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ABSTRAKT 

V předložené bakalářské práci je zpracován přehled provedených rekultivací na česko-

polském pohraničí a jejich srovnání. První část práce je zaměřená na popis přírodních 

podmínek dané oblasti. Následně jsou zpracovány a vysvětleny druhy rekultivací a jejich 

způsoby realizace. Je zde začleněn přehled dosavadních proběhlých rekultivací na 

zájmovém území. Druhá část práce se již zabývá samotnou analýzou realizovaných 

rekultivací. V závěru jsou porovnány a vyhodnoceny výsledky.  

 

Klíčová slova: hornická krajina, rekultivace, analýza rekultivací, česko-polské pohraničí, 

odvaly a poklesové kotliny 

 

 

ABSTRACT 

In the presented thesis here is prepared an overview of completed restorations on the 

Czech-Polish border and their comparison. The first part of thesis focuses on describing the 

natural conditions of the area. Subsequently here are composed and explained kinds of 

restorations and ways of their realization. Here is incorporated overview of currently 

finished restorations in the area of interest. The second part deals with the analysis of 

restoration. In conclusion, the results are compared and evaluated. 

 

Keywords: mining landscape, restoration, analysis of restoration, Czech-Polish border 

region, heaps and subsidence trough 
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ÚVOD 

Když se dívám nebo procházím krajinou kladu si otázku, co je víc? Co je víc než 

příroda okolo nás? Je to prostředí, kam utíkáme když se nám dějí všelijaké neduhy a 

v životě se nám nedaří. Do přírody chodíme za odpočinkem, relaxací, zábavou a poznáním. 

Příroda se o nás stará, hýčká nás jako své vlastní. Proč my bychom se tedy ke krajině 

neměli chovat stejně a její péči jí navracet daleko větší měrou. V tomto ohledu lidská 

chamtivost nezná mezí a přírodu slepě vykořisťujeme.  

V dnešní době je již, ale kladen větší důraz na rekonvalescenci krajiny a pokus 

navrátit postiženou krajinu do původního stavu, resp. vrátit krajině její funkční využití. 

Stále se jen jedná o hrstku lidí, která se stará o následky. Musíme umět brát, ale i dávat. Z 

toho důvodu jsem si vybrala k mému zpracování bakalářské práce téma rekultivace.  

Cílem práce bylo zmapování, porovnání a zhodnocení realizovaných rekultivací na 

česko-polském pohraničí. 

Teoretická část obsahuje dvě základní části. První část popisuje přírodní podmínky 

zájmových lokalit. Druhá část je věnovaná metodám a fázím rekultivací. 

Praktická část práce se zabývá postupem práce, kterým jsem postupovala. 

Vyhodnocením sesbíraných dat. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Popis zájmového území 

Zájmové území se nachází v blízkosti hranic s Polskem v jižní části Karvinska, 

v městské části Karviná-Darkov (dále jen Darkov) a Karviná-Louky (Louky) (viz Obrázek 

1). V historii toto území připadalo Slezsko-těšínskému knížectví. 

Mé zájmové území se dle administrativního členění nachází v Moravskosleszkém kraji, 

okres Karviná. Do roku 1948 byl Darkov samostatnou obcí, která později s dalšími 

přilehlými obcemi byla sjednocena do jednoho celku a pojmenována Karviná. Louky nad 

Olší také byly samostatnou obcí až do roku 1975. Tyto bývalé obce jsou dnes nejjižnější 

městské části statutárního města Karviná. Karviná je obec s rozšířenou působností a 

zároveň obec s pověřeným obecním úřadem o rozloze 57,52 km2. 

Karviná-Louky se rozléhají na ploše 991,7 ha katastrální území: 687308 – Louky nad 

Olší. Karviná-Darkov leží na ploše 541,8 ha, katastrálním území: 66014 – Darkov. Hranice 

se zájmovým územím tvoří na východní straně hranice s Polskem, na severní straně 

s městkou částí Karviná-Ráj a Karviná-Fryštát, na západě s městkou částí Karviná-Doly a 

obcemi Stonava a Albrechtice, na jihu s obcí Chotěbuz.  

Počet obyvatel v Loukách je 415 a v Darkově 283 obyvatel. V 50. až 70. letech 

minulého století dosahovaly počty obyvatel nejvyšších počtů. V loukách to bylo okolo 

2 000 a v Darkově 3 000. Po vybudování těžebních komplexů Důl Darkov a důl ČSM 

v druhé polovině 20. století začal počet obyvatel klesat. Lidé museli své domovy opustit 

z důvodu doléhajících důsledků těžby: poklesy území, zvýšená hladina podzemní vody, 

důlní otřesy. 

Nadmořská výška se pohybuje okolo 250 m n. m. (Pavlicová, 2008).  
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Obrázek 1: Mapa území Karviná-Louky, měřítko 1: 1 000 (google.cz) 

 

V blízkosti území se nacházejí dva těžební závody a to Důl Darkov a důl ČSM. 

Dnes se již tyto dva závody označují jako důlní závod 1 a důlní závod 2. 

Technologie ražení na Dole Darkov probíhá v následujícím sledu. Pro přípravu 

ražení se používají razicí kombajny. Ražba překopů a ražba s přibírkou průvodních horních 

se provádí pomocí vrtného vozu ve spojení s nakladači. Samotná těžba se provádí za 

porobů vybavených mechanizovanou posuvnou výztuží a dobývacími kombajny. 

Historie Dolu Darkov sahá až do poloviny 19. století. V té době spadalo četné 

množství jam pod jeden komplex, který se nazýval Velkodůl 1. máj. Tento velkodůl byl 2. 

května 1991 přejmenován na Důl Darkov. Začátkem roku 1993 byly spojeny závody 

Darkov a Mír v souvislosti s dokopávání uhlí v dole 9. květen. V roce 2012 došlo ke 

sloučení závodu 2. a 3. a vytvoření jednoho dolu Darkov. K roku 2013 dostává 

pojmenování Závod Důl Darkov (viz Obrázek 2). K dnešnímu období pod Závod Důl 

Darkov spadají lokality ČSA, Lazy, Darkov a 9. květen (okd.cz).  
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Obrázek 2: Důl Darkov (Voláková 2015) 

Způsob dobývání na dole ČSM se odvíjí od geologických podmínek a velikostí 

dobývaných mocností. Využívá se zde velká mechanizace. Zdejší dobývací metodou je 

směrné stěnování na řízený zával s využitím dobývacích kombajnů a posuvné 

mechanizované výztuže. Přípravné chodby jsou raženy převážně razicími kombajny, 

v menší míře jsou využívány trhací práce a škrabákové nakladače, případně razicí 

komplexy. 

Historie dolu ČSM (viz Obrázek 3) se datuje až po druhé světové válce. V 50. 

letech proběhly okolo Stonavy průzkumné vrty, které potvrdili přítomnost karbonského 

souvrství. Díky těmto souvislostem vznikly dva závody a to ČSM-jih a ČSM-sever. 

V důsledku složitého hydrogeologického a plynového poměru mohla být těžba započata až 
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koncem roku 1968. Rozsáhlá investiční výstavba pokračovala i v 90. letech, a především 

po roce 2000. Díky této události se životnost protáhla od původních předpokladů (okd.cz). 

 

 

Obrázek 3: Důl ČSM (Voláková 2014) 

 

Zájmové území na polské straně se nachází nedaleko českých hranic (viz Obrázek 

4). V blízkosti území se rozprostírá město Jastrzębie-Zdrój. Vzdálenost od Varšavy je něco 

okolo 370 km a od Katovic 60 km. Jedná se poměrně o mladé město. K roku 2013 oslavilo 

50. leté výročí.  

V historii bylo toto město slavné díky svému lázeňství. Po vypuknutí druhé světové 

války ale lázeňství upadá. V roce 1951 proběhl první geologický průzkum podloží, který 

prokázal značně bohatá uhelná ložiska. 

Jastrzębie-Zdrój se rozprostírá na 88,62 km2. Počet obyvatel se pohybuje okolo 

100 000. Zájmové území odděluje z východní části dálnice D1. Ze severu město Żory a 

z jihu hranice České republiky a obec Petrovice u Karviné. 

Nadmořská výška je 259 m n. m. (jastrzebie.pl). 
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Obrázek 4: Mapa území Jastrzębie-Zdrój, měřítko 1: 1 000 (google.cz) 

 

Nedaleko zájmového území se nachází těžební společnost JAS-MOS (viz Obrázek 

5). Na konci roku 1962 byl otevřený důl Jastrzębie. V roce 1994 byl důl Jastrzębie spojen 

společně s dolem Moszczenica a vznikla společnost s názvem JAS-MOS (viz Obrázek 6). 

Jedná se o jeden z nejstarších dolů na území, který poskytuje práci širokému okolí. Těží se 

zde jedno z nejkvalitnějších uhlí, které se vyznačuje vysokou čistotou a dobrými 

vlastnostmi při výrobě koksu. V posledním desetiletí zde došlo k neštěstí, při kterém 

zahynulo 10 horníků z důvodu výbuchu uhelného prachu. Zdejší průměrná denní produkce 

vyrubaného uhlí se pohybuje okolo 7 400 tun. (wiadomosci.onet.pl, zzrgjasmos.pl). 
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Obrázek 5: Důl JAS-MOS-vstupní brána (Voláková 2014) 
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Obrázek 6: Důl JAS-MOS (Voláková 2014) 

 

1.2 Popis přírodních podmínek zájmového území 

1.2.1 Geologie území 

Zájmové území se rozprostírá ve vnější části Západních Karpat jinak označovaném 

Flyšovém pásmu. Flyšové pásmo je charakteristické tektonicky definovatelnými 

jednotkami, které mají příkrovovou stavbu, je vyznačeno flyšovou delimentací 

mezozoického a terciérního stáří (Chlupáč, 2002). 

