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Anotace 

Cílem této diplomové práce je popsat a porovnat jednotlivé rekultivační techniky, 

které jsou využívány při zahlazování dopadů hornické činnosti v Ostravsko – Karvinském 

revíru.  

V teoretické části je čtenář seznámen s nepříznivými vlivy hornické činnosti na 

životní prostředí, kvůli kterým jsou rekultivace prováděny. Dále jsou zde uvedeny a 

popsány jednotlivé typy rekultivačních přístupů. 

V praktické části se již práce zabývá konkrétní oblastí, kde jsou tyto rekultivace 

prováděny. Je představena společnost OKD a.s., jakožto jediný subjekt provádějící 

hornickou činnost v Ostravsko-karvinském revíru. Dále jsou zde vyjmenovány subjekty 

zajišťující rekultivace v této oblasti. Pro demonstraci jednotlivých typů rekultivací je 

vybráno několik projektů, u kterých je popsáno, jak rekultivace probíhá. V závěrečné části 

práce je zmíněno také ekonomické hledisko rekultivačních projektů. 

Klíčová slova: rekultivace, Ostravsko-karvinský revír, životní prostředí. 

Summary 

The goal of this thesis is describe and compare every single type of land 

reclamation,  what are used to reduce negative  impacts of coal mining  in Ostrava Karvina 

coal district. 

In the theoretical part is reader familiar with negative effects of coal mining and 

their impacts to environment. Furthermore are here describe single types of land 

reclamation. 

In the practical part of the thesis deals with specific areas where these reclamation 

performed. It presented the company OKD as, as a single entity conducting mining 

activities in the Ostrava-district. Furthermore, there are enumerated entities ensuring 

reclamation in this area. To demonstrate the different types of reclamation is selected 

several projects where it is described as reclamation proceeds. The final part is also 

mentioned economic aspect reclamation projects. 

Key-words: Land reclamation, Ostrava Karvina coal district, environment. 
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1 Úvod 

Těžba černého uhlí v České republice je v novodobé historii jednoznačně spjata se 

severní Moravou. Od prvního nálezu uhlí ve středověku, přes rozmach této činnosti v 18. a 

19. Století a dobu největší slávy od počátku 20. Století až do poloviny 90. let bylo 

hornictví považováno zbytkem republiky za hlavní pracovní náplň lidí v tomto regionu.  

V dnešní době to však už není zcela pravda. Ostrava, město horníků, nebo také 

někdy nazývána ocelové srdce republiky už dávno není tím městem, jakým bývala 

například před 40 lety, kdy při běžném rozhlédnutí nebyl problém najít několik těžních 

věží v samotném srdci města. Obdobně na tom byly i ostatní města v regionu.  

V této době byl důraz kladen především na plnění plánů stanovených 

socialistickým režimem a ochrana zdraví obyvatel či okolní krajiny byla až na druhé koleji. 

Hornictví bylo na vrcholu popularity a horníci se v běžném životě těšili vysokou prestiží. 

Sametová revoluce v listopadu roku 1989 však znamenala pro hornickou činnost 

katastrofu. Socialistický model ekonomiky a průmyslu byl přetransformován a hornictví 

začalo ustupovat jiným zájmům. 90. léta byla ve znamení masivního zavírání šachet a 

ukončování jednotlivých provozů. 

V současnosti jsou na území Moravskoslezského kraje v provozu 3 doly, avšak i ty 

již poznamenává útlum těžby. Například důl Paskov má být zavřen na konci roku 2017. 

Zbylé tři činné doly, které se nacházejí v Karvinském revíru, provází také velké 

ekonomické problémy spojené s malým odbytem uhlí a silnou zahraniční konkurencí. 

Po ukončení hornického procesu je okolní krajina v dezolátním stavu a úkolem 

rekultivace je dát ji do takového stavu, aby mohla opět plnit svou funkci. Běžným 

pohledem by nemělo být poznat, že před několika desítkami let zde probíhala intenzivní 

devastační hornická činnost. 

Cílem této práce je tedy popsat a porovnat, jakými způsoby probíhá rekultivace 

v OKR. 
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2 Teoretická východiska 

V této kapitole je obsažena teoretická část práce. Je zde popsáno, jakým způsobem 

probíhá hornická činnost a jak tato činnost ovlivňuje okolní životní prostředí. Dále je zde 

osvětlena problematika samotné rekultivace, co to vlastně rekultivace je a jakými 

technikami v současné době rekultivace probíhají. Je zde také zmíněna legislativní stránka 

rekultivace. 

2.1 Metodika psaní práce 

Před samotným započetím psaní práce byly stanoveny následující metody práce, 

použité jak v teoretické, tak v praktické části. Za pomoci těchto pravidel bude celá práce 

srozumitelnější pro čtenáře a z odborného hlediska korektní.  

První metodikou psaní práce je pozorování. Jedná se o cílevědomé, systematické 

sledování jistých zkušeností, v našem případě faktů spojených s rekultivačními činnostmi.  

Další činností je analýza, kdy jsou v našem případě jednotlivé typy rekultivací 

zkoumány do hloubky a usnadní čtenáři poznat daný jev jako celek. Cílem této analýzy je 

poznat určitý systém a odhalit jeho fungování. 

Metodika srovnávání je obsažena v praktické části práce a má za úkol určitým 

způsobem zjistit shodné a rozdílné stránky porovnávaných objektů.  

2.2 Pojem rekultivace 

Pod pojmem rekultivaci si člověk může vybavit několik činností. V případě 

rekultivace krajiny zasažené hornickou činností se jedná o ucelený soubor aktivit, díky 

kterým je lokalita zbavena nepříznivých vlivů a odpadů z hornické činnosti a může být 

opět využívána.[2] 

V dobách masivního rozmachu hornické činnosti v Ostravsko – Karvinském revíru 

slovo rekultivace nemělo prakticky žádný význam. Výrobní plán podniků prakticky neřešil 

zatížení těžby vůči životnímu prostředí a okolní krajina získávala nádech měsíční krajiny. 

Při běžné procházce po Ostravsko-karvinském revíru člověk narážel na všudypřítomné 
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odvaly, výsypky či kalové nádrže. Dalším nepříznivým vlivem byl i pokles krajiny, 

v některých místech v řádech metrů. Tento jev však rekultivační techniky nedokáží 

ovlivnit, pouze dokáží zmírnit jeho dopad a dát místům nové využití.  

V posledních desetiletích však vznikla potřeba lokality zasažené hornictvím 

určitým způsobem tzv. asanovat a následně je opět vracet přírodě a lidem. Tato potřeba je 

spojena s několika fakty. Prvním faktem je postupný útlum těžby v Ostravsko – 

Karvinském revíru po roce 1989. Toto bylo způsobeno tehdejší revolucí a následným 

přeorientováním ekonomiky na kapitalistický model. Dalším faktem je, že v posledních 

letech klesá poptávka po černém uhlí a těžba je vůči stávající ceně černého uhlí 

nerentabilní.  

Právě s útlumem těžby získává rekultivace na významu, jelikož staré průmyslové 

areály, skládky či jiné zátěže je zapotřebí zlikvidovat a následně jim dát nový účel. 

V Ostravsko-karvinském revíru se o tuto činnost stará firma OKD, a.s., která 

zároveň provozuje zbývající 3 aktivní doly v této oblasti. Asanačně rekultivační práce 

představují z hlediska času a financí náročný proces, kdy je zasahováno do krajiny 

postižené hlubinnou těžbou. Rozsah  rekultivačních cílů je velmi široký a pro zjednodušení 

se dá shrnout do dvou na sebe navazujících etap: 

 Technická rekultivace 

Cílem technické rekultivace je vymodelování terénu dle požadavku na rekultivaci. 

Při této aktivitě je využíváno těžké techniky. Dalším cílem je obnovení případných 

vodních toků, jezer, či jiných vodotečí. Důraz je také kladen na tvorbu inženýrských sítí či 

jejích přeložkami.  

Tato fáze je velice náročná z hlediska plánování, kdy je zapotřebí počítat se všemi 

faktory, které mohou negativně ovlivnit rekultivovanou krajinu. Například Použitý 

materiál pracuje ještě několik let a může docházet k jemným propadům půdy. [1][2] 
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 Biologická rekultivace 

Pokud je krajina připravena z technického hlediska, je možno přistoupit k etapě 

biologické, která má za úkol celou lokalitu oživit. Tato fáze má za úkol upravit okolí dle 

náležitých fyzikálních a chemických vlastností (kyselost půdy, hnojení, dodávání živin do 

půdy aj.). Cílem je zjednodušeně řečeno ozelenit krajinu a vytvořit zde vhodné podmínky 

pro určené živočišné a rostlinné druhy. [2] 

Hornická činnost zatěžuje okolní krajinu negativním způsobem. Díky rekultivaci 

mohou lokality zasažené touto devastační činností opět získat své ztracené vlastnosti a 

mohou sloužit jak živočišným, tak i rostlinným druhům. 

Při návštěvě kvalitně zrekultivované krajiny by neměl člověk na první pohled 

poznat, že zde před několika desítkami let stály průmyslové budovy, těžní věže, nebo se na 

tomto místě nacházel odval či kalová nádrž.  

2.3 Historie rekultivací 

Rekultivace území zasažených průmyslovou činností mají je pojem známý již před 

mnoha desítkami let. Za tu dobu prošly různými fázemi vývoje a přístupy. 

Vývoj rekultivačních technik reflektuje postupně získávané vědomosti a zkušenosti 

v oblasti technických a biotechnických prací zahrnutých v rekultivačním procesu. 

Počátkem 50. let začala být tématika obnovy území zasaženého průmyslovou činností 

aktuální a první rekultivační práce odpovídaly minimálním vědomostem, které v té době 

byly k dispozici v této oblasti. Zpočátku se rekultivační práce soustřeďovaly pouze na 

obnovu zemědělské půdy zatížené hlubinnou těžbou. Také se řešilo zúrodňování výsypek, 

které byly zalesňovány především topoly, olšemi, akáty či břízami. [2],[13] 

V roce 1957 nastal zlom, kdy se v předpolí lomů začala ukládat svrchní zemina. 

Touto využitelnou zeminou se dále zúrodňovaly již naplněné výsypky. Výsledkem byly 

relativně kvalitní ovocné sady či pole. Začaly se využívat dřeviny jako javory, jasany aj. 

Přístup k rekultivacím byl však v této době stále poměrně nahodilý. Až na konci 
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padesátých let s vazbou na zásah povrchové těžební činnosti do větších územních celků byl 

vypracován generel rekultivací. [13] 

V dobách největšího rozmachu těžebního průmyslu byla problematika rekultivací 

stále na druhé koleji. Situace se začala měnit k lepšímu po roce 1989. Společenské, 

ekonomické a také změny v zákonech dokázaly téma rekultivací vytáhnout na světlo 

světla. V dnešní době máme k dispozici mnoho různých typů a přístupů k rekultivacím. 

Používané metody se nadále zdokonalují a také se vyvíjí nové, progresivní metody 

rekultivačních technik. [13] 

2.4 Vliv hornické činnosti na životní prostředí  

Hornická činnost přináší řadu dopadů na životní prostředí, které se projevují 

různým způsobem, např. poklesy terénu jako následek poddolování, výrony plynů, 

změnami režimu podzemních vod, odtokových poměrů atd. 

