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Anotace 

Téma mé bakalářské práce zní: „Sanační a rekultivační práce na území města 

Ostravy“. Cílem mé bakalářské práce bylo charakterizovat sanační a rekultivační 

záměry na území města Ostravy a vyhodnotit průběh sanací a rekultivací. 

Bakalářská práce obsahuje legislativní podmínky nutné pro sanaci a rekultivaci, 

rozdělení rekultivací a procesní postupy sanací a rekultivací, jejž mají za následek 

ekologicky vyváženou krajinu, která je vhodná pro život člověka v čistém a krásném 

prostředí. Obsahuje také konkrétní sanační a rekultivační projekty, které se na území 

města zpracovávají. 

Klí čová slova: 

rekultivace; sanace; nerost; životní prostředí; odval; areál; odkaliště; niveleta; 

disperse 

Summary 

The theme of my thesis is about: „The redevelopment and recultivation work on the 

area of the city of Ostrava“. The aim of this study was characterizing of the 

redevelopment and recultivation intention on the area of the city of Ostrava and 

analysing process of the redevelopment and the recultivation. 

This thesis include the legislative conditions necessary for the redevelopment and the 

recultivation, division the recultivation and procedural process of the redevelopment 

and the recultivation, which result in ecological balanced landscape that is suitable for 

human life in a clean and beautiful environment. It also includes specific the 

redevelopment and recultivation  projects, which occur in the territory of the city. 

Key-words: 

recultivation; redevlopment; mineral; environment; pile; sludge bed; premises; 

vertical alignment; dispersion 
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1  ÚVOD  

 

Cílem mé bakalářské práce je charakterizovat sanační a rekultivační záměry na území 

města Ostravy a vyhodnotit průběh sanací a rekultivací. V teoretické části popisuji 

legislativní podmínky, které jsou nutné pro rekultivaci a sanaci, rozdělení rekultivací a 

procesní postupy sanací a rekultivací. V praktické části popisuji tři konkrétní projekty, 

které se na území Ostravy rekultivovaly, nebo ještě rekultivace probíhá a jeden, který byl 

sanován. 

Těžba různých druhů nerostů a surovin ovlivňuje přírodu, jak v příznivém, tak 

nepříznivém směru. Různé způsoby těžby mají různý vliv na další vývoj krajiny. Doposud 

převládají mechanické způsoby těžby nerostných surovin, při nichž se surovina i hlušina 

dostávají na povrch v původním nezměněném stavu. Dnes je na území České republiky 

594 činných ložisek a vytěží se 152 milionů tun nerostných surovin za 1 rok. Mechanická 

povrchová těžba činí 90% a zbylých 10% tvoří chemický způsob těžby. Mechanická 

povrchová těžba narušuje vzhled krajiny a získává se z ní především hnědé uhlí, železné 

rudy s malým obsahem kovu, stavební a keramické hmoty a sklářské suroviny. Krajina, 

která je zasažená těžbou, dominuje antropogenními tvary reliéfů, jako jsou například haldy 

nebo prohlubně. Při chemickém způsobu těžby vytěží suroviny na povrch v upravené 

podobě, jako jsou například kuchyňská sůl nebo uran. U tohoto způsobu dochází 

k ohrožení povrchových vod i podzemních. [13] 

Těžba nerostných surovin je odjakživa upravována zákony číslo 44/1988 Sb., horní 

zákon o ochraně a využití nerostného bohatství a zákonem číslo 61/1988 Sb., o hornické 

činnosti, výbušninách a o Státní  báňské správě. S těžbou je úzce spjat také zákon číslo 

62/1988, zákon o geologických pracích a Českém geologickém úřadu, tzv. geologický 

zákon. [5], [6], [12] 

Člověk by se měl snažit krajinu chránit a ne ji ubližovat. Je třeba brát v potaz, že bez 

nerostných surovin by člověk nemohl vůbec existovat. Nebydlel by, nepracoval by, nebylo 

by světlo ani teplo. Je důležité těžit, ale takovým způsobem, aby nedocházelo k velkým 

újmám na životním prostředí. Dochází k poškozování produktivity půdy, zhoršení 

podmínek pro obdělávání půdy a hlavně je zasaženo celé životní prostředí. 
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2 LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY PRO SANACI A REKULTIVACI 
ÚZEMÍ 

 

2.1 Současná a platná legislativa pro sanaci a rekultivaci 

Zákon číslo 44/1988 Sb., horní zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (a jeho 12 

novel). [5] 

� §31 odst. 5 – „Organizace je povinna zajistit sanaci, která obsahuje i rekultivace 

podle zvláštních zákonů, 1a) všech pozemků dotčených těžbou. Sanace pozemků 

uvolněných v průběhu dobývání se provádí podle plánu otvírky, přípravy a 

dobývání (§ 32). Za sanaci se považuje odstranění škod na krajině komplexní 

úpravou území a územních struktur.“ 

� 1a) Zákon číslo 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a zákon 

číslo 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. 

� §31 odst. 6 – „K zajištění činností podle odstavce 5 je organizace povinna vytvářet 

rezervu finančních prostředků. Výše rezervy vytvářené na vrub nákladů musí 

odpovídat potřebám sanace pozemků dotčených dobýváním. Tyto rezervy jsou 

nákladem na dosažení, zajištění a udržení příjmů.1b).“ 

� 1b) Zákona číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů § 24 odst. 2 písm. i). 

� §32 odst. 1 – „Organizace, jíž vzniklo oprávnění k dobývání výhradních ložisek, je 

povinna vypracovat plány otvírky, přípravy a dobývání těchto ložisek.“ 

� §32 odst. 2 – „Plány otvírky, přípravy a dobývání musí zajišťovat dostatečný 

předstih otvírky a přípravy výhradního ložiska před dobýváním a jeho hospodárné 

a plynulé dobývání při použití vhodných dobývacích metod a zajištění bezpečnosti 

provozu. Součástí plánů otvírky, přípravy a dobývání je vyčíslení předpokládaných 

nákladů na vypořádání důlních škod vzniklých v souvislosti s plánovanou činností a 

na sanaci a rekultivaci dotčených pozemků včetně návrhu na výši a způsob 

vytvoření potřebné finanční rezervy (§ 31 odst. 6 a § 37a).“ 

� §37a odst. 2 – „Vytváření rezerv podle odstavce 1 a podle § 31 odst. 6 podléhá 

schválení příslušným obvodním báňským úřadem, který schvaluje též čerpání z 

těchto rezerv po dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky. 

