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„Mnozí myslí si, že jest hornictví něco náhodného a nečistá práce, a vůbec zaměstnání toho 

druhu, které si vyžaduje více tělesné námahy než umění. Mně však, uvažuji-li dobře jeho části, 

zdá se, že věc se má zcela jinak. Neboť horník musí býti svého umění dokonale znalý tak, aby 

ihned věděl, která hora, který kopec nebo která údolní nebo rovinná poloha výhodněji by 

mohla být kopána, nebo, má-li se zříci kopání. Pak musí znáti žíly, žilky a vrstvy skal. Dále 

musí důkladně poznati mnoho různých druhů zemin, roztoků, drahokamů, kamenů, mramorů, 

hornin, kovů a sloučenin, konečně má rozuměti každému způsobu prací podzemních. Posléze 

by měl znáti umění, jak různé látky zkoušeti a připravovati k tavení, kteréž samo jest nadmíru 

různotvárné. 

Horník by měl kromě toho dobře rozuměti mnohému umění a vědě, především filozofii, aby 

znal vznik a příčiny a vlastnosti podzemních věcí, neboť pak nalezne snáze a pohodlněji 

vhodné žíly a z vyrubaných více vytěží. Za druhé by měl rozuměti medicíně, aby se mohl 

starati o havíře a jiné dělníky, aby neupadli do nemocí, jimiž více než jiní lidé jsou tísněni, 

anebo jestliže onemocní, je mohl léčiti nebo o lékaře se postarati. Za třetí astronomii, aby 

znal světové strany a podle nich posuzoval směr žil. Za čtvrté musí znát měřictví, aby mohl  

i měřiti, jak hluboko jest hloubiti šachtu, aby došla ke štole, která k ní jest hnána, i aby uměl 

přesně vyměřiti hranice a meze každého dolu, zvláště ve hloubce. Pak musí znát počtařství, 

aby mohl spočítat náklady na stroje a práce dále stavitelství, aby mohl různé stroje  

a konstrukce sám tvořiti, nebo spíše, aby jiným mohl vysvětliti, jak je sestrojiti. Konečně 

kreslení, aby uměl obrazy strojů nakresliti. A konečně budiž znalý práva, hlavně horního, aby 

nejen druhému ničeho neodňal, nýbrž aby sám ničeho nepříznivého nenesl a aby byl schopen i 

jiným v právních otázkách poraditi.“ 

Jiří Agricola
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1. Úvod 

Určitá část Moravskoslezského kraje byla a je zasaţena těţbou uhlí. Ta sice přinášela  

a stále přináší suroviny potřebné pro lidstvo, zároveň ale devastuje a ničí ţivotní prostředí. Je 

to dáno i historickým vývojem. Dříve se totiţ těţilo stylem „Po nás potopa.― Dnešní těţební 

metody jsou jiné, modernější a hlavně šetrnější k okolí. 

Těţební společnosti uţ proto nemyslí jen na to, jak vytěţit co největší mnoţství uhlí. 

Zároveň připravují a realizují plány na obnovu krajiny, která dolováním byla nebo stále je 

postiţena. Dochází tak k oţivování prostředí, k takzvané revitalizaci. Ta je v souvislosti 

s hornickou činností nazývána rekultivací. 

Prováděné rekultivace vrací ţivot do přírody, která byla zasaţena těţbou. Krajině 

navracejí její původní funkce, ale slouţí také lidem. Rekultivovaná území se mění na 

rekreační areály, sportovní nebo zábavní plochy, jeţ mohou navštěvovat turisté ze širokého 

okolí.  

Následky hornické činnosti, která v Moravskoslezském kraji stále probíhá, jsou 

viditelné. Díky rekultivacím ale kraj výrazně mění svou tvář. A rekultivované oblasti jsou 

také námětem tištěných, nejen regionálních, periodik. 

Tomu se věnuje také diplomová práce Revitalizace poddolovaných území 

Moravskoslezského kraje a medializace této problematiky ve vybraných médiích. Práce je 

rozčleněna do tří témat. Úvodní se zabývá těţbou černého uhlí, její historií i současností, na 

území České republiky s důrazem na těţbu v Moravskoslezském kraji. Druhá část se věnuje 

rekultivačním činnostem a následnému popisu významných rekultivovaných oblastí 

v Moravskoslezském kraji. Následný mediální výzkum popisuje, jak se vybraná periodika 

touto problematikou zaobírají. 

První kapitola s názvem Těţba uhlí v Moravskoslezském kraji shrnuje historický 

vývoj těţby černého uhlí na území celé republiky i kraje. Zachycuje důleţité milníky s těţbou 

spojené, ale i události, které s těţbou souvisely v nedávné historii. V této kapitole je 

zachycena také součastná situace s důrazem na společnost OKD. Ta je jediným producentem 

černého uhlí v České republice a v současné době má v činnosti čtyři doly. 

Revitalizace poddolovaných území Moravskoslezského kraje je název druhé kapitoly. 

V té je na začátku věnován prostor negativním vlivům těţby uhlí na ţivotní prostředí. Na 
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základě toho se kapitola věnuje pojmu oţivování, tedy revitalizaci. Ta je ale širokým pojmem 

a tak se v práci pozornost zaměří na zahlazování důlních následků, tedy rekultivaci a jejímu 

procesu. Lze tady najít příklady rekultivovaných území, která se touto činností navrátila ke 

svému původnímu vyuţití, slouţí nebo v budoucnu budou slouţit veřejnosti. 

Kapitola třetí je částí praktickou. Jak napovídá její název „Mediální obraz 

problematiky ve vybraných médiích,― zabývá se výzkumem toho, jak se vybraná média věnují 

problematice rekultivací. Analýza periodického tisku je v ní provedena pomocí kvantitativní 

obsahové analýzy a kvalitativní sémiotické analýzy. Konkrétně se jedná o analýzu v týdeníku 

Horník, regionálním vydání MF DNES a Moravskoslezském, Karvinském a Havířovském 

Deníku v letech 2008 – 2012. V analýze je sledována četnost i obsah sdělení, která se 

rekultivací v Moravskoslezském kraji týkají. Dále je provedenou anketou zjištěno, jak na 

rekultivace pohlíţejí a jaké o nich mají informace obyvatelé kraje. 

Cílem diplomové práce je vyhodnotit, jaký prostor vybraná média rekultivacím  

a rekultivovaným oblastem v Moravskoslezském kraji věnují a porovnat ho s názory obyvatel 

kraje. 

V diplomové práci je vyuţita metoda sběru dat z dostupných publikací zabývajících se 

těţbou uhlí. Z tohoto pohledu je důleţitým zdrojem publikace Uhelné hornictví v ostravsko-

karvinském revíru, který vydala společnost OKD. Její rekultivační broţura, Vracíme krajině 

ţivot, je významným zdrojem pro kapitolu zabývající se rekultivacemi.  V práci jsou vyuţity 

také internetové zdroje. Ty slouţí pro doplnění a dodání aktuálních informací. Jsou také 

zdrojem charakteristiky analyzovaných médií. Mezi pouţité metody patří také kvantitativní  

a kvalitativní výzkum, díky nimţ byla provedena analýza médií. K té byl dále vyuţitý 

monitoring společnosti OKD. Informace pro účely práce poskytl také tiskový mluvčí 

společnosti OKD, pan Vladislav Sobol. Součástí práce jsou i vlastní názory a zkušenosti. 
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2. Těžba uhlí v Moravskoslezském kraji 

Moravskoslezský kraj je charakterizován jako kraj příleţitostí a kontrastů. Takový je i 

geologický ráz zdejší krajiny. Jak tvrdí Bohumil Vurn (2003, s. 21): „To, co se odehrálo před 

miliony let jako geologické procesy, se stalo základem pro pozdější lidskou činnost.“
1
  

2.1 Přírodní poměry 

Pro základní vymezení oblasti a poznání Moravskoslezského kraje byly zvoleny 

následující charakteristiky: geologická, hydrologická, klimatická a pedologická. 

a) Geologická charakteristika 

Území Moravskoslezského kraje spadá pod tři geomorfologické provincie. Na 

severozápadě ho tvoří Česká Vysočina, na jihozápadě do Západní Karpaty a malá část severní 

části spadá k provincii Středoevropská níţina.
2
 

Geologická stavba Moravskoslezského kraje je sloţitá. Kraj se rozléhá na styku dvou 

jednotek, které mají nadregionální význam. První je Český masív, jenţ náleţí 

k moravskoslezské oblasti. Je součástí zemské kůry, která byla vytvářena hercynskou 

orogenezí, která proběhla na konci třetihor.
3
 

Český masív územím Hrubého a Nízkého Jeseníku vytváří severozápadní část Moravy 

a Slezska. Druhým útvarem je mladší Karpatská soustava, která je na tomto území zastoupena 

Moravskoslezskými Beskydami. Mezi oběma útvary se rozléhá Moravská brána.
4
 

Jeseníky od Beskyd odděluje Ostravsko-karvinská pánev, tedy níţina, která je 

významným nalezištěm černého uhlí. Pánev byla po ústupu karbonského moře pokryta 

mohutnými porosty dřevnatých plavuní, přesliček a kapradin. Opakované záplavy v baţinaté 

krajině na sebe navrstvily mohutná souvrství organických látek, které se postupně měnily 

v černé uhlí. 
5
 

b) Hydrologická charakteristika 

Větší část kraje náleţí k povodí horního toku Odry, jenţ spadá k úmoří Baltského 

moře. Řeka Odra pramení v Oderských vrších a Českou republiku opouští na území soutoku 

                                                           
1
 MACKOVČIN, P., SEDLÁČEK, M. Chráněná území ČR. 2004. 21. str.  

2
 Tamtéţ, 22. str. 

3
 Tamtéţ, 14. str. 

4
 VURM, B. Krásy a tajemství České republiky – Moravskoslezský kraj. 2003.  10-11. str.  

5
 HAVRLANT, M. A KOL. Ostravsko. Opavsko: Turistický průvodce ČSFR. 1990. 10. str. 
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s dalším významným tokem Olší. Odra s Olší odvodňují asi 7% území republiky. Mezi další 

významné toky kraje patří Opava, Moravice či Ostravice.
6
 

c) Klimatická charakteristika 

Moravskoslezský kraj je z hlediska klimatických poměrů charakterizován dvěma 

oblastmi – chladnou a mírně teplou. Chladná představuje především oblast vrchovin  

a hornatin Jeseníků a Vnějších Západních Karpat. Do mírně teplé oblasti náleţí Ostravská 

pánev, Moravská brána a přilehlé pahorkatiny. Kraj se vyznačuje dlouhým, teplým a mírně 

suchým létem a krátkou, mírně teplou a velmi suchou zimou, s krátkým trváním sněhové 

přikrývky.
7
 

d) Pedologická charakteristika 

Západní a východní území Moravskoslezského kraje se od sebe výrazně liší. Rozdílné 

jsou v geologickém sloţení, ve svém georeliéfu i geomorfologickém vývoji, coţ má vliv na 

stavbu půdního pokryvu. Vzhledem k charakteru průmyslového regionu je půda v kraji 

výrazně ovlivněna také zásahy člověka. 

Charakter hornin a jejich zvětralin daly vzniknout různým půdním druhům - 

hlinitopisčité, písčitohlinité, jílovo-hlinité a hlinité. Z pedologického pohledu je tedy území 

kraje bohaté.
8
 

2.2 Charakteristika uhlí 

Uhlí, typická neobnovitelná surovina, je společně s ropou, zemním plynem a uranem 

současným nejdůleţitějším zdrojem energie, které lidská společnost vyuţívá. Spotřeba uhlí 

stále roste, jeho zásoby jsou odhadovány na dalších 100 aţ 300 let. 
9
 

Uhlí je hořlavá organogenní hornina, která se chemicky skládá z uhlíku (u černého 

uhlí 82%), vodíku (5%), kyslíku (10%), ale také ze síry a dusíku. Uhlí dále obsahuje 

nespalitelné látky, ze kterých po spálení vzniká popel a také různé nečistoty, které vyuţití uhlí 

limitují.  

Vrstvy uhlí označujeme jako sloje, které se liší ve svých mocnostech. Zatímco některé 

mají mocnost v centimetrech, jiné aţ dosahují mocnosti i 100 metrů. Formace, které tyto 

uhelné sloje obsahují, nazýváme pánvemi.  

                                                           
6
 MACKOVČIN, P., SEDLÁČEK, M. Chráněná území ČR. 2004. 37-38. str.  

7
 Tamtéţ,  32-33. str. 

8
 Tamtéţ, 42. str.  

9
 BLAŢKOVÁ, M. Geologie a ţivotní prostředí. 1996. 112-113. str.  
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Díky intenzivním horotvorným pochodům vznikaly pánve, které byly vhodné pro 

vytváření baţin a močálů. Teplé a vlhké klima zase způsobilo velmi výrazný růst vegetace, se 

kterým souvisel proces uhelnatění. Otisky stromovitých přesliček, kapradinových rostlin  

a plavuní v loţiscích kamenného uhlí dokládají, ţe černé uhlí vznikalo z rašelinné hmoty 

baţinatých jezer a mořských zálivů. Vznik uhlí hnědého dokazují otisky jehličnatých  

a listnatých stromů.
10

 

2.3 Černouhelné pánve České republiky 

Na území České republiky jsou loţiska černého uhlí rozloţena do sedmi pánví. 

Nejvýznamnější je Ostravská, dalšími jsou Vnitrosudetská (Ţacléřko-vatoňovicko), 

Podkrkonošská, Středočeská (Kladensko-rakovnicko), Mělnická (Mšenská pánev), Plzeňsko-

radnická a také Boskovická brána (Rosicko-oslavansko). 

Stáří těchto loţisek pochází z období karbonu. Zatímco v minulosti byla těţena jak 

povrchově, tak hlubinně, v současné době uţ probíhá výhradně hlubinně. Pokud bychom se 

podívali do historie, setkali bychom se s těţbou, která probíhala v hloubkách pohybujících se 

okolo jednoho kilometru. Nejhlubší důl ve Zbýšově dosahoval hloubky 1 550 metrů. 
11

 

Téměř všechny černouhelné pánve v České republice mají své zásoby jiţ vytěţeny, 

případně uhlí není tolik kvalitní. V ostatních případech je pak sloţitě těţitelné. Příkladem je 

pánev Středočeská, kde byla těţba přerušena v roce 2002. Stále se zde sice nacházely zásoby 

černého uhlí, tato loţiska ale leţela ve sloţitých hydrogeologických podmínkách v hloubce 

1,3 kilometru. Výrazné zásoby černého uhlí se nachází také v Mělnické pánvi, kvůli střetu 

zájmů zde ale těţba nemůţe probíhat. Tato oblast je totiţ významnou zdrojovou oblastí pitné 

vody pro Prahu. Naopak téměř vytěţené zásoby černého uhlí jsou jiţ v oblastech 

Vnitrosudetské, Plzeňské či Boskovické pánve. 
12

 

Nejvýznamnější černouhelnou pánví v České republice je pánev Ostravská. Ta je 

součástí Hornoslezské černouhelné pánve a rozkládá se na ploše přes 7 tisíc km
2
. Z rozlohy 

Hornoslezské pánve se jedna pětina plochy uhlonosného karbonu nachází na našem území, 

zbytek se rozkládá v Polsku. Dosud byla Hornoslezská pánev vytěţena přibliţně z jedné 

třetiny, především v místech, která se nachází v dobyvatelných hloubkách.  

 

                                                           
10

 BLAŢKOVÁ, M. Geologie a ţivotní prostředí. 1996. 112 – 113. str. 
11

 SMOLOVÁ, I. Těţba nerostných surovin na území ČR a její geografické aspekty. 2008. 21. str. 
12

 Tamtéţ, 22. str. 
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Obr. 2.2: Hornoslezská pánev 

 

Zdroj: www.hornictvi.info, 2013 

V ostravsko-karvinském revíru je evidováno přes 400 uhelných slojí, jejich 

samostatných lávek a slojek. 86 z nich spadá pod ostravské souvrství, 55 pod karvinské.
13

 

2.4 Těžba černého uhlí v České republice 

Rozmístění nerostného bohatství je v České republice nerovnoměrné. Zatímco 

v oblasti Českého masivu se vyskytují významná loţiska hnědého uhlí či uranu, v oblasti 

Karpat je zastoupení nerostných surovin poměrně nízké. Loţiska nerostných surovin se zde 

soustředí především do moravských úvalů a pánví. Důleţitá jsou zdejší loţiska ropy, zemního 

plynu a především černého uhlí.
14

 

2.4.1 Vývoj těžby 

Nejstarší objevená uhelná loţiska černého uhlí byla na Ţacléřsko–svatoňovicku  

a Kladensku. S úbytkem lesních porostů a poklesem paliv v průmyslu rostl tlak na těţbu 

černého uhlí, který v 19. století sílil se začátkem průmyslové revoluce a industrializace 

českých zemí. Především s rostoucí spotřebou uhlí v Praze a celých středních Čechách nastal 

na začátku 19. století výrazný rozvoj těţby černého uhlí na Kladensku. Kladenská pánev se 

                                                           
13

 BLAŢKOVÁ, M. Geologie a ţivotní prostředí. 1996. 22 – 23. str.  
14

 SMOLOVÁ, I. Těţba nerostných surovin na území ČR a její geografické aspekty. 2008. 36. str. 
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tak stala v Čechách nejdůleţitějším uhelným revírem, ve kterém těţba představovala třetinu 

celkové těţby uhlí na našem území.  