Stupeň různých druhů dopadů závisí na mnoha činitelích. Je to především 

geologický charakter ložiska – počet a mocnost slojí, hloubka a uložení pod povrchem, 

hydrogeologický režim ložiska, hydrologie povrchu či hustota osídlení apod. Geologie 

ložiska také ovlivňuje technickou stránku hornické činnosti – povrchový či hlubinný 

způsob těžby, výběr dobývací metody, odvodňování, větrání ložiska atd. V různých 

revírech se tyto vlivy projevují jiným způsobem. [1] 

Otvírka a těžba uhlí je spjata s produkcí nežádoucích elementů, jako je například 

hlušina, která je za příznivých podmínek využívána nebo ukládána na odvaly. Dalším 

nežádoucím faktorem je tvorba odkališť, neboli kalových rybníků, které jsou pozůstatkem 

po úpravě vytěženého uhlí na požadovanou kvalitu. 

V této kapitole jsou tedy popsány dopady hlubinné těžby na životní prostředí, 

způsoby jejich omezování a likvidace. 
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2.4.1 Deformace povrchu vlivem poddolování 

Jedním z důsledků dobývání ložisek je vznik poklesů povrchu, v krajních případech 

i propadů, které mají vliv na morfologii krajiny nacházející se na povrchu a v osídleném 

území pak mají nepříznivý vliv na stavby situované na povrchu. Rekultivace jako proces 

nedokáže tuto deformaci zcela vyřešit, pouze dokáže zmírnit následky poddolování.  

Odpovědnost za tyto deformace má těžební organizace na základě horního zákona 

č.44/1988 Sb. [1], [12] 

2.4.2 Vliv hornické činnosti na vodní režim 

Čistota povrchových a podzemních vod v okolí těžebních a úpravárenských závodů 

je dána únikem nebezpečných látek z důlních vod, odpadů z úpravnických zařízení a 

kalových jezer (odkališť). Hornická činnost vykazuje značné množství odpadních důlních 

vod.  

Vody jsou znečištěné do takové míry, že je nelze bez předchozí úpravy využívat ani 

pro technologické procesy uvnitř důlního a opravárenského provozu. Pokud se takto 

znečištěné vody dostanou do veřejných vodních toků či jiných vodních prvků, mohou 

znečistit okolní prostředí a způsobit tak další ekologické zatížení již tak poškozené krajiny. 

Akumulace vody v poklesových kotlinách je základním představitelem devastace 

hydrosféry při hlubinné těžbě. Je-li poklesová kotlina zaplavována již v průběhu aktivní 

těžby, je pro ni charakteristická vlastnost přesouvat se územím dobývacího prostoru, která 

je odezvou postupu porubní fronty v hlubinném díle. Tyto poklesová jezera jsou 

zásobovány podzemní i povrchovou vodou. [1] 

2.4.3 Metan v uhelných slojích 

Hornická činnost významně zasahuje do rovnováhy mezi uhelnou hmotou, vodou a 

plynnými složkami bohatými na metan. Během této činnosti dochází k uvolňování 

nebezpečného plynu metanu do důlních větrů. Tento jev s sebou přináší mnoho 

negativních důsledků pro bezpečnost v dole i bezpečnost na povrchu. [1] 
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Tento problém je úzce spjat se slojemi v karbonském masivu Ostravsko – 

Karvinského revíru. V celém OKR byla odvětrávána rozsáhlá důlní pole, která postupem 

rozšiřování na sebe vzájemně navazovala. V průběhu těžby je snaha docílit co nejmenší 

přítomnosti metanu (CH4) v ovzduší v dole. Důlní větry se tedy ředí tak, aby výsledná 

koncentrace CH4  nepřekročila 1%. Důlní větry odvádí nebezpečný metan skrz výdušnou 

jámu na povrch do atmosféry. [1] 

Pro člověka nepředstavuje metan bezprostřední hrozbu, pokud je správným 

způsobem odváděn přes výdušné jámy do vzduchu. V opačném případě hrozí kumulace 

metanu v důlním prostředí a následný výbuch. Tento fakt s sebou nese riziko v podobě 

těžkého ublížení na zdraví lidí nebo dokonce ztrát na životech. Dalším rizikem je 

nestabilita důlního díla a možné propady na zemském povrchu. Řízená degazace má tedy 

za úkol tyto rizika minimalizovat. [1] 

2.4.4 Seizmická aktivita 

Jedním z nejvážnějších nebezpečí způsobeným hornickou činnosti je narušení 

stability horninového prostředí, které může vést ke vzniku náhlých porušení horninového 

masivu – indukovaných seizmických jevů. Tyto jevy vznikají v důsledku vzájemného 

působení napěťových a deformačních procesů v horninovém masivu, způsobených důlní 

činností. [1] 

Při dosažení limitních napěťo-deformačních stavů může za určitých okolností dojít 

k neplánovaným nevratným posuvům v masivu, doprovázených uvolňováním seizmické 

energie. Toto porušování spojené s uvolněním seizmické energie je nazýváno důlními 

seizmickými indukovanými jevy. [1] 

Nejsilnější z těchto dějů mohou způsobovat poškození či dokonce destrukci důlních 

děl a jsou označovány jako důlní otřesy. Účinky indukovaných seizmických jevů na 

povrchu jsou obdobné jako projevy slabých přírodních zemětřesení. Při důlních otřesech je 

nejvíce ohrožena samotná důlní činnost, Nebezpečí ve formě otřesu spočívá v ohrožení 

produkce a vyřazení důlního díla z provozu, ale také ohrožení zdraví a životů horníků. 
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Ke vzniku otřesových jevů nedochází jenom při důlních pracích, ale jak již bylo 

ověřeno, i po ukončení těchto prací. Kromě toho ukončení důlních prací bývá často 

doprovázeno i zaplavením rozsáhlých důlních děl. 

2.4.5 Skládky vytěžených hmot na povrchu 

Po ukončení těžební činnosti zůstávají skládky hlušiny a odkalovací nádrže trvalou 

součástí krajiny. Tyto stavby znamenají pro okolní krajinu silné ekologické zatížení. 

Hlušiny jsou definovány jako horniny obklopující ložisko užitkového nerostu nebo 

do něho vnikající, které neobsahují užitkový nerost nebo jen množství nedostačující pro 

jeho systematické průmyslové zpracování a využití. V OKR jsou to v různém poměru 

slepence, pískovce až droby, prachovce a jílovce s dispergovanou uhelnou hmotou a 

zbytky uhlí s rozlišným stupněm prouhelnění a s příměsí dalších druhotných hmot (dřevo, 

železo, stavební hmoty, atd.). [1], [2] 

Hlušiny, které nejsou okamžitě využitelné, se ukládají na odval. Odvalem 

rozumíme stavbu vytvořenou systematickým ukládáním odvalové hlušiny.  

Podle tvaru odvalu rozlišujeme tyto typy: 

 Kuželové odvaly 

 Odvalové kupy 

 Tabulové odvaly 

 Terasové odvaly 

 Svahové odvaly 

 Hřbetové odvaly 

 Vyrovnávací odvaly 

 Ploché odvalové pokryvy 

Dalším typem deponie jsou sedimentační nádrže, též zvané odkaliště. Tyto stavby 

vznikají díky úpravě suroviny. V dnešní době je při úpravě černého uhlí používaná cesta 

mokré úpravy suroviny. Při tomto procesu vzniká řada neproduktivních složek, které se 

ukládají právě na odkaliště. Prakticky se jedná o Zamořené jezírka lokalizované na 
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povrchu u uhelných pradel nebo u dolů. Tyto nádrže také sbírají a zadržují znečištěnou 

vodu přiváděnou z dolu tak, aby se nemohla dostat do vodních toků a kontaminovat vodní 

toky a jiné vodní prvky. [3] 

2.5 Metody rekultivací krajiny v Ostravsko – Karvinském revíru 

Obnova krajiny zasažené hornickou činností je dlouhodobý a náročný proces, na 

jehož konci získáváme lokalitu očištěnou od nežádoucích vlivů průmyslové činnosti a 

můžeme ji využívat pro nové smysluplné účely.  

Dosažení tohoto stavu je možné na základě dvou metod, které jsou od sebe naprosto 

odlišné. Jedná se o rekultivaci přirozenou a rekultivaci biotechnologickou. 

 Přirozená rekultivace 

Podstatou této rekultivace je nezasahovat do rekultivačního procesu prováděného 

samovolně přírodou. Poškozené prvky krajiny, jako například odvaly a odkaliště jsou 

ponechány přírodě napospas. Tento způsob rekultivace se v Ostravsko – Karvinském 

revíru několikrát osvědčil. Příkladem může být halda Ema na Slezské Ostravě. Jedinou 

nevýhodu přirozené rekultivace je značná časová náročnost, která za určitých podmínek 

může dosahovat desetiletí až staletí. Z hlediska ekonomického se však jedná o možnost, 

jak ušetřit finanční prostředky spojené s rekultivací krajiny zasažené průmyslovou 

činností.[2], [3] 

 Biotechnická rekultivace 

Hlavním cílem biotechnické rekultivace je možnost používání zrekultivovaného 

území k pěstování hospodářsky důležitých rostlin v relativně krátkém časovém intervalu. 

Dalším cílem je využívat toto území například k rekreačním účelům. K tomuto účelu jsou 

zvoleny určité technické, technologické a také biotechnologické opatření. [2], [3] 
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2.6 Způsoby provádění rekultivací 

Rekultivační proces je založen na provedení jednotlivých technických a 

biologických postupů a také na uceleném souboru prací, jejímž cílem je využívání 

zrekultivovaných území k hospodářským účelům. V širším smyslu chápeme rekultivaci 

jako „nápravu poškození“ vyvolanou na určitém území soustředěnou devastační 

průmyslovou činností. 

Rekultivace se skládá z dvou základních fází: 

2.6.1 Technická rekultivace 

Technická rekultivace je součástí rozsáhlé biotechnické koncepce rekultivací. Mezi 

hlavní úkoly této činnosti patří: 

1. Odstranění extrémních výkyvů reliéfu 

2. Začlenění nových i stávajících objektů do krajiny 

3. Protierozní ochrana rekultivovaného území 

4. Ochrana proti sesuvům půdy a důlním otřesům 

5. Ochrana a zabezpečení vodních toků na daném území 

6. Zřizování a údržba příjezdových a hospodářských cest. 

Nedílnou součástí technické rekultivace je také skrývka úrodných zemin. Toto opatření je 

realizováno na základě pedologického výzkumu a také na základě celkového cíle 

rekultivačního procesu. V rámci technické rekultivace je také nutno zajistit vytvoření 

nových inženýrských sítí nebo v případě již existujících sítí tyto technologie vhodně 

přeložit. [2],[5] 

Na základě provedené technické rekultivace je spuštěna druhá část procesu, a to 

rekultivace biologická. 

2.6.2 Biologická rekultivace 

Jak již bylo zmíněno v předcházející kapitole, po ukončení technické rekultivace 

přichází na řadu rekultivace biologická. Tento soubor činností se provádí na konečném 

tvaru vybudované oblasti.  
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Návrh biologické rekultivace je řízen průzkumem ekologických charakteristik 

lokalit a stanovišť, stanovením účelu využívání rekultivace, stanovením metodiky způsobu 

výsadby, kultivací a druhovým složením rostlin. 

