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1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ A POPISNÉ ÚDAJE 
O PTAČÍ OBLASTI 

Ptačí oblast (PO) Heřmanský stav – Odra – Poolší byla vyhlášena nařízením vlády č. 
165/2007 Sb. ze dne 4. června 2007. Předmětem ochrany této PO jsou populace 
bukáčka malého (Ixobrychus minutus), slavíka modráčka (Luscinia svecica), ledňáčka 
říčního (Alcedo atthis) a jejich biotopy. Cílem ochrany je zde zachování a obnova 
ekosystémů významných pro výše jmenované druhy ptáků v jejich přirozeném 
areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů v 
příznivém stavu z hlediska jejich ochrany. 

1.1. Ptačí oblast se nalézá v kraji 

Moravskoslezský 

1.2. Dotčená katastrální území: 

Dětmarovice, Dolní Lutyně, Heřmanice, Horní Lutyně, Hrušov, Koblov, Kopytov, 
Koukolná, Nový Bohumín, Petrovice u Karviné, Poruba u Orlové, Pudlov, Rychvald, 
Skřečoň, Staré Město u Karviné, Starý Bohumín, Šilheřovice, Věřňovice, Vrbice nad 
Odrou, Záblatí u Bohumína, Závada nad Olší; 

Zdroj údajů: ČÚZK,  2017 Území žádného kat. území není zcela pokryto PO.  

1.3. Výčet obcí 

Dětmarovice, Rychvald, Petrovice u Karviné, Šilheřovice, Orlová, Dolní Lutyně, 
Bohumín, Karviná, Ostrava. 

Zdroj údajů: ČÚZK, 2017. Území žádné obce není zcela pokryto PO. 

1.4. Výměra pozemků 

 

 
rozloha (ha) 

CELKOVÁ VÝMĚRA 3 100,87 

1) výměra lesních pozemků*) 773,06 

2) výměra nelesních pozemků 2327,81 

2a) zemědělské pozemky 1362,69 

2b) vodní plochy, toky a mokřady 728,83 

2c) zastavěná plocha 68,47 

2d) ostatní plochy 161,82 
           *) Lesní půda s křovinami, kosodřevinou a se stromy 
              Zdroj údajů: ČÚZK, 2017, ZABAGED 1:10 000 
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1.5. Subjekty významné z hlediska zachování stavu PO 

rybníky a štěrkovny: 
- Asental Land, s.r.o. 
- Financial Found, a. s.   
- ArcelorMittal Tubular Products Karviná, a.s.  
- Český rybářský svaz, Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko 
- Pozemkový fond České republiky 
- KAMENOLOMY ČR s.r.o. 
  

vodní toky: 
- Povodí Odry, státní podnik 
 
ostatní využívání krajiny: 
- OKD, a. s. - zodpovídá za rekultivace pozemků poškozených důlní těžbou 
- Českomoravská myslivecká jednota, o. s. 
- Český svaz ochránců přírody - majitel lokality V Lyngu, o kterou pečuje Pozemkový 
spolek Cieszynianka  

1.6. Dotčená ZCHÚ 

PP Věřňovice, PR Skučák, PP Hraniční meandry Odry, PP Heřmanický rybník, PP 
Karviná – rybníky, PP Niva Olše - Věřňovice 

1.7. Jiné ochranné režimy v PO 

EVL Heřmanický rybník, EVL Hraniční meandry Odry, EVL Karviná – rybníky,  EVL 
Niva Olše – Věřnovice, EVL Skučák 
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2. ODBORNÉ A VĚCNÉ ZDŮVODNĚNÍ CÍLŮ 
A ZPŮSOBŮ PÉČE 
Souhrn doporučených opatření (SDO) slouží k naplnění cíle ochrany PO, tedy k zachování 
populací bukáčka malého (Ixobrychus minutus), slavíka modráčka (Luscinia svecica) a 
ledňáčka říčního (Alcedo atthis) v příznivém stavu v dlouhodobém časovém horizontu. Za 
tímto účelem směřují opatření k zajištění kvalitních biotopů využívaných výše uvedenými 
druhy na dostatečně velkých plochách a dále upozorňují na další faktory, které by mohly mít 
negativní dopad na předmět ochrany této PO.   

PO Heřmanský stav – Odra – Poolší se kvalitou a rozlohou některých typů biotopů – 
zejména vodních toků, vodních ploch a mokřadů – výrazně odlišuje od okolní hustě 
obydlené a zastavěné krajiny průmyslového Ostravska a Karvinska. Páteř celé oblasti 
je tvořena dvěma řekami: Odrou a jejím přítokem Olší, které jsou místy doprovázeny 
fragmenty lužních lesů; a dále dvěma menšími přítoky Odry, Vrbickou a 
Bohumínskou Stružkou, jež spolu s Rychvaldskou Stružkou tvoří systém vodotečí, 
na kterých byly v minulosti vybudovány rybniční soustavy. Zvláště významné jsou 
pak rozsáhlé plochy rákosin, které tyto rybniční soustavy místy doprovázejí a které 
jsou svou celkovou rozlohou největší na severní Moravě a ve Slezsku. 

2.1. Ornitologický význam 

PO představuje, a to díky celkové rozloze a kvalitě především vodních a mokřadních 
typů biotopů, jednu z nejvhodnějších lokalit v České republice pro tři pravidelně 
hnízdící ptačí druhy, pro něž byla PO vymezena: bukáčka malého, slavíka modráčka 
a ledňáčka říčního. Na území PO je dále vázáno více než 120 pravidelně hnízdících 
ptačích druhů, PO je ale také důležitou tahovou lokalitou a v zimních měsících se zde 
nachází nejvýznamnější zimoviště vodních ptáků v rámci Moravskoslezského kraje. 

V PO jsou prioritní vodní biotopy – vodní plochy a mokřady s rákosinami, a 
biokoridory vodních toků, na něž je vázána celá řada ohrožených a zvláště 
chráněných druhů ptáků. 

 

Vodní toky 

Celková délka vodních toků, jejich pestrost a skutečnost, že jich část v zimě 
nezamrzá, umožňuje celoroční výskyt ledňáčka říčního, který je jedním z předmětů 
ochrany.  

Významná stanoviště na zdejších vodních tocích dále mají pisík obecný (Actitis 
hypoleucos) a břehule říční (Riparia riparia). V částech vodotečí jsou zachovány 
podmínky pro dynamické říční procesy, na nichž je hnízdění těchto druhů 
v přirozeném prostředí závislé. Větší vodní toky vyhledává také rybák obecný 
(Sterna hirundo). Těžiště výskytu rybáka je však na stojatých vodách (hnízdí na 
ostrovech), protože štěrkové lavice vzniklé na tocích, které by byly vhodné ke 
hnízdění, trpí nevhodnými zásahy do koryta ze strany správce vodního toku. Oblast 
představuje jedno z prvních míst v ČR, kde se vytvořila stabilní populace morčáka 
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velkého (Mergus merganser) dosahující desítek párů. Morčák velký má v oblasti 
optimální podmínky pro celoroční výskyt – hnízdí u řek a rybníků, mláďata vyvádí 
na řekách.  

 

Větší vodní plochy a rákosiny 

Vodní plochy jsou zastoupeny několika rybničními soustavami a také 
štěrkopískovnami v nivě řeky Odry. V rybničních soustavách a v jejich okolí jsou 
z hlediska výskytu cenných ptačích společenstev nejdůležitější rákosiny: rozsáhlé 
komplexy rákosin na nádržích Heřmanský stav, rybník Lesník, Nový stav, Záblatský 
rybník a rybník Skučák jsou ve svém úhrnu největší na Moravě a ve Slezsku a 
představují vynikající stanoviště pro hnízdění a průtah celé řady ptačích druhů 
vázaných na rákosinové porosty. Mezi ornitologicky nejlépe prozkoumané lokality 
patří Karvinské rybníky a Heřmanský stav v Ostravě-Heřmanicích (na Heřmanském 
stavu bylo dokonce zjištěno nejméně 250 druhů ptáků).   

V rákosových porostech PO hnízdí jedny z nejvyšších počtů bukáčka malého a 
slavíka modráčka v ČR. U bukáčka malého je oprávněný předpoklad, že oblast 
představuje nejlepší území pro hnízdní výskyt v rámci ČR. Ve zdejších rákosinách 
jsou významné výskyty dalších kriticky ohrožených druhů, a to zejména bukače 
velkého (Botaurus stellaris), který zde má tradiční hnízdiště a který zde každoročně 
přezimuje, a v minulosti chřástala malého (Porzana parva). V celorepublikově 
významných počtech zde hnízdí rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) a cvrčilka 
slavíková (Locustella luscinioides). Významnou populaci v rámci severní Moravy a 
Slezska zde má husa velká (Anser anser) – hnízdí zde nejméně deset párů. Rákosiny 
ke hnízdění vyhledává také moták pochop (Circus aeruginosus). 

S většími vodními plochami je spojen výskyt dalších významných ptačích druhů, 
které vyhledávají pro hnízdění ostrovní formace na těchto nádržích. Jedná se o racka 
černohlavého (Larus melanocephalus), rybáka obecného a pisíka obecného.  Tyto druhy 
obsazují ostrovy na rybnících, přitom rybák obecný a pisík v oblasti tradičně hnízdí 
také na štěrkových ostrůvcích v zatopených štěrkopískovnách. Pisík hnízdí také na 
vhodných místech v břehových partiích nádrží. Ostrovní formace jsou však 
vyhledávány i dalšími druhy, na ostrovech s rákosovými porosty hnízdí z předmětů 
ochrany oblasti bukáček malý, ale také například rákosník velký.  

 

Další mokřadní biotopy 

Jiné mokřady jsou v oblasti zastoupeny přechodně až trvale zamokřenými plochami, 
které se tu vyskytují v okolí vodních ploch, vodních toků, v zemědělské krajině, 
v enklávách lučního charakteru, v lesních biotopech včetně lužních porostů, 
v poklesech vzniklých poddolováním a rovněž v ruderálech. Patří sem i menší vodní 
plochy zastoupené slepými říčními rameny, tůněmi a malými rybníčky, zadržujícími 
vodu v údolích. V souvislosti s výskytem většího zastoupení mokřadních ploch je 
potřeba zdůraznit, že značná část oblasti leží v říční nivě, jejíž původní ekosystém 
byl zcela přizpůsoben záplavám. Na zamokřené dostatečně rozlehlé plochy byl 
především vázán chřástal kropenatý (Porzana porzana), který však v posledních letech 
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ustoupil stejně jako chřástal polní (Crex crex) v souvislosti se zástavbou volných 
ploch. Také z pohledu předmětu ochrany je přítomnost alespoň některých 
z uvedených mokřadů nezbytná, drobné vodní plochy využívá k lovu ledňáček říční, 
ale také další druhy jako moták pochop, rybák obecný a pisík obecný.  
 
