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ABSTRAKT 

 Tato práce je zaměřena na zhodnocení vývoje antropogenních půd na ostravských 

odvalech v Ostravsko-karvinském revíru. Práce byla postavena na půdním průzkumu 5 

ostravských odvalů, které byly vybrány podle určitých kritérií. Průzkum půd byl založen 

na kopaných půdních sondách, které pocházely vždy z horního a dolního stanoviště odvalu. 

Zemina všech půdních sond byla podrobena stanovení vybraných fyzikálních vlastností 

půd. Hlavním půdotvorným procesem na ostravských odvalech bylo zvětrávání a 

humifikace. Struktura A horizontů u všech sledovaných půdních sond byla slabě vyvinutá 

a ve všech případech se jednalo o strukturu jemně drobtovitou až drobtovitou. Textura u 

většiny odvalových půd v Ostravsko-karvinském revíru byla písčito-hlinitá. U většiny 

půdních sond byla skeletovitost ve spodních horizontech půdního profilu větší než u 

vrchních částí profilu, přičemž skeletovitost většiny A horizontů se pohybovala mezi 10 až 

30 %.  

 

Klíčová slova: antropogenní půdy, ostravské odvaly, půdní průzkum, A horizont 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

ABSTRACT 

 This work is focused on the assesment of the development of anthropogenic soils in 

the coal-mine spoils in Ostrava-Karvina coalfield. The work was based on a soil survey of 

5 coal-mine spoils of Ostrava which were selected according to certain criteria. The soil 

survey was based on dug soil pits which always came from the upper and lower parts of 

the spoils. Physical soil profiles were produced for each sample location. The main 

pedogenic processes in spoils of Ostrava were weathering and humification. The structure 

of A horizons of all monitored soil pits was weakly developed and in all cases, the 

structure was mild breadcrumb or breadcrumb. The texture of most of the spoil soils in the 

Ostrava-Karvina mining district was loamy sand. For most of the soil pits the skeleton was 

higher in the lower horizons of the soil profile than in the upper parts of the profile 

whereas the skeleton of most A horizons ranged between 10 – 30 %. 

 
Key words: anthropogenic soils, coal-mine spoils of Ostrava, soil survey, A horizon  
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1 Úvod 
 

Rozvoj lidské společnosti je podmíněn různou formou zátěže krajiny. Mezi 

nejvýznamnější činitele působící nepříznivě na ráz a funkci krajiny patří průmysl se svou 

vysokou poptávkou po surovinových zdrojích, což je úzce spjato s těžbou nerostných 

surovin. Těžba uhlí krajinu intenzivně narušuje a způsobuje zásadní změny v jejím 

původním charakteru. V důsledku toho vznikají negativní vlivy na pedologické, 

geomorfologické, hydrologické, biotické a klimatické subsystémy, což následně ovlivňuje 

celou strukturu ekosystému. Mezi hlavní devastační projevy hlubinné těžby uhlí patří 

odvaly, které vznikaly při hloubení šachet a uhelných slojí. Tyto umělé krajinné útvary 

tvořené nadložními zeminami a podzemními vrstvami horninového odpadu jsou umístěny 

poblíž těžebních oblastí. Právě odvaly zůstávají stále zřetelnou připomínkou hornické 

minulosti Ostravska. S odvaly je také spojena poměrně široká environmentální 

problematika týkající se různých témat jako je kontaminační riziko odvalů, jejich termická 

aktivita (obrázek 27 v příloze), morfologické začlenění odvalů do krajiny, rekultivace 

odvalů nebo jejich negativní vliv na ostatní složky životního prostředí. Zajímavou součástí 

problematiky odvalů je pedologická stránka, která se mimo jiné zabývá vlastnostmi 

odvalových půd, složením půdotvorného substrátu nebo pedogenetickými procesy na 

odvalech. 

 Předkládaná práce se snaží obsáhnout poznatky o dané problematice z dostupné 

literatury a terénním průzkumem půd usiluje o podání ucelené informace o všech 

důležitých půdních parametrech na vybraných odvalech, což má vést k poskytnutí 

základních principů řešení daného tématu. Ostravská část Ostravsko-karvinského revíru 

patří vzhledem ke své dlouholeté historii těžby černého uhlí k lokalitám s velkým počtem 

odvalů, proto je vhodným územím pro studium této problematiky.  
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Cíle práce:  
 
 1. zjistit stav antropogenních půd na vybraných ostravských odvalech posouzením 

 zvolených půdních vlastností 

 2. posoudit vývoj půd na zvolených odvalech 

 3. zhodnotit aktuální stav pedologických procesů na zvolených odvalech 

 4. porovnat výsledky terénního průzkumu s literaturou a charakterizovat průběh 

 vývoje odvalových půd 

 5. zpracovat přehled základních charakteristik odvalů v ostravské části Ostravsko-

 karvinského revíru 
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2 Charakteristika oblasti 

2.1  Vymezení ostravské části Ostravsko-karvinského revíru 
 

Ostravsko-karvinský revír (OKR), jenž bývá také označován jako ostravsko-

karvinská uhelná pánev, je součástí hornoslezské černouhelné pánve (HP), která se z větší 

části nachází na území sousedního Polska. Rozloha HP činí přibližně 7000 km2, z toho 

však jen 1550 km2 uhlonosného karbonu připadá na českou část hornoslezské pánve 

(ČHP), což z ní na druhou stranu dělá nejrozsáhlejší uhelnou pánev v České republice. 

OKR je na jihu oddělen od podbeskydské pánve tzv. příčným bludovickým zlomem. 

Ostravskou a karvinskou část OKR od sebe vzájemně dělí orlovská struktura. Ostravskou 

dílčí pánev od sousední petřvaldské dílčí pánve odděluje další zlomová struktura tzv. 

michálkovická porucha.  

Území OKR o rozloze cca 300 km2 bylo tvořeno dobývacími prostory 16 důlních podniků 

(27 těžících závodů). OKR se na základě geologických úložných poměrů dělí na část: 

východní – karvinskou a západní – ostravskou a jižní podbeskydskou (oblast frýdecko-

místecká). Frýdecko-místecká těžební oblast se rozkládá směrem na jih od ostravské a přes 

její prostorové oddělení se k ní přiřazuje (Havrlant, 1998). Strukturu české ČHP mapuje 

obrázek 1. 

 
Obrázek 1: Schematická mapa ČHP (Černý et al., 2003) 

1 - státní hranice, 2 - hranice oblastí, 3 - okraj uhlonosného karbonu, 4 - tektonické linie, 5 - osa sedla  
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Území města Ostravy se skládá z 23 městských částí, z nichž jen na některých 

probíhala těžba černého uhlí. Dobývací prostory byly i pod částmi, na kterých nestály 

těžební závody (obrázek 2).  

 
Obrázek 2: Vymezení ostravské části OKR s dobývacími prostory (Havrlant, 1980) 

1 - Odra, 2 - Heřmanice, 3 - Michálkovice, 4 - Slezská Ostrava III, 
5 - Slezská Ostrava I, 6 -Vítkovice, 7 - Mariánské Hory, 8 - Svinov 

 
V OKR byly ke konci těžby vymezeny dobývací prostory dolů Ostrava, Odra, Heřmanice a 

Jan Šverma. 

Tabulka 1: Plocha dobývacích prostorů v ostravské dílčí pánvi 

(http://www.diamo.cz/ostrava.htm, 2010) 
 

Dobývací prostory v ostravské dílčí pánvi Bývalý důl Plocha [km2]

Vítkovice (zmenšen) Ostrava 0,001 

Slezská Ostrava I (zrušen 10. 12. 2004) Ostrava 13,29 

Slezská Ostrava III (zrušen 12. 7. 1996) Ostrava 5,00 

Přívoz (zrušen) Odra 24,37 

Heřmanice Heřmanice 17,95 

Ostrava-Michálkovice (zrušen 9. 12. 2004) Heřmanice 10,43 

Mariánské Hory (zrušen 19. 1. 1996) Šverma 12,87 

Svinov (zrušen 19. 1. 1996) Šverma 8,99 

http://www.diamo.cz/ostrava.htm
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2.2  Geologické poměry 

2.2.1 Hornoslezská pánev 
 

OKR je součástí HP. Jako HP označujeme sedimentační prostor přibližně 

trojúhelníkového obrysu, který svým jihozápadním výběžkem zasahuje z polské části 

Slezska na naše území. Z paleografického hlediska patří vnější straně – předhlubni a 

přilehlé části předpolí variského horstva, a má tedy podobnou pozici jako černouhelné 

pánve, které lze sledovat od Walesu přes Belgii do severozápadního Německa (Chlupáč, 

2002). 

2.2.2 Podloží uhlonosného karbonu 
 

Podloží pánve tvoří brunovistulikum s pokryvem hlavně devonských a 

spodnokarbonských uloženin, výplň pánve se skládá z klastických svrchnokarbonských 

sedimentů se slojemi černého uhlí. Jižní omezení pánve není zcela jasné, neboť vrtnými 

pracemi byla existence amurské výplně prokázána až u Němčiček na jižní Moravě a 

původní souvislost s HP není v hlubokém podloží mladších uloženin jasná (Dopita, 1997). 

 Výběžek HP na našem území dělíme na severnější část ostravsko-karvinskou a 

jižnější část podbeskydskou. Ty se pak podle praktické potřeby dělí na řadu menších celků. 

K těm patří na severu ostravská a karvinská oblast oddělené orlovskou tektonickou 

strukturou. Z geologického hlediska je významnější dělení na západněji položenou a 

mobilnější předhlubeň variského horstva a východnější část platformní. Obě části se liší 

mocnostmi, výplní i intenzitou tektonického porušení, které od západu k východu ubývá 

(obrázek 3) (Chlupáč, 2002). 
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Obrázek 3:Schématický profil českou ČHP (Dopita et al., 1997) 

1 - doubravské a svrchní sušské vrstvy, 2 - spodní sušské a sedlové vrstvy (střední a svrchní namur), 3 - 

porubské vrstvy, 4 - jaklovecké vrstvy, 5 - hrušovské vrtsvy, 6 - petřkovické vrstvy, 7 - kulm, 8 - pokryvné 

útvary 

2.2.3 Ostravské souvrství 
 

Svrchnokarbonské uhlonosné uloženiny jsou děleny do dvou základních jednotek – 

souvrství ostravského a karvinského. Obě souvrství se od sebe výrazně liší charakterem 

usazenin, mocností, plošným rozsahem, počtem i vývojem uhelných slojí (Černý et al., 

2003). 

Ostravské souvrství je výsledkem sedimentace na rozsáhlé přímořské akumulační plošině. 

Dokládají to mořské usazeniny obsahující mořskou i brakickou faunu. Z mořských 

usazenin převládají mlži, následují plži, ramenonožci, hlavonožci, trilobiti. V brakických 

horizontech jsou zastoupeni linguloidní ramenonožci, ve sladkovodních převládají mlži. 

Ostravské souvrství o max. mocnosti až 3200 m náleží spodnímu namuru a představuje 

paralickou uhlonosnou molasu. Z hlediska proměnlivosti facií je ostravské souvrství 

zřejmě nejpestřejší sedimentární jednotkou Českého masívu. V cyklicky se opakujících 

sledech se střídají mořské, přechodní, kontinentální facie ovlivňované tektonickými 

procesy, změnami úrovně mořské hladiny, klimatickými výkyvy i vulkanickou činností 

(Dopita et al., 1997). 
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 Uhelné sloje odrážejí období tektonického klidu a zarůstání dna pánve rašeliništi 

s uhlotvornou vegetací, zejména stromovitých plavuní a přesliček. Ostravské souvrství se 

vyznačuje velkým počtem slojí (až téměř 500), které však mají malou mocnost. Kvalita 

uhlí je vysoká a při západním okraji pánve je v petřkovických vrstvách zastoupeno i 

antracitické uhlí. Značná část uhelných zásob je koksovatelná (Chlupáč, 2002).  

 

Ostravské souvrství se člení na čtyři litostratigrafické členy – vrstvy:  

a) Petřkovické: jsou nejstarší litostratigrafickou jednotkou nazvanou podle obce 

Petřkovice, kde vycházejí na povrch. V ostravské části jsou až 760 m mocné. Na 

Karvinsku jejich mocnost klesá na 400 m a na Frenštátsku na  200-300 m. Nad ostatními 

horninami v nich převládají jemno až střednězrnné pískovce. V oblasti je i největší výskyt 

vulkanogenních hornin (uhelné tonsteiny, brousky, tufity) (Dopita et al., 1997). 

b) Hrušovské: jsou nazvány podle obce Hrušov. V ostravské části jsou mocné až 1000 m. 

Na Karvinsku klesá mocnost na 400 m, na Frenštátsku až na 200 – 36 m. Převažují v nich 

jemno- až střednězrnné pískovce různých typů. Prachovce a jílovce tvoří zejména 

v mořských horizontech mocné plochy. Výskyt slepenců je velmi vzácný. Rovněž 

zastoupení vulkanogenních hornin je menší (Dopita et al., 1997). 

c) Jaklovecké: název byl odvozen podle vrchu Jaklovec na Slezské Ostravě. Mocnost 

těchto vrstev je nejmenší. V petřvaldské dílčí pánvi je jejich mocnost 360 – 400 m, na 

Karvinsku je redukována o 1/3, na Frenštátsku až o 1/2. V jakloveckých vrstvách se střídají 

různé typy prachovců s jílovci. Ve spodní části vrstev poměrně hodně vystupují prachovce, 

které převládají v mořských sedimentech (Dopita et al., 1997).  

d) Porubské: byly nazvány podle obce Poruba u Orlové. Vrstvy vystupují na povrch 

karbonu v poměrně malých plochách a byly nejvíce denudovány. Na Karvinsku je mocnost 

vrstev 670 – 720 m, směrem na východ dále klesá až na 380 m, na Frenštátsku nepřesahuje 

340 m. Ve spodní části vrstev došlo k výraznému narušení paralické sedimentace a uložil 

se mocný komplex hrubozrnných pískovců s významnými plochami slepenců (Dopita et 

al., 1997). 
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Na mapě (obrázek 4) uvádím pro přehlednost odkrytou geologickou mapu ČHP, kde jsou 

zobrazeny litostratigrafické vrstvy ostravského souvrství. 

 

 

Obrázek 4: Odkrytá geologická mapa české ČHP (podle Austa et al. 1997, in Dopita et al., 1997, 
zjednodušeno) 
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2.3 Geomorfologické poměry 
 

Ostravsko je typickým pánevním územím. V krajině, při jejíž modelaci se 

podstatnou měrou uplatnila činnost vodních toků a ledovce, převládají ploché oblé tvary, 

případně je rovinatá, o to více vynikají nepřirozené hmoty hlušinových hald, které byly 

v minulosti vršeny poblíž dolů. Nejnápadnější z nich je zdaleka viditelný kužel haldy Ema 

ve Slezské Ostravě. Převážně zamokřené půdy se vyvinuly na kvartérních usazeninách 

často nanesených vodními toky, případně na sprašových hlínách (Koutecká, 2001). 