Obvodní báňský úřad si před vydáním rozhodnutí o čerpání z těchto rezerv vyžádá 
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vyjádření dotčené obce. V případě organizací s majetkovou účastí státu rozhoduje 

obvodní báňský úřad v dohodě s ministerstvem průmyslu a obchodu České 

republiky.“ 

Zákon číslo 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. [6] 

� § 2 - Hornická činnost  

� § 10 – „Otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, zajištění a likvidace 

důlních děl a lomů.“ 

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. [7] 

� Příloha 6 – „Nutno si však uvědomit, že u lomů lze jen obtížně určit hranici mezi 

likvidací lomu a sanačními a rekultivačními pracemi.“ 

� Příloha 6 bod 1.7 a 1.12 – zde se požaduje přesný popis a provedení sanace a 

rekultivace likvidovaného lomu včetně technického plánu a harmonogramu prací, 

vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných důlních škod, na 

sanace a rekultivace, návrh vytvoření finančních rezerv a časový průběh jejich 

vytvoření. 

2.2 Související předpisy a zákony 

Zákon číslo 17/1992 Sb., o životním prostředí. 

Zákon číslo 563/1991 Sb., o účetnictví. 

Zákon číslo 593/1992 Sb., České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně 

z příjmů. 

Zákon číslo 579/1991 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR. 
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3 PROCESNÍ POSTUP PROVÁDĚNÍ SANACÍ A REKULTIVACÍ  

 

Za sanace a rekultivace jsou považovány veškeré práce, které je organizace povinna 

učinit k nápravě škody na krajině a škody vzniklé na pozemcích právnických a fyzických 

osob těžební činnosti (§ 31 odstavec 5 Horního zákona). [11]  

Sanační práce zahrnují i rekultivaci pozemků podle zvláštních předpisů (zákon číslo 

334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a zákon číslo 289/1995 Sb., o lesích 

a o změně a doplnění některých zákonů- lesní zákon). [8] [9]  

Na základě zkušeností, které přinesly sanační a rekultivační práce, byly do praxe 

zavedeny různé metody a postupy, ve kterých se dále odvíjí rekultivační činnost. Tyto 

zkušenosti procházely rozvojem rekultivačních technologií. Zkušenosti se získávaly 

postupně a nebylo snadné je získat. [1]  

Rekultivace je soubor jak biologických opatření, tak technických úprav, při kterých 

dochází k tomu, že se zúrodňují půdy, které jsou znehodnocené. Zúrodňují se buď trvale, 

nebo dlouhodobě. Jsou znehodnocené přírodní (sesuvy nebo záplavy), lidskou 

(poddolování) činností. Rekultivace je uvedení postiženého území do takové stavu, aby zde 

mohl panovat ekosystém, a aby krajina vypadala tak, jako předtím. [2] 

  Základem pro rekultivaci jsou technické úpravy, které se snaží o vylepšení terénních, 

vodních a půdních poměrů a vytváří tak podmínky pro biologické úpravy. Tyto biologické 

opatření vedou k nově vytvořené půdě a k úrodnosti této půdy. 

Může jít například o výstavbu náhradních objektů za objekty narušené těžební činností, 

pokud slouží jako obnova funkční způsobilosti krajinného systému. Toto je spojeno i 

s náklady, které jsou potřebné pro monitorování dlouhodobých účinků důlní činnosti na 

povrch. Sanace starých ekologických zátěží, asanační rekultivační stavby, demolice, zemní 

práce a údržba pozemků. [14] 

3.1 Požadavky pro rekultivaci 

� kvalita rekultivovaných půd, ve kterých by měly existovat houby, bakterie a další 

mikroorganismy, na kterých závisí celý koloběh látek a energie, 
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� estetický požadavek, 

� zdravotní požadavek, ten je důležitý pro vytváření makroklimatických a 

bioklimatických poměrů, 

� krajina musí být ekonomicky efektivní, zde musí být zastoupeny vysoce 

produktivní formy zemědělských rekultivací, 

� krajina by měla být ekologicky vyvážená-výstavba lesů, parků a vodních ploch. 

[14] 

3.2 Etapy rekultivací 

� etapa přípravná, 

� etapa důlně-technická, 

� etapa biotechnická, 

� etapa postrekultivační. [1] 

 

3.2.1 Etapa přípravná  

Tato etapa se plně realizuje v období otvírkových, přípravných a těžebních prací. 

Orientuje se v projekční činnosti a v rozvržení při vytváření nejvhodnějších podmínek pro 

další realizaci následných etap a fází rekultivačního cyklu. Vyskytuje se převážně 

v pedologickém, geologickém a hydrogeologickém průzkumu nadloží hornin a zemin. [1] 

3.2.2 Etapa důlně-technická  

Tato metoda je nejdůležitější proto, abychom úspěšně provedli rekultivaci. Při této etapě 

se vytvářejí podmínky, pro následnou formu rekultivace. Dělí se na dvě základní oblasti. 

V prvé části je etapa zaměřena na selektivní odklizení ornice a zúrodnitelné zeminy. 

Zúrodnitelné zeminy jsou například sprašové zeminy a hlíny. Dále je zaměřena na 

melioračně hodnotné zeminy, pokud se v nadloží nacházejí, jako například rašelina, 

slínovce, bentonické jíly. 

V druhé části je technologické rozlišení a nutnost žádoucího směřování odklizových 

zemin na vnější nebo vnitřní výsypky. [1]  
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3.2.3 Etapa biotechnická  

Tato etapa navazuje na důlně-technickou etapu. Zahrnuje práce, jako jsou například 

práce s technickou povahou (technická fáze) a práce biotechnické (biotechnická fáze). 

Technická fáze zahrnuje terénní úpravy, návozy zúrodnitelných zemin, výstavby 

komunikací, hydromeliorační, hydrotechnické a stabilitní úpravy. 