 
Významné hnízdící druhy (počty párů, odhad pro roky 2008 až 2010, tučně jsou označeny 
druhy, které jsou předmětem ochrany PO): 

Druh 
Kategorie 
ohrožení* 

Početnost 
(páry) 

Biotop 

bukač velký  
(Botaurus stellaris) 

KO 5–7 rozsáhlejší mokřady s rákosinami  

bukáček malý  
(Ixobrychus minutus) 

KO 9-17 mokřady s rákosinami (včetně litorálních 
porostů se zastoupenými vrbinami) 

čáp bílý  
(Ciconia ciconia) 

O 2 hnízdění: objekty staveb, potravní biotop: 
otevřená krajina s poli a loukami 

husa velká 
(Anser anser) 

- do 10  rybníky s rákosinami 

kopřivka obecná  
(Anas strepera) 

O min. 65 rybníky (hnízdí zejména na ostrůvcích 
apod.) 

morčák velký  
(Mergus merganser) 

KO min. 25 vodní toky a rybníky se starými duby na 
hrázích 

orel mořský  
(Haliaeetus albicilla) 

KO 1 nezastavěná krajina s vodními biotopy a 
zastoupením lesů 

moták pochop  
(Circus aeruginosus) 

O 7–13 hnízdění: rákosiny, potravní biotop: 
otevřená krajina s poli a loukami 

chřástal kropenatý  
(Porzana porzana) 

SO 0–2 mokřady 

chřástal malý  
(Porzana parva) 

KO 0–2 mokřady s rákosinami 

chřástal polní  
(Crex crex) 

SO min. 3 otevřená krajina s poli, loukami a 
rozptýlenou zelení 

racek černohlavý  
(Larus melanocephalus) 

SO 1–6 rybníky s ostrovními formacemi 

rybák obecný  
(Sterna hirundo) 

SO 26–55 vodní plochy s ostrovními formacemi 

ledňáček říční  
(Alcedo atthis) 

SO 16–22 vodní biotopy, hnízdění v nátržích – břehy 
vodních toků a vodních ploch (zde také 
stržené břehy ostrovů)  

žluna šedá  
(Picus canus) 

- 7–15 lužní lesy 

strakapoud prostřední 
(Dendrocopos medius) 

O 1–2 lužní lesy se zastoupením dubu 

slavík modráček 
středoevropský  
(Luscinia svecica cyanecula) 

SO 15–20 rákosiny, včetně příměsi roztroušených 
keřových porostů 

pěnice vlašská  
(Sylvia nisoria) 

SO 1 krajina se zastoupením křovin 

lejsek bělokrký  
(Ficedula albicollis) 

- 10–20 nejčastěji lužní lesy 

ťuhýk obecný  
(Lanius collurio) 

O 20–25 rozptýlená zeleň s křovinami, také 
otevřené plochy v lesích 

*  Kategorie zvláštní ochrany podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů: KO – 
kriticky ohrožený, SO – silně ohrožený, O – ohrožený 
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Významné nehnízdící druhy (počty jedinců, odhad pro roky 2008 až 2010)  

Druh Kategorie 
ohrožení* 

Početnost Biotop 

volavka bílá  

(Egretta alba) 

SO na podzim v 
desítkách, také 
zimování 

rybníky 

orlovec říční  

(Pandion haliaetus) 

KO jednotlivě i po 
dvojicích na 
tahu  

rybníky a štěrkovny, řeky 

*  Kategorie zvláštní ochrany podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů: KO – 
kriticky ohrožený, SO – silně ohrožený, O – ohrožený 

2.2. Předmět ochrany 

Předmětem ochrany PO jsou tři ptačí druhy přílohy I směrnice o ptácích. Následující 
podkapitoly přinášejí popis biologie a obecných biotopových nároků těchto druhů. V kapitole 
2. 3. jsou v analogickém členění popsány specifické nároky druhů v PO a stav PO z hlediska 
jejich ochrany. Kapitola 3. 2. pak shrnuje požadavky těchto druhů k zajištění jejich ochrany. 

2.2.1. Ledňáček říční (Alcedo atthis) 

Ledňáček je u nás stálým, přelétavým i tažným ptákem. Tažní jsou zejména mladí 
ptáci, kteří táhnou nejčastěji jihozápadním směrem ke Středozemnímu moři.  

Typickým prostředím jsou pomaleji tekoucí části řek či větších potoků. V menší míře 
též stojaté vody. V zimě jej najdeme u prudších a nezamrzajících částí vodních toků. 

Hnízdí v zemních norách, které si vyhrabává ve strmých březích. V průběhu roku 
hnízdí zpravidla dvakrát, někdy i třikrát a výjimečně i čtyřikrát. Hnízdění probíhá 
od poloviny března do poloviny srpna, ojediněle až do září. Snůšku tvoří obvykle 5–
8 vajec. Doba sezení, na které se podílejí oba rodiče, činí 18–21 dní. Mláďata krmí oba 
rodiče. Trus mláďat vytéká z nory chodbou ven. Hnízdní péče o mláďata trvá 23–27 
dní. Po vyvedení se mláďata rozptýlí a také hnízdní páry se rozdělují. Pohlavní 
dospělosti dosahují ve druhém kalendářním roce.  

Potravu ledňáčků tvoří malé rybky (do 11 cm), pulci a žáby, korýši, měkkýši, hmyz a 
jeho larvy žijící ve vodě. Na svou kořist nejčastěji číhají na větvi u vody a pak se po ní 
vrhají střemhlav pod hladinu.  

2.2.2. Bukáček malý (Ixobrychus minutus)  

Tažný druh se zimovištěm v subsaharské Africe, kam odlétá v srpnu a září. Na 
hnízdiště se vrací v dubnu až květnu  

Žije skrytě v hustých porostech rákosin u rybníků, nádrží, mrtvých ramen řek nebo u 
bažin. V našich podmínkách hnízdí převážně v níže položených rybničních 
oblastech.  

Hnízdí jednou ročně v květnu až červenci, kdy si staví ze suchých větviček a stébel 
hnízdo v trsu rákosu nebo ve vrboví. Samička do něj snáší 4–6 bílých vajíček. 
Inkubace trvá necelé tři týdny a podílejí se na ní oba rodiče. Na péči o mláďata se 
podílejí oba rodiče. Mláďata jsou velmi hbitá.  Hnízdo opouštějí od 10. dne (již po 
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týdnu však při vyrušení unikají do okolních porostů) a před dosažením vzletnosti 
obratně šplhají po rákosu v okolí hnízda. Většina bukáčků začíná hnízdit ve věku 2 
let. 

Bukáčci se živí převážně vodním hmyzem, drobnými rybkami, pulci a tuto potravu 
také přinášejí do hnízda mláďatům a často ji již natrávenou vyvrhují na okraj hnízda. 
Při lovu potravy stojí v mělké vodě nebo na porostu u hladiny.  

2.2.3. Slavík modráček (Luscinia svecica) 

Poddruhem slavíka modráčka, který v PO hnízdí, je slavík modráček 
středoevropský. Jde o tažného ptáka, přičemž areál jeho zimovišť je rozsáhlý, 
zahrnující především jihozápad Evropy a sever Afriky. Jarní přílet probíhá hlavně 
začátkem dubna, podzimní odlet vrcholí na přelomu srpna a září.  

Hnízdní biotop druhu představují vlhká, bažinatá místa u rybníků a jezer, ale i mimo 
ně v otevřené krajině, ve sníženinách, v porostech ostřic, rákosí nebo křovitých vrb. 

Slavíci hnízdí jednotlivě, zřejmě dvakrát do roka, od dubna do června. Hnízdo je 
zpravidla na zemi, často v prohlubenině, vždy dobře ukryto v bylinném podrostu. 
Vnější část hnízda je ze suchých travin, orobince apod., kotlinka je vystlána 
jemnějšími travinami, zřídka i srstí, trochou mechu nebo i peří. Samička snáší 
obvykle 5–6 vajec, na kterých sedí sama. Délka sezení je 13–14 dní. Krmení mláďat se 
účastní oba rodiče po dobu 14 dní, na konci kterých mláďata opouštějí hnízdo. Za 
dalších 14 dní jsou již plně samostatná. Dospívají v následujícím roce. 

Potrava slavíků je převážně živočišná, od podzimu pak zčásti rostlinná. Ptáci loví 
nejčastěji na otevřených místech (na okrajích vod, v řídkém rostlinném porostu, 
nezřídka i na cestičkách nebo okrajích silnice), avšak vždy v těsné blízkosti hustého 
porostu, kde mají možnost úkrytu před nebezpečím, dále na plovoucích rostlinách a 
na náplavech. 

2.3. Stav ptačí oblasti z hlediska předmětu ochrany 

2.3.1.  Ledňáček říční (Alcedo atthis)  

Početnost a trend vývoje populace 

V PO hnízdí 3–5 % celostátní populace (max. zaznamenáno 24–26 párů s 16 
lokalizovanými hnízdišti v roce 2007). V souvislosti se zlepšením čistoty vod lze 
vypozorovat mírně stoupající trend populace, aktuálně však bylo zaznamenáno 
zhoršení stavu na hnízdištích v souvislosti se zásahy na vodních tocích v rámci 
protipovodňové ochrany. 

Rozšíření v PO 

Z hlediska hnízdění je z předmětů ochrany v PO ledňáček plošně nejvíce rozšířen. 
Hnízdění ledňáčka je podmíněno přítomností vhodných hlinitých stěn, v nichž si 
druh vyhrabává hnízdní nory. Takové stěny se nacházejí v březích klidových partií 
vodotečí a lokálně i vodních ploch (štěrkovny, rybníky). Těžiště hnízdění proto 
představují úseky řek Odry a Olše a úseky říček Stružky a Petrůvky. Ledňáček je 
schopen zahnízdit i v nevelkých nátržích a nory může mít ukryty v porostech bylin 
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či dřevin. Taková hnízda se pak mohou nacházet jak na menších tocích, tak na 
rybnících a štěrkovnách (pravidelně hnízdí např. na rybnících v Karviné-Starém 
Městě), ale občas dokonce i v regulovaných a napřímených úsecích Odry a Olše, tedy 
v místech, kde unikají pozornosti.  

Lovící ledňáčky lze zastihnout na všech významnějších vodotečích a vodních 
plochách v celé PO.  

Ledňáček rovněž v území každoročně přezimuje. Je však velmi citlivý na silné 
mrazy, kdy se stává zcela závislým na přítomnosti nezamrzajících vod (úseky řek 
pod Ostravou a Karvinou nezamrzají). Nejdůležitější zimoviště představují řeky 
Odra a Olše. Druh se však v té době stahuje i k menším nezamrzajícím tokům, např. 
ke Stružce, k výpustím rybníků, ke kanálům apod. 