Podle geomorfologického členění České republiky spadá toto území do (Demek, 1987): 

Provincie:  Západní Karpaty 

Subprovincie:  Vněkarpatské sníženiny VIII   

Oblast:   Severní Vněkarpatská sníženina VIIIB 

Celek:   Ostravská pánev VIIIB – 1 

Okrsek:  Antošovická rovina VIIIB – 1a 

   Novobělská rovina VIIIB – 1e 

   Porubská plošina VIIIB – 1f 

 

2.3.1 Západní Karpaty 
 

Západní Karpaty jsou součástí karpatského pásemného horstva (Karpat) ležící na 

území Moravy a Slovenska zasahující do Polska i Maďarska. Na západě se Karpaty stýkají 

s Českým masívem. Karpatská pohoří vznikla v alpínském orogenním cyklu vyvrásněním 

mocných horninových komplexů, převážně sedimentů, nahromaděných v rozsáhlé a 

dlouhodobě klesající geosynklinále Tethy. Hlavní vrásnění spadá do konce druhohor a do 

třetihor a těmito pochody byl původní sedimentační prostor 6 až 8 krát zúžen za vzniku 

horstva o velmi složité tektonické stavbě (Demek, 1987). 

2.3.2 Vněkarpatská sníženina 
 
Severní Vněkarpatská sníženina tvoří část Vněkarpatských sníženin, probíhající jako pruh 

nižšího terénu od jihozápadu k severovýchodu v Jihomoravském a Moravskoslezském 

kraji od Znojma přes Brno a Přerov k Hranicím. Morfostrukturně jsou částí karpatské čelní 

hlubiny, která vznikla v třetihorách před čelem vrásnících se Vnějších Západních Karpat, 
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 jež jsou vyplněny neogenními a čtvrtohorními usazeninami. Vyznačují se rovinným a 

pahorkatinným reliéfem s měkkými tvary. V pleistocénu do nich dvakrát zasáhl pevninský 

ledovec z Polska, na území našeho státu zasahují pouze na Ostravskou pánev, větší část se 

nachází v Polsku. Reliéf byl na mnoha místech podstatně změněn hospodářskou činností, 

zejména dolováním (Demek, 1987). 

2.3.3 Ostravská pánev 

Ostravská pánev je rovina až plochá pahorkatina, různě mocného souvrství 

mořských třetihorních sedimentů a glacigenních, fluviatilních i eolických sedimentů 

čtvrtohor, které spočívají na zpevněných karbonských sedimentech obsahujících sloje 

černého uhlí. V reliéfu jsou význačné četné antropogenní tvary, haldy a poklesy (Demek, 

1987).  

Antošovická rovina se nachází v severozápadní části Ostravské pánve. Jedná se o souvrství 

říčních čtvrtohorních sedimentů tvořené vrstvou hlinitopísčitých sedimentů holocenních a 

pleistocenních štěrkopísků (Demek, 1987). 

Novobělská rovina je umístěna v jihozápadní části Ostravské pánve. Je to plochá 

pahorkatina tvořená souvrstvím štěrkopísků ledovcovo–říčního a říčního původu, překryté 

vrstvou sprašových hlín. Jedná se o fluvioglaciální a eolickou akumulační plošinu 

rozčleněnou periglaciálními a humidními destrukčními procesy, se zbytky akumulačních 

plošin a asymetrickými údolími a stržemi (Demek, 1987). 

Porubská plošina se nachází v západní části Ostravské pánve. Je to plochá pahorkatina, 

která je tvořena souvrstvím štěrků a písků fluvioglaciálních, překrytými vrstvami 

sprašových hlín. Je charakteristická zbytky akumulačních plošin a asymetrickými údolími 

(Demek, 1987). 

2.4 Klimatické poměry 
 

Podnebí Ostravska je mírně teplé a bohaté na srážky, které přináší převládající 

jihozápadní proudění. Ostravská pánev je nejvlhčí nížinnou oblastí České republiky 

(Koutecká, 1998). 

 

 

 



 
Bc. Jiří Muroň: Zhodnocení vývoje antropogenních půd na ostravských odvalech 

 

2011  11 
 

Ostrava patří podle Quitta (1971) do klimatické oblasti MT 10. Tato oblast je 

charakterizována dlouhým teplým a mírně suchým létem, mírně teplým jarem a podzimem, 

mírně teplou a velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky (tabulka 2). 

 

Tabulka 2: Klimatická charakteristika zájmového území MT 10 (Quitt, 1971) 

 

Počet letních dnů 40 – 50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 ºC a více 140 -160 

Počet mrazových dnů 110 – 130 

Počet ledových dnů 30 – 40 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 – 60 

Počet dnů zamračených 120 – 150 

Počet dnů jasných 40 – 50 

Průměrná roční teplota vzduchu (ºC) 7 - 8,5 

Průměrná teplota v lednu (ºC) -2 až -3 

Průměrná teplota v dubnu (ºC) 7 – 8 

Průměrná teplota v červenci (ºC) 17 – 18 

Průměrná teplota v říjnu (ºC) 7 – 8 

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

Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm) 400 – 450 

Srážkový úhrn v zimním období (mm) 200 – 250 

Vegetační období:  měsíce IV – IX 

Zimní období:  měsíce X – III  Letní den:   tmax ≥ 25 ºC 

Mrazový den:   tmin ≤ -0,1 ºC  Ledový den:   tmax ≥ -0,1 ºC 

Jasný den:   Nd ≤ 2/10  Zamračený den:  Nd ≤ 8/10 

Nd … průměrná oblačnost (v desetinách pokrytí oblohy) 

 

2.5 Fauna a flóra  

K proměnám krajiny, geomorfologicky neobyčejně výrazným, patří výsypky 

černouhelných hlušin, které se převážně skládají z karbonských pískovců a jílovitých 

břidličnatých hornin. Pískovce zůstávají řadu let bez zřetelných zvětrávacích procesů, ale 

jílovité břidlice zvětrávají velmi rychle, střípkovitě se rozpadají a udržují ve zvětralině 
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vlhkost. Tímto vytvářejí vhodné podmínky pro uchycení a rozvoj vegetace. U většiny hald 

je patrný rozdíl denních a nočních teplot. Teplota se akumuluje ve větších hloubkách, ve 

kterých dochází k hoření. V jarních měsících se povrch hald rychle otepluje a vegetace 

začíná růst dříve než v okolí. Expozice svahu ke slunci znamená v době oslunění podstatné 

zvýšení nejen půdních teplot, ale i teploty ovzduší nad povrchem, takže dochází 

k vytváření klimatických mikrorajónů. Tyto jsou pro existenci některých druhů rostlin a 

živočichů velmi výhodné. Klimatické mikrorajóny prodlužují vegetační období na haldě, 

obohacují půdní horizont vláhou přiváděnou ve formě vodních par z nitra haldy a v zimě 

poskytují tyto zlepšené životní podmínky i možnost existence některým zástupcům hmyzu 

(pavouci, mravenci, slunéčka) a jiné zvířeně (zajíci, bažanti) (Havrlant, 1967). 

Antropogenní půdy různého původu a různého charakteru pokrývají porosty ruderálních 

rostlin. Tyto urychlují rekultivační proces na haldách. Zmírňováním extrémních výkyvů 

teploty a vlhkosti vzduchu při povrchu obnažených ploch příznivě ovlivňují 

mikroklimatické poměry v jejich okolí. Rychlým pokrytím a ozeleněním devastovaných 

ploch eliminují jejich negativní vliv na vzhled okolí (Hejný et al., 1979). 

Přirozená sukcese začíná zpravidla na úpatí haldy dřevinami vyrostlými z náletových 

semen a na vrcholové plošině mechy. Svahy zarůstají bylinami v erozních rýhách, na 

jejichž okrajích se tvoří menší, či větší ostrůvky rostlin. Postupně se zvyšuje hustota 

bylinného krytu, původní ostrůvky rostlin se mění v souvislejší vegetační kryt, v němž 

postupně převládnou druhy, kterým stanovištní podmínky nejlépe vyhovují. Najdeme zde 

všechny druhy běžných polních plevelů, vytrvalých kulturních i nekulturních travin i 

některé druhy rostlin náročných na vláhu. Na většině odvalů dominují ruderální rostliny a 

postupně se také objevují luční společenstva (Majkus, 1988). 

 

2.6 Historický vývoj území  

2.6.1 Vznik Ostravy 
 

Svou historii začalo město psát před více než 700 lety v době kolonizace českého 

státu. První zmínka o městě Ostravě pochází z roku 1267, kdy ji vlastnil olomoucký biskup 

Bruno, pravděpodobný zakladatel města. Jako tržní slovanská osada existovala zajisté už 

v roce 1229, kdy se poprvé připomíná sousední ves Slezská Ostrava, později největší 

hornické město v předválečné republice, které bylo připojeno k tehdejší Moravské Ostravě 
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roku 1941 spolu s okolními obcemi. Obyvatelstvo se původně živilo obchodem, řemesly, 

zemědělstvím. Císař Karel IV. obdařil město roku 1362 prvním výročním trhem, 

pozdějšími panovníky bylo toto důležité privilegium rozšířeno o dalších šest výročních 

trhů. Ke Karlovu privilegiu připojili majitelé města, olomoučtí biskupové, v roce 1389 

právo odúmrtí a různé finanční úlevy na výstavbu kamenných hradeb. Za husitských válek 

se zmocnili Ostravy roku 1428 a 1430 na krátkou dobu husité. V roce 1438 se majitelem 

města stal husitský hejtman Jan Čapek ze Sán. Od roku 1512 byla Ostrava téměř 

nepřetržitě v majetku olomouckých biskupů až do roku 1848 (Bakala a kol., 1987).  

2.6.2 Průmyslový rozvoj  
 

Po husitských válkách můžeme pozorovat oživení hospodářského života města. 

Další pohromou pro město byla třicetiletá válka. Dánská, polská, italská, švédská a vlastní 

císařská vojska několikrát město vyplenila. Na následky morové epidemie v roce 1625 

umřela polovina obyvatel. Na mnoho desetiletí nastal hospodářský úpadek, takže Ostrava 

patřila k nejchudším a nejmenším poddanským městům na Moravě. Hlavním určujícím 

faktorem, který měl rozhodující a prvořadý význam na překotný sociálně-ekonomický 

rozvoj města v 19. století, byl nález uhlí v roce 1763 v dnešní městské části Slezské 

Ostravy. Počáteční nedůvěra k této cenné surovině vystřídala intenzivní těžba až po 

založení Rudolfovy hutě (obrázek 5) v sousední vesničce Vítkovicích v roce 1828 

olomouckých arcibiskupem Rudolfem. Tento nejmodernější hutní závod 

v rakouskouherské monarchii prodělal nebývalý rozmach v roce 1843, kdy jej koupili 

Rothschildové z Vídně. Dalším významným činitelem, který příznivě ovlivnil rozvoj těžby 

uhlí a přispěl k průmyslovému rozvoji ostravské aglomerace byla výstavba železnice 

z Vídně do Krakova, na kterou byla Ostrava napojena roku 1847. Na území města 

v okolních vsích vyrůstaly jako houby po dešti doly, koksovny, chemické a strojírenské 

závody. Na Ostravsku nastal obrovský příliv nových pracovních sil z širokého okolí, od 80. 

let 19. století hlavně z Haliče (Myška, 2007). 

V prvním desetiletí 20. století se dovršilo období přerůstání původního malého 

zemědělsko-řemeslnického městečka v průmyslové velkoměsto, dokončily se největší 

industrializační změny a formování hospodářského jádra ostravské průmyslové 

aglomerace. V době první republiky se pouze dotvářel ekonomický profil města. Investiční 

činnost se soustřeďovala kromě modernizace, zvyšování efektivnosti průmyslové výroby a 

těžby uhlí pouze na rozšíření strojírenské výroby ve Vítkovických železárnách, na rozvoj 
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energetického a chemického průmyslu. Vznikem samostatného státu byly také v Ostravě 

vytvořeny lepší podmínky pro tvořivý kulturní život (Bakala a kol., 1987). 

 

2.6.3 Poválečný rozmach 
 

Dne 14. března 1939 Ostravu obsadila nacistická vojska. Okupace přinesla 

militarizaci hospodářství a perzekuci českého obyvatelstva. Osvobození z nacistické 

okupace přinesly městu 30. dubna 1945 vojska Rudé armády, 4. ukrajinského frontu a 1. 

československé tankové brigády. Národní hospodářství těžce postižené nacistickou 

okupací a válečnými událostmi potřebovalo k rychlému zotavení především uhlí a dostatek 

hutních výrobků. Proto přikládala nová československá vláda ostravské průmyslové oblasti 

zcela oprávněně mimořádný význam (Skýpala, 2002). 

Největší investiční prostředky byly soustředěny do hutního a důlního průmyslu (obrázek 6, 

obrázek 7). Byla vybudována první stavba socialismu Nová Huť v Kunčicích, která už 

v roce 1961 vyrobila tolik koksu, surového železa a válcovaného materiálu jako všechny 

koksovny a hutní závody v předválečném Československu. Bylo také postaveno několik 

nových dolů jako např. důl Rudý říjen, důl Eduard Urx a došlo k rekonstrukci všech 

stávajících dolů, které byly postupně vybaveny nejprogresivnější důlní technikou. Bouřlivý 

rozvoj města se projevil i na rychlém růstu počtu obyvatel z původních 194 000 v roce 

1946 na 310 000 v roce 2010 (Bakala a kol., 1987). 

  

 

Obrázek 5: Pohled na Rudolfovu huť (Foto Archiv města Ostravy) 
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2.7 Historie dobývání uhlí 
 

Počátky dolování uhlí byly na Ostravsku proti jiným revírům českých zemí 

opožděny jednak vlivem poměrně hospodářské zaostalosti krajiny, jednak díky existenci 

značných zásob dřeva v lesích ve velké části regionu. Důležitá byla i tradice, 

konzervatismus a nedůvěra k novému palivu. Iniciativu při zahájení kutání a těžby uhlí 

projevilo na Ostravsku jen několik jedinců vedených buď nejasnou nadějí na zisk z nového 

paliva, nebo vidinou na uznání a povýšení u těch, kteří pátrali po uhlí z pověření vrchnosti 

nebo státu. V obou případech měla značný vliv neujasněnost hospodářského významu uhlí 

v zaostalé agrární krajině (Černý et al., 2003). 

2.7.1  Počátek těžby uhlí v OKR 
 

První ověřená písemná zpráva o nálezu uhlí v OKR pochází sice již z roku 1763, 

mapově doložen je až v roce 1768. Od nálezu uhlí zhruba od 40. let 19. století probíhaly 

kutací práce a první těžba uhlí na různých místech v oblasti Petřkovic, Slezské Ostravy i 

Karviné. Postupně bylo vyhloubeno velké množství šachet, obvykle až 30 m, výjimečně 50 

– 70 m hlubokých. Dolovalo se v malých hloubkách, kde postačovalo odvodňování 

štolami. Postupně byly objevovány nové sloje různé mocnosti v různém uložení a 

rozšiřovala se plocha, na které probíhala hornická činnost (Myška a Zářický, 2007). 