Biotechnická fáze se orientuje na tvorbu zemědělských pozemků, lesnických porostů a 

kultur nebo hydrických rekultivací. [1] 

3.2.4 Etapa postrekultivační  

Je to období po ukončení vlastních rekultivací a po zařazení rekultivovaných pozemků a 

ploch do běžného obhospodařování. Výsypková stanoviště mají určitá specifika, která se 

musí dodržovat a respektovat i v následujícím období. Je to proto, aby se docílilo zdárného 

vývoje celého ekosystému. [1] 

3.3 Druhy rekultivací 

Po skončení technické rekultivace dochází k nástupu vlastního zúrodňovacího procesu, 

který je ve fázi biologické rekultivace a člení se na: 

� zemědělskou rekultivaci, 

� lesnickou rekultivaci, 

� vodohospodářskou rekultivaci- hydrickou,   

� ostatní rekultivaci. [1] 

3.3.1 Zemědělská rekultivace 

Zemědělská rekultivace je záležitostí, která je značně složitá a náročná z hlediska 

technické přípravy stanovišť, ale také je složitá po stránce finanční. Tato metoda je velice 

úzce spjata se zákonem číslo 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, který 

má za úkol ukládat povinnosti těžařům, aby zajistili před zahájením těžby na veškeré 

odnímané zemědělské půdě oddělenou skrývku kulturních vrstev půdy a jejich deponii do 

doby následného využití rekultivace. [1], [8]  

Ukázkou zemědělské rekultivace je obr. 1. 
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Obr. 1 Zemědělská rekultivace [4] 

Pro zemědělskou rekultivaci bez ohledu jaký tam je půdotvorný substrát, který lze 

ovlivnit jeho překrytím vhodnými zeminami, a to buď zeminami I. nebo II. třídy, které jsou 

vhodné pro rekultivaci, jsou dobré rovné nebo mírně ukloněné plochy, které umožní 

nasazení kultivačních a sklízecích zemědělských strojů. [1] 

K zemědělské rekultivaci je vhodné využívat takové plochy, které jsou devastované, 

navazují na zemědělsky využívané území, které mají minimální výměru pozemků 5 ha a 

vhodný sklon svahu v rozmezí 3 až 8 %. Pro tuto metodu jsou vhodné vnitřní úrovňové 

výsypky nebo sanačně dosypané poklesové kotliny po bývalé hlubinné těžbě. Výběr 

plochy musí respektovat hlediska jak půdně ekologická tak produkční. [1], [2] 

Musí být vypracovány plány sanací a rekultivací, které také zahrnují způsoby jejich 

hospodárného využití pro rekultivaci až do doby, kdy dojde k zahlazení po báňské činnosti. 

Podle výhledových záměrů se ví, jaké bude množství ornic a zúrodnitelných zemin a 

dokáže se odhadnout, jaký rozsah zemědělské rekultivace je možné rekultivačním 

procesem realizovat. [1] 

 Způsoby zemědělských rekultivací popisuje schéma 1. 
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Schéma 1 Způsoby zemědělské rekultivace [1] 

Pro zemědělskou rekultivaci jsou navrženy dva základní technologické postupy: 

� rekultivace s překryvem (nepřímá rekultivace), 

� rekultivace bez překryvu (přímá rekultivace). 

Rekultivace s překryvem (nepřímá rekultivace) 

Tento způsob rekultivace převažuje na větších plochách a na výsypkách, které jsou 

určené k intenzivní zemědělské produkci, kde je urovnaný povrch výsypek se sklonem 3 až 

8% převrstven uměle vytvořeným horizontem: ornicí, spraší nebo obojím.  

Nepřímá rekultivace je považována za prakticky jediný způsob, kterým lze dosáhnout 

za krátký časový úsek předpoklady pro vytvoření nové zemědělské půdy, která bude 

intenzivně využívána.  

Rekultivace bez překryvu (přímá rekultivace) 

Tato metoda představuje biologickou rekultivaci zemin, kde nedochází k převyšování 

zúrodnitelnými zeminami. Tento způsob rekultivace je značně časově náročný, 12 let i více 

a neposkytuje žádnou záruku úspěšné rekultivace, která by byla vhodná pro realizaci 

zemědělské výroby. [1] 

 Technologické postupy rekultivace popisuje schéma 2. 
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Schéma 2 Technologie zemědělských rekultivací [1] 

Základem pro každou úspěšnou zemědělskou rekultivaci je správná volba 

rekultivačního osevního postupu a správně provedená agrotechnika (způsob obdělávání 

zemědělské půdy v rámci rostlinné produkce). U nepřímé rekultivace půjde o spojení 

s původní zeminou a obnovení biologické aktivity navozené ornice. 

Kromě hlavních druhů zemědělské rekultivace, které zahrnují tvorbu orné půdy, luk a 

pastvin, je zde možné zrealizovat také vinice a ovocné sady. Pro správnou volbu 

rekultivace, jsou důležité technické, půdní a klimatické podmínky. Dnes hrají také velkou 

roli tržní podmínky, využívání rekultivovaných ploch, další odbyt a zpracování produktů 

z těchto ploch a ekonomika zemědělské výroby. [1] 

3.3.2 Lesnická rekultivace 

Lesnická rekultivace probíhá u pozemků, které jsou dotčeny takovými poklesy, že při 

nich nedojde pro rostlinstvo ke škodlivému zvýšení hladiny podzemní vody. Tato metoda 

se provádí podobným způsobem jako při běžných zalesňovacích pracích. Je prioritou 

rekultivačního procesu vzhledem k ochranným funkcím v oblasti, kde se musí udržet 
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ekologická stabilita. To platí především z hlediska krajinotvorného, estetického a 

protierozního. Dbá se také na hygienické, filtrační účinky, regulaci vodního režimu a 

tlumení hluku aj. Zalesňování odvalů hlušin vyžaduje specifický přístup, zejména při volbě 

druhu a jakosti sazenic a způsobu výsadby. Po výsadbě následuje ošetřování sazenic a 

vylepšování míst, dojde-li k uhynutí jedinců. [2] 

 Ukázkou lesnické rekultivace je obr. 2. 

  

Obr. 2 Lesnická rekultivace - Rekultivace po odvalu větrné jámy Řepiště [4] 

Tato rekultivace se člení na dvě fáze: 

� zakládání sazenic, 

� pěstební péče o vysazené dřeviny. 

