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Anotace 

Hlavním cílem diplomové práce bylo hodnocení funkčního potenciálu území 

ovlivněných těžební činností a zároveň i verifikace nového metodického postupu s názvem 

Hodnocení funkčního potenciálu území, který byl v roce 2012 kolektivem na Vysoké škole 

báňské vytvořen. Vlastní výzkum a ověření postupu bylo prováděno na dvou různých 

lokalitách, přičemž podmínkou pro výběr lokalit bylo jejich antropogenní ovlivnění těžbou. 

Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, v první části je zpracována formou 

literární rešerše problematika krajiny, dále je vypracován kompletní přehled přírodních 

podmínek a popis vybraných lokalit. Druhá část diplomové práce je věnovaná praktické 

části, kdy byl aplikován nový metodický postup pro hodnocení funkčního potenciálu na 

výzkumných lokalitách, kterými byl hlušinový odval D2 v Paskově a Velický hliník ve 

Velké nad Veličkou. 

Klíčová slova: funkční potenciál, odval, hliniště, biotop, krajina.  

Summary 

Primary objective of thesis was to evaluate the functional potential of the area 

influenced by mining activities and also as the verification of new methodological 

procedure with name Evaluation of functional potential of the area, which was in 2012 a 

team at the Technical University created. Own research and verification process was 

carried out at two different locations, the condition for selection of sites was their 

anthropogenic influence mining. 

The thesis is divided into two parts, the first part is treated as a literary review 

problems of landscape is further developed complete overview of natural conditions and a 

description of the selected locations. The second part of the thesis is devoted to the 

practical part, which was applied a new methodology for the evaluation of functional 

potential in research areas in which the gangue Dump D2 in the Paskov & Velicky clay in 

Velka nad Velickou. 

Keywords: functional potential, dump, clay, habitat, landscape. 
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1. ÚVOD  

„Příroda má vždycky pravdu, mýlí se jen člověk“. Johann Wolfgang von Goethe 

V dnešní době, kdy je krajina ovlivňována antropogenní, průmyslovou, těžební a 

jinou lidskou činností, tak v ní přesto můžeme stále ještě najít stopy přírodních nebo 

kulturních složek krajiny. Proto je vhodné odhalit potenciál krajiny a dále využívat 

antropogenně pozměněnou krajinu, například brownfieldy, nikoliv stavět vše nové pouze 

na zelených loukách. Správně vedený management krajiny přispívá k zachování jak 

přírodních, tak i kulturních složek krajiny a zajišťuje tak její trvale udržitelný rozvoj pro 

budoucí generace.  

Krajina je definována v zákoně České národní rady č. 114/1992 o ochraně přírody a 

krajiny jako část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem 

funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky.  

Téma diplomové práce mě zaujalo především z hlediska utváření správného 

managementu krajiny, který je v dnešní době aktuální. Díky hodnocení funkčního 

potenciálu území se mohou porovnávat tři důležité funkce krajiny (ekologická, 

hospodářská a společenská) z pohledu minulého, přes stav současný až po ten budoucí – 

potenciální. 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala dvě těžbou ovlivněné lokality. První 

lokalitou je odval D2 v Paskově, který je již zrekultivován, a proto by mohl být zajímavý 

pro zjištění funkčního potenciálu, zda je území vhodné pro hospodářství, k rekreaci nebo 

k jiné funkci. Druhou lokalitou, která mě zaujala byl Velický hliník, jenž se nachází na 

jižní Moravě, v k.ú. Velká nad Veličkou a do roku 1993 zde probíhala těžba cihlářské 

hlíny. Součástí tohoto území je Evropsky významná lokalita Javorník – hliník a po těžbě 

cihlářské suroviny bylo území ponecháno spontánní sukcesi. V dnešní době představuje 

velice cennou lokalitu vzhledem ke své druhové rozmanitosti a jedinečnosti území. 
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1.1 Cíl práce 

Pro vypracování diplomové práce byly stanoveny tyto cíle: 

1. Zpracování komplexního přehledu přírodních podmínek na vybraných územích 

ovlivněných těžbou. 

2. Použití nově navrženého metodického postupu FUPO na vybraných územích. 

3. Verifikace nového metodického postupu, v případě nalezení chybějících 

metodických bodů navržení relevantní úpravy. 
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2. ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

V této kapitole je popsáno několik základních pojmů a definic vztažených k tématu 

krajiny a její kategorizace dle představ jednotlivých autorů, které byly pro téma diplomové 

práce vybrány jako stěžejní. 

2.1 Krajina  

Krajina je takzvaným celkovým rámcem pro naše vnímání přírody. Široce 

používaný pojem krajina, s mnoha významy, v zásadě označuje část prostoru neboli území, 

kde se odehrávají různé procesy a děje, které člověk vnímá a které různým způsobem 

odráží i minulost. Přestože je krajina obecně definována jako „vybraná část zemského 

povrchu s typickou kombinací přírodních a kulturních prvků a charakteristickou scenérií“, 

měla by být chápána jako celek se systémovým a celostním přístupem (Sklenička, 2003) na 

vyšší hierarchické úrovni s vlastní historií, dynamikou a charakteristickými rysy, nikoliv 

pouze jako souhrn jednotlivých složek (Miko, 2009).  

Naproti tomu Lipský (1998) v podobě ekosystémového pojetí definuje krajinu jako 

„otevřený systém zemského povrchu formovaný abiotickými, biotickými a antropogenními 

faktory“. Toto pojetí vede ke zdůraznění funkční spojitosti krajinného prostoru, kde každý 

lokální zásah může podstatně ovlivnit vlastnosti celé krajiny jak v prostoru, tak i v čase. 

Krajinná sféra pak představuje složitý systém vzájemného pronikání a spolupůsobení 

atmosféry, hydrosféry, pedosféry, biosféry a zemské kůry. Funkčnost krajiny je pak 

zabezpečována krajinotvornými procesy, které jsou právě založeny na koloběhu látek, 

energií a informací (Kolejka, 2013). 

2.2 Kategorizace krajiny 

Kategorizace neboli klasifikace krajiny je analytickou činností, kdy je krajina 

diferencována do typů (subtypů) nebo jednotek, kde jsou jasně definované charakteristiky 

(Sklenička, 2003). Rozlišujeme dvě základní kategorie krajiny, které jsou ovlivněné 

člověkem: 

- Krajina přírodní a přirozená – přísně vzato, v naší krajině již neexistuje člověkem 

neovlivněný ekosystém. Přírodní krajina je tvořena působením přirozených, abiotických i 

biotických, krajinotvorných procesů bez antropogenního vlivu nebo jen s jeho minimálním 



Bc. Jaroslava Bednářová: Hodnocení funkčního potenciálu území ovlivněných těžební činností 

 

2014  15 

působením. S krajinou zcela nedotčenou člověkem se setkáme jen v obtížně přístupných 

oblastech. Krajina charakterizována přirozenou vegetací označuje Moravec (1994) jako 

krajinu přirozenou. Potenciálně přirozená krajina je formou dnešní kulturní krajiny, avšak 

bez člověka a jeho působení na krajinu. Krajina s převahou přirozené vegetace, avšak 

ovlivněna lidskou činností je označována jako krajina blízká přirozené.  

Krajina kulturní – charakter krajiny je určen socioekonomickými prvky, včetně 

přírodních faktorů. V současné době je krajina kombinována kulturními i přírodními 

prvky. Zemědělství a lesnictví jsou hlavními faktory, které způsobili přeměnu krajiny 

přírodní na krajinu kulturní. Lidská činnost ovlivňuje krajinu jak v kladném, tak i 

v záporném smyslu slova, přičemž některé formy lidských aktivit mohou být předmětem 

ochrany, jako např. estetické, historické, atd (Sklenička, 2003).  

Podobně kategorizují krajinu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

(OECD) a také Forman & Gordon. OECD (2000) krajinu dělí na přírodní a kulturní, 

přičemž kulturní krajina je rozdělena do dílčích subkategorií: městská, industriální a 

zemědělská. Kulturní krajinu lze potom i dále členit podle převažující formy využívání, 

např. na lesní, zemědělskou, průmyslovou, těžební, urbanizovanou, rekreační a další.  

Forman & Godron (1986) kategorizují krajinu na principu gradientu antropogenního 

přetváření na: přírodní krajinu, extenzivně kultivovanou krajinu, intenzivně kultivovanou 

krajinu, příměstskou krajinu a městskou krajinu. 

Naproti tomu autor Beručašvili (1983) rozdělil krajinu z časového hlediska a uvedl, 

že opakováním stavu krajiny za určitý čas, je nepostradatelnou podmínkou pro zachování 

přírodní i kulturní krajiny. Podle něj se pak tyto stavy dělí do tří základních skupin: 

 Krátkodobé stavy (s dobou trvání méně než 24 hodin), 

 Střednědobé stavy (s dobou trvání od 24 hodin do 1 roku), 

 Dlouhodobé stavy (s dobou trvání delší jak 1 rok). 
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2.3 Funkce krajiny 

Lidé krajinu využívají už od nepaměti a ta pak plní několik funkcí základních 

(obytná, výrobní, dopravní), vedlejších (rekreační, kulturní, sídelní) i zvláštních (poznávací, 

ochranná).  

Ve sborníku příspěvků Krajinné mikrostruktury a jejich role ve venkovské krajině 

Trnka (2006) je funkčnost krajiny rozdělena na monofunkční a polyfunkční krajinu. Do 

monofunkční venkovské krajiny spadají funkce zemědělská, lesní a chráněná, do městské 

monofunkční krajiny pak průmyslová, sídelní a rekreační. Polyfunkční venkovská krajina 

zahrnuje zemědělsko-lesní, vodohospodářsko-lesní a vodohospodářsko-rekreační funkce. 

Dále do polyfunkční městské krajiny patří funkce průmyslově-zemědělská, sídelně-

průmyslová a dopravně-sídelní. 

Autoři Havrlant a Buzek (1985) rozdělili funkci krajiny vůči člověku na funkci 

výrobní, obytnou a rekreační. Přičemž obytné a výrobní funkce jsou spolu v určité míře 

spjaty, např. vesnická sídla společně se zemědělskou výrobou propůjčují krajině určitý 

vzhled, analogicky také existence průmyslu podmiňuje vznik městských aglomerací apod. 

Funkce přírodní – tato funkce je primární funkcí krajiny, která zahrnuje procesy 

klimatické, geologické, hydrologické a biologické. Tyto procesy v celku vytvářejí podmínky 

pro existenci rostlin, živočichů i člověka. 

Funkce společensko-ekonomické a kulturní – jsou to funkce druhotných funkcí 

krajiny. Lidé potlačují přírodní funkci ve prospěch funkce společensko-ekonomické, což 

může mít za důsledek zhoršování životního prostředí. 

- funkce hospodářská (zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžba, průmysl, 

energetika, doprava) 

- funkce sídelní (vztah složek rekreačních, obytných a výrobních – výsledkem jsou 

různé typy krajin jako městská, příměstská, venkovská aj.) 

- funkce rekreační 

- funkce kulturní (ochrana přírody a historických cenností, např. UNESCO, 

psychologická funkce, estetická funkce, atd.) (www.uake.cz). 

V diplomové práci byly funkce krajiny rozděleny dle použitého metodického postupu 

Lacková (2012) na funkci ekologickou, hospodářskou a společenskou. 
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2.4 Disturbance krajiny 

Krajina a její funkce může být narušena či trvale poškozena několika možnými 

způsoby. Disturbance jsou antropické vlivy narušující stabilitu přírodních složek se 

zachováním autoregulační schopnosti ekosystémů (Sklenička, 2003). 

Změny v krajině jsou způsobené přírodními i antropogenními procesy, což jsou 

stejné faktory, které krajinu samotnou utvářejí. Tyto změny mohou být negativní stejně 

tak, jako i pozitivní. Výčet některých odvětví vlivu lidské činnosti na krajinu uvádí 

Semorádová (1989):  

Lesní hospodářství - změna reliéfu, vegetačního krytu a vzhledu krajiny 

zalesňováním nebo odlesňováním; ovlivňování atmosférických jevů (klima) lesními 

porosty; ovlivňování vodního režimu krajiny (vliv na vodní bilanci); ovlivnění eroze. 

Zemědělství - změna reliéfu, vegetačního krytu, estetiky krajiny (zápach); vytváření 

podmínek pro vodní a větrnou erozi; ovlivnění atmosférických jevů; ovlivnění vodního 

režimu krajiny (meliorace, napřimování toků, likvidace rozptýlené zeleně, vodní bilance); 

ovlivňování kvality povrchových a podpovrchových vod (ochranné prostředky, hnojiva); 

změny vlastností půdy (zhutnění, eroze, aj.). 

Těžba - změna reliéfu; zábory půdy (u povrchové těžby); nové těžební tvary 

v krajině (haldy, odvaly, atd.); vliv na spodní vodu; znečištění; hluk. 

Průmysl a energetika - zábory půdy; ovlivnění blízkých i vzdálených ekosystémů 

(emise); negativní estetika; odpady. 

Doprava - zábor půdy, změny reliéfu (zářezy, náspy); fragmentace, komunikace 

působí jako bariéry; hluk, prach, vibrace; ovlivnění zimní údržbou; znečištění. 

Většina extenzivních procesů (např. zastavění nebo zornění půdy) mají na krajinu 

negativní dopad. Zatímco některé extenzivní procesy jako jsou například zatravňování, 

zalesňování, extenzivní zemědělství apod. mohou mít na krajinu vliv pozitivní. Některé 

tyto procesy ovšem mohou mít na krajinu v dlouhodobém výhledu pozitivní efekty, přesto 

se v některých případech projevují ztrátou části přírodních a ekologicky stabilních prvků 

krajiny. Během posledních 20 let se česká krajina výrazně mění. Na úrovni krajiny a 

ekosystémů jsou hlavními probíhajícími procesy v úrodných a exponovaných regionech a) 
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urbanizace doprovázena záborem půdy a vyřazením půdy z její ekologické a produkční 

funkce, b) intenzifikace zvláště zorněním a intenzivním zemědělstvím. Naopak oblasti, 

které jsou odlehlé (periferie) a neúrodné jsou postiženy c) extenzifikací, nejčastěji 

zatravňováním a zalesňováním, případně d) opuštěním, kdy jsou větší plochy území 

ponechány ladem. Důsledkem těchto trendů některé typy území mizí (často přírodně 

hodnotné), navíc jsou často neobnovitelné (Miko, 2009). 

Na zkoumaných lokalitách řešených v diplomové práci byla krajina ovlivněna 

ukládáním hlušiny na odval a těžbou cihlářské hlíny.  

2.4.1 Odvaly průmyslového odpadu 

Vytvořením odvalů dochází dle Sobotkové (1995) ke zrychlení synantropizace 

původní přírodní krajiny. Odvaly na území města Ostravy se liší od ostatních 

antropogenních stanovišť substrátem z karbonské hlušiny (u hornických odvalů) a také 

mikroklimatem. Odvaly vtiskují Ostravě osobitý vzhled, přičemž jejich ozelenění je 

věnována pozornost nejen z estetického hlediska, ale především z hlediska hygienického. 

Vegetace zpevňuje povrch odvalů, zabraňuje vodní i větrné erozi a omezuje prašnost 

v nejbližším okolí odvalu. Spontánní zarůstání odvalů synantropními rostlinami je sice 

poněkud zdlouhavé, ale má velký význam z důvodu uchycení těch druhů rostlin, které 

snášejí extrémní stanovištní podmínky. Rekultivace i spontánní sukcese odvalů přispívají 

k začlenění těchto antropogenních útvarů do krajiny. 

2.4.2 Povrchová těžba cihlářské hlíny 

Hliniště je specifickým příkladem povrchového lomu s konkávním tvarem, jenž 

vzniká těžbou zemin, jílů a hlín. Nejčastěji těženou surovinou jsou sprašové hlíny, které se 

využívají převážně v cihlářském průmyslu. Hliniště však nemívají velkou hloubku, řádově 

metry až desítky metrů, nicméně zaujímají poměrně obšírné plochy. Stěny hliníku pak 

umožňují vznik efemerním fluviálním tvarům, např. zemním pyramidám nebo zemním 

kulisám. Po ukončení těžby se mohou stát cennými biotopy, přesto se řada opuštěných 

hliníků využívá k ukládání odpadu (Kirchner, 2010). 
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2.5 Opatření pro ochranu krajiny 

V antropogenně změněné krajině je čím dál více potřebná zvláštní péče o území, 

která jsou svým způsobem přírodně blízká, ekologicky cenná nebo v sobě ukrývají 

potenciál budoucích krajinných funkcí. Nejcennější části krajiny jsou většinou územně 

chráněny v tzv. velkoplošných zvláště chráněných územích (ZCHÚ), což jsou zejména 

chráněné krajinné oblasti (13,8% území ČR) a také v národních parcích (1,51%). 

Fragmenty cenné přírody chrání maloplošná zvláště chráněná území (1,13% území České 

republiky). Národní systém se do značné míry překrývá s evropskou soustavou chráněných 

území Natura 2000, která je vymezena na 13,9% rozlohy státu (Miko, 2009). 

2.6 Hodnocení změn v krajině 

Jelikož jsou změny v krajině dlouhodobým procesem, je nutné tyto změny 

zaznamenávat a hodnotit. Toto hodnocení změn lze provádět například 

monitoringem. Lipský (2000) uvádí, že na sledování změn v krajině lze aplikovat leckteré 

metody monitoringu životního prostředí. Dle tohoto autora lze v širším pojetí rozlišit:  

- geochemický monitoring, jehož cílem je získání dlouhodobé řady dat, umožňující 

stanovení případných změn a trendů ve vývoji biochemického metabolizmu krajiny. 

Zaměřuje se na sledování látkových toků, elektromagnetických bilancí a jejich změn 

v krajině v důsledku činnosti člověka a narušení ŽP. Je založený na odběru vzorků, analýze 

obsahu prvků a látek a měření látkových toků v jednotlivých složkách prostředí - 

povrchová a podzemní voda, říční sedimenty, atmosféra, rostliny a živočišné organismy. 

- Biologický monitoring (biomonitoring) je pomocí monitorování výskytu a početnosti 

rostlinných a živočišných druhů v krajině zaměřen na sledování změn prostředí. Důležitá je 

volba vhodných bioindikačních druhů, přičemž jsou jejich změny stavu (patologické, 

fyziologické a etologické) interpretovány pomocí statistiky, což je diagnostika odchylek od 

normálního stavu. 

- Celkové změny v krajině, spočívají zejména ve způsobu užívání krajiny. Nejlépe se 

monitorují pomocí časové řady leteckých, případně družicových snímků. Tyto snímky pak 

nejlépe zobrazují narušení, plošné devastace, změny krajinné struktury, proměny krajinné 

matrice apod. 
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Dle Spellerberga (1995) lze hodnotu biologického a ekologického monitorování a 

sledování shrnout do těchto bodů: 

- Monitorování jako základ pro využívání biologických zdrojů v duchu TUR 

a pro vyhledávání zdrojů. 

- Monitorování napomáhající účinné ochraně a využívání ekosystémů a 

populací. 