Jak již bylo zmíněno, první ověřený a lokalizovaný nález uhlí pocházel z roku 1763 

z Polské (dnes Slezské) Ostravy, kde po uhlí pátral šichtmistr J. A. Alis, vyslaný horním 

úřadem v Kutné Hoře na popud klimkovického mlynáře Jana Augustina. Dolování však 

nebylo zahájeno, protože o nové palivo nebyl zájem. Dne 8.6.1767 byli na Těšínsko 

vysláni čtyři horníci najatí prostřednictvím šichtmistra J. J. Lutze na vyhledávání rud a 

uhlí. Horníci už následující den hlásili nález kamenného uhlí v Adámkově údolí (odnož 

údolí Burňa). Přestože se ostravské uhlí při zkouškách plně osvědčilo, zpomalovala další 

práce finanční nesolventnost státu a nezájem zdejší vrchnosti, v tomto případě hraběte 

Franze J. Wilczka. Hospodářský výsledek dolování byl neuspokojivý z důvodu drahé 

dopravy z Ostravy do Opavy, která stála 10 zlatých a to byla tehdy vysoká suma. Tak 

drahé palivo si nemohl nikdo dovolit a proto byla těžba zastavena. Iniciátorem obnovy 

těžby se stal těšínský administrátor M. Kuhlenz, jehož společenský status a finanční 

možnosti byly nesrovnatelně nižší než tomu bylo u velkých pozemkových vlastníků. 

Kuhlenz dosáhl roku 1785 souhlasu majitele polskoostravského panství hraběte Franze J. 

Wilczka a začal v Polské (dnes Slezské) Ostravě s těžbou uhlí (Černý et al., 2003). 
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Obrázek 6:Výstavba vrtné věže   Obrázek 7: Důl Jindřich 

 (Foto Archiv OKD, a.s.)   (Foto Archiv města Ostravy) 

 

2.7.2 Rozvoj OKR 
 

Ve 30. letech 19. století bylo Ostravsko stále ještě idylickou venkovskou krajinou, 

jejíž vzhled vznikající uhelné doly příliš nenarušily. Počátek skutečného rozmachu OKR 

znamenalo teprve založení Vítkovických železáren (tehdy Rudolfova huť) a jejich rychlý 

rozvoj. Desetiletí 1825 – 1835, do něhož spadá jejich vznik a počátky, přineslo růst roční 

uhelné těžby na Moravě a ve Slezsku na víc než dvojnásobek, a dalších deset let do roku 

1845 až na čtyřnásobek. V roce 1847 byla dobudována Severní dráha Ferdinandova, která 

zajišťovala klíčové spojení mezi Haličí (rakouským Slezskem), Moravou a Dolními 

Rakousy. Na konci 40. let 19. století byly v revíru tyto důlní podniky: Státní doly, doly 

hraběte Wilczka, Rothschildovy doly v Zámostí, Hrušově, Doubravě a Porubě, doly Josefa 

Zwierzyny v Polské Ostravě, doly knížete Salma a doly hraběte Larisch-Monnicha 

v Karviné a Petřvaldě. S nástupem 70. let 19. stol. dochází k dokončení základních změn a 

struktur v rozdělení mezi jednotlivé důlní podnikatele a byla dokončena první fáze 

koncentrace dolování. Docházelo k dalšímu zvýšení odbytu, který souvisel s rozvojem 

železárenské výroby na Ostravsku. Severní dráha Ferdinandova, Vítkovické železárny a 

Žofínská huť představovaly největší odběratele vytěženého uhlí v domácím prostředí. Koks 
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se stal nejvyhledávanějším palivem, což znamenalo pro ostravské uhlí využití jeho výborné 

koksovatelnosti a zároveň zvýšení jeho odbytu (Broskevič et al., 2001). 

Po vypuknutí první světové války v roce 1914 se Ostravsko stalo strategicky významnou 

oblastí Rakouska-Uherska. Hlavním rysem válečného hospodářství Rakouska-Uherska 

byla snaha zvýšit co nejvíce výrobu železa a oceli, základních surovin pro zbrojní průmysl. 

K tomu se ovšem vázalo i úsilí o maximální těžbu uhlí, dodávky pro civilní sektor byly 

omezovány, aby zůstala příslušná zásoba pro hutě. Uhlí se dodávalo přednostně do 

koksoven. Po roce 1914 se průmysl i těžba uhlí potýkala s trvalým nedostatkem pracovních 

sil. Z více než 40 000 dělníků, techniků a úředníků zaměstnaných v revíru v roce 1913 

pracovalo na konci roku 1914 jen něco kolem 30 000. To způsobilo v těžbě takové potíže, 

že horníci museli být z fronty postupně uvolňováni a vraceli se do dolů. Po celou válku 

nestačil počet horníků potřebě a pracovní síly byly podle mínění samotných těžířů využity 

na nejvyšší míru. Úpadek výroby v revíru v letech 1917 a 1918 byl nesporně i důsledkem 

špatné zásobovací, zdravotní a morální situace a rostoucí inflace. To vše vedlo k poklesu 

chuti do práce, ke snižování její intenzity a poklesů výkonů produktivity. Značnou úlohu 

měl i vztah dělníků k válečnému úsilí monarchie. V důsledku stále rostoucího odbytu uhlí 

a koksu byla většina těžebních společností ovládána intenzivní snahou o rozšíření 

těžebních kapacit. To vedlo k zakládání nových dolů jak ve východní, tak i v západní části 

revíru. Tomu děkují za svůj vznik doly Austria (Barbora) v Karviné roku 1908, Habsburg 

(Pokrok) v Petřvaldě roku 1912 a také dokončování výstavby dolu Ludvík v Radvanicích a 

dolu Odra v Přívoze. U podniků Larisch-Monninchových byl v roce 1911 vybudován nový 

důl Arcivévoda František (František) v Horní Suché roku 1905, a také do určité míry Důl 

Oskar v Heřmanicích, který byl založen roku 1912 (Skýpala, 2002).  

 

2.7.3 Úpadek OKR 
 

Konec války zastihl ostravsko-karvinské doly v dezolátním stavu a špatně 

připravené na mírovou poptávku po uhlí, a horníky hladové, vyčerpané a nespokojené. 

Ukončení první světové války a vznik Československé republiky v roce 1918 vnesly do 

historie OKR řadu nových skutečností. Území nově vzniklého státu představovalo jen malé 

odbytiště, navíc se na trhu s uhlím začala prosazovat i těžířstva z Německa a Polska. 

Poměrně nejschůdnější cesty pro vývoz uhlí a koksu z OKR směřovaly proto spíše do 

ekonomicky méně rozvinutých států středovýchodní Evropy (Černý et al., 2003). 
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2.7.4 Důsledky druhé světové války 
 

Důležitým bodem v historii OKR byl začátek druhé světové války v roce 1939. 

Objem těžby činil v OKR jen asi 3,5 % celkového množství kamenného uhlí, které bylo na 

počátku druhé světové války vytěženo na celém území Německa. Přesto nebyl jeho 

význam pro válečné hospodářství zanedbatelný – jeho uhelné zásoby představovaly 

mimořádně kvalitní surovinu vhodnou ke koksování. V etapě příprav na bleskovou válku 

padly jednotlivé části OKR nacistům do rukou bez boje, zcela nepoškozené provozy mohly 

být značným efektem využity. Celý revír se bez všech potíží zapojil do hospodářského 

systému nacistické říše a vykazoval stálé zvyšování těžby. Ještě významnější roli však 

sehrál OKR v závěrečné etapě války, kdy nacistické Německo ztrácelo postupně všechny 

své pozice v Evropě a závody na jeho vlastním území byly spojeneckými nálety zcela 

vyřazeny z provozu. Ostravská oblast zůstala až do posledních měsíců války relativně 

nejklidnějším územím, poslední a nejspolehlivější ekonomickou oporou skomírajícího 

panství Německa (Černý et al., 2003). 

Revír v okamžiku osvobození měl složitou podnikatelskou strukturu a byl teritoriálně i 

vlastnicky roztříštěn. Konec války jej zastihl v majetkové struktuře předválečné doby. 

Dvaatřicet důlních závodů vlastnilo spolu s dalšími průmyslovými provozy šest těžařských 

společností (tabulka 3). 

 

Tabulka 3:Počet dolů a dělníků k 1.1. 1946 (Černý et al., 2003) 

Těžařská společnost Počet dolů Počet dělníků 

Báňská a hutní společnost, a.s. 8 10507 

Vítkovické horní a hutní těžířstvo – Vítkovické 
kamenouhelné doly 

7 8594 

Kamenouhelné závody Lazy a.s. 3 5449 

Ostravské kamenouhelné doly a koksovna Jana 
Wilczka 

3 1975 

Severní dráha Ferdinandova a. s. 6 7219 

Larisch – Monnichovy kamenouhelné závody 5 5263 
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2.7.5 Situace od února 1948 do současnosti 

 
Po únorovém komunistickém převratu v roce 1948 byl stále větší důraz kladen na 

těžbu uhlí a budování těžkého průmyslu, především šlo o produkci surového železa a 

výroby koksu. Vítkovické železárny zvýšeným nárokům nestačily. V letech 1949 - 1952 v 

Ostravě - Kunčicích vznikl nový průmyslový komplex pod názvem Nová huť Klementa 

Gottwalda (Broskevič et al., 2001). 

Díky změnám ve společnosti a mocenskopolitickému zvratu v listopadu 1989 však bylo 

umožněno během roku 1990 připravit kvalitativně novou ekonomickou reformu, která 

vedle přechodu k tržní ekonomice předpokládala i zásadní vlastnické změny a změnu 

orientace vnějších hospodářských vztahů. V národním hospodářství se dynamicky rozvíjela 

cenová liberalizace. Naproti tomu ceny tuhých paliv byly nadále regulovány. Ekonomika 

dolů se tím výrazně zhoršovala. Transformace revíru byla nezbytná a řešení bylo nalézáno 

ve vnitřní struktuře těžební kapacity. V prvním kroku nastoupil rychlý útlum ostravských 

dolů. Následné uzavírání Dolů Ostrava, Heřmanice, František, Odra, Fučík a Paskov 

ukončilo těžbu uhlí v ostravské části OKR. V dnešní době se těží už jen v některých dolech 

karvinské části OKR (Černý et al., 2003). 
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3 Přehled odvalů v ostravské části 

  
Jedním z cílů mé diplomové práce bylo vytvořit přehled základních charakteristik 

odvalů v ostravské části OKR, který uvádím na následujících stránkách. Pro přehlednost 

jsem vytvořil tabulky (tabulky 4 – 23), které jsem vypracoval na základě literárních zdrojů 

od Havrlanta (1967), Štýse (1981), Dopity (1997), Černého (2003), Martince (2006) a 

doplnil je o aktuální informace. V současné době se eviduje celkem 46 odvalů v OKR, 

z toho 20 (obrázek 8, tabulka 25) je v ostravské části, 20 v karvinské a 6 v podbeskydské 

části (Dopita et al., 1997). 

 

Tabulka 4: Základní údaje o odvalu Vrbice 

Název odvalu  Odval Vrbice  

Umístění mezi železniční tratí Ostrava – Bohumín a ul. Bohumínská 

Tvar tabulový 

Rozloha 25 ha 

Vegetace bez vegetace 

Doba provozu 1945 – 1994 

Bližší charakteristika v současnosti skládka komunálního odpadu 

 
 

Tabulka 5: Základní údaje o odvalu Stachanov 

Název odvalu  Odval Stachanov 

Umístění 
vedle bývalého areálu Dolu Stachanov, mezi ul. Pod Haldami 
a Verdiho 

Tvar tabulový 

Rozloha 2 ha 

Vegetace bez vegetace 

Doba provozu 1926 – 1938 

Bližší charakteristika v současnosti z větší části odtěžený 
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Tabulka 6: Základní údaje o odvalu Dolu Oskar 

Název odvalu  Odval Dolu Oskar 

Umístění u bývalého dolu Oskar na ul. K Oskarce, Ostrava - Heřmanice 

Tvar tabulový 

Rozloha 2 ha 

Vegetace převládající dřevinná vegetace, místy travinobylinná vegetace 

Doba provozu 1950 – 1980 

Bližší charakteristika nemá dosavadní využití 

 
Tabulka 7: Základní údaje o odvaul Dolu Petr Bezruč (Ema) 

Název odvalu  Odval Dolu Petr Bezruč (Ema) 

Umístění u bývalého Dolu Trojice mezi ul. Na Najmanské a Vlčkova 

Tvar kuželový 

Rozloha 31 ha 

Vegetace teplomilná flóra, dřevinná vegetace 

Doba provozu 1920 – 1994 

Bližší charakteristika 
termicky aktivní, proběhla lesnická rekultivace, technická 
památka 

 
 

Tabulka 8: Základní údaje o odvalu Dolu Trojice 

Název odvalu  Odval Dolu Trojice 

Umístění u areálu bývalé koksovny a Dolu Trojice, u ul. Těšínská 

Tvar hřbetový 

Rozloha 8 ha 

Vegetace dřevinná vegetace 

Doba provozu 1910 – 1967 

Bližší charakteristika provedena lesnická rekultivace 
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Tabulka 9: Základní údaje o odvalu Dolu Jan Maria 

Název odvalu  Odval Dolu Jan Maria 

Umístění mezi ul. Zvěřinská a Kramolišova 

Tvar stupňovitý 

Rozloha 12 ha 

Vegetace dřevinná vegetace 

Doba provozu 1920 – 1957 

Bližší charakteristika provedena lesnická rekultivace, část odvalu vyhořelá 

 
Tabulka 10: Základní údaje o odvalu Dolu Zárubek 

Název odvalu  Odval Dolu Zárubek (COZ) 

Umístění 1000 m na jihozápad od soutoku Ostravice a Lučiny 

Tvar tabulový 

Rozloha 70 ha 

Vegetace 
ve východní polovině převážně stromovitý porost, v západní 
bylinná vegetace 

Doba provozu 1940 – 1980 

Bližší charakteristika komplex několika odvalů 

 
Tabulka 11: Základní údaje o odvalu Dolu Alexander 

Název odvalu  Odval Dolu Alexander 

Umístění 
podél pravého břehu Ostravice a ul. Frýdeckou, Ostrava – 
Kunčičky 

Tvar tabulový 

Rozloha 15 ha 

Vegetace smíšený porost z náletu 

Doba provozu 1958 – 1990 

Bližší charakteristika odval z části odtěžený 
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Tabulka 12: Základní údaje o odvalu Dolu Odra 

Název odvalu  Odval Dolu Odra 

Umístění 
mezi levým břehem řeky Ostravice a bývalým areálem Dolu 
Odra, Ostrava – Přívoz 

Tvar kuželový 

Rozloha 15 ha 

Vegetace 
vysázený vzrostlý smíšený les s vyvinutým bylinným patrem a 
keřovým porostem 

Doba provozu 1942-1953 

Bližší charakteristika termicky aktivní 

 
Tabulka 13: Základní údaje o odvalu Dolu Lidice 

Název odvalu  Odval Dolu Lidice 

Umístění mezi ul. Vzdálená a Petřkovická, Ostrava - Lhotka 

Tvar kuželový 

Rozloha 16 ha 

Vegetace stromový kryt s bylinným patrem 

Doba provozu 1930 – 1970 

Bližší charakteristika provedena lesnická rekultivace 

 
Tabulka 14: Základní údaje o odvalu Dolu Jan Šverma 

Název odvalu  Odval Dolu Jan Šverma 

Umístění 
mezi ul. Slovenská a Černým potokem, Ostrava – Mariánské 
hory 

Tvar tabulový 

Rozloha 26 ha 

Vegetace smíšený porost 

Doba provozu 1927 – 1973 

Bližší charakteristika částečně odtěžen, hlušina použita na stavbu D1 
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Tabulka 15: Základní údaje o odvalu Dolu Jan Šverma 