Zakládání lesních porostů je velice složitý proces zalesňování. Vznikající lesní porosty 

jsou zařazeny podle lesního zákona do kategorie ochranných lesů, eventuálně do lesů 

zvláštního určení. Lesní porosty mají funkci úpravy klimatických a vodohospodárných 

poměrů rekultivované krajiny, usměrňují půdotvorný proces a omezují účinky eroze ve 

svažitých terénech. Mají také funkci sociální, jako je vytváření příměstských lesů, 

rekreační a oddychovou. [1] 

 Rozdělení lesů, jejich druh a funkce popisuje schéma 3. 
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Schéma 3 Rozdělení lesů, jejich druh a funkce [1] 

Pro výsadbu dřevin se vybírají dřeviny převážně domácího původu, aby nedocházelo ke 

konkurenci. Mezi nejčastěji vysazované dřeviny patří: javor mléč, javor klen, topol osika, 

modřín opadavý, olše lepkavá, olše šedá a mnoho dalších. 

U zakládání porostů je nutné, aby se vhodně a účinně navázalo na stávající a okolní 

lesní porosty. Musí se dodržovat zásady. Dřeviny se vysazují ve skupinách v různých 

geometrických tvarech o velikosti 0,05 až 0,25 ha. Průměrně se vysazuje 6750 kusů 

sazenic na 1 ha. Dále je velice důležitá doba výsadby. Většinou se sází na podzim. Termín 

ukončení výsadby by měl být do konce listopadu. Jestliže se výsadba provádí na jaře, měla 

by být ukončena na začátku dubna. [1], [4] 

Pěstební péče trvá okolo 6 až 10 let. Jedná se ošetřování sazenic. Patří sem okopávání, 

ochrana dřevin proti okusu hlodavců, přihnojování aj. Úprava dřevin probíhá mezi 6 až 8 

rokem. Mezi hlavní cíle pěstební péče patří schopnost samostatného růstu dřevin bez 

ošetřování. [1] 
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3.3.3 Vodohospodářská rekultivace – hydrická 

Vodohospodářská rekultivace představuje tvorbu nového vodního režimu rekultivované 

krajiny formou stavebně-technických opatření. Hydrické rekultivace jsou v současné době 

v mnoha případech nedílnou součástí každého plánu sanace a rekultivace. 

V rámci menších vodohospodářských děl jsou budovány např. příkopy, drény, retenční 

nádrže za účelem regulace odtoku vody a zachycení erozního sedimentu.  

Větší vodní plochy jsou vytvářeny s vazbou na zaplavování zbytkových jam či velkých 

depresí pro účely příměstské rekreace a jiná funkční využití jako jsou například oblasti pro 

koupání. U vodohospodářské rekultivace se jedná o rekultivaci tzv. mokrou cestou.  

Nejdůležitějším úkolem této rekultivace je zajistit jak vhodný tvar nádrže, tak i 

dostatečný a trvalý zdroj kvalitní a pitné vody pro rozvoj fauny a flóry. Musí se také 

zajistit podmínky pro zamezení nadbytečného vstupu živin do nádrže a musí se podpořit 

samočisticí funkce. [1], [2] 

Ukázkou hydrické rekultivace je obr. 3. 

  

Obr. 3 Hydrická rekultivace - ČSM, 8. Etapa [4] 

3.3.4 Ostatní rekultivace – funkční a rekreační zeleň 

Mezi ostatní způsoby rekultivace patří plochy, které neslouží k hospodářskému účelu, 

ale slouží převážně ke zvýšení biodiverzity krajiny a posílení systémů ekologické stability 

jako jsou například mokřady, vysušené teplomilní louky, skaliska aj. 
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Při navrhování krajinotvorného řešení touto formou není volen klasický způsob 

rekultivace lesní nebo zemědělské, ale forma rozptýlené zeleně (roztroušená zeleň). Tyto 

plochy nezabírají rozhodující výměru, ale tvoří mozaiku krajinných prvků. [1] 

Jejich cílem je vytvoření např. parků, sadovnických úprav, příměstské zeleně, začlenění 

rekreačních a sportovních ploch do krajiny jako jsou například automobilové závodní 

okruhy na výsypkách, golfové hřiště, fotbalové stadiony, tenisové či volejbalové kurty, 

úprava okolí průmyslových objektů a skládek atd.  

Významným vegetačním prvkem na rekultivovaných výsypkách je doprovodná zeleň 

okolo vodotečí a břehových partií zatopených zbytkových jam. Do rekultivované krajiny 

jsou navrhována také stromořadí podél cest a komunikací, polní lesíky a remízky, keře na 

erozně ohrožených svazích výsypek aj. Svůj význam má i vhodné využití ploch s různým 

stupněm dosažené sukcese. [4] 

3.3.5 Ostatní rekultivace – technická rekultivace 

Mezi rekultivace ostatní patří úprava ploch, které budou sloužit jako sportovní a 

rekreační zařízení. Jedná se o pláže, auto kempy, kempy, plochy pro hřiště aj. [1]  

Ukázkou ostatní rekultivace je obr. 4. 

  

Obr. 4 Ostatní rekultivace – Rekultivace odvalu Žofie v Orlové (v budoucnu obchodní zóna) [4] 

 

 



Lenka Javorská- Sanační a rekultivační práce na území města Ostravy 

 

2009  14 

 

4 ČERPÁNÍ FINAN ČNÍCH REZERV NA SANACE A 
REKULTIVACE V ČESKÉ REPUBLICE 

 

Vytváření finančních rezerv 

 Finanční rezervy je nutné vytvářet proto, aby byla organizace schopna zajistit 

vypořádání důlních škod. Výše rezervy na náklady musí odpovídat potřebám na 

vypořádání důlních škod v časovém průběhu podle jejich vzniku, popřípadě v předstihu 

před jejich vznikem. Rezervy jsou náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 

 Vytváření rezerv podléhá schválení příslušným obvodním báňským úřadem, který 

schvaluje také čerpání z těchto rezerv po dohodě s ministerstvem životního prostředí České 

republiky. [5] 

Čerpání finančních rezerv na sanace a rekultivace do roku 2008 v České republice, 

poukazuje graf 1. Od roku 1991 je stav finančních rezerv neustále stoupající. V roce 2008 

stav činil přes 3 a půl milionů korun. [10] 

 

Graf 1 Čerpání finančních rezerv na sanace a rekultivace do roku 2008 v ČR [10] 
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Rozložení zájmového území vidíme na grafu 4. Z rozložení zájmových území, vychází, 

že 40,80 % území je ve fázi provozu. [10] 

Graf 4 Rozložení zájmových území v % v ČR [10] 
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5 POSOUZENÍ SANAČNÍCH A REKULTIVA ČNÍCH ZÁM ĚRŮ 
NA ÚZEMÍ M ĚSTA OSTRAVY 

 

Podnik DIAMO, s.p. o.z ODRA zpracovává studie aktuálního stavu povrchu, jeho 

vyhodnocení a navržení nápravných opatření v dobývacích prostorech, které má ve své 

působnosti. Zpracovaná studie je základním podkladem pro řešení problematiky 

konečného zahlazení následků hornické činnosti v řešených dobývacích prostorech. [4] 

5.1 Stručná charakteristika OKR 

Hornoslezská černouhelná pánev má celkovou výměru přibližně 7000 km2. Na území 

České republiky se úhlonosný karbon rozprostírá na ploše o výměře 1550 km2. Tento 

prostor je rozdělen na Ostravsko-karvinský revír (OKR), Příborsko-těšínský revír a 

Frenštátskou dílčí pánev. 