Uhelné hornictví se rozvíjelo i v dalších oblastech. Na přelomu 19. a 20. století 

dosahoval velkého významu západočeský uhelný revír. Zdejší těţené uhlí bylo vyuţíváno 

také pro Škodovy závody v Plzni. Jedna z nejmenších černouhelných pánví, Rosicko-

oslavanská, měla velký podíl na rozvoji průmyslu v Brně a ve Vídni. Velkého významu 

dosahovala Ostravská pánev.  Rozvoj hospodářství znamenal stále větší poţadavky na těţbu 

uhlí, které se stalo hlavní základní energetickou surovinou. Do míst, kde probíhala těţba, byla 

směřována významná a energeticky náročná průmyslová odvětví. 
15

 

V roce 1900 objem vytěţeného černého uhlí v Ostravsko–karvinském revíru poprvé 

překročil objem vytěţeného černého uhlí v ostatních činných černouhelných revírech. Vývoj 

těţby výrazně ovlivnila druhá světová válka, během které došlo ke konfiskaci dolů 

zahraničních společností s americkým, francouzským a anglickým kapitálem. V důsledku 

toho tento majetek převzaly německé důlní společnosti, které začaly doly slučovat do větších 

celků. Poválečné období bylo ovlivněno poválečným uspořádáním a začleněním 

Československa pod vliv Sovětského svazu a také znárodněním všech podniků báňského 

průmyslu dekretem prezidenta republiky. 
16

 

Rozvoj v těţebním průmyslu pokračoval, přinesl ale také nešetrný postoj k ţivotnímu 

prostředí. Alespoň k částečnému útlumu těţby došlo aţ ve 2. polovině osmdesátých let, coţ 

souviselo s klesajícími cenami surovin na světových trzích. Těţba uhlí však byla více 

omezena aţ po roce 1989.
17

 

V roce 1990 byl usnesením vlády ČSFR ve třech revírech schválen útlumový program 

černého uhlí na následné dva roky. První usnesení bylo vydáno v červnu
18

, druhé 

v listopadu
19

. Podobná nařízení pokračovala i v následujících letech. Většina ztrátových dolů 

zavřena a stát začal se zahlazováním následků hornické činnosti. Toto období bylo také 

spojeno se vstupem České republiky do Evropské unie. Vláda České republiky v roce 2003 

                                                           
15

 SMOLOVÁ, I. Těţba nerostných surovin na území ČR a její geografické aspekty. 2008. 36-37. str. 
16

 Tamtéţ, 38 - 39 str.   
17

 Tamtéţ, 57 a 92. str. 
18

 Usnesení vlády ČSFR č. 397/1900 ze dne 11.6.1990 o útlumovém programu těţby černého energetického uhlí 

na období let 1990 aţ 1992 ve státních podnicích Východočeské uhelné doly Malé Svatoňovice, Západočeské 

uhelné doly Zbůch a Rosické doly Zbýšov u Brna. 
19

 Usnesení vlády ČSFR č. 827/1990 ze dne 22.11.1990 o strukturálních změnách a útlumovém programu 

v uhelném hornictví pro období 1990-1992. 
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přijala usnesení, které se týkalo spoluúčasti státu během dokončení restrukturalizace 

v uhelném průmyslu.
20

 

2.5 Těžba uhlí v Moravskoslezském kraji 

O těţbě černého uhlí v Moravskoslezském kraji hovoříme v souvislosti s územím 

okolo Ostravy, Karviné, Frýdku-Místku a Frenštátu pod Radhoštěm. Tyto oblasti jsou 

součástí Ostravsko-karvinské pánve. 
21

 

Nejvýznamnější černouhelná pánev na území České republiky je Ostravsko-karvinský 

revír (dále jen OKR). Ten svou pozici získal jiţ v dávné historii a v současné době je jediným 

černouhelným těţeným loţiskem u nás. OKR získal velký hospodářský význam uţ v dobách 

Rakouska-uherska, kdy se od něj odvíjel veškerý metalurgický průmysl, také koksochemie  

a energetika. Podnět k tomu, aby byl v oblasti proveden geologický průzkum, který směřoval 

k objevení uhelných slojí, dala uţ císařovna Marie Terezie. To v roce 1766 vedlo ke zřízení 

opavské Mincovní a horní reprezentace, která pečovala o růst hornictví ve Slezsku.
22

 

2.5.1 Vymezení oblasti 

Z hlediska geologického je území moravskoslezského svrchního karbonu vymezeno 

jako součást Hornoslezské černouhelné pánve, která se dále člení na oblast ostravsko-

karvinskou a podbeskydskou. Ostravsko-karvinskou oblast lze ještě dále vymezit na část 

ostravskou s vymezením pro orlovskou strukturu a dílčími petřvaldskými a ostravskými 

pánvemi a část karvinskou, která leţí východně od orlovské struktury aţ po území dotýkající 

se státní hranice s Polskem. Dále lze vyčlenit také jednotlivé části podbeskydské pánve, jejíţ 

podoblasti jsou příborská, těšínská, mořkovská, frenštátská a jablunkovská. 

Česká část hornoslezské pánve je na západě v severojiţním směru ohraničena hranicí 

vedenou od Ostravy, Brušperku, Příboru a Kopřivnice. Na jihu hranici tvoří systém 

podbeskydských zlomů. 

Historické členění spojuje pojem OKR s územím, které bývá označováno jako 

ostravská průmyslová oblast. Zde je za důleţitý milník povaţován vznik Vítkovických 

ţelezáren (1828), stavba Severní dráhy Ferdinandovy, která byla pro Ostravsko zprovozněna 

v roce 1848, a dolování uhlí v obou částech tohoto revíru.  

                                                           
20

 SMOLOVÁ, I. Těţba nerostných surovin na území ČR a její geografické aspekty. 2008. 57. str. 
21

 KOLEKTIV autorů. Uhelné hornictví v Ostravsko – Karvinském revíru. 2003. 7. Str. 
22

 Tamtéţ, 8. str.  
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Z geografického pohledu je OKR oblastí, která je urbanizačně silně koncentrována. 

Náleţí k ní specifické přírodní i společenské znaky na hustě zalidněném a silně 

urbanizovaném území, které se nachází mezi toky Odry a Olše.  

Jako vysoce průmyslově rozvinutou oblast se specifickými sídelními poměry  

a zároveň velmi širokou technickou infrastrukturou charakterizuje OKR sociálně-ekonomická 

geografie. 
23

 

Centrálním jádrem aglomerace je Ostrava, která díky hornictví vţdy udrţovala 

celostátně důleţité funkce. Ostrava společně s Karvinou tvoří hospodářská jádra ostravské 

oblasti. Společně s Frýdkem-Místkem je můţeme povaţovat za „uţší― Ostravsko. Mezi „širší― 

oblasti spadají okresy Nový Jičín a Opava. 
24

 

Z hlediska geologického poznání se úplně první ověřená zpráva, která se týkala nálezu 

uhlí v OKR, datuje k roku 1763. První mapová zmínka pochází však aţ z roku 1768. Od doby, 

kdy bylo uhlí nalezeno, aţ do 40. let 19. století probíhala těţba v oblastech Petřkovic, Polské, 

dnes Slezské, Ostravy, a Karviné.  

Na začátku hornické činnosti patřila tehdejší ves Polská Ostrava k polsko-ostravskému 

panství, které bylo v drţení šlechtického rodu Wilczků. Moravská Ostrava coby městečko 

náleţelo hukvaldskému panství. Obě Ostravy od sebe oddělovala řeka Ostravice, která tvořila 

hranici mezi Moravou a Slezskem.
25

 

Ve druhé polovině 19. století došlo v oblasti Hornoslezské pánve k soustavnějším 

geologickým výzkumům. Z této doby pochází také řada mapových výstupů. Následně došlo  

i k vyhloubení nových dolů, přičemţ v těch stávajících docházelo k prohlubování a k zahájení 

další těţby. Během důlních prací se došlo i k důleţitému zjištění. A sice, ţe sloje na 

Karvinsku nejsou součástí samostatné karvinské pánve, ale součástí uhlonosného karbonu 

OKR. 
26

 

2.5.2 Vývoj těžby 

Oproti jiným revírům na našem území bylo v OKR dolování zahájeno aţ později. Vliv 

na to měla jednak hospodářsky poměrně zaostalá krajina, tak i velká zásoba dřeva v lesích. Aţ 

v polovině 18. století se začal projevovat nedostatek tvrdého dřeva, které slouţilo k výrobě 

                                                           
23

 KOLEKTIV autorů. Uhelné hornictví v Ostravsko – Karvinském revíru. 2003. 9. str.  
24

 Tamtéţ, 10-11. str. 
25

 KLÁT, J., SLÍVA, K. Kronika počátku hornictví v Ostravě 1750 – 1830. 2011. 10. str.  
26

 KOLEKTIV autorů. Uhelné hornictví v Ostravsko – Karvinském revíru. 2003. 14. str. 
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hutnického dřevěného uhlí. Svou roli hrály také tradice, technologie topení a strach z nového 

paliva. Na začátku těţby tak uhlí nacházelo odbyt pouze v bezprostřední blízkosti dolů nebo 

jen ve výjimečných podmínkách také v dalších regionech.  

Ze začátku těţbě uhlí neprospívalo ani to, ţe loţiska uhlí spadala pod majetek 

vrchností. Prakticky nikdo tak nemohl dolovat bez jejich povolení. Změna nastala aţ v roce 

1854, kdy byl v Opavě zřízen státem spravovaný horní komisariát, který disponoval soudní 

pravomocí. Avšak kvůli vysokým nákladům projevilo o těţbu uhlí zájem jen několik jedinců, 

kteří šli za nejasnou nadějí na zisk z nového paliva, nebo je motivovalo povýšení u těch, kteří 

pátrali po uhlí. 

První nálezy uhlí v Moravskoslezském kraji byly údajně uskutečněny v polovině 18. 

století na Kamenci a později v údolí zvaném Burňa, které je dnes známé jako Trojické údolí. 

Tyto nálezy tak poté vedly k zahájení těţby. První těţební krátkodobý provoz započal v roce 

1785, se soustavným se začalo o dva roky později. Tato těţba byla v reţii uhlobarona  

a vlastníka panství hraběte Franze Josefa Wilczka.
27

 První nález, který je ověřený a také 

lokalizovaný, pochází z Polské Ostravy, kde bylo uhlí nalezeno v roce 1763. 
28

 

Za účelem prosazení uhlí namísto dřeva z důvodu ochrany lesů byl dvorskou komorou 

13. dubna 1767 vydán příkaz k zahájení vyhledávací činnosti uhlí a rudy na Těšínsku  

a Bílsku, tedy dnešní oblasti Polska. V červnu téhoţ roku byli do oblasti vysláni čtyři horníci, 

kteří v Polské Ostravě procházeli lesy. Hned druhý den našli v Adámkově údolí kamenné 

uhlí. Z tohoto místa tak bylo na zkoušku vytěţeno 0,6 tun uhlí, které vyzkoušeli místní kováři. 

A zkoušky dopadly úspěšně. V zimě sice byla těţba zastavena, od května ale byla opět 

obnovena a i nadále probíhala úspěšně. Za touto těţbou stal především Johann Jacob Lutz, 

který byl jmenován mincovním a hornickým reprezentantem pro Slezsko. 

Postupně se s pokusnou těţbou začalo na Karvinsku a na Hlučínsku. Uhlí se prý cenou 

dostalo dokonce pod cenu dřeva a stávalo se významným palivem zejména pro kováře  

a zámečníky. Dále se uhlí mělo pouţívat také v pivovarech, cihelnách, vápenkách i dalších 

průmyslových podnicích. 
29

 

Na začátku 80. let se začalo kutat také na Novojíčínsku, Frýdecku, v okolí Příbora  

či Kopřivnice, jenţe zdejší uhlí bylo zvětralé a nemělo příliš dobrou kvalitu. S příchodem 

                                                           
27

KLÁT, J., SLÍVA, K. Kronika počátku hornictví v Ostravě 1750 – 1830. 2011. 11. str.  
28

KOLEKTIV autorů. Uhelné hornictví v Ostravsko – Karvinském revíru. 2003. 32. str. 
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nového století se velmi rychle začaly rozvíjet doly hrabě Franze Josefa Wilczka v Polské 

Ostravě, jehoţ doly byly největší na Moravě a ve Slezsku.
30

 

Hr. Wilczek převzal v roce 1787 báňská práva a důlní aktiva od tehdejšího 

ostravského uhlobarona a těţaře Martina Kuhlenze. Na tehdejším území Ostravy byl Wilczek 

aţ do roku 1829 jediným těţařem. Hodně rychle rostl také důlní majetek hr. Larisch-

Mönnicha v Karviné.
31

 

První známý hlubinný důl v OKR byl zaloţen na petřkovickém návrší Landek pod 

názvem Ţentourový důl, který byl vystaven v letech 1810-1820. Ten představoval kombinaci 

hlubinného a štolového dolování, jehoţ hloubka představovala asi 120 metrů. V těsném 

sousedství byl následně zaloţen později významný hlubinný důl Anselm, který je dnes 

základem Hornického muzea v Landek Parku. V karvinské části OKR byly první hlubinné 

doly zaloţeny v polovině 19. století.
32

 

Velký rozmach zaznamenal OKR společně se zaloţením Vítkovických ţelezáren, v té 

době Rudolfovy huti, které se rychle začaly rozvíjet. Došlo k více neţ dvojnásobnému nárůstu 

roční uhelné těţby, v průběhu dalších deseti let na další čtyřnásobek. V tomto období došlo 

také k uzavření důleţité dohody mezi Vítkovickými ţelezárnami a hr. Wilczkem.
33

 

V roce 1843 se výrazně k Ostravsku přiblíţila Severní dráha Ferdinandova, s jejíţ 

výstavbou se začalo o sedm let dříve směrem z Vídně, kterou měla spojit s Krakovem. Jejím 

iniciátorem a finančníkem byli Rothschildové. Právě baron Salomon Mayer Rothschild se 

tohoto roku stal jediným majitelem Vítkovických ţelezáren a začal tak s ještě výraznějším 

hledáním loţisek uhlí. Rothschild zároveň koupil téměř všechny důleţité doly v okolí 

Ostravy.  

Severní dráha Ferdinandova o čtyři roky později dospěla do Moravské Ostravy, 

následně byla propojena na zahraniční síť do Vratislavi a v roce 1871 konečně i na  

Košicko-bohumínskou dráhu. Ostravskému uhlí se tak otevřely nové moţnosti a také levnější 

odbyt směrem na jih. Hledání a těţba uhlí však nebylo na Ostravsku snadné. Bylo obtíţné 

                                                           
30

 KOLEKTIV autorů. Uhelné hornictví v Ostravsko – Karvinském revíru. 2003. 34. str. 
31

 KLÁT, J., SLÍVA, K. Kronika počátku hornictví v Ostravě 1750 – 1830. 2011. 45-52. str.  
32

 MATĚJ, M. A KOL. Kulturní památky Ostravsko – Karvinského revíru. 2009.  16-17. str. 
33
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najít uhlí, které by bylo kvalitní a rentabilitně těţitelné. Malé doly byly proto zavírány nebo 

spojovány v doly velké a výkonné. 
34

 

Zvětšení důlních polí a větší vyuţití výkonu těţních parních strojů a dalších zařízení 

umoţnilo zavedení koní do důlní dopravy. To zároveň vedlo ke koncentraci těţby a útlumu 

nebo úplnému zastavení těţby na existujících malých dolech.
35

 

Tím, ţe se těţba prohlubovala do větších hloubek, byla prozkoumána nová území. 

Jednalo se zejména o oblasti Jaklovce, celé Polské Ostravy, Landeku, Petřkovic, Koblova, 

Hrušova, Přívozu, Moravské Ostravy, Petřvaldu, Doubravy, Poruby, Karviné i Orlové. Došlo 

také k výraznému růstu počtu dělnictva a prohlubování hloubek dolů, zvláště pak na 

Ostravsku.
36

 

V období první světové války bylo úsilí o těţbu uhlí obrovské. Jelikoţ brzy klesly 

dodávky z Německa, výrazně vzrostla důleţitost těţby u nás, která před rokem 1914 dosáhla 

v OKR svého maxima. Těţba uhlí v průběhu války ale válečnému hospodaření zejména vinou 

nedostatku pracovních sil nestačila. Na konci války se ostravsko-karvinské doly ocitly 

v dezolátním stavu a jen špatně připravené na budoucí vývoj.
37

 

Se vznikem Československé republiky prošlo řadou změn i hornictví. Těţba uhlí 

v oblasti postupně navázala na klíčové trendy svého růstu ještě z dob monarchie, které však 

dovedlo k novým rozměrům a ještě vyšším kvalitám. Těţba se tak dostala na dosud 

nejrozvinutější stupeň. Zatímco v období Světové hospodářské krize došlo k výraznému 

útlumu i v hornictví, v roce 1937 byla uhelná produkce v OKR na absolutním vrcholu.
38

 

Po podpisu mnichovské dohody se OKR rozdělil na tři oblasti. Doly v Petřkovicích  

a na Hlučínsku připadly Německé říši, těšínská část OKR byla připojena k Polsku a zbytek 

zůstal součástí Protektorátu Čechy a Morava. Do jednotlivých oblastí se přesunuli nacističtí 

bánští experti, kteří připravili plány na modernizaci dolů. Velká část z nich ale byla 

uskutečněna jen částečně nebo nebyla uskutečněna vůbec.
39

  

Důleţitost těţby ale rostla a tak v letech 1943-1944 mnoţství vytěţeného uhlí  

o mnoho převýšilo dosaţené výsledky z meziválečného období. V období po válce byla 
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 KOLEKTIV autorů. Uhelné hornictví v Ostravsko – Karvinském revíru. 2003. 35-38. str. 
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 MATĚJ, M. A KOL. Kulturní památky Ostravsko – Karvinského revíru. 2009. 21. str. 
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 Tamtéţ, 81-85. str.  
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situace OKR mimořádně sloţitá. Provoz dolů byl ochromen řadou věcných škod. Jako první 

tedy nastala etapa obnovy revíru, která se vymezuje letopočty 1945 – 1948. Jejím cílem bylo 

dostat výrobně technickou základnu na předválečnou úroveň. Také těţba vyţadovala 

minimálně takovou intenzitu, která panovala před válkou.
40

 

Německá okupace však v revíru zanechala zničená a opotřebovaná důlní zařízení  

a zároveň nízký stav pracovních sil, který byl způsobem faktem, ţe většina havířů byla 

nucena odejít. V důsledku toho došlo také k útlumu těţby.
41

 

Další etapa nastala v roce 1949 a byla charakterizována jako etapa kapacitního rozvoje 

revíru. Ta byla spojena s extenzivním rozvojem průmyslové výroby, která se zrodila po 

únorovém politickém převratu v roce 1948. Došlo k velkému růstu spotřeby paliv a energie, 

ve kterém OKR zaujímal významné postavení. Byla také zahájena výstavba nových dolů.
42

 

Třetí etapa začala v roce 1961 a ukončena byla aţ po listopadové revoluci 1989. 