Název odvalu  Hydroodval Dolu Jan Šverma  

Umístění 
mezi ul. Mariánskohorská a železniční tratí Ostrava hl. n. a 
Ostrava Svinov, Ostrava – Mariánské hory 

Tvar plochý 

Rozloha 10 ha 

Vegetace travinobylinná vegetace 

Doba provozu 1927 – 1973 

Bližší charakteristika je zde vytvořeno hygienické pásmo 

 
Tabulka 16: Základní údaje o odvalu Dolu Jan Šverma 

Název odvalu  Odval Přemyšov Dolu Jan Šverma 

Umístění 
mezi ul. Polanecká a železniční tratí Ostrava – Polanka a 
Ostrava – Svinov 

Tvar tabulový 

Rozloha 6 ha 

Vegetace smíšený porost 

Doba provozu 1927 – 1973 

Bližší charakteristika rekultivován travinami a keři 

 

Tabulka 17: Základní údaje o odvalu  Heřmanice 

Název odvalu  Odval Heřmanice 

Umístění 
mezi železnicí Ostrava – Bohumín, Heřmanickým rybníkem a 
bývalým areálem Dolu Heřmanice 

Tvar tabulový 

Rozloha 120 ha 

Vegetace březový porost, nesouvislý travinný porost 

Doba provozu 1930 – 1994 

Bližší charakteristika termicky aktivní, v současné době odtěžován 
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Tabulka 18: Základní údaje o odvalu Odvalu Y 

Název odvalu  Odval Y 

Umístění mezi řekou Odrou, areálem chemičky a koksovny Jan Šverma 

Tvar plochý - vyrovnávací 

Rozloha 20 ha 

Vegetace souvislý travinný porost vegetace 

Doba provozu 1970 - 1976 

Bližší charakteristika byl jím zasypán meandr Odry 

 

Tabulka 19: Základní údaje o odvalu  Hrušov 

Název odvalu  Odval Hrušov 

Umístění na sever od odvalu Vrbice, u železnice Ostrava - Bohumín 

Tvar tabulový 

Rozloha 30 ha 

Vegetace nesouvislý travinný porost, svahy lesnicky zrekultivovány 

Doba provozu 1946 - 1988 

Bližší charakteristika  

 

Tabulka 20: Základní údaje o odvalu Dolu Koblov 

Název odvalu  Odval dolu Koblov – část 1 Odval dolu Koblov – část 2 

Umístění 
mezi bývalým dolem Koblov a 
Koblovským potokem 

na západ od bývalého dolu Koblov 
za rodinnou zástavbou 

Tvar tabulový tabulový 

Rozloha 9 ha 13 ha 

Vegetace 
plošina využita k pěstování 
zemědělských plodin 

rekultivovaná – zatravněná, na 
svazích provedena lesnická 
rekultivace 

Doba provozu 1961 - 1994 1971 - 1994 

Bližší 
charakteristika 

přeměněna na zemědělskou 
půdu 

nepravidelná výsypka postupuje na 
starší ploché haldě 
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Tabulka 21: Základní údaje o odvalu Dolu Petr Cingr 

Název odvalu  Odval Dolu Petr Cingr - část 1 Odval Dolu Petr Cingr - část 2 

Umístění 
mezi železniční tratí a ul. 
Štěpničkova a Fišerova, Ostrava 
– Michálkovice 

mezi ul. Sládečkova a Radniční, 
Ostrava - Michálkovice 

Tvar stupňovitý stupňovitý 

Rozloha 16 ha 17 ha 

Vegetace smíšený les listnatý les 

Doba provozu 1942 – 1969 1945 - 1970 

Bližší 
charakteristika 

provedena lesnická rekultivace, 
využití jako park 

provedena lesnická rekultivace, 
využití jako park 

 
Tabulka 22: Základní údaje o odvalu Dolu Michálka 

Název odvalu  Odval Dolu Michálka - část 1 Odval Dolu Michálka - část 2 

Umístění 
mezi ul. Michálská a bývalým 
Dolem Michálka, Ostrava - 
Michálkovice 

mezi železniční tratí, ul. Josefova a 
Michálská, Ostrava- Michálkovice 

Tvar tabulový svahový 

Rozloha 7 ha 3 ha 

Vegetace listnatý les listnatý les 

Doba provozu 1925 - 1972 1935 - 1972 

Bližší 
charakteristika 

provedena lesnická rekultivace provedena částečná rekultivace 

 
 

Tabulka 23: Základní údaje o odvalu Dolu Jeremenko 

Název odvalu  Odval Dolu Jeremenko - část 1 Odval Dolu Jeremenko - část 2 

Umístění 
mezi levým břehem Ostravice a 
ul. Místecká  

mezi pravým břehem Ostravice a 
ul. Frýdeckou 

Tvar tabulový stupňovitý 

Rozloha 9 ha 4 ha 

Vegetace listnatý les listnatý les 

Doba provozu 1910 - 1970 1965 - 1990 

Bližší 
charakteristika 

dnes využívaný jako hřiště lesnicky rekultivovaný 



 
Bc. Jiří Muroň: Zhodnocení vývoje antropogenních půd na ostravských odvalech 

 

2011  27 
 

3.1 Historie vzniku odvalů 
 

Do utlumení těžby v roce 1994 v OKR byla hlušina postupně uložena na 279 

odvalech v celém revíru, z toho na území okresu Ostrava-město bylo evidováno 115 

odvalů (Dopita et al., 1997). 

V 50. až 60. letech 20. století došlo jednak k odstranění odvalů ve městech, jednak ke 

změně technologie ukládání a tvarování odvalů a ve větší míře se začaly provádět 

rekultivační, sanační práce a zapojení tvaru odvalu do krajiny. V období 60. a 70. let také 

docházelo k rozsáhlému použití hlušin ve velkoplošném vyplňování poklesových kotlin 

s cílenou rekultivací. Tato tendence trvá i po roce 2000 (Martinec, 2006). 

Odvaly, které byly zrekultivované, zapojené do krajiny a odvaly v minulosti sanované a 

předané jinému subjektu, postupně z evidence odvalů vypadávaly. V současné době je již 

problém podchytit evidenci veškerých odvalů a výsypek, které od 60. let tvořily inundační 

hráze toku, železniční a komunikační svršky, manipulační plochy, vjezdy atd. (Latová, 

2003). 

 

 



 
Bc. Jiří Muroň: Zhodnocení vývoje antropogenních půd na ostravských odvalech 

 

2011  28 
 

 
Obrázek 8: Mapa odvalů, výsypek, kalových nádrží v ostravské části OKR (upraveno podle Latové, 

Galáčové) (stav v roce 2000) 

 
 
 

Tabulka 24: Evidované odvaly v ostravské části OKR ( Latová,  2003) 

(stav v roce 2000) 
 
Číslo odvalu Název odvalu Číslo odvalu Název odvalu 

21 Odval Jan Maria 31 Odval Koblov 
22 Odval Michálka 32 Odval Oskar 
23 Odval Trojice 33 Odval Stachanov 
24 Odval Ema 34 Odval Lidice 
25 Odval COZ 35 Odval Šverma-kužel 
26 Odval Petr Cingr 36 Hydroodval Jan Šverma 
27 Odval Heřmanice 37 Odval Y 
28 Odval Odra 38 Odval Přemyšov 
29 Odval Hrušov 39 Odval Alexandr 
30 Odval Vrbice 40 Odval Jeremenko 
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3.2 Geomorfologie odvalů 

3.2.1 Tvarové typy odvalů  
 

Odvaly jsou různě tvarované, se značně rozdílnými hodnotami objemu, rozlohy a 

výšky. Převážně jsou zastoupeny odvaly stabilizované s ukončeným sypáním, avšak 

v objemu a významu jsou středem pozornosti živé odvaly v podobě centrálních odvalů, na 

které je soustředěno odvalování hlušiny i z několika závodů (Havrlant, 1980). 

Rozloha odvalových pokryvů je značně variabilní od několika arů až po desítky hektarů, 

vyjímečně i 100 ha. Největším odvalem dle rozlohy je odval Heřmanice v Ostravě 

Heřmanicích (Martinec, 2006). 

Pro možné začlenění odvalu do krajiny a jeho další využití je jednou z rozhodujících 

vlastností vedle rozlohy také tvar odvalu. Rozeznáváme tyto typy odvalů: 

1. Kuželové odvaly – vytvářejí v terénu dominantní útvary o značné relativní výšce a 

vysokém objemu hlušiny. Dosahovaly až 80 m výšky a některé obrovským tlakem 

způsobují i deformace terénu na okolním povrchu. Převažují na území Ostravy, jsou 

vesměs teplotně aktivní (př.: odval Ema, odval Dolu Odra) (Střítežská a Rafajová, 2004). 

2. Haldové kupy – jsou tvarovány na některých centrálních odvalech. Starší způsob 

spočíval v rozhrnování vrcholu kuželové haldy, který po dosažení určité výšky byl 

rozšiřován do stran bočními výsypkami. I haldové kupy patří k výrazným terénním 

útvarům, byly tak tvarovány i některé starší a menší haldy (př.: odval Čs. armáda, Karviná) 

(Havrlant, 1980). 

3. Tabulové odvaly – v revíru se nacházejí v menších i větších rozlohách. Tabulová 

plošina výrazně převládá nad svahy hald, tvarově jsou tyto typy výhodné pro rekultivaci, 

zvláště s použitím souvislého orničního překryvu (př.: centrální odval dolu Jan Šverma a 

Zárubek) (Střítežská a Rafajová, 2004). 

4. Terasové odvaly – se tvarově blíží k tabulovým odvalům. Jsou však vesměs nižší a 

lemují koryta řek. Výsypky zde byly prováděny se záměrem snížit nebezpečí záplav, 

zasypávaly se bažinaté plochy anebo pokleslé oblasti. Vytvářejí v terénu umělé oblasti (př.: 

odval Zárubek, dříve Hermenegilda) (Havrlant, 1980). 
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5. Svahové odvaly – jsou méně časté. Svah je vyvinut jen částečně, protože k nasypání 

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

pokračováním v úrovni původního terénu. Najdeme je např. ve složitém komplexu 

bývalého Dolu Ema a Trojice (Havrlant, 1980). 

6. Hřbetové odvaly – mají vyvinutý úzký protáhlý hřbet, který vznikl v důsledku zvláštní 

konstrukce lanové dráhy při dopravě hlušiny na výsypku. Vyskytují se jen ojediněle a 

některé byly přetvarovány (př.: odval Eduard Urx v Petřkovicích, odval Dolu Stachanov) 

(Střítežská a Rafajová, 2004). 

 7. Vyrovnávací odvaly – zvláště v 80. až 90. letech v místech rozsáhlých poklesů 

docházelo k vyrovnávání terénu. Vyskytují se z větší části v karvinském revíru. Některé 

byly také vysypány na místech přirozených sníženin, které bylo účelné vyrovnat s okolním 

terénem. Jsou vesměs porostlé přirozenou vegetací nebo byly rekultivovány (př.: Odval 

dolu Fučík, dříve Pokrok v Petřvaldě) (Havrlant, 1980). 

3.3 Rekultivace odvalů 
Rozloha registrovaných dobývacích prostorů v OKR činí 320 km2. Územní plošný 

rozsah asanačně-rekultivačních vstupů od počátku důlní činnosti včetně odškodnění 

formou důlních škod činí přibližně 150 km2, což je 47 % celkové rozlohy dolů (Martinec, 

2006). 

Tabulka 25: Rozsah asanací a rekultivací v OKR (Martinec, 2006) 

 Část  Plocha [km2] Plocha [%] 

Ostravská část OKR 60 40 

Karvinská část OKR 50 33 

Jižní část OKR 40 27 

Celkem 150 100 

 

Skoro všechny karbonské horniny vlivem atmosféry rychle zvětrávají a vytvářejí 

vyhovující substrát pro uchycení kultury od bylinného patra při zatravnění až po keřová a 

stromová patra. Chemické vlastnosti hlušiny uložené na odvalu se mění i na místech 

poměrně blízko sebe. Vcelku je však možno říci, že hlušina obsahuje dostatek základních 

živin (draslíku, sodíku, vápníku, fosforu) nutných pro zdárný růst vegetace. Rovněž vodní 

režim je díky pórovitosti hlušinových násypů příznivý (Martinec, 2006). Tmavý povrch 
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odvalu se během dne vlivem oslunění prohřívá až na 55 ºC, za noci se značně ochlazuje, 

v mezerách hlušiny kondenzující vodní pára vytváří v hloubce 25 až 35 cm výrazný 

horizont, který je dostatečnou zásobou pro vegetaci (Stalmachová a Matýsek, 1992). 

Překrytím hlušiny byť i tenkou vrstvou zeminy tento pro vegetaci příznivý jev zaniká. 

Současná vegetace na odvalech hlušin je náletový a plevelný porost s různou druhovou 

skladbou rostlin dle stanovištních podmínek. Tato vegetace na jedné straně omezuje vodní 

a větrnou erozi půd, snižuje prašnost, urychluje proces obnovy vegetačního krytu a vazeb 

v biocenózách, na druhé straně ovšem zvyšuje výskyt alergenů v ovzduší (Martinec, 2006).  

3.3.1 Základní členění způsobů rekultivace a využití devastovaných území 

  
Jak uvádí Štýs a kol. (1981), i já zde pro přehlednost zařazuji základní členění způsobů 

rekultivace a využití devastovaných území.  

Rekultivace zemědělská 

- agrotechnické alternativy – drnový fond (louky, pastviny, ozelenění) 

- speciální kultury – ovocné sady, vinice, chmelnice 

Rekultivace lesnická  

- lesy produkční 

- lesy účelové jsou lesy půdoochranné a stabilizační, vodohospodářské, 

agromeliorační, rekreační, doprovodná zeleň, dočasné ozelenění 

Rekultivace vodohospodářská 

- vody stojaté (retenční nádrže, akumulační nádrže, meliorační nádrže pro závlahy, 

asanační vodní plochy, sportovně rekreační vody, rybníky) 

Rekultivace rekreační 

- parky a sídlištní zeleň, parkové lesy, lovecké prostory, koupaliště, zahrádkářské 

kolonie 

Staveniště 

- obytné, průmyslové, inženýrské a komunální výstavby 
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Stavební materiál 

- k využití do různých násypových těles při inženýrské, vodohospodářské či jiné 

výstavbě 

Suroviny 

- stavební suroviny (např. keramické a kameninové jíly, tradiční cihlářský sprašový 

substrát, stavební písky, kámen z rudných odvalů) 

- různé průmyslové suroviny (např. různé minerály o značné kovnatosti, bentonit, 

sklářské písky) 

- meliorační suroviny (rašelina, tufitické jíly, uhelné kaly, moučky bazických hornin)  

 

3.3.2 Metody rekultivace odvalů  

Rekultivace zemědělská 

Pro dočasnou rekultivaci odvalů a výsypek je nejlepší použít postup přímo 

agrotechnické rekultivace s použitím dočasných travních porostů a podle individuálních 

dispozic jejich postupnou přeměnu na ornou půdu. Jde o levný způsob, který splňuje jak 

potřebu ozelenění, tak i hospodářský cíl a umožňuje rychlou návratnost vynaložených 

nákladů (Kryl a kol, 2002). 