Ve flyšovém pásmu severní Moravy se nejčastěji vyskytuje jura, křída a z větší části 

celá spodní část třetihor (palogénu). Při průběhu sedimentace flyšového pásma došlo na 
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rytmické střídání hrubší (pískovcové) a jemnější (břidlicové) vrstvy. Vyskytují se zde tzv. 

hieroglyfy, což jsou nerovnosti na vrstevních plochách. Mnohdy se zde vyskytuje také 

flyšoidní vývoj vrstev, tj. vrstvy s menší pravidelnou rytmičností sedimentace a 

s přítomností vrstev, které jsou rozmanitější petrografické povahy (písčité vápence, 

vápence, křemité rohovce apod.) (Řehor, 1998).  

Nivní sedimenty – jedná se o prachovité a jemně písčité sedimenty obohacené 

organickým uhlíkem a karbonátem uložené v nivách řek. Většinou překrývají uloženiny 

řečiště a vyvíjí se zejména v dolním toku řek. Často se vyskytují ve fosilních říčních 

kontinentálních sedimentech (Svoboda, 1983).  

Typy geologického podloží na českém území (viz Obrázek 7), na polském území 

(viz Obrázek 8): 

 
Obrázek 7: Mapa geologické podloží Karviná-Louky (geologicke-mapy.cz) 



Tereza Voláková: Analýza efektivního využití posthornických území v Horním Slezsku 

2015  10 

 
 

 
Obrázek 8: Mapa geologického podloží Jastrzębie-Zdrój (web3.pgi.gov.pl) 

     lužní štěrky, naplaveniny 

 písky a sádrové štěrky 
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1.2.2 Geomorfologie území 

Zájmové území u Karviné se nachází v geomorfologickém okrsku Ostravská niva. 

Základní geomorfologické členění ČR (viz Obrázek 9) (moravske-karpaty.php5.cz). 

Systém: ALPSKO-HIMÁLAJSKÝ 

  Subsystém: KARPATY 

   Provincie: ZÁPADNÍ KARPATY 

    Soustava: Vněkarpatské sníženiny 

     Podsoustava: Severní vněkarpatské sníženiny 

      Celek: Ostravská pánev 

       Podcelek: Ostravská plošina 

        Okrsek: Ostravská niva  

(treking.cz) 

Ostravská niva je složena souvrstvím říčních sedimentů tvořené především 

písčitohlinitou vrstvou z holocénu a štěrkopísků z pleistocenního období (Demek, 1987). 
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Obrázek 9: Základní geomorfologické členění České republiky (skarpety.slask.pl) 

 

Polská část území podle geomorfologického členění zapadá do celku Slezské 

Podhůří. Základní geomorfologické členění polského Slezska (viz. Obrázek 10): 

Systém: ALPSKO – HIMÁLAJSKÝ 

  Subsystém: KARPATY 

   Provincie: D. Západní karpaty 

    Soustava: DII. Vněkarpatská sníženina 

     Podsoustava:  DII. a Západní beskydské předhůří 

      Celek: a1. Slezské podhůří  

(geosilesia.us.edu.pl) 
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Obrázek 10: Mapa geomorfologického členění polského Slezska (geosilesia.us.edu.pl) 

 

1.2.3 Půdní poměry území 

V zájmovém území u Karviné se nacházejí 4 druhy půd: fluvizem modální, 

kambizem oglejená psefitická, fluvizem oglejená a největším podílem na území je 

zastoupená atropozem (viz Obrázek 11), (mapy.geology.cz, půdní mapa ČR 1:50 000, list 

15-44, 2012).  
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Obrázek 11: Mapa půdních poměrů Karviná-Louky (mapy.geology.cz) 

 

V polské oblasti jsou zastoupeny 4 druhy půd a to půdy hnědé a vyluhované hnědé, 

pseudopodzolové a podzolové (jastrzebie.pl).  

1.2.4 Hydrologické poměry území 

Česká zájmová oblast spadá pod povodí Odry. Územím protéká řeka Olše, která 

pramení na území Polské republiky v obci Kameszina a lemuje státní hranice. Na české 

území se dostává v blízkosti obce Bukovec. Olše dále teče severozápadním směrem, kde se 

v blízkosti Bohumína vlévá do Odry. Hydrologické pořadí Olše je 2-03-03-001 (pod.cz, 

základní vodohospodářská mapa 1:50 000, 1999). 

Polské vodní toky spadají do povodí Visly. Jedná se o vodní toky Jastrzebianka, 

Ruptawka, Gmyrdek, Pszczynka, Pajakowka, Bzianka, Debinka a Cisowka. Pszcynka se 

dále vlévá do Visly, která poté vtéká do řeky Odry. Vodní plochy jsou zde vytvořeny 

především vlivem hlubinné těžby. Nachází se zde poklesové kotliny, průmyslové nádrže 

(jastrzebie.pl). 
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1.2.5 Klimatické podmínky území 

Oblast na české straně se nachází v teplém a srážkami bohatém území. Podle Quitta 

území náleží klimatické oblasti mírně teplé MT10 (viz Obrázek 12). Léto je zde dlouhé, 

teplé a mírně suché. Jaro a podzim jsou popisovány jako krátké a mírně teplé. Charakter 

zimy je krátký, mírně chladný a suchý, s krátkým trváním sněhové pokrývky (Pivec, 

1971). 

Tabulka 1: Klimatické charakteristiky MT10 (podle: E. Quitta, 1971) 

MT10 

Počet letních dnů 40-50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 140-160 

Počet mrazových dnů 110-130 

Počet ledových dnů 30-40 

Průměrná teplota v lednu v °C -2 až -3 

Průměrná teplota v červenci v °C 17-18 

Průměrná teplota v dubnu v °C 7-8 

Průměrná teplota v říjnu v °C 7-8 

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více 100-120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 400-450 

Srážkový úhrn v zimním období 200-250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50-60 

Počet zamračených dnů 120-150 

Počet jasných dnů 40-50 

 

Letní den  den, kdy teplota dosáhne nebo překročí 25° C 

Mrazivý den  den, kdy teplota klesne pod bod mrazu, pod 0° C 

Ledový den  den, kdy teplota nevystoupí nad bod mrazu a je celý den pod 0° C 

Vegetační období počet dnů, kdy průměrná denní teplota neklesne pod 10° C 

Zimní období  počet dnů, kdy průměrná denní teplota je pod bodem mrazu 

 (Pivec, 2002)  



Tereza Voláková: Analýza efektivního využití posthornických území v Horním Slezsku 

2015  16 

 

Obrázek 12: Mapa klimatických poměrů (janpivec.wz.cz/pivec/002.htm) 

 

Klima na polské straně je charakteristické značnou proměnlivostí. Převládají zde 

větry vanoucí z jihozápadu. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje okolo 8,2 ° C. 

Nejvyšší teploty jsou v červenci a to 17,4 °C a nejnižší v lednu okolo -1,9 ° C. Průměrný 

úhrn srážek je 767 mm a nejdeštivějším měsícem je červenec (jastrzebie.pl). 

1.2.6 Fytogeografické členění území 

Zájmové území se podle fytogeografického (botanického) členění dělí do 3 

fytogeografických oblastí, které se dále děli do 99 rozdílných okrsků. Zájmové území je 

součástí oblasti mezofytikum, obvodu Karpatské mezofytikum, okrsku 84 (viz Obrázek 13) 

Podbeskydská pahorkatina – a. Beskydské podhůří. 

Mezofytikum - charakteristické opadavými listnatými lesy. V nižších oblastech se 

vyskytují zbytky klimaxových porostů habrových doubrav, borové doubravy, jedlové 

doubravy až jedliny. Naopak ve vyšších polohách lze nalézt květnaté či acidofilní bučiny 
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submontánního stupně. Oblasti, které byly odlesněny, slouží k pěstování brambor nebo 

řepy (Hejný, Slavík, 1997). 

 

 

Obrázek 13: Mapa fytogeografického členění České republiky (www.is.muni.cz) 

1.2.7 Zoogeografická charakteristika území 

Fauna území je začleněna do palearktického zoogeografického členění a patří k její 

eurosibiřské podoblasti. Podoblasti se dále dají dělit na 4 provincie a to: provincii tundry, 

tajgy, listnatých lesů a stepí. Provincie listnatých lesů, kam spadá zájmové území, se dělí 

na menší celky tzv. distrikty. Zájmové území tedy patří do provincie listnatých lesů a do 

distriktu podkarpatského, tento distrikt je charakterizován druhy, jako jsou: čolek 

karpatský (Triturus montandoni), modranka karpatská (Bielzia coerulans) a plch lesní 

(Dryomys nitedula). Vodní ekosystém v území patří do úmoří Baltského moře (Opatrný, 

2001). 

 

 

http://www.is.muni.cz/
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1.3 Báňský průmysl a jeho vliv na krajinu 

Báňský průmysl jinak označován také jako těžební průmysl spočívá v dobývání nerostných 

surovin z pozemské přírody. Zařadit zde můžeme rudy, kameny, uhlí, kaolin, rašelinu a 

jiné suroviny. 

Jedná se o odvětví průmyslu, které se zabývá především těžbou (dobýváním) 

přírodních zdrojů z povrchu planety Země. Toto odvětví průmyslu se tedy zabývá 

čerpáním zdroje pocházejícího z prostředí neživé pozemské přírody. Objekty, kde těžba 

(dobývání) probíhá, nazýváme lomy, doly, ropné vrty apod. Jsou známy i zvláštní případy 

těžby, například těžba kuchyňské soli odpařováním mořské soli. Hlavním úkolem 

těžebního průmyslu je dobývání surovin a v některých případech na prvotní úpravu jako 

například drcení kameniva či čištění. Někdy se ale provádí chemicko-fyzikální procesy, 

které mohou zvyšovat obsah požadované látky. Nejčastěji je těžební činnost spojena 

s povrchovými či podpovrchovými těžebními tělesy, kde je přírodní zdroj získáván. 

Těžební centra jsou spojena s výskytem zdrojů, která jednotlivá centra získávají. Centra 

musí být napojena na dopravní infrastrukturu, aby se dala získávaná komodita odesílat do 

zpracovatelských závodů či k dalšímu použití (Patková, 2009).  