Jedním s hlavních cílů biologické rekultivace je zakomponovat zrekultivované území do 

okolní krajiny tak, aby nové rostlinné, případně živočišné druhy neměly problém 

v okolním prostředí a zároveň aby celá krajina měla nádech celistvosti. Dále je důležité, 

aby nově zrekultivovaná krajina nevykazovala známky zdravotní závadnosti. Asi 

nejdůležitějším faktorem je hospodářská využitelnost. Dle způsobu hospodářského využití 

rozdělujeme biologické rekultivace: 

 Zemědělské – Cílem je zde orná půda pro pěstování užitkových produktů 

 Lesnické – Lesy hospodářské (na dřevo), účelové (ochrana a tvorba pedosféry) 

 rekreačně - lesní a rekreační parky 

 Vodohospodářské – vodní toky a vodní plochy 

 Ostatní 

Zvláštním případem je tzv. dočasná biologická rekultivace. Jedná se o dočasnou 

rekultivaci objektů, u kterých se v budoucnu počítá se změnou využití. Může se jednat o 

změnu tvaru, opatření po dobu působení nežádoucích důlních vlivů či dočasnou skládku 

stavebních materiálů. [3], [4] 

Při tomto typu rekultivace musí být zabezpečeno snížení eroze na přijatelné 

minimum, snížení prašnosti, zlepšení mikroklimatických podmínek a jiných dalších 

faktorů. 

2.6.3  Biologická rekultivace zemědělská 

V České republice je tento typ rekultivace v největší míře využíván v Ostravsko – 

Karvinském revíru. Hlubinná těžba způsobuje poklesy půdy a zamokření těchto lokalit. 

Příprava na zemědělskou rekultivaci spočívá v zavážení poklesů krajiny hlušinou, či jinými 

vhodnými materiály. Dále se zde zakládá podorná vrstva, která může mít mocnost i jeden 
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metr. Posledním krokem je navezení vrstvy ornice, která zároveň funguje i jako vegetační 

vrstva. [4] 

Obdobným způsobem jsou asanovány a rekultivovány i skládky hlušiny. Po 

ukončení tohoto procesu následuje pětiletý cyklus biotechnické rekultivace se zvláštním 

rámcovým osevním postupem. Tento postup je popsán v jednotlivých letech v tabulce číslo 

1. 

Tabulka 1 Rámcový osevní postup [3] 

Rok Rámcový osevní postup (ROP) 

1 Výsev – luskoobilní směs (zaorat na zeleno) 

2. Obilovina s výsevem jetelotrávy 

3. Jetelotráva (zaorat na zeleno) 

4. Obilovina s podsevem jetelotrávy  

5. Jetelotráva (zaorat na zeleno), předání k trvalému využívání 

 

Mezi významné ekologické faktory při výběru vhodné zemědělské rekultivace patří 

znečištění ovzduší, kontaminace okolních půd nebo znečištění vodních toků. Z hlediska 

znečištění patří Ostravsko – Karvinský revír mezi oblasti s největším zamořením životního 

prostředí. Právě z tohoto důvodů se v některých oblastech upouští od zemědělské 

rekultivace pro pěstování užitkových potravin. Zrekultivovaná místa jsou využita pro 

produkci technických plodin, nebo jsou zalesněny.[3], [4] 

2.6.4 Biologická rekultivace lesnická 

Lesnická rekultivace se podílí na revitalizaci zasaženého území z hlediska 

ekologického a ekonomického. Lesnická rekultivace patří mezi základní typy obnovy 

krajiny zasažené hornickou činností. V měřítku Ostravsko – Karvinského revíru se jedná o 

nejčastěji používanou rekultivační techniku.  Při vytváření projektu na rekultivaci je 

zapotřebí myslet na podmínku, že lesní porost plní kromě funkce produkční i jiné, 

významnější funkce mimoprodukční. Mezi tyto funkce patří například: 
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 Vodoochranná funkce 

 Klimatické asanační 

 Protierozní 

 Hygienické rekreační 

 Půdotvorné 

 Estetické aj. 

Při tomto typu rekultivace je možno tvrdit, že lesní dřeviny mají menší požadavky 

na kvalitu rekultivovaného území. Znamená to tedy, že přípravné práce při technické fázi 

obnovy krajiny nejsou tak rozsáhlé, jako například u zemědělské rekultivace. Volba dané 

technologie lesnických rekultivací je ve velké míře ovlivněna funkčním typem porostů. 

[2], [4] 

Rozdělení lesů, jejich druh a funkce jsou patrné z následujícího schématu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Lesnický způsob rekultivace – rozdělení dle typů využití [2] 
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Lesnická rekultivace má z pohledu člověka několik způsobů využití. Hlavním 

smyslem lesů je: 

 Z hospodářského hlediska – produkce dřevin vhodných pro další úpravu a 

využití. 

 Z účelového hlediska – Ochrana a tvorba pedosféry, tvorba ekologický a 

hygienicky nezávadného efektivního prostředí, ochrana a tvorba kvalitních 

klimatických podmínek, tvorba ekosystémů, využívání pro rekreační a 

relaxační účely, estetická funkce.  

Biologická fáze lesnické rekultivace je tedy z globálního hlediska sestavena 

z vhodné úpravy plochy před výsadbou, dále vhodným výběrem zamýšlených dřevin 

vzhledem k plánované funkci porostů, výběrem  vhodných sazenic, dalšího materiálu a 

samozřejmě také samotnou výsadbu a následné zkulturnění zeleně. [3] 

Úspěšnost lesnické rekultivace její kvalita je ovlivněna především korektním 

výběrem druhového složení dřevin a stanovení zásad při kultivaci porostů. Je nutné 

vycházet z vegetační, fyzikální a chemické charakteristiky dané oblasti a počítat 

s vlastnostmi nového ekosystému. [4] 

Dřeviny a keře používané při lesnické rekultivaci se dále rozděluji na tři skupiny: 

1. Skupina – Dřeviny a keře s melioračním významem 

2. Skupina – Dřeviny a keře s významem melioračním částečně hospodářským 

3. Skupina – Cílové dřeviny s hlavní funkcí produkcí dřeva 

Seznam nejčastěji využívaných dřevin zařazených do příslušných kategorií je 

uveden v tabulce číslo 2. [3] 
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Tabulka 2 Seznam dřevin využívaných při lesnické rekultivaci [3] 

1. skupina 

Brslen evropský, Bez černý, Čimišník 

obecný, Svída bílá, Řešetlák počistivý, 

Rakytník úzkolistý, Meruzalka zlatá, Dřín 

obecný, Hloh obecný, Zimolez tatarský, 

Ptačí zob obecný, Žanovec měchýřník, 

Tavolníky, Vrba nachová, Vrba jíva, 

Trnovník, akát, Topol osika, Hlošina 

úzkolistá, Zlatice. 

2. skupina 

Olše lepkavá, Olše šedá, Javor jasanolistý, 

Lípa srdčitá, Bříza bílá, Třešeň ptačí, 

Pajasan žláznatý, Topoly. 

3. skupina 

Dub červený, Topoly kanadské, Dub letní, 

Dub zimní, Jilm horský, Jasan ztepilý, 

Javor klen, Javor mléč, Modřín opadavý, 

Borovice lesní, Borovice černá, Borovice 

Murrayova, Smrk pichlavý, Smrk omorika, 

Douglaska tisolistá. 

 

V dnešní době se při provádění rekultivací do popředí zájmů dostávají druhy 

introdukované a druhy okrasné. Dalším druhem jsou pak sadovnicky významné, které jsou 

svou stavbou odolnější vůči určitým okolním faktorům než druhy původní. Patří zde 

například Dub červený, Borovice černá atd. Při využívání těchto druhů však může 

docházet k poruchám ekologických vazeb v krajině. [2] 

Některé druhy porostů mohou způsobovat snižování druhové rozmanitosti 

jednotlivých biocenóz (zhoršená adaptace živočichů na potravu apod.). Expanzivní druhy 

mohou plenit okolní krajinu a zároveň mohou vytlačovat stávající původní a přirozené 

druhy v okolí rekultivovaných ploch. Mezi tyto expanzivní druhy patří například Javor 

jasanolistý či Křídlatka sachalinská. [2], [4] 
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Některé druhy také mohou obsahovat agresivní pylové složky, kdy produkce těchto 

pylů může způsobovat alergologickou citlivost obyvatel náchylných na tyto alergeny. 

Podle charakteru stanoviště a zamýšleného cílového prostoru pro zalesnění jsou 

vytvořeny postupy osazování a složení druhů ve 4 typech: 

1. Kultury s použitím pouze průkopnických dřevin a keřů (strmé svahy, 

dočasné rekultivace) 

2. Kultury s použitím pouze přípravných dřevin (nepříznivá stanoviště 

s velkým procentem skeletu, s kompaktními jíly, se sterilními písky apod.) 

3. Kultury se současnou výsadbou pomocných dřevin v kombinaci s cílovými 

(částečná úprava půdního povrchu před výsadbou) 

4. Kultury s použitím pouze cílových dřevin (kvalitně provedená fáze 

biologické rekultivace) 

Nejvhodnější termín pro začátek realizace lesnické rekultivace je počátek jara. 

Vysazují se prostokořenné či obalované sazenice. Při výsadbě je vhodné výsadbové jámy 

či odvaly hnojit kompostem, případně jinými anorganickými hnojivy. Tyto kroky 

přispívají k lepšímu uchycení sazenic ve svých stanovištích. [4], [14] 

2.6.5 Biologická rekultivace rekreační 

V dnešní hektické době je poměrně těžké najít místo, kde by člověk našel klid a 

mohl relaxovat. Je všeobecně známo, že pobyt ve volné přírodě působí na člověka 

pozitivně. Rekreační nároky společnosti se stále zvyšují a zároveň ubývá míst, kde mohou 

být tyto nároky splněny. Právě proto existuje rekreační rekultivace 

Průmyslové areály devastují okolní lesy či jiné ekologické celky a zpravidla se 

nachází v okolí velkých měst, sídlišť, či jiných urbanizovaných celků. Právě malá 

vzdálenost mezi těmito dvěma prvky je důvodem, proč je zapotřebí místa zasažená těžbou 

přeměňovat zpět na rekreační areály.  
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Tyto lokality se dále člení dle způsobu rekreačního využití: 

 Rekreační a parkové lesy 

Jsou realizovány hlavně v blízkosti měst a průmyslových aglomerací. Tyto lesy se 

dále definují jako lesy zvláštního určení. Cílem této rekultivační techniky je vybudování 

takového prostředí, které bude působit estetickým dojmem. Dále je zde kladen požadavek 

na vybudování rekreačního vybavení, jako jsou například různé druhy cest, parkoviště, 

koše, dětská hřiště, orientační cedule, lavičky apod. [2] 

 Parky 

Neboli lesoparky jsou krajinné útvary, které jsou vzájemně sladěné jako umělé i 

přirozené rekreační prvky. Znakem těchto parkových lesů mohou být lesní louky a jiné 

rozsáhlé zatravněné plochy. Kolem městských zástaveb tvoří tyto lesy celky patřící do tzv. 

