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 Anotace 

 

Diplomová práce se zabývá hodnocením přírodních podmínek pro uţití rekultivačních 

postupů v oblasti dobývacího prostoru Dolu ČSM. V práci se snaţím o řešení problematiky 

rekultivací a rekultivačních metod a postupů v dané lokalitě, srovnání jednotlivých 

rekultivačních metod a postupů v závislosti na přírodních podmínkách. Na základě analýzy 

stávajících přírodních podmínek se snaţím navrhnout rekultivační postupy v konkrétních 

oblastech dobývacího prostoru Dolu ČSM 1., 2. a 3. kra, dále pak sledovat poklesy terénu a 

hladiny podzemní vody ve vztahu k morfologii terénu a jejich prognózu pro další období. 

V práci vyuţívám výpočtových metod pro prognózu poklesů terénu do roku 2020, dále pak 

také výpočtových metod pro stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu 

v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve. 

 

Klíčová slova: rekultivace, přírodní podmínky, prognóza, problematika rekultivací 

 

Summary: 

  

This thesis deals with the evaluation of natural conditions for the use of re-cultivation 

procedures in the mining area of Mine CSM. In my work I try to address the issues of the re-

cultivation and re-cultivation methods and processes in the locality, a comparison of re-

cultivation methods and procedures in relation to natural conditions. Based on analysis of 

existing natural conditions, I am trying to propose re-cultivation practices in specific areas of 

the mining area of Mine CSM 1, 2 and 3 floe, then monitor subsidence and groundwater level 

in relation to the terrain morphology and prognosis for the future. At this work I use 

computational methods for the prognosis of the terrain in 2020, then also the calculation 

methods for determining the boundaries of the manifestations of surface deformation due to 

underground coal mining in the Czech part of the Upper Silesian Basin. 
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Seznam zkratek 

 

DP  Dobývací prostor 

ČSM  Důl československé mládeţe 

OKD  Ostravsko-karvinské doly 

OKR  Ostravsko-karvinský revír 

DPB  Důlní průzkum a bezpečnost 

Bpv  Výškový systém Baltský po vyrovnání 

S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální  

č. p.   Číslo popisné 

ČSN   Československá (Česká) státní norma
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1 Úvod 

Ve své předloţené práci se snaţím o posouzení vlivu hlubinné těţby a s ní souvisejících 

projevů na utváření průmyslové krajiny. Jako modelovou oblast jsem zvolil oblast 1.,2. a 3. 

kry dobývacího prostoru Dolu ČSM. Pro hodnocení je cenné porovnání rozdílných způsobů 

rekultivace v rámci jednoho dobývacího prostoru, umoţňující vzájemné porovnání. 

 

Celkově lze konstatovat, ţe pro utváření krajiny jsou stěţejní poklesy a deformace terénu 

v důsledku hlubinné těţby, a proto se v úvodu práce obšírněji zabývám způsoby měření, 

vyhodnocování poklesů, dále metodikou a prognózami poklesů, které jsou zaloţeny na 

výpočtových metodách včetně srovnání výpočtových a skutečně proběhlých poklesů.  Právě 

toto srovnání napomáhá vymezení dotčených oblastí dobývání s moţností prognózy vlivu na 

povrch či pozemky a nemovitosti v rámci odborného báňsko-technického posuzování nutného 

k povolení těţby v dané oblasti. 

 

Utváření průmyslové krajiny v důsledku exploatace surovin s sebou nese celou řadu 

problémů spočívajících jednak ve významném ovlivnění sídelních struktur (od degradace aţ 

po úplnou likvidaci a přesídlení) a v silných vlivech na utváření krajiny. Jednou z takovýchto 

typických oblastí je dobývací prostor černouhelného Dolu ČSM, rozkládající se 

v jihovýchodní části Ostravsko - Karvinské černouhelné pánve. Z historického hlediska se 

jedná o část, kde dobývání začalo v 60. letech 20. století a mělo za následek zánik obce Louky 

nad Olší včetně přírodní rezervace Loucké rybníky. 

 

Poklesy vyvolané těţbou na řízený zával (nejekonomičtější způsob dobývání) významně 

ovlivnily především úrovně hladiny podzemních vod a celkovou morfologii terénu (poklesové 

kotliny). V práci se pokouším o vyuţití výsledků monitoringu v dané oblasti zaloţeném 

na periodickém měření poklesů terénu a hladin podzemních vod na vybraných vystrojených 

vrtech, dále pak o charakteristiku vývoje a ovlivnění půd, zaloţenou na realizaci a analýze 

výsledků z kopaných sond v reprezentativních úrovních dané lokality. 

 

Pro další utváření krajiny jsou důleţité výpočtové hodnoty poklesů do roku 2020, 

jejich dopady na modelaci terénu a druhotný vliv na hydrologické a hydrogeologické 
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podmínky krajiny. Výpočtové metody určují další vývoj utváření reliéfu oblasti postiţené 

těţbou při plánované exploataci loţiska.  

 

Za rekultivace jsou povaţovány všechny práce, které je organizace povinna učinit 

k nápravě škod na krajině a škod vzniklých na pozemcích právnickým i fyzickým osobám 

těţební činností. Rekultivace cílevědomě připravuje zahlazování důlní činnosti 

v dlouhodobém předstihu. Dokazuje tak, ţe efektivně řešená a řízená těţba s promyšleným 

způsobem následné sanace a rekultivace můţe přinést do území těţebních regionů takové 

prvky, které svým rozsahem a vyuţitím překonávají moţnosti běţných investorů. 

Rekultivačním procesem vytváří nejen novou krajinu formou zemědělských pozemků a 

kultur, lesů, vodních ploch a toků, ale také území určená zejména k rekreačním a sportovním 

účelům. Vznikají tak zcela nové krajinné prvky.  

 

2 Analýza přírodních poměrů 

2.1 Charakteristika šetřené oblasti 

(Výškové údaje celé diplomové práce jsou uvedeny ve výškovém systému Bpv).  

 

Oblast Louckých rybníků leţí v nivě řeky Olše. Nadmořská výška se pohybuje od 240 

do 270 m n. m. Niva řeky Olše je podél jihozápadního okraje ohraničena strmým svahem, 

který je z větší části zalesněn smíšenými, různověkými porosty. Na svah navazuje mírně 

zvlněná náhorní plošina.  

 

Niva řeky Olše ve zkoumaném území prodělala od roku 1976 do dnešních dnů značné 

změny ve formě různých hloubkových depresí, jeţ vznikaly v důsledku intenzivní těţby uhlí. 

Některé deprese vytvářejí bezodtoké vodní plochy. Převáţná část poklesů je průběţně 

zaváţena hlušinou a bude rekultivována na zemědělský a lesní půdní fond.  

 

Z celé zkoumané oblasti gravitují vody do řeky Olše, která následně ústí do řeky Odry.  

 

Z orografického a hydrologického hlediska vyplývají faktory, které mají vliv na lesní 

hospodářství. Jsou to: nízká nadmořská výška, otevřenost terénu k severu, malé sklony 
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na části území, pohyb půdy v důsledku poddolování, pomalý horizontální pohyb vody v půdě, 

tvoření bezodtokých vodních nádrţí, erozivní činnost vody, pronikavé zásahy člověka 

do reliéfu krajiny (Jareš, 1983).   

 

2.1.1 Geografická a geomorfologická charakteristika  

 

Okres Karviná patří mezi nejmenší okresy České republiky - jeho rozloha je 347 km
2
. 

Leţí ve Slezsku u hranice s Polskou republikou. Spadá do provincie Západní Karpaty, 

soustavy Vněkarpatských sníţenin a jeho převáţná část náleţí ke geomorfologickému celku 

Ostravská pánev.  

 

Reliéf Ostravské pánve má charakter ploché pahorkatiny s oblými hřbety – nadmořská 

výška se převáţně pohybuje mezi 200 – 300 m n.m. V širokých nivách řek, zvláště Odry a 

Olše, převládají rovinné úseky lemované nepříliš vysokými terasami s četnými prameništi.  

 

Krajina je v okolí dolů podstatně změněna haldami a poklesy, které bývají zatopené 

vodou. Časté jsou jejich zaváţky hlušinou. Nejvíce postiţenou oblastí je tzv. „černý 

trojúhelník“ mezi Orlovou, Karvinou a Horní Suchou.  

 

Nejníţe poloţeným místem v okrese je soutok Odry a Olše u Kopytova na hranici 

s Polskem s nadmořskou výškou 193 m n. m., nejvýše poloţeným místem je kopec Šachty 

u Koňákova s nadmořskou výškou 427 m n. m. (Koutecká, 1998).  

 

2.1.2 Geologická a pedologická charakteristika 

 

Z hlediska tvorby půd ve zkoumané oblasti má význam geologická situace před 

čtvrtohorami. V třetihorách zůstaly v severozápadní části po ústupu moře mohutné usazeniny 

jílu, slínu a písku, navazující na starší kulmské podloţí.  

 

Střední a největší část oblasti, ohraničené zhruba čarou Bohumín, Markvartovice, 

Odra, Proskovice, Nová Bělá, Horní Datyně, Havířov, Louky a po polské hranice 
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k Bohumínu, byla tvořena taktéţ usazeninami třetihorního moře - tégly, písčitými slíny, písky, 

a vápnitými jíly.  

 

Jiţní část oblasti, zhruba od čáry Nová Bělá, Horní Datyně, Havířov, Albrechtice a 

od Albrechtic směrem na SV k polské hranici, náleţí k podbeskydskému flyšovému pásmu. 

To znamená střídání vrstev břidlic a pískovců s ţílami a ostrovy vápnitých břidličnatých 

jílovců a vyvřelými tělesy těšinitů, pikritů, pyroxenitů a peridotitů.  

 

Za tohoto stavu přichází ve starších čtvrtohorách (pleistocénu) severský ledovec, který 

dosahoval na Hlučínsku přes 200 metrů tloušťky. Tento ledovec třikrát ustoupil a čtyřikrát se 

vracel – jsou to údobí glaciálu a interglaciálu. Pohyby ledovce způsobily pronikavé změny 

území. Například vytváření spodních, čelních i bočních morén, přehrazování řek, vytváření 

jezer, modelování celého území. 

 

Suché a studené větry ze zaledněných nebo zatopených oblastí vyvály v dobách 

stadiálů z rozsáhlých nánosů písků, štěrků a z území nezaledněných jemné částečky hornin a 

ukládaly se jako spraš. Jak ledovec ustupoval, zvyšovala se i erozivní a denudační činnost, 

mnoţství vody přeplavalo spraš, ze které se pomalu stávala sprašová hlína.  

 

Po posledním ústupu ledovce nastává holocén, nejmladší období, ve kterém právě 

ţijeme. Z usazenin vznikají štěrky, písky, hlíny a jíly. 

 

Geologickým podkladem dnešních lesních půd jsou tedy: 

1. aluviální hlíny, písky a štěrky (převáţně recentní) 

2. glaciální písky a štěrky 

3. sprašové hlíny 

4. diluviální hlíny (jsou téměř totoţné se sprašovými hlínami) 

5. flyš 

 

 1. Na aluviálních hlínách v blízkosti toků se vytváří naplavená půda, často nevyvinutá 

nebo málo vyvinutá. Mohutná vrstva úrodné hlíny přechází od 40 cm do 80 cm a hlouběji 

v písek a štěrk. Vlhkostní poměry jsou velice příznivé, protoţe voda má dostatek moţnosti 

horizontálního pohybu. Tento základní typ má mnoho subtypů a variet podle toho, jakého 



Bc. Rostislav Pipek: Hodnocení přírodních podmínek pro užití rekultivačních postupů v oblasti dobývacího 

prostoru Dolu ČSM 1. a 2. kra.  

 

2011            12 

druhového sloţení je půdní profil. Jsou to jedny z nejvhodnějších půd pro dub (Quercus), 

jasan (Fraxinus), javor klen (Acer pseudoplatanus), jilm (Ulmus), ale samozřejmě také i pro 

lípu (Tilia), olši (Alnus), topol (Populus). 

 

 2. Glaciální písky a štěrky jsou vesměs překryty nebo smíšeny se sprašovými 

diluviálními hlínami, takţe samostatné typy ani netvoří.  

 

 3. Základním a nejrozšířenějším typem celé oblasti je pseudoglej. Jeho profil je tento: 

Ao1 horizont (0-2 cm) – opad 

Ao2 horizont ( -3 cm) – drť 

Ao3 horizont ( -4 cm) – černá měl 

A 1  horizont ( -15 cm)- hnědošedá prohumusněná zemina, hlinitá, hrudkovitá, kyprá, čerstvě 

vlhká. 

A2g horizont (- 40 cm)- světle šedá zemina s velkým mnoţstvím černofialových bročků, 

hrudkovitá, kyprá, hlinitojílovitá, čerstvě vlhká. 

GB horizont ( -120 cm) – výrazně rezivě hnědě a šedě mramorovaná zemina, hlinitojílovitá, 

slehlá, kusovitá, čerstvě vlhká aţ vlhká.  

 

 Rozbory půdních vzorků udávají mírnou aţ střední kyselost a dosti značnou 

nenasycenost sorpčního komplexu (od 10% do 20%), coţ svědčí o značné labilitě půdního 

profilu. Znamená to neustálé sléhávání spodin, omezování provzdušnění, nebezpečí 

zamokřování a zmenšování fyziologického prostoru pro kořeny dřevin.  

 

 Jsou to vhodné půdy pro dub (Quercus), buk (Fagus), lípu (Tilia) – kyselé prostředí 

spolu s vysokými sráţkami vyhovuje téţ smrku (Picea). Tento základní typ v důsledku méně 

nebo více příznivých vlivů způsobených tvarem terénu, různým obsahem jílnatých částic, 

přechází celou řadou subtypů, variet do blízkých půdních typů, od hnědých – okrových – 

oglejených půd přes pseudogleje, gleje aţ téměř k rašelinným glejům. Podle toho se také mění 

vhodnost pro určité druhy dřevin od buku (Fagus) a dubu (Quercus) aţ pouze po břízu 

(Betula) a olši (Alnus).  

 

 4. Na flyši se vytvářejí hnědé – okrové lesní půdy, jejichţ základní profil je: 

Ao1, Ao2, Ao3 horizont (0-3 cm) opad, drť, měl 
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A horizont (-15-20 cm) – šedohnědá zemina, hlinitá, hrudkovitá, kyprá, čerstvě vlhká, 

s nenápadným přechodem do spodu.  

B horizont (-80-120 cm) – okrová zemina, hlinitá, mírně skeletovitá, hrudkovitá, slehlejší, 

čerstvě vlhká.  

(Cd) horizont (120+) – zvětralé břidlice 

 I tento základní profil má celou řadu subtypů, variet i blízkých typů: od mírně aţ 

středně podzolovaných okrových lesních půd, přes mírně oglejené aţ po velmi úrodné 

jednotvárně hnědě zbarvené profily hnědých lesních půd. Tyto typy jsou nejvíce vhodné pro 

buk (Fagus), javor klen (Acer pseudoplatanus), jasan (Fraxinus), jilm (Ulmus), mírně a 

středně kyselé pro smrk (Picea).  

 

 Z popisu poměrů geologických a pedologických vyplývají pro hospodaření v lese tyto 

výsledky: převáţná část území je tvořena půdami na sprašových diluviálních hlínách 

s tendencí k zamokřování a sléhání spodin a zmenšování fyziologického prostoru pro 

kořenový systém. Dále je to neustálý sklon k zakyselování půdního profilu, a tím i 

k porušování půdní stability. Menší část půd hnědozemních typů je velmi úrodná, obzvlášť 

vhodná pro cenné listnáče. (Silon, 1981).  