Nastoupila tzv. normalizace, která s sebou přinesla maximalizaci těţby, revír se tedy 

kapacitně i ekonomicky vyčerpával, objevovala se i problémy spojené s dobýváním slojí  

a odbytem uhlí. 
43

 

Změny v listopadu 1989 umoţnily v dalším roce připravit novou politickou reformu. 

Ceny paliv však byly i nadále regulovány, coţ vedlo ke zhoršování ekonomiky dolů. Byla 

tedy nutná transformace revíru. Jako první došlo k rychlému útlumu ostravských dolů. Začalo 

docházet k intenzivnímu sniţování pracovních sil, které bylo usnadněno odchodem tisíců 

horníků kvůli zdravotním problémům. Odešli však i kvalifikovaní pracovníci, coţ se dotklo  

i perspektivních dolů. 
44

 

První etapa útlumu těţby byla stanovena na období let 1991-1992, druhá probíhala od 

následujícího roku do roku 1996. Během těchto etap došlo k ukončení činnosti například 

v závodech Svinov či Zárubek. Třetí etapa s sebou přinesla termíny likvidací dalších dolů 

v Petřvaldě, Paskově či Darkově. Útlum těţby pokračoval i v posledních letech 20. století, 

kdy byla mimo jiné zastavena těţba v Horní Suché, v novém tisíciletí byla ukončena těţba 

například v Doubravě. 
45

 

                                                           
40

 KOLEKTIV autorů. Uhelné hornictví v Ostravsko – Karvinském revíru. 2003. 112-120. str. 
41

 KLÁT, J., SLÍVA, K. Kronika počátku hornictví v Ostravě 1750 – 1830. 2011. 23. str. 
42

 KOLEKTIV autorů. Uhelné hornictví v Ostravsko – Karvinském revíru. 2003. 127. str. 
43

 Tamtéţ, 145. str. 
44

 Tamtéţ, 177. str. 
45

 Tamtéţ, 180 – 194. str. 
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Tab. 2.1: Těžba uhlí v OKR v letech 2002 - 2012 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Těžba 

v mil.t 
11,673 11,040 10,502 10,380 13,005 12,455 12,198 10,621 11,193 10,976 10,796 

Zdroj: OKD, Vlastní zpracování 2013
46

 

2.5.3 Budoucnost těžby 

Pro účely diplomové práce mi o budoucnosti těţby poskytl informace tiskový mluvčí 

OKD, pan Vladislav Sobol. Ze získaných informací tak vyplývá následující. 

Dřívější plány počítaly se zahájením postupného útlumu těţby po roce 2015. Aktuální 

strategie OKD naopak počítá s dalším pokračováním těţebních aktivit. Díky masivním 

investicím (přes 27 mld. Kč v letech 2008-2012), které umoţňují těţit bezpečněji, ve větších 

hloubkách a geologicky náročnějších podmínkách, má nyní OKD přístup k dalším zásobám 

uhlí. Firma má zpracován výhled těţby nejméně na příštích 20 let. 

Aktuálně řeší OKD rozšíření těţby Dolu Karviná do nových lokalit v Karviné  

a Orlové. Firma v roce 2012 doručila na Ministerstvo ţivotního prostředí ČR v rámci 

zjišťovacího řízení tzv. oznámení záměru o pokračování hornické činnosti Dolu Karviná, 

závodu ČSA, do roku 2035. Plánovaná těţba by ovlivnila ţivot obyvatel především 

v lokalitách Orlová-Výhoda a Staré Město u Karviné a také v okrajových částech Doubravy  

a Dětmarovic.  

Případné těţbě musí předcházet zpracování dokumentace k posouzení vlivů hornické 

činnosti na ţivotní prostředí (tzv. proces EIA), kterou nyní OKD zpracovává, a vydání 

souhlasného stanoviska MŢP ČR k záměru hornické činnosti.  

Podle zjišťovacího řízení studie EIA však s plánem OKD nesouhlasí Orlová  

a Doubrava. Předloţený záměr dobývání je totiţ v rozporu územními plány. S navrţenou 

těţbou nesouhlasí ani Dětmarovice. Na původní verzi nepřistoupila kvůli výraznému narušení 

krajiny a narušené připravované koncepce rozvoje měst ani Karviná.
47

 Nesouhlasná 

prohlášení jsou zobrazena v příloze 8.. 

                                                           
46 *pozn.: do roku 2005 jsou údaje bez těţby Dolu ČSM, dále uţ včetně ČSM 
47

 INFORMAČNÍ SYSTÉMY EIA. Záměry na území ČR: Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu 

Karviná na závodě ČSA v období 2015 – 2035. 2012 [online]. 2012 [cit. únor 2012]. Dostupné na: 

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP377 
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Dalším krokem je vyřešení střetů zájmů dle §33 tzv. Horního zákona. V praxi to 

znamená, ţe společnost OKD musí uzavřít dohody se všemi majiteli domů a pozemků 

v lokalitách ovlivněných těţbou. Teprve pak je moţné podat na příslušný obvodní báňský 

úřad ţádost o povolení hornické činnosti. 

Další oblastí, kam by se těţba mohla případně přesunout, je Frenštátsko, kde OKD 

udrţuje jeden ze svých dolů v tzv. konzervačním reţimu. Nyní společnost připravuje 

důkladný průzkum frenštátského loţiska, dřívější průzkumy staré desítky let jsou totiţ 

k dalšímu rozhodování nedostatečné. O případné těţbě Dolu Frenštát se tedy můţe začít 

diskutovat aţ po realizaci průzkumu. 

Ředitel Ján Fabián se v říjnu loňského roku nicméně vyjádřil takto: „Karviná-Staré 

Město a Orlová-Výhoda se dotýkají právě dolů Karviná, kde jde o asi 30 milionů tun velmi 

kvalitního koksovatelného uhlí. Znamenalo by to rozšíření existující infrastruktury jen 

v podzemí. Samozřejmě se ale díváme i na oblasti, jako je Frenštát, kde je to běh na delší trať 

ovlivněný i politickými rozhodnutími. A díváme se i na všechny zásoby našich šachet v oblasti 

Paskova, dolu ČSM a na Darkově.“ 
48

 

Při rozhodování o pokračování činnosti OKD v regionu bude nutné přihlédnout nejen 

k vlivu těţby uhlí na ţivotní prostředí, ale také ke komplexnímu dopadu těţařských aktivit na 

region.  

Těţaři se snaţí své budoucí aktivity komunikovat mnohem aktivněji neţ v minulosti. 

Kromě jednání s městy a setkávání s obyvateli jednotlivých oblastí zároveň vytvořili 

k aktuálním těţebním i sociálním projektům samostatné internetové stránky.
49

 

2.6 Společnost OKD 

Společnost OKD, a.s. je v současné době jediným producentem černého uhlí v České 

republice. Ročně vytěţí okolo 11 milionů tun černého uhlí. OKD má v činnosti čtyři doly, 

pátý je v konzervačním reţimu. 

                                                           
48

ČESKÝ ROZHLAS. Uhelná společnost OKD plánuje rozšíření těžby v Karviné a Orlové [online]. 2012 [cit. 

únor 2013]. Dostupné na: http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaciekonomika/_zprava/uhelna-spolecnost-okd-

planuje-rozsireni-tezby-v-karvine-a-orlove--1120682 
49

www.karvina-staremesto.cz, www.orlova-vyhoda.cz, www.dulfrenstat.cz, www.nadaceokd.cz, 

www.sidlistezije.cz, www.tvpantuska.cz 

http://www.karvina-staremesto.cz/
http://www.orlova-vyhoda.cz/
http://www.dulfrenstat.cz/
http://www.nadaceokd.cz/
http://www.sidlistezije.cz/
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Vyhláškou ze dne 7. 3. 1946 byl zřízen podnik Ostravsko-karvinské kamenouhelné 

doly, národní podnik, který sídlil v Moravské Ostravě. Organizace i její názvy byly v průběhu 

let postupně měněny. 
50

  

Po roce 1990 společnost zahájila proces restrukturalizace, během které byly důlní  

i povrchové činnosti sloučeny do větších organizačních celků. Zároveň byly vytvořeny vnitřní 

organizační jednotky a dceřiné společnosti OKD. S restrukturalizací došlo k rychlému útlumu 

ostravských dolů, sniţování stavů pracovníků a postupné privatizaci. V roce 1998  

se majoritním vlastníkem stala společnost KARBON INVEST, a.s. 

V roce 2005 představenstvo OKD schválilo rozdělení společnosti, při kterém hlavní 

(těţební) činnost přešla na nástupnickou společnost OKD, a.s. Činnosti, které přímo 

nesouvisely se základní těţební činností, se vyčlenily do dalších společností. V dalších letech 

byla těţba černého uhlí v České republice a Polsku soustředěna do společnosti New World 

Resources (NWR). Ta je stoprocentním vlastníkem společnosti OKD, a.s. 
51

 

Sídlo společnosti je v Moravské Ostravě, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30. 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě a v jejím 

čele je Dr. Ing. Jan Fabián.
52

 

Společnost OKD přímo zaměstnává kolem 13 tisíc lidí, na její produkci jsou zároveň 

navázány další desetitisíce pracovních míst u odběratelů (ArcelorMittal Ostrava, Dalkia ČR, 

OKK Koksovny, ČEZ) i dodavatelů (FITE, česká pobočka Sandviku, AWT, Dalkia ČR, firmy 

zajišťující ostrahu, stravování, úklidové sluţby, praní prádla a stovky dalších menších 

společností). OKD je zároveň významným sociálním partnerem regionu, ve kterém 

spolufinancuje desítky zařízení pro děti, seniory a hendikepované nebo vzdělávací instituce  

a aktivity směřující ke zlepšení ţivotního prostředí). Na tyto projekty kaţdoročně vynakládá 

prostřednictvím své firemní nadace v průměru 40-50 milionů korun. 

2.7 Činné doly v Moravskoslezském kraji 

Jedinými činnými doly v Moravskoslezském kraji, a tedy i České republice, jsou: Důl 

Karviná, Důl ČSM, Důl Darkov a Důl Paskov. Důl Frenštát je v konzervačním reţimu, který 

loţiska uhlí chrání před znehodnocením. 

                                                           
50

 KOLEKTIV autorů. Uhelné hornictví v Ostravsko – Karvinském revíru. 2003. 179-296. str.  
51

 SPOLEČNOST OKD. Stručná historie OKD [online]. 2013 [cit. březen 2013]. Dostupné na: 

http://www.okd.cz/cs/o-nas/strucna-historie-okd/okd-po-roce-1990 
52

 SPOLEČNOST OKD. Kontakt [online]. 2013 [cit. březen 2013]. Dostupné na: http://www.okd.cz/cs/kontakt 
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Důl Karviná 

Důl Karviná vznikl 1. 4. 2008 sloučením původního Dolu ČSA a Dolu Lazy. Pod jeho 

organizační strukturu spadají dvě lokality – ČSA (viz příloha 5) a Lazy (viz příloha 6). 

Lokalita ČSA se nachází ve dvou dobývacích prostorech. Těmi jsou Karviná Doly I a 

Doubrava u Orlové.  

Historie dolu Karviná spadá k počátkům dolování na Karvinsku, uhlí zde bylo 

nalezeno uţ v 18. století. Důl dlouho vlastnil rod Larisch-Mönnich, kterému patřily aţ do roku 

1945. O šest let později, uţ po vyvlastnění, zde byla provedena rozsáhlá rekonstrukce.  

Dlouhou historii má i dolování v oblasti Doubrava, kde se uhlí začalo hledat v roce 

1822. O třináct let později začala důlní činnost také v Lazech, ke kterým později náleţely také 

doly Dukla a František.
53

 

Důl ČSM 

Důl ČSM, který se nachází ve východní části karvinské pánve, je organizačně členěn 

na dvě lokality – Sever a Jih. Dobývací prostor Dolu ČSM se rozprostírá v katastrech obcí 

Stonava, Karviná, Albrechtice u Českého Těšína a Chotěbuz. Ţivotnost dolu se předpokládá 

minimálně do roku 2028. 

Historie dolu začala aţ po druhé světové válce, po které průzkumné vrty ve Stonavě 

potvrdily existenci kompletního karbonského souvrství. Těţba zde byla zahájena v roce 

1968.
54

 

Důl Darkov 

Důl Darkov (viz příloha 7), který má vlastní moderní úpravnu, je v České republice 

v současné době druhý největší hlubinný těţební komplex. Důl Darkov se skládá ze tří 

samostatných dobývacích prostorů. Těmi jsou Darkov, Karviná, Doly II a Stonava. 

Oproti Dolu ČSM spadá historie tohoto dolu aţ do poloviny 19. století. V té době 

vzniklo několik nových dolů, které byly později sloučeny pod jeden společný. 
55

 

 

                                                           
53

 SPOLEČNOST OKD. Důl Karviná [online]. 2013 [cit. březen 2013]. Dostupné na: www.okd.cz/cs/o-nas/kde-

pusobi-okd/dul-karvina 
54

 SPOLEČNOST OKD. Důl ČSM [online]. 2013 [cit. březen 2013]. Dostupné na: www.okd.cz/cs/o-nas/kde-

pusobi-okd/dul-csm 
55

 SPOLEČNOST OKD. Důl Darkov [online]. 2013 [cit. březen 2013]. Dostupné na: www.okd.cz/cs/o-nas/kde-

pusobi-okd/dul-darkov 
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Důl Paskov 

Důl Paskov, který je jediným činným dolem v ostravské části revíru, se nachází asi  

20 kilometrů jiţně od Ostravy. Tvoří jej lokality Staříč a Chlebovice. Do jeho organizační 

struktury spadá také Důl Frenštát, jenţ je udrţován v konzervačním reţimu. 

Historie Dolu Paskov není tolik dlouhá, vztahuje se k období industrializace 

komunistického Československa. Důl vznikl spojením závodů Paskov a Staříč, které byly 

sloučeny v roce 1994. Samotný důl v Paskově je jiţ uzavřený, pokud tedy v rámci OKD 

mluvíme o Dolu Paskov, máme na mysli závod ve Staříči, kde se dodnes uhlí těţí.
56

 

Důl Frenštát  

Důl Frenštát se nachází v konverzačním reţimu. Tento důl, ve kterém se nachází pět 

slojí vhodných pro vyuţití, se skládá ze dvou loţisek. Těmi jsou Frenštát-západ a Frenštát-

východ. 

Jedná se o jediné významné loţisko s dobyvatelnými slojemi karvinského souvrství, 

které se nachází mimo Karvinsko. Je zde však i souvrství ostravské. 
57

 

Tab. 2.2: Nejhlubší místa činných dolů 

Název dolu Největší hloubka (v metrech) 

Důl Karviná 
Výdušná jáma

58
 Doubrava III v lokalitě ČSA 

(1176 m) 

Důl ČSM Vtaţná jáma
59

 ČSM-jih (1103 m) 

Důl Darkov Výdušná jáma Mír 4 (1011 m) 

Důl Paskov Vtaţná jáma lokality Staříč (1155 m) 

Zdroj: www.okd.cz, Vlastní zpracování 2013 

 

 

                                                           
56

 SPOLEČNOST OKD. Důl Paskov [online]. 2013 [cit. březen 2013]. Dostupné na: www.okd.cz/cs/o-nas/kde-

pusobi-okd/dul-paskov 
57

 SPOLEČNOST OKD. Důl Frenštát [online]. 2013 [cit. březen 2013]. Dostupné na: www.okd.cz/cs/o-nas/kde-

pusobi-okd/dul-frenstat 
58

Výdušná jáma = jáma, kterou odchází opotřebovaný vzduch. 
59

Vztaţná jáma = jáma, kterou se přivádí vzduch do dolu 
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Tab. 2.3: Činné doly v číslech 

Název dolu 
Produkce v roce 

2011 (v mil. tun) 

Zásoby k 1. 1. 2012 

(v mil. tun) 

Rozloha důlního 

pole (v km
2
) 

Důl Karviná 3,973 88,8 32 

Důl ČSM 2,862 44,85 22 

Důl Darkov 3,1 37,425 25,9 

Důl Paskov 1,032 40 24,059 

 Zdroj: www.okd.cz, Vlastní zpracování 2013 

2.8 Hornické památky a tradice 

Historii těţby uhlí připomíná Hornické muzeum OKD a národní přírodní památka 

Landek. Právě zdejší uhelné sloje daly základ pozdějšímu ostravskému hornictví. 

Hornické technické muzeum Landek funguje jako skanzen a svým návštěvníkům 

nabízí expozice základních důlních profesí, důlních svítidel a osídlení Landeku. Je zde také 

zrekonstruováno sídliště lovců mamutů, kteří černé uhlí pouţívali první na světě jako palivo. 

Další významnou hornickou památkou je bývalý Důl Michal, který slouţí k prohlídce. 