„zelené zóny“ a díky tomu výrazně mění celkové vzezření krajiny. Budování těchto lesů se 

provádí v terénu s mírně členitým reliéfem. Vybavení těchto lokalit je uzpůsobeno druhu 

jejich využívání, funkce a typu rekreačního použití.[2] 

 Lovecké prostory 

Využívají se pro některé lesnické rekultivace, musí však být mimoprodukčního 

charakteru. Rozloha a členitost těchto lokalit je značná a je tak vhodná pro klidný život 

lovné zvěře. Výbavu zde tvoří krmelce pro potravu zvířat. Další vybavení je podřízeno 

nařízeními pro budování loveckých revírů a obor.[2] 

2.6.6 Vodohospodářská rekultivace 

Jedním z nejdůležitějších prvků životního prostředí je voda. V nenarušeném 

prostředí plní dvě poměrně významné funkce. První je funkce ekologická, která vyplývá 

z faktu, že pro život na naší planetě je zapotřebí právě voda. Druhá funkce krajinotvorná 

vyplývá z toho, že voda se výraznou měrou podílí na formování charakteru krajiny a také 

se významně zasazuje o ekologickou udržitelnost krajiny. [14] 
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Vodohospodářská rekultivace s sebou přináší pozitivní ovlivňování krajiny, 

především jde o následující typy úprav: 

 Budování nádrží, rybníků díky zapojení těchto ploch do krajinné struktury 

 Budování vodních ploch pro zdroj pitné vody 

 Odstranění extrémů některých stanovišť v oblasti 

 Odvodnění zamokřených půd 

 Stabilizace vodního režimu ve spodních a povrchových vrstvách 

 Odstranění příčin eroze 

Všechny tyto vodohospodářské úpravy se zásadní měrou podílí na zlepšení 

ekologických faktorů daného území a příznivě doplňují jiné typy rekultivací tak, že 

pomáhají biotechnologickým opatřením provedených například při lesnické či zemědělské 

rekultivaci. Samotné vodohospodářské rekultivace mají několik podob: 

 Nádrže na horních hranách hald či odvalů 

 Nádrže ve zbytkových jamách 

 Poklesové kotliny jako přírodní vodní útvary 

 Odkaliště 

Z hlediska významu je vodohospodářská rekultivace důležitá pro lokální 

zemědělství z důvodu kumulace vody. Dále může mít význam jako zdroj užitkové vody a 

také je schopna regulovat průtok vodních toků na rekultivovaném území. Další možností je 

využívání těchto ploch pro rekreační účely či rybolov. [14] 

2.6.7 Postrekultivační etapa rekultivací 

Postrekutltivační etapa je období po ukončení vlastníc rekultivace a po zařazení 

rekultivovaných pozemků a ploch do běžného ošetřování a obhospodařování tak, aby byla 

u produkčních zemědělských kultur zvýšena úrodnost a u lesních rekultivací bylo docíleno 

urychleného cílového stavu druhého zastoupení vybraných dřevin. [1], [3], [4] 
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2.7 Legislativní podmínky 

Rekultivace je systematický proces, jehož účelem je očistit krajinu od nežádoucích 

vlivů průmyslové výroby. Tento proces je však podřízen řadou zákonů a vyhlášek, které 

stanovují a upravují, za jakých podmínek může být rekultivace prováděna. V této kapitole 

jsou vyjmenované platné zákony a vyhlášky týkající se rekultivační činnosti. 

 Zákon číslo 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 

Jedním z nejdůležitějších zákonů je zákon č. 44/1988 sb., zákon o ochraně a 

využívání nerostného bohatství neboli horní zákon.  Je složen z 10 částí a poslední 

novela zákona proběhla 1.1.2014 doplněním předpisu č.257/2013 sb. [12] 

 Zákon číslo 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. 

 Zákon číslo 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky 

 Zákon číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu neboli stavební 

zákon. 

 Zákon číslo 17/1992 Sb., o ovzduší 

 Zákon číslo 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

 Vyhláška číslo 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky. 

 Vyhláška číslo 175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených 

nerostů. 

 Vyhláška číslo 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech 

 Vyhláška číslo 434/2000 Sb., Českého báňského úřadu o racionálním využívání 

výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování 

činnosti prováděné hornickým způsobem.  
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2.7.1 Související zákony 

V této podkapitole jsou zařazeny zákony, které mají ve svém znění obsaženu 

problematiku rekultivací či témata příbuzná tomuto tématu. 

 Zákon číslo 563/1991 Sb., o účetnictví. 

 Zákon číslo 593/1991 Sb., České národní rady o rezervách pro zjištění základu 

daně z příjmů. 

 Zákon číslo 579/1991 Sb., novela zákona o pravidlech hospodaření s rozpočtovými 

prostředky ČR. 
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3 Rekultivace krajiny v OKR 

Rekultivace krajiny zasažené hornickou činností je složitý proces, na jehož konci 

získáváme krajinu v takovém stavu, aby byla využitelná pro další činnosti. V této praktické 

části je představen Ostravsko – Karvinský revír z několika pohledů. Je zde také uvedena 

historie a současnost společnosti OKD, která je jedinou firmou vykonávající důlní činnost 

na tomto území.  

Seznámíme se také s činnými doly v této oblasti. Samozřejmostí je zmínit, kdo 

zajištuje proces rekultivace, jaké organizace jsou pro tuto aktivitu vyčleněny. Na tuto 

problematiku je vzhledem ke složitosti pohlíženo také z historického hlediska, neboť za 

dobu existence rekultivačních činností v OKR byly rekultivační subjekty několikrát 

transformovány. 

Samotná myšlenka práce je obsažena v kapitole, kde je popsáno, jakým způsobem 

je prováděna rekultivační činnost, jaké typy rekultivací jsou zde používány. Tyto 

jednotlivé typy rekultivací jsou popsány ve vybraných projektech. Následně budou tyto 

jednotlivé techniky porovnány a získáme přehled o tom, proč je daná rekultivace vhodná 

pro dané území. 
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3.1 Ostravsko – Karvinská uhelná pánev 

Ostravsko-karvinská uhelná pánev je součástí hornoslezské pánve, která z větší 

části leží na území Polské republiky. Rozloha celé této oblasti je přibližně 7000km
2
, 

přičemž do České republiky spadá cca 1550km
2. [6] 

 

 

Západní hranice karbonu probíhá od Nového Jičína, směrem na městkou část 

Ostrava-Hošťálkovice a dále k česko-polské hranici. Na jižní straně ložisko dosahuje až 

k Frenštátu pod Radhoštěm. Jihozápadní hranice je směrována přes Žukovský hřbet zpět 

do Polska. Zjednodušeně lze říct, že se tedy jedná o území v okolí Ostravy, Karviné, 

Českého Těšína, Frýdku-Místku, Frenštátu pod Radhoštěm a dalších, kde se nachází 

uhlonosné vrstvy karbonského stáří. Tyto vrstvy vznikly před přibližně 320 miliony let, 

v období zvaném karbon. [6], [7] 

V té době se na území dnešního Ostravsko-karvinského revíru rozkládaly obří 

přesličky, kapradiny a jiné biologické útvary. Výškově některé rostliny přesahovaly výšku 

40 metrů. Období rozvoje rostlin narušovaly přívaly bahna. Tím docházelo k sedimentaci 

rostlin v nižších vrstvách, jejich rozkladu a za vysokých tlaků a teplot vzniklo uhlí. [1], [6] 

Obrázek 2 Lokalizace hornoslezské pánve v České republice 
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Bahno se změnilo pískovce, slepence a jílovce, které jsou dnes průvodními 

horninami při dobývání uhlí. Celkem je OKR evidováno cca 415 uhelných slojí, jejich 

samostatných lávek a slojek, z nich lze cca 141 označit jako průběžné nebo místně 

dobyvatelné v podmínkách dobyvatelnosti do roku 1990. 86 slojí přísluší ostravskému 

souvrství a 55 karvinskému. [1], [11] 

 Ostravské souvrství (spodní namur) 

 Je výsledkem sedimentace na rozsáhlé přímořské akumulační plošině (paralická 

uhlonosná molasa). Důkazem jsou mořské usazeniny, obsahující mořskou brakickou 

faunu, které jsou odrazem ingresí moře od severu a severozápadu. Převahu zde mají 

jemnozrnné až střednězrnné pískovce s podílem slepenců pod 1%.  

 Vlivem intenzivní vulkanické činnosti se usazovalo množství horizontů 

vulkanického původu (uhelných tonsteinů) a smíšených vulkanicko-terigenních hornin 

(brousků a tufitů). Ostravské souvrství se člení na čtyři litostratigrafické členy – vrstvy 

petřkovické, hrušovské (spodní a svrchní), jaklovecké a porubské. Průměrná mocnost 

uhelné sloje je zde vypočtena na 73cm. [1] 

 Karvinské souvrství 

Se ukládalo po intranamurském hiátu a definitivním ústupu moře k severu. Jeho 

klastika jsou výlučně kontinentálního původu, podstatně klesá počet poloh uhelných 

tonsteinů a tufitů, brousky se zde již nevyskytují vůbec. Zastoupení jednotlivých typů 

hornin se mění od středního namuru až do langsettu. Karvinské souvrství se člení tři 

litostratigrafické jednotky – vrstvy sedlové, sušské (spodní a svrchní) a doubravské. 

Průměrná mocnost sloje v tomto souvrství je 180cm. 

Mocnost obou souvrství je značně odlišná. Ostravské souvrství v ostravské části 

dosahuje skoro 3000m, na Karvinsku je však tato hloubka skoro poloviční. Úbytek 

mocnosti je znatelný i v podbeskydské oblasti. [1] 
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Na našem území se ostravsko-karvinská pánev dále dělí na dvě oblasti: 

 Ostravsko-karvinská oblast 

Tato oblast je dále dělena na oblast ostravskou a karvinskou. V ostravské části lze 

vymezit dvě dílčí části: ostravskou a petřvaldskou, jejichž hranici tvoří michálkovická 

porucha. V této oblasti probíhá dlouhodobá soustředěná těžba, jenž výraznou měrou 

ovlivnila vzhled krajiny, její vlastnosti i sociální prvky. [6] 

 Podbeskydská oblast 

Tato oblast je dále dělena na části: příborská, těšínská, mořkovská, frenštátská a 

jablunkovská. Tato podbeskydská oblast je specifická hloubkou uložení ložisek uhlí, která 

je odhadována v intervalu 2700 – 4700m. [6] 

Tato hloubka je zapříčiněna tektonickými pochody v období prvohor. Jižní hranice 

české části pánve proto není zcela přesně určena právě díky neprozkoumaným vrstvám 

zasahujících do extrémních hloubek a vzdáleností. 

Z celkové plochy české části hornoslezské pánve byla hornickým způsobem 

zpřístupněna menší část, cca 1/3 celkového území. Toto zpřístupnění bylo umožněno 

hloubkou uložení uhlonosného souvrství v hloubce umožňující dobývání. [6] 
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1 – sídla, 2 – státní hranice, 3 – posterozní hranice pánve, 4 – hlavní tektonické struktury 

 

 

Obrázek 3 Schematická mapa ČHP [6] 
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3.2 OKD, a.s. 