 

2.1.3 Hydrologické poměry 

 

Vodní soustava okresu Karviná náleţí k povodí Odry, jíţ jsou vody odváděny do 

Baltského moře. Odra je největším tokem okresu a vymezuje jeho téměř celou západní 

hranici. Je zregulována a ohrázována, pouze mezi Starým Bohumínem a Kopytovem bylo 

zachováno několik meandrů na hranici s Polskou republikou. Největším přítokem Odry 

v okrese je řeka Olše. Soutok je u Kopytova v severozápadním výběţku okresu, v němţ Odra 

opouští Českou republiku a teče dále do Polska. Tokem Olše jsou vymezeny 2/3 hranice 

okresu s Polskem, a to na jeho severní a severovýchodní straně. Po celé délce toku je Olše 

zregulována, je na ní vybudována soustava jezů a tok je i ohrázován. Původní meandry byly 

částečně zachovány jako slepá ramena.  

 

Karvinský okres je protkán celou sítí dalších menších vodotečí, z nichţ některé jsou 

umělé (mlýnky, struţky) a slouţí k napájení rybníků. Těch je v okrese velké mnoţství – 
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od velkých, jejichţ plocha zaujímá několik desítek hektarů (Nový Stav, Záblatský, Větrov), aţ 

po malé rybníčky, zadrţující vodu v četných údolích. Rybníky jsou dokladem rozumného 

hospodaření s vodou v minulosti – nejstarší byly zakládány jiţ ve 14. století.  

 

Další vodní plochy vznikly zatopením poklesových kotlin (v minulosti bývaly při 

rekultivacích většinou zaváţeny hlušinou). V posledních letech se náhled na jejich význam a 

funkci v krajině začíná měnit – pokud jsou ponechány přirozenému vývoji, přispívají 

k postupné obnově rovnováhy v silně narušeném prostředí, zarůstají vodním a mokřadním 

rostlinstvem a stávají se vhodným biotopem pro celou řadu ţivočichů, včetně vzácných druhů.  

 

Podzemní vody jsou vázány zvláště na kvartérní sedimenty v říčních nivách. Vlivem 

důlní činnosti však mohou být míseny s mineralizovanými hlubinnými vodami, čerpanými 

z dolů. Nejvýznamnější z nich jsou jodobromové solanky, které se vyuţívají v lázeňství a 

silně mineralizované detritové a karbonské vody (Koutecká, 1998).  

 

2.1.4 Klimatické poměry 

 

 Území leţí v mírně teplé klimatické oblasti s mírnou zimou. Podle údajů Českého 

hydrometeorologického ústavu jsou dlouhodobé průměrné roční teploty a úhrny sráţek (2005 

– 2010) v Karviné 9,1 stupňů a 792,2 mm sráţek. Poměrně vysoké sráţky jsou podmíněny 

blízkostí návětrných svahů Beskyd, souvislostí se Slezskou níţinou a celkovou oceanitou 

území. Ostravský bioregion, do nějţ většina okresu Karviná spadá, je nejvlhčí níţinnou 

oblastí v České republice.  

 

 Nejčastější větry podle větrné růţice jsou jihozápadní, severní, severovýchodní, 

západní, méně časté od severozápadu, nejmenší četnost větru je od jihu.  

 

 Sráţky se zpravidla dostavují při přechodu front, většinou při západním proudění 

s vlhkým atlantským vzduchem. Občas prochází územím i cyklona, která vyvolává značné 

sráţky, jeţ se mohou projevit rozsáhlými povodněmi, jakých jsme byli svědky v roce 1996, 

tak zejména v červenci roku 1997. Obzvláště druhá povodeň měla pro zástavbu v říčních 

nivách aţ zničující následky.  
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2.1.5 Potenciální a aktuální stav vegetace a krajiny 

 

Geobotanická rekonstrukce potenciální vegetace 

 

Před zásahem člověka bylo území okresu téměř zcela pokryto listnatými, případně i 

smíšenými lesy. Původní vegetace podél vodních toků náleţí ke sdruţené jednotce luhů a 

mokřadních olšin. Převaţujícími původními lesními společenstvy mimo údolní nivy jsou 

podmáčené dubové bučiny. Dubové bučiny byly zjištěny v České republice pouze 

ve východním Slezsku. Jak luţní lesy, tak i dubové bučiny se v okrese zachovaly pouze 

úlomkovitě. V jiţní části okresu převaţují dubohabrové háje, které se lokálně vyskytují i 

na říčních terasách Pooderského bioregionu. Hlavně jilmové a hájové doubravy jsou nápadné 

střídáním aspektů bylinného patra v průběhu roku. Nejnápadnější a nejpestřejší je jarní aspekt 

– byliny vyuţívají ke kvetení a počátku tvorby semen, kdy do spodního patra lesa proniká 

více světla neţ v létě (Koutecká, 1998).  

 

Aktuální stav krajiny a vegetace 

 

Lesnatost v součastné době dosahuje pouze 13,5 %, v porostech sice převládají listnaté 

dřeviny, ale časté jsou i smíšené kultury s nepůvodními jehličnany, zvláště smrky.  

 

Zemědělské pozemky zaujímají 50,5 %, vodní plochy a toků je 6 %, zbylá část 30 % 

připadá na sídla a antropogenní krajinu.  

 

Flóra okresu Karviná je relativně chudá, s podstatným zastoupením druhů vodních, 

mokřadních a luţních. Ve stojatých vodách a jejich okolí jsou vyvinuta společenstva rákosin a 

vysokých ostřic. V okolí tekoucích vod se můţeme také setkat se společenstvy říčních 

rákosin.  

 

Zvláště velké rybníky jsou však výrazně znehodnoceny intenzivním chovem ryb, který 

způsobuje silnou eutrofizaci prostředí, v němţ většina vodních rostlin není schopna existovat. 

Chov nepůvodních býloţravých druhů ryb (zvláště amura bílého – Ctenopharyngodon idella) 

je rovněţ příčinou často úplné likvidace vodních rostlin.  
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Převáţně v centrální části okresu je velké mnoţství odkalovacích a sedimentačních 

nádrţí, jejichţ flóra je velmi chudá – v litorálu se však místy vytváří velké plochy rákosin, 

vyuţívané hojně vodním ptactvem (Koutecká, 1998).  

 

 

Současným stavem dřevinné vegetace se zabývala Stalmachová (1998), která uvádí, ţe 

koncem 20. století je dřevinná skladba zcela ovlivněna osazovacími plány a lesním 

hospodářským plánem. Porosty jsou fytocenologicky nevyhraněné, jejich klasifikace je velmi 

obtíţná. Lesní společenstva jsou tvořena převáţně listnatými druhy stromů a keřů, mají 

charakter smíšených porostů vysazovaných nebo spontánně se formujících. Stromy 

v druhovém zastoupení jírovec maďal - (Aesculus hippocastanum), javor mleč – (Acer 

platanoides),javor klen - (Acer pseudoplatanus), bříza bílá - (Betula pendula), habr obecný - 

(Carpinus betulus),hloh jednosemenný - (Crataegus monogyna), jasan ztepilý - (Fraxinus 

excelsior), dub letní - (Quercus robur), dub červený - (Quercus rubra), trnovník akát - 

(Robinia pseudoacacia), vrba bílá - (Salix alba), jeřáb obecný - (Sorbus aucuparia), lípa 

srdčitá - (Tilia cordata) jsou doplněny jehličnatými druhy borovice lesní – (Pinus sylvestris), 

borovice černá – (Pinus nigra), modřín opadavý – (Larix decidua), smrk pichlavý – (Picea 

pungens), smrk ztepilý – (Picea abies)  (Stalmachová, 1998). 

2.1.6 Diferencované půdní procesy a půdní jednotky v šetřené oblasti 

 

Skupina půd nivních 

Půdní typ: Fluvizem 

 

Půdy vyvinuté na recentních sedimentech řek a potoků. Hladina podzemní vody zde 

dosti kolísá v závislosti na stavu vody ve vodním toku, a to zpravidla výrazněji neţ u glejů. 

Koncem léta a na podzim se zpravidla nachází hlouběji neţ 1,5 – 2 m pod povrchem. Na jaře 

nebo pozdě na podzim je blíţe povrchu, případně voda zaplavuje půdu na povrchu. Ze záplav 

se usazují kaly a zeminy různé povahy (Klimo, 2000).  
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Skupina půd illimerických  

Půdní typ: Luvizem  

 

Luvizemě mají vytvořený eluviální (El) a luvický (Bt) horizont. Luvizemě se vyskytují 

zejména v níţinných a pahorkatinných oblastech. Vytvořily se většinou na sprašových 

materiálech, pod listnatými porosty. Základní kombinace horizontů bává Al – El – Bt – Cl. 

Podle zrnitostního sloţení jsou to půdy hlinité aţ jílovitohlinité se zřetelnou texturní 

diferenciací horizontu E a B, eventuelně i znaky oglejení (Klimo, 2000). 

 

Skupina půd hydromorfních 

Půdní typ: Pseudoglej 

 

Pseudoglej patří do skupiny půd hydromorfních. V půdách této skupiny probíhá proces 

oglejování, hydromorfní půdotvorný proces pod vlivem dlouhodobého zvýšení půdní vlhkosti 

a nedostatku kyslíku. Pseudogleje (neboli nepravé gleje, zamokřené ne spodní vodou, ale 

vodou svrchní) vznikají buď z luvizemí na základě sníţení propustnosti B horizontů, případně 

na dvoučlenných matečních horninách. Mají zhoršené fyzikální poměry, jsou jiţ i v hlavní 

rhizosféře ulehlé. Charakterizuje je střídání povrchového zamokření a vysušování, přičemţ 

sušší stavy převládají. Pod vlivem peptizujících organických kyselin i kyseliny uhličité se 

dostává do pohybu ţelezo, které můţe být i vymyté. Zejména se však hromadí v konkrecích. 

Vysušení vede k tvorbě bročků (Klimo, 2000).  

 

Skupina půd hnědých 

Půdní typ: Kambizem 

 

Kambizem patří mezi nejvíce rozšířené lesní půdy na území ČR. Kambizemě mají 

rozsáhlý areál výskytu, kromě Evropy jsou i v jiných světadílech. Interval faktorů a podmínek, 

za kterých se vyskytují, je relativně široký.  

 

V literatuře z posledních 20 aţ 30 let se kambizemě obvykle chápou jako půdy se třemi 

horizonty: s humusovým horizontem Al (do 20 cm), s hnědým horizontem Bv, který bývá silný 

40-100 cm. Tento je produktem procesu hnědnutí. Pod ním začíná horizont matečného 

substrátu C. Charakteristické pro kambizemě je postupný přechod jednoho horizontu ve druhý. 
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Převáţně se váţou na území s členitým reliéfem terénu a na různé silikátové horniny. Mohou 

se však vyskytovat i na rovinatých územích (Klimo, 2000).  

 

Skupina půd antropických 

Půdní typ: Kultizem 

 

Do této skupiny patří typ kultizem (KT), který dělíme na podtypy podle toho, jakým 

způsobem, respektive činností člověka vznikly a do jaké míry člověk pozměnil svrchní část 

půdy a vytvořil půdu umělou. Jako lesní půdy přicházejí v úvahu KT haldové, které vznikly 

naváţkami hlušiny, vydolované při hornických pracích. Charakter těchto substrátů bývá různý, 

podle charakteru zdroje. Často obsahují hodně příměsí, které zakyselují zvětralinu a brání 

rozvoji vegetace (např. arzen, síra atd.). Většinou je zde limitujícím faktorem úrodnosti i 

nedostatek vody a dusíku. Přirozená obnova postupuje pomalu, umělá si zpravidla vyţaduje 

meliorační zásah  (Klimo, 2000).  

 

3 Literární přehled 

3.1 Hlubinná těžba a její vliv na životní prostředí 

 

Hlubinná těţba postihuje všechny sloţky krajinných ekosystémů, zejména však půdu, 

faunu a flóru. Vzniká tak porušená ekologická rovnováha u těchto i dalších krajinných 

systémů a podsystémů, která se projevuje ve změnách jejich struktur a funkcí. Jednotlivé 

přírodní ekosystémy zanikají a na jejich místě vznikají ekosystémy umělé, které jsou 

důsledkem průmyslové činnosti v ovlivněné oblasti.  

 

Nešetrně realizovaná hornická činnost výrazně ovlivňuje abiotické a biotické sloţky 

krajiny. Poškozuje je a způsobuje posun a porušení ekologické rovnováhy a stability 

ekosystémů krajiny. Vznikají výrazné geobiochemické změny, které vedou na místech 

intenzivně ovlivněných těţbou ke zničení původních přírodních ekosystémů. Týká se to 

především zemědělského a lesního půdního fondu, kdy vznikem poklesových kotlin relativně 

stoupá hladina podzemní vody. Dále jde o zábor půdy pro uloţení hlušiny z hlubinných dolů a 

úpraven a pro stavbu různých sedimentačních nádrţí.  



Bc. Rostislav Pipek: Hodnocení přírodních podmínek pro užití rekultivačních postupů v oblasti dobývacího 

prostoru Dolu ČSM 1. a 2. kra.  

 

2011            19 

 

Vodní reţim krajiny ovlivňují bezodtoké poklesové kotliny. Vodní toky mají v místech 

intenzivní těţby změněné spádové poměry a odtok vod je zpomalen. Do toků se vypouštějí 

odpadní vody z uhelných úpraven a sedimentárních nádrţí a dále slané důlní vody. Významná 

je i prašnost, vznikající při sypání odvalového materiálu a sekundární prašnost z povrchu 

odvalových těles (Lapčík, 2009). 

3.2 Poklesy území  

 

Poklesy území v důsledku těţby uhlí jsou v krajině rozdílné. Po vytěţení zásob uhlí se 

vyrubané prostory zavalují nebo zaplňují porušeným nadloţím. Tento pohyb nadloţních 

hornin (při dostatečně velké ploše porubu) se postupně dostává na povrch. Je-li hloubka 

dobývání dostatečně velká, vytváří se plynulá poklesová kotlina.  

 

Velikost těchto deformovaných částí povrchu je úměrná velikosti vytěţeného objemu, 

přičemţ objem kotliny je v důsledku nakypření rozdrceného nadloţí menší neţ vytěţený 

objem.  

 

Naproti tomu plocha, na níţ se vytvoří poklesová kotlina, je vţdy větší neţ plocha 

vytěţeného porubu, protoţe zalamování nadloţních vrstev je omezeno šikmými plochami, 

rozevřenými nad plochou porubu směrem vzhůru a odchýlenými od vodorovné roviny 

o mezní úhel vlivu. Čím větší je hloubka porubu pod povrchem, tím větší je plocha ovlivněná 

na povrchu jeho dobýváním.  

 

Důleţitou charakteristikou vlivů při poddolování je pohyb povrchu, který směřuje 

převáţně směrem dolů. Sloţky tohoto pohybu jsou svislá (pokles) a vodorovná (posun).  

 

Situace v oblasti poklesů je sloţitější tím, ţe jde o velkoplošné jevy v krajině, které 

přecházejí mnohdy spojitě i do sousedních dobývacích prostorů, takţe je nutno řešit záměry 

dolů v oblasti asanací a rekultivací komplexním pojetím celého území, které je nutno 

do budoucna tvarovat a prostorově v něm rozmisťovat jednotlivé aktivity z hlediska 

budoucího vyuţití uspořádání krajiny. Likvidace negativních následků poklesů je velmi 

problematická v místech aktivní těţby. Jsou známé příklady lokalit, kdy je nutno vstupovat 
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do území i několikrát podle postupujících pohybů území, coţ přináší nemalé střety zájmů 

mezi ochranou přírody a zachování funkčnosti území např. z hlediska zabezpečení obsluţnosti 

(různé inţenýrské sítě, komunikace, technologické nebo výrobní plochy).  

 

V místech ukončených poklesů lze území velmi rychle rekultivovat, ale ještě lépe 

revitalizovat se všemi krajinnými strukturami (Stalmachová, 2005).  

3.3 Vlivy dobývání v oblasti 1.,2. a 3. kry Dolu ČSM. 

 

 Utváření krajiny je v podstatné míře ovlivněno v oblastech hlubinné těţby černého 

uhlí vytvářením tzv. poklesových kotlin. Jejich velikost je závislá na hloubce uloţení loţiska , 

na velikosti výrubu (vyrubané plochy), na vydobyté mocnosti, na geologickém a 

geomechanickém sloţení nadloţí a na četnosti dřívějších dobývacích prací.  