1.3.1 Těžba uhlí 

V Evropě v posledních letech těžba uhlí stagnuje, od roku 1988 však poklesla o 

téměř polovinu na 1 184 milionů tun za rok 2004. Na světové produkci podíl evropské 

těžby je daleko nižší než kdysi. Před 20 lety Evropa vytěžila polovinu světové produkce 

uhlí, v roce 2004 to byla již pětina. 

Největším evropským producentem uhlí je dlouhodobě Rusko s 280 miliony tun za 

rok. Na druhé příčce v produkci uhlí je Německo s 207 miliony. Za nimi jsou Polsko, 

Ukrajina, Řecko a Česká republika s 62 miliony tun uhlí a 1% podílem na světové těžbě. 

Světovou velmocí v těžbě uhlí je Čína s produkcí 2 000 milionů tun za rok. Spojené státy 

americké se na světové produkci podílí poloviční mírou než Čína. Pro budoucnost 

uhelného průmyslu a způsob výroby elektřiny jsou však zásadní zásoby, které jednotlivé 

státy mají. Největší prokázané zásoby má Rusko se 157 010 miliony tun, což je 17% podíl 

na světě. Okolo pětiny objemu koresponduje Ukrajina. Následuje Polsko s 14 000 miliony. 

Německu, které drží druhou příčku v produkci uhlí, zbývá 7 000 milionů tun. Na páté 
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příčce se nachází Česká republika se svými 5 a půl milionu tun. Veškeré uhlí však není 

přístupné. 

Dle Ministerstva průmyslu a obchodu má Česká republika v zásobách více než 

2 000 miliony tun hnědého uhlí. Z důvodu ekologických limitů na těžbu uhlí však nejsou 

veškeré zdroje dosažitelné. Dosažitelnost zásob je zásadní pro těžební společnosti. 

Například společnost ČEZ, která plánuje výstavbu či obnovu uhelných elektráren. Ohledně 

hnědého uhlí je v rámci limitů podle MPO asi okolo 1 200 milionů tun, které by při 

průměrné roční spotřebě 40 milionů vydržely na zhruba 30 let. Největší těžební společnost 

na českém trhu Severočeské doly, která se na celkových zásobách podílí zhruba jednou 

třetinou, má tři čtvrtiny uhlí, téměř 600 milionů tun, v limitech. Za limity na dolech Bilina, 

za kterými není žádný sídelní útvar ani liniová stavba, je dalších 120 milionů tun. Na této 

lokalitě se předpokládá úplnému vytěžení dobývaného materiálu. Za limity na Dolech 

Nástup v Tušimicích je dalších 112 milionů tun. Tady k překročení limitu zřejmě nedojde. 

Zdejší dobývané uhlí má nízkou kvalitu a nachází se tu obec, která by se musela 

zdemolovat společně s rychlostní silnicí R7 a železniční tratí. Výše zmíněné doly (Důl 

Bilina, Důl Nástup) mají uzavřené smlouvy se společností ČEZ do roku 2052 a 2038. 

Téměř polovina tuzemských zásob hnědého uhlí leží na území, kde těží Mostecká uhelná 

společnost. Větší část uhlí ale leží v nepřístupné oblasti. V dole ČSA je takto uloženo 

přibližně 255 milionu tun, které by dolu prodloužily životnost o dalších 40 let. V opačném 

případě by dobývání skončilo v roce 2017. Pokud by došlo k uzavřené dolu ČSA, ztratil by 

region téměř 7 000 pracovních míst. Pokračovala-li by těžba, přibude dalších 1 700 

pracovních míst v regionu a mimo region 700 pracovních míst. Celkově v uhelném 

průmyslu v České republice se pohybuje okolo 33 500 lidí, v posledních letech 

zaměstnanost klesla zhruba o 1 000 osob ročně (Patková, 2009). 

 

Mezi negativný vlivy na krajiny způsobené hlubinnou těžbou se řadí: 

 odvaly 

 poklesové kotliny 

 kalové nádrže (Štys, 1990) 
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1.3.2 Odvaly 

Odvaly (v OKR označovány jako haldy) vznikají při dobývání nerostných surovin 

hlubinnou těžbou. Těžba probíhá ve štolách nebo v těžebních jámách, které směřují dovnitř 

ložiska. Nepotřebná hmota vzniká již u samotného hloubení těžební jámy, při vzniku 

spojovacích chodeb a samozřejmě i u samotné dobývané suroviny. Vzniklá doprovodná 

hornina z okolních nerostů se označuje za tzv. hlušinu, kterou je potřeba od nerostu 

oddělit. Hlušina je ukládána na odvaly, které mohou mít různé tvary (viz Obrázek 14), 

(Smolík, Dirner, 2006).  

Kuželové odvaly – v terénu bývají dominantními útvary dosahujícími až 80 metrů 

s vysokým obsahem hlušiny. Takto obrovské odvaly díky velkému tlaku způsobují 

deformace okolního povrchu. 

Odvalové kupy – jsou tvarovány na některých centrálních odvalech. 

Tabulové odvaly – v OKR je lze nalézt v menších i větších rozměrech. Nejčastěji se 

tabulová plocha nachází v místech, kde je naplánovaná zemědělská rekultivace. 

Terasové odvaly – tento typ odvalů je značně podobný tabulovým odvalům. Jejich 

rozdílnost spočívá v nižší výšce a v umístění. Tyto typy odvalu se umísťují poblíž koryt 

řek, kde splňují proti povodní opatření.   

Svahové odvaly – svah odvalu se vyvíjel jen částečně, protože k nasypání odvalu 

docházelo postupně po terénním svahu, takže dnes jsou tyto odvaly do určité míry 

pokračováním v úrovni původního terénu. 

Hřbetové odvaly – jsou charakteristické úzkým a protáhlým hřbetem. Jejich výskyt je jen 

výjimečný. Tyto typy odvalu byly přetvarovány. 

Vyrovnávací odvaly – lze je naleznout v místech kde došlo k poklesům nebo k vyrovnání 

terénu, případně k navýšení. 

Ploché odvalové pokryvy – vertikálně nevýrazné, ale plošně značně rozsáhlé (Havrlant, 

1980).  
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Obrázek 14: Morfologické typy odvalů (Smolík, 2006) 

Velikost odvalů se pohybuje od akrů až po desítky hektarů. Nejčastěji se vyskytují 

v blízkosti povrchových staveb dolů (Mulková, Popelková. 2010). Při budování odvalu se 

většinou jako u všech lidských činností upřednostňovala ekonomická stránka před 

environmentální, tak byly haldy budovány co nejvyšší, aby zabíraly co nejméně místa a 

tím byly co nejmenší poplatky za pozemky. Tento způsob ukládání mohl vést k sesuvům. 

Dojde-li ale k vegetačnímu pokryvu, může odval vytvořit zajímavou dominantu krajiny, 

jako to je v případě ostravského odvalu EMA (viz Obrázek 15), (Zamarský, 2009). 

 
Obrázek 15: Pohled z odvalu Ema (Voláková 2013) 
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Odvaly je možno rozdělit na dva typy:  

 Termický aktivní 

 Termický neaktivní 

Termicky aktivní – horniny, které jsou uloženy na odvalech, jsou ovlivňovány 

zvětráváním a působí na ně slunečné záření, cože vede k zahoření spalitelných látek 

uložených společně s hlušinou (viz Obrázek 17). Mezi spalitelné látky řadíme zbytky uhlí, 

organické nečistoty a zbytky plynů, které se vytváří při zvětrávání hornin. Nejznámější 

termický aktivní odval se nachází na území Ostravy a jedná se o odval EMA (viz Obrázek 

16), (Tichánek, Štys, 2008). 

 
Obrázek 16: Odval Ema (Voláková 2015) 

 
Obrázek 17: Odval Ema - aktivní termický odval (Voláková 2015) 



Tereza Voláková: Analýza efektivního využití posthornických území v Horním Slezsku 

2015  23 

1.3.3 Poklesové kotliny 

Při vytěžení ložiska vznikají v podzemí volné prostory. V případě velmi tvrdých 

hornin nedochází k propadu, ale jedná se ojedinělé případy. Ve většině případů dochází 

k propadu nadložních hornin do prázdných prostorů. Tyto projevy hlubinné těžby jsou 

označovány jako poklesové kotliny (viz Obrázek 18, Obrázek 19). Mohou mít rozměry od 

několika centimetrů až po desítky metrů. Negativně ovlivňují především stavby, 

komunikace, inženýrské sítě apod. Dochází poté k rekonstrukci takto zasažených objektů 

nebo k jejich zbourání (Zamarský, 2009). 

Poklesové kotliny můžeme charakterizovat jako ploché sníženiny s nepravidelným 

členitým tvarem (Mulková, Popelková, 2010). Velikost poklesových kotlin závisí na 

několika faktorech a to: hloubce dobývání, mocnosti dobývané uhelné sloje a na 

vlastnostech nadloží (Santarius, 2010). 

Hladina podzemní vody je úzce spjata s poklesovými kotlinami. Podzemní voda 

může přímo či nepřímo působit na antropogenní i přírodní složky krajiny. Nedosáhne-li 

hladina podzemní vody výšky dna poklesové kotliny, nedochází k žádnému ovlivnění 

krajiny. Nastane-li opačný případ a hladina podzemní vody se dostane nad dno poklesu, 

dostavují se určitě změny. Již dosažením hladiny zhruba 1m začíná mít vliv na floru – 

vznik mokřadního ekosystému. Pří dalším zvyšování vodní hladiny mohou vznikat vodní 

plochy a antropogenní vlivy v krajině mizí. Negativně tento jev hodnotím v případě, kdy 

dochází k odumírání stálého smíšeného lesa s pestrou druhovou skladbou. V případě, že 

poklesová kotlina vznikne v místě zemědělské monokultury, bereme tuto změnu jako 

pozitivní (Zamarský, 2009). 

