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Anotace 
Tato bakalá�ská práce se týká zahlazování následk� hornické �innosti 

v území ostravsko – karvinského revíru, spravovaném firmou DIAMO, státní podnik 

odšt�pný závod ODRA, Ostrava. 

V p�edložené práci jsou uvedeny možné vlivy hornické �innosti na životní 

prost�edí, dále je popsán význam rekultivace, a co je cílem všech rekultiva�ních prací. 

Jakými zp�soby lze následky vyvolané hornickou �inností zahlazovat a jak tyto negativní 

ú�inky na p�írodu �ešit. 

V záv�re�né �ásti této práce jsou popsány dv� vybrané sana�n� - rekultiva�ní 

stavby, které se nachází v území OKR, kde t�žba uhlí byla již ukon�ena. Stavby jsou 

odlišného charakteru, s rozdílným zp�sobem �ešení rekultivace dot�eného území, ale se 

stejným cílem, tj. minimalizovat negativní ú�inky na krajinu a p�írodu.  

 

Klí�ová slova: hornická �innost, sana�n� – rekultiva�ní stavba, rekultivace, zahlazování, 

životní prost�edí 
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Summary 

This bachelor thesis focuses on slicking of mining activity implications in Ostrava-

Karviná mining district, administered by the company DIAMO, state enterprise, branch 

office ODRA, Ostrava. 

In this tabled thesis potential effects of mining activity on environment are 

mentioned, then an importance of recultivation of landscape is described and also what is 

the aim of all recultivation processes. In what ways  implications of mining activity can be 

slicked and how to solve these negative effects on nature. 

In the final part I described two chosen redevelopment constructions, which can be 

found in Ostrava-Karviná mining district, where a coal-mining has already been finished. 

Both constructions are of a different character, but with the same aim, i.e. to minimalize 

negative implications on landscape and nature. 

 

Keywords: mining activity, redevelopment construction, recultivation, slicking, 

environment 
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1 Úvod 

Hospodá�ství státu je do ur�ité míry závislé na t�žb� nerostných surovin, která se 

realizuje povrchovým nebo hlubinným zp�sobem. Krom� ekonomických p�ínos� má 

t�žební �innost i zna�né negativní d�sledky, které se projevují devastací krajiny 

s postižením všech krajinotvorných prvk�. Dochází zárove� ke zna�nému záboru a 

devastaci produktivní p�dy, zhoršování využití okolních pozemk� a celkového životního 

prost�edí. 

S t�žební aktivitou vznikají požadavky na rekultivaci. Je to dlouhodobý proces, 

který se vyvíjí se zm�nou technologického postupu t�žby i s vývojem v�decko – 

výzkumných poznatk�. Vedle p�dy jsou produktem rekultivace i nové kvality krajinného a 

životního prost�edí.  

Odlišnost a komplikovanost jednotlivých t�žebních zp�sob�, ale i projev� následk� 

t�žby na povrch si vyžádala rozdílné �ešení rekultivací v oblastech s povrchovou a 

hlubinnou t�žbou. Podobné problémy vznikají i p�i t�žb� jiných nerudných surovin. Jedná 

se tak o vhodnou volbu a uplatn�ní nápravy devastovaného území v odlišných podmínkách 

prost�edí, ale se stejným zám�rem dosažení stabilizovaného p�íznivého prost�edí. 

Cílem mé bakalá�ské práce je charakterizovat metody zahlazování následk� 

vyvolaných hornickou �innosti s uvedením r�zných zp�sob� jejich �ešení jak 

z všeobecného, tak praktického hlediska v podmínkách státního podniku DIAMO, 

odšt�pného závodu ODRA v Ostrav�. Podstatná �ást bakalá�ské práce je proto v�nována 

�ešení negativních následk� hornické �innosti na vybraných, v sou�asné dob� 

realizovaných v ostravské a karvinské �ásti OKR, sana�n� – rekultiva�ních stavbách. Jedná 

se o stavbu Rekultivace odkalovacích nádrží Jeremenko a Sanace odvalu Václav, z nichž 

každá má charakteristický zp�sob �ešení. 
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2 T�žba surovin a její vliv na životní prost�edí 

Podle § 2 odst. 1 horního zákona (�. 44/1988 Sb.), v platném zn�ní se v �eské 

republice za nerostné suroviny považují všechny tuhé, kapalné a plynné �ásti zemské k�ry 

s výjimkou vody, lé�ivé minerální vody, rašeliny, ornice, lesního humusu a písku, št�rku, 

bahna a valoun�, pokud se nehodí pro pr�myslové zpracování. 

�lov�k p�vodn� využíval málo výkonné nástroje, jimiž mohl t�žit jen povrchov� 

uložená ložiska. P�edevším hospodá�ské zužitkování rud si vynutilo rozvoj hlubinných 

zp�sob� t�žby. Ložiska žilného typu, mezi kterými p�evládají rudy a ložiska �erného uhlí, 

jsou p�evážn� t�žená hlubinnými metodami. 

Dobývání nerostných surovin je v našem regionu reprezentováno p�edevším 

hlubinnou t�žbou �erného uhlí. Hornická �innost zde probíhá již od roku 1782. Pro otvírku 

a t�žbu, �erpání vod a další nezbytné �innosti pro provoz d�lních závod� bylo vyhloubeno 

na území OKR 581 jam a 65 štol. V ostravské �ásti pánve bylo dolování ukon�eno 

v polovin� 90. let minulého století. V sou�asné dob� t�žba �erného uhlí probíhá jen 

na území Karvinska, a to na dolech Karviná, Darkov a �SM a v dobývacím prostoru 

Sta�í� - d�l Paskov. [1] 

Od roku 1872 do roku 2000 bylo v OKR vyt�ženo okolo 1,6 miliard tun uhlí. 

Vytvo�ení hlušin lze odhadnout na 0,65 miliard tun a celkové vytvo�ení uhelných kal� 

na 40 miliónu tun. Vliv hornické �innosti se projevuje na ploše asi 260 km2. Na jeden 

kilometr �tvere�ní je v OKR p�id�leno za celou dobu t�žby zatížení 6,15 miliónu tun uhlí, 

minimáln� 2,5 miliónu tun hlušin, 0,15 miliónu tun uhelných kal� a 8 – 12 miliónu metru 

krychlových od�erpané vody. [2] 

Je samoz�ejmé, že vliv hlubinné t�žby na krajinu i na životní prost�edí je vždy 

dlouholetým jevem, který provází t�žební �innost. Je však t�eba zd�raznit, že t�žba uhlí 

poskytovala teplo, energii i surovinu pro další zpracování i za cenu toho, že Ostravsko, 

karvinsko i orlovsko byly vážn� poškozeny. 

Jedním z projev� hlubinného dobývání jsou deformace zemského povrchu, které 

provází p�etvo�ení dot�eného území a zni�ení povrchových objekt�. Velikost deformací je 
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p�ímo úm�rná odrubané ploše a mocnosti slojí a také intenzit� dobývacích prací v �ásti 

OKR. 

V ostravské �ásti OKR byly projevy dobývacích prací s ohledem na úložné pom�ry, 

mocnosti slojí a litologickou charakteristiku p�vodních hornin neporovnateln� menší než 

v karvinské �ásti.  

