mít nepříznivý vliv na stabilitu svahů koryta (Šlezingr et al. 

2009). 

Funkce protideflační 

Ochrana před zanášením říčního koryta či nádrže větrem transportovaným 

materiálem z okolních pozemků (Šlezingr et al. 2009). 

 

Funkce ochranná 

Ochrana před slunečním zářením, následným zahříváním vody v korytech 

a následným intenzivním růstem vodní flóry, které vede ke zvyšování drsnosti dna a 

zmenšování průtočného profilu (Šlezingr et al. 2009). 
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Funkce kvality vody 

Vliv na samočistící schopnost vodního toku. 

 

Funkce útočiště fauny 

Tuto funkci mohou nejlépe plnit přirozené porosty, případně nově založené 

porosty, které odpovídají svou druhovou skladbou a prostorovým uspořádáním přirozené 

struktuře vegetačního doprovodu toku (Šlezingr et al. 2009). 

 

Funkce přirozeného biokoridoru 

Vegetační doprovod vodního toku působí jako přirozený biokoridor, spojnice, 

migrační cesta, mezi lesními celky. Z ekologického hlediska je vegetační doprovod 

neoddělitelnou součástí biotopu říčního toku a jeho bližšího a vzdálenějšího okolí (Šlezingr 

et al. 2009). 

 

 

     Obrázek 35: Břehové porosty na tocích upravených (Šimíček, 1999) 
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3.5.2 Vlastní monitoring 

Nálezy z jednotlivých stanovišť nacházejících se podél toku, které byly 

rozdělených dle jednotlivých odběrných míst, viz. obrázek 8, jsou uvedeny v následujících 

tabulkách.  

 

Tabulka 6: Trusovického potoka - 1. - 2. odběrné místo, Arnošová L. 

1.-2. odběrové místo  Natura 2000 

    

Červený  
seznam 

Vyhláška  
395/92 
Sb. 

kód 
druhu 

priorita 

Abies alba Miller jedle bělokorá C4a    

Acer campestre Linnaeus javor babyka     

Acer platanoides L.  javor mléč     
Aegopodium podagraria 
L. bršlice kozí noha 

    

Achillea millefolium L.  řebříček obecný C4a    

Alliaria petiolata (M. 
Bieb.) Cavara et Grande česnáček lékařský 

    

Allium ursinum L.  česnek medvědí     

Alnus incana (L.) Moench olše šedá     

Anemone nemorosa L. sasanka hajní     

Anemone ranunculoides L. 
sasanka 
pryskyřníkovitá 

    

Anemone sylvestris L. sasanka lesní     

Angelica sylvestris L.  děhel lesní     

Anthemis arvensis L. rmen rolní     

Anthriscus sylvestris 
(L.)Hoffm. kerblík lesní 

    

Arctium tomentosum Mill. lopuch plstnatý     

Artemisia vulgaris L. pelyněk černobýl     

Asarum europaeum L. kopytník evropský     
Athyrium filix-
femina(L.)Roth papratka samičí 

    

Betula pendula Roth bříza bělokorá     

Bidens tripartita L. dvouzubec trojdílný     

Blysmus compressus (L.) 
Link skřípinka smáčknutá 

C2    
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Brachypodium sylvaticum 
(Huds.) P. Beauv. válečka lesní 

    

Calamagrostis epigejos 
(L.) Roth třtina křovištní 

    

Callitriche palustris L. hvězdoš jarní     

Caltha palustris L. blatouch bahenní C4a    

Cardamine amara subsp. 
amara řeřišnice hořká pravá 

    

Cardamine asarifolia L.        

Cardaminopsis halleri (L.) 
Hayek řeřišničník Hallerův 

    

Carex brizoides L. ostřice třeslicovitá     

Carpinus betulus Linnaeus habr obecný     

Circaea lutetiana L. čarovník obecný     

Cirsium canum (L.) All. pcháč šedý     
Cirsium oleraceum (L.) 
Scop. pcháč zelinný 

    

Clematis vitalba L. plamének plotní     

Convallaria majalis L. konvalinka vonná     

Corydalis cava (L.) 
Schweigger et Körte dymnivka dutá 

    

Corylus avellana L. líska obecná     
Crepis paludosa (L.) 
Moench škarda bahenní 

    

Dryopteris filix-mas (L.) 
Schott kapraď samec 

    

Epilobium angustifolium 
L. vrbovka úzkolistá 

    

Epilobium montanum L. vrbovka horská     

Equisetum sylvaticum L. přeslička lesní     

Erigeron annuus (L.) Pers. turan roční     
Eupatorium cannabinum 
L. sadec konopáč 

    

Fagus sylvatica Linnaeus  buk lesní     

Ficaria verna Huds.  orsej jarní     

Fraxinus excelsior L. jasan ztepilý     
Gagea lutea (L.) Ker 
Gawl. křivatec žlutý 

    

Galanthus nivalis L.  sněženka podsněžník C3 O   

Galeobdolon argentatum 
Smejkal pitulník postříbřený 
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Galeopsis pubescens 
Besser konopice pýřitá 

    

Galeopsis speciosa Mill. konopice sličná     

Galinsoga parviflora Cav. pěťour malokvětý     
Galium odoratum (L.) 
Scop. mařinka vonná 

    

Gentiana punctata L. hořec tečkovaný C1 KO   

Geranium robertianum L. kakost smrdutý     

Hepatica nobilis Schreb. jaterník podléška     
Heracleum sphondylium 
L.  bolševník obecný 

    

Hesperis matronalis L. večernice vonná     

Hieracium murorum L. jestřábník zední     

Holcus lanatus L. medyněk vlnatý     

Hypericum perforatum L. třezalka tečkovaná     
Chaerophyllum hirsutum 
L. krabilice chlupatá 

    

Impatiens glandulifera 
Royle netýkavka žláznatá 

    

Impatiens noli-tangere L. netýkavka nedutklivá     

Impatiens parviflora DC. netýkavka malokvětá     

Lamium maculatum L. hluchavka skvrnitá     

Lapsana communis L. kapustka obecná     

Larix decidua Mille modřín opadavý     

Lathraea squamaria L.  podbílek šupinatý     
Lathyrus vernus (L.) 
Bernh. hrachor jarní 

    

Leucojum vernum L. bledule jarní C3 O   

Lotus corniculatus L. štírovník růžkatý     

Lunaria rediviva L. měsíčnice vytrvalá C4a O   

Lycopus europaeus L. karbinec evropský     

Lythrum salicaria L. kyprej vrbice C4b    

Maianthemum bifolium 
(L.) F. W. Schmidt pstroček dvoulistý 

    

Mentha longifolia (L.) L. máta dlouholistá     
Mycelis muralis (L.) 
Dumort. mléčka zední 

    

Myosotis sylvatica Hoffm. pomněnka lesní     

Myosoton aquaticum (L.) 
Moench křehkýš vodní 
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Nasturtium microphyllum 
(Boenn.) Rchb. 

potočnice 
drobnolistá 

C1 KO   

Oxalis acetosella L. šťavel kyselý     

Oxalis fontana Bunge šťavel tuhý     

Paris quadrifolia L. vraní oko čtyřlisté     

Persicaria hydropiper (L.) 
Delarbre rdesno peprník 

    

Persicaria lapathifolia 
(L.) Delarbre rdesno blešník 

    

Petasites hybridus L. devětsil lékařský     

Phegopteris connectilis 
(Michx. Fil.) Watt 

bukovinec 
osladičovitý 

    

Picea abies 
(Linnaeus)Karsten smrk ztepilý 

    

Plantago major L.  jitrocel větší     

Poa annua L. lipnice roční     

Polygonum hydropiper L. rdesno peprník     

Prenanthes purpurea L. věsenka nachová     

Primula veris L. prvosenka jarní C4a    

Prunella grandiflora (L.) 
Scholler 

černohlávek 
velkokvětý 

C3    

Prunella vulgaris L. černohlávek obecný     
Pulmonaria obscura 
Dumort. plícník tmavý 