Návštěvníci ho najdou ve stavu, jakoby se zde ještě včera pracovalo. Z pohledu hornictví je 

v Moravskoslezském kraji důleţitý také hornický skanzen v Paskově, který slouţí jako 

ukázková či cvičná štola a umělý důl. 
60

 

Dynamický rozvoj OKR ve 2. polovině 19. století vyvolal velký příliv nových 

pracovních sil. Horníci se tak postupem času stali nejpočetnější sloţkou hospodářsky činného 

obyvatelstva Ostravska. Nové rodiny se zde usadily a začaly vytvářet společenský ţivot, na 

kterém se samy výrazně podílely. Hlavním místem společenského ţivota byla hospoda, lidé se 

ale sdruţovali také na stavovských slavnostech či v kulturních, spolkových a sportovních 

organizacích.  

Pestrý byl také spolkový ţivot. Významnou událost představovaly a stále představují 

hornické slavnosti. Více neţ 200 let dlouhou tradici mají také písně s hornickou tématikou. 

                                                           
60

 VURM, B. Krásy a tajemství České republiky – Moravskoslezský kraj. 2003. 40-41. str.  
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Speciální odkaz si zaslouţí také umění a ostravská hornická literatura, kterou zastupovali 

František Sokol Tůma nebo Petr Bezruč.
61

 

3. Revitalizace poddolovaných území Moravskoslezského kraje  

Počet nedotčených míst ve světě ubývá. Dochází ke stálému zvětšování vlivů lidské 

populace na přírodu a ţivotní prostředí. Pro rozvoj krajin hospodářsky vyspělých států 

s vysokou lidnatostí je typický rozmach industrializace či urbanizace, roste populace, spotřeba 

energie, potravin i průmyslových výrobků. To vše probíhá na úkor přírodních a zkulturněných 

částí krajiny, především pak na úkor lesů a zemědělských pozemků.  

Devastační tendence rostou ve všech sloţkách ţivotního prostředí – atmosféře, 

litosféře, pedosféře, biosféře i hydrosféře. Člověk však zároveň zvětšuje rozlohu oblastí, které 

jsou úrodné, ekologicky hodnotné či rekultivované a které jsou zároveň výsledkem efektivní 

spolupráce mezi lidmi a přírodou.
62

 

Jak uvádí Jan Steiner (2003, s. 89): „Je nemožné a zbytečné vracet krajině ovlivněné 

dlouhodobou hornickou činností původní zemědělsko-lesnický ráz. Naopak je účelně 

promyšlenými opatřeními s využitím spontánních přírodních procesů dotvořit ji v polyfunkční 

krajinu kulturní.“ 
63

 

Postupná stabilizace ţivotního prostředí začíná revitalizací. Tou rozumíme zpětné 

obnovení, oţivení děje nebo procesu systémů ţivotního prostředí. Revitalizací také rozumíme 

oţivení, které odstraňuje nebo zmírňuje negativní přírodní dopady a obnovuje nebo zlepšuje 

ekologickou funkci krajiny. Pokud dochází k oţivení krajiny ovlivněné hornickou činností, 

zdevastované po hlubinné těţbě, hovoříme o rekultivaci. Dále budou zmíněna vybraná 

rekultivovaná území Moravskoslezského kraje, o jejichţ rekultivaci se postarala společnost 

OKD-Rekultivace a.s., která dnes působí pod názvem AWT Rekultivace. 
64
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3.1 Vliv těžby uhlí na životní prostředí 

Vliv hornictví na ţivotní prostředí je v oblastech zasaţených těţbou znatelný, zejména 

z negativního pohledu. Těţba uhlí sice poskytuje teplo, energii či suroviny pro další 

zpracování, to vše ale probíhalo a stále probíhá za cenu výrazného postiţení krajiny. 
65

 

Člověk svou geologickou rušivou, přenosnou a tvořivou činností výrazně ovlivňuje 

horninové prostředí. Při dobývání loţisek, při tvoření cest a podzemních stavbách rozrývá 

zemský povrch nebo nejvyšší části zemské kůry. Vytěţená loţiska a odkopané hmoty na 

zemském povrchu neustále přenáší a ukládá je na nových místech. Vznikají tak nové 

uloţeniny. Tím, ţe člověk zasahuje do přírody a svou činností ji porušuje, výrazně ovlivňuje 

vzhled zemského povrchu. 

Lidská činnost velmi výrazně ovlivňuje také oblasti pod zemským povrchem. Člověk 

při hornických pracích hlubinnými vrty šachtami proniká do velkých hloubek, buduje štoly  

či tunely a hlubinnými vodorovnými či svislými chodbami vede cesty k uhelným slojím. Tím 

ale pod zemským povrchem vznikají další prázdné prostory, které jsou během kratší či delší 

doby vyplňovány (zavalovány) nadloţními horninami. 

Zásahy člověka se projevují také na porušování stability svahů a poklesech půdy 

v poddolovaných oblastech. Ty jsou v přírodě jinak netypickým jevem, v poddolovaných 

oblastech jsou ale výrazné. Tím, ţe nadloţní horniny klesají do vydobytých prostor, vznikají 

na povrchu deprese, ve kterých se půda často trhá v kry. V těch se pak hromadí povrchová 

voda. Území se mění v neúrodnou aţ močálovitou pustinu, která nelze zastavět ani jinak 

zemědělsky vyuţívat. Vznikají takzvané důlní škody. 
66

 

Vlivem raţení tunelů a štol vznikají skládky.  Činností člověka vznikají také 

uloţeniny. Na zemském povrchu jim říkáme naváţky, pod povrchem jsou to zaváţky. Mezi 

naváţky řadíme také haldy – odvaly, které vznikají v blízkosti dolů. 
67

 

Podzemní prostory, ve kterých probíhala dříve těţba, však často bývají pouţívány  

i k jiným účelům. Do podzemí mohou být umísťovány elektrárny, čistírny odpadních vod  

či skládky odpadů. Tento systém skvěle funguje především ve Skandinávii. 
68
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Vlivem uzavření dolů došlo k přerušení větrání jejich důlních šachet. OKR proto tíţil 

problém vystupování důlních plynů na povrch, především metanu. Poměrně častým jevem 

jsou také důlní otřesy, které se svou povahou blíţí zemětřesení. 
69

 

3.2 Rekultivace poddolovaných oblastí 

Vlivem dlouholeté hornické činnosti došlo v Moravskoslezském kraji k rozsáhlé 

devastaci krajiny a ţivotního prostředí. Jak vyplývá z horního zákona, je povinností těţebních 

organizací nahradit škody, které hlubinnou těţbou a úpravou černého uhlí vznikly.  

Rekultivace se do českých slovníků dostala asi před padesáti lety. Jde o proces, který 

souvisí s proměnou krajiny a usiluje o to, aby byly obnoveny její biologické funkce a aby se 

zasaţené území dostalo do takového stavu, kdy je schopno fungovat jako ekosystém.
70

 

Cílem rekultivace je navrácení krajiny pokud moţno k jejímu původnímu vyuţití. 

Zatímco dříve se realizovaly především rozsáhlé zemědělské rekultivace, v posledních letech 

se preferuje les, volná krajinářská zeleň a vodní plochy včetně mokřadů a nejnověji také 

příprava lokalit, které mohou slouţit k rekreačním aktivitám. 
71

 

Zároveň se jedná o nejrychlejší známý způsob, který dokáţe do zdevastované krajiny 

vrátit zpět přírodu a umoţní ji opět vyuţívat lidem. Časová délka rekultivací se liší podle 

stupně poškození krajiny, rozsahu lokality či mnoţství finančních prostředků. Obecně se ale 

jedná o otázku několika let. Kdyţ uţ byly zmíněny finanční moţnosti, je nutné uvést, ţe 

rekultivace jsou v tomto směru nesmírně náročné. Tyto investice se však v dlouhodobém 

horizontu vyplácejí. 
72

 

V souladu s horním zákonem kaţdá těţební organizace vytváří finanční rezervu na 

sanační a rekultivační práce. Její tvorba a čerpání podléhá kontrole Ministerstva ţivotního 

prostředí a následnému schválení příslušným obvodním báňským úřadem. Finanční rezerva, 

která se vytvoří, musí být dostatečná na pokrytí rekultivace území, které vycházejí 

z dlouhodobých plánovaných těţebních záměrů dobývání. 
73
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3.2.1 Realizace rekultivací 

Rekultivační práce se svým charakterem řadí mezi stavební činnosti. Proto neţ 

začnou, musí být známa jasná představa o tom, jakým způsobem bude do budoucna krajina 

vyuţívána. O tom se zpravidla rozhoduje během územního plánování, kterého se účastní obce, 

orgány státní správy i veřejnost. 
74

 

Příslušná dokumentace k rekultivaci se realizuje ve dvou fázích. Do projektování 

spadá studie a generel, na které následuje zadání a projekt, které jsou součástí přípravné  

a prováděcí dokumentace, podle které je zajišťována realizace stavby. 
75

 

Oprávněná projektová organizace nebo fyzická osoba tedy zpracuje zadání, které se 

předloţí příslušnému stavebnímu úřadu. Ten vydá rozhodnutí o vyuţití území, na jehoţ 

základě je zpracován projekt, podle kterého se rekultivační stavba realizuje. Ten pak pro 

získání stavebního povolení předává stavebník ke stavebnímu řízení. Zadání musí obsahovat 

navrhované území rekultivace, tedy rozsah terénních úprav, umístění jednotlivých druhů  

a objektů rekultivace, katastrální mapu s výpisem z evidence nemovitostí, vliv stavby na 

ţivotní prostředí, dotčená ochranná pásma, odhad nákladů a rozsah a uspořádání staveniště. 
76

 

Technologická fáze rekultivací v OKR se zpravidla dělí na tři části. Během první, 

preventivní a optimalizační fáze, se při zpracování územní dokumentace vytváří rekultivační 

záměry, které řeší zahájení a způsob těţby a také způsoby, jak minimalizovat a zahlazovat 

škody. Následující fáze je důlně-technická, která má preventivní charakter. Zároveň se zabývá 

technicky realizovatelnými a ekonomicky únosnými opatřeními, která budou řešit následná 

rekultivační opatření. Následuje část biotechnická, kterou se zahlazují následky hornické 

činnosti. Zároveň se jedná o její závěrečnou fázi. V této fázi dochází k terénním úpravám  

a také biologické rekultivaci.
77

 

Na začátku biotechnické fáze tak dochází k fázi technické, která je spojena s nutným 

odstraněním poškozené zeleně a horními vrstvami půdy. Ta je na své místo vrácena v době, 

kdy bude dokončena modelace krajiny. Nejdůleţitější fáze technické rekultivace spočívá 

v tvarování nového reliéfu krajiny.  Dochází především k tvarování vytěţené důlní hlušiny, 

tedy nezuţitkovaného materiálu, který se po vytěţení ukládá v podobě hald v blízkosti 
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těţebních oblastí. V závěru této fáze rekultivace dochází k rozprostření vrstvy zeminy do těch 

míst, kde v budoucnu díky rekultivaci vzniknou travnaté plochy, lesy a keře. 

Druhá fáze rekultivace, tedy biologická, spočívá právě v zatravnění, ve výsadbě 

stromů a keřů a v následné několikaleté péči o ně. Přirozenému vývoji je zeleň ponechána aţ 

po delším časovém období. Tato fáze se také dá ještě dále rozčlenit na rekultivaci 

zemědělskou, lesnickou či ozelenění. 
78

 

Samotná realizace rekultivací se řídí vnitřními předpisy těţební organizace, které určí 

formu výběrového řízení či počet uchazečů. Poté, co se vyhodnotí výběrové řízení, 

s vybraným uchazečem dojde k uzavření smlouvy o dílo, předá se stanoviště a zahájí se práce. 

Během realizace dochází i ke kontrole odváděné práce, a to formou kontrolních dnů. 

Ukončení rekultivačních projektů je dáno stavebním zákonem
79

 a podmínkami, které jsou 

zahrnuty ve vydaných rozhodnutích. 
80

 

Pro výběr optimálního cíle a způsobu rekultivace je třeba vycházet z několika 

hledisek, přičemţ mezi ty rozhodující patří hlediska ekonomická, územně technická a sociálně 

ekonomická. V rámci těchto hledisek se pak uplatňují investorské, projekční, realizační  

a vnější vztahy řešící sloţky, jejichţ výsledkem by měla být rekultivovaná krajina slouţící 

zvoleným potřebám. 
81

 

3.3 Rekultivace v Moravskoslezském kraji 

S prvními pokusy o ozeleňování odvalů, které se hornickou činností vytvořily, přišli 

samotní havíři. Například z odvalu na tehdejším dolu Jakub na Zárubku vznikl zábavný 

areál.
82

 Zákonná ustanovení o rekultivaci půdy při báňské činnosti jsou však v naší zemi 

staršího data. V roce 1852 vydala Rakousko-uherská monarchie Horní zákon, který jiţ dnes 

není platný. Ten ukládal obecná ustanovení, podle kterých museli bánští podnikatelé zajistit, 

aby postiţené pozemky byly navráceny svému účelu. Ustanovení také říkala, jak budou 

hrazeny škody, které těţební organizace způsobí.
83

 

První rozsáhlý ucelený program rekultivace v Ostravsko-karvinském revíru byl 

zpracován uţ v roce 1954. Vznikl podnik OKR-Rekultivace, který začal upravovat  
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a zalesňovat haldy, na kterých likvidoval zápary a poţáry. Svou činnost směřoval také na 

sadové úpravy a úpravy vodních poměrů. Dále došlo k demolici domů a stavebních objektů, 

které byly z důvodů důlních škod vykoupeny. 

Vyšší důraz na situaci po ukončení hornické činnosti začal být kladen po roce 1990. 

V roce 1992 byla do zákonu č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţité nerostného bohatství, tedy 

horní zákon, přidána novela, která přinesla povinnost těţební organizace po ukončení 

dobývání uhlí zajistit likvidaci těţebny a následně provést sanace a rekultivace území, které 

bylo těţbou zasaţeno.
84

 

Aktuálně probíhající rekultivace se financují několika způsoby. Na škody, které 

vznikly před rokem 1992, byl vytvořen program Revitalizace Moravskoslezského kraje. 

Společnost OKD po roce 1992 hradí škody vzniklé těţbou z rezervy, kterou tvoří podle 

zákonných poţadavků. Důleţitým impulsem pro rekultivaci Moravskoslezského kraje bylo 

usnesení vlády České republiky z roku 2002. Ze státního rozpočtu byly vyčleněny prostředky, 

které slouţily na odstranění ekologických škod, které vznikly následkem hornické činnosti 

ještě před privatizací a také na revitalizaci zasaţených území. Odsouhlaseno bylo postupné 

vyčlenění 20 miliard korun.
85

 

Rekultivaci poddolovaných území v Moravskoslezském kraji zajišťuje kromě OKD 

také státní podnik Diamo, odštěpný závod Odra. Ten se zabývá dokončení technické likvidace 

bývalých dolů OKD, zároveň zajišťuje čerpání důlních vod a kontroluje zlikvidovaná důlní 

díla. Zatímco společnost OKD provádí rekultivace v karvinské části revíru, Diamo se 

zaměřuje na také na část ostravskou.
86

  

Ve správě podniku Diamo jsou v současnosti tyto lokality: Ţofie, Fučík, František  

a Barbora náleţí k okresu Karviná. Lokalita Ostrava, kam patří Důl Ostrava, Důl Odra, Důl 

Heřmanice a Důl Šverma náleţí okresu Ostrava. Stejně jako Jeremenko. Okres Frýdek – 

Místek představuje Důl Paskov. V jednotlivých areálech probíhala, probíhá nebo bude 

probíhat technická likvidace, v některých stále probíhá čerpání důlních vod.
87
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Díky rekultivacím vzniká nový reliéf či bezodtokové kotliny s novými jezery. Došlo 

také k vylidnění a vysídlení sídel. Z dříve hustě osídlených krajin vznikají zalesněné plochy. 

Došlo tak k vytvoření podmínek, které jsou vhodné pro vznik nových rostlin a ţivočichů. 

Stejně tak to jsou příhodné podmínky pro návrat těch dříve potlačovaných.
88

 

3.3.1 Rekultivovaná území Moravskoslezského kraje 

Zatímco v Moravskoslezském kraji je otázka rekultivace dosti aktuální, v západních 

zemích uţ řada úspěšných projektů proběhla. Vhodnými příklady jsou rekultivační práce 

zejména v Německu, Velké Británii, USA a Austrálii. Přesto jsou uţ i u nás znát úspěšné 

rekultivační příklady. V následujícím přehledu tak bude představeno několik 

nejvýznamnějších rekultivovaných území, které provedla společnost OKD, jenţ poddolovaná 

území pomáhá proměnit v golfové hřiště, zábavní Dinopark či vodní rekreační plochy. 

Darkovské moře 

Jedná se o největší a nejzajímavější rekultivační projekt na Moravě. Na území, které 

má rozlohu téměř 150 hektarů, začala technická rekultivace uţ v roce 1997. Biologická 

rekultivace, která bude ukončena v roce 2014, spočívá především v zatravnění a ve výsadbě 

stromů. Během úprav, ke kterým zde docházelo, bylo přemístěno přes 5 kilometrů 

krychlových hlušiny. 

V blízkosti Darkovského moře se nachází rezidenční čtvrť a lázně Darkov. Oproti 

blízkým vodním plochám je zdejší voda dokonale čistá a je tedy vhodná pro několik druhů 

vzácných ţivočichů. Výhledově se počítá, ţe se celá oblast změní v rekreační a sportovní 

zónu s nabídkou nejen vodních sportů a vybudováním pláţe. Zdejší okolí navíc nabízí vhodný 

terén k cykloturistice. Většinovými vlastníky tohoto území je společnost OKD, skupina RPG 

a město Karviná, kteří v roce 2009 společně podepsali dohodu a spolupráci na rozvoji tohoto 

území.
89
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Tab. 3.1: Rekultivace Darkovského moře (viz příloha 1) 

Technická rekultivace 1997 – 2009 

Biologická rekultivace 1999 – 2014 

Předpokládané výdaje 630 mil. Kč 

Zdroj financování 
OKD, státní ekologická dotace, prostředky 

Ministerstva financí ČR 

Rozloha území 145 ha 

Cil rekultivace Příměstská rekreační oblast 

Zdroj: Rekultivační brožura OKD, s. 18, Vlastní zpracování 2013 

Lipiny 

Dalším významným, navíc i poměrně aktuálním rekultivovaným územím, jsou Lipiny. 