Rekultivace lesnická  

U lesnických způsobů rekultivace je nutno soulad rekultivační koncepce 

s omezenou životností rekultivovaného pozemku orientovat hlavně na účelové zaměření 

porostů, přičemž lesy hospodářské by měly být přednostně zakládány na plochách 

s neomezenou životností. Lesy účelové, u nichž převládají ekologické a mimoekonomické 

funkce, je vhodné zakládat i na plochách s omezenou životností, neboť dosahují funkčně 

efektivního stádia mnohem dříve než lesy hospodářské. Toto členění však může být jen 

orientačním návodem a nikoliv přesnou směrnicí, neboť funkční vyhraněnost lesních 

kultur je velmi malá a u většiny z nich působí všechny základní funkce současně. Rámcově 

by však měla být dodržena zásada do porostní skladby lesnických rekultivací s omezenou 

životností zařazovat přednostně dřeviny rychle rostoucí a dřeviny, které primární funkci 

plní co nejdříve (Štýs, 1981). 
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Rekultivace vodohospodářská 

U vodohospodářských způsobů rekultivace je v tomto směru velmi komplikovaná 

situace, neboť jsou zpravidla velmi nákladné a v jejich efektivnosti převládají nepřímé 

aspekty ekologické a mimoekonomické povahy. Úprava nebo tvorba vhodných 

vodohospodářských poměrů se kladně projevuje jak zvyšováním efektů u všech ostatních 

způsobů rekultivace daného území, tak ve sféře vodohospodářské, životního prostředí a 

v souvislostech s rekreačním potenciálem krajiny (Štýs, 1981).  

Rekultivace rekreační 

Rekreační způsoby rekultivace jsou zpravidla řešeny nákladnými hydrotechnickými 

způsoby, zakládáním parků a parkových lesů. Měly by být proto situovány do území 

s neomezenou nebo dlouhodobou životností. Ani v těchto případech nelze generalizovat, 

neboť i zde existuje značná alternativní a technologická variabilita, ze které vyplývá 

různorodost rekreačních způsobů a forem rekultivace, a to jak z hledisek nákladů, tak 

efektů, a proto i efektivnosti (Kryl a kol, 2002). 
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4 Antropogenní půdy 

4.1 Obecná charakteristika antropogenních půd 
 

Antropogenní půdy jsou uměle vytvořeny člověkem, vznikají např. rekultivací 

devastovaných ploch (při úpravě terénu se naváží humus). Zejména v poslední době 

nabývají neobyčejně na významu. Jde o půdy velmi výrazně ovlivněné lidskou činností 

nebo půdy vysloveně uměle člověkem vytvořené. U půd původně přirozených je jejich 

přírodní charakter setřen intenzivní, často dlouhodobou kultivací. Jsou to tzv. kultisoly 

(kultizemě), např. rigolované půdy chmelnic, terasované půdy vinohradů a někdy i půdy 

intenzivně zahradnicky využívané v důsledku dlouhodobého zavlažování, obohacování 

organickou hmotou. Mezi antropogenní půdy lze zařadit i velkou část půd ve městech a 

průmyslových areálech. Půdy vytvořené uměle, tzv. antroposoly (antrozemě) pak zahrnují 

půdy odvalů, výsypek, skládek, zavážek. Jsou typické pro silně industrializované oblasti, 

poznamenané hlavně těžební a energetickou činností např. Mostecko, Ostravsko, nebo 

výrazně urbanizovaná území, zejména velkoměsta (Tomášek, 2007).  

Antropogenní půda vzniklá např. na recentních útvarech, nemá plně vyvinuté diagnostické 

znaky některého půdního typu. Definuje se jako zvláštní pedologická kategorie půd se 

specifickou půdní chemií, půdní fyzikou, hydropedologií a genetickou nevyhraněností 

(Kryl a kol., 2002). 

4.2 Klasifikace antropogenních půd 
 

Kultizem  
 

Kultizem (Ku) je půda vzniklá kultivační činností člověka, která svým vlivem 

přesahuje vytvoření ornice a běžné zlepšování jejích vlastností minerálním a organickým 

hnojením, zpracováním půdy. Dále se jedná o půdy, u kterých meliorační zásahy přesahují 

vliv úprav vodního režimu odvodněním, drenáží či závlahou. Výrazné úpravy půdy 

běžnými agrotechnickými a melioračními zákroky hodnotíme na úrovni antropických 

subtypů půd. 

Ku vznikají při mimořádném zapravování zúrodňovacích materiálů do ornice, dále pak 

hloubkovým kypřením, rigolováním, zapravením isolačních folií apod. U těchto půd 
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můžeme identifikovat podle zachovaných profilových znaků event. ze zbytků horizontů 

rozvlečených antropogenní turbací, že půda vznikla in situ (Němeček, 2001). 

Antrozem 

Antrozem (An) je půda vytvářená či vytvořená z člověkem nakupených substrátů 

získaných při těžební a stavební činnosti. Charakter půd je dán jednak vlastnostmi 

původního materiálu, jednak antropogenním vrstvením či mísením materiálu, dále pak 

usměrněním procesu pedogeneze po rekultivacích, sledujících úpravy půdních vlastností 

pro zemědělské, lesnické, rekreační využití. Pouhé navrstvení materiálů vytváří pouze 

antropické substráty. Specifické podmínky se mohou vytvářet po rekultivaci skládek 

odpadů (Němeček, 2001). 

Půdy typu Ku a An jsou přirozené antropogenní půdy, které v morfogenetickém 

klasifikačním systému navazují na zkulturněné přirozené typy půd. Antropogenní půda 

může mít v krajním případě i antropogenní původ (půdotvorný substrát je navezený 

člověkem, půda vytvořená člověkem a smísením různých zemin). Jako půda musí mít i 

základní vlastnosti a znaky: pórovitost, pevnou, kapalnou a plynnou složku, sorpční 

kapacitu, organický podíl, diagnostické genetické horizonty, živé organismy (Bedrna, 

2002). 

4.3 Půdy na odvalech 
Odvalový materiál je tvořen s převážnou většinou sedimenty. Tento odvalový 

materiál představuje půdotvorný substrát, na který působí půdotvorní činitelé a vyvolávají 

pedogenetický proces. Stáří většiny odvalů není delší než 150 let a proto můžeme říct, že 

pedogenetický proces je ve svých počátcích (Vondřejc, 1994). 

4.3.1 Půdotvorný substrát 
 

Půdotvorný substrát, ze kterého vzniká půda, tvoří na odvalech vytěžená hlušina 

z blízkých dolů. Hlušina je tvořena karbonskými sedimenty, v nichž převažují pískovce 

různé zrnitosti a také vyšší obsah karbonátů a biotitu (Majkus, 1988). Další skupinu tvoří 

prachovce písčité nebo jílovité. V hlušině se také vyskytují zbytky uhlí a dochází 

k vzdušné oxidaci. Na odvalech se vyskytují dva typy substrátu, a to z hrubé hlušiny 

vyvážené přímo z dolů a výpěrkové z uhelných úpraven. Odvaly z hrubé hlušiny jsou 

směsí neopracovaných úlomků karbonských hornin. Podíly složek podle druhu i velikosti 
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jsou značně proměnlivé a závisí především na geologických poměrech a účinku trhací 

nálože v dole. Asi polovinu úlomků tvoří zrna do velikosti 150 mm, 30 až 40 % tvoří 

kameny do velikosti 400 mm a zbytek jsou balvany, ojediněle i přes 0,1 m3 veliké. 

Výpěrkové odvaly tvoří materiál podstatně jemnější, největší úlomky dosahují velikosti 

100 mm a podstatnou část tvoří frakce od 0 do 50 mm (Štýs et al., 1981). 

4.3.2 Pedogenetické procesy na odvalech 
 

Přirozená tvorba půdních horizontů je dlouhodobý proces, který zahrnuje řady 

stádií mineralogického, chemického i biologického vývoje. Přirozeně vzniklé půdy se na 

Ostravsku vyvíjejí od posledního glaciálu do současné doby. Na odvalech, výsypkách, 

odkalištích je pedogenetický proces v počátečních stádiích a trvá desítky až stovky let. 

Jedním z nejdůležitějších procesů během tvorby půd jsou nejrůznější reakce mezi fluidy, 

organickou složkou a minerálními zrny. Důsledkem těchto reakcí jsou víceméně zákonité 

změny v minerálních fázích půd, v prvé řadě v pelické, jílové složce a v sulfidech. Je 

pravidlem, že jílové minerály vzniklé v procesu diageneze podléhají v pedogenetickém 

prostředí změnám a dále pak zanikají. Na ostravských odvalech dochází k prvotní etapě 

přeměn jílových minerálů (illit – muskovit, chlorit, kaolinit), k nejvýraznějším změnám 

dochází u chloritu a illitu (Matýsek a Bielesz, 1992). 

Odval je do 5 let od nasypání osidlován vegetací. Půdní substrát musí mít dostatečnou 

vlhkost a obsah minerálních látek, aby se na něm začal tvořit humusový horizont. 

Humusový materiál může pocházet z odumřelých částí kořenového systému nebo z opadu 

rostlin, které na odvalech rostou (Stalmachová a Matýsek, 1992). 

4.3.3 Charakteristika odvalových půd 
 

- nemá plně vyvinuté diagnostické znaky některého půdního typu 

- je tvořen substráty s primitivní morfologií půdního profilu 

- mineralizace půdního horizontu je poměrně nízká a má kalcium sulfátový charakter 

- fyzikální a chemické vlastnosti závisí jak na expozici, tak na zdrojovém materiálu 

- nízký obsah pelické frakce bývá příčinou acidifikace z důvodu slabší neutralizační 

schopnosti 

- pH (z výluhu ve vodní suspenzi) se na odvalech pohybuje od 4 do 7 
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- teploty přesahují ve slunečných dnech 40 ˚C a jsou v průměru o 10 ˚C vyšší než 

teplota vzduchu 

- půdní voda je rostlinám snadno dostupná, odvaly představují volně propustné 

zvodnělé systémy 

- během vývoje se objevuje nárůst huminových látek (0 - 10 % ve starších březových 

porostech), část huminových látek může vznikat i oxidační alterací uhelné hmoty 

- nedostatek dusíku, fosforu a draslíku, které nejsou obsaženy v odvalových 

substrátech v dostatečném množství; na těchto hlavních biogenních prvcích se 

patrně v největší míře projevuje nezralost půdního substrátu (Stalmachová a 

Matýsek, 1992) 

- zvětrávání má největší intenzitu v povrchových vrstvách, kde na půdní substrát 

působí exogenní činitelé; postupným zvětráváním se uvnitř odvalu udržuje vysoká 

vzdušná kapacita; ve vzdálenosti do 0,5 m se zvyšuje podíl jemné frakce rozpadem 

prachovců a jílovců  (Majkus, 1988) 

- v půdách starých odvalů karbonských hlušin převažuje nepravidelně smíšená 

struktura illit/smektit (s nízkým podílem smektitu) nad illitem a kaolinitem (Dopita 

et al., 1997) 

4.3.4 Vlastnosti odvalových půd 
 
Barva 

 Barva odvalových půd se může značně lišit. Většinou je dána charakterem 

matečného substrátu než působením půdotvorných procesů (Jansen a Thomas, 1985). 

Majoritními horninami v matečném substrátu odvalů jsou pískovce, prachovce, jílovce a 

jílové břidlice, které určují barvu odvalových půd. Změna barvy základních materiálů je 

často způsobena zvětrávacími procesy, např. rezavě hnědé povlaky na odlučných plochách 

lupkovitě zpevnělých jílů a jílovců (Němeček, 2001).  

Stále ještě existuje několik termicky aktivních odvalů, na kterých dochází k prohořívání 

hlušiny (obrázek 34 v příloze) a tím pádem k vysrážení některých minerálů. Tyto minerály 

zbarvují odvalovou horninu do červena nebo oranžova, vzácně do zelena (Taraba, 2003). 

Nadloží odvalů bývá zoxidováno a podle sytosti Munsellova barevného systému má číslo 

větší než 3 v důsledku srážení oxidů železa. Barvy nadloží s hodnotou menší než 3 
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obsahují větší množství uhlíku a síry, které bývají zdrojem vysoké acidity (Sobek et al., 

2000). Kvůli hromadění organického materiálu má humusový povrchový horizont A 

tmavší barvu. U půd s větším množstvím uhlíku ve formě uhelné hmoty se podpovrchové 

horizonty zbarvují do černa. Pro tyto půdy je charakteristické proměnlivé šíření uhlíku do 

spodních vrstev půdního profilu (Thomas et al., 2000). 

 

Struktura 

 Půdní struktura popisuje vzájemné uložení půdních částic v půdním horizontu a 

jejich shlukování do různého tvaru i velikosti (Pelíšek, 1964). Půdní agregáty vznikají buď 

stmelováním jednotlivých částeček k sobě, nebo rozpadnutím větších hrud na menší. Právě 

půdní agregáty, které jsou základem všech typů půd, jsou u odvalových půd mnohdy 

narušeny vlivem těžební činnosti (Jansen a Thomas, 1985). Struktura na odvalech je 

významným faktorem, který je potřeba posuzovat vzhledem k určitému stupni 

zvětrávacího procesu a tvorby půdy na odvalech. Při popisu struktury odvalových zemin je 

třeba brát v úvahu, že strukturní elementy odvalových zemin jsou fosilního původu. Fosilní 

strukturní elementy jsou však významným faktorem v procesu tvorby půdy a napomáhají 

určit kvalitu různých sedimentů jako půdotvorných substrátů (Štýs a kol., 1981). U 

odvalových půd, které mají slabou nebo vůbec žádnou strukturu, je těžké absorbovat vodu. 

Geneze struktury půdy je závislá na přítomnosti jílových částic, obsahu CaCO3, obsahu Fe 

a množství organických látek (Tomášek, 2007). Typické pro půdy uhelných odvalů je 

zvláštní typ kulovité struktury sestavené z kulatých agregátů o velikosti 1 – 20 mm. 

Důležitým faktorem v genezi struktury odvalových půd směrem do hloubky půdního 

profilu je čas. Starší půdy mají vyvinutější a pevnější strukturu než půdy mladší. Pro 

vytvoření 6 cm hluboké půdní struktury je potřeba v průměru 10 let, pro strukturu 

hlubokou 30 cm je třeba 50 let. U nejstarších odvalových půd horizont B neobsahoval 

typické znaky jako jsou změna barvy, oglejení, iluviace (Jansen a Thomas, 1985). 

 

Textura 

 Textura antropogenních půd na odvalech může být velmi proměnlivá právě kvůli 

různorodosti odvalů, jelikož jsou v nich zastoupeny různé typy hornin, z nichž se půda 

tvoří. Vlivem fyzikálního a chemického zvětrávání dochází ke změnám textury odvalových 

půd, což se projevuje už po několika letech od posledního nasypání hlušiny (Thomas et al., 
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2000). Matýsek a Bielesz (1992) zjistili, že také v OKR dochází v důsledku zvětrávání 

především ke změnám zrnitosti. Mechanismus drobení ukazuje na přednostní desintegraci 

části pískovců. Jílovité a prachovité sedimenty jsou drobeny hlavně fyzikálními vlivy, 

chemická koroze a delaminace jílových minerálů na povrchu klastů nebyla zaznamenána. 