Zhodnocení potravních a hnízdních biotopů 

Na Odře, Olši, Petrůvce, Stružkách i Lutyňce je obnova vhodných a dostatečně 
vysokých stěn pro hnízdění závislá na dynamických korytotvorných procesech. Ty 
probíhají ve víceméně neomezené formě na Odře pod Bohumínem (v PP Hraniční 
meandry Odry) a na Petrůvce, jinde jsou procesy tlumeny zejména v rámci 
provádění protipovodňových opatření. Hnízdní biotopy jsou tedy vyhovující 
především v těchto dvou lokalitách. Na ostatních lokalitách v PO pak lokálně 
dochází ke zhoršení stavu biotopů na hnízdištích v souvislosti se zásahy na vodních 
tocích v rámci protipovodňové ochrany. 

Loviště se v PO nacházejí na vodotečích různého druhu, potravu však ledňáčci běžně 
nacházejí i v jiných typech biotopů, a to na různě velkých vodních plochách. Výskyt 
druhu zde sice podmiňuje dostatečná potravní nabídka v podobě drobných rybek a 
vodních živočichů, ale nezbytná je také dosažitelnost potravy. Ta je dána 
průhledností vodního sloupce a přítomností dostatečně bezpečného stanoviště pro 
vyhlížení kořisti. Podle aktuálního stavu dostupnosti potravy pak dochází ke 
změnám distribuce ledňáčků v trofickém areálu výskytu v PO. Loví jak na rybnících 
a zatopených štěrkovnách, které jsou v oblasti bohatě zastoupeny, tak i na menších 
nádržích, např. v tůních a lesních rybníčcích (např. v lese Březina a soustavě malých 
rybníčků pod cestou z Rychvaldu na Bohumín), odstavených říčních ramenech (např. 
v k.ú. Věřňovice a na lokalitě Šunychl v Bohumíně), v tůních atp.  Zachování 
dostatečného množství takovýchto drobnějších stanovišť v oblasti je nezbytně nutné 
pro případy, kdy dojde k dramatičtějšímu zvýšení hladiny na říčních tocích, 
k omezení průhlednosti vodního sloupce při zakalení vody např. po deštích, nebo 
vlivem hospodářské činnosti na rybnících – souvisí např. s vypouštěním rybníků 
nebo s jejich zakalením v souvislosti s vysokou hustotou rybí obsádky. Potravní 
biotopy lze momentálně zhodnotit jako převážně vyhovující, lokálně však 
nevyhovující. V PO např. dochází k situaci, kdy druh hnízdí v březích silně 
znečištěného toku (příkladem je Rychvaldská Stružka) a je nucen zalétat za potravou 
na jiná místa.   
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2.3.2.  Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 

Početnost a trend vývoje populace 

Výsledky monitoringu ukazují, že PO představuje jedno z nejlepších území pro 
výskyt a hnízdění druhu v ČR – hnízdí zde 10 až 20 % české populace (maximální 
odhadovaný počet se zde po zahájení monitoringu blíží dvěma desítkám párů – do 
19 párů), minimum je 13 párů. Trend populace lze zhodnotit jako stagnující s dílčími 
výkyvy v návaznosti na lokální změny biotopů. Tyto lokální výkyvy indikují 
náchylnost bukáčka na zhoršení stavu biotopu. V případě kumulace negativních 
faktorů na větší části PO by mohlo v budoucnu dojít k poklesu populace.  

Rozšíření v PO 

Bukáček se v oblasti vyskytuje jak při hnízdění, tak i na tahu; nepřezimuje. V PO 
obsazuje husté, ale i rozvolněnější bažinné porosty na vodních nádržích a v jejich 
okolí. Charakteristickým prostředím tu jsou souvislé podmáčené rákosiny nebo 
porosty orobince, místy s přítomností křovin, hnízda jsou však umísťována i na 
zarostlých ostrovech na rybnících v okrajových partiích rákosu (zjištěno v rybniční 
soustavě v Karviné – Starém městě). Typický hnízdní biotop je nejlépe zachován 
v místech recentního hnízdního výskytu druhu, který se soustřeďuje do tří dílčích 
oblastí: 

- První oblast se nachází v komplexu největších vodních ploch a zahrnuje oblast 
kolem Heřmanského stavu a rybníku Lesník, Záblatského rybníku a Nového stavu 
s přiléhajícími rozsáhlými mokřady a rákosinami. Vzhledem ke své rozloze je tato 
oblast jádrovou lokalitou s výskytem největšího počtu párů v rámci PO. 

- Druhá oblast se nachází v litorálních porostech a přilehlých mokřadech rybníka 
Skučák a rybníka Kout. 

- Třetí důležitou oblastí pravidelného výskytu a hnízdění bukáčka je rybniční 
soustava u Starého Města u Karviné.  

Vhodná stanoviště s několika zjištěnými výskyty druhu v PO se nachází mimo tyto 
oblasti, např. v dalších rybničních soustavách u Orlové a Rychvaldu.  

 

Zhodnocení potravních a hnízdních biotopů 

Největších hnízdních hustot dosahuje bukáček v rozsáhlých komplexech 
podmáčených rákosin, které přestože se místy nacházejí na okrajích nádrží 
s intenzivním chovem ryb, žijí víceméně odděleným životem. Důležitá je přítomnost 
volných vodních ploch ukrytých v rozlehlejších rákosinách, které jsou mimo hlavní 
kontakt s plochou s výskytem velkých ryb (rybník Lesník, tůně na Heřmanském 
stavu). Taková místa mohou vznikat také alespoň částečným oddělením části nádrže 
s litorálem od rybochovné plochy – rozdělení nádrže dodatkovou hrází bylo 
provedeno na některých lokalitách PO v minulosti (např. Záblatský rybník, rybník 
Skučák). Ochotně využívány jsou také rákosiny na vodních plochách vzniklých 
poddolováním, které nejsou hospodářsky využívány (např. lokality v Bohumíně-
Vrbici a v Bohumíně-Koblově).  
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Potravní základnu nalézá druh v místě hnízdění. Největší část potravy bukáčka 
představuje hmyz, především vodní, jen v menší míře jsou zastoupeny drobnější 
ryby a obojživelníci. Bukáčci bývají pozorováni při lovu potravy na okrajích rákosin 
u otevřené hladiny i větších rybníků s intenzivním chovem ryb, tato skutečnost je ale 
v tomto případě dána jejich snadnou zjistitelností oproti nenápadnému lovu v tůních 
uprostřed rákosin. Rybníky s vysokou hustotou rybích obsádek totiž nepředstavují 
pro druh vhodné trofické stanoviště ani v případě, kdy je na okraji zachován širší 
pruh rákosiny.  

Současný stav hnízdních a potravních biotopů lze zhodnotit takto: rozloha rákosin 
sloužících jako hnízdní biotop je pro udržení populace v PO dosud vyhovující, ačkoli 
v minulosti došlo k jejich výraznému úbytku zejména na menších rybničních 
soustavách. Na řadě míst v PO byl však zaznamenán trend postupného zhoršování 
kvality rákosin (dochází k jejich zazemňování, přílišnému zarůstání dřevinami 
apod.), a to s výjimkou Záblatského rybníka (kde nedávno proběhla šetrná 
revitalizace) a PR Skučák (kde probíhá pravidelný management v zájmu ochrany 
přírody). To souvisí také s postupným zhoršováním stavu potravních biotopů, a to 
zejména v důsledku zazemňování tůní v rákosinách a intenzivního rybářského 
využití většiny lokalit. Změny v rybářském využití se projevují např. na rybnících 
Šafář a Sirotek (rybníky v soustavě u Karviné-Starého Města), kde hnízdil nejméně 1 
pár do roku 2009, v letech 2010 a 2011 již druh nehnízdil.  

2.3.3. Slavík modráček (Luscinia svecica) 

Početnost a trend vývoje populace 

V 90. letech 20. stol. do 25 párů, od roku 2002 došlo ke snížení početnosti na hlavních 
hnízdištích na Heřmanském stavu a Lesníku a k rozptylu na další lokality v PO. 
Aktuálně stagnující populace 15–20 párů (stav z roku 2007), která představuje asi 3–4 
% celostátní populace.  

Rozšíření v PO 

Oblast je jediným stabilním hnízdištěm druhu ve Slezsku a představuje 
nejvýznamnější hnízdiště druhu na území Moravy a Slezska. Z hlediska hnízdního 
výskytu má z předmětů ochrany nejmenší plošné rozšíření v oblasti a hnízdění je 
zatím známo pouze z lokalit s nejrozsáhlejšími rákosinami u Ostravy, Bohumína a 
Rychvaldu. Hnízdní stanoviště jsou zde soustředěna především v bažinatých 
komplexech Heřmanského stavu a rybníka Lesník, na Záblatském rybníku a 
v jeho okolí, v litorálních porostech v PR Skučák a rybníka Velký Cihelník. V oblasti 
je více vhodných stanovišť, z hlediska výskytu druhu jim však nebyla věnována 
dostatečná pozornost. Skrytý život modráčka znesnadňuje vyhledávání hnízdišť.  

Druh protahuje i na dalších lokalitách (např. na Karvinských rybnících), 
nepřezimuje.  

Popis a zhodnocení potravních a hnízdních biotopů 

V oblasti hnízdí v rákosových porostech ať už čistých nebo s příměsí jiných 
mokřadních rostlin a křovin. Vyžaduje zde určitý stupeň členitosti a vyhýbá se 
centrálním partiím rozsáhlých zcela homogenních rákosin. Vyhovuje mu do určité 
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míry i přítomnost rybářských lávek, ke kterým byly vybudovány vyvýšené 
přístupové stezky v rákosu. U Heřmanského stavu se však počet přístupových stezek 
stává neúnosný a působí na populaci rušivě (po zahuštění stezek zjištěn ústup z míst 
dřívějšího hnízdění).  

Potrava je tvořena především drobným hmyzem, který je loven v okrajových partiích 
rákosových porostů nebo v průsecích, vzniklých např. při budování rybářských 
stezek.  Důležitá je přítomnost klidových vodních ploch, tůní nebo kanálů uprostřed 
rákosin, na jejichž okraje se modráčci soustředí při lovu potravy, při rušení rybáři 
anebo v době nepřízně počasí, kdy jsou okraje rákosin kolem velkých vodních ploch 
ohrožovány vlnobitím. Modráček však v době krmení mláďat zaletuje i na otevřená 
místa v okolí rybníků a bažin. Sbírá pak potravu i v ruderálech a na náspech 
příjezdových cest (všechny poznatky zjištěny na Heřmanském stavu a rybníku 
Lesník). 