Práce v této karvinské lokalitě začaly uţ v roce 1985, o dvacet let později pokryl celé území 

trávník. Mnohé změny územního plánu vedly k častým debatám o budoucím vyuţití území. 

Původně bylo v plánu vytvořit ornou půdu, následně zalesnění, nakonec se ale prosadilo 

vytvoření členité modelace terénu, které by slouţila pro golfový resort nebo areál pro 

motokros. V roce 2007 bylo definitivně rozhodnuto o první z moţností, o dva roky později 

byly zahájeny práce a v průběhu loňského roku byl Golf Resort Lipiny otevřen. Necelou 

třetinu finančních prostředků se OKD povedlo získat z Regionálního programu 

Moravskoslezsko. 

Město Karviná do budoucna počítá s propojením Lipin a darkovských lázní, 

Darkovského moře a zámeckým parkem ve Fryštátě pomocí cyklostezky. Měla by zde tedy 

vzniknout rozsáhlá oblast pro volnočasové aktivity a odpočinek.
90

 

Tab. 3.2: Rekultivace Lipin (viz příloha 2) 

Technická rekultivace 1998 – 2004 

Biologická rekultivace 2005 – 2006, projekt byl ukončen 

Vynaložené výdaje 
63 mil. Kč (nezahrnuje havarijní skrývky a 

dočasné odvalování hlušiny) 

Zdroj financování 
OKD, státní ekologická dotace, ROP 

Moravskoslezsko 

Rozloha území 51 ha 

Cil rekultivace Rekreačně – sportovní  areál 

Zdroj: Rekultivační brožura OKD, s. 20, Vlastní zpracování 2013 
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Obnova louckých rybníků  

Na území bývalé obce Louky nad Olší, která leţela na česko-polských hranicích, 

probíhala rekultivace v letech 1996 – 2008. V sedmdesátých letech minulého století zde 

dokonce existovala přírodní rezervace. Těţba v těchto oblastech byla velmi intenzivní, obec jí 

nakonec musela ustoupit a zůstal zde jen osamocený kostel.  

V současné době se zde místo rezervace nachází kalové nádrţe, které jsou po 

rekultivaci postupně zalesňovány nebo pokrývány zelení. Část území však i nadále slouţí 

hornické činnosti Dolu ČSM. Z území na korytě Mlýnky byly odstraněny zbytky 

demolovaných staveb, černých skládek a došlo k zajištění údrţby území, na kterém se nachází 

spousty vzácných ţivočichů, zejména měkkýšů, a rostlin
91

. Těm se zde velmi daří. I proto 

rekultivace probíhala velmi opatrně, aby umoţnila přirozenou migraci i do okolních jiţ 

rekultivovaných oblastí. V budoucnu by se mohly Louky stát součástí zeleného koridoru 

okolo řeky Olše.
92

 

Tab. 3.3: Rekultivace louckých rybníků 

Technická rekultivace 1996 a průběţně dle potřeby 

Biologická rekultivace 1996 – 2008, projekt byl ukončen 

Vynaložené výdaje cca 20 mil. Kč 

Zdroj financování OKD 

Rozloha území 120 ha 

Cil rekultivace Veřejná zeleň, vodní plochy 

Zdroj: Rekultivační brožura OKD, s. 22, Vlastní zpracování 2013 

Louky – „Osmá stavba“ 

Tato lokalita se nachází v místech, kde kdysi leţela obec Louky nad Olší, tedy v nivě 

řeky Olše a v oblasti, kde jsou znatelné poklesy půdy. Rekultivací došlo k zalesnění území  

a do budoucna se počítá s výstavbou komunikace a cyklostezky, která by spojila střed Karviné 

s částí Louky.
93
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Tab. 3.4: Rekultivace „Osmé stavby“ 

Technická rekultivace 1991 – 2005 

Biologická rekultivace 2006 – 2010, projekt byl ukončen 

Vynaložené výdaje 220 mil. Kč 

Zdroj financování OKD 

Rozloha území 35 ha 

Cil rekultivace Zalesnění 

Zdroj: Rekultivační brožura OKD, s. 24, Vlastní zpracování 2013 

Husova 

Tato lokalita se nachází v karvinské části Doly. Rekultivace zde začala uţ v roce 1987, 

v průběhu dalších let ale několikrát došlo ke změnám vyuţití území a rekultivační práce proto 

byly přerušeny. Původním plánem byla orná půda, následně se změnila na oblast veřejné 

zeleně s malou vodní plochou. Nakonec se rekultivace proměnila v poţadavek na pestrou 

krajinu, ve které se střídají zalesněné plochy s lučními porosty a vodními plochami. V oblasti 

zároveň probíhá myslivecká honitba.
94

 

Tab. 3.5: Rekultivace oblasti Husova 

Technická rekultivace 1987 – 2003 

Biologická rekultivace 1998 – 2009, projekt byl ukončen 

Vynaložené výdaje 70 mil. Kč 

Zdroj financování OKD, státní ekologická dotace 

Rozloha území 16 ha 

Cil rekultivace 
Lesní porosty, veřejná zeleň, trvale travnaté 

porosty a vodní plochy 

Zdroj: Rekultivační brožura OKD, s. 26, Vlastní zpracování 2013 

Karvinský potok 

Z historického centra Karviné se zachovala jediná významná stavba. Tou je kostel 

svatého Petra z Alkantary, který byl postaven v roce 1736. V současné době se jedná  

o chráněnou kulturní památku, která je nakloněna téměř o sedm stupňů od své svislé osy. 

Kostel, který kdysi stál na kopečku, v důsledku výrazné těţby uhlí poklesl o více neţ 30 

metrů a v současné době se nachází v údolí vedle malého rybníku. Kromě kostelu zde jiné 

historické objekty nenajdeme, ustoupily totiţ těţbě.  

V roce 1996 zde zajistila společnost OKD rekultivaci, která se dotkla území na rozloze 

22 hektarů. V okolí Karvinského potoka byly zavezeny zátopy a bylo vytvořeno jeho nové 

koryto. Původně se plánovalo se zalesněním celé lokality, od toho se ale nakonec z důvodu, 
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ţe by stromy zakryly kostel, ustoupilo a místo lesa zde došlo k parkovým úpravám. Tato 

lokalita v současné době patří mezi nejnavštěvovanější místa v regionu.
95

 

Tab. 3.6: Rekultivace karvinského potoka (viz příloha 3) 

Technická rekultivace 1998 – 2000 

Biologická rekultivace 2000 – 2006, projekt byl ukončen 

Vynaložené výdaje 65 mil. Kč 

Zdroj financování OKD, státní ekologická dotace 

Rozloha území 22 ha 

Cil rekultivace Veřejná zeleň 

Zdroj: Rekultivační brožura OKD, s. 28, Vlastní zpracování 2013 

Kateřiny 

Úpravna Dolu Darkov zanechala značné kaly v oblasti Kateřin, které leţí v obci 

Stonava. Po likvidaci úpravny v roce 1999 bylo rozhodnuto, ţe zdejší kalové rybníky budou 

rekultivovány. Všechny uhelné kaly byly vytěţeny a během rekultivačních prací došlo 

k dočištění, úpravám svahů nádrţí a ohumusování, tedy rozprostření ornice. Následně byly 

vystavěny vodohospodářské objekty, které regulují výšku hladiny. Vznikly zde tři nové 

rybníky, nové plochy zeleně a zároveň došlo k opravě okolí a komunikací.
96

 

Tab. 3.7: Rekultivace Kateřin 

Technická rekultivace 1998 – 2002 

Biologická rekultivace 2002 – 2004, projekt byl ukončen 

Vynaložené výdaje cca 11 mil. Kč 

Zdroj financování OKD, státní ekologická dotace 

Rozloha území 10,3 ha 

Cil rekultivace Rybníky, veřejná zeleň 

Zdroj: Rekultivační brožura OKD, s. 30, Vlastní zpracování 2013 

Kozinec 

Aktuálním rekultivačním projektem je oblast zvaná Kozinec, která se nachází mezi 

Doubravou a Karvinou. Tam vzniká velká vodní plocha, jejíţ vyuţití bude v budoucnu jak pro 

přírodu, tak pro lidi. Rekultivace, na které se podílí řada odborníků z několika oborů, započala 

v roce 2006, technická část by měla být ukončena v roce 2017. Následujících pět let zde bude 

probíhat rekultivace biologická.  
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Vlivem těţby zde klesl terén aţ o sedm metrů, čímţ vznikla bezodtoká kotlina, ve 

které dochází k zatápění spodní vodou. V jiţní části vodní plochy vzniknou nové poloostrovy, 

které budou slouţit lidem k rybaření, procházkám, cykloturistice a také k vodním sportům. 

Severní část Kozince bude určena rostlinám a ţivočichům, které jsou vázány na les v meandru 

řeky Olše. Tato část území bude vyhrazena také vodnímu ptactvu.
97

 

Tab. 3.8: Rekultivace Kozince 

Technická rekultivace 2006 - 2017 

Biologická rekultivace 2017 - 2022 

Předpokládané výdaje 416,2 mil. Kč 

Zdroj financování OKD 

Rozloha území 170 ha 

Cil rekultivace Vodní plochy, rekreace 

Zdroj: Tisková zpráva OKD, Vlastní zpracování 2013 

Svojsíkovo údolí 

V této oblasti se před válkou scházeli skauti z Orlové a jejího okolí, kteří zde vystavěli 

pomník zakladateli skautingu u nás A. B. Svojsíkovi. Důsledkem výrazné hornické činnosti 

zde vznikla poklesová kotlina, která dlouho slouţila jako nádrţ pro ukládání hlušin z úpravny 

uhlí Dolu Lazy. Po zahájení rekultivace hlušina zaplnila vytěţené nádrţe a z další hlušiny 

vznikl úplně nový kopec. Takto vymodelovaný terén následně překryla zemina, travní porost 

a nové lesní dřeviny. Z tohoto místa je tak dnes převáţně jehličnatými stromy zalesněný 

kopec.
98

 

Tab. 3.9: Rekultivace Svojsíkova údolí 

Technická rekultivace 1998 – 2002 

Biologická rekultivace 2000 – 2010, projekt byl ukončen 

Vynaložené výdaje cca 58 mil. Kč 

Zdroj financování OKD, ekologická dotace 

Rozloha území 10,6 ha 

Cil rekultivace Les 

Zdroj: Rekultivační brožura OKD, s. 32, Vlastní zpracování 2013 
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Kozí Becirk 

Oblast, která se nachází v Orlové, kdysi slouţila jako místo, kde stála cihelna a obytné 

domy. Na loukách se zde pásly kozy, podle čehoţ také dnešní vodní plocha získala svůj 

název. V důsledku těţby zde došlo k poklesům terénu a vznikly drobné bezodtoké kotliny. Uţ 

v roce 1972 zde ale proběhly úpravy terénu a výsadba dřevin, čímţ se území stalo jedním 

z prvních rekultivovaných na českém území.  

Vzhledem k brzo provedené rekultivaci je moţno uţ nyní hodnotit její dopady. Jelikoţ 

terén klesal i nadále po rekultivaci, přehodnotily se plány a vznikly zde vodní nádrţe. Město 

Orlová do budoucna počítá s vyuţitím oblasti pro vodní rekreaci.
99

 

Tab. 3.10: Rekultivace Kozího Becirku 

Technická rekultivace 1972 – 1977 a 1999 

Biologická rekultivace 1977 – 1982 a 1999 – 2002, projekt byl 

ukončen 

Vynaložené výdaje cca 6 mil. Kč 

Zdroj financování OKD 

Rozloha území 12,5 ha 

Cil rekultivace Vodní plocha a zeleň 

Zdroj: Rekultivační brožura OKD, s. 34, Vlastní zpracování 2013 

Lazecká 

Vlivem těţby poblíţ Orlové se dříve propadly a následně byly zdemolovány kolonie 

Liberdova a Červená. Mezi koloniemi tehdy protékala Lazeská struţka, která se však vylila do 

krajiny. Těţaři proto začali odváţet zeminu a uchránili ji tak před znehodnocením. Mohla tak 

být pouţita k rekultivaci, se kterou se začalo v roce 1992. Začalo se s tvarováním nové 

krajiny, byla zde navezena desetimetrová vrstva důlní hlušiny, popílku a sutě, kterou překryla 

vrstva zeminy a nové porosty. V údolí, kudy protékala Lazecká struţka, byla ponechána 

dvacetihektarová vodní plocha Lazecké jezero, okolo kterého byly vysázeny vrby, keře  

a rákosy. Jezero je dnes místem sportovních rybářů, okolní krajina slouţí pro honitbu 

myslivců.
100
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Tab. 3.11: Rekultivace Lazecké 

Technická rekultivace 1992 – 1998 

Biologická rekultivace 1998 – 2003 projekt byl ukončen 

Vynaložené výdaje 75 mil. Kč 

Zdroj financování OKD, státní ekologická dotace 

Rozloha území 55 ha 

Cil rekultivace Veřejná zeleň, vodní plocha, les 

Zdroj: Rekultivační brožura OKD, s. 36, Vlastní zpracování 2013 

Lazy 

Okolí orlovského dolu Lazy dlouho slouţilo pro kalové a odvalové hospodářství, které 

mimo jiné tvořily kalové nádrţe. Zdejší krajina, která je dobře viditelná při jízdě mezi 

Karvinou a Ostravou, tak dostala nepěkný ráz. V posledních letech se ale změnila, zelená se 

zde tráva a vyrostly zde lesní stromky. Cíl přirozeně toto rozsáhlé území začlenit do okolní 

krajiny se tak daří plnit. Rekultivace oblast mění v les, který zdejší krajinu chrání před 

povodněmi, hlukem nebo erozemi. Zároveň dochází k odvodnění území areálu Dolu Lazy.
101

 

Tab. 3.12: Rekultivace kalových nádrží Lazy 

Technická rekultivace 2003 – 2011 

Biologická rekultivace 2009 – 2015 

Předpokládané výdaje 259 mil. Kč 

Zdroj financování OKD, prostředky MF ČR 

Rozloha území 31,5 ha 

Cil rekultivace Les 

Zdroj: Rekultivační brožura OKD, s. 38, Vlastní zpracování 2013 

Tab. 3.13: Rekultivace odvalu Lazy 

Technická rekultivace 2008 – 2010 

Biologická rekultivace 2010 – 2015 

Předpokládané výdaje 85 mil. Kč 

Zdroj financování OKD, prostředky MF ČR 

Rozloha území 7,5 ha 

Cil rekultivace Les 

Zdroj: Rekultivační brožura OKD, s. 38, Vlastní zpracování 2013 

Křemenec 

Kotlina, která se rozléhá na rozraní Orlové, Doubravy a Karviné, ještě kdysi slouţila 

jako místo, na kterém stála čistírna odpadních vod blízkého Dolu Doubrava. Těţba uhlí zde 

byla ukončena v roce 2007 a většina povrchových staveb svrţena. Na území tak začala 
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rekultivace, která pro zaplnění kotliny a tvarování terénu vyuţila důlní hlušiny ze závodu 

ČSA a také z blízkého odvalu. Jako stabilizující prvek ekologické vyváţenosti krajiny zde 

zůstala vodní plocha. V současné době probíhají mezi OKD, vlastníkem pozemku RPG  

a městem jednání o dalším vyuţití lokality.
102

 

Tab. 3.14: Rekultivace Křemence 

Technická rekultivace 2003 – 2007 

Biologická rekultivace 2007 – 2011, projekt byl ukončen 

Vynaložené výdaje 101 mil. Kč 

Zdroj financování OKD, prostředky MF ČR 

Rozloha území 57,2 ha 

Cil rekultivace Příprava území k dalšímu vyuţití, ochranná 

zeleň a vodní plocha 

Zdroj: Rekultivační brožura OKD, s. 40, Vlastní zpracování 2013 

Macurůvka 

Toto území kdysi slouţilo jako rezerva pro odvalové hlušiny v Doubravě. Dlouho 

nebylo nijak vyuţíváno, docházelo zde tedy k ukládání různorodých materiálů, černých 

skládek odpadů a zarůstalo náletovými dřevinami. Po ukončení těţby na Dole Doubrava se 

zde začalo s rekultivací, která se zaměřila především na vyčištění a přetvarování území, které 

bylo následně překryto zeminou. Takto upravený terén byl poté zatravněn a byly na něm 

vysázeny nové dřeviny. Pozemky byly následně za neuvedenou cenu pronajaty firmě West 

Media, která zde vybudovala Dinopark, jenţ byl otevřen v roce 2009. Pozůstatky staré 

propálené haldy s malými jezírky dávají zdejší turistické atrakci opravdovou atmosféru 

druhohor. Biologická rekultivace v oblasti nyní probíhá na území okolo silnice vedoucí 

z Orlové do Doubravy.
103

 

Tab. 3.15: Rekultivace Macurůvky (viz příloha 4) 

Technická rekultivace 2007 – 2008 

Biologická rekultivace 2008 – 2012, projekt byl ukončen 

Vynaložené výdaje 7 mil. Kč 

Zdroj financování OKD 

Rozloha území 15,1 ha 

Cil rekultivace Veřejná zeleň 

Zdroj: Rekultivační brožura OKD, s. 42, Vlastní zpracování 2013 
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Nový svět 