  

Právě utváření poklesových kotlin, jejich dosah a stanovení hranic dotčeného území, 

bylo cílem programu výzkumu a vývoje vyhlášeného Českým báňským úřadem v Praze. 

Projekt 39-05 s názvem Stanovení hranic dotčeného území a ověření předpokládaných 

poklesů. Řešitelem byl na základě výběrového řízení určen Ústav geoniky Akademie věd 

České republiky.  

  

Poklesová kotlina vzniká při hlubinném dobývání loţiska a projevuje se deformacemi 

povrchu a povrchových objektů. Při řešení ochrany povrchu proti vlivům dobývání a pro 

stanovení okruhu účastníků řízení má zásadní význam znalost: 

 tvaru poklesové kotliny, 

 znalost časového průběhu, 

 spolehlivost prognózy příslušných parametrů poklesové kotliny. 

Pro objektivní určení dopadů dobývání na povrch je nutno realizovat příslušná geodetická 

měření metodami s odpovídající kategorií přesnosti. 

Při hodnocení vlivu dobývání v dobývacím prostoru Louky (Důl ČSM) bylo zjištěno, ţe vliv 

dobývání z prvních dvou aţ tří slojí, neodpovídají jinak ověřenému způsobu výpočtu velikosti 

poklesů   
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s = m . a . e . z 

 

kde je s - velikost poklesu, m - mohutnost loţiska, a -  koeficient dobývání,  e - příčinkový 

koeficient a z - časový součinitel. Velikost prvých poklesů v předmětném prostoru byla niţší a 

to především vlivem koeficientu dobývání  a.  

Pro hodnocení poklesů ve sledované oblasti bylo pouţito dvou pozorovacích stanic viz 

Obrázek č. 1: 

1. Výškové body podél toku Olše (ČSM2) měření IV/95-2010. Trasa začíná bodem 98/6 

Louky zátiší a končí hraničním bodem 107/2 u křiţovatky Karviná – Český Těšín.  

 

2. Stanice Louky nad Olší (ČSM6) měření V/97 – 2010. Trasa začíná bodem GZ 10-63.1 a 

končí bodem v lokalitě Kempy u domu s č. p. 214. 

 

 

Obrázek č. 1 Lokalizace vybraných pozorovacích stanic ČSM na povrchu 
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Měření se provádí dvakrát ročně metodou geometrické nivelace ze středu. Měření je 

navázáno na důlní činností neovlivněný výškový bod. Výškové kóty pozorovacích bodů mezi 

prvým a posledním měřeném uvádí Tabulka č. 1 za sledované období. 

 

Tabulka č. 1 Výškové kóty pozorovaných bodů 

PS číslo bodu IV/1995 (m) IV/1997 (m) V/2010 (m) pokles (mm) období

ČSM 2 107/2 238,762 237,896 866

I/17 238,621 237,148 1473

1/107 239,663 239,003 660

106/1 239,247 238,552 695

105/2 239,350 238,807 543

1/105 241,013 240,527 486

104/4 240,169 239,953 216

104/2 241,687 241,514 173

1/104 242,394 242,216 178

103/1 243,040 242,815 225

III/23 244,034 243,732 302

101/1 246,221 245,852 369

100/2 246,677 246,541 136

1/106 248,250 248,163 87

6 248,435 248,306 129

99/1 248,966 248,931 35

IV/7 249,279 249,232 47 (X/2002 - V/2010)

98/6 249,226 249,223 3 (IV/1995 - IV/2001)

ČSM 6 Gz 10-63.1 252,215 252,158 57

č.p. 364-1 251,103 251,065 38

č.p. 404-1 248,154 248,077 77

č.p. 429 250,889 250,732 157

č.p. 68 254,901 254,713 188

č.p. 214 280,484 280,372 112  

(Hortvík, Černý, 2006). 

3.3.1 Dobývací práce – hornická činnost 

V účinné vzdálenosti od zvolených pozorovacích stanic byly prováděny dobývací práce 

ve slojích 28, 29 vrchní a spodní lávka, 30, 32, 33a, 36a, 36b, 39a a 40. Přehled jednotlivých 

porubů s údaji o: 

 roku dobývání, 

 výškové kótě povrchu, 

 kótě styku karbonského pokryvu, 



Bc. Rostislav Pipek: Hodnocení přírodních podmínek pro užití rekultivačních postupů v oblasti dobývacího 

prostoru Dolu ČSM 1. a 2. kra.  

 

2011            23 

 kótě sloje, 

 mocnosti pokryvného útvaru a karbonského útvaru a dobývané sloje, 

podává Tabulka č. 2 a Tabulka č. 3. 

Tabulka č. 2 Přehled dobývaných porubů 
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Tabulka č. 3 Přehled dobývaných porubů 
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Jako dobývací metoda byla pouţívána výhradně metoda stěnování na řízený zával. Pouţití 

zakládky bylo koncem minulého století zcela mimo realitu, hlavně v důsledku vysokých 

nákladů. I přes některé výhody zakládání v exponovaných částech nebylo toto realizováno 

(Hortvík, Černý, 2006). 

 

3.3.2 Srovnání výpočtových poklesů s hodnotami zaměřenými 

 

Ze srovnání predikčních a zaměřených hodnot poklesů vyplývá, ţe skutečné poklesy 

(s výjimkou anomálií jako jsou u prvých dvou aţ tří dobývaných slojí) jsou menší neţ poklesy 

předpokládané. Obecně lze konstatovat, ţe koeficient dobývání na zával, jehoţ hodnota se 

v OKR pohybuje v rozmezí 0,8 – 0,95, se při prvých dobývaných slojích pohybuje u prvé 

sloje v rozmezí 0,3 – 0,4, u druhé sloje 0,5 – 0,7. Při dobývání dalších slojí můţe být hodnota 

dle charakteru nadloţí větší neţ 1,0. Jako příklad je uváděna exploatace pěti nad sebou 

leţících slojí, kde se hodnota koeficientu blíţí hodnotě běţné v OKR tj. 0,8 – 0,95. 

 

Upravená metoda Budryk – Knothe vychází z výpočtu tzv. rozdělovací funkce, která 

určuje, jak vyrubaný element v horninovém masivu ovlivní ten který bod na povrchu terénu, 

respektive jeho pohyb. Mezné úhly pro karbonský masiv dané oblasti jsou 65
o
 , pro pokryvný 

útvar (miocén) 55
o
. Vlastní výpočet poklesů z odrubaných ploch byl proveden počítačovým 

programem OKD a.s. IMGE, ve kterém je algoritmus výpočtu zaloţen na Knotheho 

rozdělovací funkci vlivu, která má pokles v kruhovém tvaru plochy 

              

                   

     

 

kde r - poloměr plné účinné plochy, x - průvodič k hraně porubu a smax - maximální pokles při 

vydobytí plné účinné plochy, který se rovná: 

 

                         s max = m . a . z 

kde m - průměrná dobývaná mocnost porubu, a - koeficient dobývání a z - časový součinitel. 

Koeficient a je volen pro podmínky OKR v rozmezí 0,8 – 0.95 (Hortvík, Černý, 2006). 
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3.4 Vliv naklonění (denivelace) terénu na režim podzemní vody 

 

Měření je směrováno s ohledem na moţnost ohroţení terénu podzemní vodou (vznik 

zátop a zamokření terénu) ve vazbě na denivelaci terénu při těţbě uhlí – tedy sledování 

reţimu podzemní vody v poklesovém území. Kontinuálním sledováním úrovně hladiny 

podzemní vody jsou zajištěny podklady pro následné řešení důlních škod (z důvodu 

zamokření a zatopení pozemků a nemovitostí) a jejich prevenci. Místní znalost reţimu 

podzemní a povrchové vody umoţní lepší úroveň následně zpracovaných posudků, 

směrovaných jiţ na konkrétní případy dobývání jednotlivých porubů. Tyto posudky jsou 

vyţadovány v rámci legislativního procesu schvalování dobývacího záměru.  

 

Kromě sledování vodního reţimu, je předmětem prací i nivelační měření 

na dokumentačních bodech – vrtů a studní (a tím určení velikosti poklesů terénu ve vztahu 

k úrovni hladiny podzemní vody).  

 

Reţim podzemní vody (tj. zákonitosti proudění, odtoků a doplňování podzemní zvodně) 

je dán geologickou stavbou území, typem a vlastnostmi průvodních hornin a morfologií 

terénu. Kromě těchto skutečností je nutno při posuzování reţimu podzemní vody vzít v úvahu, 

ţe zájmové území není geologicky stabilní jednotkou. Vlivem dobývání uhlí dochází 

k neustálému pohybu terénu především ve vertikálním směru, tudíţ k poklesům. Toto vede 

k určitým změnám reţimu podzemních a povrchových vod. Význam těchto změn vodního 

reţimu můţe mít dopad na povrch terénu, a to ve smyslu jeho ohroţení výstupem podzemní 

vody do blízkosti terénu nebo i nad terén, čímţ dochází k zamokření aţ zatopení terénu 

vodou. Jsou známy i případy opačné, tedy odvodnění poddolované oblasti s následným 

zaklesnutím hladiny podzemní vody a degradace vodních zdrojů ztrátou vody. Tyto dopady se 

zahrnují do kategorie důlních škod.  

 

Pohyb podzemní vody v říční terase je obecně z širšího hlediska ţivější a při lokálních 

poklesech terénu je relativní přibliţování hladiny vody k terénu rychlejší. Tento mechanismus 

neplatí beze zbytku, je jiný v prostředí údolní terasy a vyšší terasy a logicky i zohledňuje 

vzdálenost od erozní báze a míru její denivelace.  
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V případě glaciálu, zejména jeho hlinitého vývoje, se do popředí dostávají místní vlivy 

na reţimní kolísání hladiny. Poklesy terénu jsou hladinou podzemní vody více respektovány. 

Obecně horší filtrační parametry glaciálních sedimentů a zejména jejich prostorová variabilita 

(např. existence více zvodní více či méně lokálně vyvinutých) způsobuje, ţe reţim vody v této 

oblasti je rozkolísanější (hladina můţe kolísat v rozpětí aţ 5 m), přičemţ velký vliv zde má 

vedle stěţejních atmosférických sráţek i hloubka pozorovacího objektu (a tedy jeho 

akumulační objem). Zásadní rozdíl mezi hlinitými sedimenty glaciálu a eolik a na druhé 

straně sedimenty říčních teras a glaciálem písčitým aţ štěrkopísčitým, je pak v úrovni 

naraţené hladiny podzemní vody. Zatím co v oblasti hlinitých sedimentů bývá obvykle 

hladina vody naraţena ve větší hloubce pod terénem, nebo její naraţení je velmi nezřetelné 

(vrt se jeví jako suchý), po delším čase nastoupá (podle okamţitých klimatických podmínek) 

třeba i velmi blízko pod terén (a dále pak kolísá ve velké amplitudě, opět podle místních 

klimatických a dalších podmínek). Hladina podzemní vody v prostoru fluviálních teras a 

kolektorského glaciálu bývá obvykle volná, ustálení hladiny je po navrtání vody rychlejší a 

úroveň naraţené i ustálené hladiny se příliš neliší.  

 

Vrstevní sled doplňují antropogenní materiály různorodého sloţení. Dominují však 

jejich kolektorské vlastnosti s ohledem na převahu hrubozrnných důlních hlušin. Naváţky se 

převáţně pouţívají k výplni poklesových kotlin a jsou tedy často zvodněné. V takovém 

případě se uplatňuje mechanismus popsaný v úvodu pro říční terasy. Pokud však v místech 

navýšených naváţkou dochází k opětovnému výstupu vody nad jejich povrch, bývá problém 

řešen dalším dosypáním. Důlní škody v těchto místech jiţ obvykle nejsou příliš významné, 

s výjimkou jiţ dokončených rekultivací, např. v případě škod na vegetaci (Malucha, 2005).  

 

Pro srovnání jsem vybral dvě oblasti, a to v 1., 2. a 3. kře dobývacího prostoru Dolu 

ČSM, kde bych se pokusil o srovnání oblasti přirozené sukcese s oblastí klasické rekultivace.  

 

Celkové poklesy a úroveň hladiny podzemních vod, mající vliv na vegetaci a další 

vývoj území, jsou charakterizovány na pozorovacích vrtech monitorovací sítě vyhodnocované 

dvakrát ročně v období jaro (květen) a podzim (listopad). Vrty jsou výškově zaměřeny a 

hladina vody je brána k okraji paţnice vrtu. 
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Oblast přirozené sukcese 

 

Pro oblast přirozené sukcese jsem vybral pozorovací vrty č. 110, č. 126, č. 508 a 

č. 526, kde kontinuální měření probíhá u vrtů č. 110, č. 126 a č. 508 od roku 1995 a u vrtu 

č. 526 od roku 2007. Jak je z přiloţeného grafu zřejmé, nekomunikuje úroveň hladiny 

podzemních vod zcela s probíhajícími poklesy, které se za časové období 1995 – 2010 

pohybují v rozmezí aţ několika metrů.  

 

Oblast klasické rekultivace 

 

Pro oblast klasické rekultivace jsem vyuţil jiţ jeden z posledních vrtů v této lokalitě 

č. 511A, kde kontinuální měření probíhá od roku 2000. Tento vrt charakterizuje nivu Olše, 

kde v rámci 8. etapy byly provedeny násypy a v současné době výsadba dřevin v prvé fázi 

lesnické rekultivace. Je nutno konstatovat, ţe pozorovací objekty v centru poklesové oblasti 1. 

a 2. Kry, byly likvidovány jiţ v etapě skrývek kulturních zemin, po nichţ většinou 

následovala řízená zátopa. Vrt č. 511A je na okraji poklesové kotliny a umoţňuje kontinuální 

měření. 

 

Průběh poklesů a vzestup hladiny podzemních vod je doloţen v kapitole 5, a to 

tabulkově i graficky.  

3.5 Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu 

v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve. 

 

Aktuálnost potřeby stanovení hranic dotčeného území 

 

Problematika stanovení hranic území dotčeného deformacemi povrchu v důsledku 

hlubinného dobývání uhlí je v současné době aktuální u nás jen v české části hornoslezské 

pánve, avšak má stále zásadní význam proto, ţe na ni úzce navazuje stanovení okruhu 

účastníků řízení při projednávání povolování hornické činnosti v Ostravsko - karvinském 

revíru (OKR). Dosavadní praxe výběru účastníků řízení v OKR se sice opírá o prognostické 

výpočty účinku dobývání na povrch, nemá však jednoznačně formulovanou oporu 

v zákonných normách a tudíţ vede v mnoha případech k procedurálním komplikacím.  



Bc. Rostislav Pipek: Hodnocení přírodních podmínek pro užití rekultivačních postupů v oblasti dobývacího 

prostoru Dolu ČSM 1. a 2. kra.  

 

2011            29 

 

Uvedená skutečnost vedla Český báňský úřad k vyhlášení projektu č. 39-05 

„Stanovení hranic dotčeného území a ověřování předpokládaných poklesů“, jehoţ cílem bylo 

mimo jiné vypracování metodického postupu pro stanovení hranic území dotčeného projevy 

deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání, který by umoţňoval jednoznačně 

vymezit výše zmíněný okruh účastníků řízení při projednávání hornické činnosti. Hlavním 

řešitelem projektu byl Ústav geoniky AV ČR v Ostravě, řešení dvouletého projektu bylo 

ukončeno v závěru roku 2006. Získané poznatky byly podle zadání směrovány do návrhu 

novelizované vyhlášky ČBÚ č. 415/1991 Sb., kterou by byly mimo jiné nově stanoveny 

legislativní zásady a postupy pro stanovení dotčeného území v rámci poklesové kotliny.  