Stav potravních i hnízdních biotopů lze zhodnotit jako dosud vyhovující, avšak se 
zhoršujícím se stavem v místech, které jsou využívány ke sportovnímu rybolovu 
(Heřmanský stav, Nový Stav) a kde dochází ke stavění rybářských posedů a 
zahušťování přístupových stezek a cest v rákosinách. Ke zhoršování dochází na 
klidových stanovištích, kterými jsou otevřenější plochy s tůněmi uprostřed komplexů 
rákosin – takové plochy podléhají zazemňovacím procesům a zarůstání. 

2.4. Optimální způsoby využívání PO 

2.4.1. Vhodné způsoby využívání PO ve vztahu ke kvalitě biotopů 

S ohledem na zachování tradičních hnízdišť ledňáčka by měly být zachovány 
v maximální možné míře přirozené vodní toky s probíhajícími dynamickými 
korytotvornými procesy umožňujícími vznik a udržení vhodných biotopů (hlinité 
stěny, nátrže, štěrkové náplavy, střídání proudných úseků a tůní, vhodné břehové 
porosty atd.). Podíl meandrujících úseků vodních toků v PO by bylo vhodné zvýšit 
(revitalizací vhodných úseků toků mimo intravilán). V dalších lokalitách v PO, 
občasně či trvale využívaných ledňáčky jako hnízdiště, by měly být zásahy do koryt 
a břehových porostů v rámci protipovodňové ochrany prováděny s ohledem na 
ekologické požadavky druhu.  

Vodní toky v oblasti by měly dosahovat dostatečné kvality vody umožňující rozvoj a 
dostupnost potravy pro ledňáčka. V PO by se neměly vyskytovat černé skládky 
odpadů.  

Pro zajištění dostatku hnízdních příležitostí pro bukáčka a slavíka modráčka je 
potřeba zachovat minimálně současnou rozlohu litorálních porostů (blíže viz 
mapová příloha 5. 4.) v PO, případně usilovat o rozšíření litorálních porostů i na 
další rybníky v oblasti. Pro zajištění optimálních podmínek pro druhy předmětu 
ochrany by měly být litorální porosty udržovány ve vhodné kvalitě, což znamená 
tak, aby nedocházelo k jejich zazemňování, zavážení antropogenním materiálem, 
přílišnému zarůstání dřevinami nebo zhoršení jejich vitality v důsledku intenzivního 
rybničního hospodaření.  
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V PO by měl být dostatek různě velkých vodních ploch s bohatou potravní 
nabídkou, a to včetně tůní v rákosinách a oddělených vodních ploch přímo 
nekomunikujících s volnou vodní hladinou rybářsky obhospodařovaných nádrží a 
slepých ramen řek. 

Na rybnících s litorálními porosty, které jsou biotopem bukáčka, by měl být 
udržován v době od příletu druhu po celé hnízdní období nekolísavý max. možný 
stav vodní hladiny tak, aby významná část rákosin byla mírně zatopena a skýtala 
vhodné hnízdní a potravní stanoviště.  

Na rybnících využívaných ke sportovnímu rybolovu by již nemělo docházet 
k dalšímu nárůstu intenzity využívání. Za předpokladu dodržování klidu 
v jádrových zónách litorálních porostů a pořádku v okolí je možné šetrné využívání 
stávajících lávek a posedů.  

Tůně, které nejsou určeny k rybářskému rybolovu, by měly sloužit jako potravní 
základna pro bukáčka s bohatou nabídkou vodních živočichů, a nemělo by proto 
docházet k nelegálnímu vysazování ryb do těchto tůní. 

V oblasti by měla být zachována současná rozloha a podíl vzájemně propojených a 
komunikujících mokřadních a navazujících ploch, nemělo by již docházet k záborům 
biotopů ani další fragmentaci území. 

2.4.2. Vhodné způsoby využívání PO s přímým vlivem na jedince druhů, které 
jsou předmětem ochrany PO 

Zajištění klidu na stanovištích. Sportovní rybolov a aktivity s ním související by měly 
být usměrněny (vysekávání rákosin, pohyb v rákosinách, v některých lokalitách 
pytláctví atd.) tak, aby se minimalizovalo rušení druhů předmětů ochrany a to 
zejména v rákosinách u rybníků (biotopy bukáčka malého a slavíka modráčka), ale i 
na hnízdištích ledňáčka říčního na řekách a štěrkovnách (podporou břehových 
porostů umožňujících úkryt, přesunem prací v tocích a jejich okolí mimo dobu 
hnízdění apod.).  

Zajištění překážek a kolizních míst (protihlukové stěny na mostech, apod.) tak, aby 
se minimalizovala úmrtí jedinců. 

2.5. Aktuální stav využívání PO 

2.5.1. Aktuální stav využívání PO ve vztahu ke kvalitě biotopů 

Koryta vodotečí, vč. těch nejvýznamnějších – Odry a Olše, jsou na velké části úseků 
upravována necitlivě vzhledem k výskytu ledňáčka (aktuálně nejvýznamnějším 
zásahem bylo plošné odstraňování štěrků z koryta Odry na úseku Koblov-Bohumín 
po povodňových stavech v roce 2010, kdy došlo k celkovému zhoršení topického i 
trofického biotopu a rušení druhu v hnízdní době) a břehové porosty jsou 
odstraňovány plošně, stejným způsobem, jako v územích mimo PO. Vyhovující stav 
je pouze v PP Hraniční meandry Odry a na úseku řeky Petrůvka v PO, kde 
k zásahům do koryta a břehových porostů v okolí hnízdišť nedošlo. Kromě výše 
uvedených byly vodní toky na většině úseků v PO v minulosti regulovány.  
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V oblasti Ostravska a Karvinska došlo obecně oproti minulosti ke zlepšení čistoty 
vod, avšak stále lokálně dochází ke zhoršení kvality vody, což ovlivňuje potravní 
nabídku a dostupnost potravy pro ledňáčka. V oblasti se jedná o znečištění ze 
skládek nebo průmyslovými a splaškovými vodami některých toků (např. Bajcůvka, 
Flakůvka, Rychvaldská a Bohumínská stružka) a vodních ploch (tůně u Lesníku 
apod.). 

Aktuálně nebyl zaznamenán významný úbytek litorálních porostů v PO, avšak 
vzhledem k vysoké intenzitě rybářského obhospodařování rybníků v PO, nelze do 
budoucna vyloučit riziko úbytku porostů nebo zhoršení jejich vitality a kvality. 
Kromě rybníka Skučák, který je PR, je nyní většina chovných i sportovních rybníků 
obhospodařována intenzivním způsobem (vysoká biomasa ryb, hnojení, 
přikrmování, nevhodné složení rybí obsádky). Dlouhodobě neudržované lokality 
(zejména Heřmanský, Lesník, Nový stav a rákosiny a vrbiny u rybníka Mělčina 
s lokalitou „Rákosina“) se potýkají s degradací kvality stanovišť (terestrizace rákosin 
a jejich zarůstání dřevinami). Plochy podléhající zazemnění nejsou až na výjimky 
vhodným způsobem odtěžovány. Vhodným způsobem je aktuálně zajišťována péče 
pouze v PR Skučák (tvorba tůní, rozčleňování rákosin, sečení, vyřezávání náletu, 
atd.) a ve vyhovujícím stavu jsou i litorály v lokalitě u Záblatského rybníka, kde 
proběhla v roce 2009 šetrná revitalizace rybníka. Dochází také k zazemňování ramen 
řek (např. u Olše v Dolní Lutyni). 

Na některých lokalitách dochází k vypouštění rybníků na jaře a neuskutečnění 
hnízdění bukáčka v jejich pobřežním litorálu (dochází k tomu např. v průběhu 
dubna na Lesníku).  

Jen několik rybníků je určeno pro sportovní rybolov, jedná se však o nejvýznamnější 
mokřadní lokality v PO (Heřmanský stav, Nový stav s rybníkem Figura, Větrov), 
sportovní rybolov probíhá i na Velkém Cihelníku. Se sportovním rybolovem na 
Heřmanském a Novém Stavu je spojeno narušování litorálních porostů (tvorba 
průseků, výstavba posedů, zavážení některých míst), zatížení lokalit nejrůznějším 
odpadem aj. Dochází k zavážení a vysekávání biotopu, a to i v době hnízdění (např. 
zavážení části jednoho hnízdního okrsku slavíka modráčka na západní straně 
Heřmanského rybníka bylo v r. 2010 hlášeno ČIŽP). 

Na vodních plochách s litorálními porosty probíhá rovněž nelegální lov ryb spojený s 
vysazováním ryb do tůní, které nejsou určeny k rybářskému obhospodařování a 
rybolovu (např. na některých vodních plochách v okolí Lesníka a Heřmanského 
stavu, vzniklých v důsledku poddolování), v důsledku čehož se zhoršují trofické 
podmínky v lokalitách.  

V posledních letech narůstá tlak na budování nejrůznějších komunikací (na všech 
úrovních od cyklostezek po dálnice a železniční koridory), které mohou zabírat 
vhodné biotopy a ve svém součtu výrazně fragmentovat území.  
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2.5.2. Aktuální stav využívání PO s přímým vlivem na jedince druhu, který je 
předmětem ochrany PO 

Úpravy na vodotečích (a zejména na Odře a Olši) zasahují bezprostředně se 
vyskytující jedince ledňáčka říčního, což s výjimkou PP Hraniční meandry Odry platí 
celoročně. Pozorováno bylo opuštění hnízdišť při úpravách na Odře, rušení při 
zvýšeném pohybu osob na hrázích po odclonění vodních ploch v důsledku plošného 
odstranění břehových porostů. K rušení ledňáčka ve zvýšené míře dochází také na 
štěrkovnách při zvýšeném pohybu osob na ostrovech a poloostrovech v hnízdním 
období. 

Se sportovním rybolovem na Heřmanském a Novém Stavu včetně Figury je spojeno 
nadměrné rušení bukáčka a modráčka v hnízdním období, a to vlastním pohybem 
rybářů nebo jejich doprovodnými činnostmi (zejm. vysekávání a zavážení litorálních 
porostů v hnízdním období). Významným negativním faktorem je využívání 
menších mokřadů (okolo Heřmanského stavu a Lesníku) k nelegálnímu rybolovu 
(rušení).  

S budováním komunikací souvisí též nárůst přímých střetů ptáků (zvláště ledňáček 
říční) s překážkami (zjištěny byly např. kolize s průhlednými protihlukovými 
stěnami na mostních objektech přes řeku Odru). 