Tato oblast leţí ve Stonavě, naproti sídlišti Nový Svět, kde se dříve nacházela 

roztroušená zástavba. Kvůli hornické činnosti ale bylo území hodně podmáčené. Následnou 

rekultivací tak bylo rozděleno na dvě části. Jedna z nich byla zrekultivována v zemědělskou 

půdu, druhá byla zalesněna.
104

 

Tab. 3.16: Rekultivace Nového světa 

Technická rekultivace 1993 – 1995 

Biologická rekultivace 1996 – 2002, projekt byl ukončen 

Vynaložené výdaje 56,7 mil. Kč 

Zdroj financování OKD 

Rozloha území 31,5 ha 

Cil rekultivace Orná půda, zalesnění 

Zdroj: Rekultivační brožura OKD, s. 44, Vlastní zpracování 2013 

Oprechtický les 

Tento les se rozléhá na silnici 56 mezi Ostravou a Frýdkem – Místkem, ve vesnici 

Oprechtice, která je součástí obce Paskov. V jednom z největších lesních celků, který leţí 

poblíţ Ostravy, se nachází také nádrţe energetického odpadu a skládka, která ale s důlní 

činností nesouvisí. Výrazné stopy zde zanechal také odval důlní hlušiny z hranice mezi doly 

Staříč a Paskov. Hlušina se zde ukládala v letech 1983 – 2002. Uvaţovalo se o tom, ţe odval 

bude rozšířen do Brušperského lesa, s čímţ ale vlastníci pozemků nesouhlasili. V roce 1999, 

tedy ještě v době, kdy byl provoz odvalu aktivní, se začalo s lesnickou rekultivací. Toto místo 

dostalo současnou podobu v roce 2003 poté, co byla dokončena výstavba lesního porostu. Po 

rekultivaci se dokonale začlenilo do zdejší krajiny předhůří Beskyd. Rekultivace zahrnula 

také opravu vodních poměrů Bezejmenného potoka a okolního odvodnění.
105

 

Tab. 3.17: Rekultivace Oprechtického lesa 

Technická rekultivace 1993 – 2003 

Biologická rekultivace 2003 – 2010, projekt byl ukončen 

Vynaložené výdaje Cca 25 mil. Kč 

Zdroj financování OKD 

Rozloha území 13,3 ha 

Cil rekultivace Les 

Zdroj: Rekultivační brožura OKD, s. 46, Vlastní zpracování 2013 
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3.4 Zhodnocení 

Jak vyplývá z výše uvedeného, rekultivační činnost je v Moravskoslezském kraji 

velmi rozsáhlá a pomáhá tak s nápravou škod, které v minulých letech způsobily těţařské 

společnosti. I kdyţ uţ dříve byly vypracovávány plány na obnovu území zasaţených těţbou, 

aţ v posledních letech se daří tato území skutečně oţivovat a navracet je zpět k dřívějším 

účelům. Rekultivační práce jsou tedy bezesporu přínosné a pro obnovu krajiny velmi důleţité. 

Například oblast bývalých hald v Doubravě, která se stala domovem Dinoparku, 

zvýšila atraktivitu oblasti a přitáhla do ní spousty turistů. Velmi přínosné se zatím jeví také 

golfové hřiště v Lipinách, kde golfisté hrají před panoramatem Dolu Darkov. Výhodou hřiště 

navíc je, ţe není určeno jen profesionálům, ale i široké veřejnosti, čemuţ odpovídají také 

přijatelné ceny. Velmi zajímavě se do budoucna jeví oblast Kozince, která se promění ze 

zcela nevyuţívaného území na velkou rekreační plochu. Stejně by tomu mělo být i v oblasti 

Darkovského moře. A tak by se dalo pokračovat. Spousta dříve zdevastovaných  

a nevyuţívaných oblastí se díky rekultivacím změnilo na místa, která slouţí lidem i přírodě. 

Celkový počet rekultivací nelze uvést, měřitelné jsou spíše podle vynaloţených 

nákladů a částky, která na rekultivace byla pouţita. Uvádí se, ţe náklady, které vynaloţila 

společnost OKD na rekultivace v letech 1991 – 2001, dosáhly výše 2,8 miliard korun. To 

představuje asi 30% celkových nákladů na zahlazování následků, které vznikly důsledkem 

hornické činnosti. Tyto náklady ve zmiňovaném období dosáhly 9,7 miliard korun.
106

 

4. Mediální obraz problematiky ve vybraných médiích 

Význam médií ve 20. století vzrostl a v současné době vytvářejí důleţitou součást 

kaţdodenního ţivota. Postaral se o to nástup elektronických médií a rozvoj internetu a s ním 

související nástup elektronických médií. Stejně tak vzrostla systematičtější snaha a mediální 

výzkumy.
107

  

Často se také setkáváme s pojmem masová média, kterými jsou označovány 

komunikační kanály dostupné pro neomezený počet příjemců. Řadíme mezi ně rozhlasové  
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a televizní stanice, zprávy na internetu a periodický tisk. Na rozdíl od běţné komunikace 

působí masová média jedním směrem a nedochází zde ke zpětné vazbě. 
108

 

S médii také souvisí zesilující účinek. Témata, kterým se více věnují, čtenáři 

důkladněji vnímají. Významný je také účinek potvrzující, který můţe čtenáře utvrdit v tom, ţe 

to co si myslí, je opravdu pravda. Vliv médií na člověka je tedy významný.
109

 

Je nutné uvést také agendu setting, která se zabývá vlivem masových médií na 

společnost a je důleţitým nástrojem pro pochopení dennodenních vztahů mezi médii, 

veřejností a politiky. Média se podle ní podílí na tom, jaká témata lidé vnímají jako 

důleţitá.
110

  

4.1 Vybraná média 

Mediální obraz v diplomové práci bude proveden v následujících médiích: týdeník 

Horník, Deník a jeho moravskoslezské, karvinské a havířovské vydání, a regionální část MF 

Dnes. Díky provedenému monitoringu bude také zobrazen mediální obraz v dalších tištěných 

médiích: týdeník Havířovsko, týdeník Karvinsko, deník Právo, deník Blesk, Haló noviny.  

a) Horník 

Týdeník Horník je interním médiem společnosti OKD, a.s. Jeho hlavní zaměření je na 

hornictví a důlní činnost v oblasti Ostravy a okolí. Týdeník je od roku 1991 zdarma 

distribuován zaměstnancům OKD v okresech Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek. Dále je 

distribuován odborné veřejnosti po celé republice, zájmovým skupinám a bývalým 

zaměstnancům či příznivcům společnost OKD. 

Primárním zaměřením Horníku je poskytování důleţitých informací z vedení 

společnosti, ale také informování o dění ve společenském, sportovním a ekonomickém ţivotě 

v Ostravsko-karvinském regionu. Horník část prostoru vyměřuje také Nadaci OKD a dalším 

aktivitám či aktualitám, na kterých se OKD podílí.  
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Obr. 4.1: Týdeník Horník 

 

Zdroj: www.ihornik.cz 

Náklad týdeníku je 28 000 výtisků a jeho čtenost dosahuje asi 90 000 čtenářů. Pomocí 

Horníku tak OKD zdůrazňuje svou pozici, jméno a image.
111

 

Nejstarší svazek tisku pochází z roku 1968, kde vyšel jako Ostravský horník. Během 

dalších let několikrát měnil název, současné podoby Horník doznal v roce 2009. Vydavatelem 

je R MEDIA, spol. s r.o., šéfredaktorem týdeníku Josef Lys.
112

 

b) Deník 

Jedním z největších vydavatelů v České republice je společnost Vltava-Labe-Press. 

Vydává také Deník, který obsahuje 70 regionálních vydání. Ty kromě zpráv ze svého regionu 

obsahují aktuální zpravodajství ze světa i republiky. Jednotlivé deníky jsou nazývány 

přídavným jménem, podle toho, ve kterém regionu vycházejí. 

Obr. 4.2: Logo deníku Deník 

 

Zdroj: www.vlp.cz 

Deník ze Severní Moravy a Slezska je rozčleněn do sedmi oblastí: Moravskoslezský 

deník, Bruntálský a Krnovský deník, Frýdecký a Třinecký deník, Havířovský deník, 

Karvinský deník, Opavský a Hlučínský deník a Novojičínský deník. Čtennost regionálních 

Deníků je v rámci České republiky 844 000, na Severní Moravě 92 000. Šéfredaktorem 

Moravskoslezské deníku je Tomáš Šiřina.
113
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c) MF Dnes 

MF Dnes je jedním z největších a nejvýznamnějších deníků v České republice. 

Čtenářům nabízí aktuální zpravodajství i čtení ve specializovaných přílohách a magazínech 

(např. ONA DNES, PENÍZE, MAGAZÍN DOMA DNES). Čtenost novin je téměř 800 000 

čtenářů, na severní Moravě je to 77 000.  Vlastníkem společnosti je MAFRA, a.s., 

šéfredaktorem Robert Čásenský. 

Obr. 4.3.: Logo deníku MF Dnes 

 

Zdroj: www.hyper.cz 

Kaţdý výtisk Mladé Fronty se skládá ze čtyř listů. První obsahuje zpravodajství 

z domova i ze světa, druhý se týká rozšířeného zpravodajství z kaţdého kraje. Noviny totiţ 

kaţdý den vycházejí ve čtrnácti různých regionálních vydáních. Třetí list je ekonomického 

rázu a obsahuje pravidelné přílohy. Čtvrtý obsahuje zpravodajství ze sportu, počasí a televizní 

program.
114

  

4.2 Výzkum mediálního obrazu rekultivací poddolovaných území 

v Moravskoslezském kraji 

Výzkum mediálního obrazu rekultivovaných území postiţených těţbou uhlí 

v Moravskoslezském kraji se bude skládat z kvantitativní obsahové analýzy a kvalitativní 

sémiotické analýzy.  

Pro ohraničení výběrového souboru budou pouţity tyto znaky: vybrané médium  

a časové období. Jako předmět analýzy byl zvolen týdeník Horník, deník Deník 

(Moravskoslezský, Karvinský a Havířovský) a deník Mladá Fronta Dnes se svou kaţdodenní 

regionální přílohou.  

V analýze budou zkoumány všechny články, které dosáhly velikosti dvojáku, tedy 

dvousloupcového článku nebo zprávy. Pokud se v regionálních mutacích Deníku objevily dva 

stejné články, jsou v analýze uvedeny oba. Pro analýzu týdeníku Horník byl pouţit 

internetový odkaz www.okd.cz/cs/media/periodika/tydenik-hornik. Pro analýzu dalších médií 
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byl vyuţit monitoring společnosti OKD, který zajišťuje společnost NEWTON MEDIA 

MONITORING. Hledání v něm probíhalo pomoci klíčových slov: rekultivace, revitalizace, 

OKD. 

Zvolený časový úsek je od roku 2008 do roku 2012. Tedy období, ve kterém probíhala 

velká část rekultivací, především těch, které jsou mezi veřejností nejznámější. Zároveň se 

jedná o období, ve kterém se povědomí o rekultivacích dostává více mezi veřejnost.  

U kvalitativní sémiotické analýzy se výběr zmenšil na území, která se nejčastěji vyskytovala 

v analýze kvantitativní. 

Analýzy nezahrnovaly zprávy a články, které pouze obsahovaly informace  

o kulturních a dalších akcích konaných na rekultivovaných územích. Byly tedy analyzovány 

články, které se týkaly přímo rekultivovaných území a rekultivační činnosti na nich 

prováděných.  

4.2.1 Kvantitativní obsahová analýza 

Pojem kvantitativní znamená, ţe je sledováno to, co se dá spočítat nebo změřit. 

Například tedy počet článků o vybraném území za určité období. Kvantitativní metoda 

vychází z otázky „kolik―. Tato analýza zkoumá frekvenci jednotlivých proměnných a díky 

pouţití číselných údajů je přesná.
115

  

Zvolený kvantitativní výzkum v  diplomové práci sleduje jedno téma – rekultivaci 

poddolovaných oblastí v Moravskoslezském kraji. Kvantitativní obsahová analýza se tedy 

bude týkat sledování četností, se kterou jsou rekultivovaná území zmiňována v týdeníku 

Horník, Denících a MF DNES. Uvedena budou i další média, ve kterých se v letech 2008 – 

2012 rekultivaci věnovala. Bude se jednat o týdeník Havířovsko, týdeník Karvinsko, deník 

Právo, Haló noviny a deník Blesk. Analýza se dále zaměří na nejčastěji zmiňované 

rekultivované lokality. 

V rámci kvantitativní obsahové analýzy byly vytvořeny výzkumné otázky:  

VO1: Kolik článků se v roce 2008 zaměřilo na problematiku rekultivovaných oblastí 

postiţených těţbou uhlí v Moravskoslezském kraji v týdeníku Horník, Denících a v MF 

DNES? 

VO2: Kolik článků se v roce 2009 zaměřilo na problematiku rekultivovaných oblastí 

postiţených těţbou uhlí v Moravskoslezském kraji v týdeníku Horník, Denících a MF DNES? 
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VO3: Kolik článků se v roce 2010 zaměřilo na problematiku rekultivovaných oblastí 

postiţených těţbou uhlí v Moravskoslezském kraji v týdeníku Horník, Denících a MF DNES? 

VO4: Kolik článků se v roce 2011 zaměřilo na problematiku rekultivovaných oblastí 

postiţených těţbou uhlí v Moravskoslezském kraji v týdeníku Horník, Denících a MF DNES? 

VO5: Kolik článků se v roce 2012 zaměřilo na problematiku rekultivovaných oblastí 

postiţených těţbou uhlí v Moravskoslezském kraji v týdeníku Horník, Denících a MF DNES? 

VO6: V kterých dalších tištěných médiích se v letech 2008 – 2012 rekultivaci věnovali? 

VO7: Které rekultivované oblasti se nejčastěji objevily v týdeníku Horník, Denících a MF 

DNES v letech 2008 - 2012? 

VO1: Kolik článků se v roce 2008 zaměřilo na problematiku rekultivovaných oblastí 

postiţených těţbou uhlí v Moravskoslezském kraji v týdeníku Horník, Denících a MF DNES? 

Z výsledku analýzy vyplývá, ţe sledovaná média se v roce 2008 rekultivacím  

v Moravskoslezském kraji téměř nezabývala. A to i přesto, ţe rekultivace jiţ byly aktuálním 

tématem. Jak vyplývá z výsledků, které jsou zaznamenány v grafu 4.1, pouze dvě zprávy se 

objevily shodně v Karvinském a Havířovském deníku. Obě regionální vydání však  

o rekultivacích informovaly spíše obecně.  Daleko více se rekultivacím věnoval Horník, který 

o nich psal poměrně pravidelně.  Prostor rekultivacím byl věnován na sedmé straně, kde se 

objevovaly obecné informace k této problematice.  V Horníku informovali také o plánech na 

výstavbu golfového hřiště, které bylo o čtyři roky později otevřeno v Lipinách.  Je však 

překvapivé, ţe o rekultivacích nepsali například v Moravskoslezském deníku ani MF DNES. 

Nebyl zmíněn například Dinopark, který se otevíral v následujícím roce, ani stále probíhající 

rekultivace Darkovského moře. Vůbec se nepsalo ani o rekultivaci Lazů. Tyto výsledky 

ukazují na fakt, ţe i kdyţ řada rekultivačních činností jiţ v té době probíhala, média o nich 

dostatečně neinformovala. Výsledkem je, ţe ani lidé proto neměli  

o rekultivačních pracích dostatečně povědomí.  
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Graf 4.1: Počet článků o rekultivovaných oblastech v Moravskoslezském kraji v týdeníku 

Horník, Denících a MF DNES v roce 2008 

 
Zdroj: Vlastní výzkum 2013 

VO2: Kolik článků se v roce 2009 zaměřilo na problematiku rekultivovaných oblastí 

postiţených těţbou uhlí v Moravskoslezském kraji v týdeníku Horník, Denících a MF DNES? 

Jak vyplývá z grafu 4.2, mediální obraz rekultivací byl v roce 2009 přibliţně shodný jako  

v roce předešlém. To znamená, ţe ani v tomto roce média, s výjimkou týdeníku Horník, 

rekultivacím nevěnovala téměř ţádnou pozornost. I tentokrát se nejvíce článků o rekultivacích 

objevilo v Horníku.  Ten opět informoval o budoucím golfovém hřišti, jehoţ otevření bylo 

naplánováno na rok 2012. Horník se ale převáţně zaměřil na Dinopark Ostrava, který se 

otevíral právě v roce 2009.  

V dalších regionálních médiích ale o této události ve větší míře nepsali. Prostor byl věnován  

i dalším oblastem, například Darkovskému moři, kde právě skončila technická rekultivace. 

Plánům o budoucím vyuţití tohoto území, především vytvoření rekreační oblasti, se věnoval 

Karvinský i Havířovský Deník. Ani jeden ale nepřinesl definitivní zprávy, co na území bude. 

Ostatně, tato skutečnost není přesně známá ani v této chvíli. V Horníku byl navíc v tomto roce 

věnován velký prostor rekultivacím na straně 4  

v seriálu „Po těţbě uhlí na Karvinsku vrací společnost OKD krajinu přírodě a lidem.― Tento 

seriál se v roce 2009 objevil čtyřikrát, jeho témata byla následující: Rekultivace území 

Orlová-Lazy, stavba 1; Vrátí se vodník do orlovského jezírka?; Turistická rarita se zrodila 

díky těţařům; Pahorek – upomínka na starý odval.  
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Graf 4.2: Počet článků o rekultivovaných oblastech v Moravskoslezském kraji v týdeníku 

Horník, Denících a MF DNES v roce 2009 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 2013 

VO3: Kolik článků se v roce 2010 zaměřilo na problematiku rekultivovaných oblastí 

postiţených těţbou uhlí v Moravskoslezském kraji v týdeníku Horník, Denících a MF DNES? 