    

Pulmonaria officinalis L.  plícník lékařský     

Quercus petraea 
(Mattuschka) Liebl dub zimní 

    

Quercus robur Linnaeus dub letní     

Ranunculus flammula L. pryskyřník plamének     
Ranunculus lanuginosus 
L. pryskyřník kosmatý 

    

Rubus fruticosus L. ostružník křovitý     

Rubus idaeus L ostružník maliník     

Rumex obtusifolius L. šťovík tupolistý     

Sambucus nigra L. bez černý     

Sanicula europaea L. žindava evropská     

Scilla siberica Haw. 
in.Andrews ladoňka sibiřská 

    

Scirpus sylvaticus L. skřípina lesní     
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Senecio ovatus (P. 
Gaertn., B. Mey. et 
Scherb.) Willd. starček Fuchsův 

    

Silene vulgaris (Moench.) 
Garke  silenka nadmutá 

C4b    

Solidago canadensis L. zlatobýl kanadský     

Sonchus oleraceus L. mléč hladký     

Sorbus aucuparia L.  jeřáb ptačí     

Stachys sylvatica L. čistec lesní     

Stellaria media (L.) Vill. ptačinec prostřední     

Symphytum officinale L. kostival lékařský     

Symphytum tuberosum L. kostival hlíznatý     

Tanacetum vulgare L. vratič obecný     

Tilia cordata Miller lípa srdčitá     

Tussilago farfara L. podběl lékařský     

Ulmus glabra Huds. jilm drsný     

Urtica dioica L. kopřiva dvoudomá     

Urtica urens L. kopřiva žahavka     

Verbascum lychnitis L.  divizna knotovkovitá C2    

Verbascum thapsus L. divizna malokvětá     

Vicia sepium L. vikev plotní     

Vicia sylvatica L. vikev lesní     

Vincetoxicum hirundinaria 
Medik. tolita lékařská 

    

Viola canina L.  violka psí C3    

Viola reichenbachiana 
Boreau violka lesní 

    

 

Vysvětlivky: 

C1 (CR)…...kriticky ohrožené taxony cévnatých rostlin ČR 

C2 (EN)…...silně ohrožené taxony cévnatých rostlin ČR 

C3 (VU)…...ohrožené taxony cévnatých rostlin ČR 

C4a (NT).....vzácnější taxony cévnatých rostlin ČR, vyžadující další pozornost - méně 

ohrožené 
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C4b (DD)….vzácnější taxony cévnatých rostlin ČR, vyžadující další pozornost - 

nedostatečně prostudované 

KO ………..kriticky ohrožený druh cévnatých rostlin ČR 

SO………....silně ohrožený druh cévnatých rostlin ČR  

O ………….ohrožený druh cévnatých rostlin ČR 

 

 

Flóra vyskytující se v tomto úseku spadá výhradně pod stupně ochrany Červeného 

seznamu. Jedná se o druhy: 

Ohrožení dle Červeného seznamu 

C1   -   hořec tečkovaný (Gentiana punctata), potočnice drobnolistá (Nasturti 

microphyllum) 

C2  -    skřípina smáčknutá (Blysmus compressus), divizna knotovkovitá (Verbascum 

lychnitis) 

C3 –    sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), bledule jarní (Leucojum vernum), 

černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), violka psí (Viola canina) 

C4a –   jedle bělokorá (Abies alba), řebříček obecný (Achillea millefolium), blatouch  

bahenní (Caltha palustris), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), prvosenka jarní 

(Primula veris) 

C4b –  kyprej vrbice (Lythrum salicaria), silenka nadmutá (Silene vulgarit) 

 

Ohrožení dle vyhlášky 395/92 Sb. 

KO –   hořec tečkovaný (Gentiana punctata), potočnice drobnolistá (Nasturtium 

microphyllum) 

O    -    sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), bledule jarní (Leucojum vernum), 

měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva) 
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Tabulka 7: Flóra Trusovického potoka - 2. - 3. odběrné místo, Arnošová L. 

2.-3. odběrové místo  
Natura 2000 

    

Červený  
seznam 

Vyhláška  
395/92 
Sb. kód 

druhu 
priorita 

Acer campestre Linnaeus javor babyka        
Acer pseudoplatanus L. javor klen         

Aegopodium podagraria L. bršlice kozí noha         

Achillea millefolium L.  řebříček obecný C4a       

Alchemilla vulgaris L. s.str. kontryhel obecný         
Allium ursinum L.  česnek medvědí         

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. olše lepkavá         
Alnus incana (L.) Moench olše šedá         

Amaranthus retroflexus L. laskavec srstnatý         
Anemone nemorosa L. sasanka hajní         

Anemone ranunculoides L. 
sasanka 
pryskyřníkovitá         

Aneura pinguis (L.) Dumort. bezžilka mastná         

Angelica archangelica L.  andělika lékařská C4b       
Angelica sylvestris L.  děhel lesní         

Anthriscus sylvestris (L.) 
Hoffm. kerblík lesní         
Arctium tomentosum Mill. lopuch plstnatý         

Arrhenatherum elatius (L.) 
J. Presl et C. Presl  ovsík vyvýšený         

Artemisia vulgaris L. pelyněk černobýl         
Asarum europaeum L. kopytník evropský         

Athyrium filix-femina (L.) 
Roth papratka samičí         

Bellis perennis L. 
sedmikráska 
chudobka          

Betula pendula Roth bříza bělokorá         
Bidens tripartita L. dvouzubec trojdílný         

Callitriche palustris L. hvězdoš jarní         

Caltha palustris L. blatouch bahenní C4a       

Calystegia sepium (L.) R. Br. opletník plotní         

Campanula rotundifolia L. 
zvonek 
okrouhlolistý C2       

Cardamine amara subsp. 
amara řeřišnice hořká pravá         
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Carduus acanthoides L. bodlák obecný         

Carex brizoides L. ostřice třeslicovitá         
Carpinus betulus Linnaeus habr obecný         

Centaurea jacea L. chrpa luční C4a       

Centaurea montana L.  chrpa horská C2       

Centaurea triumfettii All.  chrpa chlumní C3       

Cerastium holosteoides 
subsp.triviale(Spenn.)Möschl  rožec obecný luční         

Circaea lutetiana L. čarovník obecný         
Cirsium canum (L.) All. pcháč šedý         
Cirsium oleraceum (L.) 
Scop. pcháč zelinný         

Convallaria majalis L. konvalinka vonná         

Corydalis cava (L.) 
Schweigger et Körte dymnivka dutá         
Corylus avellana L. líska obecná         

Cotoneaster integerrimus 
Medik. skalník celokrajný C4a       

Dactylis polygama Horv. srha hajní         
Daucus carota L.  mrkev obecná         

Dentaria bulbifera L. 
kyčelnice 
cibulkonosná         

Dentaria enneaphyllos L. kyčelnice devítilistá C4a       

Dentaria glandulosa 
Waldst. et Kit. kyčelnice žláznatá C3       

Deschampsia caespitosa (L.) 
Beauv. metlice trsnatá         

Dryopteris dilatata (Hoffm.) 
A.Gray kapraď rozložená         

Dryopteris filix-mas (L.) 
Schott kapraď samec         

Epilobium angustifolium L. vrbovka úzkolistá         
Epilobium montanum L. vrbovka horská         

Equisetum arvense L. přeslička rolní         
Equisetum sylvaticum L. přeslička lesní         

Erigeron annuus (L.) Pers. turan roční         
Erigeron canadense L. turan kanadský         

Eupatorium cannabinum L. sadec konopáč         
Eupatorium cannabinum L. konopáč sadec         
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Ficaria verna Huds.  orsej jarní         