 

Kromě řešení problémů se stanovením hranic území dotčeného deformacemi povrchu 

vyvolanými hlubinným dobýváním uhlí v OKR, byla v projektu věnována pozornost i dalším 

dílčím problémům: zhodnocení a porovnání výsledků predikčních výpočtů deformací povrchu 

se skutečností, stanovení příčin případného nesouladu mezi predikcí a skutečně naměřenými 

hodnotami, návrhu úpravy revírní nivelační sítě, návrhu případné změny mezných úhlů vlivu 

dobývaní pro karbonské pohoří a pokryvný útvar a součinitelů pro predikční výpočty pohybů 

a deformací a zhodnocení způsobu stanovení hranic dotčeného území a ověřování 

předpokládaných poklesů pouţívaného v polské části hornoslezské pánve z pohledu moţné 

aplikace v podmínkách české části. (Černý et al. 2006), (časopis Uhlí a rudy, 4/2007). 

 

Základní kritérium pro vymezení území dotčeného deformacemi povrchu vyvolanými 

hlubinným dobýváním 

 

Při vymezování území dotčeného deformacemi povrchu vyvolanými hlubinným 

dobýváním je třeba vycházet z teorie objasňující vznik a tvar poklesové kotliny při hlubinném 

dobývání uhelných loţisek. Podle této teorie dochází na povrchu v důsledku odrubávání 

jednotlivých porubů k postupnému vytváření poklesových kotlin, jejíţ dosah je dán mezným 

úhlem vlivu µ a hodnota maximálního poklesu výrazem (pro ploché uloţení slojí) 

 

Smax = m . a 
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kde značí   smax maximální pokles 

   m dobývaná mocnost 

a koeficient dobývání (při dobývání na řízený zával obvykle 

v rozsahu 0,8 aţ 0,95)  

 

Podle teorie, kterou vypracoval v padesátých letech minulého století Knothe a která je 

obecně akceptována pro podmínky české části hornoslezské pánve, je velikost poklesu dána 

vztahem (význam symbolů zobrazuje schematický Obrázek č. 2) 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 Schematické vyjádření poklesové kotliny a jejích parametrů 

Model poklesové kotliny – profil vertikálních pohybů, s – pokles, T – naklonění, R – poloměr 

zakřivení, ε – relativní vodorovná deformace, H – hloubka dobývání, m – dobývaná mocnost 

sloje, µ - úhel vlivu, r – poloměr dosahu účinků dobývání, Ao – bod na povrchu 

 

Budryk rozšířil Knotheho teorii i na vodorovné pohyby, takţe pro další parametry 

poklesové kotliny lze odvodit tyto vztahy: 
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pro vodorovný pohyb (posun) u (x):  , 

pro naklonění T (x):    , 

pro zakřivení K(x) (při zohlednění malé hodnoty první derivace   ): 

      , 

pro poloměr zakřivení R(x):   , 

pro vodorovné přetvoření ε(x):   

 

Počátek osy x je v uvedených rovnicích na rozhraní mezi vyrubaným a nevyrubaným 

prostorem a kladná poloosa x směřuje nad nevyrubanou část sloje.  

Určitý problém při aplikaci vzorců při řešení okraje poklesové kotliny, vyplývajících z teorie 

Burdyk – Knothe, vzniká mimo jiné z toho, ţe pokles v bodě x = r (na pilířové straně) není  

nulový, ale platí pro něj (po dosazení hodnoty  

 

vztah      s(x) = 0,0061 . Smax 

 

Obdobně teoretická velikost poklesu ve vzdálenosti x = - r (na závalové straně v místě, 

kde jiţ pokles dosahuje maximální hodnotu) činí  

 

     s(x) = 0,9939 . Smax 

 

teoretické poklesy se tedy odlišují o 0,0061 Smax od nulové resp. maximální hodnoty poklesu. 

Tento nedostatek odstraňuje např. metoda Budzianowski – Lessaer, podle které nabývají výše 

diskutované parametry těchto hodnot: 

pokles:     , 

naklonění:    ,  
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zakřivení:    , 

vodorovný pohyb:   , 

vodorovné poměrné přetvoření: . 

 

Spočítáme-li průběh poklesů terénu např. pro případ dobývání mocné sloje v hloubce 

H = 1000 m, při úhlu vlivu β (pro nějţ platí tg β = 2, coţ je parametr obvykle pouţívaný 

v Polsku, který odpovídá úhlu β velikosti 63
O
26´), dosahuje poklesová kotlina do vzdálenosti 

r = H/tg β od rozhraní výrubu, tj. do vzdálenosti r = 500 m. Uvaţujeme-li dále hodnotu 

maximálního poklesu velikosti 3 m (pro poměry v OKR to odpovídá dobývané mocnosti cca 

3,5 m) dostáváme pro různé hodnoty poměru x/r podle teorie Budryk – Knothe a 

Budzianowski – Lessaer, průběhy, které vyznačuje Obrázek č. 3. 

 

 

Obrázek č. 3 Průběh poklesů povrchu při dobývání cca 3,5 m mocné sloje v hloubce 1000 m 

podle teorie Budryk - Knotheho a Budzianowski - Lessaera. 

Z průběhu poklesů vypočítaných podle obou teorií je zřejmé, ţe v hodnotách příslušných 

parametrů nejsou podstatné rozdíly (viz. Obr. 3). Postup podle teorie Budzianowského a 

Lessera však lépe odpovídá reálným poměrům na okraji poklesové kotliny, protoţe 

ve vzdálenosti x = r od hranice výrubu jiţ ve skutečnosti nedochází k ţádným deformacím 

povrchu. Obdobné závěry platí i pro další deformační parametry poklesové kotliny.  
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Uvedené teoretické vývody mají také význam pro praktickou definici okraje poklesové 

kotliny na základě naměřených hodnot deformací terénu v důsledku poddolování. Je zřejmé, 

ţe řešení je nutno hledat ve vhodně zvolené hodnotě mezného poklesu, kterým se vymezí 

hranice poklesové kotliny.  

 

Dosud se obvykle v souladu s upozorněním Obvodního báňského úřadu v Ostravě č. j. 

273/1996/Ing. Šm/An – 511 ze dne 29. 8. 1996 povaţovala za hranici území dotčeného 

poklesy hlubinného dobývání izočára poklesu o hodnotě 40 mm. Výsledky výzkumu 

realizovaného v rámci řešeného projektu však vedly autory k návrhu zvětšit hraniční hodnotu 

poklesu na 50 mm zejména z následujících důvodů.  

1. Zvolená hranice 50 mm je řádově srovnatelná s nejistotou určování skutečné výšky 

měřených bodů při nivelačních pořadech o délkách nad 1,5 km prováděných metodou 

geometrické nivelace technické přesnosti při dodrţení poţadavků na přesnost měření 

dle přílohy č. 2 k Vyhlášce ČBÚ č. 435/1992 Sb. Povolení odchylka ∆ při určování 

výšky je závislá na délce nivelačního tahu a je dána výrazy ∆ = 0,04   pro 

technickou nivelaci a ∆ = 0,05   pro přesnou nivelaci (L je délka nivelačního 

tahu v km).  

Reálné délky vlastního připojení, jak ukázala zpracovávaná data ze stávajících 

měřících stanic, často přesahují 1 km, vlastní nivelační pořady zaměřované metodou 

geometrické nivelace technické přesnosti mají délku obvykle nejméně cca 1,5 km. Při 

dodrţení poţadavků na přesnost měření, skutečných délkách těchto pořadů, které se 

pohybují přibliţně mezi 2 – 16 km, vychází u technické nivelace povolená odchylka 

v rozmezí přibliţně ± 60 mm aţ ± 160 mm. Z toho vyplývá, ţe 50mm hranice okraje 

poklesové kotliny odpovídá poţadavkům na přesnost technické nivelace u kratších 

tahů.  

 

2. Sledování poklesů jednotlivých bodů se provádí v delším časovém období (konkrétně 

u vybraných nivelačních pořadů se jedná o období hodnocení max. délce 12 let, 

v průměru pak zpravidla 8 – 9 let), kdy nejistoty v měření mohou oscilovat na obě 

strany od skutečné hodnoty (při dodrţování citovaných poţadavků na nivelaci 

technické přesnosti). 
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3. Ze zpracování výsledků měření vývoje poklesové kotliny se ukázalo, ţe sníţením 

hodnoty vyjadřující rozhraní mezi dobýváním ovlivněnou a neovlivněnou částí pod 50 

mm (např. na 30 či 40 mm) by se neúměrně sníţil počet vhodných dvojic bodů 

(ovlivněných a neovlivněných), které by bylo moţno k nalezení okraje poklesové 

kotliny pouţít. 

 

4. Také byly vzaty v úvahu zkušenosti z Německa, kde se rozlišuje hranice poklesové 

kotliny daná mezným úhlem vlivu a hranice ovlivněného území daná úhlem vlivu. 

Tato druhá hranice je určena smluvním prognózním poklesem 10 cm. Návazná 

legislativa související s důlními škodami je jiná neţ u nás, protoţe důlní škody se bez 

problémů uznávají u objektů leţících v oblasti uvnitř tohoto rozhraní (poklesy větší 

nebo rovny 10 cm). V prostoru mezi hranicí ovlivněného území a hranicí poklesové 

kotliny musí důlní škody prokazovat vlastník objektu, a to především tím, ţe poklesy 

byly větší neţ 10 cm. Úhel vlivu se stanoví rozhodnutím příslušného báňského úřadu.  

 

Je zřejmé, ţe navrhovaná hodnota poklesu 5 cm pro vymezení dotčeného území je 

oproti v Německu pouţívanému kritériu poloviční a tedy opět výrazně na straně 

bezpečného vymezení ovlivněného území. Úhel vlivu 63 stupňů odpovídá v našich 

poměrech situaci, kdy mocnost pokryvu činí cca 20 % hloubky uloţení sloje. Přitom 

v návrhu úpravy legislativy slouţí uvedené kriterium pouze k vymezení dotčeného 

území a tudíţ k výběru účastníků příslušných správních řízení o povolení hornické 

činnosti, nikoliv ke striktnímu vymezení případných důlních škod (k nim můţe 

v našem legislativním pojetí docházet ve specifických případech i vně dotčené 

oblasti).  

 

5. Podle teorie Budryk – Knothe vychází, ţe ve vzdálenosti r od hrany výrubu na pilířové 

straně (kde se nachází okraj poklesové kotliny) má pokles teoretickou hodnotu 0,0061 

Smax. Pokles 50 mm na okraji poklesové kotliny by podle teorie Budryk – Knothe byl 

tedy vyvolán podrubáním, které by způsobilo maximální pokles cca 0,05/0,0061 – 

přibliţně 8 m. Tomu odpovídá odrubání slojového pásma o celkové vydobyté 

mocnosti cca. 10 m (při koeficientu dobývání α = 0,8). To představuje např. vedení 

dvou porubů ve dvou slojích nad sebou, kaţdý porub o mocnosti 4 m, v poměrně 
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krátkém časovém rozestupu tak, aby došlo ke kumulaci vyvolaných poklesů. Takováto 

situace je ovšem velmi nepravděpodobná, obvyklý bude zřejmě případ dobývání 

v jednom takovém porubu, takţe v kriteriu poklesu 50 mm pro vyjádření okraje 

poklesové kotliny je skryta dvojnásobná bezpečnost (Černý et al. 2006), (časopis Uhlí 

a rudy, 4/2007). 

 

Mezné úhly vlivu na okraji poklesové kotliny OKR 

 

Data o skutečném a predikovaném vývoji poklesů povrchu na pozorovacích stanicích 

OKR a postupu odrubávání, získaná při řešení projektu, umoţnila experimentální zhodnocení 

mezných úhlů vlivu v české části hornoslezské pánve.  

 

Metodický postup, vyvinutý pro určení dosahu poklesové kotliny, vychází z rozdělení 

bodů pozorovacích stanic na ovlivněné body, u nichţ v důsledku dobývacích prací dochází 

k poklesu a na neovlivněné body, na kterých se jiţ vliv dobývacích prací neprojevuje. Schéma 

postupu zobrazuje Obrázek č. 4.  

 

 

Obrázek č. 4 Schéma postupu při vymezení dosahu vlivu dobývání. 

 

Legenda: krouţky bez výplně 1, 2, 3, 7, 8, 9 – body pozorovací stanice neovlivněné 

dobýváním, krouţky vyplněné černě 4, 5, 6 – body ovlivněné dobýváním, šrafovaná plocha – 

vyrubaná plocha porubu (ve sledovaném období), čárkované šipky- nejbliţší horizontální 
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vzdálenost neovlivněných bodů k obrysům příslušné vyrubané plochy, plné šipky – nejbliţší 

vzdálenost ovlivněných bodů k obrysům příslušné vyrubané plochy, šedá tečkovaná linie – 

pravděpodobný průběh hranice mezi dobýváním ovlivněným a neovlivněným prostorem, ˂=˃ 

- rozhraní mezi dobýváním ovlivněnou a neovlivněnou oblastí,  

 

Na kaţdé pozorovací stanici byly vybrány body dobýváním ovlivněné (na základě 

uvedené smluvní hranice s poklesem větším nebo rovným 50 mm) a neovlivněné (s poklesem 

pod 50 mm). Hranice mezi dotčeným a nedotčeným územím bude leţet mezi ovlivněnými a 

neovlivněnými body. Označíme-li hloubku dobývání, vyjádřenou vůči i-tému bodu 

pozorovací stanice Hi a nejbliţší vzdálenost i-tého bodu od hranice výrubu di, pak můţeme 

vypočítat úklon µi paprsku vedoucího od okraje výrubu k i-tému bodu ve vztahu  

      

 

Velikost skutečného mezného úhlu vlivu pak bude mezi nejmenším úhlem zjištěným pro 

ovlivněné body a největším úhlem pro body neovlivněné (viz Obrázek č. 5). 

 

 

Obrázek č. 5 Schéma vyhodnocení mezných úhlů vlivu na pozorovacích stanicích. 

Pro rozlišení ovlivněných a neovlivněných bodů jsme zvolili smluvní kritérium poklesu 

50 mm za celou dobu sledování v příslušné pozorovací stanici (tedy minimálně 5 let). 

Za neovlivněné body byly povaţovány jen ty, u kterých jak celkově vypočítané, tak i změřené 

vertikální pohyby byly menší neţ 50 mm.  
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Stanovení této hranice vycházelo nejdříve z rozboru přesnosti měření nivelačních pořadů a 

výškových připojovacích měření. Povolená odchylka ∆ při určování výšky je závislá na délce 

nivelačního tahu L a je dána pro technickou nivelaci výrazem ∆ = ± 0,04  a pro přesnou 

nivelaci vztahem ∆ = ± 0,05  (délka tahu i odchylka je v m). 

Graficky znázorňuje uvedené vztahy Obrázek č. 6. 

 

 

Obrázek č. 6 Povolená odchylka při technické a při přesné nivelaci v závislosti na délce 

pořadu 

 

Výsledky výpočtů mezných úhlů vlivu z hodnot zjištěných na pozorovacích stanicích 

OKR graficky znázorňuje Obrázek č. 7. Jednotlivé body odpovídají úhlům vlivu na 

sousedních dobýváním ovlivněných i neovlivněných bodech, vybraných podle výše popsané 

metodiky. Plná čára vyjadřuje teoretickou, v OKR pouţívanou hodnotu úhlu vlivu, 

vypočtenou jako váţený průměr pro karbon 65° a pro pokryvný útvar 55°, při čemţ vahou je 

právě mocnost příslušného geologického útvaru – karbonských vrstev a pokryvu – v nadloţí 

porubu, jehoţ vliv na povrch hodnotíme (viz vyhlášku ČBÚ č. 415/1991 Sb.).  
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Obrázek č. 7 Mezné úhly vlivu vypočtené z měření in situ (jednotlivé body diagramu) a 

průměrné mezné úhly vlivu vypočtené podle vyhlášky ČBÚ č. 415/1991 Sb. (plná čára) 

v závislosti na zastoupení pokryvu v nadloží sloje 

 

Je zřejmé, ţe se velikosti úhlů vlivů, které byly vypočteny z měření na pozorovacích 

stanicích, odchylují v zásadě rovnoměrně na obě strany od hodnot, pouţívaných v OKR (65º 

pro karbon a 55º pro pokryv). Z toho vyplývá, ţe výsledky dlouhodobých pozorování vývoje 

poklesové kotliny potvrzují hodnoty mezných úhlů vlivu pouţívaných v současnosti při 

stanovení dosahu poklesové kotliny, vyvolané dobýváním (Černý et al. 2006), (časopis Uhlí a 

rudy, 4/2007). 