- Monitorování krajiny jako základ jejího lepšího využití, tj. spojení jejího 

využívání s její ochranou. 

- Monitorování stavu prostředí - využití organismů při monitorování 

znečištění a jako ukazatelů kvality prostředí. 

- Monitorování jako způsob rozšiřování znalostí o dynamice ekosystémů. 

- Monitorování hmyzích škůdců, umožňující zavézt proti nim v zemědělství a 

lesnictví účinné způsoby boje. 

V diplomové práci nebylo účelem provést hodnocení změn v krajině dle výše 

zmíněných možností monitoringu, ale pro účely srovnání aktuálních a v minulosti 

převládajících funkcí krajiny bylo využito leteckých snímků z roku 1950, 1953 a 1955. 
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3. METODIKA 

3.1 Vlastní metodika práce 

Metodický potup pro hodnocení funkčního potenciálu území (dále jen FUPO), 

použitý v diplomové práci, byl nově navržen (Lacková, 2012), vycházející z metodik a 

metodických postupů zaměřených na ekologické, společenské a hospodářské aspekty 

hodnocení krajiny publikovaných autory Polanská, et al. (2010), Bílina (2010), Sklenička 

(2003), Seják & Dejmal (2003), Vyskot, et al. (2003), Buček & Lacina (2000), Maděra 

(1996) a Stalmachová (1996).  

Jednou z hlavních částí diplomové práce bylo shromáždění veškeré dostupné 

literatury k popisu vybraných území a také k hodnocení samotného funkčního potenciálu 

těchto území. Další důležitou součástí, pro vypracování DP, byl terénní průzkum, kdy se 

v průběhu dvou let zaznamenával výskyt jednotlivých druhů rostlin a živočichů, probíhala 

rekognoskace terénu a hodnocení různých charakteristik území dle postupů FUPO pro 

kvantifikaci ekologické, hospodářské a společenské funkce území. 

Diplomová práce byla vytvořena v programu Microsoft Office 2010, s použití 

Microsoft Word a Microsoft Excel, dále s použitím programu CorelDRAW Graphics Suite 

X6, s využitím fotoaparátu Fujifilm FinePix S2960 a GPS Garmin legend etrex. 
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3.2 Použitá metodika 

V práci byl použit metodický postup pro hodnocení funkčního potenciálu území, 

což je dle Lackové (2012) maximálně možné polyfunkční využití území s ohledem na 

ochranu přírody a krajiny, a míru antropogenního ovlivnění. Autorka dále popisuje nutnost 

pohlížet na hodnocené území jako na funkční celek, jehož jednotlivé funkce by měly 

představovat elementární jednotky, a zároveň aby jejich charakteristiky bylo možné 

porovnávat na základě semi-kvantitativního hodnocení a porovnávat tak mezi sebou. 

Pro výpočet funkčního potenciálu území (FUPO) byly funkce území rozlišeny do 

tří základních skupin: ekologické (X), hospodářské (Y) a společenské (Z) - při celkovém 

zhodnocení území má výsledek formu: FUPO X.Y.Z. Tyto tři skupiny se pak dále rozdělují 

na funkce dílčí, které popisuje obrázek 1 a pro které je vypočítána hodnota před zásahem, 

aktuální hodnota a reálný potenciál, viz kapitola výsledky. 

 

Obrázek 1: Znázornění základních a dílčích funkcí území (Lacková, 2012) 
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3.2.1 Hodnocení ekologické funkce území 

Aby mohly být stanoveny ekologické hodnoty území před zásahem a aktuální, bylo 

potřeba na vymezeném území určit jednotlivé biotopy. Tyto biotopy byly následně 

hodnoceny dle jednotlivých ekologických faktorů (Ef1-14) pro každý biotop. Výsledné 

hodnoty byly porovnány s hypotetickou maximální hodnotou. Reálný ekologický potenciál 

(R.E.P.) vyjadřuje maximálně možné využití území s ohledem na ochranu přírody a krajiny a 

antropogenního vlivu, který představuje redukovanou hodnotu hypotetického potenciálu o 

redukční faktory (viz tabulka 2). R.E.P. se stanovoval na základně redukčních faktorů 

limitující výši R.E.P. Tyto faktory jsou bodově hodnoceny od 0 do 5, kdy vyšších hodnot 

dosahují území značně ovlivněné lidskou činností (Lacková, 2012). R.E.P. se tedy vypočítá 

tak, že se od hypotetického ekologického potenciálu odečtou redukční body, které se 

stanovily sečtením jednotlivých redukčních faktorů. 

RB = fn+fz+fj; R.E.P. = H.E.P. - RB 

Kdy:    RB – redukční body; R.E.P. – reálný ekologický potenciál; H.E.P. – hypotetický 

ekologický potenciál; fn – faktor narušení; fz – faktor zonace; fj- faktor jedinečnosti 

Stanovení hypotetického ekologického potenciálu 

Bodová hodnota byla dle FUPO stanovena na 11 000 bodů a to v případě přírody 

s nejcennějšími ekosystémy a s bohatou diverzitou klimaxových stádií. Tato hodnota byla 

stanovena na základě ekologických faktorů (Ef1-14). Tyto faktory byly rozděleny do tří 

skupin, kdy Ef1-3 charakterizují půdní prostředí, faktory Ef4-6 charakterizují vodní prostředí 

a faktory Ef7-14 vymezují charakteristiku bioty. Jednotlivé faktory byly hodnoceny body 0 - 

5, a násobeny koeficientem ekologické změny (Ke), který nabývá hodnot od 1 do 2 

(Lacková, 2012). 

Výpočet ekologické hodnoty před zásahem 

Výpočet ekologické hodnoty před zásahem (P.E.H.) byl prováděn pomocí určených 

biotopů na vymezeném území (před jakýmkoliv průmyslovým zásahem do krajiny) a přiřazení 

hodnot (0 - 5) k jednotlivým ekologickým faktorům (Ef1-14). Pro každý biotop byla vymezena 

jeho rozloha, která se přepočítala dle procentuálního zastoupení celkového vymezeného území. 

Ekologické faktory se sčítají a vynásobí procentuálním zastoupením biotopu.   
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Hodnocení biotopů  

Pokud je území přírodního nebo přírodně blízkého charakteru, pak se biotopy určují 

dle Katalogu biotopů ČR (Chytrý et al., 2001), v případě, kdy je území přírodě vzdálené, 

cizí nebo cizí s omezenou biotou, pak se biotopy stanovují dle Hodnocení a oceňování 

biotopů ČR (Seják & Dejmal, 2003). Po vymezení biotopů na zkoumaných lokalitách bylo 

postupováno dle obou autorů. Biotopy byly pak hodnoceny dle jednotlivých ekologických 

faktorů (Ef1-14) pro každý jednotlivý biotop.  

Výpočet aktuální ekologické hodnoty a ekologického potenciálu biotopů 

Postup výpočtu aktuální ekologické hodnoty (A.E.H.) byl téměř stejný jako postup 

pro vypočítání ekologických hodnot před zásahem. Po sečtení všech ekologických faktorů 

(Ef1-14) a vynásobení procentuálním zastoupení určených biotopů, se poté A.E.H. vynásobí 

koeficientem ekologické změny (Ke), který nabývá hodnot od 1 do 2. Ke je závislý na čase, 

přičemž bodové hodnoty 1 dosáhne při relativně rychlém dosažení maximální ekologické 

funkce a naopak hodnoty 2 dosáhne při pomalém dosažení plnohodnotné ekologické 

funkce. Vynásobením aktuální ekologické hodnoty s Ke dostaneme ekologický potenciál 

biotopů, což je výsledná hodnota (viz tabulka 1). Tímto bylo umožněno výsledky mezi 

sebou porovnávat a určit, zda má aktuální ekologický potenciál hodnotu vyšší nebo nižší, 

než ekologická hodnota před zásahem. 

Tabulka 1: Popis ekologických faktorů, výpočet aktuální ekologické hodnoty a E.P.B. (Lacková, 2012) 
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Biotop 
S1-x  

(%rozlohy) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
A.E.H. Ke E.P.B. 

Ef1-14 

1   0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 ΣEf1-14 x S1 1-2 A.E.H1 x Ke 

x   0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 ΣEf1-14 x Sx 1-2 A.E.Hx x Ke 

  
Celkem Σ A.E.H1-x    Σ E.P.B1-x 
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Tabulka 2: Redukční faktory reálného ekologického potenciálu a jejich bodová hodnota (Lacková, 2012) 

Redukční 

faktor 

Bodová hodnota redukčních faktorů 

0 1 2 3 4 5 

Faktor narušení 

(fn) 
žádné zanedbatelné mírné zvýšené závažné nevratné 

Faktor zonace 

(fz) 
přírodní přírodě blízká venkovská příměstská městská průmyslová 

Faktor 

jedinečnosti (fj) 

mimořádně 

unikátní 

lokalita zcela 

unikátní 

zřídka se 

vyskytující 

omezeně se 

vyskytující 

běžně se 

vyskytující 

zcela běžně 

se vyskytující 

Po sečtení bodových hodnot jednotlivých redukčních faktorů mohou hodnoty 

reálného ekologického potenciálu dosahovat hodnot od 0 do 15 bodů. Hodnoty jsou pak 

slovně vyjádřeny a zařazeny do jednotlivých tříd, kdy sedmá třída představuje extrémně 

nízký reálný ekologický potenciál a první třída naopak mimořádný R.E.P. (viz tabulka 3). 

Tabulka 3: Stanovení reálného ekologického potenciálu (R.E.P.) (Lacková, 2012) 

Součet 

(fn+fz+fj) 

Redukční 

body (RB) 

Reálný 

ekologický 

potenciál 

(R.E.P.) 

Slovní 

vyjádření 

R.E.P. 

Zařazení 

do třídy 

Zajištění 

R.E.P. dle 

A.E.H. v % 

Slovní 

vyjádření 

zajištění A.E.H 

15 2 401 - 2 600 8 599 - 8 400 extrémně 

nízký 
7 třída 0 - 15 nedostatečné 

14 2 201 - 2 400 8 799 - 8 600 

13 2 001 - 2 200 8 999 - 8 800 
velmi nízký 6 třída 16 - 30 nízké 

13 1 801 - 2 000 9 199 - 9 000 

12 1 601 - 1 800 9 399 - 9 200 
nízký 5 třída 31 - 45 snížené 

11 1 401 - 1 600 9 599 - 9 400 

9 1 201 - 1 400 9 799 - 9 600 
průměrný 4 třída 46 - 60 průměrné 

8 1 001 - 1 200 9 999 - 9 800 

7 801 - 1 000 10 199 - 10 000 
vysoký 3 třída 61 - 75 zvýšené 

6 601 - 800 10 399 - 10 200 

5 401 - 600 10 599 - 10 400 velmi 

vysoký 
2 třída 76 - 90 vysoké 

4 201 - 400 10 799 - 10 600 

3 1 - 200 10 999 - 10 800 
mimořádný 1 třída 91 - 100 maximální 

0 0 11000 

Aktuální ekologická hodnota území pak může být porovnávána s reálným 

potenciálem, kdy výsledek, který je vyjádřený v procentech, poukazuje na zajištění 

ekologické funkce aktuálními biotopy, jež se na území nacházejí (Lacková, 2012).  
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3.2.2 Hodnocení hospodářské funkce území 

Hodnocení hospodářské funkce území bylo prováděno dle procentuálního rozdělení 

plochy, kdy 1% celkové rozlohy území se rovná 1 bodu. Hospodářským faktorům byl 

přidělen jedinečný identifikátor neboli kód Hf1-37. Pro funkci těžební jsou vymezeny faktory 

Hf1 – Hf4, pro funkci průmyslovou faktory Hf5 – Hf12, pro funkci zemědělskou Hf13 – Hf21, 

pro funkci lesnickou Hf22 – Hf26, také pro funkci dopravní faktory Hf27 – Hf33 a v neposlední 

řadě pro funkci pracovních míst, pro které jsou vymezené faktory Hf34 – Hf37.  

Téměř všechny faktory byly obodovány podle procentuálního zastoupení plochy, 

pouze faktor pracovních míst se stanovuje dle tabulky 4. 

Tabulka 4: Převod jednotek pracovních míst (Lacková, 2012) 

Typ pracovního místa 
Počet pracovních míst 

1 až 10 11 až 50 51 až 250 nad 250 

pracovní místa na dobu neurčitou 10b 15b 25b 50b 

pracovní místa na dobu určitou 5b 10b 15b 25b 

pracovní místa kratší než 3 roky 3b 5b 10b 15b 

ostatní (dohody, sezonní brigády…) 1b 3b 5b 10b 

Faktory byly dále ohodnoceny koeficientem současné hospodářské důležitosti 

(SHD), který byl pro vytvoření inspirován Metodikou hodnotící funkce lesů (Vyskot, et al. 

2003). Celkový popis faktorů a jejich SHD je uveden v tabulce 9.  

Stanovení hypotetického hospodářského potenciálu 

Hypotetický hospodářský potenciál (H.H.P.) je dle FUPO maximální možné využití 

území, s co největším hospodářským ziskem, avšak absolutně bez ohledu na přírodu. 

Jelikož je hospodářská funkce rozdělena na několik dílčích, potom je každá 

charakterizována svým H.H.P. (viz tabulka 5) (Lacková, 2012).  

Tabulka 5: Bodové hodnocení hypotetického hospodářského maximální potenciálu 

Hospodářská funkce 
Hypotetický maximální 

potenciál 

Těžba nerostných surovin 500 b 

Průmysl 500 b 

Zemědělství 300 b 

Lesní hospodářství 400 b 

Doprava 400 b 

Počet pracovních míst 500 b 
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Tyto dílčí hospodářské funkce však nikdy nemohou v reálu dosáhnout svých 

maximálních hypotetických potenciálů, protože je každá funkce limitována určitými 

redukčními faktory. Proto dochází k redukci H.H.P. na reálný hospodářský potenciál 

(R.H.P.), který už bere v potaz tyto redukční faktory způsobené využíváním území 

v současnosti i minulosti (Lacková, 2012). 

Výpočet hospodářské hodnoty před zásahem 

K výpočtu hospodářské hodnoty před zásahem (P.H.H.) se používají hospodářské 

faktory (Hf1-37) a koeficient současné hospodářské důležitosti (viz tabulka 9), které se mezi 

sebou násobí a jednotlivé faktory sčítají, což je zřetelné v příloze 4 pro odval D2 v Paskově 

a v příloze 8 pro Velický hliník v obci Velká nad Veličkou.  

Výpočet aktuální hospodářské hodnoty 

Výpočet aktuální hospodářské hodnoty (A.H.H.) funguje na stejném principu jako u 

výpočtu hospodářské hodnoty před zásahem. Rozdílem je hodnocení aktuálního stavu 

území a jednotlivých hospodářských faktorů, které se objevovali na daném území v daném 

čase. Když výsledky porovnáme, dosáhneme procentuálního vyjádření plnění funkce 

hospodářské aktuálními jevy, jenž se vyskytují na daném území v současnosti. 

Procentuální vyjádření, A.H.H. vůči reálné hospodářské funkci, je možno dle semi-

kvantitativního výrazu zařadit do klasifikační třídy a slovně popsat, což je zřejmé z tabulky 

6. Porovnáním A.H.H. a hospodářské hodnoty před zásahem získáme údaje, které nám 

řeknou, zda měly hospodářské hodnoty před zásahem nižší, stejný nebo větší význam než 

v dnešních podmínkách.  

Tabulka 6: Semi-kvantitativní vyjádření aktuální hospodářské hodnoty území (Lacková, 2012) 

  

Zajištění R.H.P dle A.H.H. v % Slovní vyjádření A.H.H. Hodnotová třída 

91-100 maximální 1 

76-90 vysoká 2 

61-75 zvýšená 3 

46-60 průměrná 4 

31-45 snížená 5 

16-30 nízká 6 

0-15 nedostatečná 7 
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Výpočet reálného hospodářského potenciálu 

Výpočet reálného hospodářského potenciálu (R.H.P.) byl na zkoumaných plochách 

realizován na základě hodnocení hospodářských funkčních faktorů (Hf1-37), kdy je každý 

faktor definován koeficientem současné hospodářské důležitosti (SHD), který je vypsán 

pro každý funkční faktor v tabulce 9 a slovně vyjádřen v tabulce 7. 

Tabulka 7: Popis a hodnota koeficientu současné hospodářské důležitosti (Lacková, 2012) 

Popis současné hospodářské důležitosti Hodnota koeficientu SHD 

velice vysoká 5 

vysoká 4 

průměrná 3 

nízká 2 

velice nízká 1 

Výsledky hodnocení R.H.P. jsou vyjádřeny body, avšak jejich interpretace je ve 

formě procentuálního vyjádření vůči hypotetickému potenciálu. Semi-kvantitativní 

vyjádření reálného hospodářského potenciálu území umožňuje určovat potenciály od 

mimořádných až po extrémně nízké, přičemž je každý procentuální interval v hodnotové 

klasifikační stupnici vyjádřen hodnotovými třídami, což je znázorněno v tabulce 8 

(Lacková, 2012). 

Tabulka 8: Semi-kvantitativní vyjádření reálného hospodářského potenciálu území (Lacková, 2012) 

Srovnání H.H.P. a R.H.P. (%) Slovní vyjádření R.H.P. Hodnotová třída 

91-100 mimořádný 1 

76-90 velmi vysoký 2 

61-75 vysoký 3 

46-60 průměrný 4 

31-45 nízký 5 

16-30 velmi nízký 6 

0-15 extrémně nízký 7 

Jakmile se stanoví reálný hospodářský potenciál pro jednotlivé funkce, je nutné 

poté udělat aritmetický průměr hodnotových tříd a stanovit tak celkový průměrný R.H.P. 

území.  
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Tabulka 9: Popis hospodářských faktorů území (Lacková, 2012) 

Hospodářská funkce území 
Označení SHD 

Těžba nerostných surovin 

těžba černého a hnědého uhlí Hf1 5 

lomy (kamenolomy, vápencové) Hf2 4 

štěrkovny, pískovny Hf3 3 

ostatní Hf4 1--3 

Průmysl  

průmyslové areály nad 3 ha Hf5 5 

průmyslové areály nad 1-3 ha Hf6 4 

průmyslové areály do 1 ha Hf7 3 

nevyužívané průmyslové plochy, brownfields Hf8 1 

výroba energie z obnovitelných zdrojů Hf9 4 

výroba energie z neobnovitelných zdrojů Hf10 5 

skládky odpadu, deponie, odvaly, výsypky, odkaliště, apod. Hf11 1--3 

ostatní Hf12 1--3 

Zemědělství  

orná půda Hf13 3 

intenzivně využívané louky, pastviny, chmelnice, vinice, sady Hf14 3 

extenzivně využívané louky, pastviny, chmelnice, vinice, sady Hf15 2 

zahradnická výroba Hf16 2--3 

stájový chov dobytka, drůbeže a koní Hf17 2--3 

sádkový chov ryb Hf18 2 

ekologické zemědělství Hf19 2 

zemědělské budovy Hf20 2 

ostatní Hf21 1--2 

Lesní hospodářství  

lesy hospodářské Hf22 4 

lesy zvláštního určení Hf23 3 

lesy ochranné Hf24 2 

rychle rostoucí dřeviny, plantáže, vánoční stromky, lesní školky Hf25 2--3 

ostatní Hf26 1--3 

Doprava  

dálnice a rychlostní silnice Hf27 4 

silnice I. - III. třídy Hf28 3 

místní komunikace I. - IV. třídy, účelové komunikace Hf29 2 

Železnice Hf30 4 

čerpací stanice pohonných hmot Hf31 2 

garáže, parkoviště Hf32 2 

ostatní Hf33 1--3 

Pracovní místa  

pracovní místa na dobu neurčitou Hf34 5 

pracovní místa na dobu určitou Hf35 4 

pracovní místa kratší než 3 roky Hf36 3 

ostatní (dohody, brigády, sezónní práce) Hf37 1--2 
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3.2.3 Hodnocení společenské funkce území 

Společenská funkce byla rozdělena do čtyř dílčích funkcí a to sídelní, rekreační, 

kulturně-edukační a environmentální. Společenským faktorům byl opět přidělen jedinečný 

identifikátor, tedy kód Sf1-55 (viz tabulka 14).  