Fragaria moschata 
(Duchesne) Weston  jahodník truskavec         

Fumaria officinalis L. zemědým lékařský         
Gagea lutea (L.) Ker Gawl. křivatec žlutý         

Galanthus nivalis L.  
sněženka 
podsněžník C3 O     

Galeobdolon argentatum 
Smejkal pitulník postříbřený         

Galeopsis pubescens Besser konopice pýřitá         
Galium asperum Schreb. svízel drsný         

Galium odoratum (L.) Scop. mařinka vonná         

Gentiana punctata L. hořec tečkovaný C1 KO     

Geranium pratense L. kakost luční         
Geranium robertianum L. kakost smrdutý         

Geum urbanum L. kuklík městský         
Hedera helix L. břečťan popínavý         

Hesperis matronalis L. večernice vonná         
Hieracium murorum L. jestřábník zední         

Hieracium pilosella L. jestřábník chlupáček         

Hylotelephium telephium 
(L.) H. Ohba rozchodník veliký         

Hypericum perforatum L. třezalka tečkovaná         
Chenopodium album L. merlík bílý         

Impatiens glandulifera Royle netýkavka žláznatá         

Impatiens noli-tangere L. 
netýkavka 
nedutklivá         

Impatiens parviflora DC. 
netýkavka 
malokvětá         

Iris sibirica L. kosatec sibiřský C3 SO     
Juglans regia Linnaeus ořešák královský         

Lamium maculatum L. hluchavka skvrnitá         
Lapsana communis L. kapustka obecná         

Larix decidua Mille modřín opadavý         
Lathraea squamaria L.  podbílek šupinatý         

Lathyrus pratensis L. hrachor luční         
Leontodon hispidus L. pampeliška srstnatá         

Leucanthemum vulgare Lam.  kopretina bílá          

Leucojum vernum L. bledule jarní C3 O     
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Lolium perenne L. jílek vytrvalý         

Lotus corniculatus L. štírovník růžkatý         

Lunaria rediviva L. měsíčnice vytrvalá C4a O     

Lycopus europaeus L.  karbinec evropský         
Lysimachia nummularia L. vrbina penízková         

Lysimachia vulgaris L. vrbina obecná         
Lysimachia vulgaris L. vrbina obecná         

Lythrum salicaria L. kyprej vrbice C4b       

Maianthemum bifolium (L.) 
F. W. Schmidt pstroček dvoulistý         

Marchantia polymorpha L. 
porostnice 
mnohotvárná         

Matricaria recutita L. heřmánek pravý         

Mercurialis perennis L. bažanka vytrvalá         
Mycelis muralis (L.) 
Dumort. mléčka zední         

Myosotis sylvatica Hoffm. pomněnka lesní         

Myosoton aquaticum (L.) 
Moench křehkýš vodní         

Myosoton aquaticum (L.) 
Moench křehkýš vodní         

Nasturtium microphyllum 
(Boenn.) Rchb. 

potočnice 
drobnolistá C1 KO     

Oxalis acetosella L. šťavel kyselý         

Oxalis fontana Bunge šťavel tuhý         
Paris quadrifolia L. vraní oko čtyřlisté         

Persicaria lapathifolia (L.) 
Delarbre rdesno blešník         

Petasites albus (L.) Gaertn. devětsil bílý         
Petasites hybridus L. devětsil lékařský         

Peucedanum cervaria (L.) 
Lapeyr. smdlín jelení C4a       

Phegopteris connectilis 
(Michx. Fil.) Watt 

bukovinec 
osladičovitý         

Picea abies (Linnaeus) 
Karsten smrk ztepilý         

Plantago lanceolata L. jitrocel kopinatý         

Plantago major L.  jitrocel větší         
poa annua L. lipnice roční         
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Polygonum aviculare L. 
rdesno 
ptačí/truskavec         

Potentilla anserina L. mochna husí         

Primula elatior (L.) Hill. prvosenka vyšší C1       

Primula veris L. prvosenka jarní C4a       
Pulmonaria obscura 
Dumort. plícník tmavý         

Pulmonaria officinalis L.  plícník lékařský         

Quercus petraea 
(Mattuschka) Liebl dub zimní         
Quercus robur Linnaeus dub letní         

Ranunculus acris L.  pryskyřník prudký         
Ranunculus repens L. pryskyřník plazivý         

Rhus typhina L. škumpa orobincová         
Robinia pseudacacia L. trnovník akát         

cf. Rosa canina L. růže šípková         
rubus caesius L. ostružník ježiník         

Rubus fruticosus L. ostružník křovitý         
Rubus idaeus L ostružník maliník         

Rumex crispus L. šťovík kadeřavý         
Rumex obtusifolius L. šťovík tupolistý         

Salix euxina I.V. Belyaeva vrba křehká         
Sambucus nigra L. bez černý         

Sanicula europaea L. žindava evropská         

Scilla siberica Haw. 
in.Andrews ladoňka sibiřská         

Scirpus sylvaticus L. skřípina lesní         

Scrophularia nodosa L. krtičník hlíznatý         
Selinum carvifolia (L.) L. olešník kmínolistý         

Senecio ovatus (P. Gaertn., 
B. Mey. et Scherb.) Willd. starček Fuchsův         

Senecio viscosus L. starček lepkavý         
Sigesbeckia orientalis L.            

Silene nutans L. silenka nicí         

Silene vulgaris (Moench.) 
Garke  silenka nadmutá C4b       

Sisymbrium officinale (L.) 
Scop.  hulevník lékařský         

Solanum nigrum L. lilek černý         
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Solidago canadensis L. zlatobýl kanadský         

Sonchus arvensis L. mléč rolní         
Sonchus asper (L.) Hill mléč drsný         

Sorbus aucuparia L.  jeřáb ptačí         
Stachys sylvatica L. čistec lesní         

Symphoricarpos rivularis 
Suksd. pámelník bílý         
Symphytum officinale L. kostival lékařský         

Symphytum tuberosum L. kostival hlíznatý         
Tanacetum vulgare L. vratič obecný         

Taraxacum officinale auct. 
p.p. non Wiggers smetánka lékařská         
Trifolium campestre 
Schreber jetel polní         

Trifolium pratense L.  jetel luční         
Trifolium repens L. jetel plazivý         

Ulmus laevis Pallas jilm vaz C4a       
Urtica dioica L. kopřiva dvoudomá         

Urtica urens L. kopřiva žahavka         
Vaccinium myrtillus L. brusnice borůvka         

Veronica beccabunga L. rozrazil potoční         
Vicia sepium L. vikev plotní         

Vicia sylvatica L. vikev lesní         
Vinca minor L. brčál menší         

Vincetoxicum hirundinaria 
Medik. tolita lékařská         

Viola canina L.  violka psí C3       

Viola canina subsp. ruppii 
(All.) Schübl. et G. Martens violka horská  C3       

Viola hirta L. violka srstnatá         

Viola reichenbachiana 
Boreau violka lesní         

 

Vysvětlivky: 

C1 (CR)…...kriticky ohrožené taxony cévnatých rostlin ČR 

C2 (EN)…...silně ohrožené taxony cévnatých rostlin ČR 
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C3 (VU)…...ohrožené taxony cévnatých rostlin ČR 

C4a (NT).....vzácnější taxony cévnatých rostlin ČR, vyžadující další pozornost - méně 

ohrožené 

C4b (DD)….vzácnější taxony cévnatých rostlin ČR, vyžadující další pozornost - 

nedostatečně prostudované 

KO ………..kriticky ohrožený druh cévnatých rostlin ČR 

SO………....silně ohrožený druh cévnatých rostlin ČR  

O ………….ohrožený druh cévnatých rostlin ČR 

 

 

 

Ohrožení dle Červeného seznamu 

C1 -     hořec tečkovaný (Gentiana punctata), potočnice drobnolistá (Nasturti 

microphyllum), prvosenka vyšší (Primula eleatior) 

C2  -    zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia), chrpa horská (Centaurea montana) 

C3 –    chrpa chlumní (Centaurea triumfettii),  kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa), 

sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), kosatec sibiřský (Iris sibirica), bledule 

jarní (Leucojum vernum), violka psí (Viola canina), violka horská (Viola canina 

subsp. rupii) 

C4a –   řebříček obecný (Achillea millefolium), blatouch  bahenní (Caltha palustris), chrpa 

luční (Centaurea jacea), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrium), kyčelnice 

devítilistá (Dentaria bulbifera), měsíčnice vytrvalá (Lunária rediviva), smdlím 

jelení (Peucedanum cervaria), prvosenka jarní (Primula veris), jilm vaz (Ulmus 

laevis) 

C4b –  andělika lékařská ( Angelika archangelica), kyprej vrbice (Lythrum salicaria), 

silenka nadmutá (Silene vulgarit) 
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Ohrožení dle vyhlášky 395/92 Sb. 