2.1 Vlivy hornické �innosti na životní prost�edí 

Na území postižené t�žbou došlo ke vzniku nové krajiny. Na stran� jedné vznikly 

poklesové kotliny, na stran� druhé je krajina vyvýšena vznikem násypných odval�.  

Plocha všech dobývacích prostor v OKR je asi 320 km2. Plocha, která je ovlivn�na 

pohyby povrchu v d�sledku projevu t�žební �innosti na povrch p�edstavuje v roce 2000 

v OKR celkem 255 km2, tj. 80% ovlivn�ní povrchu v rámci existujících dobývacích 

prostor� [1]. Poklesy povrchu v ostravské �ásti se budou do budoucna snižovat v d�sledku 

ukon�ení dobývacích prací v této �ásti revíru a pohyby povrchu se proto zmenšují nebo již 

zcela ustaly. V karvinské �ásti, kde t�žba stále pokra�uje, m�že docházet se zv�tšující 

hloubkou dobývání ke zv�tšování plochy ovlivn�né poklesovými jevy. 

Provád�ná hornická �innost má v dobývaném území r�znorodé vlivy a projevuje se 

r�znými zp�soby. N�které z nich uvádím následn�.  

2.1.1 Vliv na vodní toky 

Koryta vodních tok� jsou poškozená vlivem poddolování a jejich d�sledky jsou 

�ešeny technickým zásahem nebo stavební úpravou. V nivách potok� a �ek Ostravice, 

Odry, Olše, Lu�iny, Sušánky a Stonávky se nacházela stará rybni�ní sí	, která byla 

na plochách ovlivn�ných dobýváním zcela devastovaná. 

Odhad celkového množství vy�erpané vody v OKR za posledních 100 let �iní asi 

2  km3, za celou dobu t�žby uhlí v OKR se p�edpokládá od�erpání asi 3 km3 slaných 

vod. [1] 

Po uzav�ení dol�, jsou vyrubané prostory �ízen� zatáp�ny. K zabezpe�ení dosud 

�inných dol� v karvinské �ásti p�ed nežádoucími p�etoky nebo pr�valy vod jsou v provozu 

dv� lokality pro udržování vodní hladiny v zatáp�ných dolech na pot�ebné úrovni. Jde 

o vodní jámy Jeremenko a Žofie, které spravuje rovn�ž firma Diamo, s. p. o. z. ODRA  
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Hlubinnou t�žbou vznikla na území s mocn�jšími a pod úrovní terénu mén� 

hluboko uloženými slojemi spousta bezodtokových území, které vytvá�ejí souvislou zátopu 

v poklesových kotlinách.  

2.1.2 Nádrže a odvaly 

Významné místo p�i zahlazování následk� hornické �innosti zaujímají odkalovací 

nádrže a odvaly d�lní hlušiny, které p�edstavují druhotnou zát�ž krajiny. Podle typ� se 

nádrže rozd�lují na: 

� cyklické nádrže na surové kaly,  

� velkoprostorové nádrže na surové kaly, 

� velkoprostorové nádrže na sm�s flota�ních hlušin a surových kal�,  

� nádrže na flota�ní hlušiny bez redeponizace,  

� do�iš	ovací nádrže. [3] 

Je nepochybné, že vlivem útlumu t�žby uhlí dol� v Ostravské �ásti OKR, které 

produkovaly vysoké množství hlušiny, došlo k podstatnému snížení produkce kal� v tomto 

revíru. M�li bychom mít na pam�ti zastaralost a p�ípadnou nevhodnost použitých 

technických prost�edk� a technologických postup� na t�chto dolech a také modernizaci 

úpraven po roce 1990, kde byly investovány prost�edky v �ádech miliard korun. 

Sou�asné aktivity spojené s postupným odstra�ováním, sanací a rekultivací nádrží a 

odval� spo�ívají ve výb�ru ekonomicky výhodné technologie rekultiva�ních opat�ení 

s respektováním základních charakteristik území. Sana�n� – rekultiva�ními prácemi vzniká 

možnost obnovy zdevastované �ásti životního prost�edí a vznik nové podoby krajiny 

s možnými dobrými vyhlídkami do budoucna a jejich využití, v�etn� podnikatelských 

aktivit. 

2.1.3 Brownfields – staré pr�myslové areály 

Pojem „brownfields“ si m�žeme p�eložit z angli�tiny jako „hn�dá pole“. Ozna�uje i 

staré pr�myslové areály, které po ukon�ení výroby z�staly opušt�ny a pomalu chátrají. 

Brownfields je na Ostravsku velké množství a znamenají pro region Moravskoslezského 

kraje zna�nou ekologickou zát�ž. 
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Chátrající pr�myslové areály �asto negativn� ovliv�ují celkový vzhled m�sta. Mezi 

nejznám�jší brownfields z hornického podnikání jsou za�azeny areály dol� He�manice, 

Zárubek a Odra. 

Vlastníci bývalých dol� a jejich areál�, jsou povinní provést zabezpe�ení v souladu 

s bá�skými p�edpisy, na�ízeními vlády a v neposlední �ad� i se zákonnými normami 

ve vztahu k životnímu prost�edí. 

Jedná se o pozemky o velikosti 5 – 25 hektar�, které jsou komplexn� evidovány 

v databázi t�chto lokalit [1]. Kontaminace na t�chto plochách je malá. Zne�išt�ním je 

v�tšinou postižená jen p�da. Stav t�chto objekt� za�azených do této kategorie je r�zný, 

v mnoha p�ípadech již nevyhovují pro další znovuoživení nebo využití. 

Statní podnik Diamo má strategický plán likvidace nevyhovujících objekt� a 

na bázi nové legislativní úpravy nabízí objekty obcím k dalšímu využití. P�íkladem 

o úsp�šnou revitalizaci brownfields je areál dolu František, který již byl p�eveden 

do vlastnictví obce. 
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3 Zp�soby zahlazování následk� vyvolaných hornickou 
�inností 

3.1 Význam rekultivace 

Odstra�ování škod vznikajících t�žbou nerostných surovin je sv�tovým problémem 

ve všech pr�myslov� vysp�lých státech a je jim tedy v�nována zna�ná pozornost. 

Jde o dlouhodob� se vyvíjející proces, který je ovliv�ován zm�nou technologického 

postupu t�žby i  vývojem nových v�decko - výzkumných poznatk� v oboru rekultivací. 


eší velmi složité otázky zasahující do �ady speciálních obor�, z nichž jedno z p�edních 

míst zaujímá zem�d�lství a lesnictví. 

Rekultivací území v oblasti t�žby uhlí, rudných a nerudných surovin a také další 

�innosti, které poškozují krajinu, se rozumí soubor opat�ení, kterými podniky zahlazují 

následky hornické �innosti na poškozené krajin�.  

Cílem všech rekultiva�ních prací je tvorba takové krajiny, která by byla ekologicky 

vyváženým a ekonomicky hodnotným životním prost�edím, odpovídající zájm�m 

spole�nosti. Rekultiva�ní práce je dlouhodobý proces, který se m�ní a vyvíjí se zm�nou 

technologie t�žby a se zm�nou v�deckotechnického rozvoje. 

Základním úkolem rekultivace je obnova �i vytvá�ení zem�d�lské krajiny, les�, 

vodních ploch a tok� v souladu s koncepcí ekologicky vyvážené krajiny a životního 

prost�edí. 