Výsledky výzkumu, které jsou zaznamenány v grafu 4.3, ukazují na to, ţe, rok 2010 byl na 

články o rekultivacích velmi strohý. Bylo to dáno především tím, ţe na významných oblastech 

– Darkovské moře a Dinopark rekultivace skončily, areál Kozince byl teprve budoucností  

a golf v Lipinách otevíral aţ za dva roky. Pokud se psalo o Dinoparku, nebyly to články, které 

území spojovalo s rekultivací. Překvapivé však bylo, ţe se média nevěnovala plánům 

Darkovského moře a jeho dalšího vyuţití, které bylo nejen v Karviné mezi lidmi aktuální 

otázkou. Jeden článek se objevil v MF DNES, ten ale nezmiňoval ţádné konkrétní území.
116

 

Shodný článek vyšel ve všech třech vydáních Deníku.
117

 Ani v roce 2010 tak povědomí lidí  

o rekultivačních pracích nijak nevzrostlo. Výsledky jsou to ale vzhledem k tomu, ţe část 

velkých rekultivačních prací byla ukončena a část byla velmi aktuální (př. Lipiny), 

překvapující. Oproti loňskému roku do svého vydání nezařadil ţádný speciální seriál, který by 

se rekultivací týkal, ani týdeník Horník.  
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 Okolí Karvinska se začíná zelenat. Vyhráno ještě není 
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 Některé lokality v Radvanicích a Bartovicích se budou zalesňovat 
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Graf 4.3: Počet článků o rekultivovaných oblastech v Moravskoslezském kraji v týdeníku 

Horník, Denících a MF DNES v roce 2010 

 

 

VO4: Kolik článků se v roce 2011 zaměřilo na problematiku rekultivovaných oblastí 

postiţených těţbou uhlí v Moravskoslezském kraji v týdeníku Horník, Denících a MF DNES? 

Graf 4.4 ukazuje na to, ţe stejně jako v předešlém roce, ani v tomto média o rekultivacích  

v Moravskoslezském kraji příliš neinformovala. Na 4. straně MF DNES se objevil informační 

článek, který však nebyl velkého rozsahu. Informoval o částce téměř 300 tisíc korun, kterou 

stát vynaloţí na území zasaţená těţbou uhlí.  Uvedeny byly Lazy, Doubrava a Důl František. 

Karvinský a Havířovský Deník shodně psaly o Darkovském moři či za rok otevírajícím 

golfovém hřišti. Zatímco článek o Darkovském moři se opět týkal jeho moţného budoucího 

vyuţití, článek o golfovém areálu v Lipinách informoval o tom, ţe místní hřiště bude nejdelší 

v Evropě.   

Stejně jako v loňském roce, ani v roce 2011 nebylo příliš prostoru rekultivacím věnováno v 

Horníku. Ten ve dvou ze tří článků psal Dinoparku.  Třetí článek informoval  

o Dolu František, kterému se ostatní média nevěnovala. Horník čtenářům přiblíţil, jak bude 

zdejší území vypadat v dalších letech.
118
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Graf 4.4: Počet článků o rekultivovaných oblastech v Moravskoslezském kraji v týdeníku 

Horník, Denících a MF DNES v roce 2011 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 2013 

VO5: Kolik článků se v roce 2012 zaměřilo na problematiku rekultivovaných oblastí 

postiţených těţbou uhlí v Moravskoslezském kraji v týdeníku Horník, Denících a MF DNES? 

Jak z analýzy, kterou zachycuje graf 4.5, vyplývá, v loňském roce se média věnovala 

rekultivacím nejčastěji ze všech v práci sledovaných letech. Hlavním tématem bylo otevírající 

se golfové hřiště v Lipinách, o kterém psal jak Horník, tak například i Moravskoslezský 

Deník. Golfový areál, který má nejdelší hřiště v Evropě, přilákal pozornost a během prvního 

roku ho navštívila řada hráčů. Je to i zásluhou nízkých cen, které umoţňuj zahrát si zde golf 

opravdu kaţdému. I to bylo téma, kterému se Horník věnoval.  Častým tématem v Horníku 

byl také kostel svatého Petra z Alkantary, kterému byl třikrát, s několika týdenním intervalem, 

věnován prostor na první stránce vydání. To ukazuje na fakt, ţe šikmý kostel je nejen  

v Karviné aktuálním tématem a pro čtenáře tématem velmi zajímavým. Tyto články se  

v týdeníku objevily v období mezi začátkem října a koncem listopadu., Horník dále 

informoval o rekultivaci Kozince, který se začínal měnit z hornicky zničené oblasti na velkou, 

nejen rekreační, oblast. Tomuto tématu pravděpodobně bude věnován dostatečný prostor 

zejména v budoucích letech. Týdeník Horník začal častěji zmiňovat i obecné články  

o rekultivacích, díky kterým o nich mohli čtenáři získat větší povědomí.  Analýza ukazuje, ţe 

se rekultivacím více začali věnovat i v Denících. Důvodem byla příloha všech tří regionálních 

vydání Horník speciál, která na 53. straně čtyřikrát informovala o rekultivačních činnostech. 

Dva články: Rekultivace: golf pro všechny a Okolí šachet se mění, se v Denících objevily  
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v červnu. V září se pak ve všech vydáních objevil článek „Rekultivace mění Karvinsko― a  

v prosinci „Na Kozinci vzniká velká vodní plocha. Pro lidi i přírodu.― Rozsahem sice byly 

tyto články poměrně krátké, oproti minulým letem ale v informování o tématu znamenaly 

jistý posun směrem kupředu. 

Graf 4.5: Počet článků o rekultivovaných oblastech v Moravskoslezském kraji v týdeníku 

Horník, Denících a MF DNES v roce 2012 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 2013 

VO6: Ve kterých dalších tištěných médiích se v letech 2008 – 2012 rekultivaci věnovali? 

Součástí analýzy bylo také zjistit, jak se rekultivacím v Moravskoslezském kraji věnují  

i v jiných, neţ výše zvolených médiích. Z výsledků, které zachycuje graf 4.6, vyplynulo, ţe se 

o rekultivacích píše také v Týdeníku Havířovsko
119

 či v Karvinsku
120

. To jsou zároveň média, 

ve kterých se rekultivacím, mimo výše sledovaná periodika, věnují nejvíce. O rekultivaci 

Darkovského moře informovaly také Haló noviny či deník Blesk
121

. Ten je sice bulvárního 

zaměření, v článku o rekultivaci ale informoval v seriózním a informativním duchu. Prostor 

rekultivacím byl věnován rovněţ v regionálním vydání Práva
122

. Ovšem vzhledem k tomu, ţe 

se jedná o aktuální téma celého regionu, zdají se být tři články týkající se rekultivací za 

období pěti let jako nedostatečné. 

                                                           
119

 Rekultivace Kozince pro lidi i zvířata 
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 Darkovské moře: velká rekultivační akce 
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 V Karviné vznikne umělé jezero s pláţemi v kulisách těţních věţí 
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Graf 4.6: Počet článků o rekultivovaných oblastech v Moravskoslezském kraji v 

ostatních médiích v letech 2008 – 2012 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 2013 

VO7: Které rekultivované oblasti se nejčastěji objevily v týdeníku Horník, Denících a MF 

DNES v letech 2008 - 2012? 

Jak z výše uvedených výsledků vyplývá, nejčastěji zmiňovanou rekultivovanou oblastí 

v Moravskoslezském kraji bylo v posledních letech golfové hřiště v Lipinách. Bylo to dáno 

tím, ţe se jednalo opravdu o velkou rekultivační akci, jejímţ výsledkem bylo, ţe v oblasti 

mezi šachtami vyrostlo nejdelší golfové hřiště v Evropě. Jak je ukázáno v grafu 4.7, jen  

o málo menší prostor byl věnován Macurůvce, tedy oblasti, kde se nachází Dinopark. 

Otevření parku, který se rozléhá v oblasti bývalých hald, je spojeno se začátkem 

analyzovaného období, vzhledem k tomu, ţe v okolí ale ţádná turisticky podobná atrakce 

není, informovala o něm média poměrně pravidelně i v dalších letech. Téměř stejný počet 

článků se týkal také Darkovského moře, jehoţ rekultivace byla v průběhu analyzovaného 

období dokončena. Články o Dakrovském moři se nejčastěji věnovaly plánům na jeho moţné 

budoucí vyuţití. Především díky roku 2012 se mezi nejčastěji zmiňované rekultivované 

oblasti dostal šikmý kostel svatého Petra z Alkantary, který je zajímavým turistickým 

lákadlem. Média začala zmiňovat také rozsáhlou oblast Kozinec, na kterém začaly 

rekultivační práce, které v dalších letech dosáhnou velkých a významných rozměrů. Proto by 

měl být častějším námětem článků v dalších letech. Za zmínku stojí také rekultivace Lazů, 

které se v posledních letech výrazně změnily, na coţ upozorňoval především Horník. 
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Graf 4.7: Nejčastěji se objevovaná rekultivovaná území v Moravskoslezském kraji 

v týdeníku Horník, Denících a MF DNES v letech 2008–2012 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 2013 

4.2.1.1 Závěr kvantitativního výzkumu 

Z výsledků kvantitativní analýzy lze vypozorovat, ţe regionální čtenáři jsou nejlépe 

informováni o aktuálně rekultivovaných oblastech, které zároveň slouţí veřejnosti. Ať uţ to je 

Golf resort Lipiny, Dinopark Ostrava či Darkovské moře, většina lidí z regionu si tyto oblasti 

dokáţe vybavit. V budoucnu by tuto úlohu měla plni ti oblast Kozince.  

O těchto územích nejvíce píše Horník, který ale není k dostání všem. Zdaleka ne 

všichni obyvatelé regionu a oblastí postiţených těţbou se tak o rekultivačních pracích mohou 

dozvědět. Další regionální média, překvapivě ani Deníky, se tolik rekultivacím jako takovým 

v takové míře jako Horník nevěnují. To je pak důvodem, ţe lidé o nich nemají dostatek 

informací a stále si těţební prostory spojují jen s negativními důsledky.  

Téměř vůbec se média nezabývají oblastmi, které uţ nejsou tolik určena veřejnosti, 

jako je například Svojsíkovo údolí či Kateřiny. Čtenáři pak nemohou vědět, ţe i zde těţební 

společnosti zahlazují negativní následky poddolování.  

Pozitivní zprávou je mediální obraz z roku 2012, ve kterém se o rekultivovaných 

oblastech psalo častěji. Stejně tak přibylo obecných a informativních článků o rekultivacích 

obecně. To náhledu na tuto problematiku můţe do budoucna jen pomoct. 
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4.2.2 Kvalitativní obsahová analýza 

Do kvalitativních analýz se můţe dostat určitá subjektivita a lze jimi analyzovat pouze 

menší vzorek. To můţe být také jejich problém. Obecně tedy kvalitativní výzkumy odpovídají 

na otázku „jak―. Zároveň nejsou standardizované. Druhem kvalitativního výzkumu je 

sémiotická analýza, která zkoumá obsahové významy. Za znak je zde povaţována nějaká 

skutečnost, která je vnímána smysly a na něco ukazuje, tedy něco zastupuje. Mohou to být 

grafické prvky, obrazy nebo slova. Těchto znaků si všímáme při čtení textu a podle nich 

vnímáme pocity, význam nebo hodnocení. V periodickém tisku si nevědomky všímáme toho, 

jaký prostor je článku věnován, a podle toho vnímáme důleţitost dané problematiky. 

 Kvalitativní analýza tedy sleduje význam sdělení a hodnotí, co na nás působí 

pozitivně, co negativně a co neutrálně. Tomu bude věnována také analýza rekultivovaných 

území v týdeníku Horník, Denících a MF DNES. Analýza bude provedena také  

u šesti nejčastěji se vyskytujících rekultivovaných území, která vyplynula z grafu č. 4.7. 

Jelikoţ je v názvu diplomové práce uveden pojem „revitalizace―, bude se jedna 

výzkumná otázka zabývat také tím, zda média rozlišují mezi revitalizací a rekultivací. 

Pro účely kvalitativní obsahové analýzy byly vytvořeny následující Výzkumné otázky: 

VO1: Píše se o rekultivované oblasti v týdeníku Horník, Denících a MF DNES pozitivně, 

negativně nebo neutrálně a jaký prostor jí je věnován? 

VO2: Píše se o rekultivovaných oblastech Moravskoslezského kraje v týdeníku Horník, 

Denících a MF DNES pozitivně, negativně nebo neutrálně? 

VO3: Rozlišují v týdeníku Horník, Denících a MF DNES mezi pojmy revitalizace  

a rekultivace? 

Lipiny 

VO1: Golfový resort v karvinských Lipinách byl otevřen na jaře roku 2012. I proto  

je mu v médiích věnována největší pozornost. O golfovém hřišti se většinou píše pozitivně  

či neutrálně. Zprávy jsou většinou psány ve stylu „Golfové míčky honí hráči mezi důlními 

věţemi―, upozorňují na nízké ceny, lákají na golf pro širokou veřejnost. „Na golfovém hřišti 

v Karviné si můţe zahrát opravdu kaţdý.― Článkům o hřišti v Lipinách je v médiích věnován 

poměrně velký prostor a většinou bývají doprovázeny také fotografií. 
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Darkovské moře 

VO1: Rekultivace Darkovského moře probíhá uţ řadu let. Nejen v Karviné stále patří mezi 

hojně diskutovaná témata. Média se proto této problematice v jednotlivých letech věnují 

poměrně pravidelně. O Darkovském moři se sice často hovoří negativně, články  

o rekultivacích ve vybraných médiích jsou ale neutrálního či pozitivního charakteru. Texty  

o Darkovském moři se týkají zejména budoucího vyuţití „Co bude z Darkovského moře?― 

Pokud se v médiích objeví článek o této oblasti, je mu věnován velký prostor. 

Macurůvka 

VO1: Z provedené analýzy vyplynulo, ţe pojem Macurůvka se téměř nepouţívá. Pokud  

se hovoří o rekultivaci této oblasti, zmiňuje se Dinopark, který se zde nachází a který je hojně 

navštěvován. I proto se o území píše převáţně pozitivně „Co nám se zdá normální, jiní 

obdivují― či neutrálně informativně. Jelikoţ se území Dinoparku stále rozrůstá, objevují  

se také zprávy o budoucích plánech „Rekultivace můţe znamenat i umělou sopku.― Články  

o doubravském Dinoparku jsou obsáhlé, pravidelně zmiňují, ţe se nachází na území 

postiţeném těţbou a obsahují fotografie. 

Karvinský potok 

VO1: I zde platí podobný příklad jako u Dinoparku. Média se téměř nevěnují rekultivaci 

oblasti zvané Karvinský potok, ale kostelu svatého Petra z Alkantary z 18. století. Kostel, 

který je nakloněn téměř o sedm stupňů od své svislé osy, se stal častým námětem médií 

zejména v roce 2012. Tedy v době, kdy pod ním skončila těţba. Zprávy nejsou negativního 

charakteru o špatném stavu a poddolování území, naopak vyznívají pozitivně „Báň šikmého 

kostela ponese poselství pro příští generace― či neutrálně „Šikmý kostel svatého Petra  

z Alcantary mění svou tvář.― 

Lazy 

VO1: Lazy zaujímají rozsáhlou oblast území mezi Orlovou a Havířovem. Jak je uvedeno ve 

třetí kapitole, v posledních letech značně proměnily svou tvář. A to je téma, kterému se média 

věnují. Upozorňují převáţně na to, jakým směrem se Lazy mění, o čemţ informují 

v pozitivním smyslu „Obnova krajiny? Naše povinnost!― Na rozdíl od výše zmíněných oblastí 

ale není Lazům věnován takový prostor. 

Kozinec 
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VO1: O oblasti Kozince v Doubravě se zatím příliš nepíše. Technická rekultivace je totiţ 

teprve ve své druhé polovině, biologická rekultivace bude dokončena aţ v roce 2022. Jelikoţ 

se ale jedná o velký rekultivační proces, do budoucna se dá čekat razantní nárůst článků. Ty 

se v současnosti týkají především budoucího vyuţití a jsou tedy informačního neutrálního 

charakteru „Kozinec – rekultivace nové generace.― 

Výzkumná otázka: 

VO2: Píše se o rekultivovaných oblastech Moravskoslezského kraje v týdeníku Horník, 

Denících a MF DNES pozitivně, negativně nebo neutrálně? 

Jak z výše uvedených výzkumných otázek vyplývá, o rekultivacích v Moravskoslezském kraji 

se píše výhradně pozitivně a neutrálně. Zprávy negativního charakteru se v médiích 

neobjevují. Jiné je to s dolováním v těchto oblastech, o čemţ se negativně píše. Rekultivace 

jsou ale pozitivním přínosem, coţ uvádějí také média. Objevují se v nich také obecné zprávy 

typu „Rekultivace v kostce― nebo „Pohled na rekultivace se mění,― které o rekultivacích 

informují a někdy zmiňují i některá vybraná území. Celkový pohled médií na rekultivace 

poddolovaných oblastí je tedy kladný. 

Výzkumná otázka: 

VO3: Rozlišují v týdeníku Horník, Denících a MF DNES mezi pojmy revitalizace a 

rekultivace? 

V názvu diplomové práce je pojem revitalizace, tedy obnovení či oţivení. To probíhá i 

na územích postiţených těţbou, kde ho nazýváme rekultivace. Cílem této výzkumné otázky 

tak bylo zjistit, zda média oba pojmy chybně nezaměňují. Z provedené analýzy vyplynulo,  

ţe nikoliv. Zatímco články o rekultivacích se týkají obnovování krajiny postiţené těţbou uhlí, 

články o revitalizaci jsou obecnějšího charakteru.  