2.6. Činnosti, aktivity a jevy vyžadující realizaci ochranných opatření 

Následující tabulka podává přehled a základní charakteristiku činností, aktivit a jevů 
na území PO, které mají či by v dohledné době mohly mít negativní vliv na druhy, 
jež jsou předmětem ochrany PO.  

a) známé faktory 

Faktor ovlivněné druhy prostorová 
specifikace 

časová 
specifikace 

významnost 

2.6.1. Úpravy toků a vodních 
děl včetně úprav jejich 
břehových porostů 

ledňáček říční všechny toky a 
vodní díla 
(rybníky, 
štěrkovny) včetně 
jejich břehových 
porostů 

celoročně vysoce 
významný faktor 
v případě, pokud 
nebude 
realizována 
změna v 
přístupu 
k protipovodňov
ým opatřením 

2.6.2. Znečištění vod a skládky ledňáček říční, 
bukáček malý, 
slavík modráček 

menší toky v PO a 
vodní plochy 
v oblasti 
komplexu velkých 
nádrží (např. tůně 
u Lesníku) 

celoročně vysoce 
významný faktor 

2.6.3. Úbytek kvalitních 
litorálních porostů, 
zazemňovací procesy 

bukáček malý, 
slavík modráček, 
ledňáček říční 

v různé míře 
litorální porosty 
celé řady vodních 
ploch; také zbytky 
odstavených 
ramen Odry a 
Olše; 

celoročně vysoce 
významný faktor 
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Faktor ovlivněné druhy prostorová 
specifikace 

časová 
specifikace 

významnost 

2.6.4. Úbytek vhodných 
potravních stanovišť – vodních 
ploch 

bukáček malý všechny rybniční 
soustavy 
s hnízdišti – platí 
pro většinou 
rybníků 

po celé období 
výskytu druhu 

vysoce 
významný faktor  

2.6.5. Nevhodná manipulace s 
vodní hladinou rybníků 

bukáček malý rybníky určené k 
chovu ryb a 
Heřmanský stav 

duben až 
červenec 

vysoce 
významný faktor  

2.6.6. Sportovní rybolov bukáček malý, 
slavík modráček, 
ledňáček říční 

Heřmanský stav, 
rybník Figura, 
Nový stav a 
rybník Větrov, 
štěrkovny 

po celou hnízdní 
dobu 

středně až 
vysoce 
významný faktor 
(v závislosti na 
předmětu 
ochrany) 

2.6.7. Budování komunikací  ledňáček říční celoplošně celoročně středně 
významný faktor 

2.6.8. Vodácké aktivity ledňáček říční Odra a Olše po celou hnízdní 
dobu 

středně 
významný faktor 

2.6.1. Úpravy toků a vodních děl včetně úprav jejich břehových porostů 

Týká se především ledňáčka říčního. Zásahy do koryta a na hrázích (bagrování, 
opevňovací práce, apod.), prováděné správcem toku v rámci údržby vodních děl, 
vedou k zániku hnízdišť a zhoršování potravního biotopu v místech výskytu druhu. 
K problematickým zásahům do koryta (včetně opevňování břehů) dochází zejména 
v úsecích toků Odry a Olše s výskytem porostů dřevin a s nátržemi. Potenciálním 
ohrožením by byly také zásahy v úsecích dosud zachovalých přirozených koryt 
vodních toků (PP Hraniční meandry Odry a Petrůvka), které představují těžiště 
výskytu ledňáčka v PO. 
Také kácení dřevin v rámci údržby zejména na Odře a Olši mění charakter biotopu 
druhu. Dochází k obnažení míst, která byla kryta vegetací na březích (druh hnízdí i 
v norách ukrytých ve vegetaci, kde uniká pozornosti), snadné přístupnosti břehů 
vodních toků (rušení návštěvníky) a zhoršování loveckých příležitostí (ledňáček loví 
většinou z krytu pobřežní vegetace). Kácení a odstraňování dřevin je ze stejných 
důvodů problémem také na štěrkovnách a hrázích rybníků. 

2.6.2. Znečištění vod a skládky 

V oblasti dochází k lokálnímu znečištění menších toků splaškovými i průmyslovými 
vodami (např. Bajcůvka, Flakůvka, Rychvaldská a Bohumínská stružka), na kterých 
pak dochází k vymizení ledňáčka v suchém období se zmenšenými průtoky. 

Problémem je také znečištění mokřadů a tůní v okolí skládek v oblasti komplexu 
největších nádrží (Vrbická štěrkovna, Heřmanský stav, Lesník, Nový Stav a 
Záblatský rybník). V této oblasti se nachází místa s černým skládkováním odpadů 
všeho druhu, přičemž zde v některých případech dochází i k přímé likvidaci či 
degradaci biotopů slavíka modráčka a bukáčka malého.  
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2.6.3. Úbytek kvalitních litorálních porostů  

Zachování rozlohy litorálních porostů je klíčové pro bukáčka i slavíka modráčka. 
V minulosti (v 80. a 90. letech 20. stol.) docházelo vlivem změn v rybářském 
hospodaření (intenzifikace a vysazování býložravých ryb jako je amur) k plošnému 
ústupu litorálních porostů a počátku úbytku měkkých porostů na většině rybníků, 
např. na Větrově v Karviné, Koutu a dalších rybnících v Orlové, a také v rybničních 
soustavách v Rychvaldu s rybníky Gořalčoky, Velkým a Malým Cihelníkem a 
Novým Stavem. Problémem bylo také necitlivé odbahňování rybníků doprovázené 
odstraněním litorálních porostů (v minulosti např. plošné odbahnění rybníka 
Mělčina v Karviné-Starém Městě). V současnosti již není další úbytek litorálních 
porostů pozorován, je však zapotřebí tento faktor sledovat. 

Zazemňovacími procesy dochází ke změnám v kvalitě litorálních porostů, které 
mohou potenciálně vést až k zániku vhodného hnízdního a potravního biotopu 
bukáčka a modráčka (tůně se submerzní vegetací a zvodnělými rákosinami), a ke 
vzniku terestrických rákosin a jejich zarůstání náletovou vegetací až do stadia 
nepříznivého pro předmět ochrany z hlediska hnízdění či lovu potravy. 
Nejmarkantnější změny se projevují v prostoru s Heřmanským stavem, rybníkem 
Lesník a tůněmi v jeho okolí, a v prostoru s rákosinami a vrbinami (tzv. Rákosina) 
v rybniční oblasti u Karviné - Starého Města. V nedávné době došlo pouze 
k odbahnění rybníka Skučák a částečnému odbahnění Záblatského rybníka, 
v ostatních lokalitách recentně odbahnění provedeno nebylo. K zazemňování však 
dochází i v místech s odstavenými říčními rameny Odry a Olše, které jsou lovištěm 
ledňáčka.  K zazemňování ramen a jejich postupnému zániku dochází následkem 
ohrázování toků v minulosti. 

2.6.4. Úbytek vhodných potravních stanovišť – vodních ploch 

Dotčeným předmětem ochrany je především bukáček. Postiženy jsou všechny 
rybniční soustavy s prováděným intenzivním rybochovem a s přítomností 
nepůvodních býložravých ryb (amur). Problémem je především nadměrný vyžírací 
tlak způsobený vysokou hustotou rybích obsádek, což negativně ovlivňuje 
ekosystém rybníka mimo jiné tím, že dochází k omezování potravní nabídky pro 
bukáčka, ale i řadu dalších vodních ptáků (potápky, kachnovití, chřástalovití). 
Hnojení na rybnících způsobuje v letním období nepřítomnost bukáčka v okrajovém 
litorálním porostu u postižené vodní plochy. Z tohoto důvodu je zásadní přítomnost 
alespoň menších tůní uprostřed rákosin oddělených od volné vodní plochy, které 
nejsou těmto jevům přímo vystaveny a poskytují druhům náhradní loviště. 

2.6.5. Nevhodná manipulace s vodní hladinou rybníků 

Dotčeným druhem je především bukáček malý. Jedná se o všechny rybníky určené k 
chovu ryb a také o Heřmanský stav (dávkovací nádrž slaných důlních vod). Při 
manipulaci s vodní hladinou na rybnících (např. Šafář a Sirotek) v době zasahující do 
doby hnízdění bukáčka, a to včetně vypuštění rybníka (např. rybník Lesník), dochází 
ke změně hnízdního biotopu v rozsahu, který může zapříčinit neúspěšné hnízdění 
druhu. Příliš nízké hladiny dále mohou vést k postupnému zazemňování rákosin, 
příliš vysoké k jeho úbytku. 
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2.6.6. Sportovní rybolov 

Dotčené druhy jsou bukáček malý, slavík modráček i ledňáček. Dosud nedostatečně 
usměrněná podnikatelská aktivita, kterou je prodej povolenek k lovu ryb, způsobila 
v posledních letech přítomnost vysokých koncentrací sportovních rybářů na 
lokalitách Heřmanský stav, rybník Figura a Nový stav. Problematické je zasahování 
do litorálních porostů (nejčastěji kosení rákosin, ale také jejich vypalování) jak na 
místech s povoleným rybolovem (např. Heřmanský stav), tak na místech, kde 
probíhá lov ryb pytláky (např. tůně u Lesníka) a s tím související stavění rybářských 
stezek a jejich zahušťování v hnízdištích, nedovolené vjezdy automobily a 
hromadění různého odpadu. Takovouto činností dochází jak k přímému záboru 
vhodného biotopu, tak vlivem většího zpřístupnění území k nárůstu míry rušení 
ptáků především v hnízdní době.  

2.6.7. Budování komunikací 

Budováním nejrůznějších komunikací, především v blízkosti toků, dochází k stále 
častějšímu antropogennímu rušení, kterým je na hnízdištích i lovištích dotčen 
ledňáček říční. V prostoru nádrží pak i bukáček a modráček. V oblasti PO dochází k 
zahušťování komunikací v nivě včetně budování dálnice a vozovek v břehových 
partiích řek Odry a Olše a do komplexu největších vodních nádrží (Heřmanský stav, 
Lesník, Nový stav a Záblatský rybník), v ÚP města Rychvald je koridor silnice I/88 
vymezen podél rybníků (včetně PR Skučák). Komunikacemi jsou myšleny i 
cyklistické stezky směřované až na hráze Odry a Olše. Připravována je 
vysokorychlostní trať.   

Při postavení dálničních mostů přes řeku Odru byly například doloženy úhyny 
leďnáčka následkem kolizí při provozu dálnice (zjištěny kolize ledňáčků 
s protihlukovými stěnami na dálnici). Bylo také zjištěno opuštění známých lovišť 
(týká se všech předmětů ochrany v době hnízdění) na nejvíce frekventovaných 
místech.  

2.6.8. Vodácké aktivity 

Dotčeným předmětem ochrany je ledňáček říční. Místní vodácké spolky pořádají 
každoročně již od začátku června, tedy z pohledu ledňáčka již v první fázi hnízdního 
období, hromadné akce spojené se splouváním dolních úseků řek Odry a Olše. 
Během těchto akcí dochází k rušení zejména hnízdních párů ledňáčků při krmení 
mláďat.  