Produktem rekultiva�ních prací je krom� p�dy i nová kvalita litosféry, hydrosféry, 

reliéfu, pedosféry, atmosféry apod. D�ležitým výsledkem rekultiva�ních prací je také 

krom� zlepšení ekologických podmínek i zohledn�ní sociáln� ekonomickým podmínek a 

také podmínek územn� technických. P�i volb� druhu rekultivace se vychází z písemn� 

plánované dokumentace obce. 

3.2 Výb�r optimálního zp�sobu rekultivace 

Volba vhodného zp�sobu rekultivace je d�ležitou záležitosti ovlivn�nou a 

ovliv�ovanou z mnoha hledisek. Projektové a realiza�ní práce jsou podmín�né typem 

devastace �i zni�ením plochy ur�ené k rekultivaci a rekultiva�ním cílem v souladu 

s územním plánem p�íslušné obce.  
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První skupina podmínek je prakticky daná. M�žeme tedy ovliv�ovat jen druhou 

skupinu, což je stanovení rekultiva�ního cíle. Ur�ení rekultiva�ního cíle musí být v souladu 

s celkovou p�edstavou ochrany a tvorby krajiny, ur�ené cílev�domou a plánovitou snahou 

o zachování a vytvo�ení ekologicky vyváženého i ekonomicky efektivního územního 

celku, plnícího všechny funkce aktivního hospodá�sko – sídelního komplexu se zdravým 

životním prost�edím. [4] 

Tyto následující hlediska jsou pro volbu rekultiva�ního cíle rozhodující: 

� ekologické, 

� sociáln� – ekonomické, 

� územn� technické. [4] 

Všechna hlediska je nutno posuzovat celkov� ve vzájemných souvislostech a nelze 

zvýhod�ovat n�které z nich. 

3.3 Metody rekultivace krajiny 

Rekultiva�ní práce lze rozd�lit do �ty� fází: 

1. P�ípravná fáze rekultivace má p�edevším preventivní a optimaliza�ní funkci 

a ú�innost. Tato fáze se v plné mí�e realizuje již p�i otvírkových, 

p�ípravných i t�žebních prací. B�hem této fáze je nutno preventivn� �ešit 

st�ety zájmu s p�ednostním uplat�ováním celospole�enských priorit. 

Pr�zkum ložiska by m�l být ideov� plánován tak, aby poskytoval podklady 

a informace d�ležité nejen pro otvírku ložiska a jeho využití, ale i 

pro zp�sob možností následné rekultivace. 

2. D�ln� technická fáze rekultivace má p�edevším preventivní charakter. 

V této fázi je nutno �ešit všechna technicky realizovatelná a ekonomicky 

únosná opat�ení pro �ešení následných rekultiva�ních opat�ení. Zvláštní 

pozornost by m�la být v�nována �ízené tvorb� devastovaných území, jako 

umís	ování výsypek, odval�, složiš	 odpad� v krajin�, zp�sob jejich 

tvarování, p�ípadné skrývkové práce apod., nebo	 již b�hem této fáze t�žby 

lze výrazným zp�sobem ovliv�ovat rozsah a intenzitu devastace, 
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ekologicko-stanovištní podmínky devastovaných území, které se výrazn� 

podílejí na výsledné efektivnosti rekultivace. 

3. Biotechnická fáze je �ešena pracemi biologické a technické povahy. Jejím 

úkolem je zlepšování ekologických vlastností nejen ur�ených území 

k rekultivaci. Do skupiny technických opat�ení �adíme: 

� terénní úpravy (úpravy tvaru a �lenitosti reliéfu), 

� navážky úrodných a potencionáln� úrodných hornin a zemin, 

kterými jsou upravovány pom�ry pro optimalizaci pom�r� a vývoje 

v pedosfé�e a n�kterých složek hydrosféry, 

� práce související s úpravou a získáním biologicky aktivního p�dního 

profilu s úpravou hydrických pom�r� v nadzemní i podzemní sfé�e, 

� výstavbu komunikací, kterými jsou rekultivované pozemky 

zp�ístupn�ny. 

Práce biologické povahy zahrnují soubor lesnických a agrotechnických 

prací, souvisejí se zakládáním a údržbou zelených ploch podle typu rekultivace 

a cílové kultury. 

4. Postrekultiva�ní fáze je zahájena p�edáním zrekultivovaných pozemk� 

uživatel�m. [4] 

3.4 Rozd�lení rekultivací 

Rekultivaci m�žeme rozd�lit z r�zných hledisek. Nejb�žn�jší rozd�lení je ve vztahu 

ke kone�nému využití rekultivovaného území. Podle kone�ného využití rekultivovaného 

území lze rekultivaci rozd�lit na: 

� technickou, 

� biologickou. [4] 

Technická rekultivace za�íná obvykle skrývkou ornice a ostatních zúrodn�ní 

schopných vrstev p�dy. Dále pokra�uje terénními úpravami podle projektu, prácemi 

hydromeliora�ními a hydrotechnickými, výstavbou komunikací, tak i r�znými 

protierozními a ustálenými opat�eními. 
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V rámci technické rekultivace lze realizovat i opat�ení, které úzce souvisí 

s provád�ním vlastní t�žby nerostných surovin. Krom� zrychlení a zlevn�ní rekultiva�ních 

prací se usnadní p�edevším realizace následné biologické rekultivace. Pat�í sem nap�íklad 

ú�elné umíst�ní odval� a výsypek v krajin�, jejich tvarování, za�len�ní do okolní krajiny a 

jiné. P�i hlubinné t�žb� m�žeme d�lní kámen operativn� zavážet na vznikající poklesové 

kotliny, a vytvá�et tak p�íznivé podmínky pro rychlou asanaci dot�ené krajiny. Ú�elné 

využití d�lního kamene m�žeme také využít pro stavební ú�ely, výstavbu p�ehradních 

hrází, ochranných násyp�, cest a komunikací. 

Biologická rekultivace je v podstat� kone�nou fází rekultivace. M�žeme jí 

rozd�lit na: 

� zem�d�lskou, 

� lesnickou, 

� vodohospodá�skou, 

� sadovnickou, 

� ostatní. [4] 

3.4.1 Rekultivace technická 

Technická rekultivace má za úkol: 

1. zajistit šetrný odtok vody z povrchu, 

2. vytvo�it dobré podmínky pro hospoda�ení s vodou odtékající i p�itékající, 

napomáhat vzniku a ustálení nového vodního režimu a tím i vytvo�ení 

optimálního klimatu pro vegetaci, 

3. zajistit ochranu p�ed narušením krajiny, 

4. vytvo�ení podmínek pro p�evrstvení materiálu vhodným pro rekultivaci, 

5. nové objekty za�lenit do okolní krajiny, 

6. z�izovat a udržovat p�íjezdové a hospodá�ské cesty. 

Sou�ástí každé technické fáze rekultivace je nutná skrývka úrodných a zúrodn�ní 

schopných zemin na základ� p�dního výzkumu a celkového zám�ru rekultiva�ních 

opat�ení. V této dob� probíhá i p�ekládání inženýrských sítí. 
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3.4.2 Biologická rekultivace 

Cílem této rekultivace je dosažení zdravotn� hygienické nezávadnosti p�etvo�ené 

krajiny �lov�kem, její zapojení do okolního prost�edí a hospodá�ská využitelnost. 