 

Obrázek 18: Darkovské moře (Voláková 2015) 
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Obrázek 19: Zalew Połomski (Voláková 2014) 

1.3.4 Kalové nádrže 

Jedna se o pravidelné, většinou geometricky tvarované vodní nádrže, které se 

nacházejí v blízkosti povrchových staveb dolů (Mulková, Popelková, 2010). 

Odkaliště jak jsou také označovaná, mají velký vliv na okolní krajinu. Zabírají 

rozsáhlé plochy a negativně ovlivňují následné využití krajiny. Je-li odkaliště velkého 

rozsahu a obsahuje velké množství vody, mohou zde vznikat vodní nebo mokřadní 

společenstva. Jsou-li však při úpravě surovin použitá chemická činidla tato společenstva 

vznikat nemohou. Chemické látky negativné působí na kvalitu vody, floru, faunu a okolní 

krajinu (Zamarský, 2009). 

Je známo několik druhů kalových nádrží: nádrže popílku, nádrže hlušiny, nádrže 

s uhelnými kaly a nádrže na dočišťování vod (Mulková, Popelková, 2010). 

1.4 Rekultivace 

V dnešní době řeší státy po celém světě problém obnovy krajiny způsobený těžbou 

nerostných surovin. Této problematice se čím dál tím více věnuje pozornost. Její koncepce 

je však v různých koutech světa odlišná. Vychází především ze sociálně ekonomických a 

přírodních podmínek, z povahy společenského řízení, technicko-ekonomické potence států, 

z hustoty obyvatel, způsobu užívání půdního fondu, přírodně ekologických faktorů 

(Augustyniak - Olpińska, 2001). 

Jedná se tedy o práce, které se snaží postiženou krajinu uvést co možná nejlépe do 

původního stavu (Bradshaw, Chadwick, 1980). Ošetření postprůmyslového území by mělo 
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předcházet vypracování pracovního postupu, který definuje cíle a směry transformace 

území (Cieślinski a kol., 1994). 

Požadavky na krajinu, která prošla rekultivací, jsou: 

 ekologická vyváženost – zabezpečení dostatečného místa pro zdravý vývoj 

ekologicky stabilních přírodních a přírodně blízkých typů 

 ekonomická efektivnost – správné využití rekultivovaných území 

 zdravotně-hygienická nezávadnost – vytvoření správného reliéfu, ochrana před 

emisním zatížením, použití správných substrátů atd. 

 estetická a rekreační hodnota – začlenění vodních ploch, výsadby skupin stromů a 

keřů, liniových a pásových biokoridorů, začleňovaní trvalých travních porostů 

(Stalmachová, 1996) 

1.4.1 Rozdíl mezi revitalizací a rekultivací 

Znovuzúrodnit krajinu, která byla negativně ovlivněna těžbou nerostných surovin, 

je možné obnovit dvěma způsoby a to:  

 přirozenou regenerací 

 biotechnickou rekultivací 

Charakter přirozené regenerace je v ponechání poškozených částí krajiny přirozené 

sukcesi. Tato ekologická sukcese vede k vytvoření harmonicky vyvážených a 

ekologických hodnotných biocenóz. Tento způsob obnovy vegetace a celých biocenóz je 

zdlouhavý (desítky až sta let) (Stalmachová, 1996). 

Naproti tomu biotechnická rekultivace spočívá ve využití technických a 

technologických postupů. Při použití této metody v obnovy krajiny je relativně rychlá 

možnost využití rekultivovaného území k pěstování hospodářsky významných plodin 

(Stalmachová, 1996). 

Ve spojení těchto dvou metod mluvíme o tzv. řízené sukcesi. Tento proces je 

založen na využití vyšších sukcesních stádií přirozeného sukcesního sledu na 

odpovídajícím ekotopu (Stalmachová, 1996). 
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1.5 Technologie rekultivací 

Pod pojmem rekultivace spadá jak náprava poškozené krajiny vyvolané 

průmyslovou činností, tak i další hospodářské využití daného území. Patří zde dva druhy 

opatření a to opatření technické a biologické, která vedou k nápravě negativných vlivů 

těžby (Stalmachová, 1996). 

Rekultivace jsou složené ze dvou etap, které jsou spolu úzce spjaty: 

 Rekultivace technická – zahrnuje terénní úpravy (vyrovnání, úprava povrchu), 

meliorační práce, vystavění komunikací a navezení ornice 

 Rekultivace biologická – obsahem této rekultivace je znovuzúrodňování 

devastovaných pozemků (Drlík, 1964). 

1.6  Etapy rekultivace krajiny 

Rekultivaci jako celek dělíme na určité etapy, které na sebe vzájemně navazují. Před 

samotným začátkem rekultivace musí být známo, jak dále bude obnovena krajiny 

využívaná. Podle zvoleného typu využití se zvolí vhodná metoda rekultivace.  

Štys (1981), Stalmachová (1996), Smolík (2006), také Kryl (2002) uvádějí stejné 

následující etapy rekultivací: 

1.6.1 Přípravná etapa zahlazení hornické činnosti 

Již při plánovaní báňské činnosti musí být známo, jak následně bude postižená 

krajina rekultivována a jak poté využita.   

1.6.2 Důlně-technická etapa rekultivace 

Tato etapa je preventivního charakteru. V průběhu důlně-technické etapy se 

zabýváme minimalizací devastačních vlivů na celém území dobývání. Největší důraz 

v průběhu této etapy se klade na umisťování odvalů v krajině a zvolení vhodného tvaru 

(Kryl, 2002). 
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Postup prováděné těžby by měl být zvolen, tak aby co nejméně negativně ovlivnil 

životní prostředí a dále s ohledem na vytvoření vhodných podmínek pro následnou 

rekultivaci.  

V průběhu prací v této etapě by měly být zahrnuty i práce spojené s odklizením 

orničních a podorničních zemin v místech, kde by mohlo dojít k poklesům nebo 

propadlinám v důsledku hlubinné těžby. 

Při provádění důlně - technické etapy by měly být vytvořeny odvaly, jejichž 

tvarování by bylo vhodně zvoleno již při sypání. Podle Štyse (1990) je vhodné ukládat 

vytěženou hlušinu na pozemky, na kterých vlivem poddolování došlo ke vzniku 

poklesových kotlin. Tímto procesem bude hlušina využita k žádoucímu tvarování terénu 

(Štys, 1990). 

1.6.3 Biotechnická etapa 

Přímo navazuje na předešlou etapu (důlně-technická etapa). Biotechnická etapa se 

především skládá z technických prací a biologických procesů. Technická fáze se zabývá 

terénními úpravami, návozem zúrodněných zemin, výstavbou komunikací na 

rekultivovaných plochách a dále hydromelioračními, hydrotechnickými a stabilitními 

úpravami (Kryl, 2002). Pod práce biologické povahy spadají lesnické práce, které jsou 

úzce spjaty s údržbou zelených ploch dále vytvořením zemědělských pozemků, 

sadovnicko-krajinářských ploch apod. (Stalmachová, 1996, Štys 1981). 

1.6.4 Postrekultivační etapa 

Období po ukončení rekultivačních prací. Plochy, které byly rekultivované, se 

předávají uživatelům a přechází do běžného ošetřování a obhospodařování (Kryl, 2002). 

1.7 Biotechnická rekultivace 

Biotechnická etapa je úzce spjata s předešlou etapou a to etapou důlně-technickou, 

přesněji na ukončení těžby a práce, které k nim bezprostředně patří. Kryl (2002) popisuje 

tuto etapu jako rekultivační práce v pravém slova smyslu. Odlišnost od důlně-technické 

fáze je jen v druhu financování. Samotná těžba nerostných surovin nebo výsypkové, 

odvalové hospodářství je financováno z provozních prostředků firmy, na druhé straně 
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rekultivace je finančně podporována z povinně vytvořené rezervy na zahlazení důlní 

činnosti. Využití těchto financí schvaluje Obvodní báňský úřad (Kryl, 2002). 

Již v předešlé kapitole bylo zmíněno rozdělení biotechnické etapy na dvě fáze – 

technickou, která zahrnuje terénní úpravy, navážky úrodných zemin, budování 

komunikací apod., a fázi biologickou, v které se uplatňují práce agrotechnického, 

lesopěstebního charakteru, luční hospodářství nebo práce sloužící k obnovení geologického 

či vodního prostředí (Kryl, 2002). 

Za jednu z nepodstatnějších částí biotechnického řešení se považuje problém žádoucího 

průběhu půdotvorného procesu. (Štys, 1981). Veškerý vegetační porost se podílí na 

půdotvorných procesech. Vytvoření kvalitní úrodné vrstvy bohaté na organické sloučeniny 

se pokaždé liší. Tato doba je závislá na biologické aktivitě organismů, zrnitosti, 

chemickém složení půdy, dostupnosti vody a tepla (Rostański, 2006). 

Po dokončení biotechnické etapy jsou zahlazeny následky báňské činnosti. Jde tedy o 

vytvoření vhodného prostředí pro hospodářské využití, jako jsou pole, louky, lesy apod., 

ale i ekologickou stabilitu krajiny (biocentra, biokoridory). Společně se mají také vytvářet 

předpoklady k rekreaci, sportu a jiným aktivitám člověka (Kryl, 2002). 

1.7.1 Technická fáze biotechnické etapy 

Úkolem technické fáze je vytvořit vyhovující podmínky pro oživení poškozené 

krajiny. Je zde nutná návaznost na základní parametry stanoviště, které vzniklo v důlně-

technické etapě. Druhým důležitým úkolem těchto prací je vybudování podmínek, které 

budou splňovat požadavky schváleného projektu, jenž musí mít vazbu na platný územní 

plán (Štys, 1981, Kryl, 2002). 

 

Činnosti technické fáze jsou:  

 terénní úpravy území 

 navážka úrodných a potenciálně úrodných zemin 

 základní půdní meliorace 

 hydromeliorace 

 výstavba komunikací (Štys, 1981) 
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Terénní úpravy 

Hlavním cílem terénních úprav jsou výsypky, odvaly a poklesy. Provádí se 

především za účelem vytvoření požadovaného tvaru terénu (Štyš, 1981). 