 

b) potenciální faktory 

Faktor ovlivněné druhy prostorová 
specifikace 

časová 
specifikace 

významnost 

2.6.9. Realizace velkoplošných 
záměrů různého charakteru 

bukáček malý, 
ledňáček říční, 
slavík modráček 

celé území PO celoročně potenciálně 
vysoce 
významný faktor 

2.6.10. Sportovní aktivity na 
štěrkovnách a vodních tocích 

ledňáček říční štěrkovny, Odra, 
Olše 

po celou hnízdní 
dobu 

potenciálně 
vysoce 
významný faktor 



 19 

2.6.9. Realizace velkoplošných záměrů různého charakteru 

V území je uvažováno o realizaci několika velkoplošných záměrů, ať už jde o plány 
na rozvoj infrastruktury, lodní splavnění řek Odry a Olše nebo aktivity související 
s těžební činností. V souvislosti s případnou realizací jednotlivých záměrů může dojít 
jednak k degradaci či až destrukci vhodných biotopů, a dále také k nárůstu rušení. 

2.6.10. Sportovní aktivity na štěrkovnách a vodních tocích 

Čím dál tím častěji se objevují záměry na turisticko–rekreační využití vodních ploch 
v regionu. Jde zejména o turistické zpřístupnění a rozšíření rekreačního využití 
Štěrkovny Vrbice (Vrbického jezera) a zintenzivnění vodáckého využití dolních 
úseků řek Odry a Olše. V souvislosti s realizací těchto záměrů může dojít k ovlivnění 
hnízdního a potravního biotopu ledňáčka říčního, zejména pak rušením v hnízdní 
době, které může vést až k trvalému opuštění některých hnízdních lokalit. 
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3. PLÁN OPATŘENÍ 

3.1. Dlouhodobý plán opatření 

Realizace níže uvedených opatření je nezbytná pro zachování a obnovu ekosystémů 
významných pro ptačí druhy, které jsou předmětem ochrany PO. SDO slouží jako 
podkladový materiál pro zajišťování péče o PO a výkon státní správy příslušných 
orgánů OP na území PO.  

3.2 . Zajištění požadavků druhů, které jsou předmětem ochrany PO 

3.2.1. Vhodné úpravy toků a břehových porostů 

V klíčových úsecích toků se stabilními hnízdišti ledňáčka by měly být zachovány 
přirozené dynamické procesy. V oblasti se jedná především o PP Hraniční meandry 
Odry a meandrující tok Petrůvky v PO, kde je zásadní nezasahovat do břehů a 
břehových porostů a neovlivňovat působení přirozených procesů ze strany správce 
toku. Protipovodňovou ochranu území řešit postupy připravenými v rámci těsné 
spolupráce správce toku a orgány OP s ohledem na předmět ochrany ptačí oblasti a 
převažující veřejný zájem.  

Dále je vhodné zahájit proces revitalizačních opatření pro upravené úseky toků 
s recentním a potenciálním výskytem ledňáčka v PO (např. řeka Olše), a to tak, že ve 
spolupráci se správcem toku bude zpracována výchozí studie zaměřená 
na vyhledání možných míst pro rozlivy a obnovu zazemňujících se říčních ramen 
včetně toho, že budou vyhledány lokality, kde by bylo možno provést odstavení 
hrází od toku. Studie bude podkladem pro následnou přípravu projektové 
dokumentace a další kroky až do stadia realizace příslušných revitalizačních 
opatření. Revitalizační opatření podporující biotop ledňáčka říčního zapracovat do 
Plánu Povodí Odry. 

Na ostatních tocích v PO je žádoucí provádět činnosti vykonávané správci vodních 
toků při zásazích do břehů a břehových porostů (s výjimkou havarijních stavů, kdy 
bezprostředně hrozí škody na majetku nebo na bezpečnosti a zdraví osob) na základě 
konzultace s orgánem OP. Zásahy a úpravy v koridoru vodních toků, které jsou 
místem výskytu ledňáčka, by měly vždy být řešeny až po předložení výsledků 
průzkumu dané lokality. V rámci spolupráce orgánu OP se správcem toku je potřeba 
volit takové postupy, které umožní realizovat protipovodňovou ochranu tak, aniž by 
došlo k negativním zásahům do stanovišť ledňáčka a eventuálně dalších přítomných 
zvláště chráněných druhů. Tzn. zejména minimalizovat úpravy vodních toků v PO 
mimo nezbytně nutné úseky v blízkosti staveb a intravilánů, v maximální možné 
míře ponechávat nátrže, nutností je pak načasování prací v korytech a okolí toků do 
období mimo hnízdění ledňáčka, tj. do září až března. 

Na březích toků by také neměly být plošně káceny dřeviny, jelikož ty jsou vhodným 
stanovištěm k lovu pro ledňáčka říčního, bývají v nich ukryty některé nory s hnízdy 
a obtížnější přístupností břehů odrazují návštěvníky a ptáci tak nejsou vystaveni 
nadměrnému rušení. I říční navigace, rybníky a štěrkovny je  žádoucí udržovat 
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alespoň místy se souvislými břehovými porosty, výběrově ponechat alespoň 
omezený počet vzrostlých stromů a keřů na hrázích (bermách), a to po individuálním 
posouzení konkrétní lokality. 

3.2.2. Zlepšování kvality vod a minimalizace znečištění 

Týká se alespoň nárazově většiny vodních toků, a trvale především Stružek. Řešením 
je zejména vyhledání zdroje znečištění a jeho vhodná eliminace, včetně podpory 
výstavby kanalizace s ohledem na hnízdní výskyt ledňáčka. 

Zlepšení kvality vody řešit výstavbou obecních či průmyslových ČOV. Požadovat 
technologická opatření na vyloučení možnosti havárií – úniku znečištěných vod 
(zásobní nádrže), a dále požadovat třetí stupeň čištění na těchto ČOV. Zamezit 
výstavbě dalších objektů bez vyřešení odtoku a čištění odpadních vod. Monitorovat 
kvalitu vody a předcházet nebezpečí havarijních znečištění. 

Problém znečištění vodních ploch a tůní v oblasti komplexu největších nádrží 
v důsledku nelegálního skládkování je třeba řešit ve spolupráci s vlastníky pozemků 
a policií ČR. Jediným účinným řešením v boji proti tvorbě nelegálních skládek je 
zamezení vjezdu pro motorová vozidla na všech přístupových komunikacích (jiná 
řešení jsou neúčinná a vždy jen dočasná), dochází např. i ke vjezdům v místech se 
zákazovými značkami. Na úsecích, kde není nutný vjezd oprávněných subjektů 
umístit betonové zábrany (např. na příjezdových komunikcích do prostoru 
Heřmanský stav, rybník Lesník, Nový Stav, Záblatský rybník). 

3.2.3. Zachování rozsahu a zlepšení kvality litorálních porostů 

K zajištění populací bukáčka malého a slavíka modráčka by měl být minimálně 
zachován nebo zvětšen současný rozsah litorálních porostů (viz zákresy na 
aktuálním ortofotu v mapové příloze 5. 4.). Rozsah a vitalitu rákosin bude nutné 
průběžně sledovat a v případě, kdy dojde k jejich úbytku, přijmout opatření ke 
zlepšení stavu na základě zjištěných příčin v konkrétním případě (zejm. 
nasazováním adekvátních obsádek tak, aby bylo na jaře a v létě dosaženo 
průhlednosti 50 cm, vyloučením těžkých obsádek a býložravých ryb, eventuálním 
občasným letněním umožňujícím regeneraci porostů apod.). Žádoucí je však 
podporovat rozvoj litorálních porostů i na rybnících, na kterých je v současnosti 
minimum rákosinového porostu nebo zcela chybí, např. využitím vhodných 
dotačních nástrojů ke snížení intenzity rybářského hospodaření. 

V oblasti je dále žádoucí přistoupit ke zlepšení kvality litorálních porostů 
prováděním částečného odtěžování zazemněných částí hospodářsky nevyužívaných 
lokalit s mokřady, a to v první řadě v těch partiích, které příliš zarůstají náletem a 
místy dokonce i nežádoucími porosty bylin (zlatobýl aj.). Přitom se zaměřit nejdříve 
na plochy s největším potenciálem stanovišť pro hnízdní výskyt bukáčka, které se 
nacházejí jednak v prostoru s největšími rákosinami (oblast s lokalitami Heřmanský 
stav, rybník Lesník, Záblatský rybník, Nový stav a PR Skučák), jednak v oblasti 
Karviná-Staré Město (rákosiny a vrbiny u rybníka Mělčina, které zahrnují tzv. 
lokalitu „Rákosina“v místě bývalého rybníka). Vhodnými zásahy vedle částečného 
odtěžování je v těchto lokalitách také budování tůní v terestrických částech rákosin, 
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výřezy dřevin (avšak vzhledem k nárokům bukáčka vždy s ponecháním jednotlivých 
keřových dřevin), popř. pravidelné zimní kosení rákosu pro podporu jeho vitality – 
blíže viz kap. 3.4.1 a mapové přílohy 5. 3. 

Po odbahnění PR Skučák a části Záblatského rybníka, určeného k výkonu rybářského 
práva, je nyní žádoucí přistoupit i k revitalizaci dalších, již desítky let 
neodbahňovaných a částečně zazemněných rybníků (zejm. Lesník, Heřmanský stav, 
Nový Stav), v jejichž stávajících terestrických partiích by mělo dojít k vytvoření 
několika horizontálně i vertikálně členitých mokřadních ploch zcela oddělených od 
vodní plochy samotného rybníka. Odbahnění je nezbytné provádět po biologickém 
posouzení dané lokality a podmínkou je vždy ponechání alespoň části litorálních 
porostů, modelování dna a nasazení následné obsádky tak, aby byla umožněna 
obnova litorálů. 

3.2.4. Zlepšení potravní základny na vodních plochách 

V lokalitách, využívaných aktuálně bukáčkem k hnízdění, (tzn. Heřmanský stav, 
rybník Lesník, Nový Stav, Záblatský rybník, Skučák, Kout, Větrov, Mělčina, Šafář a 
Sirotek) upravit hospodaření tak, aby ptáci v daných lokalitách měli možnost nalézt 
dostatek potravy. Možností, jak toho dosáhnout, je několik. Optimální je zajistit 
takovou intenzitu rybářského hospodaření (např. využitím vhodných dotačních 
nástrojů), kdy rybí obsádka nevytváří nadměrný vyžírací tlak na přítomná 
společenstva vodních bezobratlých a rostlin (tj. zejména nevysazovat nepůvodní 
býložravé druhy ryb, rybníky nehnojit, zajistit udržení minimální průhlednosti 
alespoň 50 cm a přítomnost středního a hrubého planktonu do června nasazením 
vhodné obsádky, přikrmovat pouze v nezbytném množství, atp.).  

Další možností je realizace dodatkových hrází za účelem oddělení části rybníků, do 
nichž bude omezen přístup ryb. 