Média například zmiňují revitalizaci bývalého dolu František, kde se plánuje vystavět 

průmyslová zóna „Na Františku se maká dál, ale jinak.― Či někdejší důl Dukla „Dukla? Areál 

pro práci i rekreaci.― Zabývají se také revitalizací bývalé koksovny a současného moderního 

centra Karolina „Nová Karolina se hlásí k ţivotu,― nebo opravou bytových fondů „Chystá  

se revitalizace dalších 2000 bytů.― 

V těchto článcích se pojem rekultivace nevyskytuje, z čehoţ vyplývá, ţe média mezi 

rekultivací a revitalizací opravdu rozlišují. 
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4.2.2.1 Závěr kvalitativního výzkumu 

Rekultivace je sama o sobě pozitivním jevem a proto se také články problematice 

rekultivovaných území zasaţených těţbou věnují v pozitivním smyslu. Pokud se jedná  

o články čistě informativního charakteru, ty jsou spíše neutrální. I kdyţ jsou ale zprávy 

pozitivní a pro čtenáře často přínosné, je jich ve zkoumaných médiích dle mého názoru málo. 

Důsledkem toho je, ţe veřejnost o rekultivacích často nemá tušení, a i kdyţ se jedná o dobrou 

věc, nahlíţejí na ně v důsledku bývalé těţby negativně. Myslím si, ţe lidé často dají na to,  

co je v médiích psáno a o své poznatky se dělí dále. Kdyby se v médiích více zmiňovala  

i rekultivovaná území s důrazem na to, ţe zde dříve probíhala těţba a nyní slouţí přírodě  

a lidem, povědomí veřejnosti by se rázem zvýšilo. 

4.3 Anketa 

K účelům práce byla také provedena anketa. Jejím cílem bylo doplnit výsledky 

zjištěného mediálního obrazu a porovnat s ním, jaké jsou vlastně vědomosti lidí související 

s problematikou rekultivací. 

Anketou bylo osloveno 15 lidí různých věkových kategorií. Všichni respondenti 

pocházejí z Moravskoslezského kraje a záměrně byly zvoleny i různorodá postavení 

dotazovaných. Mezi dotazovanými byli studenti oboru Regionální rozvoj Ekonomické fakulty 

Vysoké školy báňské, studenti Ostravské univerzity i Slezské univerzity v Karviné, bývalí 

havíři, kterým domů pravidelně chodí týdeník Horník, ale také ţena na mateřské dovolené, 

zaměstnanci státních podniků, učitelka, profesionální sportovec, fotograf a nezaměstnaný 

muţ.  

Respondentům bylo poloţeno šest otázek, díky kterým bylo zjištěno povědomí  

a zájem lidí z Moravskoslezského kraje o problematice rekultivací.  

Otázka číslo 1: Víte, co znamená pojem rekultivace? 

První otázka byla zaměřena na samotnou rekultivaci. Respondenti byli tázáni,  

zda vědí, co tento pojem znamená. Jak vyplývá z grafu 4.8, i kdyţ byli tázáni pouze lidé 

z regionu, kde je rekultivace aktuální otázkou, zdaleka ne všichni věděli, o co se jedná. 

Zatímco o těţbě uhlí a jejich negativních dopadech na oblast Moravskoslezského kraje mají 

lidé všeobecný přehled, o zahlazování následků a následné obnově poddolovaných území uţ 

tak dostatečné informace nejsou. 
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Ačkoliv většina dotazovaných odpověděla, ţe pojem rekultivace dokáţe vysvětlit, 

ukázalo se, ţe zdaleka ne kaţdý dokáţe odpovědět přesně. O tom svědčí odpovědi 

respondentů, které byl následující: 

 Jedná se o nápravu území, poničeného lidskou činností. 

 Předělání, rekonstrukce, obnovení, zpřírodnění zničeného pozemku. 

 Obnova bytového a půdního fondu.  

 Obměna nějakého prostředí.  

 Zlepšování krajiny, vrácení krajiny do původního stavu např. po těţbě. 

 Nasazení stromů keřů, neboli oţivení přírody, která je zdevastovaná těţbou. 

 Negativní dopady na dané území vlivem dolování těţby uhlí. 

 Jde o obnovu krajiny, která byla zasaţena například těţbou. 

 Obnova krajiny. 

 Obnova, znovuoţivení území zdevastovaného činností člověka, např. poddolováním. 

 Obnova poškozené krajiny. 

 Obnova. 

Jak vyplývá z grafu 4.8, většina respondentů si dokázala rekultivaci spojit s obnovou. Ovšem 

jen pět dotazovaných, tedy třetina, odpověděla, ţe rekultivace je obnova území postiţených 

těţbou uhlí.  

Graf 4.8: Znalost pojmu rekultivace 

 

Zdroj: Vlatní výzkum 2013 
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Otázka číslo 2: Můžete vyjmenovat nějaká rekultivovaná území v Moravskoslezském 

kraji? 

Jak z práce vyplývá, území, která jsou zasaţena těţbou, je v Moravskoslezském kraji 

spousta. Řada jich uţ ale byla rekultivována nebo na nich rekultivace probíhá. Mezi 

nejaktuálnější takováto území patří Dinopark v Doubravě nebo golfové hřiště v Karviné. 

Přesto, jak je patrné z grafu 4.9, respondenti často nedokázali rekultivovaná území 

vyjmenovat nebo rekultivované oblasti popsali jen obecně. Nejčastěji proto jmenovali 

Karvinou, z konkrétních projektů třikrát zvolili golfové hřiště Lipiny. Naopak je překvapivé, 

ţe Dinopark v Doubravě si vybavila jen jedna osoba, i kdyţ samotná obec Doubrava byla také 

zmíněna. 

Graf 4.9: Rekultivovaná území v Moravskoslezském kraji 

 

Zdroj: Vlatní výzkum 2013
123

 

Otázka číslo 3: Kolik si myslíte, že je v Moravskoslezském kraji rekultivovaných míst? 

Jak je patrné z tabulky 4.1, i tato otázka poukázala na to, ţe povědomí lidí  

o rekultivaci není příliš velké. Respondenti většinou jen hádali a počet rekultivovaných území 

pouze tipovali. O tom svědčí i velké rozpětí jednotlivých odpovědí. 

                                                           
123

 *pozn.: respondenti celkem desetkrát uvedli území, které nikoho jiného nenapadlo. Tyto odpovědi 

byly následující: Dinopark, Zámecký park Orlová, Orlová - Poruba bytový fond, parky, dětská hřiště, Karviná 

Doly, Stonava, Orlová, Doubrava, Ostrava. 

 

3

2

3

3

24

10

Můžete vyjmenovat nějaká rekultivavoná 
území v Moravskoslezském kraji?

Karolina

Havířov

Golf Lipiny

Nevím 

ČSA Karviná

Karviná

Jiné -



55 

 

Není proto překvapením, ţe nejčastější odpověď zněla „hodně― a hned poté „nevím―.  

Podle tipů respondentů je zřejmé, ţe většina se domnívá, ţe těchto území je v našem kraji 

hodně, přesto to bylo jen hádání. I proto je překvapivé, ţe při dvou tipech se dokázali dva 

respondenti shodnout. 

Tab. 4.1: Kolik je v Moravskoslezském kraji rekultivovaných území? 

Odpověď Počet odpovědí 

Hodně 4x 

Nevím 3x 

26 2x 

10 2x 

80 1x 

38 1x 

15 1x 

Zdroj: Vlastní výzkum 2013 

Otázka číslo 4: Můžete vyjmenovat konkrétní média, ve kterých jste se s pojmem 

rekultivace setkali? 

V této otázce nebyli respondenti záměrně navedeni k tomu, aby se zaměřili jen na 

tištěná média. Cílem otázky bylo zjistit, aby je samotné napadla média, ve který se  

s rekultivací setkali. Jak je uvedeno v grafu 4.10, názvy konkrétních periodik se v odpovědích 

objevovaly jen velmi ojediněle, coţ ukazuje na to, ţe lidé buď články o rekultivacích nečtou, 

nebo je nezaujmou natolik, aby si je zapamatovali.  

Je překvapivé, ţe týdeník Horník byl zmíněn jen dvakrát, i kdyţ bylo osloveno více 

osob, které se s tímto médiem dostávají do kontaktu. Nejčastěji byla označena televize (Česká 

televize a Nova), i kdyţ dle mého názoru se tato média problematice věnují daleko méně, neţ 

v práci analyzovaná média. Kdyţ uţ respondenti volili odpověď televize, je překvapivé, ţe 

nikdo nezvolil odpověď regionální televize. Z vybraných médií byl nejčastěji zvolen Deník, 

dva respondenti odpověděli také obecně tisk. 
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Graf 4.10: Média informující o rekultivacích 

 

Zdroj: Vlatní výzkum 2013
124

 

Otázka číslo 5: Máte o rekultivaci dostatek informací? 

Tato otázka měla zjistit všeobecné povědomí o rekultivacích. Tedy jestli dotazovaní 

mají o dané problematice dostatek informací a jestli se s ní především v médiích setkali.  

Jak z grafu 4.11 vyplývá, většinou je dostatek těchto informací malý. Je to dáno tím, co 

vyplynulo z kvantitativního i kvalitativního výzkumu. Tedy faktem, ţe média 

v Moravskoslezském kraji, s výjimkou Horníku, příliš neinformují. Částečně to ale můţe být 

dno také neochotou čtenářů články o rekultivacích vyhledávat. 

Graf 4.11: Informace o rekultivacích 

 

 

                                                           
124

 pozn.: sedm dotazovaných zvolilo odpověď, kterou nikdo jiný nepouţil. Byly to: Lidové 

noviny, Právo, Hospodářské noviny, Respekt, Reklama, Karvinské noviny, Orlovské 

noviny.
124
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Otázka číslo 6: Přáli byste si být o rekultivaci v MSK více informovaní? 

Poslední otázka ankety souvisela s tou předchozí, ze které vyplynulo, ţe lidé nemají  

o rekultivacích dostatek informací. A jak je ukázáno v grafu 4.12, někteří by si ani nepřáli, 

aby se na tom něco změnilo. Převahu ale mají ti, kteří by byli o rekultivacích informováni 

více. To ukazuje na to, ţe lidé mají o rekultivační témata zájem a ţe by se rádi dozvěděli  

o tom, co se na územích postiţených těţbou v současné době děje. 

Graf 4.12: Možnosti informování o rekultivacích 

 

Zdroj: Vlatní výzkum 2013 

4.4 Závěr výzkumu 

Výsledky provedené ankety jsou poměrně jednoznačné. I kdyţ z analýzy vyplynulo, 

ţe se média v Moravskoslezském kraji rekultivovaným oblastem věnují, dotazovaní 

respondenti většinou přesně nevěděli, co rekultivace znamená. S tím souvisí také malý 

přehled o jednotlivých rekultivovaných oblastech. Příkladem je známý Dinopark, který si 

s rekultivovaným územím spojil jediný respondent. 

Z výzkumu však také vyplynulo, ţe respondenti příliš nevědí, kde informace  

o rekultivacích mohou získat. A pokud uţ vědí, tak jsou podle nich nedostatečné. Převáţná 

většina z nich by si přála být více informována, coţ znamená, ţe lidé mají o toto téma zájem. 

Výsledek, který mediální analýza i provedená anketa ukázala, je takový, ţe se média 

rekultivacím nevěnují v takovém rozsahu, díky kterému by lidé o problematice získali 

potřebné mnoţství relevantních informací. Pokud se tato situace má změnit, je nutné, aby 
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všechna regionální média rekultivacím začala věnovat větší prostor a psala nejen  

o rekultivovaných oblastech, ale i samotných rekultivačních činnostech. 
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5. Závěr 

Jak z diplomové práce vyplynulo, škody, které v Moravskoslezském kraji způsobila 

těţba uhlí, jsou znatelné. I kdyţ v oblasti Karviné a Orlové dolování stále pokračuje, těţební 

společnost OKD uţ zrekultivovala značnou část území, kterou těţba v minulých letech 

negativně poznamenala. 

Rekultivační práce jsou tedy jednoznačným krokem kupředu a krajina díky nim 

dostává nový ţivot. Vznikají místa, kam se vrací vzácné druhy ţivočichů i rostlin a oblasti, 

které slouţí veřejnosti ze širokého okolí. 

Česká republika tak navázala na zahraniční země a na příkladech z Německa  

či Skandinávie dokázala vyuţít dříve zdevastované oblasti a přeměnit je v turistická lákadla, 

rekreační plochy či sportovní areály. Jsem přesvědčený, ţe tento trend je správný a je dobře, 

ţe se rekultivační techniky a způsoby vyvíjí dále dopředu. Důkazem je aktuálně probíhající 

rekultivace Kozince v Doubravě, která se v budoucnu změní nejen v rozsáhlou rekreační 

plochu. 

I přesto je stále pohled veřejnosti na těţbu uhlí spojen s negativními dopady  

a škodami, které dolování způsobuje. Důkazem jsou negativní postoje obcí a jejich občanů 

k budoucí těţbě, která by měla pod územím Karviné, Orlové, Doubravy a Dětmarovic 

v dalších letech probíhat. Domnívám se, ţe i proto zůstane pohled na důlní činnost negativní  

a lidé budou následky plynoucí z těţby vnímat více, neţ následné pozitivní rekultivační práce, 

které slouţí i jim. 

Moţnost, jak tento pohled alespoň částečně změnit, mají dle mého názoru média. Jak 

ale z provedeného výzkumu vyplývá, ta se problematice rekultivací příliš nevěnují. Mediální 

obraz rekultivací jde ve sledovaném období z let 2008 – 2011 rozdělit do dvou oblastí.  

V té první, do roku 2010, se média rekultivacím téměř nevěnovala. Výjimkou byl týdeník 

Horník, ve kterém se články o rekultivacích objevovaly v pravidelnějších intervalech. Druhá 

oblast započala loňským rokem, ve kterém se mediální pohled na téma rekultivací změnil. 

Tento vývoj předpokládám i v dalších letech. 

Médiem, které o rekultivacích v minulém roce nejvíce informovalo, byl sice opět 

Horník, více prostoru jim ale začaly vyhrazovat také Deníky. Naopak regionální vydání MF 

DNES se rekultivacím za celé sledované období příliš nevěnovalo, coţ mi přijde jako 
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zajímavé a překvapivé zjištění. To, ţe se tento deník rekultivacím vůbec nevěnuje, mi přijde 

jako jeho velký nedostatek. 

V loňském roce se zároveň Horník i Deníky začaly častěji věnovat nejen jednotlivým 

rekultivovaným oblastem, ale také samotné problematice rekultivací. Čtenáři se o této činnosti 

tedy mohli dozvědět více a těmito články se jim pojem rekultivace dostal více do povědomí. 

Jak totiţ vyplynulo z provedeného výzkumu, větší část dotazovaných respondentů si 

rekultivaci dokázalo spojit s oţivením či obnovou, většina z nich uţ jí ale nespojila s obnovou 

území postiţeného těţbou uhlí. Způsobem, jak to změnit, je tedy více o tématu psát. 

Po provedených analýzách se i proto domnívám, ţe média, s výjimkou Horníku, 

informují o rekultivacích i územích, která byla rekultivována, nedostatečně. Jediný Horník se 

jim ve sledovaném období věnoval častěji, i kdyţ i on o tématu v letech 2010 a 2011 téměř 

nepsal. Mezi nejčastěji zmiňované rekultivované oblasti patřilo golfové hřiště v Lipinách, 

Dinopark v Doubravě, Darkovské moře a Karvinský potok, tedy oblast, kde se nachází Kostel 

sv. Petra z Alkantary. Přesto si myslím, ţe tyto oblasti jsou pro region významné natolik, ţe 

by o nich média měla informovat častěji. Například o rekultivaci Darkovského moře, jehoţ 

rekultivace probíhala po celou dobu sledované analýzy, se v médiích objevilo jen šest článků, 

coţ se domnívám, ţe je velmi málo. 

Pokud chceme, aby na těţbu nebylo pohlíţeno jen negativně, ale díky rekultivacím  

i pozitivně, měla by se média této problematice věnovat častěji a v pravidelnějších 

intervalech. V současné době probíhá největší rekultivace na Kozinci, která se ale ještě na 

několik let protáhne. To ale neznamená, ţe by se média této problematice neměla v dalších 

letech věnovat. Myslím si, ţe by jimi měla zabývat naopak více. To potvrzuje i provedená 

anketa, ze které vyplynulo, ţe více lidí je o rekultivacích informováno nedostatečně. Stejně 

tak vyšlo najevo, ţe by o nich lidé byli rádi informováni častěji. 

Rekultivace určitě nejsou prioritním tématem Moravskoslezského kraje, přesto se 

jedná o téma, které je velmi aktuální a důleţité. Lidé určitě nemají zájem číst o nich 

dennodenně, myslím si proto, ţe vhodným řešením by byly různé pravidelné přílohy 

zabývající se tímto tématem. Tedy něco podobného, jako byla v roce 2012 příloha Deníku 

Horník speciál. Ten ale vyšel pouze čtyřikrát, coţ je málo. Doporučoval bych větší prostor 

rekultivacím věnovat také v regionálním vydání MF DNES, která společně s Deníky patří 

mezi nejčtenější regionální tisk. Oba deníky jsou na rozdíl od Horníku volně dostupné všem. 

Pokud by v těchto médiích vycházely pravidelné přílohy, ve kterých by byly zmiňovány  
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i rekultivace, lidé by o nich rázem získali více informací a těţební společnosti by si mohly 

spojit i s pozitivnějšími důsledky. 

Pokud tedy mají lidé získat o rekultivačních činnostech i územích větší povědomí, je 

třeba, aby o nich média více informovala. Z toho vyplývá, ţe mediální obraz problematiky 

v Moravskoslezském kraji je nedostatečný. Cíl práce, kterým bylo zjistit, jaký prostor vybraná 

média rekultivacím a rekultivovaným oblastem v Moravskoslezském kraji věnují a porovnat 

ho s názory obyvatel kraje, byl proto dle mého názoru splněn. 
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