KO –   hořec tečkovaný (Gentiana punctata), potočnice drobnolistá (Nasturtium 

microphyllum) 

SO –    kosatec sibiřský (Iris sibirica) 

O   -     sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), bledule jarní (Leucojum vernum), 

měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva) 

 

 

 

 

Tabulka 8: Flóra Trusovického potoka - 3. - 4. odběrné místo, Arnošová L. 

3.-4. odběrové místo  Natura 2000 

    

Červený  
seznam 

Vyhláška  
395/92 
Sb. 

kód 
druhu priorita 

Acer campestre Linnaeus javor babyka         
Acer platanoides L. javor mléč         
Acer pseudoplatanus L. javor klen         
Aesculus hippocastanum 
L. jírovec maďal         
Achillea millefolium L. řebříček obecný C4a       
Ajuga reptans L. zběhovec plazivý         

Alchemilla xanthochlora 
Rothm. kontryhel žlutozelený         

Alliaria petiolata (M. 
Bieb.) Cavara et Grande česnáček lékařský         
Alnus glutinosa (L.) 
Gaertn. olše lepkavá         
Alnus incana (L.) Moench olše šedá         
Anagallis arvensis L. drchnička rolní         
Anemone nemorosa L. sasanka hajní         
Antirrhinum majus L.  hledík větší         

Aquilegia vulgaris L. orlíček obecný C3       
Arctium tomentosum Mill. lopuch plstnatý         
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Aristolochia macrophylla 
Lam. podražec velkolistý         
Armoracia rusticana P. 
Gaertn., B. Mey. et 
Scherb. křen selský         

Arnica montana L. prha chlumní/arnika C3       

Arrhenatherum elatius 
(L.) J. Presl et C. Presl ovsík vyvýšený         

Artemisia vulgaris L. pelyněk černobýl         
Asarum europaeum L. kopytník evropský         

Aster amellus L. hvězdnice chlumní C3 O     
Ballota nigra L. šedivka černá         

Bellis perennis L. 
sedmikráska 
chudobka          

Brachypodium pinnatum 
(L.) P. Beauv. válečka prápořitá         
Calystegia sepium (L.) R. 
Br. opletník plotní         
Campanula patula L. zvonek rozkladitý         
Campanula persicifolia L. zvonek broskvolistý         

Capsella bursa-pastoris 
(L.) Medik. 

kokoška pastuší 
tobolka         

Carlina acaulis L. pupava bezlodyžná         
Carpinus betulus 
Linnaeus habr obecný         

Centaurea jacea L. chrpina luční C4a       
Cerasus avium (L.) 
Moench třešeň ptačí         
Cirsium canum (L.) All. pcháč šedý         
Cirsium oleraceum (L.) 
Scop. pcháč zelinný         
Cirsium rivulare (Jacq.) 
All. pcháč potoční         
Clematis vitalba L. plamének plotní         
Convolvulus arvensis L. svlačec rolní         

Corydalis cava (L.) 
Schweigger et Körte dymnivka dutá         
Corylus avellana 
Linnaeus líska obecná C4a       
Cynodon dactylon (L.) 
Pers. troskut prstnatý         
Dactylis glomerata L. srha říznačka         
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Dentaria enneaphyllos L. kyčelnice devítilistá C4a       

Dryopteris filix-mas (L.) 
Schott kapraď samec         

Echinochloa crus-galli 
(L.) P. Beauv. ježatka kuří noha         
Echium vulgare L. hadinec obecný         
Elytrigia repens (L.) 
Nevski pýr plazivý         
Epilobium hirsutum L. vrbovka chlupatá         
Epilobium montanum L. vrbovka horská         
Equisetum sylvaticum L. přeslička lesní         
Erigeron annuus (L.) 
Pers.  turan roční         
Erigeron canadense L. turan kanadský         

Erodium cicutarium (L.) 
L'Hér. pumpava obecná         
Erophila verna (L.) DC. osívka jarní         
Eupatorium cannabinum 
L. konopáč sadec         

Euphorbia esula L. pryšec obecný C3       

Fagopyrum esculentum 
Moench pohanka obecná         

Fallopia convolvulus (L.) 
Á. Löve svlačcovec popínavý         
Festuca pratensis Huds.  kostřava luční         
Ficaria verna Huds.  orsej jarní         
Forsythia × intermedia 
Zabel zlatice prostřední         

Fragaria viridis 
(Duchesne) Weston jahodník chlumní         
Fraxinus excelsior L. jasan ztepilý         

Galanthus nivalis L.  sněženka podsněžník C3 O     

Galeobdolon argentatum 
Smejkal pitulník postříbřený         
Galeobdolon luteum 
Huds. pitulník žlutý         
Galeopsis pubescens 
Besser konopice pýřitá         
Galeopsis speciosa Mill. konopice sličná         
Galinsoga parviflora Cav. pěťour maloúborný         
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Galinsoga quadriradiata 
Ruiz et Pav. pěťour srstnatý         

Galium boreale L. svízel severní C4a       
Galium mollugo L. s.str. svízel povázka         
Galium verum L. svízel syřišťový         
Geranium pratense L. kakost luční         
Geranium robertianum L. kakost smrdutý         
Geum urbanum L. kuklík městský         
Glechoma hederacea L. popenec břečťanolistý         

Glyceria maxima (Hartm.) 
Holmb. zblochan vodní         

Helianthus tuberosus L. 
slunečnice 
topinambur         

Hieracium aurantiacum 
L. jestřábník oranžový C3       
Homogyne alpina (L.) 
Cass. podbělice alpská         

Hylotelephium jullianum 
(Boreau) Grulich rozchodník křovištní         

Hylotelephium telephium 
(L.) H. Ohba rozchodník veliký         
Hypericum perforatum L. třezalka tečkovaná         
Chaerophyllum temulum 
L. krabilice mámivá         
Chelidonium majus L. vlaštovičník větší         
Chenopodium album L. merlík bílý         

Chrysosplenium 
alternifolium L. mokrýš střídavolistý         
Impatiens glandulifera 
Royle netýkavka žláznatá         
Impatiens noli-tangere L. netýkavka nedutklivá         
Impatiens parviflora DC. netýkavka malokvětá         
Ipomoea purpurea (L.) 
Roth povíjnice nachová         
Juglans regia Linnaeus ořešák královský         
Juncus conglomeratus L. sítina klubkatá         
Juniperus chinensis L. jalovec čínský         
Lactuca serriola L. locika kompasová         
Lamium album L. hluchavka bílá         
Lamium amplexicaule L. hluchavka objímavá         
Lamium purpureum L. hluchavka nachová         
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Lapsana communis L. kapustka obecná         
Leontodon autumnalis L. pampeliška podzimní         
Leontodon hispidus L. pampeliška srstnatá         
Leucanthemum vulgare 
Lam. kopretina bílá          
Ligustrum vulgare L. ptačí zob obecný         
Linaria vulgaris Mill. lnice květel         
Lotus corniculatus L. štírovník růžkatý         
Lysimachia nummularia 
L. vrbina penízková         