Podrobn�jší popis r�zných forem biologické rekultivace je uveden níže: 

Rekultivace zem�d�lská 

Tato rekultivace byla �asto využívaná p�ed rokem 1990. V sou�asné dob� se 

realizuje velmi z�ídka z d�vod� velké ekonomické náro�nosti. Typ zem�d�lské rekultivace 

je uveden na obrázku �. 1. 

 
Obr. �. 1 Zem�d�lská rekultivace u ulice Hlu�ínská (archív státního podniku 

DIAMO, o.z. ODRA) 

� Rekultivace lesnická 

Zales�ování je základní metodou rekultivace území ovlivn�ných t�žbou nerostných 

surovin. Podílí se na obnov� ekologických, ale také mimoekonomických a ekonomických 

funkcí devastované krajiny. Lesní porosty p�edstavují v našich podmínkách spole�enstva 

rostlin významné mimoproduk�ní funkce. 

 



Barbora Tobolová: Zahlazování následk� hornické �innosti�

2009�  
�

�

11 

Požadavky lesních d�evin jsou na kvalitu stanovišt� a p�ípravné práce v rámci 

technické rekultivace nižší, než u rekultivací zem�d�lských. Smyslem hospodá�ských les� 

je produkce kvalitní d�evní hmoty, smyslem ú�elových les� je ochrana a tvorba pedosféry, 

tvorba hygienicky a esteticky efektivního prost�edí, ochrana a tvorba vhodných 

klimatických podmínek území, tak i tvorba p�írodn� blízkých typ� ekosystému. 

V sou�asné dob� je lesnická rekultivace velmi využívaná. 

Na obrázku �. 2 je znázorn�na lesnická rekultivace u He�manické vle�ky. 

 
Obr. �. 2 Lesnická rekultivace u He�manické vle�ky (archív státního podniku 

DIAMO, o.z. ODRA) 

Les s primárn� hospodá�skou funkcí 

P�i zakládání produktivních les� je nutno vycházet z poznatk�, že stále více roste 

poptávka po kvalitní hmot� v d�evozpracujícím pr�myslu, chemickém, papírenském 

pr�myslu, stavebnictví a podobn�. Na stanovištích, která nedovolují p�ímé použití cílových 

d�evin, musíme p�istoupit k dvoufázovému postupu zalesn�ní, které je nejprve v založení 

p�ípravných porost�, pod jejichž ochranou po 10 - 20 let jsou vysazovány d�eviny 

hospodá�ské – cílové. Zakládání les� s hospodá�skou funkcí vyžaduje zvláštní postupy 

od výsadby, volby d�evin, prostorového uspo�ádání až po jednotnou p�stební pé�i. 
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Les zvláštního ur�ení 

Lesy zvláštního ur�ení zabezpe�ují ostatní užite�né funkce lesa a nemají produk�ní 

charakter. M�žeme je rozd�lit do dvou skupin, podle toho, která z nich p�evládá: 

Lesy ochranné s funkcí: 

• p�dotvornou, 

• p�doochrannou, protierozní, stabiliza�ní, 

• vodní, hydrickou 

• klimatotvornou, 

• asana�ní, sanitární. 

Lesy rekrea�ní 

Rekrea�ní lesy jsou novým typem les� ú�elových. Podle zp�sob� rekreace lze tyto 

lesy d�lit do �ty� skupin: 

• parkové lesy, 

• parky, 

• lovecké porosty, 

• doprovodná zele� kolem vodních ploch s rekrea�ní funkcí. [4] 

Parkové lesy 

Slu�ují prvky lesa a parku. Hlavním ú�elem je vytvo�it prostor pro každodenní 

rekreaci obyvatel�m m�st a sídliš	, zlepšit životní prost�edí v širším okolí, v�etn� p�sobení 

v dobrém slova smyslu na �lov�ka. 

Parky 

Parky se zakládají zejména na úrov�ových plochách skládek a odval�, která 

sousedí nebo dokonce p�ímo zasahují do m�st a sídliš	. K parku je vhodné p�istavit d�tská 

h�išt�, sportovní, kulturní, nebo i jiná spole�enská za�ízení. Tato rekultiva�ní technologie 

to dovoluje a proto je jí t�eba vhodným zp�sobem využít. 

Lovecké prostory 

Velká rozloha skládek a odval� poskytuje dobré podmínky pro lovecké prostory a 

zaru�uje zv��i klid. 
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Doprovodná zele� kolem vodních ploch s rekrea�ní funkcí 

Propadliny, zbytkové jámy dávají r�zné možnosti k jejich zapln�ní vodou a využití 

k rekreaci. Okolní území vyžaduje terénní úpravy, vybudování pláží, p�íjezdových cest, 

komunika�ní sít� a další spole�enské vybavení. 

Prostory kolem vodních ploch je t�eba zalesnit a zatravnit. Zales�ování má 

v kombinaci se zatravn�ním za ú�el zajistit stabilizaci svah� a b�eh� a snížit nep�íznivé 

ú�inky vyvolané dešti a �astou zm�nou výšky vodní hladiny. 

Rekultivace vodohospodá�ská 

Své uplatn�ní nachází vodohospodá�ská rekultivace p�edevším ve vnit�ních 

výsypkách lom�, ale také na vn�jších výsypkách, ve zbytkových jámách i na plochách 

devastovaných hlubinnou t�žbou. 

Mezi vodohospodá�ské rekultivace pat�í: 

• nádrže na horních hranách nebo plochách jednotlivých výsypek a odval�, 

• nádrže ve zbytkových jámách, 

• zvodn�lé poklesové kotliny jako p�írodní typy vodních ploch. 

Vodohospodá�ský význam vodních ploch je dán možností využití akumulovanou 

vodou pro zem�d�lství, jako zdroj užitkové vody, regulaci vodního režimu v území a 

podobn�. Rekrea�n� – estetický význam je využíván vhodn� ozelen�ných 

vodohospodá�ských staveb pro krátkodobou rekreaci, rybolov a podobn�. 

P�íkladem vodohospodá�ské rekultivace v OKR je rekultivace území Darkov, 

takzvané Darkovské mo�e. Jde o velkoplošnou rekultivaci v centru zatopené poklesové 

kotliny místní �ásti Darkov m�sta Karviná. Jedná se o velkou zatopenou jámu, kolem které 

se muselo vybudovat všechno zcela znovu, v�etn� b�eh�, louky a strom� (viz obrázek �. 3). 
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Obr. �. 3Vodohospoá�ská rekultivace, rekultivace území Darkov (archív státního podniku 

DIAMO, o.z. ODRA) 

Ostatní rekultivace 

Mezi ostatní zp�soby rekultivace lze za�adit zejména plochy, které nemají sloužit 

prioritn� k hospodá�skému ú�elu, ale slouží k posílení systému ekologické stability. Tyto 

plochy musí tvo�it jen díl�í �ást každé kulturní krajiny, p�i krajinném plánování 

nezabírající rozhodující vým�ru, ale dopl�ují mozaiku krajinných prvk�. 
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4 �ešení negativních ú�ink� hornické �innosti v území 

spravovaném firmou DIAMO, státní podnik odšt�pný závod 

ODRA 

4.1 Rozsah spravovaného území 

DIAMO státní podnik o.z. ODRA, jako nástupnická organizace v oblasti 

zahlazování následk� hornické �inností po ukon�ení t�žby �erného uhlí v ostravské, 

karvinské a pet�valdské pánvi, je od roku 2002 na základ� smlouvy o p�evodu majetku ze 

spole�nosti OKD, a.s., povinen ve smyslu horního zákona a platné legislativy zajiš	ovat na 

sv��eném území sana�ní a rekultiva�ní práce související se zahlazováním a nápravami 

následk� hlubinné t�žby uhlí s uvedením p�edm�tného území do stavu odpovídajícího 

platné legislativ�, územního plánu a schválené projektové dokumentaci. 