Společnost OKD, a.s. je jediným subjektem působícím v Ostravsko-karvinském 

revíru, který vykonává hornickou činnost. Jak již napovídá název Ostravsko-karvinské 

doly, sdružuje v sobě všechna důlní díla realizovaná na tomto území. OKD je také jediným 

producentem černého uhlí v České republice. 

 

Firma je z 100% vlastněna holdingovou společností New World Resources Plc. a je 

jedním z největších zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji. Na konci roku 2013 zde 

pracovalo 11 763 kmenových zaměstnanců a přes 3 200 zaměstnanců z dodavatelských 

společností. [15] 

3.2.1 Historie vzniku společnosti 

Vznik OKD se datuje k prvním létům po druhé světové válce. Je třeba zmínit, že 

období mezi druhou světovou válkou a sametovou revolucí znamenal rozkvět hornické 

činnosti. Tento fakt se podepsal také na utváření společnosti OKD, která v těchto letech 

prošla řadou změn a restrukturalizací. V roce 1945 podepsal tehdejší prezident Edvard 

Beneš dekret, který znamenal znárodnění šesti těžařských společností působících 

v Ostravsko-karvinském revíru. Konkrétně se jednalo o tyto subjekty: 

 Báňská a hutní společnost – 8 dolů 

 Vítkovické kamenouhelné doly v Moravské Ostravě – 7 dolů 

 Severní dráha Ferdinandova a.s, v Moravské Ostravě – 4 doly 

 Kamenouhelné doly Orlová-Lazy v Doubravě – 3 doly 

 Ostravské kamenouhelné doly a koksovna Jana Wilczka ve Slezské Ostravě 

– 3 doly 

 Larisch-Mönnichovy kamenouhelné závody a koksovna v Karviné – 5 dolů 

Obrázek 4 Logo společnosti OKD a.s. [15] 
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Po této události bylo v roce 1946 rozhodnuto, že všechny tyto instituce včetně již 

státních dolů Evžen a Václav budou začleněny do národního podniku Ostravsko-karvinské 

kamenouhelné doly Ostrava. Společně s doly se do tohoto podniku dostaly i koksovny, 

elektrárny, stavební podniky, statky a lesy. V roce 1950 byl název společnosti upraven na 

Ostravsko-karvinské doly, národní podnik. [15], [16] 

K další změně došlo v roce 1953, kdy byl podnik se zpětnou platností k 31.12.1951 

zrušen a byl zřízen Kombinát OKD, který měl funkci hlavní správy. Řídil činnost nově 

zřízených podniků od roku 1955 nazývaných trusty. Toto uspořádání vydrželo do roku 

1957, aby v následujícím roce vznikly tzv. výrobně hospodářské jednotky (VHJ). 

Kombinát OKD byl nahrazen Sdružením OKD. Doposud samostatné koksovny se staly 

součástí tohoto nového uceleného podniku. [16] 

V roce 1965 proběhla další změna organizace podniku. Rozšířením pravomocí 

došlo i ke změně názvu na Ostravsko-karvinské doly. Následně byla roku 1977 zřízena 

státní hospodářská organizace OKD, subjekt se sídlem v Ostravě. 31. prosince 1988 byla 

zrušena a 1.1.1989 vznikl státní podnik OKD.  

V důsledku národního hospodaření, kdy revír vykazoval z dlouhodobého hlediska 

vysoké těžební limity nad rámec svých kapacitních možností a nedostatečných investic do 

vývoje a výzkumu se OKD ocitlo v počátcích 90. let v těžké ekonomické situaci. Potřebu 

transformace podniku na tržní model umocnil listopad 1989 a sametová revoluce. 

Státní etapa vývoje OKD byla ukončena 1.1.1991, kdy tehdejší federální ministr 

hospodářství rozhodl o zrušení státního podniku. Zároveň byla zřízena akciová společnost 

Ostravsko-karvinské doly ve vlastnictví státu. Po tomto kroku zahájila společnost proces 

restrukturalizace, kdy důlní i povrchové aktivity byly sloučeny do větších celků. Byly 

vytvořeny vnitřní organizační jednotky a dceřiné společnosti OKD. [15],[16] 

Zásadní roli v restrukturalizaci podniku sehrál útlum dolů situovaných do ostravské 

části revíru. Navazující snižování stavu zaměstnanců a přesun podniku do soukromých 
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rukou indikoval začátek konce. V letech 1990 – 2001 ukončilo provoz 14 dobývacích 

prostorů v ostravské a petřvaldské části revíru.[16] 

Rokem 1998 došlo ke ztrátě většinového podílu státu v podniku a novým 

majoritním vlastníkem se stala společnost KARBON INVEST, a.s. V roce 2004 odkoupila 

státní podíl a stala se hlavním akcionářem OKD. Téhož roku získala v subjektu KARBON 

INVEST, a.s. většinový podíl společnost RPG Industries Ltd., v čele s českým 

podnikatelem Zdeňkem Bakalou.[15],[16] 

3.2.2  Dobývací prostory v OKR 

Celý Ostravsko-karvinský revír je rozdělen do mnoha dobývacích prostorů. 

Názorně jsou tyto prostory rozděleny na následujícím obrázku: 

 

1 – státní hranice,  2 – hranice prognozních území, 3 – hranice ložisek, 4 –hranice dobývacích 

prostorů 

 

3.2.3 Činné doly OKD a.s. 

V současnosti provozuje společnost OKD tři důlní závody s aktivní těžbou černého 

uhlí a jeden důl v konzervačním režimu Na obrázku č.4 jsou schematicky zakresleny 

Obrázek 5 Dobývací prostory v OKR [6] 
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zbývající činné závody.  Z obrázku je patrné, že většina těžby je prováděna v karvinské 

části revíru. V ostravské části revíru je aktivní pouze důl Paskov. Na dole Frenštát je 

zaveden konzervační režim a aktuálně se zde netěží. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Důlní závod č.1  

Tento závod vznikl sloučením závodů Darkov a Karviná a to k datu 1.1.2015. Do 

organizační struktury jsou začleněny 4 lokality: Lazy, ČSA (bývalý důl Karviná), Darkov a 

9.květen (bývalý závod Důl Darkov). 

Obrázek 6 Schéma činných dolů v OKR [17] 
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Lokalita ČSA je situovaná ve dvou dobývacích prostorech: DP Karviná Doly I a DP 

Doubrava u Orlové. 

Lokalita Lazy se rozprostírá v jihozápadní části OKR. Dobývací prostor se nachází 

v katastrech obcí Orlová a Karviná. 

Obrázek 7 Lokalita ČSA [18] 

Obrázek 8 Lokalita Lazy [19] 
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Lokalita Darkov se může pyšnit moderním uhelným pradlem s kapacitou 800 tun za 

hodinu. Zahrnuje také tři dobývací prostory: Darkov, Karviná Doly II a Stonava. 

 Důlní závod č.2 

Důlní závod č.2 vznikl přejmenováním původního názvu Důl ČSM k 1. lednu 2015 

a nachází se ve východní části karvinské dílčí pánve se sídlem ve Stonavě. Z organizačního 

hlediska je členěn do dvou lokalit Sever a Jih.  

Dobývací prostor se nachází v katastru obcí Stonava, Karviná, Albrechtice u 

Českého Těšína a Chotěbuzi. Díky značné investiční činnosti v 90. letech a po roce 2000 

se výrazně prodloužila životnost tohoto závodu. 

Součástí závodu je i uhelné pradlo v lokalitě Sever. Kapacitou 1 100 tun za hodinu 

patří ke špičce v úpravnickém procesu. [17] 

 

 

Obrázek 9 Lokalita Darkov [20] 
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 Důlní závod č.3 

Důlní závod č.3 vznikl přejmenováním dolu Paskov k 1.1.2015. Je lokalizován cca 

20 km jižně od Ostravy a jedná se o poslední činný důl v ostravské části Ostravsko-

karvinského revíru. Produkuje kvalitní koksovatelné uhlí.  

V současné době je tento důlní závod tvořen lokalitami Staříč a Chlebovice. 

Součástí je i úpravna uhlí situována v areálu původního dolu Paskov, který ukončil provoz 

v roce 1999. Důl Paskov je umístěn ve stejnojmenné obci nacházející se mezi městy 

Ostrava a Frýdek-Místek. [17] 

Obrázek 10 Lokalita ČSM [21] 

Obrázek 11 Lokalita Staříč[22] 
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 Lokalita Frenštát 

Důl Frenštát má k dispozici dvě ložiska: Frenštát-západ a Frenštát-východ. Důl 

Frenštát je v konzervačním režimu, tudíž zde aktuálně neprobíhá těžba. 

První uhlí bylo vydobyto v roce 1988. V roce 1989 byl stanoven dobývací prostor 

ložiska, avšak důl Frenštát nebyl nikdy zprovozněn pro těžbu. V roce 1991 se stále 

pracovalo na průzkumných vrtech v okolí Frenštátu, avšak stavební práce v samotném dole 

byly zastaveny. V roce 1994 byla dokončena jáma č.4 a na konci tohoto roku se hornické 

práce zastavily úplně. Obvodní báňský úřad vydal rozhodnutí o zajištění důlních děl dolu 

Frenštát do 31.12.2003. V roce 2003 bylo toto rozhodnutí prodlouženo na dobu neurčitou. 

[17] 

 Výsledky průzkumů v dobývacím prostoru Frenštát ukázaly, že zásoby v této 

lokalitě mohou přesahovat 1,6 miliardy tun uhlí. Od tohoto průzkumu však uplynulo 

mnoho let a moderní metody průzkumu nebyly v této lokalitě zatím aplikovány.  

Společně se sousedním průzkumným územím Čeladná - Krásná se jedná o jediné 

významnější ložisko uhlí s dobyvatelnými slojemi mimo karvinskou část OKR. 

Obrázek 12 Důl Paskov s přilehlým uhelným pradlem [23]  
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V současné době zde OKD a.s. provádí zejména čerpání důlních vod, větrání a 

nezbytné opravy důlních děl, aby bylo možno důl do budoucna dále využívat. Ročně tato 

údržba stojí až 60 miliónů korun. 

Budoucnost tohoto důlního díla je v současnosti předmětem diskuzí. V březnu roku 

2015 vydal stát prohlášení, ve kterém zvažuje odkoupení dolu Frenštát od akciové 

společnosti OKD a.s. Stát by tak získal strategickou rezervu uhlí. Proti těžbě však 

dlouhodobě vystupují okolní obce, které se obávají o devastaci krajiny. Navíc více než 50 

stavbám dolu, včetně těžních věží vypršelo povolení a stavební úřad ve Frenštátu rozhodl o 

jejich zbourání. [17] 

 

 

 

 

 

Obrázek 13 Důl Frenštát [24] 
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3.3 Subjekty zajišťující rekultivace 

Z historického hlediska lze říct, že první pokusy o rekultivační činnost jsou spjaty 

se spontánní činností havířů, kteří bydleli v přilehlých koloniích a chtěli mít své okolí 

čisté. Postupem času se tato činnost dostávala do popředí a vznikla myšlenka tyto procesy 

určitým způsobem koordinovat. V padesátých letech vznikly státní instituce zajišťující 

právě tyto činnosti. Postupem času se různě transformovaly, důležitým milníkem byl rok 

1989 a sametová revoluce.  