   

 

Doporučený postup pro vymezení dotčeného území v rámci poklesové kotliny vznikající 

při hlubinném dobývání.  

 

Na základě poznatků získaných při řešení projektu byl vypracován tento postup pro 

vymezení dotčeného území v rámci poklesové kotliny, vznikající při hlubinném dobývání.  

 

Vstupní informací je časový plán odrubávání zásob (uhelných slojí), pro který 

hodláme dotčené území vymezit. Pro skupinu porubů, které jsou do tohoto plánu zahrnuty, se 

vypočte velikost poklesů povrchu metodou Budryk-Knothe. V odůvodněných případech se 



Bc. Rostislav Pipek: Hodnocení přírodních podmínek pro užití rekultivačních postupů v oblasti dobývacího 

prostoru Dolu ČSM 1. a 2. kra.  

 

2011            39 

můţe pro výpočet poklesů povrchu pouţít i jiná metoda. Základními vstupy pro výpočet 

poklesové kotliny jsou: dobývaná mocnost sloje, úklon sloje, hloubka uloţení sloje pod 

povrchem, mocnost karbonských vrstev v nadloţí sloje a mocnost pokryvu v nadloţí sloje 

(platí, ţe součet mocností karbonských vrstev v nadloţí sloje a mocnosti pokryvu v nadloţí 

sloje je rovný hloubce dobývání).  

 

Dobývací metodu zohledňuje tzv. dobývací faktor α (někdy téţ nazývaný koeficient 

dobývání), který se při směrném stěnování na řízený zával, v návaznosti na zkušenosti 

s dosavadním vývojem poklesové kotliny v konkrétních podmínkách OKR, volí v rozmezí 0,8 

aţ 0,95 (při opakované hornické činnosti).  

 

Maximální pokles bodu Smax nad horizontálně dobývanou slojí o dobývané mocnosti 

m při exploataci plné účinné plochy (účinkový součinitel e = 1) je dán vztahem 

 

     Smax = m . a 

 

Pro dynamiku vývoje poklesové kotliny v karvinské části OKR se uvaţuje časový faktor 

takto: 

a) v prvém roce po vydobytí plochy se uvaţuje pokles ve výši 60 % celkových poklesů, 

b) ve druhém roce po vydobytí plochy se uvaţuje přírůstek 30 % celkových poklesů, 

c) ve třetím roce po vydobytí plochy se uvaţuje přírůstek zbývajících 10 % celkových 

poklesů.  

Pro jiné oblasti hlubinného dobývání se časový faktor stanoví individuálně.  

 

Za okraj dotčeného území v rámci poklesové kotliny vzniklé dobýváním se povaţují 

místa, v nichţ velikost predikovaného poklesu činí 50 mm. Mnoţina bodů povrchu 

s predikovaným poklesem 50 mm a větším tvoří dotčené území ovlivněné poklesy při 

hlubinném dobývání. Mnoţina bodů s predikovaným poklesem menším neţ 50 mm leţí vně 

dotčeného území ovlivněného poklesy při hlubinném dobývání.  

 

Uvnitř plochy dotčené dobýváním se vymezují dílčí plochy podle stupně ochrany 

objektů, které se na nich nacházejí. Dílčí plochy se zařazují do 5-ti stupňů ochrany. 
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O zařazení dílčí plochy do příslušného stupně ochrany rozhodují velikosti vodorovného 

poměrného přetvoření, poloměru zakřivení a naklonění (viz Tabulka č. 4).  

 

Objekty nalézající se na dílčích plochách zařazených do V. stupně ochrany se hodnotí 

jako objekty dobýváním dotčené. Objekty na dílčích plochách zařazených do I. – IV. stupně 

ochrany se hodnotí jako objekty dobýváním ohroţené, případně i dotčené (v případě, ţe 

objekt byl zabezpečen podle poţadavků na vyšší stupeň ochrany). Pro zařazení objektu 

do stupně ochrany vůči vlivům dobývání je rozhodující nejnepříznivější parametr přetvoření 

terénu (Černý et al. 2006), (časopis Uhlí a rudy, 4/2007). 

  

Tabulka je dle normy ČSN 730039 

 

Tabulka č. 4  Skupiny stavenišť na poddolovaném území podle zadaných parametrů přetvoření 

terénu. 

Návrh na rozšíření revírní nivelační sítě OKR 

 

Z poznatků získaných při řešení projektu, vychází také další z poţadovaných výstupů 

– návrh na rozšíření revírní nivelační sítě. Stávající nivelační síť OKR byla totiţ koncipována 

na základě odlišných báňsko-technických podmínek, takţe vyvstává potřeba vytvořit síť, 

respektující současnou koncepci dobývání i problematiku útlumu a s tím souvisejícího 

doznívání poklesů. Měření poklesů jsou také nezbytná pro pravidelnou verifikaci výpočtů 

poklesů z dobývání a pro rozhodování v případných sporech. Význam celorevírní sítě také 

spočívá v tom, ţe vytváří předpoklad pro nejlepší splnění poţadavků homogennosti výsledků 

nivelačních měření (Černý et al. 2006), (časopis Uhlí a rudy, 4/2007). 
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Další možnosti při řešení projektu 

 

Kromě výše uvedeného byla v rámci projektu věnována pozornost i polské zkušenosti 

při řešení problematiky území dotčeného dobýváním a vymezení účastníků řízení při 

povolování hornické činnosti a novým, neklasickým metodám měření deformací povrchu.  

 

Řešení poklesové kotliny vychází v Polsku z teorie Knotheho, který publikoval 

v období let 1951 aţ 1953 teorii pohybů horninového masívu vyvolaných hlubinnou těţbou, 

zaloţenou na předpokladu gaussovského rozdělení vlivů odrubané objemové jednotky sloje, 

projevujících se svislým pohybem bodů v ovlivněné části masivu. Budryk rozšířil tuto teorii 

v roce 1953 i na vodorovné pohyby. Tato metoda je v současnosti pouţívána i v české části 

hornoslezské pánve, coţ je mimo jiné i v souladu s doporučením Dvoustranné česko – polské 

mezivládní komise pro výpočty poklesů v oblasti společné státní hranice v oblasti 

hornoslezské pánve.  

 

Zásadní odlišnosti mezi polským a českým přístupem jsou v legislativě související 

s povolováním hornické činnosti. Zejména se různí vztah mezi těţařem a dotčenými vlastníky 

pozemků a objektů. V Polsku totiţ projednává těţař své záměry pouze s volenými zástupci 

vlastníků, které reprezentuje obdoba našich obecních úřadů. Základní filozofie zde vychází 

z principu důsledného uplatňování zastupitelské demokracie. Takovýto postup je v současné 

době v našich poměrech neprůchodný, přestoţe je výrazně jednodušší. Poţadavek 

na projednávání postupu těţby individuálně s kaţdým dotčeným vlastníkem, který platí u nás, 

ve svém důsledku také ovlivňuje některé metodické aspekty vymezování dotčeného území.  

 

Studium problematiky neklasických způsobů zjišťování deformací povrchu má své 

opodstatnění v daných souvislostech v tom, ţe aplikace klasických geodetických měření i 

na rozšířené síti celorevírních pozorovacích stanic má omezené moţnosti z hlediska 

podrobnosti mapování vývoje okraje poklesové kotliny, protoţe jednotlivé měřené body sítě 

jsou od sebe poměrně dosti vzdáleny, takţe umoţňují jen omezené plošné hodnocení reliéfu 

terénu a jeho změn. Vývoj deformací je moţno studovat pouze na opakovaně měřených 

trasách a výsledky měření lze pak nanejvýš extrapolovat jen do jejich blízkého okolí.  
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Naskýtá se však moţnost uvaţovat v budoucnosti o aplikaci neklasických metod 

měření, zajišťujících dostatečně přesné zmapování reliéfu povrchu a jeho změn tak, aby bylo 

moţno vymezit průběh hranice poklesové kotliny.  

 

Ze studia dostupných, v současnosti poměrně rychle se rozvíjejících metod, přichází 

v úvahu zejména aplikace systému GPS, satelitní interferometrie, letecké fotogrammetrie a 

leteckého laserového skenování. Z dostupných informací se jeví pro hodnocení poklesů 

z poddolování pravděpodobně nejvhodnější letecké laserové skenování. Ve spojení se 

systémem GPS, zaměřující přesnou polohu skenovacího zařízení v letadle, se po interpretaci 

získají prostorové souřadnice bodů na skenovaném povrchu. Reálně se běţně dosahuje 

rozlišení odpovídající předmětům s rozměrem 10 cm. Měření i interpretace jsou 

automatizované, vyvinutý software umoţňuje získat nejen základní 3D informace o tvaru 

povrchu, ale i skenované území modelovat, prohlíţet z různých úhlů a podobně. Po základním 

zmapování (skenování) celého zájmového území lze pro účely pozorování a tedy zjištění 

relativních změn v dalších krocích skenovat jen zájmovou oblast a porovnáním po sobě 

jdoucích snímků odvodit vývoj deformací.  

 

Je samozřejmé, ţe přechod na nové systémy měření je zásadní rozhodnutí, k němuţ 

neodmyslitelně patří i vyřešení otázek financování. Vzhledem k širokým moţnostem vyuţití 

takto získaných podkladů, které jiţ zasahují do oblasti geografických informačních systémů, 

jde o problém, přesahující rámec hornických aktivit (Černý et al. 2006), (časopis Uhlí a rudy, 

4/2007).   

3.6 Rekultivace 

Pod pojmem rekultivace půdy zahrnujeme obnovu území zničeného činností buď přírody 

(erozí, vysycháním, zabahněním atd.) nebo zásahy člověka (těţbou, výsypkami atd.). 

K devastaci území dochází při povrchovém i hlubinném způsobu těţby. Rekultivační proces 

porušeného krajinného systému zahrnuje celou řadu prací: 

 důlnětechnické (průzkum nadloţních hornin, volba způsobu dobývání, odklizení 

nadloţních hornin atd.), 

 technické (terénní úpravy, naváţky vhodných zemin, meliorace atd.),  

 biotechnické (agrotechnické, lesnické práce atd.).  

Rekultivovaná krajina by měla splňovat následující základní vlastnosti (dle Štýse): 
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 ekologickou vyváţenost, 

 efektivní i potenciální produkční schopnost,  

 zdravotně - hygienickou nezávadnost,  

 estetickou působivost a rekreační účinnost. 

 

1. Ekologické vyváţenosti, charakterizované relativní stabilitou ekosystémů, lze 

dosáhnout hlavně úměrným zastoupením producentů, konzumentů a reducentů 

v krajině. Hlavní důraz je třeba klást na dostatečné zastoupení producentů, z nichţ 

ekologicky nejúčinnější jsou lesy, a na vyrovnaný vodní reţim.  

2. Ekonomické efektivnosti rekultivované krajiny lze dosáhnout především dostatečným 

zastoupením vysoce produkčních forem zemědělské rekultivace (za předpokladu 

vytvoření vhodných podmínek v etapě důlně-technické rekultivace). Ekonomicky 

efektivní jsou i produkční formy lesů, vodohospodářské způsoby rekultivace (funkce 

vody v ekosystémech, pitná a uţitková voda) a různé způsoby abiotického vyuţití 

devastovaných území (jako surovinového zdroje, staveniště, sloţiště průmyslových a 

komunálních odpadů apod.). 

3. Zdravotně-hygienické nezávadnosti lze v rekultivované krajině dosáhnout: 

- vhodným reliéfem, důleţitým pro tvorbu ţádoucích mezoklimatických, 

mikroklimatických a hlavně bioklimatických poměrů,  

- kvalitou rekultivovaných půd, která ovlivňuje asanační funkce fyzikálně-

chemických a biochemických procesů,  

- dostatečným zastoupením rekultivační zeleně s mnohostrannou asanační a 

hygienicky zdravotní funkcí, 

- vyrovnanými vodními poměry, jejichţ extrémní situace jsou neţádoucí nejen 

z ekologických, ekonomických, ale i ze zdravotně-hygienických hledisek.  

4. Estetické působivosti dosáhneme především vhodným reliéfem, úměrným 

zastoupením všech základních způsobů rekultivace, řešením jejich kompoziční 

proporcionality v prostoru rekultivované krajiny. Esteticky se uplatňují hlavně různé 

formy rekultivační zeleně, vodní plochy a toky, zvlášť v okrajových úsecích 

jednotlivých ekosystémů. Vysoké estetické účinnosti lze dosáhnout vhodnou koncepcí 

rekreačních způsobů rekultivace, hlavně parků a parkových lesů v integraci s účelným 

řešením vodohospodářských způsobů rekultivace.  
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Stanovení ekologicky a sociálně–ekonomických optimálních způsobů rekultivace je velmi 

sloţitý, mnohotvárný a neopakovatelný proces, který musí vycházet z komplexního 

integrovaného posouzení a zhodnocení všech charakteristik devastovaného území i širší 

oblasti.  

 

Podle vyuţití devastovaných území rozdělujeme způsoby rekultivace na rekultivaci:  

1. zemědělskou  

- agrotechnickou (pole, louky, pastviny, zahrady), 

- pomologickou (sady, vinice, chmelnice). 

2. lesnickou 

- lesy produkční (tradiční porosty, rychlerostoucí dřeviny), 

- lesy účelové (půdoochranné, stabilizační, rekreační). 

3. vodohospodářskou 

- vody stojaté (akumulační nádrţe, rybníky), 

- vody tekoucí (nové vodní toky). 

4. rekreační 

- parky (areály zdraví), 

- lovecké prostory (baţantnice, obory), 

- sportovní prostory (hřiště, závodiště). 

5. jiné vyuţití 

- staveniště (obytná, průmyslová výstavba), 

- sloţiště odpadů (komunálních, průmyslových), 

- k dalším sociálně–ekonomickým účelům.  

(Lapčík, 2009) 

Rekultivace je zaloţená na vyuţití technických a technologických postupů, jejichţ 

cílem je relativně rychlá moţnost vyuţití rekultivovaného území např. k pěstování 

hospodářsky významných rostlin. 

 

Technologie rekultivací je zaloţena na provádění technických a biologických postupů a 

prací, které mají za cíl obnovení moţnosti hospodářského vyuţití zdevastovaných území, 

proces rekultivace je rozdělen do dvou vzájemně navazujících etap: 
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1. rekultivace technická zahrnuje terénní úpravy, úpravy hydrologických poměrů, 

technické úpravy půdního profilu (naváţky, půdní meliorace). 

 

2. rekultivace biologická zahrnuje biotechnická opatření, speciální osevní postupy a 

speciální postupy zemědělské rekultivace, lesotechnická opatření, výsadby a 

ošetřování odpovídajícího sadebního materiálu. 

 

Metody rekultivace krajiny (4 fáze): 

 

1. přípravná fáze rekultivace je preventivní a optimalizační fází, 

2. důlně-technická fáze má preventivní charakter, jsou řešena všechna technicky 

realizovatelná a ekonomicky únosná opatření pro řešení následných rekultivačních opatření, 

3. biotechnická fáze je řešena pracemi biologické a technické povahy, které mají za úkol 

odstraňovat deficitní faktory nově vznikajících ekotopů, 

4. postrekultivační fáze je zahájena předáním pozemků po ukončení rekultivačních prací 

uţivatelům (Dimitrovský, 1999).  

3.6.1 Principy a cíle technické rekultivace 

1) Příprava studií a plánů rekultivace. 