V sou�asné dob� spadají do p�sobnosti DIAMO, státní podnik odšt�pný závod 

ODRA dobývací prostory uvedeny v tabulce �. 1. [5] 

Tab. �. 1 Dobývací prostory v p�sobnosti státního podniku DIAMO o.z.ODRA 

Název dobývacího 
prostoru 

�ást OKR Plošná vým�ra v ha Bývalý d�lní závod 

 
Stávající dobývací prostory (DP) 

Vítkovice(zmenšená �ást) ostravská 1 Ostrava 

He�manice ostravská 1795 He�manice 

P�ívoz ostravská 2437 Odra 

Pet�vald I(zmenšený) karvinská 1599 J. Fu�ík 

Poruba karvinská 421 J. Fu�ík 

Paskov jižní 2278 Paskov 
 

Zrušené dobývací prostory (DP) 

Slezská Ostrava I ostravská 1329 Ostrava 

Slezká Ostrava III ostravská 500 Ostrava 

Michálkovice ostravská 1044 He�manice 

Mariánské hory ostravská 1287 Jan Šverma 

Svinov ostravská 899 Jan Šverma 

Radvanice ostravská 748 J. Fu�ík 

Vítkovice(zrušená �ást) ostravská 1836 Ostrava 

Pet�vald II karvinská 1847 J. Fu�ík 

Horní suchá karvinská 781 J. Fu�ík 
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4.2 Postup útlumu v OKD, a.s. 

Po roce 1989 se v �eské republice v souvislosti se zm�nami politickými a 

hospodá�skými podmínkami za�ala postupn� vyvíjet nová struktura pr�myslu a 

v podmínkách tržního hospodá�ství p�sobil ekonomický tlak, který si vynutil zásadní 

restrukturalizaci a racionalizaci veškerých �inností spole�nosti OKD, a.s., v�etn� útlumu 

nerentabilních lokalit. 

�asov� byl útlum d�lních závod� rozd�len do t�í etap: 

1. etapa: období od vyhlášení útlumu do ukon�ení t�žby, 

2. etapa: období od ukon�ení t�žby do ukon�ení technické likvidace, 

3. etapa: zahlazování následk� hornické �innosti a úhrada sociáln� zdravotních 

náklad�. [5] 

V roce 1993 došlo ke slou�ení dol� s vyhlášeným útlumovým programem, 

tj. He�manice a Ostrava s Dolem Odra, na kterém byl útlum vyhlášen následující rok. D�l 

Odra se stal v po�adí již �tvrtým útlumovým dolem akciové spole�nosti OKD. Tím se 

útlum ostravské díl�í pánve centralizoval od roku 1994 pod jedinou útlumovou  jednotku – 

D�l Odra, o.z., což je uvedeno v tabulce �. 2: [5] 

Tab. �. 2 Slou�ení dol� po útlumu po roce 1994 

Název dolu Termín zahájení útlumu Termín ukon�ení t�žby 

D�l Šverma 1. 10. 1991 31. 12. 1991 

D�l Ostrava 1. 11. 1993 31. 12. 1992 

D�l He�manice 1. 1. 1993 30. 6. 1993 

D�l Odra 1.1. 1994 30. 6. 1994 

 
K 1. 1. 1998 byl k Dolu Odra p�i�len�n závod Fu�ík a k 1. 7. 1999 byly p�i�len�ny 

ješt� závody František (areál František) a Paskov (se t�emi areály – Paskov, 
epišt� a Nová 

B�lá). V tabulce �. 3 jsou tyto závody a doly se zahájením útlumu a ukon�ení t�žby 

uvedeny. [5] 
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Tab. �. 3 P�i�len�né závody a doly k Dolu Odra 

Název dolu Termín zahájení útlumu Termín ukon�ení t�žby 

D�l Fu�ík 1. 1. 1995 28. 2. 1998 

D�l Paskov 1. 1. 1998 30. 6. 1999 

D�l František 1. 1. 1999 30. 6. 1999 

 
V usnesení vlády �R �. 912 ze dne 8. 9. 1999 byl k postupu útlumu uhelného 

hornictví od roku 2000 schválen postup likvidace dol�. Vyjmenované lokality se staly 

od 1. 1. 2002 sou�ástí DIAMO, státní podnik odšt�pný závod ODRA v souladu 

s usnesením vlády �eské republiky �. 453 ze dne 9. 5. 2001. [5] 

V usnesení vlády �R �. 685 ze dne 9. 7. 2001 k vyhodnocení postupu útlumu a 

likvidace dol� uhelného, rudného a uranového hornictví v letech 2000 a 2001 a návrh 

dalšího postupu útlumu od roku 2002 došlo k rozd�lení a zm�n� názvu šesti lokalit 

odšt�pného závodu Odra. [5] 

Ke dni 12. 11. 2003 bylo usnesením vlády �R �. 1128 p�evedeno na státní podnik 

DIAMO, odšt�pný závod ODRA lokalita Barbora. 

4.3 Sana�n�-rekultiva�ní projekty realizované  ve spravovaném území 

firmou Diamo, s.p. o.z. ODRA  

K prezentování konkrétních sana�n�-rekultiva�ních staveb byly vybrány, 

po konzultaci s odborným konzultantem z firmy DIAMO, s.p. o.z. ODRA 

Ing. Kv�toslavou Hrubou, dv� sana�n� rekultiva�ní stavby, které jsou v sou�asné dob� 

touto spole�nosti realizovány. Každá z nich je v jiné oblasti a odlišného charakteru. 

V jihovýchodní �ásti ostravské pánve jde o stavbu Rekultivace odkalovacích nádrží 

Jeremenko a v karvinské �ásti OKR to je stavba Sanace odvalu Václav. Stru�ný popis 

t�chto staveb dle koncepce je níže uveden: 
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4.3.1 Rekultivace odkalovacích nádrží Jeremenko 

Katastrální území:  Kun�i�ky 

Dobývací prostor:  Slezská Ostrava 1 

Vým�ra:   12,9632 ha 

Rekultiva�ní cíl  les 

Zahájení:   2008 

Ukon�ení:   2015 

Zájmové území stavby se nachází v katastrálním území Ostrava – Kun�i�ky a je 

sou�ástí nivy �eky Ostravice. Celé území je cenné z hlediska nadregionálního biokoridoru, 

na ploše je vymezeno místní biocentrum. Nádrže sloužily po dobu provozu závodu 

Jeremenko pro plavení kamenouhelného kalu. Po ukon�ení provozu byly nádrže z v�tší 

�ásti vyt�ženy. Jedná se o stavbu, jejíž hlavním cílem je navrácení území postiženého 

dlouholetou pr�myslovou �inností do okolního prost�edí. Zájmová lokalita bude 

po ukon�ení rekultivace hodnotnou sou�ástí nadregionálního biokoridoru, který zájmovým 

územím prochází.  Do ploch, které budou upraveny, jsou zahrnuty jednak jednotlivé kalové 

nádrže a také p�iléhající pozemky v�etn� obslužných komunikací. [5] 

Postup prací p�i provád�ní této sana�n� – rekultiva�ní stavby bude následující: 

� Odstran�ní vegetace ze zájmového území a likvidace stávajících betonových 

objekt�. 