Lysimachia punctata L. vrbina tečkovaná         
Lysimachia vulgaris L. vrbina obecná         

Lythrum salicaria L. kyprej vrbice C4b       
Medicago lupulina L. tolice dětelová         
Melilotus officinalis (L.) 
Pall. komonice lékařská         
Muscari neglectum Ten. modřenec hroznatý         
Mycelis muralis (L.) 
Dumort. mléčka zední         
Myosotis arvensis (L.) Hill pomněnka rolní         
Narcissus 
pseudonarcissus L. narcis žlutý         
Oxalis acetosella L. šťavel kyselý         
Oxalis fontana Bunge šťavel tuhý         
Papaver argemone L. mák polní         

Parthenocissus inserta (A. 
Kern.) Fritsch loubinec popínavý         
Petasites hybridus L. děvětsil lékařský         

Picea abies (Linnaeus) 
Karsten smrk ztepilý         
Picea pungens Engelm. smrk pichlavý         
Plantago lanceolata L. jitrocel kopinatý         
Plantago major L. jitrocel větší         
Plantago media L.  jitrocel prostřední         
Poa annua L.  lipnice roční         

Polygonatum odoratum 
(Mill.) Druce kokořík vonný         
Polygonum aviculare L. rdesno ptačí/truskavec         
Populus alba L.  topol bílý         

Populus nigra Linnaeus topol černý C2       
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Populus tremula L. topol osika         
Potentilla anserina L. mochna husí         
Potentilla reptans L. mochna plazivá         

Primula elatior (L.) Hill. prvosenka vyšší C1       
Prunus avium (L.) L. třešeň obecná         
Prunus domestica L. slivoň švestka         
Prunus insititia L. slivoň obecná         
Pulmonaria obscura 
Dumort. plícník tmavý         
Pulmonaria officinalis L.  plícník lékařský         
Ranunculus acris L. pryskyřník prudký         
Ranunculus auricomus L. pryskyřník zlatožlutý         
Reynoutria japonica 
Houtt.  křídlatka japonská         
Rhus typhina L. škumpa orobincová         
Ribes nigrum L. rybíz černý         
Robinia pseudacacia L. trnovník akát         
cf. Rosa canina L.  růže šípková         
Rubus caesius L.  ostružník ježiník         
Rubus fruticosus L. ostružník křovitý         
Rubus idaeus L.  ostružník maliník         
Rumex acetosa L. šťovík kyselý         
Rumex obtusifolius L. šťovík tupolistý         
Salix alba Linnaeus vrba bílá         
Salix caprea L. vrba jíva         
Salix euxina I.V. Belyaeva vrba křehká         
Sanguisorba officinalis L. krvavec toten         
Sanicula europaea L. žindava evropská         
Senecio vulgaris L. starček obecný         

Silene vulgaris (Moench.) 
Garke silenka nadmutá C4b       

Sisymbrium officinale (L.) 
Scop. hulevník lékařský         
Solidago canadensis L. zlatobýl kanadský         
Sonchus arvensis L. mléč rolní         
Spiraea media Schmidt tavolník prostřední         

Spiraea salicifolia L. tavolník vrbolistý C3       
Stachys sylvatica L. čistec lesní         
Stellaria media (L.) Vill. ptačinec prostřední         
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Symphytum officinale L. kostival lékařský         
Syringa vulgaris L. šeřík obecný         
Tanacetum vulgare L. vratič obecný         

Taraxacum officinale 
auct. p.p. non Wiggers smetánka lékařská         
Tilia cordata Miller lípa srdčitá         
Trifolium aureum Pollich jetel zlatý         
Trifolium hybridum L. jetel zvrhlý         
Trifolium repens L. jetel plazivý         

Trisetum flavescens (L.) 
P. Beauv. trojštět žlutavý         
Tussilago farfara L. podběl lékařský         

Ulmus minor Mill. jilm ladní C4a       
Urtica dioica L. kopřiva dvoudomá         
Verbascum nigrum L. divizna černá         
Verbascum thapsus L. divizna malokvětá         

Veronica anagallis-
aquatica L. 

rozrazil 
drchničkolistý         

Veronica hederifolia L. 
s.str. rozrazil břečťanolistý         
Veronica chamaedrys L. 
s.str. rozrazil rezekvítek         
Veronica persica Poir. rozrazil perský         

Viola alba Besser violka bílá C1 KO     
Viola arvensis Murray violka rolní         

Viola canina L. violka psí C3       
Viola odorata L. violka vonná         

Viola tricolor L. violka trojbarevná C3       

 

 Vysvětlivky: 

C1 (CR)…...kriticky ohrožené taxony cévnatých rostlin ČR 

C2 (EN)…...silně ohrožené taxony cévnatých rostlin ČR 

C3 (VU)…...ohrožené taxony cévnatých rostlin ČR 

C4a (NT).....vzácnější taxony cévnatých rostlin ČR, vyžadující další pozornost - méně 

ohrožené 
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C4b (DD)….vzácnější taxony cévnatých rostlin ČR, vyžadující další pozornost - 

nedostatečně prostudované 

KO ………..kriticky ohrožený druh cévnatých rostlin ČR 

SO………....silně ohrožený druh cévnatých rostlin ČR  

O ………….ohrožený druh cévnatých rostlin ČR 

 

 

Ohrožení dle Červeného seznamu 

C1 -     prvosenka vyšší (Primula eleatior), violka bílá (Viola alba) 

C2 –    topol černý(Populus nigra) 

C3 –    orlíček obecný (Aquilegia vulgarit), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii), 

hvězdnice chlumní (Aster amelus), pryšec obecný (Euphorbia esula), sněženka 

podsněžník (Galanthus nivalis), jestřábník oranžový (Hieracium aurantiacum), 

tavolník vrbolistý (Spirea salicifolia), violka psí (Viola canina), violka trojbarevná 

(Viola tricolor) 

C4a –  řebříček obecný (Achillea millefolium), chrpa luční (Centaurea jacea), troskut  

prstnatý (Cynodon dactylon), kyčelnice devítilistá (Dentaria bulbifera), svízel 

severní (Galium boreale) 

C4b –  kyprej vrbice (Lythrum salicaria), silenka nadmutá (Silene vulgarit) 

 

Ohrožení dle vyhlášky 395/92 Sb. 

KO –   violka bílá (Viola alba) 

O   -     hvězdnice chlumní (Aster amelus), sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) 

 

 

 



Lucie Arnošová : EKOLOGICKÉ HODNOCENÍ TRUSOVICKÉHO POTOKA 

_______________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________

2010 76 

Tabulka 9: Flóra Trusovického potoka - 4. - 5. odběrné místo, Arnošová L. 