3.3.1 AWT Rekultivace a.s. 

Historie společnosti AWT Rekultivace a.s. má kořeny v 50. letech, konkrétně 

v roce 1955, kdy byla u národního podniku OKR – Báňské stavby Ostrava zřízena dvě 

střediska pro rekultivační práce. Konkrétně se jednalo o střediska Ostrava a Karviná. Jejich 

účelem bylo realizovat plán rekultivace a asanace ploch poničených těžbou. K 1. lednu 

1957 byla obě střediska sloučena a vzniklo Středisko pro asanaci a rekultivaci se sídlem 

v Dolní Suché. Z organizačního hlediska bylo začleněno pod národní podnik OKR – 

Báňské stavby v Ostravě. V roce 1959 z něj vznikl samostatný Závod pro asanaci a 

rekultivaci. [27] 

 

Pro koordinované a systematické odstraňování následků po těžbě černého uhlí 

v OKR bylo ministerstvem paliv a energetiky roku 1962 rozhodnuto o zřízení 

samostatného podniku Ostravsko-karvinský revír Rekultivace n.p. se sídlem v Orlové. 

Podnik vznikl k 1. lednu 1962.  

Obrázek 14 Logo společnosti AWT Rekultivace a.s. [7] 
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Hlavní činností podniku bylo likvidovat, upravovat a ozeleňovat haldy, upravovat 

vodní poměry v zasažených oblastech, zalesňovat vybraná území, provádět demolice 

nepotřebných staveb a jiné činnosti. Podnik se členil na tři hlavní závody: 

 Asanační a rekultivační závod 

 Zemědělský účelový závod 

 Zahradnický závod 

V roce 1977 se podnik na pokyn Ministerstva paliv a energetiky přetransformoval a 

stal se z něj koncernový podnik se sídlem v Ostravě. Postupně byla pod jeho správu 

zařazena veškerá činnost související s rekultivacemi. [17] 

Po Sametové revoluci v roce 1989 se v rámci organizačních změn v OKD podnik 

k 1.1.1990 stal odštěpným závodem OKD Ostrava s názvem OKD – Rekultivace, odštěpný 

závod.  O rok později vznikla rozhodnutím ministra hospodářství ČSFR akciová 

společnost Ostravsko-karvinské doly se sídlem v Ostravě. V ten stejný okamžik se 

přejmenoval i subjekt OKD – Rekultivace, odštěpný závod na OKD a.s. Rekultivace. [17] 

V roce 1994 na základě představenstva vznikla OKD, Rekultivace a.s. se sídlem 

v Havířově. V této době byly aktivity podniku převážně spjaty s asanačně-rekultivačními 

pracemi, budováním skládek, dekontaminaci zemin, údržbu pozemků a omezenou 

rostlinnou výrobu. [17] 

Od roku 2009 je společnost součástí mezinárodní dopravní a logistické skupiny 

Advanced World Transport (AWT).  

Společnost AWT Rekultivace a.s. zajišťuje rekultivační projekty především 

v karvinské části Ostravsko-karvinského revíru. V ostravské části zajišťuje asanační práce 

například dobývacím prostoru Paskov a Staříč. Mezi nejzajímavější projekty 

zpracovávanými tímto subjektem patří sanace území Karolina v centru města Ostravy. 
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3.3.2 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA 

Odštěpný závod ODRA vznikl jako nástupnická organizace uzavíraných dolů 

Šverma, Heřmanice, Ostrava a Odra, tj. dolů z ostravské části revíru. V roce 1998 k nim 

byl organizačně začleněn Důl J. Fučík a v roce 1999 byly připojeny závody František a 

Paskov z karvinské a jížní části revíru. K 1.1.2004 byla k odštěpnému závodu ODRA 

prodejem části OKD, a.s. v souladu s usnesením vlády č. 1128/2003  přičleněna lokalita 

Barbora. [9] 

 

1.1.2002 byl odštěpný závod ODRA prodejem části OKD, a.s. v souladu 

s usnesením vlády č. 453/2001 Sb. převeden na DIAMO státní podnik. Bylo převedeno 

vlastnické právo a převzaty závazky související s útlumovou částí podniku OKD, a.s. 

V rámci rekultivací byly převzaty také nedokončené stavby, které byly součástí převzatých 

dobývacích prostorů. Jednalo se o stavby v různých fázích rozpracovanosti, zahájených od 

roku 1993 do převzetí utlumené části revíru firmou DIAMO. 

Odštěpný závod ODRA se v současnosti nachází ve stádiu pokročilého útlumu 

těžby a organizačně se skládá ze středisek Důl a Povrch a dalších odborných úseků. 

 Středisko Povrch 

Spravuje všechny areály bývalých dolů v ostravské a petřvaldské dílčí pánvi a 

v jižním revíru – bývalý Důl Paskov a v karvinské části bývalý Důl Barbora s ukončenou 

technickou likvidací dolů. Dále středisko Povrch spravuje areál skládky odpadů, takzvané 

laguny OSTRAMO.  

 

Obrázek 15 Logo státního podniku DIAMO [9] 
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 Středisko Důl 

Toto středisko spravuje důlní části areálů Jeremenko a Žofie. Vodní jáma 

Jeremenko provádí čerpání důlních vod z ostravské dílčí pánve a zajišťuje tak 

stabilizovaný stav podzemní vody v této oblasti Jáma Žofie zajišťuje čerpání důlních vod 

z petřvaldské dílčí pánve do doby ukončení potřeby ochrany chráněného ložiskového 

území před zatopením. [9] 

Všechny lokality spravované státním podnikem DIAMO, odštěpný závod ODRA 

jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 3 Lokality spravované státním podnikem DIAMO, o.z.  ODRA [9] 

Lokalita Současný stav Environmentální problémy 

Lokalita 

Barbora 

Dokončena technická likvidace lomu, 

jámy zasypány, provedena likvidace 

nepotřebných povrchových objektů. 

Důlní vody čerpány přes Důl Darkov. 

Nebezpečí výstupu důlních plynů 

(odvádění a monitorování plynů). 

Lokalita 

František 

Provedena technická likvidace včetně 

3 jam a větrní šachtice 

Areál v současnosti v majetku obce 

Horní Suchá. 

Poddolování řešeno v souladu 

s platnými báňskými předpisy. 

Nebezpečí výstupu důlních plynů se 

zvýšeným obsahem metanu 

(degazační stanice). 

Lokalita 

Fučík 

Ukončena technická likvidace 

hlavních důlních děl, postupná 

likvidace nepotřebných povrchových 

objektů. 

Poddolování řešeno v souladu 

s platnými báňskými předpisy. 

Nebezpečí výstupu důlních plynů se 

zvýšeným obsahem metanu 

(odvádění a monitorování plynů). 

Vodní jáma 

Jeremenko 

Jáma č.2 zlikvidována, jámy č.1 a 3 

slouží k čerpání důlních vod 

z ostravské dílčí pánve. 

Předpokládané ukončení a zahlazení 

v roce 2028. 

Poddolování, vznik poklesových 

kotlin, odstraňování v souladu 

s platnými báňskými předpisy. 

Důlní vody čerpány a vypouštěny do 

řeky Ostravice. 

Monitorování a odvádění důlních 

plynů. 
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Laguny 

OSTRAMO 

Rafinérská výroba, 4 laguny. Laguna 

R0 povrchově rekultivována, laguna 

R1 částečně zavezena stavební sutí. 

Laguny R2, R3 s otevřenou hladinou 

tekutých odpadů. 

 

Odkalištní – haldové vody 

dekontaminovány.  

Projekt laguny Ostramo řeší nápravu 

ekologické zátěže. 

Lokalita 

Ostrava 

Provedena technická likvidace dolů.  

Probíhá dokončení likvidačních a 

sanačních prací. 

Poddolování, vznik poklesových 

kotlin, odstraňování v souladu 

s platnými báňskými předpisy. 

Důlní vody čerpány a vypouštěny 

v komplexu Vodní jámy Jeremenko. 

Důlní plyny se zvýšeným obsahem 

metanu (externí firmou řešen systém 

aktivní ochrany před výstupem 

důlních plynů). 

Lokalita 

Paskov 

Provedena technická likvidace dolů, 

jámy zlikvidovány, dokončuje se 

likvidace objektů v areálu Paskov. 

Poddolování, vznik poklesových 

kotlin. Řešeno v souladu s platnými 

báňskými předpisy. 

Nebezpečí výstupu důlních plynů 

s obsahem metanu. Externí firmou 

provozován systém aktivní ochrany 

před důlními plyny. 

Lokalita 

Žofie 

Areál slouží k čerpání důlních vod 

z petřvaldské dílčí pánve. Po 

ukončení čerpání (předpoklad rok 

2030) budou jámy zlikvidovány a 

dokončena technická likvidace 

areálu. 

Poddolování, vznik poklesových 

kotlin. Řešeno v souladu s platnými 

báňskými předpisy. 

Důlní vody vypouštěny do 

Petřvaldské stružky. 

Nebezpečí výstupu důlních plynů se 

zvýšeným obsahem metanu. 

Provozován systém aktivní ochrany 

před výstupem důlních plynů 

(degazační stanice) a systém pasivní 

ochrany pro sledování a odvádění 

důlních plynů. 
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3.4 Provedené rekultivace v OKR 

Tato část se zabývá již samotnými rekultivacemi a aplikací jednotlivých technik na 

zasažené lokality. Pro popsání jednotlivých rekultivačních technik nám budou sloužit 

projekty již hotové, nebo ve stádiu těsně před dokončením. Každý typ rekultivace zde bude 

mít jednoho zástupce, který bude prezentovat použitou technologii prací a postupů při 

provádění rekultivačních prací. 

U jednotlivých typů rekultivací pak můžeme jasně spatřit rozdíly v jejich realizaci, 

koncové podobě lokality a následném způsobu využití. 

Rekultivační projekty zmíněné v této kapitole se nachází především v karvinské 

části  OKR. Právě na Karvinsku dochází k největším zásahům do okolní přírody a 

rekultivace se zde provádějí velice často. Z hlediska času se jedná o rekultivace prováděné 

po roce 1999, tedy po privatizaci OKD a.s. 

3.4.1 Darkovské moře 

Cílem této rekultivace bylo přeměnit krajinu zasaženou hornickou činností na 

příměstskou rekreační oblast. Byly v ní tedy využity techniky rekreační rekultivace. Jedná 

se bezesporu o jeden z nejzajímavějších a největších rekultivačních projektů v Ostravsko-

karvinském revíru. V rámci České republiky jej zastiňují snad jen rekultivace povrchových 

dolů v severních Čechách. Rozloha rekultivované oblasti je necelých 150 hektarů. Celková 

částka vynaložená na tento rekultivační projekt dosáhla na hodnotu 630 miliónů korun. 