Pro funkci sídelní jsou vymezeny faktory Sf1 – Sf13, pro funkci rekreační Sf14 – Sf28, 

dále pro funkci kulturně-edukační Sf29 – Sf47 a v poslední řadě pro funkci environmentální 

Sf48 – Sf55.  

Během stanovení jednotlivých společenských funkcí bylo potřeba převést některé 

jednotky, kdy se ve většině faktorů převedlo 1% rozlohy řešené plochy na 1 bod. Pro 

výpočet pěší turistiky, hipoturistiky a cykloturistiky se použije vzorec, kdy je délka linie 

(km) dělena plochou (km
2
), přičemž výsledek výpočtu je menší než 5 = 5 bodů; 5,1 – 10 = 

10 bodů; 10,1 – 20 = 15 bodů; větší než 20,1 = 20 bodů. Přepočet pro jev kulturně-

edukační funkce byl proveden podle hodnocení, kdy jev neexistuje = 0 bodů, jev existuje = 

5 bodů, existence více než 1x = 10 bodů (Lacková, 2012). 

Faktory jsou dále ohodnoceny koeficientem současné veřejné důležitosti (SVD), 

jenž byl opět inspirován Metodikou hodnotící funkce lesů od Vyskota et al. (2003). 

Celkový popis faktorů a jejich SVD je znázorněn v tabulce 14. 

Stanovení hypotetického společenského potenciálu 

Stanovení hypotetického společenského potenciálu je rozdělena na několik dílčích 

funkcí, přičemž každá je charakterizována svým maximálním H.S.P. (viz tabulka 10).  

Tabulka 10: Bodové hodnocení hypotetického společenského maximální potenciálu 

Společenská funkce 
Hypotetický 

maximální potenciál 

Sídelní 500 b 

Rekreační 640 b 

Kulturně-edukační 600 b 

Environmentální 3 000 b 

V reálných podmínkách však nikdy nemůže společenská funkce dosáhnout svých 

maximálních hypotetických hodnot, protože je ovlivňována několika faktory, např. 

přírodními poměry nebo historickými událostmi (Lacková, 2012). 
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Výpočet společenské hodnoty před zásahem 

K výpočtu společenské hodnoty před zásahem (P.S.H.) se používají společenské 

faktory (Sf1 – Sf55) a koeficient současné veřejné důležitosti (viz tabulka 14), které se mezi 

sebou násobí a jednotlivé faktory se pak sčítají, což je patrné z přílohy 6 pro odval D2 – 

Paskov a z přílohy 10 pro Velický hliník v obci Velká nad Veličkou. Hodnotí se zde pouze 

minulý stav území a jednotlivé společenské faktory, které se objevovaly na daném území 

v daném čase. Porovnáním P.S.H. s aktuální společenskou hodnotou, získáme informace o 

společenské funkci na lokalitě před těžbou, před vznikem výsypky, před ukládáním odpadů 

a podobných činností vůči tomu, co je na vybraném území dnes. Díky tomu můžeme 

vyhodnotit, zda má nyní území nižší, stejnou anebo vyšší společenskou hodnotu a tudíž i 

posoudit negativní či pozitivní antropogenní vliv. 

Výpočet aktuální společenské hodnoty 

Výpočet aktuální společenské hodnoty (A.S.H.) je založen na stejném principu jako 

výpočet společenské hodnoty před zásahem. Když výsledky porovnáme, dosáhneme 

procentuálního vyjádření plnění funkce společenskými jevy, jež se vyskytují na daném 

území v současnosti. Procentuální vyjádření, aktuální společenské funkce vůči reálné 

společenské funkci, je možno dle semi-kvantitativního výrazu zařadit do klasifikační třídy 

a slovně popsat, což je patrné z tabulky 11. Díky tomuto pak můžeme porovnávat 

společenskou funkci aktuální vůči reálné a vyhodnotit, ve kterém období plnila svou funkci 

nejlépe.  

Tabulka 11: Semi-kvantitativní vyjádření aktuální společenské hodnoty území (Lacková, 2012) 

 

 

 

 

 

Zajištění R.S.P dle A.S.H. v % Slovní vyjádření A.S.H. Hodnotová třída 

91-100 maximální 1 

76-90 vysoká 2 

61-75 zvýšená 3 

46-60 průměrná 4 

31-45 snížená 5 

16-30 nízká 6 

0-15 nedostatečná 7 
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Výpočet reálného společenského potenciálu 

Jelikož ani společenská funkce nemůže v reálu nikdy dosahovat svých maximálních 

hypotetických hodnot, byl vytvořen výpočet reálného společenského potenciálu (R.S.P.), 

který už uvažuje o limitech a omezeních, které jsou pro společenské funkce podstatné 

(Lacková, 2012). Výpočet R.S.P. byl realizován na základě hodnocení společenských 

funkčních faktorů (Hf1-55), kdy je každý faktor definován koeficientem současné veřejné 

důležitosti (SVD), který je vypsán pro každý funkční faktor v tabulce 14 a slovně vyjádřen 

v tabulce 12, přičemž tyto hodnoty nabývají od 1 do 5. 

Tabulka 12: Popis a hodnota koeficientu současné veřejné důležitosti (SVD) (Lacková, 2012) 

Popis současné veřejné důležitosti Hodnota koeficientu SVD 

velice vysoká 5 

vysoká 4 

průměrná 3 

nízká 2 

velice nízká 1 

Výsledky jsou vyjádřeny v bodech a jejich interpretace je provedena ve formě 

procentuálního vyjádření vzhledem k hypotetickému společenskému potenciálu. Semi-

kvantitativní vyjádření umožňuje charakterizovat potenciály od mimořádných až po 

extrémně nízké, viz tabulka 13. 

Tabulka 13: Semi-kvantitativní vyjádření reálného společenského potenciálu území (Lacková, 2012) 

Srovnání H.S.P. a R.S.P. (%) Slovní vyjádření R.S.P. Hodnotová třída 

91-100 mimořádný 1 

76-90 velmi vysoký 2 

61-75 vysoký 3 

46-60 průměrný 4 

31-45 nízký 5 

16-30 velmi nízký 6 

0-15 extrémně nízký 7 
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Tabulka 14: Popis společenských faktoru území (Lacková, 2012) 

Společenská funkce území 
Označení SVD 

Sídelní 

panelová zástavba-nad 5 pater Sf1 3 

činžovní zástavba do 5 pater Sf2 4 

historická část města Sf3 4 

příměstská zástavba panelového typu Sf4 3 

příměstská zástavba satelitního typu Sf5 4 

příměstská zástavba liniového typu Sf6 5 

příměstská zástavba rodinná roztroušená Sf7 4 

vesnická zástavba Sf8 3 

roztroušená vesnická zástavba Sf9 2 

chaty, chalupy Sf10 3 

letní zahrádky Sf11 1 

občanská vybavenost Sf12 4 

ostatní Sf13 1--3 

Rekreační  

pěší turistika Sf14 5 

cykloturistika Sf15 5 

hipoturistika Sf16 2 

agroturistika Sf17 2 

kempink Sf18 2 

vodáctví Sf19 3 

rybaření Sf20 2 

myslivost Sf21 2 

lázeňská místa Sf22 4 

zoologické zahrady, zooparky Sf23 4 

botanické zahrady, arboreta Sf24 3 

sportovní zařízení indoor Sf25 4 

sportovní zařízení outdoor (hřiště, golf, sjezdovky) Sf26 3--4 

aquaparky, plavecké bazény, vodní plochy a toky Sf27 4 

ostatní Sf28 2--4 

Kulturní a edukační  

zámky Sf29 5 

hrady Sf30 4 

zříceniny Sf31 3 

muzea (galerie) Sf32 3 

skanzeny Sf33 3 

rozhledny Sf34 4 

vyhlídky Sf35 3 

kulturní památky Sf36 4 

národní kulturní památky Sf37 5 

technická památky Sf38 4 

památkové rezervace Sf39 3 

archeologické plochy Sf40 3 

celebrální stavby Sf41 2 

funerální stavby Sf42 2 

militární stavby Sf43 2 

sakrální stavby Sf44 2 

výzkumné plochy Sf45 3 

edukační stezky Sf46 3 

odpočinkový mobiliář Sf47 2 

Environmentální  

ZCHÚ velkoplošné Sf48 5 

ZCHÚ maloplošné Sf49 4 

Natura 2000 Sf50 4 

ÚSES  Sf51 2--4 

přírodní park Sf52 3 

významný krajinný prvek Sf53 2--3 

zdroje pitné vody Sf54 4 

ostatní Sf55 2--3 
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4 POPIS VYBRANÝCH ÚZEMÍ 

Pro splnění cíle diplomové práce byly pro účely ověření použité metodiky vybrány 

dvě rozdílné výzkumné lokality na území České republiky. První území bylo vybráno v 

příměstské části Ostravy v Moravsko-Slezském kraji, konkrétně hlušinový odval s názvem 

Odval D2 - Paskov. Druhé území se nachází v Jihomoravském kraji, v k.ú. Velká nad 

Veličkou, konkrétně dnes již nefunkční hliniště, v minulosti zaměřený na těžbu cihlářské 

hlíny, s názvem Velický hliník. Obě tyto výzkumné lokality jsou detailně popsány 

v následujících podkapitolách. 

4.1 Lokalita 1 Odval D2 - Paskov 

Lokalita č. 1 Odval D2 – Paskov se nachází na jižním okraji katastrálního území 

Hrabová s přesahem do k.ú. Paskov v Moravsko-Slezském kraji (viz obrázek 2). Rozloha 

zkoumané lokality činí 14,5 hektarů. Odval je tvořen hlušinovým návozem převážně 

z blízkého černouhelného dolu Paskov. Odval vznikal zhruba v 70. letech, kdy vznikl i 

známější odval D v k.ú. Řepiště. Odval D2 byl v roce 2004 ze 2/3 technicky a biologicky 

rekultivován převážně výsadbou dřevin v pravidelném sponu, např. Corylus avellana, Sorbus 

aucuparia, Pinus sylvestris, Tilia coradata, aj. Na temeni odvalu je umístěná havarijní nádrž 

flotačních hlušin, kde by měla začít sanace a rekultivace v roce 2014. Západní třetina odvalu 

(rezervní nádrž flotačních hlušin) je nevyužívána a porostlá vícepatrovými anemochorními 

druhy dřevin s dominantní Betula pendula doprovázena Populus nigra, Populus tremula a 

Tilia cordata, a bylinným patrem s pokryvností okolo 20%. Svahy jsou biologicky 

rekultivovány. (Pastrňák et al., 2000; Macháček et al., 2007; Macháček, 2012).  

 

Obrázek 2: Lokalizace odvalu D2 – Paskov (kontaminace.cenia.cz) 
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MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY 

Vlastníkem všech parcel, na kterých se odval D2 – Paskov nachází, je firma OKD, 

a.s. (viz tabulka 15). 

Tabulka 15: Majetkoprávní vztahy pro odval D2 - Paskov (www.ikatasrt.cz) 

Číslo parcely Druh pozemku Způsob využití Vlastník Výměra (m2) 

1998 ostatní plocha manipulační plocha OKD, a.s. 24075 

1447/2 ostatní plocha manipulační plocha OKD, a.s. 40992 

1447/3 ostatní plocha jiná plocha OKD, a.s. 567 

1447/12 ostatní plocha manipulační plocha OKD, a.s. 78478 

4.1.1 Přírodní poměry 

V podkapitole přírodní poměry jsou stručně představeny geomorfologické, 

geologické, hydrologické, floristické a faunistické charakteristiky vybraného území. 

GEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Z regionálního hlediska se lokalita č. 1 nachází v Českém masivu, v kvartérské 

oblasti. Český masiv je konsolidovaným zbytkem variského horstva vyvrásněného při 

variské orogenezi pohybem litosférických desek. Vznikl v nejmladší době nazývané 

kenozoikum v době kvartéru neboli čtvrtohor (www.pod.cz).  

Oblast Paskova je lokalizována v jihozápadní části hornoslezské pánve, ve které 

jsou situována ložiska černého uhlí karbonského stáří. Karbonské pohoří se v katastru 

Paskova nachází v hloubce 250-800 m a je překryto mladšími geologickými útvary 

(Kyselová, 2011).  

PEDOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Dle Kyselové (2011) se území Dolu Paskov nachází v oblasti fluvizemí, které jsou 

vázaný na nevápnité nivní uloženiny. Na nivních sedimentech leží zejména nivní půdy 

glejové středně těžké až těžké. Na zamokřených sprašových hlínách terasy Odry vznikly 

kvalitní hnědozemě oglejené a ilimerizované oglejené půdy. Vzhledem k antropogennímu 

vzniku lokality jsou pedologické poměry změněny a jedná se antropozem, tedy půdu 

vytvořenou nebo utvořenou člověkem. 
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GEOMORFOLOGIE ÚZEMÍ  

Z geomorfologického hlediska dle Balatka (2006) území spadá do těchto kategorií:  

Systém:    Alpsko – Himalájský systém 

Subsystém:   Karpaty 

Provincie:    Západní Karpaty 

Soustava:    Vněkarpatské sníženiny VIII 

Podsoustava:   Severní Vněkarpatské sníženiny VIIIB 

Celek:    Ostravská pánev VIIIB – 1 

Podcelek:   Ostravské roviny VIIIB – 1A  

Okrsek:    Ostravská niva VIIIB – 1A – 4 

Soustavu Vněkarpatských sníženin vymezuje členitý pahorkatinný, vrchovinný a 

středohorský georeliéf Vnějších Západních Karpat od České vysočiny. Ze Severních 

Vněkarpatských sníženin zasahuje do kraje celek Ostravská pánev. Ostravská pánev je 

budována převážně kvartérními sedimenty. 

Hlubší geologické struktury jsou tvořeny horninami uhlonosného karbonu. Vlivem 

antropogenní metamorfózy na mnoha místech převládají antropogenní sedimenty, jenž se 

vyskytují na povrchu (Weissmanová, 2004; Balatka, 2006).  

KLIMATICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Vybrané území se dle atlasu podnebí Česka (Tolasz, et al., 2007) řadí do klimaticky 

teplé oblasti W2 (viz obrázek 3) s následujícími klimatickými parametry: 

počet letních dní 50 – 60 dní 

počet dní s mrazem 100 – 110 dní 

počet ledových dní 30 – 40 dní 

průměrná lednová teplota -2 až -3 °C 

průměrná červencová teplota 18 – 19 °C 

průměrná říjnová teplota 7 – 9 °C 

suma srážek ve vegetačním období 350 – 400 mm 

suma srážek v zimním období 200 – 300 mm 

počet dní se sněhovou pokrývkou 40 – 50 dní 
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Obrázek 3: Klimatická charakteristika pro odval D2 v Paskově (Tolasz, et al., 2007) 

HYDROLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Vodní soustava náleží k Baltskému moři a k povodí Ostravice. Lokalita č. 1 leží na 

levé straně řeky Ostravice, která je v povodí Odry nejvíce dotčena civilizačními vlivy. 

Odtokové poměry významně ovlivnilo poddolování a dolování, které se dělo 130 let na dolní 

čísti povodí Ostravice a v posledních desetiletích i ve střední části (Blažek, 2006).  

FYTOGEOGRAFICKÉ ČLENĚNÍ 

Zájmové území patří, dle mapy regionálně fytogeografického členění České 

republiky (Skalický, 1988) do oblasti mezofytika, přesněji do fytogeografického obvodu 

karpatského mezofytika (Mesophyticum carpaticum), a do okresu Ostravská pánev. 

POTENCIÁLNÍ VEGETACE 

Lokalita č. 1 spadá podle mapy potenciální přirozené vegetace České republiky 

(Neuhäuslová a kol., 1998) pod lužní lesy (Alnion incanae), konkrétně do střemchové 

jaseniny (Pruno-Fraxinetum), místy v komplexu s mokřadními olšinami (Alnion glutinosae). 

Střemchovou jaseninu tvoří v přirozených podmínkách tří až čtyřpatrové druhově bohaté 

fytocenózy s dominantním jasanem (Fraxinus excelsior), řidčeji s převažující olší (Alnus 

glutinosa, ve vlhčích typech) nebo lípou srdčitou (Tilia cordata, v sušších typech) a s častou 

příměsí střemchy (Padus avium) nebo dubu letního (Quercus robur).  
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Vzhledem k antropogennímu charakteru lokality není tato potenciální vegetace zde 

uplatněna. Výsadba dřevin a keřů, která byla provedena v rámci biologické rekultivace, 

neodpovídá struktuře potenciální vegetace. Druhový výčet rostlin a dřevin je popsán níže. 

FAUNA A FLÓRA ÚZEMÍ 

Složení fauny a flóry je značně ovlivněno a podmíněno antropogenním vznikem 

toho odvalu, což se projevuje zejména ve druhovém složení nepůvodní vegetace, například 

Calamagrostis epigejos, Populus x canadensis, Reynoutria japonica, Robinia 

pseudoacacia, Solidago canadensis  a Tanacetum vulgare. 

Na odvalu D2 se z dřevin vyskytuje především olše lepkavá (Alnus glutinosa), bříza 

bělokorá (Betula pendula), habr obecný (Carpinus betulus), javor klen (Acer 

pseudoplatanus), buk lesní (Fagus sylvatica), borovice lesní (Pinus sylvestris), vrba bílá 

(Salix alba) apod.  

Dále se na lokalitě č. 1 z rostlinných druhů vyskytují dva zástupci uvedení 

v Červeném seznamu v kategorii C4 – Vyžadující další pozornost: chrpa luční (Centaurea 

jacea) a svída krvavá (Cornus sanguinea).  Celkový seznam druhů rostlin, dřevin a 

živočišných druhů je uveden v příloze 1. 

4.1.2 Aktuální a předpokládaný stav území 

Plocha zájmového území spadá do Ostravského bioregionu. Původně odval sloužil 

jako nádrž flotačních hlušin.  

Temeno odvalu D2 je již po rekultivaci s výsadbou dřevin v řidším sponu, kdy je 

výsadba částečně chráněna oplocením, které brání zvěři v okusu. 