4.-5. odběrové místo  Natura 2000 

    

Červený  
seznam 

Vyhláška  
395/92 
Sb. 

kód 
druhu priorita 

Abies grandis (Douglas) 
Lindl. jedle obrovská         
Acer campestre Linnaeus javor babyka         
Acer pseudoplatanus L. javor klen         
Aegopodium podagraria 
L. bršlice kozí noha          
Aesculus hippocastanum 
L. jírovec maďal         
Achillea millefolium L. řebříček obecný C4a       
Alliaria petiolata (M. 
Bieb.) Cavara et Grande česnáček lékařský         
Alnus glutinosa (L.) 
Gaertn. olše lepkavá         
Alnus incana (L.) Moench olše šedá         
Amaranthus retroflexus L. laskavec ohnutý         
Anagallis arvensis L. drchnička rolní         
Anemone nemorosa L. sasanka hajní         
Aquilegia vulgaris L.  orlíček obecný C3       
Armoracia rusticana P. 
Gaertn., B. Mey. et 
Scherb. křen selský         
Arrhenatherum elatius (L.) 
J. Presl et C. Presl  ovsík vyvýšený         
Artemisia vulgaris L. pelyněk černobýl         
Aster amellus L. hvězdnice chlumní C3 O     
Atriplex sagittata Borkh. lebeda lesklá         
Ballota nigra L. měrnice černá         
Betula pendula Roth bříza bělokorá         
Bidens tripartita L. dvouzubec trojdílný         
Brachypodium pinnatum 
(L.) P. Beauv. válečka prápořitá         
Bromus erectus Huds. sveřep vzpřímený         
Bromus inermis Leyss. sveřep bezbranný         
Calystegia sepium (L.) R. 
Br. opletník plotní         
Capsella bursa-pastoris 
(L.) Medik. 

kokoška pastuší 
tobolka         

Carduus crispus L. bodlák kadeřavý         
Cerasus avium (L.) 
Moench třešeň ptačí         
Cichorium intybus L.  čekanka obecná         



Lucie Arnošová : EKOLOGICKÉ HODNOCENÍ TRUSOVICKÉHO POTOKA 

_______________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________

2010 77 

Circaea lutetiana L. čarovník obecný         
Cirsium canum (L.) All. pcháč šedý         
Conium maculatum L. bolehlav plamatý         
Corydalis cava (L.) 
Schweigger et Körte dymnivka dutá         
Crepis biennis L. škarda dvouletá         
Cynodon dactylon (L.) 
Pers. troskut prstnatý C4a       

Cypripedium calceolus L. 
střevíčník 
pantoflíček     1902 Ne 

Dactylis glomerata L.  srha říznačka         
Echinochloa crus-galli 
(L.) P. Beauv. ježatka kuří noha         
Elytrigia repens (L.) 
Nevski pýr plazivý         
Epilobium hirsutum L. vrbovka chlupatá         
Epilobium montanum L. vrbovka horská         
Erigeron annuus (L.) Pers. turan roční         
Erigeron canadense L. turan kanadský         
Eupatorium cannabinum 
L. konopáč sadec         
Euphorbia cyparissias L. pryšec chvojka         
Euphorbia esula L.  pryšec obecný C3       
Euphorbia peplus L. pryšec okrouhlý         
Fallopia convolvulus (L.) 
Á. Löve svlačcovec popínavý         
Festuca pallens Host kostřava přitvrdlá         
Ficaria verna Huds.  orsej jarní         
Ficaria verna Huds.  orsej jarní         
Forsythia × intermedia 
Zabel zlatice prostřední         
Fraxinus excelsior L. jasan ztepilý         
Galanthus nivalis L.  sněženka podsněžník C3 O     
Galeobdolon argentatum 
Smejkal pitulník postříbřený         
Galeopsis pubescens 
Besser konopice pýřitá         
Galeopsis speciosa Mill. konopice sličná         
Galinsoga parviflora Cav. pěťour malokvětý         
Galium mollugo L. s.str. svízel povázka         
Geranium pratense L. kakost luční         
Geum urbanum L. kuklík městský         
Glyceria maxima (Hartm.) 
Holmb. zblochan vodní         
Hedera helix L. břečťan popínavý         
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Helianthus tuberosus L. 
slunečnice 
topinambur         

Heracleum sphondylium 
L.  bolševník obecný         
Hibiscus syriacus L. ibišek syrský         
Hylotelephium jullianum 
(Boreau) Grulich rozchodník křovištní         
Chaerophyllum hirsutum 
L. krabilice chlupatá         
Chelidonium majus L. vlaštovičník větší         
Chenopodium album L. merlík bílý         
Impatiens glandulifera 
Royle netýkavka žláznatá         
Impatiens noli-tangere L. netýkavka nedutklivá         
Impatiens parviflora DC. netýkavka malokvětá         
Ipomoea purpurea (L.) 
Roth povíjnice nachová         
Iris pseudacorus L. kosatec žlutý         
Jovibarba globifera (L.) J. 
Parn.  netřesk výběžkatý         
Juglans regia Linnaeus ořešák královský         

Lactuca serriola L. 
locika 
kompasová/planá         

Lamium album L. hluchavka bílá         
Lapsana communis L. kapustka obecná         
Leontodon autumnalis L. pampeliška podzimní         
Leucanthemum vulgare 
Lam. kopretina bílá          
Ligustrum vulgare L. ptačí zob obecný         
Lysimachia nummularia L. vrbina penízková         
Malva moschata L. sléz pižmový         
Malva neglecta Wallr. sléz přehlížený         
Mentha longifolia (L.) L. máta dlouholistá         
Muscari neglectum Ten. modřenec hroznatý         
Oxalis fontana Bunge šťavel tuhý         
Persicaria amphibia (L.) 
Delarbre rdesno obojživelné         
Picea abies (Linnaeus) 
Karsten smrk ztepilý         
Picea pungens Engelm. smrk pichlavý         
Pinus nigra Arnold borovice černá         
Plantago lanceolata L. jitrocel kopinatý         
Plantago major L. jitrocel větší         
Poa annua L.  lipnice roční         
Polygonum aviculare L.  rdesno ptačí/truskavec         
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Potentilla anserina L. mochna husí         
Potentilla argentea L. mochna stříbrná         
Potentilla reptans L. mochna plazivá         
Potentilla 
tabernaemontani Asch. mochna jarní         
Primula veris L. prvosenka jarní C4a       
Prunus domestica L. slivoň švestka         
Prunus insititia L. slivoň obecná         
Pulmonaria officinalis L.  plícník lékařský         
Rheum rhabarbarum L. reveň rebarbora         
Rhus typhina L. škumpa orobincová         
Ribes nigrum L. rybíz černý         
Robinia pseudacacia L. trnovník akát         
cf. Rosa canina L.  růže šípková         
Rubus caesius L.  ostružník ježiník         
Rubus fruticosus L. ostružník křovitý         
Rubus idaeus L. ostružník maliník         
Salix euxina I.V. Belyaeva vrba křehká         
Sambucus nigra L. bez černý         
Setaria viridis (L.) P. 
Beauv. bér zelený         
Sisymbrium officinale (L.) 
Scop. hulevník lékařský         
Solidago canadensis L. zlatobýl kanadský         
Sonchus arvensis L. mléč rolní         
Sonchus asper (L.) Hill mléč drsný         
Sonchus oleraceus L. mléč hladký         
Stachys sylvatica L. čistec lesní         
Symphytum officinale L. kostival lékařský         
Symphytum officinale L. kostival lékařský         
Syringa vulgaris L. šeřík obecný         
Tanacetum vulgare L. vratič obecný         
Tilia cordata Miller lípa srdčitá         
Trifolium pratense L. jetel luční         
Trifolium repens L. jetel plazivý         
Trisetum flavescens (L.) P. 
Beauv. trojštět žlutavý         
Ulmus glabra Huds. jilm drsný         
Ulmus minor Mill. jilm ladní C4a       
Urtica dioica L. kopřiva dvoudomá         
Urtica urens L. kopřiva žahavka         
Verbascum thapsus L. divizna malokvětá         
Veronica anagallis-
aquatica L. rozrazil drchničkolistý         
Vinca minor L. brčál menší         
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Viola reichenbachiana 
Boreau violka lesní         

 

Vysvětlivky: 

C1 (CR)…...kriticky ohrožené taxony cévnatých rostlin ČR 

C2 (EN)…...silně ohrožené taxony cévnatých rostlin ČR 

C3 (VU)…...ohrožené taxony cévnatých rostlin ČR 

C4a (NT).....vzácnější taxony cévnatých rostlin ČR, vyžadující další pozornost - méně 

ohrožené 

C4b (DD)….vzácnější taxony cévnatých rostlin ČR, vyžadující další pozornost - 

nedostatečně prostudované 

KO ………..kriticky ohrožený druh cévnatých rostlin ČR 

SO………....silně ohrožený druh cévnatých rostlin ČR  

O ………….ohrožený druh cévnatých rostlin ČR 

 

 

Ohrožení dle Červeného seznamu 

C3 –    orlíček obecný (Aquilegia vulgais),  hvězdnice chlumní (Aster amelus), pryšec 

obecný (Euphorbia esula),  sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) 

C4a –   řebříček obecný (Achillea millefolium), troskut prstnatý (Cynodon dactylon), 

prvosenka jarní (Primula veris), jilm ladní (ulmus minor) 

Ohrožení dle vyhlášky 395/92 Sb. 