V minulosti hornickou činností ovlivněná část Ostravy leží v Ostravské pánvi, terénní 

hranicí jsou toky řek Lužnice, Ostravice a Odra. Ostravská část revíru si zachovala až na 

lokality antropogenních výsypek a odvalů krajinný ráz. 

Od roku 1989 vlivem změnami politických a hospodářských podmínek se začala 

postupně vyvíjet nová struktura průmyslu a v podmínkách tržního hospodářství působil 

ekonomický tlak, který si vynutil restrukturalizaci a racionalizaci veškerých činností 

společnosti OKD, a.s, včetně útlumu nerentabilních lokalit. Proto se již na Ostravské části 

netěží. [4] 

Ostravská část OKR se plošně kryje s územím Statutárního města Ostravy. Toto území 

je urbanizované, ale s rozsahem příměstské zóny na tomto území můžeme nalézt, jak 

zemědělskou půdu, lesní půdu tak i vodní plochy. Celková výměra je 21 423 ha. Výměra 

zeleně na území města Ostravy je 2800 ha, z toho vlastnická zeleň tvoří 1774,6 ha. Zbytek 

tvoří zeleň hřbitovů, škol, doprovodná zeleň a krajinná zeleň. [4] 

5.2 Dobývací prostory OKR 

Ostravskou část OKR tvoří dobývací prostory, jak zrušené, tak i stále funkční. 

V současné době spadají do působnosti DIAMO, s.p. o.z ODRA tyto dobývací prostory: 



Lenka Javorská- Sanační a rekultivační práce na území města Ostravy 

 

2009  18 

 

Stávající dobývací prostory:  

Tabulka 1 Stávající dobývací prostory [4] 

Dobývací prostory plošná výměra v ha  
Vítkovice 0,7 
Heřmanice 1795,0 

Přívoz 2437,3 
 

Zrušené dobývací prostory: 

Tabulka 2 Zrušené dobývací prostory [4] 

Dobývací prostory plošná výměra v ha  rok zrušení 
Slezská Ostrava I. 1329,1 2004 
Slezská Ostrava III. 499,6 1996 
Michálkovice 1043,6 2004 
Mariánské Hory 1287,4 1996 
Svinov 898,8 1996 

Radvanice 747,8 2004 
  

Mapa dobývacích prostor na území města Ostravy: 

  

Obr. 5 Mapa dobývacích prostor na území města Ostravy [4] 
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5.3 Významné objekty pro sanaci a rekultivaci na území města Ostravy 

Na území města Ostravy převažují významné objekty, které byly vytvořené aktivně 

nebo pasivně hornickou činností. Jsou to například:  

� odvaly, 

� areály, 

� odkaliště, 

� úpravy území – odvodnění, úpravy bezodtokých kotlin. [4] 

Odvaly 

Hlubinná těžba v OKR byla a je převážně prováděna na zával. Bylo nutné, aby se 

hlušina z připravovaných důlních děl a z procesu třídění a úpravy uhlí ukládala na povrchu. 

Z toho se pak vytvářely odvaly. Na odvaly byl materiál odvalován a byl používán 

k zavážení vytvářejících se poklesových kotlin vlivem těžby. 

Odvaly se za dobu těžby v OKR a podle místních podmínek liší tvarem, objemem a 

rozlohou. Nejvyšší haldou je kuželová halda, která dosahuje do výšky 80 až 90 m. Rozloha 

je od několika arů až po desítky hektarů. Pro začlenění do krajiny je podmínkou také jaký 

má odval tvar. [4] 

Rozeznáváme tvarové typy odvalů: 

� kuželové odvaly- odval Ema, 

� haldové kupy- odval Jan Maria, 

� tabulové odvaly, 

� terasové haldy, 

� svahové haldy- odval Rychvald, 

� hřbetové haldy, 

� vyrovnávací odvaly, 

� ploché haldové pokryvy. [4] 

 

5.3.1 Rekultivace odvalu RYCHVALD   

Předmětem této rekultivace bylo vytvoření lesního porostu na temeni hlušinového 

odvalu po bývalé hornické činnosti. V upravované části je odval z jedné třetiny porostlý 
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náletovými dřevinami. V rámci realizace dojde k úpravě nivelety terénu (vyrovnání), 

vyspádování území, k odstranění náletových dřevin v místech nivelačních úprav a 

revitalizaci území s výsadbou listnatých dřevin. Rovněž dojde k odstranění černých 

skládek a odtěžení betonových prvků v místě úprav. [4] 

Záměr bude realizován prostřednictvím 3 stavebních objektů: 

� SO 01 příprava území (kácení stromů, tvarování terénu), 

� SO 02 technická rekultivace (odstranění železobetonového objektu), 

� SO 03 biologická rekultivace lesnická + následná 5tiletá údržba zeleně 

(výsadba stromů s kořenovým balem přímo do hlušiny). 

V současné době je Rekultivace odvalu Rychvald v přípravě. Termín zahájení byl v roce 

2010 a termín ukončení je naplánován na rok 2016. [4] 

 Rekultivace odvalu Rychvald, je na obr. 6. Více fotografií uvádím v příloze I. 

  

Obr. 6 Rekultivace odvalu Rychvald [4] 

Areály 

Areály jsou místa, kde stále stojí bývalé šachty. Jako příklad areálu na Ostavsku je areál 

Petr Cingr. 
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5.3.2 Úprava pozemků v areálu PETR CINGR  

Cílem této rekultivace je zajištění krajinné zeleně. V rámci této rekultivační akce je 

rekultivační postup rozdělen na 3 stavební objekty: 

� SO 01 Příprava území (vymýcení nevhodných, suchých, vyvrácených stromů, 

vyčištění plochy od spadlých kmenů, podrcení drobných větví, odvoz kmenů), 

� SO  02 Výsadba (ostatní plocha – krajinná zeleň), 

� SO  03 Údržba (mechanické uvolňování sazenic vůči náletovému plevelu, 

okopávání, ošetřování dřevin, chemické ošetřování proti okusu zvěří, přihnojování). 