Zhruba 2/3 nádrže jsou od roku 2004 technicky a zároveň i biologicky 

rekultivovány mladou výsadbou dřevin. Na jižním okraji je zanechána prohlubenina 

z flotačních hlušin. Na západní straně odvalu, což je na místě, kde se nachází rezervní 

nádrž flotačních hlušin, se vyvíjí společenstvo poukazující na měkký luh (Salix.spp.). 

Bylinné patro je tvořeno převážně rákosinou s rákosem obecným (Phragmites australis). 

Z důvodu postavení jiné nádrže pro ukládání flotačních hlušin, ztratila tato rezervní 

plocha své opodstatnění. Proto se zde předpokládá lesnická rekultivace, která by měla probíhat 

mezi roky 2014 až 2021, za účelem vzniknu ochranného lesa (Polášek, et al., 2011).  
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4.2 Lokalita 2 Velický hliník – Velká nad Veličkou 

Lokalita č. 2 je charakterem bývalého hliniště na těžbu cihlářské hlíny Velický 

hliník ležící na k.ú. Velká nad Veličkou, jihozápadně od obce Javorník (viz obrázek 4). 

Východní hranici lokality tvoří železniční trať. Ostatní hranice lokality tvoří z větší části 

sousedící pozemky s využitím jako trvale travní porosty. Lokalita je od roku 2012 

vzhledem k výskytu kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) kategorizována jako přírodní 

památka s názvem Velický hliník. 

 

Obrázek 4: Lokalizace Velického hliníku ve Velké nad Veličkou (konatminace.cenia.cz) 

Součástí přírodní památky Velický hliník je i území evropsky významné lokality 

Javorník – hliník, která byla vyhlášena z důvodu výskytu kuňky žlutobřiché (Bombina 

variegata) a dalších cenných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Vymezení hranic PP  

Velický hliník a jejího ochranného pásma je znázorněno na obrázku 5 spolu s hranicí EVL 

Javorník – hliník. 

Tato lokalita byla před těžbou cihlářské hlíny využívána jako pastva pro dobytek. 

Cihlářská hlína, která se zde těžila, byla zpracovávána pro výrobu cihlářského zboží pro 

nedalekou cihelnu, přičemž roku 1993 byla těžba této suroviny ukončena. Od toho roku 

nebylo území nijak hospodářsky využíváno, proto zde mohla samovolně probíhat 

spontánní přirozená sukcese na obnažených svazích a na dně hliniště, a pozvolná modelace 

reliéfu. 
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Obrázek 5: Vymezení hranic pro PP Velický hliník a EVL Javorník – hliník (www.ikatastr.cz) 

MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY 

Na lokalitě je k roku 2013, vymezeno celkem 24 parcel, přičemž vlastníky jsou jak 

fyzické osoby, tak obec Velká nad Veličkou a firma C-Munitor s.r.o. (viz tabulka 16). 

Tabulka 16: Majetkoprávní vztahy Velického hliníku - Velká nad Veličkou (www.ikatastr.cz) 

Číslo parcely Druh pozemku Způsob využití Vlastník Výměra (m2) 

3266/3 trvalý travní porost 
 

Obec Velká nad Veličkou 3047 

3266/12 trvalý travní porost 
 

C-Munitor s.r.o. 588 

3267/2 ostatní plocha dobývací prostor Maňák Roman 18 

3267/3 ostatní plocha dobývací prostor Štefánek Martin 586 

3267/4 ostatní plocha dobývací prostor Kománková Alžběta 622 

3267/6 ostatní plocha dobývací prostor Obec Velká nad Veličkou 17543 

3267/8 ostatní plocha dobývací prostor Obec Velká nad Veličkou 2416 

3267/9 ostatní plocha dobývací prostor Suková Alžběta 97 

3267/11 ostatní plocha dobývací prostor C-Munitor s.r.o. 9896 

3269/1 zahrada 
 

Kománková Alžběta 1110 

3269/2 zahrada 
 

Suková Alžběta 386 

3270/9 trvalý travní porost 
 

Krumniklová Helena 2351 

3270/23 trvalý travní porost 
 

Obec Velká nad Veličkou 494 

3270/26 trvalý travní porost 
 

Zálešáková Eva 1157 

3270/29 trvalý travní porost 
 

Maňák Roman 2339 

3270/30 trvalý travní porost 
 

Krumniklová Helena 1182 

3270/31 trvalý travní porost 
 

Krumniklová Helena 146 

3270/32 trvalý travní porost 
 

Kománková Alžběta 14 

3270/33 trvalý travní porost 
 

Kománková Alžběta 79 

3270/36 trvalý travní porost 
 

Šagát Josef, Vránová Anna 1688 

3270/37 trvalý travní porost 
 

Suková Alžběta 1401 

3270/43 trvalý travní porost 
 

C-Munitor s.r.o. 26 

3271/1 ostatní plocha dobývací prostor Maňák Roman 68 

3271/2 ostatní plocha neplodná půda Krumniklová Helena 1102 
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4.2.1 Přírodní poměry  

V podkapitole přírodní poměry jsou stručně představeny geomorfologické, 

geologické, hydrologické, floristické a faunistické charakteristiky pro Velický hliník. 

GEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Území přírodní památky Velického hliníku leží na dvou různých soustavách (viz 

obrázek 6). Větší západní část lomu se řadí pod soustavu Karpat s oblastí flyšového pásma, 

regionem je Magurská skupina příkrovů, bělokarpatská jednotka a vyskytujícími se 

horninami jsou jílovec a pískovec. Převážně se zde vyskytují flyšové vrstvy s převahou 

vápnitých jílovců. Východní část lomu se naopak řadí do soustavy Českého masivu, oblast 

Kvartér (mapy.geology.cz). 

 

Obrázek 6: Geologické členění Velického hliníku – Velká nad Veličkou (mapy.geology.cz) 

Geologické podloží lokality vytvářejí deluviofluviální písčitohlinité až 

hlinitopísčité sedimenty a flyšové vrstvy s převahou vápnitých jílovců. Původním půdním 

pokryvem před těžbou zde byli černozemě a černice (www.kr-jihmoravsky.cz). 
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PEDOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA  

Jižní strana lokality je charakterizována malými mocnostmi pískovců – do 14 cm. 

Dvě ojedinělé lavice s mocností přes 1 m jsou světle šedé, jemnozrnně vápnité, 

laminované. Jsou zde dobře vyvinuté proudové stopy. Pískovce přecházejí do šedých, 

paralelně laminových prachovců a světle šedých, namodralých vápnitých jílovců. 

Charakteristické jsou tenké rezavě hnědě zbarvené kuželovité zvětrávající pelokarbonáty. 

Podložím těchto vrstev jsou monotónní, převážně jílovcové vrstvy s tenkými a vzácně i 

silnějšími prachovci -  do 10 cm. Jílovce jsou hnědošedé nebo světle zelenošedé, vápnité, 

střepovitě rozpadavé (Stráník, 2004). 

GEOMORFOLOGIE ÚZEMÍ 

Vybrané území náleží dle geomorfologického členění (Blatka, 2006) do těchto 

kategorií:  

Systém:   Alpsko-Himalájský 

Podsystém:   Karpaty  

Provincie:   Západní Karpaty 

Soustava:   Vnější západní Karpaty IX 

Podsoustava:  Moravsko-slovenské Karpaty IXC  

Celek:   Bílé Karpaty IXC - 2 

Podcelek:   Žalostínská vrchovina IXC – 2A  

Okrsek:   Radějovská vrchovina IXC – 2A – 3    

V rámci Západních Karpat na Východní Moravě patří do geomorfologické soustavy 

Vnější Západní Karpaty, jejíž podsoustavou jsou Moravsko-slovenské Karpaty. Bílé 

Karpaty, jako ploché pahorkatiny, jsou celek Moravsko-slezských Karpat. Na jihozápadní 

části Bílých Karpat se nachází členitá vrchovina jako podcelek s názvem Žalostínská 

vrchovina, jejímž okrskem je v jihovýchodní části Radějovská vrchovina (Blatka, 2006). 
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KLIMATICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Podle atlasu podnebí Česka (Tolasz, et al., 2007) se území Velického hliníku řadí 

do klimaticky mírně teplé oblasti (viz obrázek 7), MW7 s následujícími parametry: 

počet letních dní 30 – 40 dní 

počet dní s mrazem 110 – 130 dní 

počet ledových dní 40 – 50 dní 

průměrná lednová teplota -2 až -3 °C 

průměrná červencová teplota 16 – 17 °C 

průměrná říjnová teplota 7 – 8 °C 

suma srážek ve vegetačním období 400 – 450 mm 

suma srážek v zimním období 250 – 300 mm 

počet dní se sněhovou pokrývkou 60 – 80 dní 

počet zatažených dní 120 – 150 

počet jasných dní 40 – 50  

 

Obrázek 7: Klimatická charakteristika pro Velický hliník ve Velké nad Veličkou (Tolasz, et. al, 2007) 
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HYDROLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Lokalita č. 2 patří do povodí Moravy a dle Blažka (2006) hydrologicky náleží 

k úmoří Černého moře. V povodí Moravy je největším a nejdelším tokem stejnojmenná 

řeka Morava, do které se vlévá řeka Velička, která protéká nedaleko zkoumané lokality. 

Stejně tak se v blízkosti lokality nachází levý přítok řeky Veličky, Hrubý potok.  

FYTOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Vybrané území spadá do oblasti termofytika, konkrétně fytogeografický obvod 

panonské termofytikum (Pannonicum), a do okresu bílé Karpaty stepní (Skalický, 1988). 

POTENCIÁLNÍ VEGETACE 

Dle mapy potenciální přirozené vegetace České republiky (Neuhäuslová a kol., 

1998) náleží toto území pod dubohabřiny a lipové doubravy (Carpinion), konkrétně do 

karpatské ostřicové dubohabřiny (Carici pilosae-Carpinetum). Ostřicové dubohabřiny 

přirozeného složení jsou v přirozených podmínkách zastoupeny dvou až třípatrovými 

porosty s převládajícím habrem (Carpinus betulus) ve vlhčích polohách, v sušších s dubem 

zimním (Quercus petraea) a s častým výskytem zejména lípy (Tilia cordata) a buku 

(Fagus sylvatica) ve stromovém i řidčeji vytvořeném keřovém patru (Neuhäuslová a kol., 

1998).  

Vzhledem k antropogennímu charakteru lokality a pozdějšímu managementu není 

potenciální vegetace na lokalitě zastoupena. Náhradní společenstva jsou převážně ruderální 

druhy. Detailnější popis vegetace je uveden níže. 

FAUNA A FLÓRA ÚZEMÍ 

Složení fauny a flóry je ovlivněno a podmíněno antropogenním vznikem toho 

hliniště, avšak díky ponechání přirozené sukcesi od roku 1993, kdy byla ukončena těžba 

cihlářské hlíny, se na této lokalitě vyskytují také druhy kriticky ohrožené, silně ohrožené a 

ohrožené. Na hliništi, dle červeného seznamu od Gurlicha (2012), se nachází kriticky 

ohrožené druhy rostlin např.: pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia densiflora) a prstnatec 

pleťový (Dactylorhiza incarnata), dále silně ohrožené druhy rostlin jako hořec křížnatý 

(Gentiana cruciata), kruštík bahenní (Epipactis palustris) a vstavač vojenský (Orchis 
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militaris). Jsou zde také ohrožené druhy jako kopřiva žahavka (Urtica urens), kozinec 

dánský (Astragalus danicus), len tenkolistý (Linum tenuifolium), plamének přímý 

(Clematis recta) a tařice chlumní (Alyssum montanum). 

Na hliništi se z dřevin vyskytuje především bez černý (Sambucus nigra), bříza 

bělokorá (Betula pendula), hloh obecný (Crataegus laevigata), jasan ztepilý (Fraxinus 

excelsior), krušina olšová (Frangula vulgaris), trnovník akát (Robinia pseudoacacia), 

višeň obecná (Prunus cerasus), vrba bílá (Salix alba), aj. Celkový seznam druhů rostlin a 

dřevin je uveden v příloze 2. 

Na lokalitě č. 2 se z živočišných druhů vyskytují dva zástupci, jenž jsou uvedení 

v Červeném seznamu v kategorii kriticky ohrožených: kudlanka nábožná (Mantis 

religiosa) a modrásek hořcův Rebelův (Maculinea alcon rebeli). Dále z kategorie silně 

ohrožených živočišných druhů se zde vyskytují: čolek obecný (Triturus vulgaris), ještěrka 

obecná (Lacerta agilis), rosnička zelená (Hyla arborea), užovka hladká (Coronella 

austriaca) a z kategorie ohrožených druhů živočichů jsou na lokalitě: kuňka žlutobřichá 

(Bombina variegata), otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), svižník německý (Cicindela 

germanica) a užovka obojková (Natrix natrix). Celkový seznam druhů živočichů je uveden 

v příloze 3. 

4.2.1 Aktuální a předpokládaný stav území 

V současné době je území s charakterem antropogenního reliéfu, se severně a 

severozápadně orientovanými svahy. Specifické prostředí hliníku, kde se střídají vlhké a 

suché části, tvoří příznivé podmínky pro vývoj rostlinných i živočišných populací, které jsou 

závislé na holých až polozastíněných svazích nebo naopak vyhřátých mokřadech. Místy 

zarůstají obnažené svahy nálety křovin a mokřadní části rákosem a vrbami. 

Předpokládané využití území počítá s dotěžením cihlářské hlíny pouze na vymezené 

části a s respektováním plochy, jež je vymezená pro EVL Javorník – hliník. Dále se počítá 

s likvidací černých skládek, vyčištění dna hliníku, prohloubením, eventuálně vybudování 

tůní a případnou částečnou biologickou rekultivací (www.kr-jihomoravsky.cz). 
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5 VÝSLEDKY  

V kapitole výsledky jsou popsány výsledné hodnoty ekologických, hospodářských 

a společenských funkcí pro obě zkoumané lokality.  

5.2 Hodnocení FUPO pro Odval D2 – Paskov 

5.2.1 Hodnocení ekologické funkce území 

1) Stanovení biotopů před zásahem 

Po prostudování veškerých dostupných informací, map, fotografií a historických 

pramenů, které dokládají historický stav území, bylo vymezeno celkem 5 biotopů (viz 

tabulka 17, obrázek 8), které se na lokalitě vyskytovaly před zásahem, tzn. před započetím 

ukládání hlušinového odvalu. 

Tabulka 17: Jednotlivé biotopy a jejich rozloha pro P.E.H (Odval D2 - Paskov) 

Číslo 

biotopu 

Označení 

biotopu 
Název biotopu 

Rozloha 

(m
2
) 

Procentuální 

podíl 

rozlohy (%) 

1 L2 Lužní lesy 9 683,8 6,7 

2 XT3 Intenzivní nebo degradované mezofilní louky 15 073,9 10,4 

3 XL1 Remízky, aleje a liniové porosty dřevin v krajině 539,3 0,4 

4 X4.4 Jednoleté a ozimé kultury na orné půdě 114 987 79,8 

5 XX3.2 Nepropustné plochy 3 827,9 2,7 

celkem   144 112 100 

 

Obrázek 8: Vymezení biotopů pro P.E.H. na odvalu D2 – Paskov (kontaminace.cenia.cz) 
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2) Výpočet ekologické hodnoty před zásahem (P.E.H.) 

Celková P.E.H. vymezených biotopů, dle hodnocení ekologických faktorů byla 

vypočítána podle vzorce pro každý biotop: P.E.H(1-x) = Σ Ef1-14 x S1-x;  a dále po součtu 

všech biotopů: P.E.H. = Σ P.E.H.1-x dosahovala 3 106,1 bodů (viz tabulka 18). 

Tabulka 18: Ekologická hodnota před zásahem na odvalu D2 - Paskov 
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Biotop 
Rozloha 

(S) % 
Ef1 Ef2 Ef3 Ef4 Ef5 Ef6 Ef7 Ef8 Ef9 Ef10 Ef11 Ef12 Ef13 Ef14 

P.E.H 

(body) 

L2 6,7 5 5 5 - - - 5 5 5 3 1 4 3 5 308,2 

XT3 10,4 5 5 5 - - - 4 3 5 0 1 1 0 5 353,6 

XL1 0,4 5 5 5 - - - 4 4 5 0 3 2 0 5 15,2 

X4.4 79,8 4 5 5 - - - 2 2 5 0 1 1 0 5 2394 

XX3.2 2,7 3 4 5 - - - 1 0 - 0 - 0 0 - 35,1 

celkem 100   3 106,1 

3) Stanovení aktuálních biotopů (A.E.H.) 

Na odvalu D2 – Paskov bylo vylišeno celkem 5 aktuálních biotopů (viz tabulka 19, 

obrázek 9), které se na lokalitě vyskytují dle aktuálních přírodních podmínek. Pro účely 

přesnějšího vymezení některých biotopů bylo nutné použít kombinaci definovaných 

biotopů v seznamu přírodě vzdálených až cizích biotopů dle Sejáka a Dejmala (2003) nebo 

byly autorkou DP navrženy biotopy nové, odpovídající charakteru lokality. Pro biotop č. 1 

byla použita kombinace dvou biotopů XL5 a XT7. Nový biotop XT7 (Bylinné porosty na 

rekultivovaných plochách) vychází z jednotky XT: Silně ruderalizované trvalé bylinné 

porosty na orné půdě nebo na antropogenních substrátech. Dalším nově navrženým 

biotopem je biotop č. 2: XL6 Rekultivace nepůvodními dřevinami, z důvodu dosavadní 

absence biotopu, který je již zrekultivovaný, se vzrostlými dřevinami, avšak nepůvodními 

(Populus x canadensis). Biotop XL6 vychází z nadřazené jednotky XL Silně degradované 

a kulturní lesy a lesní kulticenózy. 
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Tabulka 19: Jednotlivé biotopy a jejich rozloha pro A.E.H. (Odval D2 – Paskov) 

Číslo 

biotopu 

Označení 

biotopu 
Název biotopu 

Rozloha 

(m
2
) 

Procentuální 

podíl rozlohy 

(%) 

1 
XL5 + 

XT7 

Paseky, les po výsadbě a renaturalizační výsadby dřevin + 

Bylinné porosty na rekultivovaných plochách  
45 631,6 31,7 

2 XL6 Rekultivace nepůvodními dřevinami  68 634,7 47,6 

3 XK4 
Pionýrská dřevinná vegetace nekultivovaných 

antropogenních ploch 
6 473,2 4,5 

4 XM1 Zamokřelá ruderální lada 19 714,8 13,7 

5 XX1.1 Nádrže čističek, odkaliště 3 657,5 2,5 

celkem   144 112 100 

Biotop XL5 Paseky, les po výsadbě a renaturalizační výsadby dřevin + Biotop XT7 

Bylinné porosty na rekultivovaných plochách – jsou zde vysázené dřeviny (Pinus sylvestris, 

Tilia coradata). Dočasný stav, než se v biotě začnou uplatňovat lesní dřeviny. Biotop je 

zahajujícím stádiem řízené sukcese lesu blízkým dřevinným porostům nebo i k lesu. 