V půdách odvalů byl zjištěn velmi nízký podíl jílovité složky. Obsah pelitické frakce (2 – 3 

µm) bývá nižší než podíl organických látek. U odvalů tvořených především prachovcovým 

hlušinovým materiálem bylo zjištěno zvýšené množství prachových částic a pokles písčité 

frakce. Textura se rychle mění i u odvalů z pískovcových hornin. Odvalové půdy mají 

texturu písčito-hlinitou, hlinitou nebo jílovitou (Thomas et al., 2000). 

 

Vlhkost 

 Odvaly představují téměř volně propustné zvodnělé systémy s volnou spodní 

hladinou. V hloubce cca 25 – 30 cm je často pozorovatelná zóna nasycení vodou s téměř 

konstantní a vysokou vlhkostí. Mineralizace půdního horizontu je poměrně nízká (cca 1 – 2 

% rozpustných látek) a má kalcium sulfátový charakter (Stalmachová a Matýsek, 1992). 

V různých částech odvalu panují rozdílné podmínky. Jižně exponované svahy odvalu 

mívají největší teplotní výkyvy, v důsledku čehož dochází ke zvýšenému výparu a snížení 

vlhkosti půdy. Naopak severně exponované svahy jsou méně osluněné a podléhají 

studenému proudění, tím pádem zde půdy mají větší vlhkost (Majkus, 1988). Důležitý vliv 

na humiditu půdy má zrnitostní charakter odvalového materiálu. Jílové horniny mají 

značnou absorpci vody a jsou schopné udržet potřebnou vlhkost. Naproti tomu pískovcové 

horniny mají ve srovnání s jílovitými horninami humiditu sníženou o 1 – 2 % (Havrlant, 

1967). Vysokou schopnost vázat vodu mají prachové částice. Jestliže jsou v půdě 

zastoupeny v dostatečné míře, vede to k podpoře růstu a lepšímu zásobení vegetace vodou. 

Na druhou stranu jsou tyto částice dobře stlačitelné, což má při důlní těžbě za následek 

vytlačení vody a vzduchu z půd. Z důvodu zhutnění hlušinového materiálu je rychlost 

vsakování vody snížena. V těchto zhutnělých částech dochází k zadržování vody, tím i k 

vyšší vlhkosti. Na strmých stranách odvalů je vlhkost vyšší na rozdíl od rovinatých částí 

odvalu. Prohořelá hlušina se vyznačuje svou propustností (obrázek 35 v příloze) a navíc i 

vyšší jímavostí (Bussler et al., 1984). 
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Konzistence 

 Konzistence na odvalech je velmi důležitým znakem, který je výsledkem působení 

řady vlastností, které jsou charakterizovány soudržností, přilnavostí a odporem proti 

deformaci při určité vlhkosti. Míra konzistence záleží na obsahu vody v půdě a na 

schopnosti koloidních částic poutat vodu (Hraško a Bedrna, 1988). Při shodné vlhkosti 

mají zrnitostně rozdílné půdy odlišnou konzistenci a při totožné konzistenci mohou mít 

rozdílnou vlhkost. Proto je konzistence typická pro určité půdní druhy a pro různé 

genetické horizonty půdních typů (Ledvina a kol., 2000). Konzistence se dělí na lepivost 

v mokrém stavu, plasticitu ve vlhkém stavu, pevnost za vlahého stavu a tvrdost za sucha. 

Čím je stupeň lepivosti vyšší, tím nepříznivější vlastnosti zemina má, jelikož už při malém 

obsahu vody se stává lepivou. Stupeň plasticity charakterizuje schopnost zeminy vytvářet 

určité formy (válečky), čímž se posuzuje tvárlivost zemin. Stupeň pevnosti a tvrdosti 

popisuje, do jaké míry jsou zeminy rozpadavé, soudržné nebo tuhé (Štýs a kol., 1981). 

 

Skeletovitost 

 Skeletovitost vyjadřuje obsah půdních částic větších než 2 mm, které vznikají 

zvětráváním půdotvorného substrátu. Skelet je zpravidla tvořen hrubým pískem, štěrkem a 

kamením. Posuzování skeletovitosti v terénu je subjektivní. Větší množství skeletu se 

nalézá ve spodních horizontech, tudíž směrem k povrchu půdy ho tedy ubývá (Tomášek, 

2007). U nově vytvořených půd na uhelných odvalech je skeletovitost vyšší než u půd, 

které vznikají přirozenou genezí. Skeletovitost se u takovýchto půd pohybuje v rozmezí 50 

– 90 % (Sencindiver a Ammons, 2000). Větší skeletovitost uhelných odvalů je dána 

způsobem nasypávání hlušiny, její velikostí, tvarem a dále skladbou horninového 

materiálu. Velikost vytěženého materiálu je různorodá, může se jednat o hrubý písek (2 – 4 

mm), štěrk (4 – 50 mm), kamení (> 50 mm) a balvany (> 300 mm). Příliš velká 

skeletovitost zapříčiňuje rychlejší odpařování vody. Aby se na antropogenních půdách 

uhelných odvalů úspěšně uchytila vegetace, míra skeletovitosti by se měla pohybovat 

okolo 20 % (Sobek et al., 2000). 
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5 Praktická část 
 

5.1 Metodika terénního průzkumu 
Před uskutečněním vlastního půdního průzkumu jsem nejdříve provedl přípravné 

práce, které spočívaly v zajištění mapových podkladů a také v získání údajů o podloží, 

horninách a hlušině, ze kterých se odval skládá. Při vymezování zájmového území pro 

průzkum antropogenních půd jsem vycházel z několika hledisek: 

- geografické vymezení ostravské části OKR 

- jakým způsobem odval v minulosti vznikal 

- informace o již dříve provedených rekultivacích na odvalech 

 

 Při terénním průzkumu jsem posuzoval půdní sondy ze stanovišť 1 a 2 u 5 

ostravských odvalů. Stanoviště 1 bylo zvoleno vždy v nižších partiích odvalu a stanoviště 2 

jsem zvolil vždy v nejvyšších partiích odvalu. Dolní a horní stanoviště jsem zvolil proto, že 

jsem se domníval, že se od sebe mohou tato stanoviště odlišovat. Poloha každého 

stanoviště byla zaznamenána pomocí GPS navigace TomTom START 2 Regional. 

Meteorologické podmínky z každého dne, kdy terénní průzkum probíhal, byly stanoveny 

na základě zdrojů z ČHMÚ, které mi byly na vyžádání zaslány. Posuzování vzorků 

probíhalo pomocí vykopaných půdních sond. Půdní sondu jsem kopal na místě, které mělo 

co nejmenší sklon svahu, aby se tak zabránilo ovlivnění mocnosti A horizontu povrchovým 

splachem organického materiálu. Sondy byly vykopány do hloubky 70 cm a alespoň do 

šířky 40 cm. Po hrubém kopání byl půdní profil zarovnán rýčem a vyčištěn od zbytků 

materiálu z důvodu pořízení kvalitnější fotodokumentace diplomové práce. Dále jsem 

jednotlivé půdní horizonty změřil, vyfotografoval a zanesl do terénního deníku. Následně 

jsem uskutečnil popis základních vlastností půdy. Po dokončení popisu základních půdních 

vlastností se prováděl popis porostu na jednotlivých sondách. 
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5.1.1 Metodika sledovaných parametrů 

 

 Pro hodnocení zkoumaného stanoviště se používají soubory parametrů, které slovně 

nebo číselně vystihují půdní vlastnosti. Tyto půdní vlastnosti jsem stanovil subjektivně 

v terénu. 

 

 Hodnocení půdy podle barvy 

 Důležitým parametrem pro popis půdního profilu je barva, která se vztahuje 

k individuálním diagnostickým horizontům. Jeden z významných faktorů, který určuje 

barvu půdy v povrchových humusových horizontech, je obsah organické hmoty. Dále je to 

přítomnost minerálů a oxido-redukční podmínky v podpovrchových a substrátových 

horizontech. Barvu jsem zjišťoval podle Munsellovy barevné škály, kde se srovnává se 

stanovenou stupnicí barva, sytost a odstín. 

 

Hodnocení půdy podle struktury 

 Strukturu půdy jsem určoval podle velikosti, tvaru a vývinu hran. Protože strukturní 

elementy byly vyvinuty stejně ve 3 rozměrech, strukturu jsem klasifikoval jako kulovitou – 

plochy a hrany byly vyvinuty nezřetelně. 

 

Hodnocení půdy podle textury  

 Textura (zrnitost) se v terénu odhaduje prstovou zkouškou, kterou jsem také 

provedl. Podle ní jsem pak stanovil půdní druh. 

 

Hodnocení půdy podle vlhkosti 

 Při terénním průzkumu jsem vlhkost půdy určil odhadem, k čemuž jsem využil 

stisk půdy v dlani. Použil jsem pětistupňovou základní stupnici. 
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Hodnocení půdy podle konzistence 

 Konzistenci půdy jsem hodnotil podle 3 stupňů – lepivosti, plasticity a tvrdosti. 

Hodnocení půdy podle skeletovitosti 

 Skeletovitost půdy jsem posuzoval podle zastoupení obsahu skeletu, kdy jsem 

hodnotil půdní částice větší než 2 mm.  

 

5.1.2 Značení půdních sond 
 
 Půdní sondy jsem pojmenoval prvními třemi písmeny KPS, což znamená kopaná 

půdní sonda. Čtvrté písmeno je první písmeno z názvu odvalu, kde byla sonda vykopána. 

Číslicí 1 bylo označeno dolní stanoviště a číslicí 2 bylo označeno horní stanoviště. 

5.2 Vlastní průzkum odvalů 
 
 Na základě výstupů z přípravných prací jsem si pro vlastní terénní průzkum vybral 

5 ostravských odvalů (obrázek 9) a to konkrétně odvaly Odra, Stachanov Heřmanice, Ema 

a Jeremenko. Tyto odvaly jsem si vybral z několika důvodů, jedním z nich je jejich 

významnost. Odval Ema je ostravskou technickou památkou a odval Heřmanice je jeden z 

mála odtěžovaných odvalů v Ostravě. Dalším argumentem pro výběr odvalů Odra, Ema a 

Heřmanice je jejich termická aktivita. Odval Jeremenko jsem si zvolil na základě jeho 

stupňovitého tvaru, čímž se od ostatních odvalů odlišuje a odval Stachanov kvůli jeho 

blízkosti s odvalem Odra. Půdní průzkum byl prováděn vždy ve dvou po sobě jdoucích 

dnech, přičemž byl tento terénní průzkum uskutečněn jedenkrát a to na jaře roku 2010. Při 

prováděném půdním průzkumu byla pořizována průvodní fotodokumentace a získaná data 

zapisována do terénního deníku. Pro půdní průzkum bez jakýchkoliv laboratorních analýz 

je charakteristické zjišťovat základní fyzikální vlastnosti půdy. Já jsem si zvolil na základě 

literatury a znalostí z terénních pedologických cvičení následující půdní vlastnosti: barvu, 

strukturu, texturu, vlhkost, konzistenci a skeletovitost. Pro přehlednost jsem provedl 

lokalizaci odvalů, kde jsem prováděl terénní průzkum, které uvádím v obrázku 9. 
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Obrázek 9: Lokalizace vybraných odvalů (www.zlatestranky.cz) 

1 - Odval Odra, 2 - Odval Stachanov, 3 - Odval Heřmanice, 4 - Odval Ema, 5 - Odval Jeremenko 
 

5.2.1 Terénní průzkum odvalu Odra 
 

 Těleso odvalu se nachází na území městské části Ostrava – Přívoz. Odval (obrázek 

28 v příloze) je umístěn vedle areálu bývalého Dolu Odra a areálu Koksovny Svoboda na 

levém břehu řeky Ostravice. Obvod odvalu je lemován železniční vlečkou, která patří 

k železniční stanici Ostrava hl. n. Odval Odra má kuželový tvar s rozhrnutou vrcholovou 

částí.  
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Obrázek 10: Lokalizace stanovišť terénního průzkumu odvalu Odra (http://mapy.1188.cz) 

1 - dolní stanoviště, 2 - horní stanoviště 

 

Hodnocení základních vlastností půdy a půdního profilu 

 

Sonda KPS O1: 

Lokalita: Odval dolu Odra (dolní stanoviště) 

Datum a čas: 24. 4. 2010, 11:00 – 12:00 

GPS souřadnice: 49°51'21.632"N, 18°16'59.237"E 

Meteorologické podmínky: - teplota +15 °C  

 - rychlost větru 5,1 m/s ze západu 

 - atmosférický tlak 1006 hPa 

 - relativní vlhkost vzduchu 36,3 % 

 - rosný bod 1 °C 

 - viditelnost 8,0 km 

Hodnocení vlastností půdy:  

 horizont nadložního humusu 

 Oln: 1 cm – stálý travnatý porost, opadané listí, částečně mechový porost 

 Olv: 2,5 cm – rozložené zbytky větviček, listí a trávy 

 organominerální povrchový horizont  
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 A: 0 - 3 cm, barva – podle Munsellovy barevné stupnice N2 

  struktura – jemně drobtovitá až práškovitá 

   textura – půdní druh: hlinitá půda 

   vlhkost – suchá 

   konzistence – lepivá, plastická, soudržná 

   skeletovitost – velmi slabě skeletovitá (pod 10%, kousky břidlic,  

  pískovců)        

 podpovrchový minerální horizont 

 C: 3 - 35 cm, barva – podle Munsellovy barevné stupnice 5YR 5/9  

  struktura – drobtovitá, 

  textura – půdní druh: písčitá hlína 

  vlhkost – vlahá 

  konzistence – slabě lepivá, slabě plastická, soudržná 

  skeletovitost – velmi silně skeletovitá (90 %, velké balvany, klasty 

  prohořelé hlušiny) 

 C1: 35 - 70 cm, barva – podle Munsellovy barevné stupnice 5YR 5/7 

  struktura – drobtovitá 

  textura – půdní druh: písčitá hlína 

  vlhkost – vlahá 

  konzistence – slabě lepivá, slabě plastická, soudržná 

  skeletovitost – silně skeletovitá (70 – 80 %, klasty prohořelé hlušiny, 

  drobný štěrk) 

Fotodokumentace 

       

 

Obrázek 11: Nákres půdního profilu a fotodokumentace sondy KPS O1 
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Sonda KPS O2: 

Lokalita: Odval dolu Odra (horní stanoviště) 

Datum a čas: 24. 4. 2010, 12:00 – 13:00 

GPS souřadnice: 49°51'28.376"N, 18°16'54.384"E 

Meteorologické podmínky: - teplota +15 °C  

 - rychlost větru 5,1 m/s ze západu 

 - atmosférický tlak 1006 hPa 

 - relativní vlhkost vzduchu 36,3 % 

 - rosný bod 1 °C 

 - viditelnost 8,0 km 

Hodnocení vlastností půdy:  

 horizont nadložního humusu 

 Oln: 1,5 cm – stálý travnatý porost, opadané listí 

 Olv: 3 cm – přeměněná opadanka, rozložená stébla trav 

 organominerální povrchový horizont  

 A: 0 - 3 cm, barva – podle Munsellovy barevné stupnice N2 

  struktura – jemně drobtovitá až práškovitá 

   textura – půdní druh: hlinitá půda 

   vlhkost – suchá 

   konzistence – lepivá, plastická, soudržná 

   skeletovitost – velmi slabě skeletovitá (pod 10%, drobný štěrk, malé 

  úlomky pískovců)        

 podpovrchový minerální horizont 

 C: 3 - 70 cm, barva – podle Munsellovy barevné stupnice 5YR 5/9  

  struktura – drobtovitá 

  textura – půdní druh: písčitá hlína 

  vlhkost – vlahá 

  konzistence – slabě lepivá, slabě plastická, soudržná 

   skeletovitost – silně skeletovitá (70-80%, drobný štěrk, kousky  

  rozpadlých břidlic a pískovců) 
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Fotodokumentace   

          

     

Obrázek 12: Nákres půdního profilu a fotodokumentace sondy KPS O2 

 

5.2.2 Terénní průzkum odvalu Stachanov  
 Odval Stachanov je situován v katastrálním území Ostrava – Hrušov. Nachází se 

mezi ulicemi Pod Haldami a Verdiho vedle bývalého areálu Dolu Stachanov. Hlušina 

pochází z blízkého Dolu Stachanov (dříve Důl Hubert), jehož vznik je datován k roku 

1855. Jelikož byl odval hlídán soukromou bezpečnostní agenturou, která mi bez povolení 

od vedení neumožnila vstup na vrchol odvalu, půdní sondu jsem vykopal jen u dolního 

stanoviště.  