V současné době je Úprava pozemků areálu Petr Cingr v realizaci. Realizace začala 

v březnu roku 2005 a ukončení je naplánováno na rok 2010. [4] 

 Úpravu pozemku areálu Petr Cingr, vidíme na obr. 7. Více fotografií uvádím v příloze 

II. 

  

Obr. 7 Úprava pozemku areálu Petr Cingr [4] 

Odkaliště 

Do rozsáhlých venkovních odkališť jsou vypouštěny odpadní vody z úpravárenských 

komplexů. V těchto odkalištích probíhá čištění těchto vod a dále zde dochází k uložení 

pevné fáze, která se ve vypouštěných vodách vyskytuje. Odkaliště jsou někdy umisťovány 

v poklesových depresích vzniklých vlivem poddolování. [4] 
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5.3.3 Sanace a rekultivace nádrží a území pod nádržemi 
STACHANOV

Projektová dokumentace „Sanace a rekultivace nádrží a území pod nádržemi 

STACHANOV“ je zpracována na základ

Ostrava a objednatelem DIAMO, s.p. o.z. ODRA

Cílem zpracovaného projektu je specifikace na provedení technické a biologické 

rekultivace zájmového území, aby byla vytvo

stability. Hlavním cílem je zajišt

Stručná charakteristika

Zájmové území kalových nádrží Dolu Stachanov se nachází na území m

městské části Hrušov. Je to jeho severozápadní 

Tvar a povrch je ovlivně

následně řeky Odry. Další ovlivn

bylo dlouho ovlivňováno hornickou 

území považovat za stabilizované

 Ukázkami Sanace a rekultivace nádrží a území pod nádržemi STACHANOV

9. Více fotografií uvádím v

Obr. 8 Sanace a rekultivace nádrží a území pod nádržemi STACHANOV 
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STACHANOV“ je zpracována na základě smlouvy o dílo mezi zhotovitelem GSP s.r.o 

Ostrava a objednatelem DIAMO, s.p. o.z. ODRA 

Cílem zpracovaného projektu je specifikace na provedení technické a biologické 

rekultivace zájmového území, aby byla vytvořena funkční krajina v

stability. Hlavním cílem je zajištění krajinné zeleně. [4] 

ná charakteristika 

Zájmové území kalových nádrží Dolu Stachanov se nachází na území m

ásti Hrušov. Je to jeho severozápadní část, jižně od soutoku ř

Tvar a povrch je ovlivněn regulací a výstavbou protipovodňových hrází 

eky Odry. Další ovlivnění je kvůli výstavbě silniční a železni

ováno hornickou činností a poklesy terénu. V

území považovat za stabilizované. [4] 

Sanace a rekultivace nádrží a území pod nádržemi STACHANOV

Více fotografií uvádím v příloze III. 

Sanace a rekultivace nádrží a území pod nádržemi STACHANOV 

ěsta Ostravy 

22 

Sanace a rekultivace nádrží a území pod nádržemi 

Projektová dokumentace „Sanace a rekultivace nádrží a území pod nádržemi 

 smlouvy o dílo mezi zhotovitelem GSP s.r.o 

Cílem zpracovaného projektu je specifikace na provedení technické a biologické 

ní krajina v rámci ekologické 

Zájmové území kalových nádrží Dolu Stachanov se nachází na území města Ostrava, 

 od soutoku řek Odry a Ostravice. 

ových hrází řeky Ostravice a 

ní a železniční sítě. Celé území 

inností a poklesy terénu. V současnosti můžeme 

Sanace a rekultivace nádrží a území pod nádržemi STACHANOV je obr. 8 a 

 

Sanace a rekultivace nádrží a území pod nádržemi STACHANOV – předtím [4] 
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Obr. 9 Sanace a rekultivace nádrží a území pod nádržemi STACHANOV – potom [4] 

Popis zájmového území 

Velikost zájmového území je 9,97 ha. Lze ho rozdělit na západní část a východní část. 

Západní část je rozsáhlejší, ale je nevyužívaná a je zpustlá. Tvořili ji 3 kalové nádrže, ale 

v současné době jsou vybrané a opuštěné. Východní část je menší a v nedávné minulosti se 

zde nacházela část zástavby obce Hrušov. Nacházely se zde rodinné domy a zahrady. Dnes 

je místo opuštěné a celé území je značně zdevastované po poklesech jako následek 

hornické činnosti a přispění povodní v roce 1997. [4]  

Odpady 

V zájmovém území se nachází celá řada neřízených skládek různých druhů odpadů. 

Odpady se musí zatřídit v souladu s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se vydává 

katalog odpadů a stanoví se další seznamy, ve znění pozdějších předpisů. Nachází se zde 

například odpady z těžby nerostných surovin, odpadní štěrk a kamenivo, beton, cihly, 

asfaltové směsi, spalitelný odpad a mnoho jiných. [4] 

Návrh projektovaného řešení 

Pro zpracování projektového řešení musely být stanoveny základní podmínky: 

� hranice zájmové plochy, 

� likvidace nežádoucí stávající vegetace, 

� likvidace neřízených skládek, 
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� vyrovnání reliéfu terénu bez návozu krajinotvorného materiálu, 

� vytvoření plynulého přechodu úpatí svahů, zavezení odvodňovacího příkopu, návoz 

zeminy, 

� respektování požadavku schváleného územního plánu s cílovou kulturou – les, 

� rekultivace biologická, zemědělská a lesnická rekultivace s 5ti-letou údržbou. [4]  

Stavební objekty 

Postup sanačních a rekultivačních prací lze rozdělit na pět samostatných stavebních 

objektů: 