V případě plánování odbahnění rybníků již ve fázi projektu navrhnout opatření 
v závislosti na aktuálním stavu lokality, např. tvorbu lagun, ponechání alespoň části 
litorálních porostů, vybudování oddělených tůní, apod.) 

Na lokalitách se zvláště plánovaným managementem (viz kap. 3.4.1 a příloha 5. 3.) je 
vhodné vybudování tůní uprostřed rákosin. 

Zazemňovací procesy probíhají rovněž ve zbytcích odstavených říčních ramen, které 
mají význam jako potravní stanoviště pro ledňáčka, kde dochází k zanášení a 
postupnému zániku tůní v důsledku dlouhodobého odstavení ramen po regulacích 
vodotečí. Opatření pro tento typ biotopů bude možné řešit až v rámci postupů pro 
revitalizaci úseků Odry a Olše v PO, které budou připraveny v rámci těsné 
spolupráce OP se správcem toků – o úpravách toků viz výše (3.2.1.).    

3.2.5. Vhodná manipulace s vodní hladinou rybníků 

Ke kolísání vodní hladiny na rybnících obsazených bukáčkem by rozhodně nemělo 
docházet v období hnízdění bukáčka, tedy mezi 15. 4. – 31. 7. Na rybnících 
s potenciálně vhodným biotopem pro bukáčka (tj. litorálním porostem alespoň 
200 m2) by pak nemělo být s hladinou záměrně manipulováno alespoň v klíčovém 
období, zejména koncem května až června. Hladina by měla být udržována na stálé a 
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dostatečné výši z důvodu dostatečného podmáčení litorálu. Manipulace s vodní 
hladinou v hnízdním období přímo ohrožuje úspěšnost hnízdění bukáčka a mělo by 
k ní být přistupováno jen opravdu v krajních případech po projednání s orgánem OP 
(např. v případě hrozící havárie na technických zařízeních rybníků). 

V rybničních soustavách je z důvodu možnosti obnovy rákosin žádoucí připustit i 
příležitostné letnění jednotlivých rybníků, optimálně částečné letnění s ponecháním 
určitého objemu vody, a to v dané sezóně max. na jednom rybníku soustavy. 
V případě letnění, kdy voda nedosahuje až k litorální vegetaci, bukáček malý na 
lokalitě nezahnízdí, proto je důležité letnění provádět jen po konzultaci s orgánem 
OP, kdy se musí určit, zda pozitivní efekt letnění převýší nad negativními důsledky.  

S výškou hladiny souvisí i dozvuky částečného poddolování území. Např. na 
Heřmanském stavu dochází k poklesům v severní části (v místě regulační stanice), a 
tím i k poklesu hráze – ideálním řešením by byla oprava (navýšení) hráze, čímž by 
mohla být hladina rybníka udržována v dílčích částech roku na vyšší úrovni, než je 
tomu dnes. 

3.2.6. Usměrnění sportovního rybolovu 

Na lokalitách, kde v poslední době došlo k nárůstu negativních vlivů na předměty 
ochrany souvisejících s využíváním ke sportovnímu rybolovu (tj. Heřmanský stav, 
Nový Stav a Figura), bude zapotřebí s ohledem na nároky druhů předmětu ochrany 
zajistit další nezvyšování intenzity využívání území. Důležité je zejména zamezení 
dalšímu zahušťování sítě rybářských lávek a posedů, kdy při aktuálním stavu (viz 
příloha 5. 5. se stavem v roce 2013) dochází k rušení a významné fragmentaci biotopu 
ohrožující především bukáčka malého. Umisťování dalších rybářských posedů 
v oblasti PP Heřmanský stav je také vázáno na souhlas orgánu OP, neboť se jedná o 
bližší ochrannou podmínku tohoto ZCHÚ. Orgán ochrany přírody by měl považovat 
množství rybářských posedů (viz příloha M4), zvláště pak v klidových zónách, za 
maximální a povolovat přestavbu posedů jen za podmínek, kdy lávky vedoucím k 
posedům nebudou protínat litorální porosty. Na vybraných místech je dále nutno 
provést odstranění nefunkčních chátrajících rybářských lávek, posedů a 
nejrůznějšího nežádoucího materiálu včetně odpadu v rákosinách. Na dalších 
lokalitách využívaných ke sportovnímu rybolovu v PO – např. na rybníku Větrov – 
zatím nedochází k problémům. Sportovní rybolov na Velkém Cihelníku usměrnit 
jedině v případě zjištěného nedovoleného zasahování do fragmentů zbylých rákosin. 
Nerozšiřovat sportovní rybolov na další vodní plochy. 

V nejcennějších lokalitách (viz kap. 3.4.2. a příloha 5. 3.) byly navrženy tzv. klidové 
zóny, což jsou oblasti, ve kterých by neměl být sportovní rybolov a veškeré 
související aktivity, které nebudou slučitelné se zájmem ochrany předmětů ochrany, 
vůbec umožněny. Implementace klidových zón do jednotlivých rybářských řádů by 
měla být zajištěna ve spolupráci s příslušnou rybářskou organizací. Do budoucna je 
třeba předvídat potenciální riziko tlaku lovu z loďky, tzn. ve spolupráci s rybářskou 
organizací minimalizovat pohyb loděk v hnízdním období na rybnících 
s vymezenými klidovými zónami.  

Specifická jsou opatření plynoucí z nežádoucího dopadu nelegálního rybolovu 
(devastace stanovišť a rušení), ke kterému dochází na více místech s litorálními 
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porosty, a to i takových, která jsou vyčleněna z vykonávání rybářského práva. 
Ačkoliv je v takových případech vhodná spolupráce s rybářskou stráží, vzhledem 
k aktuálnímu rozšíření jevu i mimo plochy s výkonem rybářského práva bude nutná 
spolupráce orgánu OP s policií, kdy bude pozornost zaměřena na potírání tohoto 
jevu alespoň v klidových zónách (zejm. Lesník s okolními mokřady a mokřady mezi 
Heřmanským stavem, Lesníkem a Novým Stavem).  

Na štěrkovnách dochází k rušení ledňáčků v místech, kde druh hnízdí v nátržích 
ostrovů a poloostrovů využívaných rybáři. Umisťování jakýchkoliv staveb na 
ostrovních formacích štěrkoven, kde se prokazatelně ledňáček vyskytuje, může mít 
na předmět ochrany výrazně negativní vliv (např. ztráta hnízdního biotopu, rušení 
při hnízdění apod.) a v případě chystaného záměru je vždy zapotřebí záměr 
konzultovat s orgánem ochrany přírody s ohledem na možné dotčení základních 
ochranných podmínek zvláště chráněného druhu živočicha. 

3.2.7. Opatření při budování komunikací 

Při plánování výstavby nových komunikací určených pro silniční, cyklistický a 
železniční provoz je důležité dbát na to, aby docházelo k vyloučení či co nejmenší 
fragmentaci a záboru vhodných biotopů a k co nejmenšímu rušení předmětů 
ochrany a to jak při výstavbě, tak i z vyplývajícího pohybu vozidel nebo osob po 
nově vybudovaných komunikacích. Jak rušení, tak zábor a fragmentace biotopů jsou 
výrazně negativním faktorem pro všechny předměty ochrany PO a tyto aspekty je 
nutno brát v potaz při povolování výstavby nových komunikací a vyžadovat 
důsledné vyhodnocení dopadů záměru na předměty ochrany, v případě realizace 
stavby vyžadovat přijetí vhodných opatření na ochranu dotčených předmětů 
ochrany. 

S ohledem na kolize ledňáčků říčních s protihlukovými stěnami v místech 
s mostními objekty, je potřeba v závislosti na konkrétní lokalitě zvolit takové řešení, 
které daný objekt zviditelní a zamezí se tak zbytečným úhynům (osvědčilo se např. 
polepení průhledných protihlukových stěn neprůhlednými bílými proužky – např. 
na dálničním mostě v Koblově). 

3.2.8. Usměrňování vodáckých aktivit 

Jelikož projíždějící lodě ruší jedince ledňáčka říčního při lovu a krmení mláďat, tudíž 
negativně ovlivňují jejich hnízdění, je na lokalitách se soustředěným hnízdním 
výskytem tohoto druhu zapotřebí omezit vodácké aktivity v hnízdní době. Jde o celé 
úseky řeky Odry a Olše v rámci ptačí oblasti. V době hnízdění, vyvádění a 
osamostatnění mláďat, tj. v čase, kdy jsou ptáci nejvíce citliví na negativní jevy 
z okolí, je nutné v období od 1. 5. do 30. 6. zcela vyloučit lodní provoz, který je 
prokazatelně rušivým vlivem při hnízdění.  

Za tímto účelem je potřebné kontaktovat místní vodácké spolky a prokazatelně je 
seznámit s tímto omezením. 

3.2.9. Realizace velkoplošných záměrů různého charakteru  

Ve všech stupních případného budoucího řešení je třeba důsledně vyhodnotit vlivy 
na předměty ochrany (a to vlivy jak s přímým dopadem na předměty ochrany – 
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např. zábor biotopu, mortalita, tak s nepřímým dopadem na předměty ochrany – 
např. rušení, zhoršení kvality biotopů). V území by měla být zachována současná 
rozloha jednotlivých typů biotopů a jejich vzájemné propojení, neměla by být dále 
zvyšována míra rušení zvyšováním přístupnosti oblasti.  

3.2.10. Usměrňování sportovních aktivit na štěrkovnách a vodních tocích 

Ve všech stupních plánování záměrů na turisticko–rekreační využití vodních ploch je 
třeba důsledně vyhodnotit vlivy na předměty ochrany (a to vlivy jak s přímým 
dopadem na předměty ochrany – např. zábor biotopu, tak s nepřímým dopadem na 
předměty ochrany – např. rušení, zhoršení kvality biotopů). V území by měla být 
zachována současná rozloha jednotlivých typů biotopů a jejich vzájemné propojení, 
neměla by být dále zvyšována míra rušení zvyšováním přístupnosti oblasti.  

3.3. Opatření správního charakteru 

Do plánů péče o jednotlivá ZCHÚ zapracovat návrhy z tohoto SDO. Také při 
vyhlašování nových ZCHÚ zajistit návrh takových bližších ochranných podmínek, 
které zohlední potřeby předmětů ochrany PO dle SDO (zejména regulace 
sportovního rybolovu, černých skládek apod.). 

Revitalizační opatření podporující biotop ledňáčka říčního zapracovat do Plánu 
Povodí Odry. 

Klidové zóny zapracovat do rybářských řádů rybníků. 

V rámci řízení orgánu ochrany přírody povolujících rekonstrukce či odbahňování 
rybníků, resp. vyjadřování se k těmto záměrům, řešit zachování a především tvorbu 
hnízdních biotopů. 