 

2) Vyhodnocování vlivů činností na půdní fond: 

 analýza historických údajů - slouţí k získání údajů dřívějšího vyuţití území a stavu 

vegetace, 

 analýza aktuálního stavu - současný stav krajiny, katastr nemovitostí, funkce a vyuţití 

území, 

 návrhy cílového stavu. 

 

3) Posouzení aktuálního stavu ţivotního prostředí na zájmové lokalitě: 

 stanovení charakteru kontaminace - vymezení zdrojů, směrů migrace, rozsahu 

poškozených ploch na základě studie a vegetačního pokryvu, 

 posuzování aktuálního rizika, rizikové analýzy - hodnocení rizik pro lidské zdraví a 

pro ekosystémy. 
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4) Modelování přírodních faktorů  

 modelování migrace znečištění, 

 modelování vývoje sukcese - ochrana předlesových a klimaxových společenstev, 

 modelování výchozího a cílového stavu krajiny. 

 

5) Vypracování projektové dokumentace rekultivace: 

 stanovení hlavního způsobu vyuţití území po zamýšlené rekultivaci (soulad 

s územním plánem),  

 návrh technických a biologických rekultivačních opatření s cíly rekultivace, 

 koordinace záměru a doposud provedených kroků s orgány státní správy (zejména 

projednání se stavebním úřadem a referátem ţivotního prostředí),  

 časový harmonogram prací, 

 rozpočet nákladů na provedení rekultivace, 

 mapové podklady. 

 

6) Realizace rekultivace. 

 

7) Monitoring provedených opatření: 

 monitorování základních sloţek přírodního prostředí (voda, půda, ovzduší), 

 geobotanické posuzování vývoje nových porostů na rekultivovaných plochách. 

 

8) Následná péče o rekultivované území. 

 

Technická rekultivace jako součást biotechnické fáze koncepce rekultivací má za úkol: 

1. Modelovat tvary reliéfu tak aby: 

- byla odstraněna extremita prostředí, 

- se nové objekty začlenily do okolní krajiny, 

- byla řešena protierozní opatření, 

- byla řešena protisesuvná opatření, 

- byly řešeny odtokové poměry v území. 
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2. Zřizovat a udrţovat příjezdové poměry v území. 

 

Součástí technické etapy rekultivace je skrývka úrodných a zúrodnění schopných 

zemin na základě pedologického výzkumu a celkového záměru rekultivačních opatření. 

Při jejich tvarování je nutné zajistit: 

- podmínky pro vhodné mikroklima, 

- podmínky pro definitivní tvarování svahů a plošin, 

- stabilitu svahů i po případném zvětrávání uloţených hlušin, po případné deformaci 

podloţí vlivem poklesu, po případné změně vodního reţimu vlivem poklesu. 

(Dimitrovský, 1999). 

3.6.2 Principy a cíle biologické rekultivace 

 

Biologická rekultivace navazuje na technickou rekultivaci, provádí se na definitivním 

tvaru objektu. Vlastní návrh biologické rekultivace vychází z průzkumu ekologických 

charakteristik lokality a stanoviště, stanovení cíle rekultivace, ze stanovení metodiky způsobu 

výsadby, kultivace druhového sloţení pouţitých rostlin. Cílem biologické rekultivace je 

dosaţení zdravotně hygienické nezávadnosti antropogenního tvaru reliéfu, jeho zapojení 

do okolní krajiny a hospodářská vyuţitelnost. 

Podle hospodářské vyuţitelnosti jsou trvalé biologické rekultivace rozdělovány na: 

a) zemědělské – agrotechnické (cílem je orná půda) nebo pomologické (sady, vinice), 

b) lesnické – lesy produkční nebo lesy zvláštního určení, 

c) sadovnicko-krajinářské – parky nebo rekreační a lesní parky, 

d) vodní toky a vodní plochy. 

 

Biologická rekultivace zemědělská - po povrchové těţbě se provádí v mostecké a 

sokolovské hnědouhelné pánvi, způsob zemědělské rekultivace je podmíněn druhem 

sypaného materiálu na povrchu výsypky a mnoţstvím a jakostí zeminy, která je k dispozici 

k převrstvení (5 jakostních tříd): 

I. zeminy vhodné pro zemědělskou rekultivaci – černozem, hnědozem, spraše, 

II. zeminy pouţitelné pro zemědělskou rekultivaci – svahové hlíny, ostatní kvarterní 

sedimenty, hlinité písky, 

III. zeminy vhodné pro lesnickou rekultivaci – hnědé lesní půdy, hlinité štěrky, 
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IV. zeminy ještě schopné zalesnění a ozelenění s omezeným hospodářským výsledkem – 

hrubozrnné písky, písčité štěrky, ţluté jíly, 

V. zeminy fytotoxické, které znemoţňují růst rostlin. 

 

Biologická rekultivace lesnická - biologická fáze lesnických rekultivací je realizována 

vhodnou úpravou plochy před výsadbou, vhodným výběrem dřevin ve vztahu ke stanovišti a 

cílové funkci porostu, zajištěním vhodného výsadbového materiálu, výsadbou a následnou 

kultivací porostu do předání trvalému uţivateli. Kvalitu a úspěšnost lesnických rekultivací 

ovlivňuje především výběr vhodného druhového sloţení a stanovení kultivace budoucích 

porostů, dřeviny a keře k lesnickým typům rekultivací jsou rozděleny do tří skupin: 

1. skupina – dřeviny a keře s melioračním významem tzv. dřeviny přípravné (brslen 

evropský, bez černý, dřín obecný), 

2. skupina – dřeviny a keře s významem melioračním a částečně hospodářským (olše 

lepkavá, olše šedá, lípa srdčitá), 

3. skupina – cílové dřeviny s hlavní funkcí produkce dřeva (dub červený, topoly kanadské, 

dub letní). 

Biologická rekultivace sadovnicko-krajinářská 

Rekreační lesy – jsou zakládány v příměstských oblastech průmyslových aglomerací, jsou 

definovány jako lesy zvláštního určení. 

Parkové lesy (lesoparky) jsou upravené úseky krajiny, které tvoří navzájem sladěné 

přirozené a umělé rekreační prvky. Výrazným znakem parkových lesů jsou travnaté plochy, 

lesní louky se solitérami a skupinami stromů a keřů. Parkové lesy jsou součástí zelených zón 

kolem městských aglomerací a do značné míry formují ráz okolní krajiny. 

 

Lovecké prostory – lze vyuţít některé lesnické rekultivace mimoprodukčního 

charakteru (Dimitrovský, 1999). 

3.7 Sukcese 

 

Sukcese ekologická je vývojový sled a posloupnost změn v druhovém sloţení a 

ve vnitřních vztazích v biocenóze. Změny vznikají v důsledku přirozených faktorů (např. 

stárnutí rostlinného porostu, změny v biocenóze ţijících zvířat), nebo přímým či nepřímým 

působením člověka. Podle charakteru prostředí, v němţ sukcese probíhá, se rozlišuje 
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hydroserie (probíhá při zarůstání vod rostlinstvem) a xeroserie (zarůstání pevné půdy). 

Sukcese prochází sledem stádií tzv. sukcesní řadou. Probíhá ve třech stupních: iniciální 

stádium, jedno nebo více vývojových stádií a závěrečné stádium tzv. klimax, které je 

v rovnováze s makroklimatem (např. klimaxové smrčiny v nejvyšších polohách některých 

horských systémů ČR), nebo paraklimax. Podle délky časových úseků, v nichţ sukcese 

probíhá, se rozlišuje a) sukcese aktuální (změny proběhnou v rozmezí jednoho aţ několika 

desítek let), b) sukcese sekulární (změny probíhají řádově ve staletích aţ tisíciletích, např. 

vývoj vegetace v Evropě po době ledové), c) sukcese geohistorická (změny probíhají 

v rozmezí miliónů let).  

 

Sukcese je ekologický termín označující vývoj a změny ve sloţení společenstev 

v ekosystému a představy o něm. Rozlišujeme tzv. primární sukcesi, dlouhodobý proces 

postupné změny prostředí dosud neovlivněného biotickým prostředím. Sekundární sukcese, 

která se zaobírá vývojem v jiţ existujících společenstvech. Relativně krátký proces obnovy 

kteréhokoliv ze stádií primární sukcese poté, co bylo zničeno přírodními faktory 

(Stalmachová, 1996).  

3.7.1 Řízená sukcese  

 

Řízená sukcese je metodou ekologické obnovy krajiny ovlivněné hornickou činností 

s cílem obnovy ekologické stability a s celkovou ochranou biologické rozmanitosti v území. 

Metoda představuje přírodně blízký přístup při sanacích recentních a poškozených prvků 

ve volné krajině. Vychází přitom z autoregeneračních schopností vegetace a z přirozených 

procesů obnovy biocenóz. Základním východiskem je znalost jednotlivých sukcesních stádií 

ve vztahu k typu a vlastnostem konkrétního půdního substrátu.  

 

Z hlediska rekultivační praxe patří řízená sukcese mezi tzv. speciální typy rekultivací, 

protoţe se jedná o obnovu přírodních a přírodě blízkých krajinných sloţek a prvků s různým 

funkčním vyuţitím (les, mokřady, louky, vodní plochy, meze, sídla apod.). 

 

Recentní nebo těţbou ovlivněné typy stanovišť jako jsou haldy a hlušinové překryvy, 

zvodnělé poklesové kotliny i suché poklesy, demoliční pásma, které mohou být chápány jako 

devastace a zničené části území. Naopak ale mohou vytvářet unikátní typy ekosystémů, plnit 
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funkci refugií vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin, ţivočichů a jejich společenstev 

(Stalmachová, 2003).  

 

3.7.2 Strategie řízené sukcese pro rekultivaci krajiny 

 

Těţba uhlí na zával vede k rozsáhlým změnám ekotopů v krajině.  

 

 vznik suchých poklesů, sesuvů a rozsáhlých zvodnělých poklesových kotlin 

 degradace aţ úplná destrukce původní krajinné struktury, všech jejích sloţek a prvků 

 deponie hlušiny a odpadů na povrch 

 výstavba technologických nádrţí (flotační hlušiny, uhelné kaly, elektrárenské popílky) 

 technické sanace. 

 

Dochází tak k významným změnám stanovištních poměrů a k úbytku přírodních a 

přirozených ekosystémů. Úkolem rekultivačních opatření má být tvorba nové, ekologicky 

vyváţené krajiny, která by odpovídala poţadavkům na zdravé ţivotní prostředí. Rekultivace 

území podle uvedené definice jsou ale značně obtíţné. To, co přírodě trvalo stovky aţ tisíce 

let, je nyní nutné řešit ihned. V současných, ve většině případů jen technicky řešených 

opatřeních, nejsou často respektovány stanovištní podmínky a ekologické poměry nově 

vznikajících ekotopů. Průvodním jevem je neustálé sniţování druhové diverzity biologické 

sloţky krajiny:  

 společenstva přirozená jsou nahrazována společenstvy umělými,  

 změna stanovištních podmínek vede k ústupu citlivých druhů a prosazování druhů 

invazních a expanzních, 

 v lesních rekultivacích mimo sídelní útvar převládá výsadba introdukovaných a 

alochtonních druhů dřevin, 

 převládají stejnověké monokulturní porosty, bez moţnosti rozvoje stratifikace porostu, 

 jsou realizovány velkoplošné lesnické, popř zemědělské rekultivace bez začlenění 

prvků mimolesní zeleně a v jednotlivých etapách realizace jsou preferovány 

jednostranné typy cílových rekultivací (zemědělská, lesnická – preference produkční 

funkce nad mimoprodukční). 
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Souvisejícím negativním jevem je postupující izolace populací druhů, která vede k tomu, 

ţe jejich existenční nároky přestávají být uspokojovány a nedochází k potřebné výměně 

genetické informace. Výsledkem jsou regionálně netvárné ztráty přírodního zdroje. 

V průmyslových typech krajin se přírodní a přirozené typy ekosystémů vyskytují velmi 

vzácně a ostrůvkovitě, převládají biotopy narušené nebo biotopy na různém stupni degradace. 

Při hodnocení biotopů se projevuje absolutní nedostatek přírodních typů ekosystémů. 

V takovém případě přicházejí v úvahu dva přístupy   

 zakládat nové porosty typů přírodních ekosystémů 

 chránit stávající (i degradované) typy ekosystémů a řízenou péčí směřovat 

ke zvyšování jejich ekologické hodnoty a ekostabilizujících účinků na okolní krajinu. 

 

Je proto nutné jako náhradu za ztracené biotopy chránit i biotopy narušené nebo různým 

stupněm degradované a řízenou sukcesí a částečnou dodatkovou energií usměrňovat jejich 

vývoj směrem k ekologicky stabilním stádiím (Stalmachová, 1999).  

3.8 Záměry a cíle monitoringu sledovaného území 

 

Na předloţeném srovnání jednotlivých metod rekultivace s cílovým stavem les 

zvláštního určení je moţno postihnout jednotlivé výhody a nevýhody popisovaných metod. Je 

zřejmé, ţe volba metod je ve značné závislosti poplatná morfologickým projevům to je 

vytvářením konfigurací poklesových kotlin a vytváření místních odvodňovacích bází, které 

buď umoţňují odvod sráţkových a podzemních vod z území či představují stagnaci a zátopy 

často spojené s likvidací lesních porostů a vzrostlé zeleně. 

 

Právě monitoring území (pozorování úrovně hladiny podzemních vod a sledování 

poklesů v závislosti s probíhající těţbou a prognóza poklesů) by měl určit strategii lesnické 

rekultivace v jednotlivých částech dobývacích prostorů a mohl by ovlivnit zaţité a často 

nákladné metody revitalizace průmyslové krajiny. 

 

Základní problematiku úspěšnosti lesnické rekultivace v podmínkách černouhelných dolů 

OKD v Karvinské části revíru lze shrnout do následujících bodů: 
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 Prognóza výsledné morfologie terénu na základě výpočtu výsledných poklesů a 

utváření reliéfu po proběhlých poklesech. 

 Vývoj úrovně hladiny podzemních vod a spádové poměry vodotečí ovlivňující 

utvářející hydrický reţim pro lesní porosty. 

 Definování základních rekultivačních postupů v jednotlivých etapách v průběhu 

poklesů a po jejich ukončení a stabilizace. 

 Na základě definice stanovištních podmínek (půdních, hydrických, expozičních, 

klimatických) zvolení skladby dřevin. 

 

Jak ukazují příklady z oblastí, kde byla těţba ukončena, ne vţdy byl standardní postup 

rekultivace efektivní. Vznikají neřízené zátopy bez předchozích skrývek kulturních zemin a 

v předstihu jsou likvidovány porosty, které jsou odsouzeny k odumírání. Škody vznikají 

nejenom na dřevní hmotě, ale rovněţ na krajinném rázu (Solich, 2005).  

4 Metodika 

4.1 Metodika výběru zkusných ploch 

 

Předtím neţ bylo započato vlastní terénní šetření, byly provedeny nezbytné přípravné 

práce, které obsahovaly seznámení se s územím a prostudování map. Poté následovala 

pochůzka po šetřené lokalitě a vyznačení míst, kde se budou vytvářet půdní sondy (jejich 

rozmístění po zkoumané lokalitě). V zájmovém území bylo vytvořeno celkem 5 půdních 

sond, z čehoţ půdní sondy číslo 1 a 2 jsou umístěny mimo vlivy dobývání, 3. sonda je 

vytvořena na území přirozené sukcese Louckých rybníků a půdní sondy číslo 4 a 5 na území 

rekultivovaném.  

 

Prvá sonda (S-1) reprezentuje vrcholovou část zkoumaného území na níţ se nachází 

ohradníky dobývacích jam závodů ČSM. Jedná se o oblast v nadmořské výšce cca 266 m n.m, 

kde v důsledku ochrany dobývacích jam neprobíhá těţba a lokalita představuje relativně 

stabilní část území s porostem buku, dubu a příměsí břízy.  
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Druhá sonda (S-2) byla situována ve střední části svahu zkoumaného území 

v nadmořské výšce cca 261 m n.m v porostu buku stáří cca 80 let. Sonda charakterizuje část 

svrchní terasy, představované hlinitými štěrky.  