� SO 01 Přeložka kabelového vedení VN (tento stavební objekt je rozdělen na dvě 

části: 1) terénní úpravy nivelety, 

2) vlastní přeložení kabelového vedení, 

� SO 02 Příprava stanoviště (odstranění betonových konstrukcí v kalových 

nádržích, tak aby výška dosahovala 1m pod novou niveletou terénu, odstranění 

betonových panelů příjezdových cest, odstranění skládek, plošné odstranění 

stávající vegetace, odstranění nežádoucích stromů, keřů a travinných porostů), 

� SO 03 Technická rekultivace (přesun hmot důlního kamene, rozhrnutí zeminy), 

� SO 04 Biologická rekultivace (hnojení, orba, osetí, sečení a rozřezávání, výsadba 

sazenic listnatých stromů a keřů, zálivka), 

� SO 05 Údržba pozemků (okopávání sazenic, hnojení, ochrana dřevin před 

okusem, zálivka, dosadba sazenic stromů). [4] 

Biologická rekultivace lesnická 

Tabulka 3 Biologická rekultivace lesnická [4] 

výsadba dřevin na ploše 99 700 m2 
plánovaná výsadba sazenic listnatých stromků v ks 62 495 ks 

z toho: 57 042 na 9,1 ha 
  5 453 na 0,87 ha 
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Výsadba 

Tabulka 4 Výsadba [4] 

Druh stromu v procentech počet kusů 
Dub letní 25% 24 925 ks 
Buk lesní 24% 21 536 ks 
Jasan ztepilý 15%   5 982 ks 
Javor babyka 12%   4 786 ks 
Olše lepkavá 12%   4 786 ks 
Topol bílý 6%      240 ks 

Vrba 6%      240 ks 
 

V současné době je „Sanace a rekultivace nádrží a území pod nádržemi STACHANOV“ 

v realizaci. Realizace začala v březnu roku 2005 a ukončení je naplánováno na prosinec 

roku 2014. [4] 

5.3.4 Projekt KAROLÍNA – sanace území Karolína Ostrava  

Území bývalého areálu Karolína se nachází v jižní části centra města Ostravy. Je 

ohraničeno ulicí 28. října, ulicí Na Karolíně, řekou Ostravicí, železniční vlečkou OKD, a.s 

a nádražím ČD Ostrava Střed. Nadmořská výška je zde 211 až 214 m. n. m. 

V minulosti byla na území od roku 1858 koksovna, chemická výroba, která byla 

zaměřena na zpracování vedlejších produktů z výroby koksu, elektrárna, důl, hutní výroba 

a těžké strojírenství. Provoz v areálu byl dokončen v roce 1986 a veškeré technologie byly 

sneseny a povrch území byl zarovnán. 

Při likvidaci průmyslových objektů byly odstraněny pouze nadzemní části budov, 

základy a podzemní prostory byly ponechány a nebyla provedena likvidace haldy Žofiiny 

hutě. Kontaminanty z výrob pronikly v průběhu průmyslového využívání areálu za 150 let 

do zemského povrchu a zde se vlivem migračních pochodů rozšířily v rozsahu plochy 

bývalé koksovny. [15] 

 Ukázkou Projektu Karolína – sanace území Karolína Ostrava je obr. 10. Více fotografií 

uvádím v příloze IV. 
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Obr. 10 Ukázka Projektu Karolína – sanace území Karolína Ostrava [15] 

Vyhláškou č. 10/1997 města Ostravy bylo závazné vyhlášení části schváleného 

územního plánu města Ostravy z roku 1994. Před zahájením výstavby musela být 

provedena sanace dekontaminací a nové terénní úpravy. 

Cílem opatření bylo hlavně odstranit a zneškodnit látky škodlivé vodám vázané na 

zeminy a podzemní vody, zastavit šíření kontaminace do širšího okolí a umožnit následné 

využití území za přijatelných zdravotních rizik. Byly stanoveny cílové limity pro benzen, 

naftalen, fenoly a ropné látky. Sanační řešení zahrnovalo demolice objektů, dekontaminaci 

zemin, vody a půdního vzduchu s následnou rekultivaci území.  

Nepřístupná místa lokality byla sanována metodou In-situ. Na související sanaci vod 

navazoval monitoring prostředí, sledující vývoj sanace. [15]  

Území se skládá ze čtyř areálů, které jsou rozděleny na:  

areál A: centrální část, 

areál B, 

areál C: dělí se na tři části: areál C1 – oblast haldy Žofiiny huti, 

areál C2 – okraj centrální části, 

areál C3,  
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areál D: prostor jámy Karolína. [15] 

Graficky jsou areály zobrazeny v příloze V na situačním snímku areálů. 

Navržené práce: do tohoto projektu sanačních prací byly zařazeny tyto činnosti: 

� Činnosti přípravy území, které nebyly součástí hlavního sanačního projektu, ale 

svou povahou přímo ovlivňovaly rozsah a průběh sanačních prací: 

Milánská stěna  - plní funkci statického zajištění komunikace 28. října a zároveň 

nepropustně hydraulicky izoluje od severu centrální část území určeného k sanaci. 

Štětová stěna – plní funkci statického zajištění budoucího výkopu a zároveň 

hydraulicky izoluje centrální část. 

Demolice podzemních konstrukcí. 

� Hlavní sanační činnosti: 

sanace zemin saturované a nesaturované zóny - areál A: centrální část, sanace 

zemin nesaturované zóny - areály C1, C2 a C3, sanace zemin v prostoru jámy 

Karolíny - areálu D, sanace podzemních vody a kombinované sanace –  areál A: 

centrální část, sanace podzemní vody a půdního vzduchu - areál B (oblast ulice 

28. října), sanace - areál C1, 

ochranný hydraulický systém vně stavební jámy, 

rekultiva ční práce, 

hygienický monitoring. [15] 

Rozsah prací: 

Tabulka 5 Rozsah prací [15] 

sanovaná plocha 30 ha 

objem odtěžené zeminy 794 086 m3 
dekontaminace termickou jednotkou 496 668 t 
délka podzemních instalovaných stěn 1190 m 
celkové náklady 1 891 mil Kč 
 termín realizace 1997 – 2005 

celková bilance odpadu 199 350 t 



Lenka Javorská- Sanační a rekultivační práce na území města Ostravy 

 

2009  28 

 

Dne 27. 7. 2006 se uskutečnil kontrolní den akce sanace Karolína- Ostrava. Jeho 

výjimečnost byla v tom, že se hodnotilo dokončení sanace území bývalé koksovny 

Karolína. 