Při zakládání odvalů pomocí báňské technologie dochází k nestejnoměrnému 

zhutnění zakládaných hmot, které postupem času sedají nestejnoměrně, a to vede 

k dodatečným změnám mikroreliéfů. Z tohoto důvodu je nutné provádět následné terénní 

úpravy až po nějakém čase. Přesněji až odezní větší projevy dodatečného sesedání 

nasypaných zemin či hornin. Tento čas se odvíjí od geochemických vlastností 

zemin/hornin, dále na druhu použité technologie (použitý druh, postup technologie) (Kryl, 

2002).  

Velikost a intenzita terénních úprav je dána členitostí a inklinací upravovaného 

území. Je-li postup terénních úprav zvolen správně, slouží tyto úpravy také jako 

stabilizační a protierozní opatření (Štyš, 2002). 

Výsypky a odvaly již při svém vzniku získávají svůj základní tvar, ale i později lze 

přetvořit některé stanovištní veličiny: členitost, inklinaci,  pedogenetickou kvalitu, vodní 

řežim či některé prvky orografického klimatu (Štys, 2002). 

Mezi úpravy, které proběhly na stanovišti, nepatří pouze úpravy terénu, ale i úpravy 

svahů výsypek a odvalů, tvarování průlehů a poldrů, sloužících jako hydromeliorace 

výsypkových terénů (Kryl, 2002). 

Po provedení těchto prací je terén vhodný pro přístup mechanických strojů, je 

agrotechnicky obhospodařovatelný a měl by splňovat svahovou a protierozní stabilizaci 

(Štys, 1981). 

 

Navážka úrodných a potenciálně úrodných zemin 

Mezi úrodné zeminy, které se využívají k výsadbě zeleně, patří vrchní humozní 

profily, spraše a ostatní hlinité zeminy. Využívají se i podorniční horniny, které jsou 

odklizeny během důlně-technické rekultivace (Štys, 1981). 

 

Základní půdní meliorace 

Půdní meliorace má za úkol upravit chemické a fyzikální vlastnosti půdotvorných 

substrátů na rekultivovaných plochách. K těmto úpravám se využívají především půdní 

sorbenty jako: bentonit, tufit, vápenec, slínovec, papírenský kal (Kryl, 2002). 
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Hydromeliorace 

Úpravy vodního režimu na rekultivovaných územích je nezbytná práce. 

Hydromeliorace mají za úkol upravit kvalitativní a kvantitativní vlastnosti podzemí vody, 

ale i vytvořit co nejlepší podmínky pro využití povrchové vody (Kryl, 2002). 

Navrhují se příkopy, průlehy a poldry pro odvodnění obnovovaného území. Tato 

odvodňovací opatření musí být navržena, tak aby nevytvářely erozní rýhy (Kryl, 2002). 

 

Výstavba komunikací 

Každá rekultivovaná oblast musí být řádně zpřístupněna. Charakter 

rekultivovaného území ovlivňuje hustotu, strukturu a konstrukci těchto komunikací. I 

způsob následného využití plochy ovlivňuje druh komunikace (Štys, 1981). 

V rekultivovaných plochách, které budou následně využity jako rekreační, je 

vhodné komunikace navrhovat jako pěší trasy, jež by měly tvořit propojené okruhy. 

Vhodné pro cyklisty či jezdce na koni. Tyto trasy by měly vést v atraktivních místech 

území, jako jsou např. okraje lesů, vodních ploch, luk a pastvin. U komunikací v územích, 

které budou následně využity jako zemědělská nebo vodohospodářská oblast, postupujeme 

podle daných norem a předpisů (Štys, 1981). 

 

1.7.2 Biologická fáze biotechnické etapy 

Proces biologické fáze přichází na řadu, jakmile je již hotov konečný tvar reliéfu. 

Vlastní biologická rekultivace vychází již z předešlých stanovených cílů, metodiky, 

ekologických charakteristik lokality/stanoviště a druhového složení použitých rostlin. 

Biologickou rekultivaci provádíme tak, aby byla dosažena zdravotně hygienická 

nezávadnost, zapojení do okolní krajiny a hospodářská využitelnost. Tuto fázi můžeme 

dále dělit na:  

1. trvale biologickou rekultivaci: 

 zemědělská 

 lesnická 

 sadovnicko-krajinářská 

 vodní toky a vodní plochy 
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2. dočasně biologickou rekultivaci: na objektech, u kterých se plánuje do budoucna 

jiné využití. Tato rekultivace musí zajistit omezení prašnosti, eroze, zlepšení 

vzhledu krajiny, apod. (Stalmachová, 1996). 

Zemědělská rekultivace 

Na hornických odvalech se substrátem pro vegetaci stává karbonská hlušina. Tato 

hlušina je charakteristická svou alkalickou až slabě kyselou reakcí a poměrně dobrou 

minerální zásobou živin. Naopak však nekoresponduje dostatkem dusíku a humusu. Obsah 

mikrobiálních složek také není vysoký. Ve vysokých koncentracích se zde vyskytují 

příměsi sirníku při průběhů zvětrávání. Tento proces vytváří kyselinu sírovou, která živé 

minerálie rozpouští a okyseluje vznikající půdu. Povrch hornických odvalů se vyznačuje 

vysokými teplotami z důvodu tmavé barvy hlušiny. Tato teplota může na slunných místech 

dosahovat až 50 °C (Martinec et al., 2006). 

Způsob zemědělské rekultivace je dán druhem sypaného materiálu na povrchu a 

množstvím a jakostí zeminy, která je dostupná k převrstvení. Je známo 5 jakostních tříd: 

I. zeminy a horniny vhodné jako půdotvorné substráty pro zemědělskou rekultivaci – 

černozemě, hnědozemě, slinovatky, spraše, sprašové hlíny 

  

II. zeminy a horniny použitelné jako půdotvorné substráty pro zemědělskou 

rekultivaci – svahové hlíny, ostatní kvarterní sedimenty, neutrální až alkalické 

šupinovité nadložní jíly, hlinité písky 

 

III.  zeminy vhodné pro lesnickou rekultivaci – hnědé lesní půdy, mírně poddolované 

lesní půdy, skeletové půdy a štěrky hlinité 

 

IV. zeminy a horniny ještě schopné zalesnění a ozelenění s omezeným hospodářským 

výsledkem – hrubozrnné písky, písčité štěrky, žluté jíly a zeminy s příměsí uhlí 

 

V. zeminy a horniny fytotoxické k rekultivaci nevhodné – znemožňují růst rostlin 

(jsou vysoce kyselé pH pod 3,5 a obsahují vysoké množství fytotoxických látek) 

(Smolík, 2006) 

Dle jakosti zeminy na povrchu rekultivované oblasti je zemědělská rekultivace 

aplikována: 
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a) přímo – zeminy I. a II. jakosti 

b) převrstvení ornicí vrstvou 0,3 – 0,5 m – zeminy III. a IV. jakosti 

c) úpravou fytotoxické vrstvy 0,2 m a převrstvením úrodnými zeminami – zemina  

V. jakosti 

  Rekultivační osevní postup je závislý na úpravě půdního profilu, ten je důležitý 

k dosažení rychlé úpravy stanoviště a k podpoře půdotvorných procesů. Jsou-li využity 

zeminy první jakosti, které nejsou převrstveny ornicí, je použita metoda 8letého ROP, u 

zemin II. jakostní třídy je vyžadován při přímém použití 12letý ROP a u zemin III. a IV. 

třídy, které jsou převrstvovány ornicí, se využívá 8letého ROP (Stalmachová, 1996). 

Za sanační rostliny můžeme označit komonici bílou (Melilotus alba), úročník 

lékařský (Anthyllis vulneraria), jetel plazivý (Trifolium repens), jetel zvrhlý (Trifolium 

hybridum), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) a vičenec setý (Onobrychis viciifolia). 

Jako meliorační rostliny lze použít: vojtěška setá (Medicago sativa), jetel červený 

(Trifolium pratense), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), srha říznačka (Daytylis 

glomera), jílek mnohokvětý (Lolium multiforum), jílek vytrvalý (Lolium perenne), sveřep 

bezbranný (Bromus dermis Leyss), kostřava ovčí (Festuca ovina), kostřava luční (Festuca 

pratensis), kostřava červená a (Festuca rubra) bojínek luční (Phleum pratense). Pro 

přípravné cykly se využívají jetelotravní směsi, které se skládají ze 40% z jeteloviny a 60% 

z travin (Stalmachová, 1996). 

Cílem toho způsobu rekultivace je využití obnovené krajiny a půdy pro chov 

dobytka a pěstování plodin pro prospěch člověka (Midor, Kołodziej, 2014). 

 Lesnická rekultivace 

Lesnická rekultivace je nejčastějším způsobem rekultivace na územích, která byla 

zasažena těžbou nerostných surovin (viz Obrázek 20, Obrázek 21)Tento způsob 

rekultivace se používá ale i na výsypkách, odvalech lomů, kde se těžily silikátové a 

stavební nerostné suroviny, v kamenolomech, na skládkách a na břehových liniích 

provozoven, které těží suroviny z vody (Stalmachová, 1996, Kryl, 2002). 

Lesy plní funkce mimo produkční a to zejména klimatické, půdotvorné a 

půdoochranné, vodoochranné, hygienické, rekreační, protierozní a estetické. Lesnické 

rekultivace se podílí jak na ekonomických, tak i ekologických funkcích krajiny 

(Stalmachová, 1996, Štys, 1981). 
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Biologická fáze rekultivace musí obsahovat vhodně zvolené terénní úpravy plochy 

před výsadbou, vhodně vybrané dřeviny, které budou korespondovat ke stanovišti a cílové 

funkci porostu (lesy účelové, ochranné, rekreační), zajištění vhodného výsadbového 

materiálu, samotnou výsadbu a následnou péči porostu po předání trvalému uživateli 

(Stalmachová, 1996, Štys, 1981). 