V rámci řízení vodoprávního úřadu o povolení k nakládání s vodami nebo v řízení o 
schválení manipulačního řádu uplatňovat podmínky týkající se vhodné manipulace 
s vodní hladinou s ohledem na ochranu hnízdění bukáčka malého a slavíka 
modráčka (nezvyšování úrovně hladiny v hnízdním období, stanovení vhodné 
úrovně hladiny maximálního nadržení). V řízení vodoprávního úřadu o povolení 
k nakládání s vodami uplatňovat podmínky k užívání závadných látek v souladu se 
zachováním vhodného potravního a hnízdního biotopu bukáčka malého a slavíka 
modráčka. 

K ochraně předmětů ochrany ptačí oblasti a regulaci činností s potenciálně 
negativním dopadem na předměty ochrany ptačí oblasti (např. manipulace s vodní 
hladinou, odstraňování litorálních porostů, zásahy do břehů a břehových porostů 
toků) využívat nástroje ochrany přírody (např. ochrana významných krajinných 
prvků dle § 4 odst. 2 ZOPK, ochrana zvláště chráněných druhů živočichů dle § 50 
ZOPK, ochrana předmětů ochrany ptačí oblasti prostřednictvím činností vázaných 
na souhlas orgánu OP dle nařízení vlády o vymezení PO), včetně využití § 66 ZOPK, 
§ 86 ZOPK k omezení či zákazu činností, které mohou způsobit nedovolenou změnu 
obecně či zvláště chráněných částí přírody, či k obnově původního stavu na lokalitě. 

Důsledně vyžadovat řádné posouzení záměrů a koncepcí, u nichž nelze vyloučit 
významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany a celistvost ptačí oblasti dle 45i 
ZOPK. 
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3.4. Vymezení klidových zón a lokalit pro management 
 
3.4.1.  Plochy pro podrobně plánovaný management 

Plochy, na kterých je nutno provést aktivní údržbu stanovišť předmětů ochrany 
vedoucí ke zlepšení kvality litorálních porostů a zvýšení potravní nabídky 
v návaznosti na opatření uvedená v kap. 3.2.3 a 3.2.4, jsou vyčleněny k realizaci 
managementových opatření (viz příloha 5. 3.). Patří mezi ně jednak plochy ohrožené 
zhoršením biotopů předmětů ochrany (to znamená zaniklé tůně, místa s poklesem 
kvality litorálních porostů, terestrické rákosiny po rozsáhlém zazemnění a místa 
zarostlá dřevinami, apod.) jednak plochy, vyžadující provádění opakovaných zásahů 
(prohloubení zanášejících se tůní, kosení rákosin, odstraňování dřevin a prořezávky 
křovin, jež jsou součástí litorálu apod.).  

Ve vymezených managementových plochách, tj. v oblasti s největšími nádržemi (viz 
příloha 5. 3. 2.), dále na lokalitě s izolovanou rákosinou nad Skučákem a na rybníku 
Kout (viz příloha 5. 3. 3.) a konečně na lokalitě „Rákosina“ (viz příloha 5. 3. 4.), je 
zapotřebí v nejvíce zazemněných částech přistoupit k odtěžení sedimentů (místně 
některé partie již zarůstají lesem), aby bylo opět dosaženo vzniku sukcesně ranějších 
stadií biotopů. Přitom vytvarovat na vhodných místech těchto lokalit tůně a soustavy 
tůní. Tyto tůně či jejich soustavy by měly být horizontálně a vertikálně členité o 
rozloze několika arů, přičemž jejich hladina nebude komunikovat s volnou hladinou 
velkých nádrží a rybníků. Nové tůně realizovat v mimohnízdní období, odbahnění 
stávajících s ohledem na výskyt dalších skupin živočichů (zejména obojživelníků) 
optimálně v měsíci září (tj. po období rozmnožování a zároveň před obdobím 
zimování). Zeminu z výkopu je z území nutné dle možnosti průchodnosti techniky 
odvézt nebo uložit mimo mokřadní plochy. 

V částech managementových ploch je zapotřebí realizovat v mimovegetační době 
zásahy do porostů dřevin (včetně jejich lokálního odstraňování: při citlivém 
prořezávání zapojených keřů v hnízdních lokalitách bukáčka je přitom ale nutno 
počítat se zachováním jednotlivých keřových dřevin, zejména vrb, v rákosinách). 

Z pohledu hnízdní kvality biotopu příliš starý neudržovaný porost rákosin postupně 
ztrácí vhodnou strukturu. Porost se příliš zahušťuje stařinou, která se jen velmi 
zvolna rozkládá. Původně podmáčené plochy se časem zazemní, tzv. vyrůstají 
z vody, a mizí pro ptáky dostupný povrch s vodní hladinou, čímž se zhoršuje 
možnost pohybu v porostu a omezuje přístup k potravním zdrojům vázaným na 
vodu. Pro udržení rákosin v dobré kvalitě a struktuře z pohledu hnízdních nároků 
ptačích druhů úzce vázaných na tento typ porostu (bukáček, slavík modráček) je 
potřeba občasné kosení v mimovegetační době pro odstranění stařiny a revitalizaci 
porostu. V případě dlouhodobé pokrývky sněhu je možné provést kosení v brzkých 
jarních měsících (březen, duben), nutno brát však zřetel na nástup vegetačního 
období. Vždy kosit před rašením rákosu. Menší managementové plochy (do 2 ha) 
rozdělit na dvě velikosti přibližně stejné plochy. Takto vymezené plochy séct tak, aby 
každá plocha byla pokosená ne častěji než jednou za čtyři roky. Celou plochu nelze 
poséct v jednom roce, aby nedošlo v daném roce k vyloučení lokality z hnízdění. 
Velké plochy (nad 2 ha) je optimální rozdělit na čtyři přibližně stejné plochy a 
každou takto vymezenou plochu kosit zvlášť v po sobě následujících letech. Stejnou 
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plochu opět nekosit častěji než jednou za čtyři roky. Veškerou biomasu z pokosu je 
nutné z porostu rákosin odstranit. Případně lze vytvářet průseky v souvislých 
rákosinách. 

Plochy pro management, jak jsou navrženy v mapkách, nejsou dlouhodobě 
stacionární – hranice jsou zakresleny tak, aby zahrnovaly v současné době zhoršující 
se biotopy, které vyžadují zásahy v nejbližších nejméně deseti letech. Znamená to, že 
při takovém ústupu stanoviště některého předmětu ochrany, jež by bylo ohrožující 
pro jeho populaci v PO, může i dříve, než po deseti letech dojít jak k úpravě hranic 
managementových ploch, tak ke změnám v lokalitách s těmito plochami. Plochy pro 
management mohou být, v závislosti na aktuálním sledování stavu, do budoucna 
rozšířeny o další lokality se stanovišti předmětů ochrany, jako jsou štěrkovny a 
vodoteče s odstavenými rameny. Plochy pro management na vodotečích a 
odstavených ramenech bude možné vyčlenit až po vymezení úseků k realizaci 
revitalizačních opatření na vodních tocích v PO (viz kap. 2.6.1. a 3.2.1.).  
 
3.4.2. Klidové zóny  

Jejich vymezení je zobrazeno na mapkách v kapitole 5.3. V klidových zónách se 
počítá s vyloučením veškerých aktivit, které přímým anebo nepřímým způsobem 
rušivě působí na předměty ochrany. V klidových zónách bude zejména zcela 
vyloučen sportovní rybolov a nelze tu provádět související činnosti, které působí 
rušivě na předměty ochrany v době hnízdění - v období od 1. 4. do 31. 7.  

Aby nedocházelo k nezákonné činnosti, jako je např. pytláctví a navážení odpadu do 
rákosin, je nezbytně nutné, aby přístupové komunikace do klidových zón včetně 
stezek v rákosí byly zahrnuty mezi lokality, na něž je zaměřena pozornost policejních 
hlídek a myslivecké a rybářské stráže. Některé úseky pojízdných komunikací zřejmě 
bude zapotřebí opatřit uzamykatelnými závorami a nevyužívané úseky opatřit 
neprostupnými zábranami s cílem zabránit tvorbě černých skládek (Heřmanský stav, 
Lesník).  

Klidové zóny, jak jsou navrženy v mapkách (příloha 5. 3.), nejsou stacionární – 
hranice jsou zakresleny tak, aby zasahovaly do vodní plochy cca 20 m od hrany 
litorálu. Tzn., že při zvětšování porostu litorálu může dojít i k následné úpravě 
hranice klidové zóny, tak aby se zamezilo tomu, že by hranice byla pevná a po čase 
tak přetínala litorál. Zároveň může v budoucnu na základě vyhodnocení aktuálního 
stavu dojít ke změnám v lokalitách s klidovými zónami a klidové zóny mohou být 
vymezeny na dalších vodních plochách a mokřadech (včetně štěrkoven, vodotečí 
anebo míst s odstavenými říčními rameny a tůněmi).  

3.4. Řešení konfliktů s jinými předměty ochrany a významnými 
druhy v území 

Konflikty s jinými předměty ochrany nejsou zřejmé. 
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4.3. Seznam zkratek 

ČIŽP – Česká inspekce životního prostředí 

ČOV – čistírna odpadních vod 

EVL – evropsky významná lokalita 

OP – ochrana přírody   

PO – ptačí oblast 

PP – přírodní památka 

PR – přírodní rezervace  

SDO – souhrn doporučených opatření 

ÚP – územní plán 
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ZCHÚ – zvláště chráněné území 

ZOPK – zákon o ochraně přírody a krajiny 
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5. PŘÍLOHY 
(v elektronické verzi dokumentu jsou součástí přílohy i mapové podklady v podobě shapefilů) 

5.1. Orientační mapa ptačí oblasti 
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5.2. Překryv ptačí oblasti s EVL a ZCHÚ 
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5.3. Grafické vymezení klidových zón a lokalit pro management  
 
5.3.1. Klad listů 
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5.3.2. M 1a - Heřmanický rybník a okolí 
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5.3.3. M 1 b - rybník Skučák a okolí  
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5.3.4. M 1c - Karviná Staré město – rybníky Větrov, Mělčina, Rákosina 
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5.4. Grafické vymezení  rozlohy litorálních porostů na nejvýznamnějších 
vodních plochách v PO (k roku 2015) 
 
5.4.1. Klad listů  
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5.4.2. M 3a - Heřmanský rybník a okolí 
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5.4.3 M 3b - Gořalčoky 
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5.4.4 M 3 c - Skučák a okolí 
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5.4.5 M 3d - rybníky u Karviné – Starého města 
 

 
 



 41 

5.5. Grafické vyznačení rybářských posedů a lávek (k roku 2015) 
 
5.5.1 M 4a.: Heřmanský rybník 
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5.5.1 M 4b.: rybníky Nový stav a Figura 
 
 

 
 