Biotop XL6 Rekultivace nepůvodními dřevinami – jedná se o již vzrostlé dřeviny, 

které se použily k rekultivaci. Tyto dřeviny však nejsou původními druhy (Populus x 

canadensis), nebo jsou kombinovány s malým množstvím druhů dřevin původních. 

Biotop XK4 Pionýrská dřevinná vegetace nekultivovaných antropogenních ploch – 

stanoviště na odvalu s depozicí hlušiny s porostem pionýrských a náletových dřevin (Betula 

pendula, Salix spp.). 

Biotop XM1 Zamokřelá ruderální lada – jde o zamokřelou a degradovanou rezervní 

nádrž flotačních hlušin, která je podmíněna antropickou činností. Nacházejí se zde bylinné 

porosty rákosiny s rákosem obecným (Phragmites australis) s místy začínající sukcesí 

dřevin (Populus spp., Salix spp, aj.). 

Biotop XX1.1 Nádrže čističek a odkaliště – biotop určený pro havarijní ukládání 

flotačních hlušin s technicky upraveným břehem a dnem, bez vodní flóra a fauny. 
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Obrázek 9: Vyznačení biotopů pro A.E.H na odvalu D2 – Paskov (www.ikatastr.cz) 

4) Výpočet aktuální ekologické hodnoty (A.E.H.) a ekologického potenciálu 

biotopů (E.P.B.) 

Výpočet aktuální ekologické hodnoty byl realizován na základě hodnocení 

aktuálních biotopů pomocí ekologických funkčních faktorů. Pro jednotlivé biotopy se 

postupovalo dle vzorce: A.E.H.1-x = Σ Ef1-14 x S1-x; po výpočtu jednotlivých biotopů se 

všechny hodnoty sečtou a výsledkem je celková aktuální ekologická hodnota. 

Celková aktuální ekologická hodnota území je ohodnocena 2 749,5 body, po 

vynásobení koeficientem ekologické změny (Ke), získáme hodnoty pro jednotlivé 

ekologické potenciály biotopů, které vypočítáme dle vzorce: E.P.B1-x = A.E.H.1-x x Ke; tyto 

hodnoty se sečtou: E.P.B. = Σ E.P.B.1-x a z výsledku je zjevné, že celkový potenciál 

biotopů, které se vyskytují na odvalu D2 – Paskov by mohl dosahovat 5 098,5 bodů (viz 

tabulka 20). 
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Tabulka 20: Výpočet aktuální ekologické hodnoty a ekologického potenciálu biotopů odvalu D2 - Paskov 
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Biotop 
Rozloha 

(S)% 
Ef1 Ef2 Ef3 Ef4 Ef5 Ef6 Ef7 Ef8 Ef9 Ef10 Ef11 Ef12 Ef13 Ef14 

A.E.H 

(body) 
Ke 

E.P.B. 

(body) 

XL5 + 

XT7 
31,7 3 4 4 - - - 3 2 4 0 1 3 0 5 919,3 1,7 1 562,8 

XL6 47,6 4 4 3 - - - 5 4 2 0 1 1 0 5 1 380,4 2 2 760,8 

XK4 4,5 1 1 3 - - - 4 3 2 0 1 3 0 5 103,5 1,6 165,6 

XM1 13,7 1 1 3 1 0 0 4 3 2 0 1 3 0 5 328,8 1,8 591,8 

XX1.1 2,5 - - - 1 0 0 0 0 - 0 1 0 0 5 17,5 1 17,5 

celkem 100   2 749,5   5 098,5 

5) Výpočet reálného ekologického potenciálu (R.E.P) 

Reálný ekologický potenciál byl vypočítán na základě redukčních faktorů a vzorců 

(dle tabulky 2 a tabulky 3): RB = (fn + fz + fj); RB = (5 + 5 + 3) = 13, RB = 2 100 

R.E.P. = 11 000 – 2 100 = 8 900 

Celkový reálný ekologický potenciál odvalu D2 – Paskov byl stanoven na 8 900 

bodů podle tabulky 3 a je hodnocen jako velmi nízký, se zařazením do 6. třídy (viz tabulka 

21). Reálný ekologický potenciál byl srovnán s aktuální ekologickou hodnotou území, kde 

porovnání poukazuje na zajištění ekologické funkce aktuálními biotopy, které se na území 

nacházejí (výsledek je vyjádřen v procentech a slovně). 

Tabulka 21: Reálný ekologický potenciál odval D2 - Paskov 

Součet 

(fn+fz+fj) 

Redukční 

bodový 

interval (RB) 

Reálný 

ekologický 

potenciál  

Slovní vyjádření 

R.E.P. 

Zařazení 

do třídy 

Zajištění 

R.E.P. dle 

A.E.H. (%) 

Slovní 

vyjádření 

A.E.H. 

5+5+3=13  2 100 8 900  VELMI NÍZKÝ 6. třída 31 snížená 
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5.2.2 Hodnocení hospodářské funkce území 

1) Výpočet hospodářské hodnoty před zásahem (P.H.H.) 

Na odvalu D2 – Paskov byly z dostupných materiálů a historických pramenů 

stanoveny a vypočteny dílčí hospodářské funkce a podle výsledků, které jsou uvedené 

v příloze 4, je patrné, že před ukládáním hlušiny dosahovala nejvyšších hodnot zemědělská 

funkce (280 bodů). Naproti tomu funkce těžební a průmyslová zde uskutečňována nebyla. 

2) Výpočet aktuální hospodářské hodnoty (A.H.H.) 

Aktuální hospodářské hodnoty jednotlivých hospodářských funkcí byly stanoveny 

podle hospodářských faktorů Hf1-Hf37 (viz příloha 5). 

Nejvyšší aktuální hospodářské hodnoty byly na odvalu D2 – Paskov vypočteny pro 

funkci lesnickou (90 bodů) a průmyslovou (45 bodů), konkrétně pro odkaliště. Ostatní dílčí 

hospodářské funkce mají nízké až nulové hodnoty, z čehož vyplívá, že průměrná aktuální 

hospodářská hodnota území je dle tabulka 6, vzhledem k reálnému hospodářskému 

potenciálu snížená (viz tabulka 22).  

Srovnáním hodnoty před zásahem a aktuální můžeme dojít k závěru, že 

hospodářská funkce před ukládáním hlušiny zde měla větší význam, především pro funkci 

zemědělskou, než aktuální funkce na území odvalu.  

Tabulka 22: Hospodářská hodnota před zásahem a aktuální hospodářská hodnota odvalu D2 - Paskov 

Hospodářské 

funkce 

P.H.H. 

(body) 

A.H.P. 

(body) 

R.H.P. 

(body) 

A.H.H 

vzhledem 

k  R.H.P (%) 

Slovní 

vyjádření 
Třída 

těžební 0 0 0 0 nedostatečná 7 

průmyslová 0 45 0 - - - 

zemědělská 280 0 2 0 nedostatečná 7 

lesnická 10 90 200 45 průměrná 4 

dopravní 16 4 8 50 průměrná 4 

pracovních míst 52 52 56 93 maximální 1 

Aktuální hospodářská hodnota snížená 5 
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3) Výpočet reálného hospodářského potenciálu (R.H.P.) 

Výpočet reálného hospodářského potenciálu byl vypracován pomocí hodnocení 

hospodářských faktorů (Hf1-37) jednotlivých hospodářských funkcí, kdy jedno procento 

rozlohy vymezeného území odpovídalo jednomu bodu. Kompletní výpočtová data jsou 

uvedena v příloze 5.  

Odval D2 má nejvyšší potenciál pro funkci lesnickou (200 bodů), naproti tomu na 

území nelze počítat s využitím pro funkci těžební a průmyslovou. Zprůměrněním 

veškerých jednotlivých reálných hospodářských funkcí vychází R.H.P. jako extrémně 

nízký a řadí se do třídy 7 (viz tabulka 23). 

Tabulka 23: Hypotetický a reálný hospodářský potenciál odvalu D2 - Paskov 

Hospodářské 

funkce 

H.H.P. 

(body) 

R.H.P. 

(body) 

R.H.P 

vzhledem 

k H.H.P % 

R.H.P. 

slovně 
Třída 

těžební 500 0 0 extrémně nízký 7 

průmyslová 500 0 0 extrémně nízký 7 

zemědělská 300 2 1 extrémně nízký 7 

lesnická 400 200 50 průměrný 4 

dopravní 400 8 2 extrémně nízký 7 

pracovních míst 500 56 11 extrémně nízký 7 

Reálný hospodářský potenciál  extrémně nízký 7 
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5.2.3 Hodnocení společenské funkce území 

1) Výpočet společenské hodnoty před zásahem (P.S.H.) 

Na lokalitě č. 1 odval D2 – Paskov bylo z dostupných materiálů a historických 

pramenů zjištěny údaje, díky kterým byly stanoveny a vypočteny dílčí společenské funkce a 

z výsledků, které jsou uvedené v příloze 6, je zjevné, že před ukládáním hlušiny dosahovala 

nejvyšších hodnot funkce environmentální (120 bodů) a rekreační (80 bodů). Naproti tomu 

funkce sídelní a kulturně-edukační zde uskutečňovány nebyly (viz tabulka 24). 

2) Výpočet aktuální společenské hodnoty (A.S.H.) 

Aktuální společenské hodnoty jednotlivých společenských funkcí byly stanoveny 

podle společenských faktorů Sf1-Sf55 (viz příloha 7). 

Nejvyšší aktuální společenské hodnoty byly na odvalu D2 – Paskov vypočteny pro 

environmentální funkci (300 bodů) a funkci rekreační (115 bodů). Ostatní dílčí společenské 

funkce mají nízké až nulové hodnoty, z čehož vyplývá, že průměrná aktuální společenská 

hodnota území je dle tabulky 11, vzhledem k reálnému hospodářskému potenciálu průměrná 

(viz tabulka 24).  

Srovnáním hodnoty před zásahem s aktuální můžeme dojít k závěru, že společenská 

funkce před ukládáním hlušiny zde měla o něco málo větší význam pro funkci rekreační než 

aktuální funkce, avšak celkově má společenská funkce vyšší hodnoty dnes oproti hodnotám 

před zásahem.  

Tabulka 24: Hodnota před zásahem a aktuální společenská hodnota odvalu D2 - Paskov 

Společenské funkce 
P.S.H. 

(body) 

A.S.H. 

(body) 

R.S.P. 

(body) 

A.S.H 

vzhledem 

k  R.S.P. (%) 

Slovní 

vyjádření 
Třída 

sídelní 0 0 0 - - - 

rekreační 80 115 135 85 vysoká 2 

kulturně-edukační 0 15 50 30 nízká 6 

environmentální 120 300 400 75 zvýšená 3 

Reálný společenský potenciál  průměrná 4 
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3) Výpočet reálného společenského potenciálu (R.S.P.) 

Výpočet reálného společenského potenciálu byl vypracován pomocí hodnocení 

společenských faktorů (Hf1-37) a dílčích společenských funkcí, kdy jedno procento rozlohy 

vymezeného území odpovídalo jednomu bodu. Kompletní výpočtová data jsou uvedena 

v příloze 7.  

Odval D2 - Paskov má nejvyšší potenciál pro funkci environmentální, konkrétně 

pro ÚSES (400 bodů) a pro funkci rekreační (135 bodů). Naproti tomu na území nelze 

počítat s využitím s funkcí sídelní a minimálně lze počítat s funkcí kulturně-edukační. 

Zprůměrněním veškerých jednotlivých reálných hospodářských funkcí vychází R.S.P., 

vzhledem k hypotetickému společenskému potenciálu, jako extrémně nízký a řadí se do 

třídy 7 (viz tabulka 25). 

Tabulka 25: Hypotetický a reálný společenský potenciál odvalu D2 - Paskov 

Společenské 

funkce 

H.S.P. 

(body) 

R.S.P. 

(body) 

R.S.P 

vzhledem 

k  H.S.P (%) 

R.S.P. slovně Třída 

sídelní 500 0 0 extrémně nízký 7 

rekreační 640 135 21 velmi nízký 6 

kulturně-edukační 600 50 8 extrémně nízký 7 

environmentální 3 000 400 13 extrémně nízký 7 

Reálný společenský potenciál  extrémně nízký 7 
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5.2.4 Interpretace výsledků 

Pro hodnocení FUPO na odvalu D2 v Paskově jsem použila následující informace: 

Ekologická funkce: faktor narušení byl stanoven na hodnotu 5 jako nevratný, faktor zonace 

hodnotou 5 jako průmyslová a faktor jedinečnosti jako omezeně se vyskytující s hodnotou 

3, což po sečtení dává výsledek 13 a řadí se tak do 6. třídy s označením potenciálu jako 

velmi nízký. 

Hospodářská funkce: o průmyslu a těžbě se na této lokalitě neuvažuje, proto je zde nula. 

Pro funkci zemědělskou by zde mohl být předpoklad chovu včel, k funkci lesnické se 

předpokládá celkové využití území (100%) pro les ochranný. Pro funkci dopravní zde 

budou vymezeny pouze účelové komunikace a to zhruba ze 4 % celkové plochy. Funkce 

pracovních míst je ohodnocena 56 body, přičemž je zde předpoklad pro pracovní místa na 

dobu neurčito pro 1-10 lidí (hodnotí se 10 body a vynásobí se SHD, v tomto případě 5) a 

pro 11-50 lidí pracovní místa jako dohody nebo sezónní práce či brigády (hodnotí se 3 

body a násobí se SHD, v tomto přídě 2). Celková hodnota hospodářské funkce je pak 

hodnocena jako extrémně nízká a řadí se do třídy 7. 

Společenská funkce: pro sídelní funkci se zde nepředpokládá využití a proto je ohodnocena 

nulou. Funkce rekreační je ohodnocena 5 body pro pěší turistiku a jízdu na koni (kdy pro 

pěší turistiku, jízdu na koni a cykloturistiku platí: délka linie (km) se vydělí celkovou 

plochou (km
2
) a je-li hodnota nižší než 5, pak se rovná 5 bodům) a vynásobeny SVD. Další 

rekreační funkcí je myslivost, ohodnocena 100 body. Pro kulturně-edukační funkci je zde 

vymezeno 10% pro výzkumné plochy (po vynásobení SVD 30 bodů) a 5% pro rozhlednu 

(20 bodů). Z funkce environmentální zde celé území (100%) bude splňovat funkci 

biokoridoru, což je součástí ÚSES (400 bodů). Celková hodnota společenské funkce je pak 

hodnocena jako extrémně nízká a řadí se do třídy 7. 

Hodnocení funkčního potenciálu území pro lokalitu č. 1 D2 v Paskově, pro všechny tři 

funkce je: FUPO 6.6.7. 
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5.3 Hodnocení FUPO pro Velický hliník – Velká nad Veličkou 

5.3.1 Hodnocení ekologické funkce území 

1) Stanovení biotopů před zásahem (P.E.H.) 

Po prostudování veškerých dostupných fotografií, map, informací a historických 

pramenů, které dokládají stav území před ukládáním hlušinového materiálu, tedy roku 

1953 a 1950, byly vymezeny celkem 3 biotopy (viz tabulka 26 a obrázek 10), přičemž zde 

byla jasná převaha biotopu pro využívání pastvy XT3 a to z 82,3%. 

Tabulka 26: Jednotlivé biotopy a jejich rozloha pro P.E.H. (Velický hliník - Velká nad Veličkou) 

Číslo 

biotopu 

Označení 

biotopu 
Název biotopu 

Rozloha 

(m
2
) 

Procentuální podíl 

rozlohy (%) 

1 XT3 Intenzivní nebo degradované mezofilní louky 39 807,9 82,3 

2 XL1 Remízky, aleje a liniové porosty dřevin v krajině 3 393,6 7,0 

3 X4.4 Jednoleté a ozimé kultury na orné půdě 5 154,5 10,7 

celkem   48 356 100,0 

 

Obrázek 10: Vymezení biotopů pro P.E.H. na Velickém hliníku - Velká nad Veličkou (kontaminace.cenia.cz) 
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2) Výpočet ekologické hodnoty před zásahem (P.E.H.) 

Celková ekologická hodnota vymezených biotopů před zásahem, dle hodnocení 

ekologických faktorů byla vypočtena podle vzorce pro každý biotop: P.E.H(1-x) = Σ Ef1-14 x 

S1-x;  a dále po součtu všech biotopů: P.E.H. = Σ P.E.H.1-x dosahovala hodnoty 3 313,6 

bodů (viz tabulka 27). 

Tabulka 27: Ekologická hodnota před zásahem pro Velický hliník  
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Biotop 
Rozloha 

(S) % 
Ef1 Ef2 Ef3 Ef4 Ef5 Ef6 Ef7 Ef8 Ef9 Ef10 Ef11 Ef12 Ef13 Ef14 

P.E.H 

(body) 

XT3 82,3 5 4 5 - - - 4 3 5 0 1 1 0 5 2 715,9 

XL1 7,0 5 5 5 - - - 4 4 5 0 3 2 0 5 266 

X4.4 10,7 5 5 5 - - - 2 2 5 0 1 1 0 5 331,7 

celkem 100,0   3 313,6 

3) Stanovení aktuální ekologické hodnoty (A.E.H.) 

Pro Velický hliník ve Velké nad Veličkou bylo vylišeno celkem 23 aktuálních 

biotopů (viz tabulka 28 a obrázek 11). Názvy některých biotopů se opakují, ovšem 

hodnocení jejích ekologických faktorů (Ef1-14) není úplně shodné a proto nebylo možné 

jejich rozlohu sčítat. 
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Tabulka 28: Jednotlivé biotopy a jejich rozloha pro A.E.H. (Velický hliník -  Velká nad Veličkou) 

Číslo 

biotopu 

Označení 

biotopu 
Název biotopu 

Rozloha 

(m
2
) 

Procentuální 

podíl rozlohy 

(%) 

1 M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod 1 005,6 2,1 

2 M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod 673,4 1,4 

3 T3.4 Širokolisté suché trávníky 1 204,8 2,5 

4 T3.4 Širokolisté suché trávníky 4 960,5 10,3 

5 T3.4 Širokolisté suché trávníky 776,5 1,6 

6 T3.4 Širokolisté suché trávníky 1 199,4 2,5 

7 K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny 1 262,8 2,6 

8 K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny 823,9 1,7 

9 K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny 856,7 1,8 

10 K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny 1 806,3 3,7 

11 K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny 3 094,3 6,4 

12 XV1 Vegetace nových vodních ploch 1 458,6 3,0 

13 XV1 Vegetace nových vodních ploch 633,6 1,3 

14 XV1 Vegetace nových vodních ploch 1 390,0 2,9 

15 XS1 
Nové těžební prostory ve skalních masivech a jejich 

kamenné odvaly 
20 149,8 41,7 

16 XK1 Extenzivní nebo opuštěné sady a vinice 854,3 1,8 

17 XK4 
Pionýrská dřevinná vegetace nekultivovaných 

antropogenních ploch 
1 907,4 3,9 

18 XK4 
Pionýrská dřevinná vegetace nekultivovaných 

antropogenních ploch 
524,6 1,1 

19 XK4 
Pionýrská dřevinná vegetace nekultivovaných 

antropogenních ploch 
2 348,5 4,9 

20 X4.5 
Bylinné a křovinné porosty na opuštěných degradovaných 

plochách, nerekultivovaných haldách a skládkách 
496,7 1,0 

21 X4.5 
Bylinné a křovinné porosty na opuštěných degradovaných 
plochách, nerekultivovaných haldách a skládkách 

217,6 0,4 

22 X4.5 
Bylinné a křovinné porosty na opuštěných degradovaných 

plochách, nerekultivovaných haldách a skládkách 
509,0 1,1 

23 X4.5 
Bylinné a křovinné porosty na opuštěných degradovaných 

plochách, nerekultivovaných haldách a skládkách 
201,7 0,4 

celkem 
  

48 356 100,0 
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Biotop M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod – podmáčený biotop na opuštěném 

hliníku s charakteristickým kolísáním vodní hladiny a s převažujícím zastoupením rákosu 

obecného (Phragmites australis). 