Úspěšnost lesnické rekultivace je ovlivněna především zvolením vhodného 

druhového složení, proto se musí brát ohled na fytogeografické a vegetační charakteristiky 

dané plochy a vlastnosti nového ekotopu (Stalmachová, 1996). 

Při výběru vhodných dřevin k rekultivaci se klade důraz na jejich širokou valenci, 

odolnost vůči extrémním podmínkám antropogenních stanovišť a místní zátěži. Dřeviny 

dělíme do 3 skupin: 

1. Dřeviny a keře s melioračním významem (dřeviny přípravné) – brslen evropský 

(Eonymus europaeus), bez černý (Caragana arborescens), svída bílá (Swida alba), 

rakytník úzkolistý (Hippophae  rhamnoides), zimolez tatarský (Lonicera tatarica), 

žanovec měchýřník (Colutea arborescens) 

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

lepkavá (Alnus glutinosa), olše šedá (Alnus Icana), javor jasanolistý (Acer negudo), 

lípa srdčitá (Tilia cordata), bříza bílá (Betula pendula), třešeň ptačí (Cerasus 

avium) 

3. Dřeviny a keře s hlavní funkcí produkce dřeva – dub červený (Quercus rubra), 

dub letní (Quercus robur), dub zimní (Quercus petraea), jilm horský (Ulmus 

glabra), jasan ztepilý ( Fraxinus excelsior), javor mleč (Acer platanoides), modřín 

opadavý (Larix decidua), borovice lesní (Pinus sylvestris), smrk pichlavý (Picea 

pungens), douglaska tisolistá (Pseudotsuga menzienzii)   

Je vhodné a účinné při rekultivaci navázat na okolní a stávající lesní porosty a využít i 

nálety z těchto dřevin. Touto cestou může dojít k zrychlení lesotechnického efektu a 

zkrácení doby pro zajištění zakládaných porostů (Kryl, 2002). 
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Obrázek 20: Lesnická rekultivace Karviná-Louky (Voláková 2015) 

 

 

Obrázek 21: Lesnická rekultivace Jastrzębie-Zdrój (Voláková 2014) 
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Sadovnicko – krajinářské 

Za jednu z nejvhodnějších forem rekreace k načerpání psychických a fyzických sil se 

považuje rekreace ve volné krajině. S nárůstem průmyslových objektů tyto plochy ubývají. 

Hlavními místy, kde by měl sadovnicko-krajinářská rekultivace probíhat, jsou v blízkosti 

postižených měst a sídlišť. Podle způsobu rekreace jsou tyto plochy děleny na: 

1. Rekreační lesy – jinak označovány jako lesy zvláštního určení. Jsou zakládány 

v místech s průmyslovou aglomerací. Hlavním cílem vytváření rekreačních lesů je 

vytvořit příjemné estetické prostředí se základním vybavením (odpočinkové 

lavičky, altány, piknikové plochy, vyhlídky, studánky, odpadkové koše, orientační 

tabule, pěšiny, cesty, turistické stezky, hygienické zařízení, odstavné plochy, 

parkoviště). 

2. Parkové lesy – jsou charakteristické přirozenými a umělými rekreačními prvky, 

které na sebe vzájemně navazují. Specifickým znakem parkových lesů jsou travnaté 

plochy, lesní louky, skupiny stromů a keřů. Nejčastěji lze naleznout v okolí měst, 

kde tvoří ráz okolní krajiny. Podle druhu parkového lesa volíme jeho vybavení. 

Převažují zde mimoprodukční funkce nad produkční. 

3. Lovecké prostory – jedná se o lesy mimoprodukční. Jsou zakládány na členitém 

reliéfu a velkých rozlohách. Slouží tak pro život lovné zvěři. Tyto porosty jsou 

doplňovány o prvky, jako jsou krmelce (Stalmachová, 1996). 

Vodohospodářské rekultivace 

Vodohospodářské rekultivace (viz Obrázek 22 a Obrázek 23) se stejnou mírou 

podílejí na obnově devastované krajiny jako rekultivace lesnické nebo zemědělské 

(Kašpar, 2003).  

Voda plní dvě významné funkce a to ekologickou a krajinotvornou. Ekologická funkce 

krajiny spočívá v zajištění životních podmínek pro všechny živé organismy. Krajinotvorná 

funkce pozitivně ovlivňuje ekologickou stabilitu krajiny a pomáhá vytvořit okolní prostředí 

(Stalmachová, 1996). 

Vodohospodářská rekultivace jde ruku v ruce společně s lesnickou a zemědělskou 

rekultivací při zlepšování faktorů území (Stalmachová, 1996). 

Mezi vodohospodářské rekultivace řadíme: 
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 nádrže na horních hranách nebo plochách jednotlivých výsypek nebo odvalů – 

význam vodohospodářský, rekreačně - estetický 

 nádrže ve zbytkových jámách 

 zvodnělé poklesové kotliny označované jako „přírodní“ vodní plochy – význam 

ekologický, vodohospodářský, rekreačně - estetický (Stalmachová, 1996) 

Využití takového typu vodních děl je v zemědělství, jako zdroj užitkové vody, k regulaci 

vodního režimu území nebo rekreačně - estetickému účelu (krátkodobá rekreace, rybolov 

apod.) (Stalmachová,1996). 

 

 

Obrázek 22: Vodní plochy Karviná-Louky (Voláková 2014) 
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Obrázek 23: Vodní plochy Jastrzębie-Zdrój (Voláková 2015) 

 

 

Ostatní typy rekultivace 

Za ostatní rekultivace můžeme označit plochy, které se primárně nepoužívají jako 

plochy hospodářské, ale jako plochy, které slouží k zvýšení biodiverzity krajiny a posílení 

systému ekologické stability (mokřady, remízky, biokoridory apod.). Tyto plochy jsou jen 

doplňujícím prvkem k již vytvořené krajině. Příklad takového typu rekultivace může být 

golfové hřiště v blízkosti Dolu Darkov (viz Obrázek 24) nebo zábavní Dinopark (viz 

Obrázek 25), (Kryl, 2002).  
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Obrázek 24: Golfový resort Karviná-Darkov (Voláková 2015) 

 
Obrázek 25: Dinopark (Voláková 2014) 
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2  VÝZKUMNÁ ČÁST 

2.1 Metody práce a materiál 

Vlastní průzkum probíhal přímo na zájmovém území (viz. kap. 1.1). Tento průzkum 

probíhal v intervalu od dubna 2014 do dubna 2015, tedy po dobu jednoho roku. Lokality 

jsem přibližně navštívila desetkrát. Při provádění průzkumu počasí vždy bylo příznivé 

krom jednoho dne.  Pro hodnocení aktuálního stavu využití jednotlivých jednotek krajiny 

jako celku byla použita především metoda přímého terénního průzkumu a pořízení 

fotodokumentace. V rámci přímého terénního průzkumu jsem se zaměřila zejména na, již 

proběhlé rekultivace na mém zájmovém území (Karviná-Louky, Jastrzębie-Zdrój). 

Při práci v terénu na české straně jsem pracovala s mapovými podklady, které mi byly 

poskytnuty těžební společností, pod kterou přilehlé území spadá. Dále jsem při terénním 

průzkumu využívala odbornou literaturu a fotoaparát. Terénní průzkum na polské straně 

byl o něco složitější, jelikož jsem neměla mapové podklady s proběhlými rekultivacemi a 

znalost toho území nebyla tak dobrá jako na území České republiky. Postup práce jsem 

zvolila podobný jako na území Karviná-Louky. Na orientaci v terénu jsem však využila 

GPS navigaci. Po celou dobu jsme si vedla fotodokumentaci okolní krajiny. 

Procentuální zastoupení jednotlivých zrekultivovaných ploch na českém území jsem 

vyčetla z mapových podkladů, které mi byly poskytnuty, a přímým terénním průzkumem. 

Zhodnocení proběhlých rekultivací na polské straně jsem se snažila odhadnout z přímého 

terénního průzkumu a dle leteckých map. 

Dále jsme se blíže věnovala druhové skladbě dřevin jak na české straně, tak na straně 

polské. K determinaci druhů byl použit Klíč ke květeně ČR (Kubát, K. a kol., 2002). Pro 

studium vodního a mokřadního porostu poklesových kotlin v lokalitách a determinaci 

druhů byl využit stejný zdroj. Získaná data jsem vložila do grafů, tabulek a porovnala jsem 

mezi  sebou, kde a jaký druh se vyskytuje.  
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2.2 Výsledky 

Výsledky jsem získala z přímého terénního výzkumu a z podkladů, které mi byly 

poskytnuty těžební společností, která rekultivace na zájmovém území prováděla a pomocí 

leteckých map. 

Na mnou zkoumaném zájmovém území na české straně proběhla zemědělská 

rekultivace na třech plochách z celkových sedmi. Jedná se o plochy U hřbitova 1. a 2. část, 

poddolované pozemky Paseky 2 a 6. 

Rekultivovaná plocha U hřbitova se nachází v blízkosti obce Karviná-Louky. Tuto 

plochu lemuje železniční trať Studenka – Český Těšín. Na ploše U hřbitova se jedná o 

plochu o výměře 11,3394 ha. Na zemědělskou rekultivaci zde spadá výměra o rozloze 

9,5394. Jedná se tedy skoro o plný rozsah území přeměněného na zemědělskou plochu. Na 

zbylé části proběhla rekultivace lesnická. 

Rekultivovaná oblast pod označením Paseka 2 zaujímá rozlohu o velikosti 45,8930 ha a 

zemědělská rekultivace proběhla v celém rozsahu, tedy na 45,8930 ha. Tato plocha sousedí 

s územím označené U hřbitova. Plocha Paseky je v přímě interakci s obcí Karviná-Louky 

(viz  Obrázek 26).  

Plocha Paseky 6 se rozprostírá na 15, 1806 ha a zemědělská rekultivace zde byla 

provedena na celých 15,1806 ha. 

