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Vznik 

• Zaplavení vodou depresí vzniklých těžbou surovin již během těžby 
nebo po jejím ukončení 

• Jámy vzniklé přímo povrchovou těžbou, poklesem terénu v místech 
hlubinné těžby nebo nerovnoměrným sypáním materiálu na vnější 
výsypky a jeho sesedáním 

• Technologické nádrže s vodou používanou při těžbě a úpravě surovin 
• Mokřady závislé na přítoku důlních vod (samospádem z dědičných 

štol, čerpané z hlubinných děl, podzemní štoly) 
• Též plaviště materiálů vzniklých při zpracování surovin 
• Rozmístění do značné míry nezávislé na říční síti, doplněk přirozených 

mokřadů 
• Komplex v průběhu těžby surovin dynamicky vznikajících a 

zanikajících mokřadů, s měnícím se plošným rozsahem 
• Určitá obtížně kvantifikovatelná část mokřadů kvůli těžbě nerostů 

zanikla. 



Současný rozsah v ČR 

• Vodní plochy celkem – 165 tis. ha 

• Vodní plochy po těžbě surovin cca 9,8 tis. ha, tzn. 
cca 6 % 

• Z toho: 
• Štěrkopísek – 5610 ha 

• Uhlí – 2160 ha 

• Plaviště – 1390 ha 

• Ostatní technologické nádrže 150 ha 

• Kaolín – 140 ha 

• Ostatní – 320 ha 

 



Podíl mokřadů podle typu těžby 

uhelné

technologické

plaviště

štěrkopísek

kaolín

ostatní



Oblasti s velkou koncentrací mokřadů 
po těžbě nerostů 

• Podkrušnohoří – jámy po těžbě uhlí, plaviště a 
technologické nádrže (2879 ha) 

• Polabí – pískovny, plaviště (2306 ha) 

• Pomoraví – pískovny (1827 ha) 

• Ostravsko-Karvinsko – pískovny, plaviště, propadliny 
(1384 ha) 

• Třeboňsko – pískovny (755 ha) 

• zbytek ČR – pískovny, plaviště, ostatní, kaolín (617 ha) 



Podíl plochy v různých oblastech ČR 
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Podíl plochy podle nadmořské výšky 
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Stěna Velkolomu Čertovy schody s řasovými nárosty  



Opuštěný kamenolom - Štěnovice 



Epidalea calamita a její pulci v mělké 
louži na Podkrušnohorské výsypce 



Slanisko na Podkrušnohorské výsypce s mouchami  
rodu Ephydra 



Plaviště popílku Vřesová 



Starší jezírko na hnědouhelné Radovesické výsypce 



Mokrý svah hnědouhelné výsypky s halofytními rostlinami 



Travertinové jezírko na hnědouhelné výsypce 



Travertinový tok na hnědouhelné výsypce 



Mokřad pod výtokem dědičné štoly v Brdech 



Těžba štěrkopísku - Dobříň 



Stará pískovna Provodín s druhově bohatým zooplanktonem 



Jezero Medard po těžbě hnědého uhlí 



Odlišnosti od přirozených mokřadů 

• Velmi variabilní vlastnosti 

• Převážně mladé lokality 

• Dynamicky vznikající, zanikající, měnící se 
morfologie, stav hladiny, někdy přesun v prostoru 

• Vliv chemických vlastností těžené suroviny, někdy 
extrémní chemismus vody 

• Disturbance během těžby 

• Nepřirozený sklon dna, malý prostor pro litorál 

 



Rozpětí ukazatelů kvality vody –  
2233 rozborů z těžebních území 

ukazatel jednotka min max 

pH 2,20 11,18 

alkalita mmol/l 0,00 32,60 

acidita mmol/l 0,00 32,10 

CHSK-Cr mg/l 0,00 860,00 

NH4-N mg/l 0,00 80,22 

NO3-N mg/l 0,00 27,00 

N celk. mg/l 0,08 176,66 

P celk. mg/l 0,00 7,38 



Rozpětí ukazatelů kvality vody –  
2233 rozborů z těžebních území 

ukazatel jednotka min max 

Na mg/l 0,10 4900,00 

K mg/l 0,02 1970,12 

Ca mg/l 1,29 1939,46 

Mg mg/l 0,00 5119,00 

Cl mg/l 0,00 1866,00 

SO4 mg/l 0,01 21294,00 

Fe mg/l 0,00 4100,00 

Mn mg/l 0,00 157,00 

vodivost25 µS/cm 17,00 21528,00 

nerozpuštěné l. mg/l 0,00 618,00 



Cenné vlastnosti mokřadů po těžbě 

• Rozmístění v krajině nezávislé na říční síti 
• Často nízká koncentrace živin – mezotrofie až 

oligotrofie 
• Pravidelně velká průhlednost vody 
• Častá absence ryb nebo velmi nízké obsádky kvůli nízké 

trofii 
• Příležitostně extrémní chemismus umožňující výskyt 

vzácných druhů (převážně  však běžné hodnoty 
povrchových vod) 

• Starší lokality s desítkami až stovkami let nerušeného 
vývoje 

 



Příspěvek k biodiverzitě ČR 
• Vhodné lokality pro obojživelníky, vodní hmyz a další 

bezobratlé 

• Stanoviště pro vodní rostliny vyžadující oligotrofní podmínky 

• Velké nádrže atraktivní pro vodní ptáky 

• Část lokalit vhodná pro acidofilní, halofilní či kalcifilní 
organismy 

• Některé druhy v ČR známy jen z lokalit po těžbě surovin 
(Tropocyclops prasinus, Hexarthra fennica, Hexarthra oxyuris, 
Cephalodella acidophila, Brachionus plicatilis, Chironomus 
aprilinus, Chironomus crassimanus aj.), kde ale mohou být 
běžné 

• Pozvolné obohacení živinami na úroveň mezotrofie spojené s 
růstem biodiverzity 