� Zavážení nádrží vhodným materiálem, urovnání povrchu okolo nádrží a p�ekryv 

zeminou. Plocha bude p�ipravena pro následnou biologickou rekultivaci lesnickou. 

� Následn� po ukon�ení technických úprav bude provedeno zatravn�ní a zalesn�ní. 

Vysazené sazenice budou po dobu 5 - ti let od výsadby udržovány a p�ípadné 

uhynulé sazenice dopln�ny. [5] 

Tato stavba je již od poloviny roku 2008 realizovaná. 
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4.3.2 Sanace odvalu Václav 

Katastrální území:   Poruba u Orlové 

Dobývací prostor:   Pet�vald II 

Vým�ra:    7,0 ha 

Rekultiva�ní cíl:   les – 1,3 ha 

     ostatní plocha – 5,7 ha 

Zahájení:    2008  

Ukon�ení:    2014 

Zájmové území této stavby je rozd�leno na dv� plochy. V první �ásti zájmové 

lokality bude provedeno odstran�ní stávající vegetace. Odt�žená hlušina bude použita 

do násyp� v míst� stavby. Po provedených úpravách bude hlušinový násyp p�ekryt 

zeminou a zatravn�n. Upravený svah bude �áste�n� zalesn�n. Po provedených výsadbách 

bude následovat údržba a vylepšení vysázeného prostoru. 

Druhá �ást zájmové lokality je tvo�ena proho�elou �ástí odvalu. Zde je navrženo 

provést modelaci terénu a následn� p�ekryv zeminou. Upravené plochy budou také 

zalesn�ny. [5] 

Tato stavba se již od �íjna roku 2008 realizuje. 
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5 Rekultivace odkalovacích nádrží Jeremenko 

Zájmové území stavby se nachází v katastrálním území Ostrava – Kun�i�ky, 

na pravém b�ehu �eky Ostravice, asi 70 m od jejího toku. Je protáhlého tvaru ve sm�ru 

od severu k jihu. Odkalovací nádrže sloužily po dobu provozu závodu Jeremenko 

pro plavení kamenouhelného kalu. Podrobná situace území p�ed zahájením rekultivace je 

znázorn�na v p�íloze �.1. [6] 

 Zájmové území se skládá z 12 nádrží, z toho t�i jsou zapln�ny kaly. Jednotlivé 

nádrže jsou vymezeny sypanými hrázemi a jsou p�ibližn� dvojí hloubky. Jejich hloubka se 

pohybuje v rozmezí asi 3 – 6 m. V sou�asné dob� je dno v�tšiny nádrží suché, v n�kterých 

je dno místy pokryto m�lkou ob�asnou hladinou vody. 

Celé území je cenné z hlediska nadregionálního biokoridoru. Na této ploše 

zájmového území je vymezeno místní biocentrum. [6] Na obr. �. 4 je vý�ez z mapy 

územního plánu m�sta Ostravy se zakreslením zájmového území sana�n� rekultiva�ní 

stavby. 

 
Obr. �. 4 Územní plán m�sta Ostravy se zakreslením zájmového území sana�n� rekultiva�ní stavby 
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Na ploše zájmové lokality se nachází objekty, které v minulosti zajiš	ovaly provoz 

odkalovacích nádrží. Jednalo se o betonové výpustné objekty mezi jednotlivými nádržemi 

a p�epad do �eky Ostravice.  

V zájmovém území se nenachází žádná hodnotná nebo zvlášt� chrán�ná zele�. 

Místy zde byly zaznamenány porosty vytvo�ené p�irozenou sukcesí. Druhov� se jedná 

o topol �erný, b�ízu b�lokorou, topol osiku, vrbu jívu, vrbu bílou, osiku lepkavou a 

borovici �ernou. [6] 

V  prosinci roku 2000 byl proveden hydrogeologický pr�zkum, jehož cílem bylo 

posouzení zne�išt�ní podloží bývalých odkalovacích nádrží v lokalit� „Odkalovací nádrže 

Jeremenko“ a následn� možného negativního vlivu na kvalitu podzemní nebo povrchové 

vody. Pr�zkumem nebyla zjišt�na kontaminace tohoto území. [6] 

Vlivy stavby na životní prost�edí byly zpracovány v „Oznámení zám�ru Sanace 

kalových nádrží Jeremenko“, dle zákona �.100/2001 Sb., v platném zn�ní o posuzování 

vliv� na životní prost�edí, tzv. EIA. Záv�ry zjiš	ovacího �ízení byly zapracovány 

do projektové dokumentace. 

Technické �ešení 

Cílem stavebních úprav v zájmové lokalit� je navrácení pozemku postiženého 

dlouholetou pr�myslovou �inností do krajiny. Po ukon�ení stavebních úprav bude zájmová 

lokalita hodnotnou sou�ástí nadregionálního biokoridoru, který zájmovou lokalitou dle 

územního plánu prochází. Cílem rekultivace je les, což je znázorn�no v p�íloze �. 2. [6] 

 

Skladba sana�ních materiál� pro úpravu terénu: 

• prestab, 

• popílek, 

• mén� kvalitní zemina – kamenitá, 

• rekultiva�ní substrát, 

• t�íd�ný stavební odpad – pouze ze zájmové lokality. [6] 
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Prestab – je certifikovaný materiál pro technickou rekultivaci. Jedná se o hydratovaný 

síran vápenatý polotuhé plastické konzistence okrov� rezavé barvy. Je neho�lavý, 

neagresivní, netoxický a zdravotn� nezávadný. Má velmi dobré t�snící vlastnosti.  

Popílek – jedná se o odpad z tepelných proces� výroby elektrické energie v tepelných 

elektrárnách. Jde o popílky vznikající p�i vysokoteplotním spalování v klasických kotlích. 

Tyto popeloviny nejsou toxické a jsou pom�rn� snadno rekultivované. 

Stavba je rozd�lená do následujících stavebních objekt�: 

SO 01 P�íprava území – odstran�ní d�evin z prostor� technických úprav a likvidace 

stávajících betonových objekt�. 

SO 02 Sanace a rekultivace – zavezení nádrží vhodným materiálem, urovnání 

povrchu okolo nádrží a p�ekryv zeminou. Plocha bude p�ipravena pro následnou 

biologickou rekultivaci lesnickou. 

SO 03 P�íprava komunikací – pro ú�ely provedení technické rekultivace budou 

v zájmové lokalit� z�ízeny obslužné komunikace. V míst� vjezdu na staveništ� bude 

do�asn� provedena oklepová plocha ze silni�ních panel�. 

SO 04 Biologická rekultivace lesnická – po ukon�ení technických úprav bude 

následn� provedeno zatravn�ní a zalesn�ní. Vysazené sazenice budou po dobu 5 – ti let 

od výsadby udržovány a p�ípadné uhynulé sazenice dopln�ny. [6] 

Bilance ploch: 

� zájmové území stavby      12, 96 ha  

� plocha obslužných komunikací     0,76 ha 

� plocha odvod�ovacích p�íkop�     0,39 ha  

� plocha výsadby d�evin      10,96 ha 

� plocha zatravn�ní       12,21 ha 

Bilance hmot: 

� celkové množství materiálu b�hem sanace a rekultivace  318 300 m3 

� výpl�ový materiál       245 600 m3 

� vrstva zeminy        72 700 m3 [6] 
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P�ed samotnou realizací bylo nutné zajistit souhlas k provozování za�ízení 

k využívání, odstra�ování, sb�ru nebo výkupu odpad� dle odstavce 1 § 14 zákona 

185/2001 Sb., v platném zn�ní. 