Generální dodavatel stavby OKD, Rekultivace, a.s. Havířov zahájil sanační práce v roce 

1997, stavba byla členěna na 12 stavebních objektů. K dosažení stanovených cílů bylo 

použito také odtěžení zemin, termická desorpce, biodegradace, skládkování, odčerpávání 

půdního vzduchu a podzemní vody, vyhloubení podzemních těsnících stěn a drenáží, 

vybudování pozorovacích vrtů, matematické modelování. Monitoring kvality podzemních 

vod bude probíhat až do r. 2010 a jeho účelem je prokázat trvalé dosažení úrovně cílových 

limitů. Celková bilance odpadů, se kterými bylo nakládáno, dosáhla 199 350 t. 

Kontrola prováděných prací probíhala ve 3 úrovních – interní kontrola nabyvatelem 

(OKD, a.s.), externí kontrola supervizí FNM ČR (nyní MF) a kontrola ČIŽP. Inspekce 

prováděla i kontrolu vypouštěných odpadních vod ze sanačních zařízení.  

Průběžná kontrola a důkazní dokumenty předložené k jednotlivým sanačním zásahům 

dokládají splnění uložených opatření. Závěrečné stanovisko inspekce vydá v roce 2011 po 

ukončení monitoringu kvality podzemní vody. [15], [18] 
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6 VYHODNOCENÍ PRŮBĚHU SANACÍ A REKULTIVACÍ 

 

Za sanace a rekultivace jsou považovány veškeré práce, které je organizace povinna 

učinit k nápravě škody na krajině a škody vzniklé na pozemcích právnických a fyzických 

osob těžební činností (§ 31 odstavec 5 Horního zákona). [5] 

Rekultivace  

Je člověkem znovu využití krajiny a navrácení přírody do vytvořené krajiny. Jde o 

soubor postupů, které mají za úkol zahladit negativní zásahy do přírody. Jedná se o úpravu 

území postižené těžbou nerostných surovin (zbytkové jámy, výsypky) nebo dočasnou 

lidskou činností. [11] 

Sanace  

 je odstranění škod na krajině komplexní úpravou území a územních struktur. 

Biologické metody dekontaminace půdy: 

IN-SITU a EX-SITU 

• IN-SITU – Je to úprava půdy a podzemní vody „na místě“ bez odtěžování 

kontaminované zeminy. Provádí se v případě, kdy nehrozí bezprostřední nebezpečí 

dalšího šíření škodlivých látek, nebo v místech, kde nelze kontaminovanou půdu 

odstranit. Metoda IN-SITU byla konkrétně použita na území Karolína v Ostravě.  

• EX-SITU – Vyžadují odtěžení a transport kontaminovaného materiálu resp. čerpání 

vody či odsávání půdního vzduchu. Je účinnější, snáze kontrolovatelná, šetrnější 

k životnímu prostředí, ale výrazně dražší. [17] 

Z hlediska technologických přístupů rozlišujeme dekontaminaci půd na saturované a 

nesaturované zóny.   

• Saturovaná zóna - IN-SITU – nachází se na místě bez těžby pevných materiálů, 

bez čerpání podzemní vody. Využívají se zde mikroorganismy k tomu, aby 

transformovaly, rozložily nebo imobilizovaly odpadní látku přítomnou v 
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saturované zóně. Je to prostor v horninovém prostředí, ve kterém jsou póry nebo 

pukliny zcela zaplněny podzemní vodou 

• Nesaturovaná zóna - IN-SITU – Je to metoda, kdy se vše po vytěžení pevných 

materiálů nebo vyčerpání podzemní vody přemístí z kontaminované lokality. [17] 

Sanačně – rekultivační práce, které jsou uvedené v mé práci, jsou v současné době 

v realizaci, popřípadě v přípravě. Z tohoto důvodu nelze ze strany DIAMA, s. p. o. z. 

ODRA poskytnout údaje o ekonomice staveb, protože cena je součástí smlouvy o dílo mezi 

investorem a dodavatelem stavby, a je tudíž předmětem obchodního tajemství. [4] 
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7 ZÁVĚR 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo charakterizovat sanační a rekultivační záměry na území 

města Ostravy a vyhodnotit průběh sanací a rekultivací. 

V dnešní době je těžba nerostných surovin založena na vysoké produktivitě, výkonnosti 

a finanční efektivnosti. Člověk se podílí na činnostech, které mají jak pozitivní tak 

negativní vliv na životní prostředí. Ovlivňuje ho a využívá ho ve svůj prospěch. Je třeba 

ale mít na paměti, že je nutné taky o životní prostředí pečovat. Člověk by se měl snažit, 

aby krása přírody, jakou nyní máme, zůstala i nadále a byla ke zhlédnutí i dalším 

generacím, které přijdou po nás. Příroda totiž neumí obnovit území, které bylo zasažené 

těžbou, proto jí musíme pomáhat. 

Dnes se využívají zemědělské a vodohospodářské rekultivace, ale nejvíce využívaným 

druhem je rekultivace lesnická, která tvoří 42,7 % z celkové plochy. Z rozložení 

zájmových území, vychází, že 40,80 % území je ve fázi provozu.  

Pro mou práci jsem si vybrala čtyři oblasti, které jsou zaměřeny na sanační a 

rekultivační práce. Jednalo se o projekty: Sanace a rekultivace nádrží a území pod 

nádržemi STACHANOV, Úprava pozemků v areálu PETR CINGR, Rekultivace odvalu 

RYCHVALD a Projekt KAROLÍNA – sanace území Karolína Ostrava. V současné době je 

rekultivace odvalu Rychvald v přípravě. Termín zahájení byl v roce 2010 a termín 

ukončení je naplánován na rok 2016. Úprava pozemků areálu Petr Cingr je stále 

v realizaci. Realizace začala v březnu roku 2005 a ukončení je naplánováno na rok 2010. 

Sanace a rekultivace nádrží a území pod nádržemi Stachanov je také ještě v realizaci. 

Realizace začala v březnu roku 2005 a ukončení je naplánováno na prosinec roku 2014. 

Projekt KAROLÍNA – sanace území Karolína Ostrava je ukončen. Termín realizace byl od 

roku 1995 do roku 2005. U této jediné oblasti, jsem zjistila potřebné finance, které činí 

1 891 milionů Kč. 

Vyhodnotit průběh sanačně – rekultivačních prací na území města Ostravy jsem 

nemohla, jelikož ze strany DIAMA, s. p. o. z. ODRA mi nebyly poskytnuty údaje o 

ekonomice staveb, protože cena je součástí smlouvy o dílo mezi investorem a dodavatelem 

stavby, a je tudíž předmětem obchodního tajemství. [4]  
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