Rekultivace tohoto území započala v roce 1997, kdy byla spuštěna technická 

rekultivace, která probíhala nepřetržitě, až do roku 2009. Úkolem bylo zbavit krajinu 

nepříznivých zátěží z průmyslové výroby a zapracovat jí do okolního prostředí. Při tomto 

procesu bylo převezeno více než 5 miliónů m
3 

hlušiny a jiných materiálů. [7] 

Souběžně s technickou rekultivací probíhala i rekultivace biologická, která se 

začala realizovat v roce 1999 a dle plánu skončila v roce 2014. Biologická rekultivace 

zahrnovala především výsadbu stromů a zatravnění oblasti. [7] 

Zajímavostí oblasti je bezesporu vodní plocha umístěna ve středu lokality. Voda 

v tomto jezeře vyniká svou dokonale čistou vodou, která je lákadlem pro celou řadu 

vzácných živočichů a rostlin.  
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Lokalita Darkovského moře v současnosti plní cíle stanovené rekultivačním 

projektem. Celý areál má sloužit jako rekreační a sportovní areál. Jezero má ideální 

podmínky pro vodní sporty a okolí skýtá ideální terén pro cykloturistiku či procházky. [7] 

  

3.4.2 Golf park Darkov 

Lokalita se nachází v bezprostřední blízkosti města Karviná, mezi řekou Olší a 

Stonávkou. Jedná se o plochu, která je zahrnuta do dobývacího prostoru OKD, a.s. Plocha 

v letech 1985 až 2004 prošla terénními úpravami prováděnými v rámci povinností 

Obrázek 16 Darkovské moře [25] 

Obrázek 17 Darkovské moře s pohledem na přilehlý Důl Darkov[25] 
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těžebního podniku zajistit rekultivaci pozemků. Z tohoto důvodu již nebylo zapotřebí 

provádět větší množství prací spojených s technickou částí rekultivace. [7] 

O využití areálu jako golfové hřiště bylo rozhodnuto v roce 2007. Do té doby se 

vedly rozsáhlé spory o nakládání s touto lokalitou. Vlastní práce byly zahájeny v roce 

2009. Jedná se o ukázkový příklad rekreační rekultivace, kdy navzájem spolupracuje 

těžební organizace a město se záměrem vytvořit areál pro širokou veřejnost i pro úzkou 

skupinu lidí holdujících tomuto sportu. [7], [8] 

Navržené úpravy řeší golfové hřiště s devíti jamkami s různými terénními prvky, 

jako jsou například jamkoviště, odpaliště či bunkry plněné pískem. 

Při realizaci golfového hřiště bylo provedeno množství prací uvedených 

v následující tabulce. 

Tabulka 4 Práce na realizaci projektu[8] 

Naložení + přeprava ornice 60 500 m
3
 

Rozprostření ornice 160 000 m
2
 

Drenáž 15 590 m 

Vegetační vrstvy (substrát) 7 500 tun 

Kosení  43 Ha 

  

Z hlediska biologické rekultivace bude území řešeno jako kombinace výsadeb 

mimolesních porostů, kosených luk a vodních ploch. Sadové úpravy jsou řešeny 

skupinovou výsadbou dřevin a doplní tak krajinotvornou strukturu stávajících dřevin, které 

jsou již přítomny v okolí a podél řeky Stonávky.  

Golf Park Darkov získal v roce 2012 ocenění v rámci ankety Golfový areál roku, 

konkrétně první místo. Do hlasování se zapojilo přes 3500 hráčů golfu. I toto může sloužit 

jako důkaz kvalitně provedeného rekultivačního projektu. 



Martin Janeček:  Rekultivace krajiny v OKR ovlivněné hlubinnou těžbou uhlí 

 

2015                                                                                                                            43 

 

 

 

 

Obrázek 19 Golf Park Darkov před zahájením stavebních prací [26] 

Obrázek 18 Golf Park Darkov - finální podoba [26] 
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3.4.3 Kateřiny 

Lokalita Kateřiny leží v katastrálním území obce Stonava na Karvinsku. Toto 

území bylo dlouhodobě využíváno jako úložiště kalů z úpravny závodu 9. květen Dolu 

Darkov. Tato činnost probíhala v letech 1983 až do roku 1998. V roce 1999 bylo 

rozhodnuto o likvidaci úpravny a veškeré vytěžené uhlí putovalo na úpravnu Dolu Darkov. 

V závislosti na této skutečnosti bylo rozhodnuto o rekultivaci zdejších kalových rybníků. 

[7] 

V technické části rekultivace byly vytěženy a zpracovány všechny uhelné kaly 

v této oblasti. Dále byly upraveny svahy nádrží, vybudovaly se vodohospodářské objekty 

pro regulaci výšky hladiny. Těmito úpravami vznikly tři nové chovné rybníky. V rámci 

technické rekultivace bylo dále upraveno okolí a přístupové komunikace. 

V biologické části rekultivace bylo provedeno ohumusování nádrží a zároveň 

vznikly nové plochy zeleně. 

 

 

Obrázek 20 Rybník v lokalitě Kateřiny[25]  
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3.4.4 Lazy 

Lokalita severně od Dolu Lazy byla po dlouhou dobu využívána k provozním 

účelům dolu. Nacházel se zde komplex kalového a odvalového hospodářství tvořený 

soustavou kalových nádrží, dosoušecích a manipulačních ploch a provozního odvalu. 

S modernizací úpravny Dolu Lazy začaly v lokalitě i rekultivační práce a provozní 

plochy se omezily na nutné minimum. V rámci technické rekultivace bylo použito více než 

3 milióny tun m
3 

hlušiny pro vytvarování nového reliéfu krajiny. Upravené území se dále 

překrývá vrstvou zeminy, zatravňuje a zalesňuje. Cílem rekultivace je les, který bude 

zdejší krajinu chránit před erozí, povodněmi či hlukem. Další důležitou součástí 

rekultivace je vyřešení odvodnění území, zejména odvodnění veškerých vodních toků 

z areálu Dolu Lazy. 

Technická rekultivace se skládá z těchto částí: 

 Příprava území (odlesnění) 

Na daném území došlo k podmáčení porostů, z toho důvodu byly ke kácení zvoleny 

stromy v prostoru násypu hráze, a stromy, u kterých je ohrožen kořenový systém vodní 

hladinou. 

 Nadvýšení a oprava hrází 

Stávající hráz byla narušena, prorostlá vegetací. Asfaltová cesta na hrázi je 

v havarijním stavu. Nový násyp hráze je z materiálu odolávajícímu tlaku až 30Mpa. 

Celková délka hráze činí 243m 

 Zřízení přepadního objektu 

Původní přeliv bude nahrazen potrubním přepadním objektem. Vzhledem k úmyslu 

bezodtokové vodní plochy nebude v budoucnu nádrže vypustit přirozenou cestou 

 Mimostaveništní komunikace 

Pro dopravu v okolí lokality je navržena komunikace v trase již nevyužívané místní 

cesty v celkové délce 161 metrů vytvořená ze zpevnění strusky a asfaltu, či zpevněná 

silničními panely. Také je zřízena výhybna v délce 20 m. 
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biologická rekultivace se skládá z výsadby dřevin a jiné zeleně. Dle plánu by 

biologická rekultivace měla skončit v roce 2018. Nadvýšený terén bude oset travním 

semenem a zalesněn. Pro zalesnění se použijí prostokořenné sazenice. K výsadbě jsou 

navrhnuty listnaté stromy a keře. Vzhledem k podmínkám panujícím v okolí je cílem 

rekultivace les s ochrannou funkcí, tedy s funkcí chránit okolní prostředí před 

nepříznivými vlivy. [2], [7], [8 

, 

, 

Obrázek 22 Dělící hráz a kalové nádrže  Dolu Lazy v roce 1992 [8] 

Obrázek 21 Dělící hráz a kalové nádrže Dolu Lazy v roce 2005[8] 
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3.4.5 Nový svět 

V blízkosti sídliště Nový Svět ve Stonavě se v minulosti nacházely rozsáhlé 

polnosti a roztroušená zástavba. Vlivem hornické činnosti došlo k podmáčení území, a 

proto bylo nutno sanovat území o ploše více než 30 hektarů. 

Území je rozděleno na dvě části místní komunikací, přičemž na ploše o rozloze cca 

10 hektarů byla realizována zemědělská rekultivace se zaměřením na zemědělskou půdu a 

zbývající část byla zalesněna. Jednalo se o poslední provedenou zemědělskou rekultivaci 

v OKR. Technická rekultivace probíhala v letech 1993 až 1995, biologická pak v letech 

1996 až 2002. Výdaje na rekultivaci dosáhly částky 57 miliónů korun. [7] 

 

 

 

 

 

Obrázek 23 Lokalita Nový Svět [25] 
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3.4.6 Oprechtický les 

Lokalita Oprechtický les se nachází v jižní části ostravské části Ostravsko-

karvinského revíru, konkrétně na hranici dobývacích prostorů Staříč a Paskov. Kdysi zde 

fungoval odval k ukládání hruborzrnné hlušiny z třídírny závodu Staříč II. Ukládání 

hlušiny začalo v roce 1983 a probíhalo až do roku 2002. Celkový objem hlušiny přesáhl 

2 150 000 m
3
. Původním plánem bylo rozšířit odval do prostoru Brušperského lesa, ale 

záměr narazil na nesouhlas majitelů zdejších pozemků.
 
[7] 

Technická i biologická rekultivace započala v roce 1999, ještě během aktivního 

provozu odvalu. Velkým přínosem pro biologickou lesnickou rekultivaci bylo využití 

zeminy ze skrývek pro stavbu pily v nedalekém Paskově. Pro výsadbu lesních porostů pak 

byla k dispozici zemina o mocnosti 0,7 metru. [7] 

Součástí rekultivace je také vodohospodářská rekultivace, konkrétně úprava 

vodních poměrů Bezejmenného potoka a odvodnění severozápadního svahu odvalu. 

Z krajinářského hlediska se odval zcela začleňuje mezi okolní kopcovitý terén, typický pro 

předhůří Beskyd. V současnosti stále probíhají práce v rámci údržby vysazených lesních 

porostů. 

Obrázek 24 Lokalita Oprechtický les [25] 
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3.5 Porovnání rekultivací v OKR 

Každá provedená rekultivace je svým vlastním způsobem unikátem. Shodují se 

pouze v typu rekultivace, tedy v tom, jak má výsledná lokalita vypadat a k jakým účelům 

má sloužit. Porovnávat rekultivace je tedy poměrně složitá záležitost.  

do komparační tabulky byly vybrány parametry: typ, náklady na rekultivaci, doba 

realizace, rozloha lokality, způsob využití a zdroj financování. Tato tabulka nám může dát 

alespoň základní přehled o určitých odlišnostech jednotlivých rekultivací. 

Tabulka 5 Srovnání vybraných rekultivačních projektů[vlastní zpracování] 

Lokalita Typ rekultivace 

Výdaje na 

rekultivac

i  

Doba 

realizace 

Rozloha 

území 
Způsob využití 

Darkovské 

moře 
Rekreační 

630 mil. 

Kč 
17 let 145 ha 

Sportovní, 

rekreační využití 

Golf Park 

Darkov 
Rekreační 

180 mil. 

Kč 
13 let 51 ha 

Sportovní, 

rekreační využití 

Kateřiny Vodohospodářská 
11,2 mil. 

Kč 
6 let 10,3 ha 

Chovné rybníky, 

veřejná zeleň 

Lazy Lesnická 
344 mil. 

Kč 
12 let 38 ha 

Les pro 

ochranné účely 

Nový svět Zemědělská 57 mil. Kč 9 let 31,5 ha 

Zemědělská 

půda, les, 

rekreační využití 

Oprechtický 

les 
Lesnická 25 mil. Kč 11 let 13,3 ha 

Les, rekreační 

využití 

 

při pohledu na tabulku je jasně patrné, že už samotný název typu rekultivace je 

pevně spjat s následným využitím lokality.  Při výběru správného typu rekultivace je tedy 

nutno znát současné podmínky a možnosti dané lokality. 
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3.6 Současný stav rekultivací 

Od poloviny 90. let 20. století se až do současnosti realizovalo velké množství 

rekultivačních projektů. V roce 2013 probíhaly rekultivační práce na rozloze 746 hektarů. 