O   -     sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) 

 

Ohrožení dle Natury 2000 

Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) 
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Tabulka 10: Flóra Trusovického potoka - 5. - 6. odběrné místo, Arnošová L. 

5.-6. odběrové místo  Natura 2000 

    

Červený  
seznam 

Vyhláška  
395/92 
Sb. 

kód 
druhu priorita 

Agrostis stolonifera L. psineček výběžkatý         
Amaranthus retroflexus L. laskavec ohnutý         
Anemone nemorosa L. sasanka hajní         
Arctium minus (Hill) 
Bernh. lopuch menší         
Arctium tomentosum Mill. lopuch plstnatý         
Artemisia vulgaris L. pelyněk černobýl         
Asarum europaeum L. kopytník evropský         
Atriplex sagittata Borkh. lebeda lesklá         
Ballota nigra L. měrnice černá         
Bidens tripartita L. dvouzubec trojdílný         

Brachypodium pinnatum 
(L.) P. Beauv. válečka prápořitá         
Calystegia sepium (L.) R. 
Br. opletník plotní         
Campanula rapunculoides 
L. zvonek řepkovitý         
Carpinus betulus Linnaeus habr obecný         
Circaea lutetiana L. čarovník obecný         
Cirsium canum (L.) All. pcháč šedý         
Conium maculatum L. bolehlav plamatý         
Cornus mas L. dřín obecný   O     

Corydalis cava (L.) 
Schweigger et Körte dymnivka dutá         

Cynodon dactylon (L.) 
Pers. troskut prstnatý C4a       

Echinochloa crus-galli (L.) 
P. Beauv. ježatka kuří noha         
Epilobium hirsutum L. vrbovka chlupatá         
Epilobium montanum L. vrbovka horská         
Erigeron annuus (L.) Pers.  turan roční         
Erigeron canadense L. turan kanadský         
Euonymus europaea L. brslen evropský         
Euphorbia esula L. pryšec obecný C3       
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Fallopia convolvulus (L.) 
Á. Löve svlačcovec popínavý         
Ficaria verna Huds.  orsej jarní         
Fraxinus excelsior L. jasan ztepilý         
Gagea lutea (L.) Ker 
Gawl. křivatec žlutý         
Galanthus nivalis L.  sněženka podsněžník C3 O     
Galeopsis speciosa Mill. konopice sličná         
Galium aparine L. svízel přítula         
Geranium robertianum L. kakost smrdutý         
Geum urbanum L. kuklík městský         

Glyceria maxima (Hartm.) 
Holmb. zblochan vodní         
Humulus lupulus L. chmel otáčový         
Hypericum perforatum L. třezalka tečkovaná         
Chelidonium majus L. vlaštovičník větší         
Impatiens glandulifera 
Royle netýkavka žláznatá         
Impatiens noli-tangere L. netýkavka nedutklivá         
Impatiens parviflora DC. netýkavka malokvětá         

Lactuca serriola L. 
locika 
kompasová/planá         

Lapsana communis L. kapustka obecná         
Leucojum vernum L. bledule jarní C3 O     
Ligustrum vulgare L. ptačí zob obecný         
Lysimachia nummularia L. vrbina penízková         
Matricaria discoidea DC. heřmánek terčovitý         
Muscari neglectum Ten. modřenec hroznatý         

Persicaria maculosa S. F. 
Gray rdesno červivec         
Plantago lanceolata L. jitrocel kopinatý         

Platanus × hispanica 
Münchh. platan javorolistý         

Polygonum arenastrum 
Boreau truskavec obecný         
Polygonum aviculare L. rdesno ptačí/truskavec         
Populus × euamericana topol kanadský         
Potentilla anserina L. mochna husí         
Prunus padus L. střemcha obecná         
Pulmonaria officinalis L.  plícník lékařský         
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Quercus robur Linnaeus dub letní         
Reynoutria japonica Houtt. křídlatka japonská         
Robinia pseudacacia L. trnovník akát         
cf. Rosa canina L.  růže šípková         
Rubus idaeus L.  ostružník maliník         
Stachys sylvatica L. čistec lesní         
Stellaria media (L.) Vill. ptačinec prostřední         
Symphytum officinale L. kostival lékařský         
Symphytum tuberosum L. kostival hlíznatý         
Syringa vulgaris L. šeřík obecný         
Tilia cordata Miller lípa srdčitá         
Trifolium aureum Pollich jetel zlatý         
Trifolium hybridum L. jetel zvrhlý         
Trifolium pratense L. jetel luční         
Ulmus laevis Pallas jilm vaz C4a       
Ulmus minor Mill. jilm ladní C4a       
Urtica dioica L. kopřiva dvoudomá         

Veronica anagallis-
aquatica L. rozrazil drchničkolistý         

 

Vysvětlivky: 

C1 (CR)…...kriticky ohrožené taxony cévnatých rostlin ČR 

C2 (EN)…...silně ohrožené taxony cévnatých rostlin ČR 

C3 (VU)…...ohrožené taxony cévnatých rostlin ČR 

C4a (NT).....vzácnější taxony cévnatých rostlin ČR, vyžadující další pozornost - méně 

ohrožené 

C4b (DD)….vzácnější taxony cévnatých rostlin ČR, vyžadující další pozornost - 

nedostatečně prostudované 

KO ………..kriticky ohrožený druh cévnatých rostlin ČR 

SO………....silně ohrožený druh cévnatých rostlin ČR  

O ………….ohrožený druh cévnatých rostlin ČR 
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Ohrožení dle Červeného seznamu 

C3 –    pryšec obecný (Euphorbia esula), sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), 

bledule jarní (Leucojum vernum) 

C4a –   troskut prstnatý (Cynodon dactylon), jilm vaz (Ulmus laevis), jilm ladní (Ulmus 

minor) 

 

Ohrožení dle vyhlášky 395/92 Sb. 

O   -     dřín obecný (Cornus mas), sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), bledule jarní 

(Leucojum vernum),  
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4 Diskuse 

Úkolem mé bakalářské práce bylo ekologické hodnocení vybraného úseku 

Trusovického potoka. V jednotlivých předem vytyčených cílech jsem si určila za 

požadavky  zhodnocení kvality vody a bližší prozkoumání terénu s ohledem na faunu a 

flóru zájmového území. To vše s přihlédnutím k okolním antropogenním vlivům na místní 

ekosystém. 

Co se týče kvality vody, pro Trusovický potok, jak již bylo řečeno, platí zpřísněné 

imisní standardy dle NV 61/2003 Sb., jelikož se jedná o lososové vody. Podle tohoto 

nařízení byly posuzovány i jednotlivé odběry vody, které prokázaly znečištění toku 

fosforečnany a ionty dusíku. 

Pro prozkoumání všech vnějších faktorů jsem došla k jednoznačným závěrům. 