  

 
Obrázek 13: Lokalizace stanoviště terénního průzkumu odvalu Stachanov (http://mapy.1188.cz) 

1 - dolní stanoviště 
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Hodnocení základních vlastností půdy a půdního profilu 

 

Sonda KPS S1: 

Lokalita: Odval dolu Stachanov (dolní stanoviště) 

Datum a čas: 24. 4. 2010, 15:00 – 16:00 

GPS souřadnice: 49°51'53.38"N, 18°17'17.224"E 

Meteorologické podmínky: - teplota +15 °C  

 - obloha zatažená od výšky 502 metrů 

 - rychlost větru 5,1 m/s ze západu 

 - atmosférický tlak 1006 hPa 

 - relativní vlhkost vzduchu 36,3 % 

 - rosný bod 1 °C 

 - viditelnost byla 8,0 km 

 

Hodnocení vlastností půdy:  

 horizont nadložního humusu 

 Oln: 2 cm – stálý travnatý porost, opadané listí, částečně mechový porost 

 Olv: 2 cm – rozložené zbytky větviček, listí a trávy 

 organominerální povrchový horizont  

 A: 0 - 5 cm, barva – podle Munsellovy barevné stupnice N4 

  struktura – jemně drobtovitá  

   textura – půdní druh: písčitá hlína 

   vlhkost – vlahá 

   konzistence – slabě lepivá, slabě plastická, drobivá 

 skeletovitost – slabě skeletovitá (pod 15%, drobný štěrk, úlomky 

břidlic) 

 podpovrchový minerální horizont 

 C1: 5 - 35 cm, barva – podle Munsellovy barevné stupnice N3 

  struktura – drobtovitá 

  textura – půdní druh: písčitá hlína 

  vlhkost – vlhká 

  konzistence – nelepivá, neplastická, drobivá 
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  skeletovitost – střední skeletovitost (50-60%, úlomky jílových  

  břidlic, příměs jemného štěrku) 

 C2: 35 - 70 cm, barva – podle Munsellovy barevné stupnice 5RP 5/6 

  struktura – práškovitá 

  textura – půdní druh: písčitá hlína 

  vlhkost – vlhká 

  konzistence – nelepivá, neplastická, drobivá 

  skeletovitost – malá skeletovitost (pod 40%, kompaktní spečené  

  horniny, balvan pískovce) 

 

Fotodokumentace 

 

     

  

Obrázek 14: Nákres půdního profilu a fotodokumentace sondy KPS S1 

 

5.2.3 Terénní průzkum odvalu Heřmanice 
 

 Komplex odvalu Heřmanice je situován v katastrálním území Ostrava – Hrušov. 

Odval se nachází mezi železnicí Ostrava – Bohumín, Heřmanickým rybníkem a bývalým 

areálem Dolu Heřmanice. Odval (obrázek 31, obrázek 32 v příloze) je tvořen několika 

propojenými odvaly a kalovými nádržemi (odval Karolina, odval Svoboda, odval 

Heřmanice, odkaliště Heřmanice – ČOV koksovny Svoboda). Odval má tvar tabule 

s vrcholem ve tvaru kužele v jižní části.  
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Obrázek 15: Lokalizace stanovišť terénního průzkumu odvalu Heřmanice (http://mapy.1188.cz) 

1 - dolní stanoviště, 2 - horní stanoviště 

 

 

Hodnocení základních vlastností půdy a půdního profilu 

  

Sonda KPS H1: 

Lokalita: Odval dolu Heřmanice (dolní stanoviště) 

Datum a čas: 24. 4. 2010, 13:00 – 14:00 

GPS souřadnice: 49°51'55.93"N, 18°18'50.696"E 

Meteorologické podmínky: - teplota +15 °C  

 - obloha zatažená od výšky 502 metrů 

 - rychlost větru 5,1 m/s ze západu 

 - atmosférický tlak 1006 hPa 

 - relativní vlhkost vzduchu 36,3 % 

 - rosný bod 1 °C 

 - viditelnost byla 8,0 km 

 

Hodnocení vlastností půdy:  

 horizont nadložního humusu 

 Oln: 1 cm – stálý travnatý porost 

 Olv: 1,5 cm – rozložené zbytky stébel trávy a kořínků 

 

 



 
Bc. Jiří Muroň: Zhodnocení vývoje antropogenních půd na ostravských odvalech 

 

2011  52 
 

 organominerální povrchový horizont  

 A: 0 - 3 cm, barva – podle Munsellovy barevné stupnice N2 

  struktura – jemně drobtovitá  

  textura – půdní druh: písčitá hlína 

  vlhkost – suchá 

  konzistence – slabě lepivá, slabě plastická, drobivá 

  skeletovitost – slabě skeletovitá (30 %, drobný až středně velký  

  štěrk, kousky pískovců)    

 podpovrchový minerální horizont 

 C1: 3 - 25 cm, barva – podle Munsellovy barevné stupnice N6 

  struktura – drobtovitá 

  textura – půdní druh: písčitá půda 

  vlhkost – suchá 

  konzistence – slabě lepivá, neplastická, sypká 

  skeletovitost – silně skeletovitá (60-70 %, úlomky šedých pískovců a 

  jílovců)    

 C2: 25 - 70 cm, barva – podle Munsellovy barevné stupnice N4 

  struktura – jemně drobtovitá 

  textura – půdní druh: písčitá hlína 

  vlhkost – vlahá 

  konzistence – slabě lepivá, plastická, soudržná 

   skeletovitost – silně skeletovitá (60-70%, úlomky pískovců, jílovců) 

 

Fotodokumentace 

     
Obrázek 16: Nákres půdního profilu a fotodokumentace sondy KPS H1 
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Sonda KPS H2: 

Lokalita: Odval dolu Heřmanice (horní stanoviště) 

Datum a čas: 24. 4. 2010, 14:00 – 15:00 

GPS souřadnice: 49°52'3.131"N, 18°18'56"E 

Meteorologické podmínky: - teplota +15 °C  

 - obloha zatažená od výšky 502 metrů 

 - rychlost větru 5,1 m/s ze západu 

 - atmosférický tlak 1006 hPa 

 - relativní vlhkost vzduchu 36,3 % 

 - rosný bod 1 °C 

 - viditelnost byla 8,0 km 

Hodnocení vlastností půdy:  

 horizont nadložního humusu 

 Oln: 1 cm – stálý travnatý porost, spadlé větvičky 

 Olv: 1,5 cm – rozložené zbytky větviček, listí a stébel trav 

 organominerální povrchový horizont  

 A: 0 - 3 cm, barva – podle Munsellovy barevné stupnice N2 

  struktura – jemně drobtovitá  

   textura – půdní druh: písčitá hlína 

   vlhkost – suchá 

   konzistence – slabě lepivá, slabě plastická, drobivá 

   skeletovitost -  slabě skeletovitá (25 %, drobný až středně velký  

  štěrk)      

 podpovrchový minerální horizont 

 C1: 3 - 35 cm, barva – podle Munsellovy barevné stupnice N4  

  struktura – drobtovitá 

  textura – půdní druh: písčitá hlína 

  vlhkost – vlahá 

  konzistence – lepivá, plastická, soudržná 

  skeletovitost – středně skeletovitá (50%, středně velký štěrk) 
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 C2: 35 - 70 cm, barva – podle Munsellovy barevné stupnice N4  

  struktura – drobtovitá 

  textura – půdní druh: písčitá hlína 

  vlhkost – vlahá 

  konzistence – lepivá, plastická, soudržná 

  skeletovitost – silná skeletovitost (70 %, úlomky jílových břidlic,  

  pískovců)  

 

Fotodokumentace 

     
Obrázek 17: Nákres půdního profilu a fotodokumentace sondy KPS H2  

 

 

5.2.4 Terénní průzkum odvalu Ema 
 

 Komplex odvalu Ema (obrázek 24 v příloze) se nachází v katastrálním území 

Slezské Ostravy. Odval je situován blízko městské zástavby u ulic Na Najmanské a 

Vlčkova. Odval Ema přímo sousedí s areálem bývalého dolu Petr Bezruč a také s dolem i 

koksovnou Trojice. Území odvalu, které bylo v minulosti svahové, je nyní vyrovnané 

mocnými vrstvami navážek. Ema je svahový odval opticky připomínající odval kuželový. 

Svah odvalu je vyvinut jen částečně, neboť k jeho sypání docházelo postupně po dílčích 

úpravách původního podloží. Původní konfigurace povrchu terénu je dnes již nezjistitelná.  
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Obrázek 18: Lokalizace stanovišť terénního průzkumu odvalu Ema (http://mapy.1188.cz) 

1 - dolní stanoviště, 2 - horní stanoviště 

 

Hodnocení základních vlastností půdy a půdního profilu 

 

Sonda KPS E1: 

Lokalita: Odval Ema (dolní stanoviště) 

Datum a čas: 25. 4. 2010, 13:00 – 14:00 

GPS souřadnice: 49°50'18.609"N, 18°18'55.003"E 

Meteorologické podmínky: - teplota +17 °C  

 - rychlost větru 4 m/s ze severu 

 - atmosférický tlak 1008 hPa 

 - relativní vlhkost vzduchu 35,6 % 

 - rosný bod 1 °C 

 - viditelnost 9,0 km 

  

 

 

Hodnocení vlastností půdy:  

 horizont nadložního humusu 

 Oln: 2 cm – stálý travnatý porost, opadané listí 

 Olv: 2,5 cm – rozložené zbytky větviček, listí a kořínků 
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 organominerální povrchový horizont  

 A: 0 - 5 cm, barva – podle Munsellovy barevné stupnice N2 

  struktura – drobtovitá  

   textura – půdní druh: hlinitá půda 

   vlhkost – vlahá 

   konzistence – lepivá, slabě plastická, drobivá 

   skeletovitost – slabě skeletovitá (20%, drobný štěrk, kousky  

  pískovců, jílovců) 

 podpovrchový minerální horizont 

 C: 5 - 70 cm, barva – podle Munsellovy barevné stupnice N3  

  struktura – hrudkovitá 

  textura – půdní druh: písčitá hlína 

  vlhkost – vlhká 

  konzistence – lepivá, slabě plastická, drobivá 

  skeletovitost – silně skeletovitá (80%, menší balvany jílovců,  

  úlomky prouhelněných břidlic) 

 

Fotodokumentace 

     
Obrázek 19: Nákres půdního profilu a fotodokumentace sondy KPS E1 
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Sonda KPS E2: 

Lokalita: Odval Ema (horní stanoviště) 

Datum a čas: 25. 4. 2010, 14:00 – 15:00 

GPS souřadnice: 49°50'22.799"N, 18°18'57.994"E 

Meteorologické podmínky: - teplota +17 °C  

 - rychlost větru 4 m/s ze severu 

 - atmosférický tlak 1008 hPa 

 - relativní vlhkost vzduchu 35,6 % 

 - rosný bod 1 °C 

 - viditelnost 9,0 km 

Hodnocení vlastností půdy:  

 horizont nadložního humusu 

 Oln: 2 cm – souvislý travnatý porost, opadané listí, částečně mechový 

 porost 

 Olv: 2,5 cm – rozložené zbytky listí a trávy 

 organominerální povrchový horizont  

 A: 0 - 4 cm, barva – podle Munsellovy barevné stupnice N1 

 struktura – jemně drobtovitá  

 textura – půdní druh: hlinitá půda 

 vlhkost – suchá 

 konzistence – slabě lepivá, slabě plastická, drobivá 

 skeletovitost – slabě skeletovitá (20%, drobný štěrk, kousky   

 pískovců, jílovců) 

 podpovrchový minerální horizont 

 C: 4 - 70 cm, barva – podle Munsellovy barevné stupnice N2  

 struktura – drobtovitá 

 textura – půdní druh: písčitá půda 

 vlhkost – vlahá 

 konzistence – slabě lepivá, slabě plastická, soudržná 

 skeletovitost - silně skeletovitá (70%, klasty pískovců, drobné úlomky uhlí) 
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Fotodokumentace 

     
Obrázek 20: Nákres půdního profilu a fotodokumentace sondy KPS E2 

 

5.2.5 Terénní průzkum odvalu Jeremenko 
 

 Odval (obrázek 30 v příloze) se nachází na území městské části Ostrava – Kunčice. 

Těleso odvalu se nachází vedle levého břehu řeky Ostravice mezi ulicemi Místecká a 

Šídlovecká. Tvar odvalu je tabulový. 