Z pohledu lokalizace rekultivací je na prvním místě karvinská část Ostravsko-karvinského 

revíru, kde je stále hornická činnost provozována a krajina je i nadále devastována. 

v ostravské části se krajina hornickou činnosti již nepoškozuje, pokud pomineme Důl 

Staříč. Rekultivační činnost zde není tak intenzivní, jako na Karvinsku. 

V roce 2013 bylo v realizaci 48 rekultivačních akcí. 18 akcí bylo ve fázi technické 

rekultivace a 30 akcí v pokročilejší, biologické fázi. Z následujícího grafu a tabulky 

vyplývá, které typy rekultivací jsou v současnosti využívány v Ostravsko-karvinském 

revíru a kolik hektarů půdy bylo daným typem rekultivace revitalizováno do roku 2010.  

 

 

Tabulka 6 Rozsah jednotlivých typů rekultivací do roku 2010 v hektarech[7] 

Typ rekultivace Ukončené [Ha] Rozpracované[Ha] 
celkem do roku 2010 

[Ha] 

Zemědělské 4 432 1 083 5 515 

Lesnické 7 773 5 023 12 796 

Vodohospodářské 402 1 237 1 639 

Ostatní (rekreační 

aj.) 
2 700 2 047 4 747 

Celkem 15 309 9 391 24 700 

0,00

2 000,00

4 000,00

6 000,00

8 000,00

10 000,00

12 000,00

14 000,00

H
a 

Typ rekultivace 

Zastoupení jednotlivých typů rekultivací v 
OKR 

ukončené
rozpracované
celkem do roku 2010

Graf 1 Zastoupení jednotlivých typů rekultivací v OKR v roce 2010 [vlastní zpracování] 
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4 Ekonomické posouzení rekultivací 

Tato kapitola se zabývá ekonomickým posouzením rekultivací. Financování 

rekultivací se řídí platnými zákony a předpisy. Z ekonomického pohledu jsou rekultivace 

pro těžební podnik poměrně významnou nákladovou položkou.  

4.1 Financování rekultivací 

Těžební organizace má povinnost tvořit finanční rezervy na asanačně rekultivační 

stavby a důlní škody. Zda bude tuto rezervu vytvářet v pevně stanovených ročních 

částkách až do plánované výše, nebo v závislosti na výši těžby metodou měrných nákladů 

na jednotku těžby v rozsahu těžby uvažované v platném POPD je na organizaci. Tato 

povinnost je upravována v zákoně č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 

(horní zákon).  Podrobněji je tato povinnost upravena v deváté části tohoto zákona, § 36 – 

Důlní škody. Za důlní škody se považují škody způsobené na hmotném majetku 

vyhledáváním a průzkumem ložisek, pokud se provádí důlními díly, dobýváním 

výhradních ložisek, zřizováním, zajišťováním a likvidací důlních děl a lomů, včetně jejich 

zařízení, odvalovým, výsypkovým a kalovým hospodářstvím organizací, úpravou 

zušlechťováním nerostů, prováděnými v souvislosti s jejich dobýváním, jakož i škody 

způsobené zvláštními zásahy do zemské kůry. [12], [15] 

Za důlní škodu odpovídá organizace, jejíž činností byla škoda způsobena 

s výjimkou případů uvedených v § 37 odst. 7. Odpovědnosti za důlní škodu se organizace 

zprostí, jen prokáže-li, že škoda byla způsobena okolností, jež nemá původ v činnosti 

uvedené v odstavci 1. [12] 

Těžební organizace odvádí v souladu s § 23a odst. 2 na účet příslušného báňského 

úřadu finanční prostředky na úhradu odvodů z vydobytých vyhrazených nerostů. Z těchto 

peněz pak báňský úřad převede příslušnou část prostředků na účet měst a obcí, jejichž 

území se nachází v dobývacím prostoru. Původně byla tato část stanovena na 50% 

z celkově odvedené částky, dnes je to 75%. Pokud je dobývací prostor rozprostřen na 

území více obcí, rozdělí obvodní báňský úřad příjem dle poměru částí dobývacího prostoru 

na území jednotlivých obcí. Tuto problematiku blíže upravuje vyhláška ČBÚ č. 56/1982 

Sb., kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů. [12] 
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Zbylých 25% putuje do státního rozpočtu. Ze státního rozpočtu jsou tyto peníze 

uvolňovány v závislosti na příslušném usnesení Vlády České republiky na základě 

požadavku těžební organizace na vybrané asanačně rekultivační akce neboli ekologické 

dotace. [12] 

Výše úhrady je upravena v sedmé části horního zákona, § 32a.  Výše úhrady 

z dobývacího prostoru se pohybuje v rozmezí 100 Kč až 1000 Kč na hektar v závislosti na 

stupni ochrany životního prostředí dotčeného území, charakteru činnosti prováděné 

v dobývacím prostoru a dopadu na životní prostředí. Přesnou částku stanoví vláda svým 

nařízením.  

Výpočet měrné finanční rezervy k 31.12.2012 

Výpočet je dán vzorcem: 

Rt=Qt * S 

Výpočet měrné finanční rezervy se odvodí s předchozího vzorce: 

S= Rt / Qt 

S – Měrná finanční rezerva sanace a rekultivace [Kč / m
3
]; [Kč / t], 

Rt – Rezerva tvořená na vrub nákladů na těžbu v roce t [Kč], 

Qt – Objem těžby v roce t, [m
3
; t], 

 

4.2 Ekonomické zhodnocení rekultivací 

Pokud se zamyslíme nad samotnou myšlenkou rekultivací, pak dojdeme k závěru, 

že tato činnost prakticky nemá ekonomický užitek. Pro těžební organizaci znamená 

rekultivace krajiny tvorbu zákonných finančních rezerv, zjednodušeně řečeno tvorbu 

dalších nákladových položek. 
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Rekultivační proces je poměrně nákladná činnost, jak je názorně vidět z tabulky č. 

5 porovnávající vybrané rekultivační projekty. Financování těchto projektů v OKR 

zajišťuje několik zdrojů: 

 OKD, a.s. 

 Státní ekologické dotace 

 Prostředky MF ČR 

 Dotace aj. 

Návratnost prostředků do rekultivací je prakticky nulová. Pouze v případech, kdy 

rekultivované území patří těžební organizaci a je schopno generovat zisk můžeme mluvit o 

ziskovosti rekultivačního projektu. Může se například jednat o: 

 Lesnické rekultivace za účelem produkce dřevin a jejich následný prodej 

 Vodohospodářské rekultivace pro chov ryb 

 Rekreační areály se zpoplatněnými službami 

 Zemědělské rekultivace za účelem pěstování a prodeje plodin aj. 

Z celkových nákladů vynaložených na zahlazení následků hornické činnosti připadá 

v rámci OKD a.s, cca 30% právě na rekultivační proces. [15] 
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5 Závěr 

Ostravsko-karvinský revír patří z hlediska znečištění z průmyslové výroby 

k jednomu z nejvíce zasažených míst v České republice. Významnou měrou k tomu 

přispívá právě hornická činnost, která je v tomto regionu zakořeněna již po několik staletí. 

Cílem práce bylo zjistit, jakým způsobem probíhá v Ostravsko-karvinském revíru 

rekultivace míst zasažených hlubinnou těžbou černého uhlí. Samotná příroda se v určitých 

případech dokáže s následky této činnosti vyrovnat, ale z časového hlediska se jedná o 

velice náročný proces. Navíc naše planeta není bezrozměrná a je zapotřebí ji chránit a 

hospodárně využívat její přírodní zdroje. Rekultivace v OKR mají za primární cíl navracet 

lokalitu zasaženou průmyslovou činností zpět do koloběhu života. 

V praktické části bylo zjištěno, že jediným subjektem provádějícím hornickou 

činnost v OKR je společnost OKD a.s., zároveň byly představeny i dva subjekty zajišťující 

samotnou rekultivaci území.  Při porovnání jednotlivých typů rekultivací jsem došel ke 

zjištění, že každá lokalita vyžaduje specifický přístup k asanačně-rekultivačním pracím, a 

proto je každý rekultivační projekt svým způsobem jedinečný. Každá rekultivační stavba je 

po dokončení svým vzhledem a jinými vlastnostmi unikát. 

Následné porovnávání těchto projektů je tedy poměrně složité a z praktického 

hlediska ne zcela potřebné. Rekultivace však můžeme porovnávat na základě jejich 

nákladovosti, rozlohy, použitých materiálů, způsobu zamýšleného dalšího využití, použití 

různých rostlinných a živočišných druhů a dalších parametrů, které jsou pro všechny typy 

rekultivací klíčové. 

Přínos této práce vidím hlavně ve zjištění, že každá rekultivace je svým způsobem 

unikátním projektem s individuálními nároky na realizaci. Názory veřejnosti na 

rekultivačně asanační práce jsou v drtivé většině pozitivní. Lidé neznající tuto 

problematiku však mohou namítat, že těžební podniky si dělají, co chtějí a následná 

obnova lokalit zasažených hornickou činností je již v režii státu, což by pro stát znamenalo 

další nákladové položky a nespokojenost obyvatelstva. Právě proto vidím další přínos této 

práce ve zjištění, že těžební podniky mají povinnost vytvářet finanční rezervy na obnovu 

krajiny a financovat rekultivační projekty.  
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Dle mého názoru by rozšíření této práce vedlo k větší popularizaci rekultivací a tím 

pádem i větší podpoře ze strany veřejnosti. V současnosti je široká veřejnost vůči 

rekultivacím neutrální, ale projekty popsané v této práci a mnohé další ukazují, že z území 

zasaženého průmyslovou těžbou se za pomocí vhodných nástrojů a technik mohou stát 

lokality právě pro využití širokou veřejností.  

Tato práce může člověku, který se doposud nezajímal o rekultivace, objasnit 

základní principy v oblasti provádění této systematické činnosti a ukázat mu další nesporná 

pozitiva této problematiky. Těžební podniky ocení přínos této práce především ve větší 

informovanosti veřejnosti o činnosti, kterou provádí a jakým způsobem se vypořádávají 

s následky svých aktivit. Právě tato informovanost může vést k vzájemnému pochopení a 

případné následné spolupráci. 

Při psaní této práce jsem si uvědomil, jakým negativním způsobem hornictví 

ovlivňuje tento kraj. Na druhou stranu je zapotřebí si uvědomit, že bez hornické činnosti 

bude tento kraj z ekonomického hlediska velice oslaben. Doly v Ostravě jsou již minulostí 

a zbylé šachty těžce odolávají přívalu konkurenčního uhlí z Polska, Číny a jiných 

destinací.  

Psaní této diplomové práce mi přineslo mnoho nových poznatků a do budoucna 

bych se chtěl i nadále zabývat touto problematikou. Ochrana životního prostředí a osvěta 

široké veřejnosti v oblasti environmentálních problémů může mít za následek lepší život na 

této planetě. 
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