Biotop T3.4 Širokolisté suché trávníky – biotop převážně trávníku, s převahou bez 

zapojení, avšak jsou zde zastoupeny ohrožené druhy z čeledi Orchidaceae.  

Biotop K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny – převážně trnité křoviny 

(Crataegus spp.) s výškou okolo 5 m a druhově bohaté s několika dominantními druhy 

jako je ptačí zob (Ligustrum vulgare), trnka obecná (Prunus spinosa) a růže (Rosa spp.). 

Biotop XV1 Vegetace nových vodních ploch – stojaté vody s kolísavou vodní 

hladinou, závislé především na dešťových srážkách nebo na hladině podzemní vody 

s vegetací, která je na zamokření vázaná.  

Biotop XS1 Nové těžební prostory ve skalních masivech a jejich kamenné odvaly – 

biotop ovlivněný povrchovou těžbou s odhalenými nerosty, téměř bez vegetace a s volným 

brázdovitým odtokem srážkové vody.   

Biotop XK1 Extenzivní nebo opuštěné sady a vinice – jedná se o opuštěný ovocný 

sad, nepřirozeného původu s velmi pokročilou spontánní sukcesí. 

Biotop XK4 Pionýrská dřevinná vegetace nekultivovaných antropogenních ploch – 

rané stádium sukcese vedoucí k přírodně blízkému biotopu vzhledem k výskytu některých 

ohrožených druhů z čeledi Orchideaceae.  

Biotop X4.5 Bylinné a křovinné porosty na opuštěných degradovaných plochách, 

nerekultivovaných haldách a skládkách – jedná se o pionýrskou vegetaci na místě 

zaváženém nejrůznějšími druhy odpadů, využívající se jako černé skládky. 
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Obrázek 11: Vymezení biotopů pro A.E.H. na Velickém hliníku - Velká nad Veličkou (www.ikatastr.cz) 

4) Výpočet aktuální ekologické hodnoty (A.E.H.) a ekologického potenciálu 

biotopů (E.P.B.) 

Výpočet A.E.H. byl realizován na základě hodnocení aktuálních biotopů pomocí 

ekologických funkčních faktorů. Pro jednotlivé biotopy se postupovalo dle vzorce: 

A.E.H.1-x = Σ Ef1-14 x S1-x; po výpočtu jednotlivých biotopů se všechny hodnoty sečtou a 

výsledkem je celková aktuální ekologická hodnota. 

Celková A.E.H. území je ohodnocena 3 964 body, po vynásobení koeficientem 

ekologické změny (Ke) získáme hodnoty pro jednotlivé ekologické potenciály biotopů, 

které vypočítáme dle vzorce: E.P.B1-x = A.E.H.1-x x Ke. Všechny hodnoty nakonec sečteme 

podle vzorce: E.P.B. = Σ E.P.B.1-x. Z výsledku je zjevné, že celkový potenciál biotopů, 

které se vyskytují na Velickém hliníku ve Velké nad Veličkou dnes, by mohl v budoucnu 

dosahovat 6 263 bodů (viz tabulka 29). 



Bc. Jaroslava Bednářová: Hodnocení funkčního potenciálu území ovlivněných těžební činností 

 

2014  61 

Tabulka 29: Výpočet aktuální ekologické hodnoty a ekologického potenciálu biotopů pro Velický hliník  
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Biotop 
Rozloha 

(S) % 
Ef1 Ef2 Ef3 Ef4 Ef5 Ef6 Ef7 Ef8 Ef9 Ef10 Ef11 Ef12 Ef13 Ef14 

A.E.H 

(body) 
Ke 

E.P.B. 

(body) 

M1.1 2,1 3 4 5 - - - 4 3 5 5 1 3 3 5 86,1 1,9 163,59 

M1.1 1,4 4 5 5 - - - 5 3 5 2 1 2 3 5 56 1,9 106,4 

T3.4 2,5 3 4 5 - - - 5 4 5 4 1 2 3 5 102,5 1,8 184,5 

T3.4 10,3 4 5 5 - - - 5 3 5 4 1 3 5 5 463,5 1,8 834,3 

T3.4 1,6 3 4 5 - - - 5 3 5 4 1 2 3 5 64 1,8 115,2 

T3.4 2,5 3 4 5 - - - 5 3 5 3 1 2 5 5 102,5 1,8 184,5 

K3 2,6 3 5 5 - - - 5 3 5 3 2 2 5 5 111,8 2 223,6 

K3 1,7 4 5 5 - - - 5 3 5 3 2 2 3 5 71,4 2 142,8 

K3 1,8 4 4 5 - - - 5 3 5 3 2 3 3 5 75,6 2 151,2 

K3 3,7 4 5 5 - - - 5 4 5 2 2 2 5 5 162,8 2 325,6 

K3 6,4 4 5 5 - - - 5 4 5 5 2 3 4 5 300,8 2 601,6 

XV1 3,0 - - - 5 4 2 4 3 5 4 1 3 4 5 120 1,7 204 

XV1 1,3 - - - 5 4 3 4 4 5 5 1 3 4 5 55,9 1,7 95,03 

XV1 2,9 - - - 5 4 3 5 3 5 4 1 3 4 5 121,8 1,7 207,06 

XS1 41,7 2 4 5 - - - 1 1 4 4 2 3 5 5 1 501,2 1,1 1 651,3 

XK1 1,8 4 5 5 - - - 3 3 5 0 2 4 5 5 73,8 2 147,6 

XK4 3,9 4 4 5 - - - 4 4 5 5 2 2 4 5 171,6 1,9 326,04 

XK4 1,1 4 4 5 - - - 4 4 5 4 2 2 3 5 46,2 1,9 87,78 

XK4 4,9 4 5 5 - - - 4 3 4 5 2 1 3 5 200,9 1,9 381,71 

X4.5 1,0 2 1 4 - - - 2 3 3 0 1 2 4 5 27 1,4 37,8 

X4.5 0,4 2 1 4 - - - 2 3 4 0 1 2 3 5 10,8 1,5 16,2 

X4.5 1,1 1 1 4 - - - 1 3 4 0 1 1 4 5 27,5 2 55 

X4.5 0,4 1 1 4 - - - 2 2 3 0 1 2 4 5 10 2 20 

celkem 100   3 964 
 

6 263 
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5) Výpočet reálného ekologického potenciálu (R.E.P) 

Reálný ekologický potenciál byl vypočítán na základě redukčních faktorů a vzorce: 

RB = (fn + fz + fj); RB = (5 + 1 + 1) = 7, RB = 900;  

R.E.P. = 11 000 – 900 = 10 100 

Reálný ekologický potenciál Velického hliníku ve Velké nad Veličkou byl stanoven 

na 10 100 bodů podle tabulky 3 a je zařazen do 3. třídy se slovním vyjádřením jako vysoký 

(viz tabulka 30). Reálný ekologický potenciál byl srovnán s aktuální ekologickou hodnotou 

území, kde porovnání poukazuje na zajištění ekologické funkce aktuálními biotopy, které 

se na území nacházejí (výsledek je vyjádřen procentuálně a slovně). 

Tabulka 30: Reálný ekologický potenciál Velického hliníku - Velká nad Veličkou 

Součet 

(fn+fz+fj) 

Redukční 

bodový 

interval (RB) 

Reálný 

ekologický 

potenciál  

Slovní 

vyjádření 

R.E.P. 

Zařazení do 

třídy 

Zajištění 

R.E.P. dle 

A.P.B. (%) 

Slovní 

vyjádření 

A.P.B. 

5+1+1=7 900 10 100 VYSOKÝ 3. třída 38,9 snížená 
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5.3.2 Hodnocení hospodářské funkce území 

1) Výpočet hospodářské hodnoty před zásahem (P.H.H.) 

Z dostupných materiálů, map, informací a historických pramenů byly na Velickém 

hlinku stanoveny a vypočteny dílčí hospodářské funkce a podle výsledků, které jsou 

uvedené v příloze 8, je zřejmé, že před těžbou cihlářské hlíny dosahovala nejvyšších 

hodnot funkce zemědělská (270 bodů), konkrétně jako intenzivně využívané pastviny pro 

dobytek. Proti tomu funkce těžební a průmyslová zde uskutečňována nebyla. 

2) Výpočet aktuální hospodářské hodnoty (A.H.H.) 

Aktuální hospodářské hodnoty jednotlivých hospodářských funkcí byly stanoveny 

podle dílčích hospodářských faktorů Hf1-Hf37, které jsou uvedené v příloze 9. 

Nejvyšší aktuální hospodářské hodnoty byly na Velickém hliníku ve Velké nad 

Veličkou stanoveny a vypočteny pro funkci zemědělskou (54 bodů) s faktorem pro 

extenzivní pastvu a pro funkci lesnickou (25 bodů) s faktorem rychle rostoucích dřevin. 

Ostatní dílčí hospodářské funkce mají nízké až nulové hodnoty, konkrétně funkce těžební, 

průmyslová a dopravní. Z tohoto vyplývá, že průměrná A.H.H. území je dle tabulky 6, 

vzhledem k R.H.P. snížená a zařazená do třídy 5 (viz tabulka 31).  

Tabulka 31: Hospodářská hodnota před zásahem a aktuální hospodářská hodnota Velického hliníku  

 

 

 

 

Srovnáním hospodářské hodnoty před zásahem s aktuální můžeme dojít k závěru, 

že hospodářská funkce před těžbou cihlářské hlíny zde měla větší význam, především pro 

funkci zemědělskou, kdy bylo z celkové plochy území využíváno  82,3%  pro pastvu, než 

aktuální hospodářská funkce pro toto území.  

Hospodářské 

funkce 

P.H.H. 

(body) 

A.H.P. 

(body) 

R.H.P. 

(body) 

A.H.H 

vzhledem 

k  R.H.P (%) 

Slovní 

vyjádření 
Třída 

těžební 0 0 120 0 nedostatečná 7 

průmyslová 0 2 0 0 nedostatečná 7 

zemědělská 270 54 126 43 snížená 5 

lesnická 10 25 45 56 průměrná 4 

dopravní 2 4 10 40 snížená 5 

pracovních míst 51 51 60 85 vysoká 2 

Aktuální hospodářská hodnota snížená 5 
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3) Výpočet reálného hospodářského potenciálu (R.H.P.) 

Výpočet R.H.P. byl vypracován pomocí hodnocení hospodářských faktorů a jeho 

dílčích hospodářských funkcí (Hf1-37). Kompletní výpočtová data pro Velický hliník jsou 

uvedena v příloze 9.  

Pro Velický hliník má nejvyšší potenciál vzhledem k hypotetickému potenciálu 

funkce zemědělská (126 bodů) a funkce těžební (120 bodů), naproti tomu na území nelze 

počítat s využitím pro funkci průmyslovou nebo dopravní. Zprůměrněním dílčích reálných 

hospodářských funkcí se R.H.P. řadí do třídy 6 (viz tabulka 32). 

Tabulka 32: Hypotetický a reálný hospodářský potenciál pro Velický hliník - Velká nad Veličkou 

Hospodářské 

funkce 

H.H.P. 

(body) 

R.H.P. 

(body) 

R.H.P vzhledem 

k H.H.P % 
R.H.P. slovně Třída 

těžební 500 120 24 velmi nízký 6 

průmyslová 500 0 0 - - 

zemědělská 300 126 42 nízký 5 

lesnická 400 45 11 extrémně nízký 7 

dopravní 400 10 3 extrémně nízký 7 

pracovních míst 500 60 12 extrémně nízký 7 

Reálný hospodářský potenciál  velmi nízký 6 
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5.3.3 Hodnocení společenské funkce území 

1) Výpočet společenské hodnoty před zásahem (P.S.H.) 

Na lokalitě č. 2 Velický hliník – Velká nad Veličkou byly z historických pramenů a 

dostupných materiálů zjištěny údaje, díky kterým byly vypočteny dílčí hospodářské 

funkce, které jsou uvedeny v příloze 10. Z výsledků je zřejmé, že před těžbou cihlářské 

hlíny zde nebyla uplatněna žádná ze společenských funkcí. (viz tabulka 33). 

2) Výpočet aktuální společenské hodnoty (A.S.H.) 

Aktuální společenské hodnoty jednotlivých společenských funkcí byly stanoveny 

dle dílčích společenských faktorů Sf1-Sf55 (viz příloha 11). 

Nejvyšší aktuální společenskou hodnotu dosahuje na Velickém hliníku funkce 

environmentální (500 bodů) jako ZCHÚ maloplošné, funkce rekreační (87 bodů) pro 

myslivost a pěší turistiku. Za zmínku stojí také funkce kulturně-edukační (45 bodů). Zbylá 

sídelní společenská funkce má nulovou hodnotu. Z tohoto vyplývá, že průměrná aktuální 

společenská hodnota území je dle tabulky 11, vzhledem k reálnému hospodářskému 

potenciálu průměrná a řadí se do 4. třídy (viz tabulka 33).  

Tabulka 33: Společenská funkce před zásahem a aktuální společenská hodnota pro Velický hliník  

Společenské 

funkce 

P.S.H. 

(body) 

A.S.H. 

(body) 

R.S.P. 

(body) 

A.S.H vzhledem 

k  R.S.P. (%) 

Slovní 

vyjádření 
Třída 

sídelní 0 0 0 0 nedostatečná 7 

rekreační 0 87 165 53 průměrná 4 

kulturně-edukační 0 45 120 38 snížená 5 

environmentální 0 500 500 100 maximální 1 

Reálný společenský potenciál  průměrná 4 

Při srovnání společenské hodnoty před zásahem s aktuální společenskou hodnotou 

můžeme dojít k závěru, že společenské funkce před těžbou cihlářské hlíny zde neměly 

žádný význam, oproti aktuálním, kdy zde mají význam funkce rekreační, kulturně-

edukační a také environmentální.  
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3) Výpočet reálného společenského potenciálu (R.S.P.) 

Výpočet R.S.P. byl vypracován pomocí hodnocení společenských faktorů a jeho 

jednotlivých společenských funkcí (Hf1-37), kdy jedno procento rozlohy vymezeného území 

odpovídalo jednomu bodu. Kompletní výpočtová data jsou uvedena v příloze 11.  

Pro Velický hliník má nejvyšší potenciál funkce environmentální jako maloplošné 

ZCHÚ a Natura 2000 (500 bodů), a také pro rekreační funkci jako myslivost a pěší 

turistiku (165 bodů) a s funkcí kulturně-edukační (120 bodů) pro výzkumné plochy a 

naučné stezky. Naproti tomu na území nelze počítat s využitím pro funkci sídelní. 

Výpočtem R.S.P. vzhledem k H.S.P. a zařazením do tříd jsem zprůměrnila všechny dílčí 

reálné hospodářské funkce a R.S.P. se pak řadí do 6. třídy a vychází jako velmi nízký (viz 

tabulka 34). 

Tabulka 34: Hypotetický a reálný společenský potenciál Velického hliníku – Velká nad Veličkou 

Společenské 

funkce 

H.S.P. 

(body) 

R.S.P. 

(body) 

R.S.P 

vzhledem 

k  H.S.P (%) 

R.S.P. slovně Třída 

sídelní 500 0 0 extrémně nízký 7 

rekreační 640 165 26  velmi nízký 6 

kulturně-edukační 600 120 20 velmi nízký 6 

environmentální 3 000 500 17 velmi nízký 6 

Reálný společenský potenciál  velmi nízký 6 
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5.3.4 Interpretace výsledků 

Pro hodnocení funkčního na Velickém hliníku ve Velké nad Veličkou jsem použila 

následující informace: 

Ekologická funkce: faktor narušení byl stanoven na hodnotu 5 jako nevratný, faktor zonace 

hodnotou 1 jako přírodní a faktor jedinečnosti jako mimořádně unikátní s hodnotou 1. Po 

sečtení těchto tří faktorů je výsledek 7 a řadí se tak do 3. třídy jako vysoký potenciál.  

Hospodářská funkce: o průmyslu se na této lokalitě neuvažuje, a proto je ohodnocen nulou. 

Na 40 % plochy je zde plánována těžba cihlářské suroviny, což nám dává 120 bodů. Z 63% 

bude plnit funkci zemědělskou extenzivní pastva. Funkce lesnická předpokládá 20 % 

zastoupení rychle rostoucích dřevin (40 bodů) a 5 % pozůstatek ovocného sadu (5 bodů). 

Pro funkci dopravní zde budou vymezeny pouze účelové komunikace a to zhruba z 5 % 

celkové plochy (10 bodů). Funkce pracovních míst je ohodnocena 60 body, přičemž je zde 

předpoklad pro pracovní místa na dobu neurčitou pro 1-10 lidí a pro 51-250 lidí pracovní 

místa jako dohody nebo sezónní práce či brigády (těžba cihlářské hlíny, biologická 

rekultivace, likvidace černých skládek, aj.). Celková hodnota hospodářské funkce je pak 

hodnocena jako velmi nízká a řadí se do třídy 6. 

Společenská funkce: pro sídelní funkci se zde nepředpokládá využití a proto je ohodnocena 

nulou. Funkce rekreační je ohodnocena 5 body pro pěší turistiku a 5 body pro jízdu na 

koni, ty jsou následně vynásobeny SVD. Další rekreační funkci plní myslivost ohodnocena 

130 body. Pro kulturně-edukační funkci je zde vymezeno 35% pro výzkumné plochy (po 

vynásobení SVD 105 bodů) a 5% pro naučnou stezku (15 bodů). Z funkce environmentální 

je celé území (100%) ZCHÚ maloplošné, jelikož je Velický hliník vyhlášen jako přírodní 

památka (400 bodů) a 25% z tohoto území spadá do Natury 2000 (EVL Javorník – hliník). 

Celková hodnota společenské funkce je však ohodnocena jako velmi nízká a řadí se do 

třídy 6. 

Hodnocení funkčního potenciálu území pro lokalitu č. 2 Velický hliník ve Velké nad 

Veličkou, pro všechny tři funkce je: FUPO 3.6.6. 
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6 DISKUZE 

V diplomové práci byly hodnoceny dvě lokality s různým charakterem, kdy bylo 

využito metodického postupu FUPO, který se na těchto lokalitách ověřoval.  