Mezi pěstované plodiny zde patří kukuřice. 
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Obrázek 26: Zemědělská rekultivace Karviná-Louky (2014) 

Celková výměra zemědělské rekultivace na celém rekultivovaném území zaujímá 

70,61 ha. Zemědělské rekultivaci tedy připadá 16 % zastoupení. 

Zemědělské rekultivace (viz  Obrázek 28) na polské straně téměř zcela nahradily 

původní vegetaci na zájmovém území (viz Obrázek 27). Zemědělsky rekultivované plochy 

se nachází v blízkosti lidských obydlí. Tato zemědělsky úrodná území se rozprostírají na 

jižních svazích nad poklesovou kotlinou Zalew Połomski. Z důvodu obhospodařování 

zemědělské půdy, zemních prací, likvidaci popela a odpadů dochází právě k vytlačení 

původní vegetace. 

Nejčastěji pěstovanou plodinou je zde jako na české straně kukuřice (viz Obrázek 

29). 
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Obrázek 27: Mapa zemědělská rekultivace Jastrzębie-Zdrój (google.cz) 

 

Obrázek 28: Zemědělská rekultivace Jastrzębie-Zdrój (Voláková 2014) 
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Obrázek 29: Zemědělská rekultivace Jastrzębie-Zdrój 2 (Voláková 2014) 

Procentuální zastoupení zemědělské rekultivace dle map na polské straně odhaduji 

okolo 20 %.  

Lesnická rekultivace na území Karviná-Louky je zde zastoupena největší měrou. 

V procentuálním vyjádření se jedná o 66 %. 

Lesnické rekultivace zde proběhly na většině území. Jedná se o území Mezi tratí a 

lesem (6,78 ha), U hřbitova (1,80 ha), 9. etapa (67,09 ha), 8. stavba (29,37 ha), Mezi 

Mlýnkou a nádrží G (21,71 ha), Za nádražím (16,66 ha), Obnova Louckých rybníků (90,50 

ha), kalová nádrž A (10,30 ha) a kalová nádrž F (26,75 ha), Darkov (16,16 ha) a Bonkov 

(2,65 ha). 

Jedná se o území Mezi tratí a lesem. Tato plocha se rozprostírá vedle železniční 

trati a sousedí s rekultivovanou plochou U hřbitova. Lesnická rekultivace zde proběhla na 

celém území a jedná se 6,78 ha. 

Lesnická rekultivace na ploše U hřbitova proběhla na zbylém části rekultivovaného 

území, jak jsem se již výše zmiňovala. Jedná se o 1,80 ha.  

Rekultivovaná plocha označená jako 9. etapa. Byla lesnicky rekultivovaná v celém 

svém rozsahu, jedná se o výměru 67,09 ha. Tato plocha se nachází v blízkosti 
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Darkovského moře a sousedí s revitalizovanou plochou Louckých rybníků. Lemuje jí 

silniční komunikace 67. 

Plocha pod názvem 8. stavba je jedna z mála, na které ještě rekultivace nebyla 

dokončena. Zde se lesnická rekultivace plánuje na 97 % celého území, zbylé 3 % připadají 

ostatním plochám. Výměra tohoto území je 32,86 ha. Lesnická rekultivace bude zaujímat 

plochu o ploše 29,37 ha. 8. stavba je ohraničená z východní strany 9. etapou, ze západu 

rekultivovanou plochou označenou jako nádrže H. Jižně se nachází Loucké rybníky a na 

severu Darkovské moře. 

 Na území Mezi Mlýnkou a nádrží G lesnická rekultivace neproběhla na celém 

rozsahu území. Menší část připadla vodním plochám. Rekultivace lesnická proběhla na 

21,71 ha. Vodním plochám připadla výměra o rozloze 9,45 ha.  

 Plocha Za Nádražím, jak už z názvu vypovídá, se nachází v blízkosti vlakového 

nádraží a obce Karviná-Louky. Rozloha této oblasti je 16,66 ha. Lesnická rekultivace 

proběhla na celém území. 

Loucké rybníky zaujímají na celém území největší plochu. Jejich rozloha je 144,47 

ha. Tato plocha byla rozdělena na tři díly. Na ploše 90,50 ha, což je největší výměra, 

proběhla rekultivace lesnická. Zbytek plochy připadl vodním a ostatním plochám. 

Spolu sousedící kalové nádrže „A“ a „F“ se nacházejí blízkosti železniční tratě. Na 

tomto území lesnická rekultivace proběhla na celém území. Na území „A“ se jedná o 10,30 

ha a na území „F“ 26,75 ha. 

Lesnická rekultivace na Darkově zaujímá na celkové ploše většinový podíl. Jedná 

se o plochu 16,19 ha z 25,02 ha. Zbývající území připadlo vodní ploše.  

Rekultivovaná oblast Bonkov se nachází v blízkosti obce Stonava. Na zdejší ploše byla 

lesnická rekultivace provedena v plném rozsahu území na 2,65 ha. 

Lesnicky rekultivované (viz ) území zaujímají plochu o výměře 289,77 ha z celého 

území. 



Tereza Voláková: Analýza efektivního využití posthornických území v Horním Slezsku 

2015  45 

 

Obrázek 30: Lesnická rekultivace Karviná-Louky (Voláková 2015) 

                                                          

Lesnická rekultivace na polském území je zde zastoupená okolo 30 % (viz Obrázek 

31). 
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Obrázek 31: Mapa lesnická rekultivace Jastrzębie-Zdrój (google.cz) 

  

Lesy zde zabírají velmi malou plochu. Jedná se zde spíše o soukromé lesy, které 

spadají pod správu polesí Rybník. Byly zde vysázeny značné monokultury jehličnatých 

lesů, ale toto opatření vedlo k vysokému výskytu nákazy a škůdců. Při výsadbě těchto 

monokultur nebyl však brán zřetel na podmínky stanoviště. V dnešní době dochází 

k přesazování lokalit. Vysazují se zde dřeviny, které náleží daným podmínkám na lokalitě. 

Lesnická rekultivace především proběhla na svahu jednoho z nacházejících se odvalů. 

Pro přehlednější zhodnocení výskytu dřevin jsem vytvořila tabulku (viz Tabulka 2) 

a poté graficky znázornila (viz Graf 1).  Druhy zařadila do řádku a jejich výskyt na lokalitě 

do sloupců, kde č. 1 znamená české území (Karviná-Louky) a č. 2 území na polské straně 
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(Jastrzębie-Zdrój). Pomocí znamének + a - znázorňuji, zda se daný druh na území 

vyskytuje nebo ne.  

 

Tabulka 2: Dřeviny 

DŘEVINY 

Latinský název Český název 1 2 

Aesculus hippocastanum jírovec maďal + + 

Acer campestre javor babyka + + 

Acer platanoides  javor mleč  + + 

Alnus glutinosa olše lepkavá + - 

Alnus incana olše šedá + - 

Betula pendula bříza bělokorá - + 

Carpinus betula habr obecný + + 

Cornus sanguiena svída kravá + + 

Eleagnus angustifolia hlošinka úzkolistá + - 

Euonymus alatus brslen evropský + + 

Fagus sylvatica buk lesní + + 

Frangula alnus krušina olšová - + 

Fraxinus excelsior jasan ztepilý + - 

Humulus lupus chmel otáčivý - + 

Larix decidua modřín opadavý + + 

Lingustrum vulgare ptačí zob + - 

Picea abies smrk ztepilý  + - 

Picea pungens smrk pichlavý  + - 
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Pinus nigra borovice černá - + 

Pinus sylvestris borovice lesní + - 

Populus x euroamericana topol - + 

Populus tremula topol osika + - 

Quercus petraea dub zimní - + 

Quercus robur dub letní + + 

Quercus rubra dub červený + + 

Robinia pseudoacacia trnovník akát - + 

Rosa multiflora růže mnohokvětá + - 

Salix alba vrba bílá + - 

Salix carpea vrba jíva - + 

Salix cinerea vrba popelavá + - 

Salix fragilis vrba křehká + - 

Salix purpurea vrba nachová + + 

Salix viminalis vrba košíkářská + + 

Sorbus aucuparia jeřáb ptačí + - 

Spirea bella tavolník + - 

Tilia cordata lípa srdčitá + - 

Tilia cordata lípa velkolistá + - 

Viburnum bullata kalina obecná + + 

 

Na území České republiky bylo determinováno 30 druhů dřevin a v Polsku 21 

druhů dřevin. Dohromady bylo determinováno 38 druhů dřevin. Z hlediska druhového 

zastoupení dřevin využívaných v rámci biotechnické fáze rekultivace patří 

k nejvýznamnějším olše lepkavá (Alnus glutinosa) a habr obecný (Carpinus betula). 

Hlavním zástupcem dřevin na polské straně je bříza bělokorá (Betula pendula), která se 
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zde vyskytuje jako hlavní rekultivační dřevina (viz Obrázek 32, Obrázek 33) v oblasti 

Ostravské pánve patří ke spontánně se šířícím druhům. 

 Na degradovaném území na polské straně se dále hojně vyskytoval trnovník akát 

(Robinia pseudoacacia), který díky symbióze s nitrifikačními bakteriemi přispívá 

k půdotvorným procesům. V České republice se rekultivace pomocí trnovníku akát 

(Robinia pseudoacacia) nerealizují, akát patří k významným invazním dřevinám. Jeho 

výsadba se doporučuje především na odvalech nebo na jámách po těžbě písku. Na polské 

straně se častěji nacházejí druhy dřevin, které splňují spíše meliorační funkci. Naopak na 

straně české se již vyskytují dřeviny zaměřené na obnovu přirozeného smíšeného 

listnatého lesa (podle Zákona o lesích č. 289/1995 Sb. v kategorii ochranný les). 

 

Obrázek 32: Lesnická rekultivace Jastrzębie-Zdrój (Voláková 2015) 
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Obrázek 33: Lesnická rekultivace Jastrzębie-Zdrój 2 (Voláková 2015) 
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Rekultivované vodní plochy zastupují 10 % z celého území. Jedná se o plochu 

45,34 ha z celkových 436,12 ha. 