 

Třetí sonda (S-3) reprezentuje nejniţší část lokality tj. nivu řeky Olše v nadmořské 

výšce cca 243 m n.m. a je situována v lokalitě plánované přirozené sukcese v blízkosti řízené 

zátopy „vodní plocha velký Miškovec“. Nachází se v kdysi obydlené oblasti obce Louky nad 

Olší. V současné době je plocha udrţována sečením a část je osázena dubem červeným 

(Quercus rubra).  

 

Čtvrtá sonda (S-4), byla vytvořena na plošině rekultivované plochy. Představuje 

rekultivovanou část území nesoucí označení 8. stavba, kde probíhá v současné době osázení 

plošiny rekultivačními dřevinami. Území se nachází v nadmořské výšce 250 m n.m.   

 

Pátá sonda (S-5), byla vytvořena na svahu rekultivované plochy. Představuje 

rekultivovanou část území nesoucí název 8. stavba, kde probíhá v současné době osázení 

svahu rekultivačními dřevinami. Území se nachází v nadmořské výšce 247m n.m. (Pipek, 

2008). 
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Obrázek č. 8 Rozmístění kopaných sond v zájmovém území 

 

 

Obrázek č. 9 Schéma rozmístění půdních sond – (S1, S2, S3) – nerekultivované území a (S4, 

S5) – rekultivované území 
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4.2 Metodika odběru a předběžného ošetření půdních vzorků 

 

Půdní vzorek je část matrice (základní hmoty) horizontu, která byla v terénu odebrána 

s cílem laboratorně ji analyzovat a podle získaných výsledků charakterizovat fyzikální, 

fyzikálně chemické, chemické, biologické a biochemické vlastnosti celého horizontu. 

Z hlediska vlastního odběru proto musí půdní vzorek splňovat dvě kritéria. 

 

Vzorek nesmí být kontaminován matricí jiných tj. z praktického hlediska výše 

lokalizovaných horizontů, stejně tak jako nesmí být kontaminován jakýmkoliv cizorodým 

materiálem z místa odběru. Dále musí být vzorek homogenní a reprezentativní. Základní 

zásadou tedy je, ţe nejprve je popsán půdní profil, jsou vylišeny jednotlivé horizonty v jejich 

hranicích a z kaţdého z nich je odebrán vzorek.  

 

Vlastní vzorkování má v současném stavu poznání stále rostoucí význam: analytické 

laboratorní metody dnes jsou tak přesné, ţe základním zdrojem chyb je právě nesprávné 

vzorkování. Při vzorkování je nutné vycházet jednak z očekávané přesnosti dosaţených 

výsledků a jednak z cíle pedologického šetření. Cílem vzorkování je získání 

reprezentativních, stejnorodých a nekontaminovaných vzorků všech jednotlivých horizontů 

(Rejšek, 1999). 

 

Pro vyšetření půdní zrnitosti byly odebrány půdní vzorky z pěti půdních sond. Z kaţdé 

půdní sondy byly odebrány tři půdní vzorky pro laboratorní analýzu. Vzorky půdy byly 

odebírány do silnostěnných papírových sáčků. Papírové sáčky byly následně podle místa 

odběru popsány.  

 

Veškeré odebrané vzorky půdy byly předběţně ošetřeny. Vzorky byly umístěny v suché 

a větrané místnosti, kde byly rozloţeny do tenké vrstvy a ponechány několik dní 

na proschnutí. Půdní vzorky byly zbaveny částic větších neţ 2 mm a tím byly získány vzorky 

potřebné pro laboratorní analýzu.  

 

Z provedených pedochemických analýz byly získány: 

 půdní reakce aktivní i výměnná (pH/H2O, pH/KCl) 
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 vlastnosti sorpčního komplexu 

 obsah humusu (uhlíku) 

 obsah celkového dusíku 

 

Tabulka č. 5 Přehled hloubek, ze kterých byly odebírány vzorky zeminy (cm) 

Kopané sondy vzorek půdy 1 vzorek půdy 2 vzorek půdy 3 

sonda č.1 0 - 10 10 - 30 40 – 65 

sonda č.2 0 - 10 30 - 50 50 – 100 

sonda č.3 0 - 10 25 - 50 60 – 75 

sonda č.4 0 - 65 65 – a více  

sonda č.5 0 - 35 35 – a více  

  

(Pipek, 2008). 

4.3 Metoda stanovení laboratorních analýz 

 

Laboratorní analýzy za účelem zjištění sloţení jednotlivých půdních vzorků byly 

vypracovány v akreditovaných chemických laboratořích firmy Morava se sídlem 

v Bruzovicích u Frýdku-Místku.  

 

Byly vyšetřeny tyto fyzikálně-chemické vlastnosti.  

 půdní reakce (aktivní – v KCl, potenciální – v H2O) 

 obsah bází (S), výměnná sorpční kapacita kationtů (T), nasycení sorpčního komplexu 

bázemi (V) 

 obsah humusu (uhlíku) 

 obsah celkového dusíku 

 

Stanovení aktivní (H2O) a výměnné (KCl) koncentrace v půdním roztoku se kvantifikuje 

stanovením půdní reakce (pH). pH je záporný dekadický logaritmus koncentrace aktivních 

iontů H
+
 (Šimek, 2003). Stanovení půdní reakce se provádí potenciometricky. Pro potřeby 

této studie je hodnocena aktivní a potenciální výměnná půdní reakce, kdy mezi vyluhovacím 
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roztokem a půdou dojde k ustanovení rovnováhy mezi ionty vodíku v roztoku a ionty vodíku 

vázanými v sorpčním komplexu půdy (Šimek, 2003).  

 

Stanovení charakteristik sorpčního komplexu v půdě bylo provedeno dle Kappena. Obsah 

výměnných bází (S) byl stanoven titračně po vytěsnění 0,1 M HCl v přebytku, maximální 

sorpční kapacita (T) byla stanovena ze sumy obsahu výměnných bází a hydrolitické acidity 

titračně stanovené po působení roztoku octanu sodného. Bazickou saturaci (V %) stanovíme 

z poměru obou veličin (S,T) (Zbíral, 1995).  

 

Oxidovatelný organický uhlík pro stanovení humusu v půdním vzorku se oxiduje 

kyselinou chromovou v prostředí nadbytku kyseliny sírové při zvýšené teplotě reakce. 

Nespotřebovaná kyselina chromová se stanoví titrací roztokem Mohrovy soli 

s biampermetrickou nebo vizuální indikací konce titrace (Zbíral, 1997). Hodnocení obsahu 

organické hmoty (humusu) – organická hmota se vyjadřuje ve formě celkového uhlíku (Cox) 

nebo přepočítaného humusu, jehoţ obsah se odhadne na základě vzorce:  

 

Hox = Cox * 1,724 (%) 

 

Stanovení celkového dusíku bylo provedeno Kjeldahlovou metodou, která je zaloţena 

na spalování a mineralizaci vzorku s přeměnou N na amoniakální formu a stanovení 

z mineralizátu směsí kyseliny sírové, peroxidu vodíku a oxidu rtuti. Z filtrátu stanovíme obsah 

N coulometricky.  

(Metodika byla převzata od firmy Morava s.r.o., Bruzovice). 

 

5 Charakteristika monitorovacích vrtů  

(Veškeré souřadnice monitorovacích vrtů jsou uvedeny v S-JTSK). 

 

Monitorovací vrty byly v dané oblasti zřízeny za účelem pozorování vzestupu hladiny 

podzemní vody při současném sledování poklesu terénu. Vrty byly odvrtány akciovou 

společností Důlní průzkum a bezpečnost Paskov a.s. (dále jen DPB Paskov a.s.) průběţně 

v letech 1995 aţ 2010.  Vrty byly odvrtány řezným průmětem 220 mm a vystrojeny PE 

paţnicí průměru 110 mm se štěrbinovou perforací. Vrty byly ukončeny v miocénním podloţí 



Bc. Rostislav Pipek: Hodnocení přírodních podmínek pro užití rekultivačních postupů v oblasti dobývacího 

prostoru Dolu ČSM 1. a 2. kra.  

 

2011            58 

tj. v hloubkách 8-9 m v oblasti Louckých rybníků, coţ jsou vrty (č. 110, 126, 508, 526) a 10 -

11 m v oblasti severní tj. 1. dobývací kry, coţ je uţ pouze jediný vrt (č. 511A). Perforovaná 

část byla obsypána tříděným kamenivem 4-8 mm svrchní část cca 1 m pod povrchem těsněna 

bentonitem a do hloubky 0,5 m cementací. Svrchní část vrtu je opatřena ocelovou chráničkou 

u vrtu č. 511A PVC chráničkou s uzamykatelným poklopem. 

 

Vrty byly geodeticky zaměřeny a v půlročním cyklu (jaro, podzim) jsou měřeny poklesy 

terénu a úrovně hladiny podzemní vody. Z dalších veličin byla sledována teplota vody a 

vodivost (ve vztahu k mineralizaci). Vstupní měření byla realizována firmou Zamarski 

Geomechanika a od roku 2003 firmou Green Gas DPB Paskov a.s. 

 

Pravidelná měření by měla podat obraz o trendu vývoje povrchu a v dostatečném 

předstihu umoţnit provedení skrývek či odtěţení vzrostlé zeleně či hydrotechnické úpravy 

odvodňovací báze jako jsou prohrábky toku a úpravy jejich spádových poměrů. Jedním 

ze závaţných problémů při realizaci rekultivací bylo vyřešení vlastnických vztahů (mimo 

občanů ČR i občané polské národnosti ţijící mimo území) k pozemkům, coţ vedlo k opoţdění 

skrývek či odtěţení a zátopám. 

 

Obrázek č. 10 Rozmístění monitorovacích vrtů v zájmovém území 
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5.1.1 Monitorovací vrty v oblasti přirozené sukcese 

Monitorovací vrt číslo 110 

 

Tento vrt se nachází v oblasti přirozené sukcese Louckých rybníků a představuje 

plochou nivu řeky Olše. Jeho monitorování probíhá od roku 1995 a nachází se 

na souřadnicích x = 1 107 177,93 a y = 449 879,54.  

 

Na počátku měření se nacházel v nadmořské výšce 252,082 m n. m. Nyní se díky 

poklesům, které jsou způsobeny dobýváním černého uhlí, nachází v nadmořské výšce 251,720 

m n. m. Pokles terénu byl u vrtu č. 110 zaznamenán na přelomu období podzim 1995 aţ jaro 

1996. Pokles souvisí se zahájením dobývání v 3. kře Dolu ČSM. Z tohoto vyplývá, ţe 

v období podzim 1995 aţ podzim 2010 poklesl terén o 0,350 m.  

 

Hladina podzemní vody se u vrtu č. 110 pohybovala v období podzim 1995 aţ podzim 

2010 v rozmezí 0,07 aţ 3,70 m pod úrovní terénu, a to v závislosti na dobývání, ročním 

období a také na úhrnu sráţek. V současné době se hladina podzemní vody nachází v hloubce 

0,86 m (měření podzim 2010). U vrtu číslo 110 byla zaznamenána největší amplituda 

v pohybu podzemní vody, která činila více neţ 3,5 m.  

 

Ze všech monitorovaných vrtů byl zaznamenaný pokles terénu u vrtu č. 110 nejniţší 

(0,350 m), a to z toho důvodu, ţe se vrt nachází na okraji dobývacího prostoru Dolu ČSM. 
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Tabulka č. 6 Pozorovací bod č. 110-V 

Pokles Hladina T pH O2 S

x y z vody

(m) (m) (m) (m) (m) °C mg/l µS

P - 95 1 107 177,93 449 879,54 252,082 -0,012 1,19 13,7/13,1

J - 96 251,988 0,082 0,16

P - 96 251,968 0,102 0,35 12,1/11,3

J - 97 251,955 0,115 0,47 6,9/4,9

P - 97 251,956 0,114 0,69 11,8/12,4

J - 98 251,966 0,104 0,74 6,33 3,70 455

P - 98 251,921 0,149 0,07 12,6/12,1 6,73 5,10 454

J - 99 251,912 0,158 0,37 7,2/5,9 5,92 3,50 419

P - 99 251,910 0,160 0,91 15,4/15,2 6,19 5,80 448

J - 00 251,897 0,173 0,07 9,1/8,3 6,75 4,70 274

P - 00 251,892 0,178 1,47 14,0 6,90 1,66 453

J - 01 251,881 0,189 0,60 8,4 6,77 4,80 326

P - 01 251,865 0,205 1,20 13,3 6,83 7,38 507

J - 02 251,855 0,215 1,80 9,6 6,46 461

P - 02 251,844 0,226 1,95 14,8 5,78 1,60 449

J - 03 251,839 0,231 1,22 4,9 7,20 7,20 258

P - 03 251,821 0,249 2,52 11,1 7,10 2,60 798

J - 04 251,838 0,232 0,63 7,00 5,80 301

P - 04 251,841 0,229 3,70 7,00 2,60 772

J - 05 251,830 0,240 0,94 12,4 7,20 3,80 361

P - 05 251,830 0,240 1,65 11,5 6,80 4,46 560

J - 06 251,810 0,260 0,73 13,7 7,30 4,20 361

P - 06 251,820 0,250 1,87 13,2 7,00 5,47 589

J - 07 251,820 0,250 1,55 12,8 7,80 6,22 543

P - 07 251,790 0,280 1,55 12,6 7,40 6,30 525

J - 08 251,780 0,290 1,87 13,0 5,80 6,10 520

P - 08 251,750 0,320 1,79 12,4 6,40 6,80 459

J - 09 251,730 0,340 1,12 9,6 6,70 5,90 425

P - 09 251,730 0,340 0,86 11,9 6,60 7,50 397

J - 10 251,710 0,360 0,14 10,2 7,10 8,20 377

P - 10 251,720 0,350 0,86 9,8 6,90 7,60 548

J - 11

P - 11

J - 12

Čas

souřadnice

Pozorovací bod č.: 110 - V:

 



Bc. Rostislav Pipek: Hodnocení přírodních podmínek pro užití rekultivačních postupů v oblasti dobývacího prostoru Dolu ČSM 1. a 2. kra.  

 

2011            61 

Obrázek č. 11 Pokles terénu a úroveň hladiny podzemní vody – pozorovací bod č. 110 – V 
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Monitorovací vrt číslo 126 

 

Tento vrt se nachází v oblasti přirozené sukcese Louckých rybníků a představuje 

plochou nivu řeky Olše. Jeho pozorování probíhá od roku 1995 a nachází se na souřadnicích 

x = 1 106 386,61 a y = 449 482,17. 

 

Tento vrt začal být monitorován aţ v době, kdy se jiţ projevil pokles terénu. První 

měření zaznamenalo pokles o 0,775 m. Na počátku měření se vrt nacházel v nadmořské výšce 

244,680 m n. m. V nynější době se díky poklesům, které jsou způsobeny dobýváním černého 

uhlí, nachází v nadmořské výšce 241,790 m n. m. Z toho vyplývá, ţe za období podzim 1995 

aţ podzim 2010 poklesl terén o 2,115 m. Celkový pokles terénu však u vrtu č. 126 činí 

2,890 m.  

  

Hladina podzemní vody se u vrtu č. 126 pohybovala v období podzim 1995 aţ podzim 

2010 v rozmezí 1,39 aţ 2,84 m pod úrovní terénu, a to v závislosti na dobývání, ročním 

období a také na velikosti úhrnu sráţek. V nynější době se hladina podzemní vody nachází 

v hloubce 2,15 m (měření podzim 2010).  