Výsledky pro lokalitu č. 2 Velický hliník v obci Velká nad Veličkou poukazují na 

využití území z hlediska ekologického, což odpovídá předpokládanému využití území, kdy 

tato lokalita je a bude cennou pro Českou republiku díky své druhové rozmanitosti a 

jedinečnosti. 

Pro lokalitu č. 1 nepředstavovaly výsledky zcela uspokojivých parametrů, neboť 

funkce ekologická bude mít v budoucnu pravděpodobně vyšší hodnotu, než bylo výpočtem 

stanoveno. Na lokalitě byla provedena lesnická rekultivace s budoucím předpokladem 

ochranného lesa. Tudíž ekosystém zde do budoucna vzniklý bude pravděpodobně 

představovat cenný ekosystém lesního biotopu smíšeného lesa s celkem vysokou 

ekologickou hodnotou, i přes svůj antropogenní původ a absolutně ekologicky nevyvážený 

ekosystém v aktuálních podmínkách. Ve výpočtu se výpočet ekologického potenciálu 

provádí na základě stanovení redukčních faktorů, ty poukazují na lokalitu značně 

poškozenou v průmyslové zóně, ale vzhledem k budoucímu vzniklému lesnímu 

ekosystému bude moci být ekologická funkce i v takto destabilizovaném prostředí celkem 

vysoká.  

Dle dosažených výsledků lze konstatovat, že uplatnění metodického postupu na 

konkrétních lokalitách přineslo důležité informace týkající se potenciálního využití území. 

Takovéto informace jsou nezbytné pro správný management lokalit (Sklenička, 2003) 

zejména pak pro lokality, které prošli disturbancí vlivem lidské činnosti, a mohly by 

z krajiny zcela vymizet (Miko, 2009; Semorádová, 1989). Metodická postup FUPO po své 

verifikaci byl shledán bez závažných nedostatků, a proto nebyly řešeny úpravy. Nicméně 

navrhuji pro budoucí výzkum například začlenění biotopů do funkce ekologické nebo 

začlenění funkce environmentální do výpočtů ekologického potenciálu, které by přinesly 

detailnější řešení pro lokality, které jsou v aktuálních podmínkách ekologicky nestabilní, 

ale do budoucna je předpoklad vzrůstající ekologické funkce díky správně provedenému 

managementu lokality. 
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7 ZÁVĚR 

Diplomová práce na téma: Hodnocení funkčního potenciálu území ovlivněných těžební 

činností je rozdělena do dvou hlavních částí. Část první je tvořena literární rešerší z hlediska 

problematiky krajiny, dále zpracováním kompletního přehledu přírodních podmínek a popisem 

vybraných lokalit. Část druhá je věnována praktické části, kdy byl aplikován nový metodický 

postup pro hodnocení funkčního potenciálu na vybraných lokalitách, kterými byl hlušinový 

odval D2 v Paskově a Velický hliník ve Velké nad Veličkou. Celkem práce obsahuje 7 kapitol, 

přičemž stěžejní kapitolou práce je kapitola 5 Výsledky. Práce má celkem 75 číslovaných 

stran, obsahuje tabulky a obrázky, které jsou zakomponovány v textu nebo přiložené 

v přílohách. Ve své diplomové práci jsem se zabývala především studiem metodického 

postupu Hodnocení funkčního potenciálu území (Lacková, 2012), kdy hlavním cílem této 

práce bylo ověření zmíněného metodického postupu na dvou, mnou vybraných lokalitách, pro 

které platila podmínka ovlivnění těžební činností. 

Pro odval D2 v Paskově je hodnota funkčního potenciálu území pro funkci 

ekologickou stanovena jako velmi nízká, pro funkci hospodářskou jako extrémně nízká a pro 

funkci společenskou taktéž jako extrémně nízká. S převedením slovního hodnocení do 

hodnotových tříd je bodové hodnocení území odvalu: FUPO 6.7.7. 

Z tohoto výsledku je zjevné, že toto území je z  hlediska svého reálného potenciálu 

bez významnější možnosti dalšího využití, zejména zde není uvažováno o funkci 

hospodářské či společenské. 

Naproti tomu výsledky pro Velický hliník, v obci Velká nad Veličkou, naznačují, že 

by zde mohla být uplatněna především funkce ekologická. Hodnota funkčního potenciálu 

území pro funkci ekologickou je stanovena jako vysoká se zařazením do 3. třídy, dále funkce 

hospodářská i společenská jsou stanoveny jako velmi nízké se zařazením do třídy 6. Když 

toto slovní hodnocení převedeme pouze do hodnotových tříd, potom je bodové hodnocení 

území Velického hliníku: FUPO 3.6.6. 

Území Velického hliníku nepředpokládá další možnost využití pro funkci 

hospodářskou, ani společenskou. Nicméně pro funkci ekologickou je tato lokalita zajímavá a 

do budoucna i cenná pro Českou republiku, především díky výskytu kriticky ohrožených, 

silně ohrožených a ohrožených druhů rostlin a živočichů. 
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Dosažené výsledky poukazují na možnost hodnocení potenciálu území pomocí 

metodického postupu FUPO, který byl shledán jako vhodný. Nicméně pro hodnocení nově 

rekultivovaných lokalit jakou je lokalita č. 1 se ukázalo, že je postup FUPO málo detailní 

pro hodnocení reálného potenciálu funkce ekologické. Pro tyto účely by bylo vhodné 

například začlenění biotopů do výpočtů ekologické funkce. Rovněž pro další možnosti 

výzkumu a studia by bylo možné zakomponování funkce environmentální do výpočtů 

ekologického potenciálu, ovšem při maximálním zachování ekosystémového přístupu. 

Metodický postup byl přesto shledán jako plně funkční a je možné jej využít například pro 

účely tvorby managementu pro zkoumané lokality, návrhy plánů péče, územní a krajinné 

plánování apod. 
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Příloha 1: Seznam flóry a fauny vyskytující se na odvalu D2 v Paskově  

Flóra odvalu D2 - Paskov 

český název latinský název 

borovice lesní Pinus sylvestris 

bříza bělokorá Betula pendula 

buk lesní Fagus sylvatica 

dub letní Quercus robur 

habr obecný Carpinus betulus  

hloh jednosemenný Crataegus monogyna 

chrastice rákosovitá Phalaris arundinacea 

chrpa luční Centaurea jacea 

jahodník obecný Fragaria vesca 

javor klen Acer pseudoplatanus 

jetel luční Trifolium pratense 

jetel plazivý Trifolium repens 

kalina obecná Viburnum opulus 

kapraď samec Dryopteris filix-mas 

komonice bílá Melilotus albus 

kostival lékařský Symphytum officinale 

kostřava luční Festuca pratensis agg. 

krušina olšová Frangula alnus 

křídlatka japonská Reynoutria japonica 

lípa srdčitá Tilia coradata 

lipnice hajní Poa nemoralis agg. 

lipnice roční Poa annua agg. 

máchelka Leontodon species 

mrkev obecná Daucus carota 

olše lepkavá Alnus glutinosa 

ostružiník ježiník Rubus ceasius 

pelyněk černobýl Artemisia vulgaris agg. 

pcháč rolní Cirsium arvense 

podběl lékařský Tussilago farfara 

prasetník kořenatý Hypochaeris radicata 

přeslička rolní Equisetum arvense 

ptačí zob obecný Ligustrum vulgare 

pupalka dvouletá Oenothera biennis agg. 

rákos obecný Phragmites australis 

růže šípková Rosa canina agg. 

sadec konopáč 

Eupatorium 

cannabinum 

svída bílá Cornus alba 

svída krvavá Cornus sanguinea 

škarda dvouletá Crepis biennis 

štírovník růžkatý Lotus corniculatus 

šťovík tupolistý Rumex obtusifolius 

tolice dětelová Medicago lupulina 

topol kanadský Populus x canadensis 

trnovník akát Robinia pseudoacacia 

třtina křovištní Calamagrostis epigejos 

turan roční Erigeron annuus 

turanka kanadská Conyza canadensis 

vikev čtyřsemenná Vicia tetrasperma 

vikev ptačí Vicia cracca agg. 

vratič obecný Tanacetum vulgare 

vrba bílá Salix alba 

zlatobýl kanadský Solidago canadensis 

 

Fauna odvalu D2 - Paskov 

český název latinský název 

babočka paví oko Araschnia levana 

bažant obecný Phasianus colchicus 

čmelák Bombus sp. 

kobylka  
Pholidoptera 
griseoaptera 

kos černý Turdus merula 

pásovka keřová Cepaea hortensis 

poštolka obecná Falco tinnunculus 

ruměnice pospolná Pyrrhocoris apterus 

slunéčko sedmitečné 

Coccinella 

septempunctata 

srnec obecný Capreolus capreolus 

sýkora koňadra Parus major 

sýkora modřinka Parus caeruleus 

včela čalounice Megachile centuncularis 

zajíc polní Lepus europaeus 

 

  



 

 

Příloha 2: Seznam flóry vyskytující se na Velickém hliníku ve Velké nad Veličkou 

Flóra Velického hliníku – Velká nad 

Veličkou 

český název latinský název 

bez černý Sambucus nigra 

borovice lesní Pinus sylvestris 

bříza bělokorá Betula pendula 

čekanka obecná Cichorium intybus 

čičorka pestrá Securigera varia 

drchnička rolní Anagallis arvensis 

hadinec obecný Echium vulgare 

heřmánek pravý Matricaria recutita 

heřmánkovec nevonný Matricaria inodora 

hlaváč žlutavý Scabiosa ochroleuca 

hloh obecný Crataegus laevigata 

hořec křížatý Gentiana cruciata 

chrpa čekánek Centaurea scabiosa 

jahodník obecný Fragaria vesca 

jasan ztepilý Fraxinus excelsior 

jehlice trnitá Onosis spinosa 

jeřáb ptačí Sorbus aucuparia 

jetel chlumní Trifolium montanum 

jetel luční Trifolium pratense 

jetel polní Trifolium campestre 

jitrocel kopinatý Plantago lanceolata 

kopretina bílá 

Leucanthemum 

vulgare 

kopřiva dvoudomá Urtica dioica 

kopřiva žahavka Urtica urens 

kostival lékařský Symphytum officinale  

kozinec dánský Astragalus danicus 

kozinec sladkolistý 

Astragalus 

glycyphyllos 

kozlík lékařský Valeriana officinalis 

krušina olšová Frangula vulgaris 

kruštík bahenní Epipactis palustris 

laskavec ohnutý 

Amaranthus 

retroflexus 

lebeda lesklá Atriplex sagittata 

len tenkolistý Linum tenuifolium 

loubinec pětilistý 

Parthenocissus 

quinquefolia 

merlík bílý Chenopodium album 

oman vrbolistý  Inula salicina 

opletník plotní Calystegia sepium 

ostružiník Rubus idaeus 

ostřice Carex 

pampeliška podzimní Leontodon autumnalis 

penízek rolní Thlaspi arvense 

pětiprstka hustokvětá 

Gymnadenia 

densiflora 

pětiprstka žežulník Gymnadenia conopsea 

pcháč oset Cirsium arvense 

pcháč zelinný Cirsium oleraceum 

plamének přímý Clematis recta 

prstnatec pleťový 

Dactylorhiza 

incarnata 

pryšec chvojka Euphorbia cyparissias 

přeslička bahenní Equisetum palustre 

pupava bílá Carlina acaulis 

pýr plazivý Elytrigia repens 

rákos obecný Phragmites australis 

růže šípková Rosa canina agg. 

sadec konopáč 

Eupatorium 

cannabinum 

silenka nadmutá Silene vulgaris 

slivoň obecná Prunus insititia 

svída krvavá Swida sanguinea 

svízel přítula Galium aparine 

svízel syřišťový Galium verum 

šalvěj přeslenitá Salvia verticillata 

štětka obecná Dipsacus sylvestris 

štírovník růžkatý  Lotus corniculatus 

tařice chlumní Alyssum montanum 

toten menší Sanguisorba officinalis 

trnovník akát Robinia pseudoacacia 

třezalka tečkovaná Hypericum perforatum 

třtina šedavá 

Calamagrostis 

canescens 

turan kanadský Conyza canadensis 

višeň obecná Prunus cerasus 

vlčí mák Papaver rhoeas 

vrba bílá Salix alba 

vrbovka chlupatá Epilobium hirsutum 

vřes obecný Calluna vulgaris 

vstavač vojenský Orchis militaris 

zeměžluč obecná Centaurium erythraea 

zlatobýl obecný Solidago virgaurea 

zvonek český Campanula bohemica 

žebříček obecný Achillea millefolium 

  



 

 

Příloha 3: Seznam fauny vyskytující se na Velickém hliníku ve Velké nad Veličkou 

Fauna Velického hliníku – Velká nad 

Veličkou 

český název latinský název 

babočka paví oko Araschnia levana 

batolec červený Apatura ilia 

čolek obecný Triturus vulgaris 

ještěrka obecná Lacerta agilis 

kobylka zelená Tettigonia viridissima 

křižák obecný Araneus diadematus 

kudlanka nábožná Mantis religiosa 

kuňka žlutobřichá Bombina variegata 

modrásek hořcův 

Rebelův 

Maculinea alcon 

rebeli 

ohniváček 
černočárný Lycanea dispar 

otakárek feyklový Papilio machaon 

otakárek ovocný Iphiclides podalirius 

rosnička zelená Hyla arborea 

skokan hnědý Rana temporaria 

slunéčko sedmitečné 

Coccinella 

septempunctata 

svižník německý Cicindela germanica 

svižník polní Cicindela campestris 

užovka hladká Coronella austriaca 

užovka obojková Natrix natrix 

zlatohlávek tmavý Oxythyrea funesta 

  



 

 

Příloha 4: Stanovení P.H.H. pro odval D2 - Paskov 

Hospodářské faktory SHD Body P.H.H.. 

Těžba nerostných surovin Hf1-Hf4 

těžba černého a hnědého uhlí 5 0 0 

lomy (kamenolomy, vápencové) 4 0 0 

štěrkovny, pískovny 3 0 0 

ostatní  1—3 0 0 

 Hf1-Hf4celkem 0 

Průmysl Hf5-Hf12  

průmyslové areály nad 3ha 5 0 0 

průmyslové areály 1-3 ha 4 0 0 

průmyslové areály do 1ha  3 0 0 

nevyužívané průmyslové plochy, brownfields 1 0 0 

výroba energie z obnovitelných zdrojů 4 0 0 

výroba energie z neobnovitelných zdrojů 5 0 0 

skládky odpadu, deponie, odvaly, výsypky odkaliště, apod. 1—3 0 0 

ostatní 1—3 0 0 

 Hf5-Hf12 celkem 0 

Zemědělství Hf13-Hf21  

orná půda 3 90 270 

intenzivně využívané louky, pastviny, chmelnice, vinice, sady 3 0 0 

extenzivně využívané louky, pastviny, chmelnice, vinice, sady 2 5 10 

zahradnická výroba 2—3 0 0 

stájový chov dobytka, drůbeže a koní 2—3 0 0 

sádkový chov ryb 2 0 0 

ekologické zemědělství 2 0 0 

zemědělské budovy 2 0 0 

ostatní 1—2 0 0 

Hf13-Hf21  celkem 280 

Lesní hospodářství Hf22-Hf26 

lesy hospodářské 4 0 0 

lesy zvláštního určení 3 0 0 

lesy ochranné 2 5 10 

rychle rostoucí dřeviny, plantáže, vánoční stromky, lesní školky 2—3 0 0 

ostatní (pozůstatek ovocného sadu) 1—3 0 0 

 Hf22-Hf26celkem 10 

Doprava Hf27-Hf33 

dálnice a rychlostní silnice 4 0 0 

silnice I.- III. Třídy  3 0 0 

místní komunikace I .- IV. třídy, účelové komunikace 2 8 16 

železnice 4 0 0 

čerpací stanice pohonných hmot 2 0 0 

garáže, parkoviště 2 0 0 

ostatní 1—3 0 0 

Hf27-Hf33 celkem 16 

Pracovní místa Hf34-Hf37 

pracovní místa na dobu neurčitou 5 10 50 

pracovní místa na dobu určitou 4 0 0 

pracovní místa kratší než 3 roky 3 0 0 

ostatní (dohody, brigády, sezónní práce) 1—2 1 2 

Hf34-Hf37 celkem 52 

  



 

 

Příloha 5: Stanovení A.H.H. a R.H.P. pro odval D2 - Paskov 

Hospodářské faktory SHD Body A.H.H Body R.H.P H.H.P 

Těžba nerostných surovin Hf1-Hf4 

těžba černého a hnědého uhlí 5 0 0 0 0   

lomy (kamenolomy, vápencové) 4 0 0 0 0   

štěrkovny, pískovny 3 0 0 0 0   

ostatní  1—3 0 0 0 0   

 Hf1-Hf4celkem 0 0 500 

Průmysl Hf5-Hf12 

průmyslové areály nad 3ha 5 0 0 0 0   

průmyslové areály 1-3 ha 4 0 0 0 0   

průmyslové areály do 1ha  3 0 0 0 0   

nevyužívané průmyslové plochy, brownfields 1 0 0 0 0   

výroba energie z obnovitelných zdrojů 4 0 0 0 0   

výroba energie z neobnovitelných zdrojů 5 0 0 0 0   

skládky odpadu, odvaly, výsypky odkaliště, apod. 1—3 45 45 0 0   

ostatní 1—3 0 0 0 0   

 Hf5-Hf12 celkem 45 0 500 

Zemědělství Hf13-Hf21 

orná půda 3 0 0 0 0   

intenzivně využívané louky, pastviny, vinice, sady 3 0 0 0 0   

extenzivně využívané louky, pastviny, vinice, sady 2 0 0 0 0   

zahradnická výroba 2—3 0 0 0 0   

stájový chov dobytka, drůbeže a koní 2—3 0 0 0 0   

sádkový chov ryb 2 0 0 0 0   

ekologické zemědělství 2 0 0 0 0   

zemědělské budovy 2 0 0 0 0   

ostatní – chov včel 1—2 0 0 2 2   

Hf13-Hf21  celkem 0 2 300 

Lesní hospodářství Hf22-Hf26 

lesy hospodářské 4 0 0 0 0   

lesy zvláštního určení 3 0 0 0 0   

lesy ochranné (21a) 2 30 60 100 200   

rychle rostoucí dřeviny, vánoční stromky, lesní školky 2—3 15 30 0 0   

ostatní  1—3 0 0 0 0   

 Hf22-Hf26celkem 90 200 400 

Doprava Hf27-Hf33 

dálnice a rychlostní silnice 4 0 0 0 0   

silnice I.- III. Třídy  3 0 0 0 0   

místní komunikace I .- IV. třídy, účelové komunikace 2 2 4 4 8   

železnice 4 0 0 0 0   

čerpací stanice pohonných hmot 2 0 0 0 0   

garáže, parkoviště 2 0 0 0 0   

ostatní 1—3 0 0 0 0   

Hf27-Hf33 celkem  4 8 400 

Pracovní místa Hf34-Hf37 

pracovní místa na dobu neurčitou 5 10 50 10 50   

pracovní místa na dobu určitou 4 0 0 0 0   

pracovní místa kratší než 3 roky 3 0 0 0 0   

ostatní (dohody, brigády, sezónní práce) 1—2 1 2 3 6   

Hf34-Hf37 celkem 52 56 500 

  



 

 

Příloha 6: Stanovení P.S.H. pro odval D2 - Paskov 
Společenské faktory SVD Body P.S.H. 