Stávající stav zájmového území 

Realiza�ní práce SRS jsou rozd�leny do 3 etap: 

• 1. etapa – zahrnuje nádrž �íslo 11 a 12, 

• 2. etapa - zahrnuje nádrž �íslo 10, 9, 8, 

• 3. etapa - zahrnuje zbývající nádrže �íslo 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 

 

1. etapa – Tato etapa je v sou�asné dob� v realizaci. Spadají do ní nádrže �íslo 11 a 

12. V rámci p�ípravy stavby byla vymýcená veškerá náletová zele�. V nádrži �. 11 

probíhají návozy výpl�ových matriál�. V období do 28. 2. 2009 bylo na odkalovací nádrže 

Jeremenko navezeno asi 100 000 tun výpl�ových materiál�. Dvanáctá nádrž, z�stane 

prázdná, zde budou jen upraveny hráze a ozelen�ny. Bude sloužit jako biotop 

pro obojživelníky, a také budou do této nádrže svedeny odvod�ovací p�íkopy.  

2. etapa – V této �ásti byla již rovn�ž vymýcená náletová zele�. Takto je tato �ást 

území p�ipravena k navážení výpl�ových materiál�. 

3. etapa – Tato �ást území je zatím v p�vodním stavu. Práce zde budou plynule 

navazovat po dokon�ení 2. etapy. Bude se jednat o mýcení náletových d�evin a zavážení 

prázdných nádrží rekultiva�ním materiálem. Na ploše t�í nádrží, kde se stále nacházejí 

uložené kaly, bude proveden pouze p�ekryv zeminou. Kaly z t�chto nádrží nebudou 

odt�žovány a budou ponechány v míst�. 

V sou�asné dob� probíhá na stavb� rekultivace technická. Po jejím dokon�ení bude 

po jednotlivých etapách probíhat rekultivace biologická – pozemky budou zalesn�ny. 

Technická rekultivace bude realizována v pr�b�hu 4 rok�, biologická rekultivace pak 5 let 

v�etn� údržby lesního porostu. 

Na obr. �. 5 je znázorn�n p�vodní stav lokality a na obr. �. 6 sou�asný stav v rámci 

technické rekultivace. 
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Obr. �. 5 P�vodní stav rekultivace odkalovacích nádrží Jeremenko (archív státního podnik 

 DIAMO, o.z. ODRA) 

 
Obr. �. 6 Sou�asný stav rekultivace odkalovacích nádrží Jeremenko (archív státního podniku 

DIAMO, o.z. ODRA) 
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6 Sanace odvalu Václav 

Zájmové území odvalu Václav se nachází na území okresu Karviná v katastru 

Poruba u Orlové, jižn� od silni�ní komunikace Orlová – Rychvald. [7] 

Zájmové území s celkovou rozlohou 7 ha, tvo�í dv� vzájemn� izolovaná t�lesa 

odvalu, která jsou od sebe vzdálená v ose od severu k jihu 100 m. Území je ovlivn�no 

hornickou �inností Dolu Fu�ík. Jedná se o plochu bývalé elektrorozvodny s navazujícími 

okolními pozemky a o plochu proho�elé �ásti odvalu Václav. Stávající stav území, p�ed 

zahájením sana�n� – rekultiva�ních prací je znázorn�n v p�íloze �. 3. [7] 

Tvar a povrch zájmového území má typický charakter neudržovaného hornického 

odvalu, s typickým náletovým porostem, bez jakékoli údržby. 

Hlavní t�leso odvalu Václav bylo v minulosti vytvarováno do vnit�ní rovinné 

plochy s ponecháním ochranných val� na severní stran�. 

Proho�elá �ást odvalu tvo�í t�leso jednak s proho�elými bloky horniny, 

vystupujícími nad okolní úrove� rovinatého terénu, tak s propadlinami, u nichž lze 

usuzovat na propadnutí stropu proho�elé dutiny. 

V sou�asné dob� lze území s ohledem na bývalou hornickou �innost považovat 

za stabilizované. 

Hlavní �ást odvalu byla p�ed zahájením rekultivace velice t�žce pr�chodná 

vzhledem k divokému hustému stromovému a k�ovinatému porostu a rovn�ž i travinnému 

porostu ve vnit�ní �ásti odvalu. 

Proho�elá �ást odvalu je rovn�ž obtížn� p�ístupná, a také nebezpe�ná z d�vod� 

možného pádu, �i uklouznutí. 

Návrh místního územního systému ekologické stability – Orlová, p�edpokládá 

zapojení p�edm�tných zájmových ploch, jako rozší�ení biocentra regionálního významu 

v dané oblasti. 

Na obr. �. 7 je znázorn�na Hlavní �ást odvalu Václav p�ed vymýcením náletové 

zelen� a na obr. �. 8 je Hlavní �ást odvalu Václav po ukon�ení kácení. 
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Obr. �. 7 Hlavní t�leso odvalu Václav p�ed za�átkem realizace sana�n� rekultiva�ní stavby 

(archív státního podniku DIAMO, o.z. ODRA) 

 
Obr. �. 8 Hlavní t�leso odvalu Václav po vymýcení náletové zelen� (archív státního podniku 

DIAMO, o.z. ODRA)  
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Na následujícím obr. �. 9 je znázorn�ná proho�elá �ást odvalu v dob� kácení a 

na obr. �. 10 je tato �ást v období realizace technické rekultivace. 

 
Obr. �. 9 Proho�elá �ást odvalu Václav v dob� kácení (archív státního podniku 

DIAMO, o.z. ODRA) 
 

 
Obr. �. 10 Proho�elá �ást odvalu Václav v období realizace technické rekultivace 

(archív státního podniku DIAMO, o.z. ODRA) 
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Stavba je rozd�lená do následujících p�ti základních stavebních objekt�: [7] 

SO 01 P�íprava území 

SO 01.1 Hlavní t�leso odvalu 

• plošné odstran�ní stávající vegetace na nov� formované ploše odvalu, 

• výb�rové odstran�ní nežádoucích strom� a k�ovin v ochranném valu st�elnice a silnice, 

• plošné vymýcení ke�� v�etn� ke�ového systému v budoucí rovinné ploše a v�etn� 

chemického ošet�ení, 

• odd�lování d�evní hmoty v ko�enovém pat�e budoucí rovinné plochy a její likvidace 

odvozem do asi 20 km. 

SO 01.2 Stará proho�elá �ást odvalu 

• odstran�ní stávající vegetace 

• likvidace d�evní hmoty v�etn� pa�ez� v území budoucí svažité plochy a její odvoz 

do asi 20 km. 

SO 02 Technická rekultivace 

SO 02.1 Hlavní t�leso odvalu 

• odstran�ní všech zbo�eniš	, 

• odstran�ní �erné skládky, 

• doformátování ochranného valu silnice v jeden celek, 

• prodloužení ochranného valu, 

• plynulé vysvahování ochranného valu severního a východního okraje rovinné plochy, 

• p�ekrytí nov� vytvarované plochy 15 cm vrstvou podornice. 