 

 
Obrázek 21: Lokalizace stanovišť terénního průzkumu odvalu Jeremenko (http://mapy.1188.cz) 

1 - dolní stanoviště, 2 - horní stanoviště 
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Hodnocení základních vlastností půdy a půdního profilu 

 

Sonda KPS J1: 

Lokalita: Odval dolu Jeremenko (dolní stanoviště) 

Datum a čas: 25. 4. 2010, 15:00 – 16:00 

GPS souřadnice: 49°47'58.619"N, 18°17'3.853"E 

Meteorologické podmínky: - teplota +17 °C  

 - rychlost větru 4 m/s ze severu 

 - atmosférický tlak 1008 hPa 

 - relativní vlhkost vzduchu 35,6 % 

 - rosný bod 1 °C 

 - viditelnost 9,0 km 

Hodnocení vlastností půdy:  

 horizont nadložního humusu 

 Oln: 1 cm – nesouvislý travnatý porost 

 Olv: 1 cm – částečně rozložené zbytky trav, části kořínků 

 organominerální povrchový horizont  

 A: 0 - 2 cm, barva – podle Munsellovy barevné stupnice N2 

  struktura – jemně drobtovitá  

   textura – půdní druh: písčitá hlína 

   vlhkost – vlahá 

   konzistence – lepivá, plastická, soudržná 

   skeletovitost – silně skeletovitá (60%, úlomky pískovců, škváry) 

 podpovrchový minerální horizont 

 C: 2 - 60 cm, barva – podle Munsellovy barevné stupnice N3 

  struktura – drobtovitá 

  textura – půdní druh: písčitá hlína 

  vlhkost – vlahá 

  konzistence – lepivá, plastická, soudržná 

  skeletovitost – silně skeletovitá (80%, klasty pískovců, jílovců,  

  prouhelnělé břidlice, kousky škváry) 
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Fotodokumentace 

    
Obrázek 22: Nákres půdního profilu a fotodokumentace sondy KPS J1 

 

 

Sonda KPS J2: 

Lokalita: Odval dolu Jeremenko (horní stanoviště) 

Datum a čas: 25. 4. 2010, 16:00 – 17:00 

GPS souřadnice: 49°47'54.451"N, 18°17'3.521"E 

Meteorologické podmínky: - teplota +17 °C  

 - rychlost větru 4 m/s ze severu 

 - atmosférický tlak 1008 hPa 

 - relativní vlhkost vzduchu 35,6 % 

 - rosný bod 1 °C 

 - viditelnost 9,0 km 

 

 

Hodnocení vlastností půdy:  

 

 horizont nadložního humusu 

 Oln: 1 cm – souvislý travnatý porost 

 Olv: 1 cm – rozložené zbytky trávy 
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 organominerální povrchový horizont  

 A: 0 - 2 cm, barva – podle Munsellovy barevné stupnice N4 

  struktura – jemně drobtovitá  

  textura – půdní druh: písčitá hlína 

   vlhkost – vlhká 

   konzistence – lepivá, plastická, ulehlá 

   skeletovitost - silně skeletovitá (60%, úlomky pískovců, jílovců,  

  škváry)  

 podpovrchový minerální horizont 

 C: 2 - 70 cm, barva – podle Munsellovy barevné stupnice N3 

             struktura – drobtovitá 

  textura – půdní druh: písčitá hlína 

  vlhkost – vlhká 

  konzistence – slabě lepivá, slabě plastická, ulehlá 

   skeletovitost – slabě skeletovitá (70%, drobný až středně velký štěrk, 

   kousky pískovců) 

 

Fotodokumentace 

     

 

Obrázek 23: Nákres půdního profilu a fotodokumentace sondy KPS J2 
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6 Diskuze 
 
 Odvalů se týká poměrně široká environmentální problematika, kde je větší 

pozornost soustřeďována především na rekultivaci odvalů jakožto oblastí s vyšší 

antropogenní zátěží. Jedná se o dlouhodobý a složitý proces, který vyžaduje komplexní 

řešení, jehož výsledkem by měla být obnova základních funkcí a ekologické stability 

v území plošně zdevastovaném těžbou. Krajina ovlivněná právě těžbou černého uhlí 

vyžaduje systémový a citlivý přístup k obnově. Základem pro tento rekultivační proces je 

analýza stavu odvalových zemin, složení půdního profilu a hodnocení půdních vlastností. 

 Do dnešní doby je k dispozici jen málo aktuálních literárních zdrojů o vývoji půd 

na ostravských odvalech. Touto problematikou se zabývali čeští autoři, ze kterých bych 

vyjmenoval Havrlanta (1967, 1980), Štýse a kol. (1981), Majkuse (1988), Stalmachovou a 

Matýska (1992), Matýska a Bielesze (1992). O fyzikálních a chemických vlastnostech 

odvalových půd v USA publikovali zahraniční autoři jako Bussler et al. (1984), Jansen a 

Thomas (1985), Sobek et al. (2000) a Thomas et al. (2000). Pro vypracování přehledu 

odvalů v ostravské části OKR mi posloužily literární zdroje od Havrlanta (1967), Černého 

a kol. (2003), Martince a kol. (2003), Martince a Jiráska (2003), kteří mi svými 

publikacemi poskytli základní kostru informací o ostravských odvalech a já jsem je doplnil 

o aktuální data z terénního průzkumu. 

Nejvýznamnějšími faktory při genezi antropogenních půd na uhelných odvalech 

v ostravské části OKR bylo zvětrávání a rozsáhlá humifikace. To potvrzuje i Němeček 

(2001), který uvádí, že změna barvy horniny je závislá na zvětrávacích procesech. Další 

z faktorů ovlivňujících barvu odvalových půd patří horniny obsažené v matečném 

substrátu a také prohořelá hlušina, která zabarvuje odvalovou zeminu do oranžova až 

červena, což ve své publikaci popisuje Taraba (2003). S tímto tvrzením se shoduje půdní 

průzkum odvalu Odra, při kterém jsem zjistil přítomnost oranžově zbarvené hlušiny 

v horizontu C. Odvalové půdy obsahující větší množství uhelné hmoty barví podpovrchové 

horizonty do černa (Thomas et al., 2000). Tato zjištění jsem svým terénním průzkumem 

antropogenních půd potvrdil hned u 3 odvalů a to u odvalu Jeremenko, Ema a Heřmanice. 

Humusový povrchový horizont A získává tmavší barvu v důsledku hromadění rozložené 

organické hmoty, jak uvádí Thomas et al. (2000). Průzkum tento fakt potvrdil u všech 5 

sledovaných odvalů. Mocnosti A horizontů všech vybraných odvalů byly variabilní, 

přičemž důvodem byl zřejmě rozdíl v hustotě a kvalitě vegetačního krytu. Jak popsali 

Jansen a Thomas (1985), půdní agregáty bývají následkem těžby často rozrušeny. Z mého 
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půdního průzkumu vyplývá, že struktura A horizontů byla slabě vyvinutá a ve všech 

případech byla jemně drobtovitá až drobtovitá. Domnívám se, že agregace půdních částic 

nebyla soudržná kvůli malému podílu jílové složky, což je dáno nízkým stářím vybraných 

odvalů. V žádném ze sledovaných půdních profilů jsem nezjistil přítomnost makroedafonu, 

jehož přítomnost by byla významná z hlediska promíchávání organických zbytků 

s minerálním půdním podílem. Právě vývoj struktury půdy závisí mimo jiné i na množství 

organických látek (Tomášek, 2007). Pro půdy uhelných odvalů je typická kulovitá 

struktura, která je složena z půdních agregátů kulatého tvaru (obrázek 26 v příloze) (Jansen 

a Thomas, 1985). Z mého průzkumu je zřejmé, že kulovitá struktura byla zjištěna u všech 

vybraných odvalů, přičemž agregáty kulatého tvaru o velikosti 5 – 10 mm byly zastoupeny 

majoritně. Dalším významným činitelem, který ovlivňuje vývoj struktury u odvalových 

půd, je čas. U starších odvalových půd je patrnější vyvinutější struktura než u těch 

mladších (Jansen a Thomas, 1985). Na základě provedeného terénního průzkumu jsem 

nezjistil výrazné změny ve vývoji struktury u všech 5 sledovaných odvalů z důvodu 

přibližně stejného stáří zmiňovaných odvalů. Thomas et al. (2000) uvádí, že odvalové půdy 

mají texturu písčito-hlinitou, hlinitou nebo jílovitou. Textura odvalových půd v ostravské 

části OKR byla písčito-hlinitá. Podle mého názoru tuto texturu zapříčinilo zvětrávání 

převládajícího typu hornin, což jsou v případě odvalů v OKR pískovce, prachovce a 

jílovce. Z mého pozorování jsem neobjevil žádný markantní rozdíl v textuře mezi 

horizonty ani v různých částech odvalu. V hloubce 25 - 30 cm pod povrchem odvalu často 

vzniká kondenzační zóna, která se vyznačuje stálou a vysokou vlhkostí (Stalmachová a 

Matýsek, 1992). Jelikož byl půdní průzkum prováděn na jaře, předpokládám tedy, že 

nedošlo ke zvýšenému výparu a vlhkost tudíž zůstala v půdním profilu. Tento názor 

podporují i výsledky mého půdního průzkumu, kde u většiny odvalů byla v kondenzační 

zóně zjištěna vyšší vlhkost. V jižních a severních částech odvalů vládnou odlišné vlhkostní 

podmínky. Jižně exponované svahy odvalu vykazují největší kolísání teplot na rozdíl od 

severních svahů, které jsou méně osluněné a jsou vystaveny studenému proudění (Majkus, 

1988). Svým průzkumem jsem došel k závěru, že v severních partiích odvalů Stachanov a 

Jeremenko byl zjištěn vlahý až vlhký stupeň vlhkosti, kdežto na jižních svazích odvalů 

Odra, Heřmanice a Ema se vlhkost pohybovala mezi suchým a vlahým stupněm. Pouze u 

dolního stanoviště odvalu Ema jsem zaznamenal jiný stupeň vlhkosti než u dolních 

stanovišť na jižních svazích odvalů Odra a Heřmanice. U zmíněného dolního stanoviště 

odvalu Ema jsem stanovil vlahý a vlhký stupeň vlhkosti, což je podle mého názoru 

způsobeno tím, že voda proniká tělesem odvalu z vyšších partií do nižších, kde je pak 
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odváděna do systému podzemních vod. Dalším možným vysvětlením podle mě může být 

to, že hlušinový materiál je ve spodních částech odvalu více zhutněn, a proto zde dochází 

k zadržování vody a tím pádem k vyšší vlhkosti. Nižší stupeň lepivosti znamená příznivější 

vlastnosti pro zeminu (Štýs a kol., 1981). Z mého průzkumu vyplynulo, že všechny 

sledované půdy měly konzistenci slabě lepivou nebo lepivou, což znamená, že půdní 

částice byly na sebe navzájem poutány a půda ulpívala na nástrojích použitých při kopání 

půdních sond. Dále jsem zjistil, že půda byla ve většině případů slabě plastická, takže 

tlustší válečky šly vyválet s obtížemi. U půdních sond KPS O1, KPS O2 a KPS J1 byla 

půda soudržná, půda se mi drobila při tlaku mezi palcem a ukazovákem za znatelného 

odporu. U zbylých sond byla konzistence drobivá a půda se rozpadala při mírném tlaku. 

Výjimku tvořila sonda KPS J2, kde konzistence byla ulehlá, což je podle Štýse a kol., 

(1981) považováno za nepříznivý stav ve vývoji odvalové půdy. Tomášek (2007) 

charakterizuje skeletovitost jako půdní částice větší než 2 mm, které vznikají zvětráváním 

půdotvorného substrátu. Dále Tomášek (2007) uvádí, že větší množství skeletu se nachází 

ve spodních horizontech půdního profilu, takže směrem k povrchu půdy ho tedy ubývá. 

Svým půdním průzkumem jsem prokázal, že u půdních sond KPS O2, KPS S1, KPS H1, 

KPS H2, KPS E1, KPS E2, KPS J1 a KPS J2 byla skeletovitost ve spodních horizontech 

půdního profilu větší než u vrchních částí profilu. Pouze v případě půdní sondy KPS O1 

byla skeletovitost větší u horizontu C1 než u horizontu C2, což si vysvětluji způsobem 

nasypávání hlušiny nebo skladbou horninového materiálu. Pro úspěšné uchycení vegetace 

na antropogenních půdách uhelných odvalů by se měla míra skeletovitosti pohybovat 

okolo 20 % (Sobek et al., 2000). Z výsledků mého půdního průzkumu vyplývá, že 

skeletovitost většiny A horizontů se pohybovala mezi 10 až 30 %, což považuji za stav 

příznivý pro uchycení vegetace. 
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7 Závěr 
 

 Na vývoji antropogenních půd na sledovaných uhelných odvalech v OKR se 

nejvýznamněji podílelo zvětrávání a humifikace. 

 Barva půdních horizontů u sond KPS O1, KPS O2 a KPS S1 byla dobře 

diferencovaná, u těchto horizontů byla rozpoznána černá a oranžová barva. Černá 

barva byla dána přítomností rozložených organických látek v povrchovém 

humusovém horizontu A, zatímco prohořelá hlušina způsobila v podpovrchovém 

horizontu C oranžové zabarvení. U ostatních půdních sond KPS H1, KPS H2, KPS 

E1, KPS E2, KPS J1 a KPS J2 byla zjištěna šedočerná a černá barva z důvodu 

výskytu většího podílu uhelné hmoty. 

 Struktura A horizontů u všech sledovaných půdních sond byla slabě vyvinutá a ve 

všech případech se jednalo o strukturu jemně drobtovitou až drobtovitou, což bylo 

způsobeno nízkým podílem jílové složky. Z mého průzkumu jsem zjistil, že 

kulovitá struktura byla přítomna u všech sledovaných odvalů. 

 Textura odvalových půd v OKR byla písčito-hlinitá. To bylo způsobeno 

zvětráváním matečného substrátu tvořeného z pískovců, prachovců a jílovců. 

Z mého pozorování jsem neobjevil žádný markantní rozdíl v textuře mezi horizonty 

ani v různých částech odvalu. 

 V kondenzační zóně v hloubce 25 – 30 cm byla u většiny pozorovaných odvalů 

zjištěna vyšší vlhkost, přičemž největší rozdíly ve vlhkosti byly zpozorovány mezi 

jižními a severními svahy odvalů. 

 Z mého průzkumu dále vyplynulo, že všechny sledované půdy měly konzistenci 

slabě lepivou nebo lepivou, tudíž půdní částice se k sobě vzájemně dobře poutaly. 

Půda na sledovaných odvalech byla ve většině případů slabě plastická, takže její 

tvárnost byla omezená. 

 Svým půdním průzkumem jsem prokázal, že u všech půdních sond kromě KPS O1 

byla skeletovitost ve spodních horizontech půdního profilu větší než u vrchních 

částí profilu. Pouze u půdní sondy KPS O1 byla skeletovitost větší u horizontu C1 

než u horizontu C2, což si vysvětluji způsobem nasypávání hlušiny nebo skladbou 

horninového materiálu. Z výsledků mého půdního průzkumu dále vyplývá, že 

skeletovitost většiny A horizontů se pohybovala mezi 10 až 30 %, což považuji za 

stav příznivý pro uchycení vegetace. 
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 Hlavní přínos mé práce vidím ve shrnutí poměrně obsáhlé problematiky týkající se 

vývoje antropogenních půd na odvalech a podání komplexní informace o 

významných půdních vlastnostech na vybraných ostravských odvalech. Domnívám 

se, že tato práce by mohla být využitelná zejména pro státní  podnik DIAMO, 

odštěpný závod Odra, který se mimo jiné zabývá odstraňováním následků po těžbě 

uhlí v OKR, tudíž výstupy z této problematiky by mohl využít například k podpoře 

biodiverzity na odvalech. 
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Obrázek 24: Odval Ema (foto: autor, březen 2010)  Obrázek 25: Březový porost na odvalu Ema 
                       (foto: autor, duben 2010) 

 
 
 

     
 

Obrázek 26: Detail prohořelé hlušiny odvalu Ema   Obrázek 27: Výstup plynů na odvalu Ema 
  (foto: autor, březen 2010)    (foto: autor, březen 2010) 
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Obrázek 28: Odval Odra (foto: autor, březen 2010)  Obrázek 29: Pohled na půdní vzorek odvalu 
                          Odra (foto: autor, březen 2010)  

 
 
 

     
 

Obrázek 30: Smíšená vegetace odvalu Jeremenko  Obrázek 31: Částečně zatravněné svahy  
             (foto: autor, březen 2010)             odvalu Heřmanice (foto: autor, březen 2010) 
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Obrázek 32: Březový porost na vrcholu odvalu   Obrázek 33: Sekundární minerály na svahu                         
Heřmanice (foto: autor, březen 2010)   odvalu Heřmanice (foto: autor, březen 2010) 

        
 
 
 
 
 

      
 

Obrázek 34: Prohořelý svah odvalu Heřmanice                 Obrázek 35: Silně propustný svah 
 (foto: autor, březen 2010)    odvalu Heřmanice (foto: autor, březen 2010)
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