Sídelní Sf1-Sf13  

panelová zástavba-nad 5pater 3 0 0 

činžovní zástavba do 5 pater 4 0 0 

historická část města 4 0 0 

příměstská zástavba panelová 3 0 0 

příměstská zástavba satelitní 4 0 0 

příměstská zástavba liniová 5 0 0 

příměstská zástavba rodinná roztroušená 4 0 0 

vesnická zástavba 3 0 0 

roztroušená vesnická zástavba 2 0 0 

chaty, chalupy 3 0 0 

letní zahrádky 1 0 0 

občanská vybavenost 4 0 0 

ostatní  1—3 0 0 

Sf1-Sf13 celkem 0 

Rekreační Sf14-Sf28 

pěší turistika 5 0 0 

cykloturistika 5 0 0 

hipoturistika 2 5 10 

agroturistika 2 0 0 

kempink 2 0 0 

vodáctví 3 0 0 

rybaření 2 0 0 

myslivost 2 35 70 

lázeňská místa 4 0 0 

zoologické zahrady, zooparky 4 0 0 

botanické zahrady, arboreta 3 0 0 

sportovní zařízení indoor 4 0 0 

sportovní zařízení outdoor (hřiště, golf, sjezdovky)  3—4 0 0 

aquaparky, plavecké bazény, vodní plochy a toky 4 0 0 

ostatní 1—4 0 0 

Sf14-Sf28 celkem 80 

Kulturní a edukační Sf29-Sf47 

zámky 5 0 0 

hrady 4 0 0 

zříceniny 3 0 0 

muzea (galerie) 3 0 0 

skanzeny 3 0 0 

rozhledny 4 0 0 

vyhlídky 3 0 0 

kulturní památky 4 0 0 

národní kulturní památky 5 0 0 

technická památka 4 0 0 

památkové rezervace  3 0 0 

archeologické plochy 3 0 0 

cerebrální stavby 2 0 0 

funerální stavby 2 0 0 

militární stavby 2 0 0 

sakrální stavby 2 0 0 

výzkumné plochy 3 0 0 

edukační stezky 3 0 0 

odpočinkový mobiliář 2 0 0 

Sf29-Sf47 celkem 0 

Environmentální Sf48-Sf55 

ZCHÚ velkoplošné 5 0 0 

ZCHÚ maloplošné 4 0 0 

Natura 2000 4 0 0 

ÚSES - biokoridor 2—4 30 120 

přírodní park 3 0 0 

významný krajinný prvek 2—3 0 0 

zdroje pitné vody 4 0 0 

ostatní 2—4 0 0 

Sf48-Sf55 celkem 120 



 

 

Příloha 7: Stanovení A.S.H. a R.S.P. pro odval D2 - Paskov 
Společenské faktory SVD Body A.S.H Body R.S.P H.S.P. 

Sídelní Sf1-Sf13  

panelová zástavba-nad 5pater 3 0 0 0 0   

činžovní zástavba do 5 pater 4 0 0 0 0   

historická část města 4 0 0 0 0   

příměstská zástavba panelová 3 0 0 0 0   

příměstská zástavba satelitní 4 0 0 0 0   

příměstská zástavba liniová 5 0 0 0 0   

příměstská zástavba rodinná roztroušená 4 0 0 0 0   

vesnická zástavba 3 0 0 0 0   

roztroušená vesnická zástavba 2 0 0 0 0   

chaty, chalupy 3 0 0 0 0   

letní zahrádky 1 0 0 0 0   

občanská vybavenost 4 0 0 0 0   

ostatní  1—3 0 0 0 0   

Sf1-Sf13 celkem 0 0 500 

Rekreační Sf14-Sf28 

pěší turistika 5 5 25 5 25   

cykloturistika 5 0 0 0 0   

hipoturistika 2 5 10 5 10   

agroturistika 2 0 0 0 0   

kempink 2 0 0 0 0   

vodáctví 3 0 0 0 0   

rybaření 2 0 0 0 0   

myslivost 2 40 80 50 100   

lázeňská místa 4 0 0 0 0   

zoologické zahrady, zooparky 4 0 0 0 0   

botanické zahrady, arboreta 3 0 0 0 0   

sportovní zařízení indoor 4 0 0 0 0   

sportovní zařízení outdoor (hřiště, golf, sjezdovky)  3—4 0 0 0 0   

aquaparky, plavecké bazény, vodní plochy a toky 4 0 0 0 0   

ostatní 1—4 0 0 0 0   

Sf14-Sf28 celkem 115 135 640 

Kulturní a edukační Sf29-Sf47 

zámky 5 0 0 0 0   

hrady 4 0 0 0 0   

zříceniny 3 0 0 0 0   

muzea (galerie) 3 0 0 0 0   

skanzeny 3 0 0 0 0   

rozhledny 4 0 0 5 20   

vyhlídky 3 0 0 0 0   

kulturní památky 4 0 0 0 0   

národní kulturní památky 5 0 0 0 0   

technická památka 4 0 0 0 0   

památkové rezervace  3 0 0 0 0   

archeologické plochy 3 0 0 0 0   

cerebrální stavby 2 0 0 0 0   

funerální stavby 2 0 0 0 0   

militární stavby 2 0 0 0 0   

sakrální stavby 2 0 0 0 0   

výzkumné plochy 3 5 15 10 30   

edukační stezky 3 0 0 0 0   

odpočinkový mobiliář 2 0 0 0 0   

Sf29-Sf47 celkem 15 50 600 

Environmentální Sf48-Sf55 

ZCHÚ velkoplošné 5 0 0 0 0   

ZCHÚ maloplošné 4 0 0 0 0   

Natura 2000 4 0 0 0 0   

ÚSES - biokoridor 2—4 100 300 100 400   

přírodní park 3 0 0 0 0   

významný krajinný prvek 2—3 0 0 0 0   

zdroje pitné vody 4 0 0 0 0   

ostatní 2—4 0 0 0 0   

Sf48-Sf55 celkem 300 400 3 000 



 

 

Příloha 8: Stanovení P.H.H. pro Velický hliník 

Hospodářské faktory SHD Body P.H.H. 

Těžba nerostných surovin Hf1-Hf4 

těžba černého a hnědého uhlí 5 0 0 

lomy (kamenolomy, vápencové) 4 0 0 

štěrkovny, pískovny 3 0 0 

ostatní  1—3 0 0 

 Hf1-Hf4celkem 0 

Průmysl Hf5-Hf12  

průmyslové areály nad 3ha 5 0 0 

průmyslové areály 1-3 ha 4 0 0 

průmyslové areály do 1ha  3 0 0 

nevyužívané průmyslové plochy, brownfields 1 0 0 

výroba energie z obnovitelných zdrojů 4 0 0 

výroba energie z neobnovitelných zdrojů 5 0 0 

skládky odpadu, deponie, odvaly, výsypky odkaliště, apod. 1—3 0 0 

ostatní 1—3 0 0 

 Hf5-Hf12 celkem 0 

Zemědělství Hf13-Hf21  

orná půda 3 0 0 

intenzivně využívané louky, pastviny, chmelnice, vinice, sady 3 90 270 

extenzivně využívané louky, pastviny, chmelnice, vinice, sady 2 0 0 

zahradnická výroba 2—3 0 0 

stájový chov dobytka, drůbeže a koní 2—3 0 0 

sádkový chov ryb 2 0 0 

ekologické zemědělství 2 0 0 

zemědělské budovy 2 0 0 

ostatní 1—2 0 0 

Hf13-Hf21  celkem 270 

Lesní hospodářství Hf22-Hf26 

lesy hospodářské 4 0 0 

lesy zvláštního určení 3 0 0 

lesy ochranné 2 0 0 

rychle rostoucí dřeviny, plantáže, vánoční stromky, lesní školky 2—3 0 0 

ostatní (ovocné dřeviny) 1—3 10 10 

 Hf22-Hf26celkem 10 

Doprava Hf27-Hf33 

dálnice a rychlostní silnice 4 0 0 

silnice I.- III. Třídy  3 0 0 

místní komunikace I .- IV. třídy, účelové komunikace 2 1 2 

železnice 4 0 0 

čerpací stanice pohonných hmot 2 0 0 

garáže, parkoviště 2 0 0 

ostatní 1—3 0 0 

Hf27-Hf33 celkem   2 

Pracovní místa Hf34-Hf37 

pracovní místa na dobu neurčitou 5 10 50 

pracovní místa na dobu určitou 4 0 0 

pracovní místa kratší než 3 roky 3 0 0 

ostatní (dohody, brigády, sezónní práce) 1—2 1 1 

Hf34-Hf37 celkem 51 

 



 

 

Příloha 9: Stanovení A.H.H. a R.H.P. pro Velický hliník 

Hospodářské faktory SHD Body A.H.H Body R.H.P H.H.P 

Těžba nerostných surovin Hf1-Hf4 

těžba černého a hnědého uhlí 5 0 0 0 0   

lomy (kamenolomy, vápencové) 4 0 0 0 0   

štěrkovny, pískovny 3 0 0 0 0   

ostatní - hliniště 1—3 0 0 40 120   

 Hf1-Hf4celkem 0 120 500 

Průmysl Hf5-Hf12 

průmyslové areály nad 3ha 5 0 0 0 0   

průmyslové areály 1-3 ha 4 0 0 0 0   

průmyslové areály do 1ha  3 0 0 0 0   

nevyužívané průmyslové plochy, brownfields 1 0 0 0 0   

výroba energie z obnovitelných zdrojů 4 0 0 0 0   

výroba energie z neobnovitelných zdrojů 5 0 0 0 0   

skládky odpadu, odvaly, výsypky odkaliště, apod. 1—3 2 2 0 0   

ostatní 1—3 0 0 0 0   

 Hf5-Hf12 celkem 2 0 500 

Zemědělství Hf13-Hf21 

orná půda 3 0 0 0 0   

intenzivně využívané louky, pastviny, vinice, sady 3 0 0 0 0   

extenzivně využívané louky, pastviny, vinice, sady 2 27 54 63 126   

zahradnická výroba 2—3 0 0 0 0   

stájový chov dobytka, drůbeže a koní 2—3 0 0 0 0   

sádkový chov ryb 2 0 0 0 0   

ekologické zemědělství 2 0 0 0 0   

zemědělské budovy 2 0 0 0 0   

ostatní 1—2 0 0 0 0   

Hf13-Hf21  celkem 54 126 300 

Lesní hospodářství Hf22-Hf26 

lesy hospodářské 4 0 0 0 0   

lesy zvláštního určení 3 0 0 0 0   

lesy ochranné 2 0 0 0 0   

rychle rostoucí dřeviny, vánoční stromky, lesní školky 2—3 10 20 20 40   

ostatní (pozůstatek ovocného sadu) 1—3 5 5 5 5   

 Hf22-Hf26celkem 25 45 400 

Doprava Hf27-Hf33 

dálnice a rychlostní silnice 4 0 0 0 0   

silnice I.- III. Třídy  3 0 0 0 0   

místní komunikace I .- IV. třídy, účelové komunikace 2 2 4 5 10   

železnice 4 0 0 0 0   

čerpací stanice pohonných hmot 2 0 0 0 0   

garáže, parkoviště 2 0 0 0 0   

ostatní 1—3 0 0 0 0   

Hf27-Hf33 celkem  4 10 400 

Pracovní místa Hf34-Hf37 

pracovní místa na dobu neurčitou 5 10 50 10 50   

pracovní místa na dobu určitou 4 0 0 0 0   

pracovní místa kratší než 3 roky 3 0 0 0 0   

ostatní (dohody, brigády, sezónní práce) 1—2 1 1 5 10   

Hf34-Hf37 celkem 51 60 500 

  



 

 

Příloha 10: Stanovení P.S.H. pro Velický hliník 
Společenské faktory SVD Body P.S.H. 

Sídelní Sf1-Sf13  

panelová zástavba-nad 5pater 3 0 0 

činžovní zástavba do 5 pater 4 0 0 

historická část města 4 0 0 

příměstská zástavba panelová 3 0 0 

příměstská zástavba satelitní 4 0 0 

příměstská zástavba liniová 5 0 0 

příměstská zástavba rodinná roztroušená 4 0 0 

vesnická zástavba 3 0 0 

roztroušená vesnická zástavba 2 0 0 

chaty, chalupy 3 0 0 

letní zahrádky 1 0 0 

občanská vybavenost 4 0 0 

ostatní  1—3 0 0 

Sf1-Sf13 celkem 0 

Rekreační Sf14-Sf28 

pěší turistika 5 0 0 

Cykloturistika 5 0 0 

Hipoturistika 2 0 0 

Agroturistika 2 0 0 

Kempink 2 0 0 

Vodáctví 3 0 0 

Rybaření 2 0 0 

Myslivost 2 0 0 

lázeňská místa 4 0 0 

zoologické zahrady, zooparky 4 0 0 

botanické zahrady, arboreta 3 0 0 

sportovní zařízení indoor 4 0 0 

sportovní zařízení outdoor (hřiště, golf, sjezdovky)  3—4 0 0 

aquaparky, plavecké bazény, vodní plochy a toky 4 0 0 

Ostatní 1—4 0 0 

Sf14-Sf28 celkem 0 

Kulturní a edukační Sf29-Sf47 

Zámky 5 0 0 

Hrady 4 0 0 

Zříceniny 3 0 0 

muzea (galerie) 3 0 0 

Skanzeny 3 0 0 

Rozhledny 4 0 0 

Vyhlídky 3 0 0 

kulturní památky 4 0 0 

národní kulturní památky 5 0 0 

technická památka 4 0 0 

památkové rezervace  3 0 0 

archeologické plochy 3 0 0 

cerebrální stavby 2 0 0 

funerální stavby 2 0 0 

militární stavby 2 0 0 

sakrální stavby 2 0 0 

výzkumné plochy 3 0 0 

edukační stezky 3 0 0 

odpočinkový mobiliář 2 0 0 

Sf29-Sf47 celkem 0 

Environmentální Sf48-Sf55 

ZCHÚ velkoplošné 5 0 0 

ZCHÚ maloplošné 4 0 0 

Natura 2000 4 0 0 

ÚSES 2—4 0 0 

přírodní park 3 0 0 

významný krajinný prvek 2—3 0 0 

zdroje pitné vody 4 0 0 

Ostatní 2—4 0 0 

Sf48-Sf55 celkem 0 



 

 

Příloha 11: Stanovení A.S.H. a R.S.P. pro Velický hliník 
Společenské faktory SVD Body A.S.H Body R.S.P H.S.P. 

Sídelní Sf1-Sf13 

panelová zástavba-nad 5pater 3 0 0 0 0   

činžovní zástavba do 5 pater 4 0 0 0 0   

historická část města 4 0 0 0 0   

příměstská zástavba panelová 3 0 0 0 0   

příměstská zástavba satelitní 4 0 0 0 0   

příměstská zástavba liniová 5 0 0 0 0   

příměstská zástavba rodinná roztroušená 4 0 0 0 0   

vesnická zástavba 3 0 0 0 0   

roztroušená vesnická zástavba 2 0 0 0 0   

chaty, chalupy 3 0 0 0 0   

letní zahrádky 1 0 0 0 0   

občanská vybavenost 4 0 0 0 0   

ostatní 1—3 0 0 0 0   

Sf1-Sf13 celkem  0 0 500 

Rekreační Sf14-Sf28 

pěší turistika 5 3 15 5 25   

cykloturistika 5 0 0 0 0   

hipoturistika 2 2 4 5 10   

agroturistika 2 0 0 0 0   

kempink 2 0 0 0 0   

vodáctví 3 0 0 0 0   

rybaření 2 0 0 0 0   

myslivost 2 34 68 65 130   

lázeňská místa 4 0 0 0 0   

zoologické zahrady, zooparky 4 0 0 0 0   

botanické zahrady, arboreta 3 0 0 0 0   

sportovní zařízení indoor 4 0 0 0 0   

sportovní zařízení outdoor (hřiště, golf, sjezdovky) 3—4 0 0 0 0   

aquaparky, plavecké bazény, vodní plochy a toky 4 0 0 0 0   

ostatní 1—4 0 0 0 0   

Sf14-Sf28 celkem 87 165 640 

Kulturní a edukační Sf29-Sf47 

Zámky 5 0 0 0 0   

Hrady 4 0 0 0 0   

Zříceniny 3 0 0 0 0   

muzea (galerie) 3 0 0 0 0   

skanzeny 3 0 0 0 0   

rozhledny 4 0 0 0 0   

vyhlídky 3 0 0 0 0   

kulturní památky 4 0 0 0 0   

národní kulturní památky 5 0 0 0 0   

technická památka 4 0 0 0 0   

památkové rezervace  3 0 0 0 0   

archeologické plochy 3 0 0 0 0   

cerebrální stavby 2 0 0 0 0   

funerální stavby 2 0 0 0 0   

militární stavby 2 0 0 0 0   

sakrální stavby 2 0 0 0 0   

výzkumné plochy 3 10 30 35 105   

edukační stezky 3 5 15 5 15   

odpočinkový mobiliář 2 0 0 0 0   

Sf29-Sf47 celkem 45 120 600 

Environmentální Sf48-Sf55 

ZCHÚ velkoplošné 5 0 0 0 0   

ZCHÚ maloplošné 4 100 400 100 400   

Natura 2000 4 25 100 25 100   

ÚSES 2—4 0 0 0 0   

přírodní park 3 0 0 0 0   

významný krajinný prvek 2—3 0 0 0 0   

zdroje pitné vody 4 0 0 0 0   

ostatní 2—4 0 0 0 0   

Sf48-Sf55 celkem  500 500 3 000 



 

 

Příloha 12: Fotodokumentace Odvalu D2 v Paskově 

 

Foto č. 1: Odkaliště na odvalu D2 – biotop XX1.1 (Bednářová Jaroslava) 

 

Foto č. 2: Biotop XM1 na odvalu D2 v Paskově (Bednářová Jaroslava) 

 

Foto č. 3: Kombinace biotopů XL5 + XT7 (Bednářová Jaroslava) 



 

 

Příloha 13: Fotodokumentace Velického hliníku ve Velké nad Veličkou 

 

Foto č. 4: Přírodní památka Velický hliník (Bednářová Jaroslava) 

 

Foto č. 5: Pohled na dno Velického hliníku (Bednářová Jaroslava) 

 

Foto č. 6: Pozvolná modelace reliéfu se vznikem brázd (Bednářová Jaroslava) 



 

 

 

Foto č. 7: Pětiprstka hustokvětá - Gymnadenia densiflora (Bednářová Jaroslava) 

 

Foto č. 8: Hořec křížnatý (Gentiana cruciata) s modráskem hořcovým (Maculinea alcon sp. Rebeli) 

(Bednářová Jaroslava) 



 

 

 

Foto č. 9: Kudlanka nábožná - Mantis religiosa (Bednářová Jaroslava) 

 

Foto č. 10: Užovka hladká - Coronella austriaca (Bednářová Jaroslava) 