Obnova vodní ploch byla provedena na území Darkovského moře, Louckých 

rybníků (viz Obrázek 34) a na území mezi Mlýnkou a nádrží G. 

Vodní plocha Darkovské moře se nachází blízkosti Dolu Darkov a dolu ČSM. 

Nedaleko se také nachází Lázně Darkov. Severní část této vodní plochy by měla sloužit 

jako rekreační oblast pro rybáře, sportovce a jiné návštěvníky. Jižní strana vodní plochy by 

měla sloužit především pro rozvoj ekologické stability okolní krajiny.   

Loucké rybníky zaujímají plochu o výměře 28,70 ha. Zdejší okolí vodních plochy 

bylo ponecháno především přirozené sukcesi z důvodu výskytu vzácných druhů rostlin a 

živočichů. 

Na území mezi Mezi Mlýnkou a nádrží G se nachází vodní plochy jen v nepatrném 

rozsahu. Jedná se o plochu o rozloze 9,45 ha z celkových 31,16 ha. 

 

Obrázek 34: Vodohospodářská rekultivace Karviná-Louky (Voláková 2014) 

   

Na území v Polsku se nachází značný počet poklesových kotlin, které jsou 

využívány především k rekreačním činnostem a to přesněji k rybolovu. Celkové 
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procentuální vyjádření vodních ploch jsem podle výčtu z mapy (viz Obrázek 35) odhadla 

na 20% zastoupení.  

Poklesové kotliny označené 1. a 2. jsou spolu propojeny a jsou tedy průtočné. 

V okolí se nachází území odvalu, kde rekultivační práce jsou teprve v prvotní fázi. Dochází 

zde k odstraňování orné půdy.  

Poklesová kotlina č. 3 se nachází v blízkosti těžební společnosti JAS-MOS a 

silniční komunikace 933. 

 

Obrázek 35: Mapa vodní plochy Jastrzębie-Zdrój (google.cz) 
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Výsledky jsem vložila do tabulky (viz . 

Tabulka 3), porovnala a graficky znázornila (viz Graf 2). 

Tabulka 3: Vodní a mokřadní druhy 

VODNÍ A MOKŘADNÍ DRUHY 

Latinský název Český název 1 2 

Agrotis stolonifera psineček výběžkatý 
+ + 

Alisma plantago-aquatica žabník jitrocelový 
+ + 

Arctium tomentosum lopuch plstnatý 
+ + 

Aster lanceolatus hvězdnice kopinatá 
+ + 

Barbarea vulgaris barborka obecná 
+ + 

Batrachium aquatile lakušník vodní 
+ - 

Batrachium fluitans lakušník vzplývavý 
+ - 

Bidens tripartita dvouzubec trojdílný 
+ - 

Butomus umbellatus šmel okoličnatý 
+ - 

Calliergonella cuspidata károvka hrotitá 
+ - 

Cardamine pratensis řeřišnice luční 
+ + 

Carex brizoides ostřice přeslicovitá 
+ + 

Carex hirta ostřice srstnatá 
+ - 

Carex riparia ostřice pobřežní 
+ + 

Ceratophyllum demersum růžkatec ponořený 
+ + 

Cirsium palustre pcháč bahenní 
+ + 

Cladophora glomerata žabí vlas 
+ - 
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Crepis bienis škarda dvouletá 
+ + 

Drypteris filix-mas kapraď samec 
+ + 

Eleocharis palustris bahnička mokřadní 
+ - 

Elodea canadensis vodní mor kanadský 
+ + 

Epilobium hirsutum vrbovka chlupatá 
+ + 

Eriophorum angustifolium suchopýr úzkolistý 
+ - 

Erigeron annus turan roční 
+ + 

Equisetum arvense přeslička rolní 
+ - 

Galium odoratum svízel vonný 
+ + 

Glium palustre svízel bahenní 
+ - 

Glyceria fluitans zblochan splývaný 
+ - 

Glyceria maxima zblochan vodní 
+ + 

Hypericum peforatum třezalka tečkovaná 
+ + 

Juncus conglomeratus sítina klubkatá 
+ - 

Juncus effusus sítina rozkladitá 
+ + 

Lemna minor okřehek menší 
+ + 

Lamium purpureum hluchavka nachová 
+ + 

Lycopus europaeus karbinec evropský 
+ - 

Lysymachia vulgaris vrbina obecná 
+ + 

Myriophyllum spicatum stolístek klasnatý 
+ + 

Pastinaca sativa pastinák setý 
+ + 

Persicaria amphibia rdesno obojživelné 
+ + 

Persicaria hydropiper rdesno peprník 
+ - 

Phalaris-arundinacea chrastice rákosovitá 
+ + 
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Phragmites australis rákos obecný 
+ + 

Plantago lanceolata jitrocel kopinatý 
+ + 

Potamogeton crispus rdest kadeřavý 
+ + 

Potamageton natans rdest vzplývavý 
+ + 

Potentilla anserina mochna husí 
+ + 

Rumex obtusifolius šťovík tupolistý 
+ + 

Scirpus sylvaticus skřípina lesní 
+ + 

Symphytum officinale kostival lékařský 
+ + 

Tanacetum vulgare vratič obecný 
+ + 

Typha augustifolia orobinec úzkolistý 
+ + 

Typha latifolia orobinec širokolistý 
+ + 

Urtica dioica kopřiva dvoudomá 
+ + 

Veronica chamaedrys rozrazil rezekvítek 
+ - 

Vicia cracca vikev ptačí 
+ + 

 

Celkově bylo determinováno 55 vodních a mokřadních druhů na zájmovém území. 

V česku bylo determinováno všech 55 druhů. Na straně polské bylo nalezeno 34 druhů. 

V tabulce jsou zaznamenány i suchomilné druhy, které se vyskytovaly v bezprostřední 

blízkosti poklesových kotlin. Tyto druhy se vykytovaly na svazích, jež vznikly vlivem 

poklesu terénu kde byl značný ostrý přechod z terestrického do litorálního prostředí. 

Z tabulky je zřejmé, že druhové složení rostlin na poklesových kotlinách v česku i v polsku 

je velmi podobné.  
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3 DISKUZE 

V rámci bakalářské práce bylo porovnáno mezi sebou území na české straně (Karviná-

Louky) a území na polské straně (Jastrzębie-Zdrój). Jednalo se o porovnání realizovaných 

rekultivací a jejich dané procentuální zastoupení na zájmovém území. Dále bylo porovnáno 

druhové složeni dřevin a vodních a mokřadních druhů. 

Zemědělská rekultivace se prokázala jako jedna z nejméně prováděných jak na území 

Karviná-Louky, tak na území Jastrzębie-Zdrój. Jejich procentuální zastoupení na území se 

pohybuje okolo 20 %. Přesněji na české straně se jedná o 16 % zastoupení a na polském 

území o 20 %. Rozdíl v zastoupení takto rekultivovaných ploch, tedy není až tak značný. 

Takovéto obnovení degradované krajiny je nákladné a pracovní postup je značně časově i 

finančně náročný. Podle Štyse (1981) se upřednostňují při rekultivaci odvalu rekultivace 

lesnické. 

Plochy rekultivované lesnicky na české straně zaujímají dvakrát větší procentuální 

zastoupení, než na straně polské. Na české straně se jedná o 66 % a na straně polské jen 30 

% zastoupení. Na území Karviná-Louky již byly vysazený dřeviny zaměřený na 

hospodářskou funkci. Naopak na území Jastrzębie-Zdrój jsou vysázeny dřeviny 

s meliorační funkcí. Tento výsledek pozorování je způsoben, že na polské straně je mnoho 

území, jejichž rekultivace ještě neproběhala nebo zde probíhá přirozená sukcese. Jak uvádí 

Štys (1981) lesnické rekultivace se především realizují jako protierozní, půdoochranné a 

stabilizační opatření na odvalech. Takto velké zastoupení lesnické rekultivace je 

způsobeno menšími nároky na jejich technické provedení. Neméně důležitým faktem je i 

jejích kladný dopad na psychiku člověka. 

Vodních plochy na zájmovém území působí především jako rekreační plochy pro 

rybolov. V obou případech se jedná o poklesové kotliny, které vzniky poklesy vlivem 

hlubinné těžby. Na polské straně vodní plochy zaujímají o 10 % větší zastoupení než na 

straně české. Tyto vlivy hlubinné těžby podporují ekologickou stabilitu krajiny, a jak uvádí 

Zamarský (2009) výskyt těchto vlivů těžby nemusíme brát jako negativní. Výskyt 

poklesových kotlin v krajině zvyšuje ekologickou stabilitu celého území a působí tedy 

kladně na okolní prostředí. 
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4 ZÁVĚR 

Vlivem hlubinné těžby bylo v minulosti postihnuto mnoho území. V dnešní době se ale 

snažíme krajinu obnovit a dát jí její „původní“ ráz. V současnosti již můžeme navštěvovat 

mnoho území, která byla poničena hlubinnou těžbou. A k dnešnímu dni představuji krajinu 

se svým charakteristickým rázem. 

Cílem práce bylo pochopení prováděných druhů rekultivací, poznání zájmových území 

v Polské republice a České republice a jejich následné porovnání. 

Poznatky z obou lokalit byly porovnány z hlediska zastoupení jednotlivých 

zrealizovaných rekultivací. Porovnáním druhové skladby vyskytujících se dřevin a vodních 

mokřadních rostlin. Dle mého názoru na území Karviná-Louky jsou rekultivace vyspělejší 

a jejích realizace probíhá delší dobu. Oproti území Jastrzębie-Zdrój, kde se až tak plošně 

nevyskytují rekultivované plochy, ale je zde upřednostňována přirozená sukcese. Jsou zde 

však lokality, kde rekultivační proces teprve začíná svou cestu. Území na polské straně je 

ale na dobré cestě se přiblížit k podobným rekultivovaným plochám na území České 

republiky. 
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