Jelikož emise fosforu byly překročeny po celé délce zkoumaného území a první odběrné 

body se nacházejí pouze v zalesněné části údolí bez okolního osídlení, zdroj tohoto 

znečištění musí pocházet z výše položené oblasti. Usuzuji, že se jedná o obec Horní 

Loděnice, kterou potok protéká. Nemalou měrou znečištění přispívá i  zemědělská činnost 

v pramenném úseku. Následným, tentokrát liniovým zdrojem je chatařská oblast, 

zasahující do chemismu vody od úseku mezi odběrným bodem 2 až 3.  

Ionty dusíku překračující povolené hodnoty můžeme nalézt především v odběrných 

místech kolem obce Bělkovice–Lašťany. Vzhledem ke klimatickým podmínkám a ročnímu 

období, při kterém byly rozbory prováděny, usuzuji, že tyto emise mohou být ovlivněny 

chovem hospodářských zvířat a zahradnickou činností. Pod obcí se také nachází výpustné 

stanoviště ČOV, což je jeden z dalších negativních faktorů pro jakost vody. 

Během vlastního monitoringu bylo nalezeno 14 druhů živočichů, kteří spadají pod 

různé stupně ochrany. Mezi kriticky ohrožené živočichy, vyskytující se v těchto vodách, 

řadíme raka říčního (Astacus astacus) a drseka většího (Zingel zingel). Nachází se zde také 

řada druhů, kteří slouží jako bioindikátoři čistoty vody, např. již zmíněný rak říční (Astacus 

astacus), blešivec potoční (Gammarus fossarum), jepice Ecdyonurus, larvy chrostíků atd., 

a to do jisté míry vyvrací tvrzení o znečištění toku. Nejzajímavější chování bylo 
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vypozorováno u ledňáčka říčního (Alcedo atthis), který hnízdí v nejznečištěnějším úseku 

toku. Povolené emise fosforu jsou zde překročeny o 219% a na tomto místě byly 

vypozorovány dokonce dva páry. Nejpravděpodobnější příčina výskytu je vytlačení z jeho 

původní lokality  vlivem úpravy erozí narušených hlinitých břehů ve vyšších úsecích toku. 

Zajímavostí je i fakt, že se ve vesnici krom sýkory koňadry (Parus major), sýkory 

modřinky (Parus caeruleus), vrabce domácího (Passer domesticus) a kosa černého 

(Turdus merula) nevyskytovaly žádné jiné synantropní druhy. 

Při mapování doprovodné vegetace bylo nalezeno celkem 41 chráněných druhů. 

Právě u rostlin si můžeme všimnout ovlivnění antropogenními vlivy nejvíce. V horní 

oblasti toku se projevuje bohatá diverzita, která je ovlivněna jen rozdílnými podmínkami z 

důvodu asfaltové komunikace vedoucí podél jedné strany potoka. Cesta a její drenážní 

systém vytvořily  podmínky pro ruderální druhy rostlin. Opačná strana toku je ovlivňována 

pouze reliéfem území. Ten se místy otvírá a dává prostor menším podhorským loukám, 

místy tvoří strmé až skalnaté svahy údolí. Naopak v oblasti od středu obce B-L 

k poslednímu odběrnému stanovišti u obce Bohuňovice se značně projevuje vliv agrární 

monokultury. Potok zde protéká mezi obrovskými lány pole a po každé straně koryta mu 

byl zanechán zhruba dvacetimetrový pás vegetace. Vlivem výstavby asfaltové cyklostezky 

došlo k narušení místní flóry, a proto celkové nálezy, co se týče druhové diversity tohoto 

úseku, jsou nejchudší. I přesto zde bylo nalezeno sedm chráněných druhů rostlin. 

Po podrobnějším prostudování ukazatelů znečištění a jednotlivých dat z rozborů 

vody jsem došla k závěru, že Trusovický potok, přestože ve své horní pasáži dosahuje 

celkem uspokojivých výsledků kvality vody, od úsek konce obce Bělkovice –Lašťany není 

schopen zvládnout samočisticími procesy přiváděné množství znečištění tak, aby 

dosahoval minimálně stejné úrovně kvality vody jako v horní pasáži. Když budeme brát 

v potaz zatížení toku chatovou oblastí, tak můžeme alespoň částečně argumentovat 

podporu samočištění okolním zalesněním a množstvím zeleně, ale jakmile se přesuneme 

do oblasti vesnice, zjistíme, že tok je zcela napřímen, břehy vykamenovány a porost 

značně redukován. Pod obcí sice kamenivo z břehů mizí, ale zato se přidává výpusť z ČOV 

a redukce zeleně zemědělskou činností. Voda v těchto místech prokazuje značné znečištění 

oproti koncentracím emisí v okolí prvního odběrného bodu. 
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5 Závěr 

Cílem mé práce byla širší studie Trusovického potoka. Zabývala jsem se především 

ekologickými poměry v korytě toku a jeho blízkém okolí. Studie byla zaměřena na zmapování 

stavu kvality vody, výskytu zdejší fauny a flóry. 

Během monitoringu byl zjištěn zcela zásadní a neustále se rozvíjející problém, který 

viditelně ovlivňuje stav místní ekologické stability. Jedná se o narůstající vlivy antropogenní 

činnosti a nevhodné zásahy při úpravě toku. To nepřímo souvisí i se stavem kvality vody, kdy 

můžeme naprosto jednoznačně konstatovat velký nárůst znečištění vody a neschopnost 

odbourávání těchto škodlivin v oblasti vesnice. 

U mnohých organismů se projevuje značná ekologická valence a to jim umožňuje 

osídlovat stanoviště, kde se vyskytují mnohonásobně vyšší koncentrace emisních látek. 

Zajímavý byl pro mne poznatek, že se zde živočichové v zimním období příliš nestahují do 

oblasti vesnice a využívají útočiště spíše v lesních porostech. 

U rostlinného společenstva je zde naprosto partné negativní antropogenní ovlivnění 

co se týče druhového diverzity a zastoupení chráněných druhů.  

Z hlediska cílů, které byly stanoveny, jsem se snažila získat data a vypracovat práci 

na takové úrovni, aby byly všechny tyto otázky zodpovězeny. 

Tato práce bude sloužit jako podklad pro diplomovou práci, která bude zaměřena 

opět na tuto zájmovou oblast. Bude prohlubovat stávající floristické a fauvistické 

poznatky, vliv rozrůstávající se místní zástavby a revitalizaci koryta toku.  
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<http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e89

00296e32/7b62e3984b1baae8c1256d64003e9628?OpenDocument>. 

Tabulka 3:   Zařazení toku dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 470/2001 Sb. 

Vyhláška č. 267/2005 Sb, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 

470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob 

provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č. 

333/2003 Sb. [cit.2010-02-18]. Dostupné na WWW: 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2005/sb097-05.pdf>. 

Tabulka 4:    Výsledky  odběrů ze dne 10.6.2009 a jejich vyhodnocení dle přílohy č. 3 k 

NV 61/2003 Sb.,  Arnošová L.  

Tabulka 5:    Výsledky  odběrů ze dne 13.9.2009 a jejich vyhodnocení dle přílohy č. 3 k 

NV 61/2003 Sb., Arnošová L. 

Tabulka 6:    Flóra Trusovického potoka - 1. - 2. odběrné místo, Arnošová L. 

Tabulka 7:    Flóra Trusovického potoka - 2. - 3. odběrné místo, Arnošová L. 

Tabulka 8:    Flóra Trusovického potoka - 3. - 4. odběrné místo, Arnošová L. 

Tabulka 9:    Flóra Trusovického potoka - 4. - 5. odběrné místo, Arnošová L. 

Tabulka 10:  Flóra Trusovického potoka - 5. - 6. odběrné místo, Arnošová L. 

 

 

7.3 Přílohy 

Příloha 1:     Fauna Trusovického potoka – tabulka, Arnošová L. 

Příloha 2:     Vybraná flóra Trusovického potoka - fotografie, Arnošová L. 