SO 02.2 Stará proho�elá �ást odvalu 

• p�emíst�ní blok� proho�elé horniny, vystupující nad okolní úrove� rovinatého terénu, 

• rozdrcení spe�ených blok� proho�elé horniny,  

• srovnání terénu do projektovaného výškového pom�ru, 

• p�ekrytí nov� vytvarované plochy 15 cm podornicí. 

�

�
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SO 03 Obslužná komunikace 

SO 03.1 Hlavní t�leso odvalu 

• vybudování zpevn�né obslužné komunikace, 

• vybudování odtokových p�íkop� po obou stranách obslužné komunikace, 

• výroba a instalace závor na obou stranách obslužné komunikace zájmového území, 

• výroba a instalace zátarasu v úseku nov� vytvo�ené rovinné zatravn�né plochy. 

SO 04 Biologická rekultivace 

SO 04.1 Hlavní t�leso odvalu 

• osázení nových svahových ploch zelení, 

• zatravn�ní nov� vytvarované rovinné plochy. 

SO 04.2 Stará proho�elá �ást odvalu 

• zalesn�ní nov� vytvarované plochy souvislým lesním porostem, 

• zatravn�ní nov� vytvarované plochy. 

SO 05 Následná údržba pozemk� 

SO 05.1 Hlavní t�leso odval� 

• 5 - ti letá údržba svahových ploch osázených rozptýlenou zelení, 

• Ochrana sazenic proti okusu 1x ro�n� a jejich hnojení, ve 2. a 4. roce údržby 

• 5 - letá údržba svahových ploch. 

SO 05.2 Stará proho�elá �ást odvalu 

• 5 – ti letá údržba zalesn�né plochy, 

• Ochrana sazenic proti okusu 1x ro�n� a jejich hnojení, ve 2. a 4. roce údržby 

• 5 – ti letá údržba svahových ploch. 
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Bilance hmot 

Pro vytvarování t�lesa do navrženého tvaru dle nového výškového pom�ru bude 

provedeno p�ehrnutí stávající odvalové hmoty v rámci technické rekultivace. 

Nov� bude p�ipravena dovezená zemina na p�ekrytí odvalu v rekultivované ploše 

v rámci biologické rekultivace a št�rk na zaválcování svrchní vrstvy zhutn�lé obslužné 

komunikace. 

P�ehrnutí odvalové sypaniny   61 280 m3 

Dovoz zeminy     5 550 m3 

Dovoz št�rku     314 m3 [7] 

Harmonogram prací 

Realizace jednotlivých �inností technické a biologické rekultivace na hlavním 

t�lese odvalu se p�edpokládá v rozsahu 18 m�síc�. 

P�edpokládaný harmonogram prací na hlavním t�lese odvalu je znázorn�n v tabulce 

�. 4: 

Tab. �. 4 Harmonogram prací na Hlavním t�lese odvalu [7] 
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Realizace jednotlivých �inností technické a biologické rekultivace na proho�elém 

t�lese odvalu se p�edpokládá v rozsahu asi 5 m�síc�. 

P�edpokládaný harmonogram prací na proho�elém t�lese odvalu je znázorn�n 

v tabulce �. 5:  

 

Tab. �. 5 Harmonogram prací na Proho�elé �ásti odvalu [7] 
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Realizace sana�n� rekultiva�ní stavby byla zahájena v �íjnu 2008. V sou�asné dob� 

probíhá p�íprava území a technická rekultivace. Stavba bude ukon�ena do 31. 12. 2014. 

Rekultiva�ní cíle stavby Sanace odvalu Václav jsou znázorn�ny v p�íloze �. 4. [7] 
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7 Ekonomické zhodnocení 

D�ležitým aspektem ochrany životního prost�edí je zajišt�ní finan�ních prost�edk� 

na projekty sm��ující ke zlepšování kvality životního prost�edí. Kvalitní životní prost�edí 

je základem zdraví obyvatel státu a zvyšuje atraktivitu území pro život, práci a investice. 

Financování akcí pro zlepšení jednotlivých složek životního prost�edí vytvá�í základní 

p�edpoklad pro p�ípravu projekt�, které mohou být realizovány z ve�ejných prost�edk� a 

fond� EU. Mezi tyto projekty se �ádí i rekultiva�n� – sana�ní stavby, �ešící zahlazování 

následk� hornické �innosti. 

Financování sana�n� – rekultiva�ních staveb, uvedených v mé bakalá�ské práci, je 

z prost�edk� státní dotace pro revitalizaci Moravskoslezského kraje. Garantem zadání 

t�chto rekultiva�ních akcí bylo ministerstvo financí a ministerstvo životního prost�edí. 

Samotná realizace dle projektové dokumentace je již pod dohledem s. p. DIAMO, o. z. 

ODRA, Ostrava. Finan�ní a platební podmínky spojené s provedením jsou p�edm�tem 

smluvních, obchodn�-právních vztah� mezi touto firmou a dodavatelem. Vzhledem 

k t�mto skute�nostem a sou�asn� probíhající realizaci a financování p�edm�tných sana�n�-

rekultiva�ních staveb, nebylo možné tyto finan�ní náklady poskytnout a v rámci této práce 

provést ekonomické zhodnocení. 
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8 Záv�r 

Má bakalá�ská práce byla zam��ena na oblast zahlazování následk� hornické 

�innosti, zejména v území ostravsko – karvinského revíru, spravovaném firmou DIAMO, 

státní podnik odšt�pný závod ODRA, Ostrava. V rámci zpracování této práce bylo pro m� 

p�ínosem, že jsem se mohla seznámit s p�edm�tnou problematikou jak ze všeobecného, tak 

i z praktického hlediska. Poznala jsem podrobn�ji r�zné druhy rekultivací a jejich možnosti 

použití pro zahlazování následk� hornické �innosti. V pr�b�hu zpracování bakalá�ské 

práce jsem si rovn�ž více uv�domila, že hornická �innost m�la a má v našem regionu 

krom� své ekonomické výhodnosti v podob� strategické suroviny i doprovodné negativní 

jevy ve vztahu k životnímu prost�edí. V práci jsem uvedla všeobecné vlivy hornické 

�innosti, které se projevují na povrhu, možnosti jejich následného �ešení a zp�soby 

nápravy t�mito vlivy postižených území. 

Díky vst�ícnosti ze strany odborných pracovník� státního podniku DIAMO, 

o.z. ODRA, mi bylo umožn�no u vybraných sana�n� – rekultiva�ních staveb nejen 

nahlédnout do projektových dokumentací, ale také vid�t p�ímo na míst� realizaci 

konkrétních projekt�, což mi pomohlo lépe pochopit �ešení negativních d�sledk� hornické 

�innosti. Podstatnou �ást mé bakalá�ské práce jsem v�novala zp�sobu �ešení zahlazování 

následk� hornické �innosti na konkrétních rekultiva�ních stavbách, zajiš	ovaných státním 

podnikem DIAMO, o.z. ODRA se sídlem v Ostrav�. V mé práci jsem podrobn�ji popsala 

sana�n� – rekultiva�ní stavby s odlišným technickým �ešením, které jsou v sou�asné dob� 

v realiza�ní fázi – technické rekultivaci.  
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