 

Ze všech monitorovaných vrtů byl zaznamenaný pokles terénu u vrtu č. 126 největší 

(2,890 m), a to z toho důvodu, ţe se vrt nachází v centru poklesové kotliny dobývacího 

prostoru Dolu ČSM. 
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Tabulka č. 7 Pozorovací bod č. 126-V 

Pokles Hladina T pH O2 S

x y z vody

(m) (m) (m) (m) (m) °C mg/l µS

P - 95 1 106 386,61 449 482,17 243,905 0,775 2,32 14,7/13,9

J - 96 243,880 0,800 1,51

P - 96 243,873 0,807 1,95 13,8/10,4

J - 97 243,624 1,056 1,69 10,6/5,8

P - 97 243,533 1,147 1,84 10,6/9,7

J - 98 243,495 1,185 1,96 10,1/8,2 6,89 4,20 690

P - 98 243,408 1,272 1,39 12,6/11,3 6,59 5,70 434

J - 99 243,389 1,291 1,92 6,9/6,9 6,80 4,60 386

P - 99 243,340 1,340 1,84 19,8/15,4 6,57 5,70 352

J - 00 243,111 1,569 1,64 8,9/7,3 6,30 3,40 444

P - 00 242,992 1,688 1,79 12,0 7,30 4,51 506

J - 01 242,893 1,787 2,18 7,8 6,75 0,90 540

P - 01 242,992 1,688 2,55 11,7 6,86 6,11 407

J - 02 242,893 1,787 2,52 9,4 6,37 615

P - 02 242,843 1,837 2,61 14,5 6,26 13,30 434

J - 03 242,732 1,948 2,47 7,1 6,37 1,30 378

P - 03 242,720 1,960 2,58 12,1 7,60 4,70 482

J - 04 242,097 2,583 2,00 7,00 2,40 642

P - 04 242,089 2,591 2,84 7,60 0,90 560

J - 05 242,370 2,310 2,30 7,8 7,80 2,21 541

P - 05 242,330 2,350 2,00 12,5 7,60 7,25 496

J - 06 242,330 2,350 1,96 11,9 7,30 2,66 447

P - 06 242,340 2,340 2,09 12,5 7,00 3,56 460

J - 07 242,300 2,380 1,99 12,4 7,80 3,71 473

P - 07 242,210 2,470 2,20 9,2 7,90 4,60 655

J - 08 242,200 2,480 2,00 15,7 7,60 7,10 515

P - 08 242,310 2,370 2,50 12,6 6,90 7,30 471

J - 09 241,770 2,910 2,34 12,9 7,20 7,50 411

P - 09 241,740 2,940 2,18 11,3 7,10 8,40 405

J - 10 241,950 2,730 1,69 10,8 6,90 8,20 527

P - 10 241,790 2,890 2,15 9,8 6,60 6,70 614

J - 11

P - 11

J - 12

Čas

souřadnice

Pozorovací bod č.: 126 - V:
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Obrázek č. 12 Pokles terénu a úroveň hladiny podzemní vody – pozorovací bod č. 126 – V 
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Monitorovací vrt číslo 508 

 

Tento vrt se nachází v oblasti přirozené sukcese Louckých rybníků a představuje 

plochou nivu řeky Olše. Vrt byl odvrtán na podzim roku 1995, avšak jeho monitorování 

probíhá aţ od jara 1996 a nachází se na souřadnicích x = 1 105 885,95 a y = 449 780,10.  

 

Na počátku měření se vrt nacházel v nadmořské výšce 241,742 m n. m. Nyní se díky 

poklesům, které jsou způsobeny dobýváním černého uhlí, nachází v nadmořské výšce 240,970 

m n. m. Z toho vyplývá, ţe za období jaro 1995 aţ podzim 2010 poklesl terén o 0,772 m.  

 

Hladina podzemní vody se u vrtu č. 508 pohybovala v období jaro 1996 aţ podzim 2010 

v rozmezí 0,09 aţ 1,50 m pod úrovní terénu, a to v závislosti na dobývání, na roční době a 

také v důsledku velikosti úhrnu sráţek. V současné době se hladina podzemní vody nachází 

v hloubce 0,92 m (měření podzim 2010).  
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Tabulka č. 8 Pozorovací bod č. 508-V 

Pokles Hladina T pH O2 S

x y z vody

(m) (m) (m) (m) (m) °C mg/l µS

P - 95 1 105 885,95 449 780,10 0,73 14,7/14,0

J - 96 241,742 0,000 0,37

P - 96 241,735 0,007

J - 97 241,711 0,031

P - 97 241,688 0,054 0,65 11,8/10,4

J - 98 241,721 0,021 0,74 12,6/8,2 7,28 4,00 816

P - 98 241,671 0,071 0,09 13,8/12,3

J - 99 241,622 0,120 0,50 10,8/7,3

P - 99 241,603 0,139 0,65 17,8/15,4 6,71 4,50 724

J - 00 241,578 0,164 0,25

P - 00 241,500 0,242 0,83 13,0 7,00 3,72 652

J - 01 241,458 0,284 0,63 9,4 6,38 1,60 692

P - 01 241,433 0,309 1,05 14,2 7,81 6,60 560

J - 02 241,408 0,334 0,75 11,1 6,34 3,40 462

P - 02 241,350 0,392 1,05 14,8 7,22 7,50 491

J - 03 241,314 0,428 0,80 5,9 6,51 2,60 561

P - 03 241,297 0,445 1,29 11,7 7,30 1,90 868

J - 04 241,283 0,459 0,78 7,20 3,70 623

P - 04 241,261 0,481 1,50 7,70 5,30 480

J - 05 241,180 0,562 0,52 15,4 7,40 3,35 235

P - 05 241,140 0,602 0,85 12,2 7,80 11,11 251

J - 06 241,140 0,602 0,64 14,1 7,10 3,80 517

P - 06 241,140 0,602 1,05 12,6 7,00 4,12 413

J - 07 241,130 0,612 0,75 12,4 7,80 4,74 671

P - 07 241,110 0,632

J - 08 241,100 0,642 0,82

P - 08 241,040 0,702 0,83

J - 09 241,010 0,732

P - 09 240,980 0,762 0,66 10,6 6,80 8,60 731

J - 10 240,970 0,772 0,26 10,8 7,60 7,60 359

P - 10 240,970 0,772 0,92 10,2 7,70 7,70 659

J - 11

P - 11

J - 12

Čas

souřadnice

Pozorovací bod č.: 508 - V:
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Obrázek č. 13 Pokles terénu a úroveň hladiny podzemní vody – pozorovací bod č. 508 – V 
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Řady1 Řady2
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Monitorovací vrt číslo 526 

 

Tento vrt se nachází na hranici přirozené sukcese s hranicí klasické rekultivace.  

 

Pozorování vrtu č. 526 probíhá od podzimu roku 2007 a nachází se na souřadnicích 

x = 1 105 395,00 a y = 450 095,000. Na počátku měření se vrt nacházel v nadmořské výšce 

233,830 m n. m. Nyní se díky poklesům, které jsou způsobeny dobýváním černého uhlí, 

nachází v nadmořské výšce 233,330 m n. m. Z toho vyplývá, ţe za období podzim 2007 aţ 

podzim 2010 poklesl terén o 0,5 m.  

 

Hladina podzemní vody se u vrtu č. 526 pohybovala v období podzim 2007 aţ podzim 

2010 v rozmezí 0,05 aţ 0,57 m pod úrovní terénu, a to v závislosti na dobývání, ročním 

období a v důsledku velikosti úhrnu sráţek. V současné době se hladina podzemní vody 

nachází v hloubce 0,57 m (měření podzim 2010).  
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Tabulka č. 9 Pozorovací bod č. 526-V 

Pokles Hladina T pH O2 S

x y z vody

(m) (m) (m) (m) (m) °C mg/l µS

P - 95

J - 96

P - 96

J - 97

P - 97

J - 98

P - 98

J - 99

P - 99

J - 00

P - 00

J - 01

P - 01

J - 02

P - 02

J - 03

P - 03

J - 04

P - 04

J - 05

P - 05

J - 06

P - 06

J - 07 0,36 po odvrtání

P - 07 1 105 395,00 450 095,00 233,830 0,000 0,24 10,39 7,90 6,38 896

J - 08 233,770 0,060 0,36 13,6 6,50 4,83 723

P - 08 233,570 0,260 0,24 11,2 6,70 5,40 610

J - 09 233,550 0,280 0,21 17,3 7,20 6,10 378

P - 09 233,170 0,660 0,05 8,8 6,90 6,20 617

J - 10 vrt zatopen 0,05 10,6 7,40 8,20 512

P - 10 233,330 0,500 0,57 10,2 6,60 7,40 517

J - 11

P - 11

J - 12

Čas

souřadnice

Pozorovací bod č.:526 - V:
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Obrázek č. 14 Pokles terénu a úroveň hladiny podzemní vody – pozorovací bod č. 526 – V 
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Poklesy terénu a úroveň hladiny podzemní vody - pozorovací bod č. 526 - V

Řady1 Řady2
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5.1.2 Monitorovací vrt v oblasti klasické rekultivace 

 

Monitorovací vrt číslo 511A 

 

Tento vrt se nachází v těsné blízkosti klasické rekultivace. Jedná se o jeden 

z posledních vrtů, protoţe monitorovací vrty, které byly přímo v centru klasické rekultivace, 

byly zlikvidovány v důsledku vzestupu hladiny podzemní vody a následnými skrývkami 

kulturních zemin.  

 

Pozorování vrtu č. 511A probíhá od podzimu roku 2000 a nachází se na souřadnicích 

x = 1 103 657,58 a y = 450 382,05. Na počátku měření se vrt nacházel v nadmořské výšce 

234,538 m n. m. Nyní se díky poklesům, které jsou způsobeny dobýváním černého uhlí, 

nachází v nadmořské výšce 233,980 m n. m. Z toho vyplývá, ţe za období podzim 2000 aţ 

podzim 2010 poklesl terén o 0,558 m.  

 

Hladina podzemní vody se u vrtu č. 511A pohybovala v období podzim 2000 aţ podzim 

2010 v rozmezí 2,55 aţ 3,58 m pod úrovní terénu, a to v závislosti na dobývání, ročním 

období a v důsledku velikosti úhrnu sráţek. V současné době se hladina podzemní vody 

nachází v hloubce 3,11 m (měření podzim 2010).  
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Tabulka č. 10 Pozorovací bod č. 511A-V 

Pokles Hladina T pH O2 S

x y z vody

(m) (m) (m) (m) (m) °C mg/l µS

P - 95

J - 96

P - 96

J - 97

P - 97

J - 98

P - 98

J - 99

P - 99

J - 00

P - 00 1 103 657,58 450 382,05 234,538 0,000 neměřeno

J - 01 234,524 0,014 2,93 7,5 6,76 5,83 533

P - 01 234,508 0,030 3,22 13,8 6,50 495

J - 02 234,493 0,045 3,38 10,1 6,55 564

P - 02 234,471 0,067 3,39 15,8

J - 03 234,461 0,077 2,55 7,1 6,18 8,90 655

P - 03 234,464 0,074 3,47 12,8 7,20 2,50 659

J - 04 234,456 0,082 3,00 7,00 4,00 676

P - 04 234,455 0,083 3,58 7,30 1,80 680

J - 05 234,480 0,058 2,88 11,7 7,30 1,27 893

P - 05 234,470 0,068 2,87 14,2 7,40 1,92 674

J - 06 234,220 0,318 2,94 12,3 7,00 1,67 648

P - 06 234,210 0,328 3,10 13,2 6,90 3,36 1513

J - 07 234,190 0,348 3,10 13,1 7,80 6,34 996

P - 07 234,150 0,388 3,06 12,9 7,30 5,60 1203

J - 08 234,120 0,418 3,08 15,3 6,70 4,30 777

P - 08 234,040 0,498 2,99 13,5 6,90 6,70 949

J - 09 234,100 0,438 3,06 12,8 7,20 6,40 1144

P - 09 234,010 0,528 2,85 13,0 6,90 7,10 1302

J - 10 233,970 0,568 2,85 10,4 6,90 6,40 1195

P - 10 233,980 0,558 3,11 9,7 6,40 8,30 420

J - 11

P - 11

J - 12

Čas

souřadnice

Pozorovací bod č.:511 A - V:
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Obrázek č. 15 Pokles terénu a úroveň hladiny podzemní vody – pozorovací bod č. 511 A – V 
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6 Výsledky a diskuze 

6.1 Půdně taxonomické jednotky šetřeného území a jejich vývoj 

 

Vybraná stanoviště přirozených i rekultivovaných enkláv jsou v oblasti 3. lesního 

vegetačního stupně, kde působí zejména vliv ţivnějšího podloţí, který je daný převáţně 

eolickým překryvem, případně eolickou příměsí. Zasahují geomorfologicky do charakteru 

pahorkatin aţ niţších poloh vrchovin.  

 

Ve sníţeninách, případně v rovinatém území definovaném právě Louckými rybníky 

přechází tato stanoviště do podsvahových deluvií s nitrofilním obohacením edafické kategorie 

D a ty navazují na hydricky ovlivněné řady, které jsou charakteristické edafickými 

kategoriemi vlhkými, bohatými a oglejenými.    

 

Definované půdně taxonomické jednotky přirozeného hospodářského lesa souvisí 

jednak s geomorfologií terénu a jednak s charakterem půdotvorného substrátu. 

Na vyvýšených částech plošně hřebenového charakteru se projevuje vedle fluvio-glaciálních 

psefitických sedimentací i významný vliv eolických příměsí. Tato stanoviště v rovinatém 

území jsou obohacena o hlinitý materiál, který však neumocňuje tato stanoviště do výrazně 

bohatých půd. Jsou zde procesy, které se významně prolínají. Je to proces vnitropůdního 

zvětrávání vedoucí ke vzniku kambizemí a proces posunu jílových částic, tedy proces 

illimerizace vedoucí k vývoji subtypu s tímto půdotvorným procesem souvisejících, a to 

znamená k vývoji kambizemí luvických.  

 

Vyvíjí se zde a je zde zastoupena kambizem luvická při vyšším podílu skeletu pak 

kambizem modální. Se svahovým posunem a s působením tohoto svahového reliéfu, i kdyţ 

nepříliš velkého sklonu, dochází ke  splachu půdních částic, které v důsledku podpovrchové 

laterální vody i povrchového splachu sedimentují na méně geomorfologicky nepříznivých 

úsecích svahů a tam významně ovlivňují charakter půdotvorných substrátů.   
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Antropogenní enklávy s charakterem odvalů s dílčí příměsí kaustobiolitů byly 

revitalizovány naváţkou převáţně eolických materiálů s překryvem kulturních zemin 

převáţně ze skrývek z lokalit ohroţených zátopou, v místech současné i historické těţby. Pro 

daná území byly vyuţity přeplavené sprašové materiály, které jsou nejoptimálnější formou 

rekultivace pro místní poškozené plochy. Celé území pak bylo poznamenáno dílčími poklesy, 

charakteru poklesových kotlin lagunovitého charakteru. Nebyla ušetřena ani geneticky 

přirozená stanoviště, která jsou postiţena poklesy terénu poddolováním. I tímto je dána 

pestrost šetřeného území. Mimo jiné je tato oblast ovlivněna i poněkud odlišnými hydrickými 

poměry, kde pozůstatkem starého koryta řeky Olše, jejíţ tok byl překládán v poměrně širokém 

rozsahu (včetně území Polské republiky), byly Loucké rybníky. Rekultivace, které mají určitý 

vliv i na genezi půdotvorných substrátů z hlediska obsahu vody a výše uvedených hydrických 

poměrů, zasáhly do modelace terénu v celém území. Jsou zde stanoviště, která můţeme 

klasifikovat z hlediska půdní vody jako významná a objevuje se zde proces oglejení, coţ 

zvláště ve sníţeninách má vliv na genetický vývoj půdně taxonomických jednotek. V oblasti 

bezodtokých propadlin je moţno identifikovat pseudogleje geneticky vázané na tzv. zavěšené 

zvodně v poměrně mocných a dobře propustných hlušinových návozech. 

 

Pro rekultivace odkrytých území, případně rekultivace odvalů, které jsou tvořeny vedle 

pískovců, prachovců a jílovců i hlušinou kaustobiolitového charakteru a vykazují výrazné aţ 

extrémní drenáţní vlastnosti, byl pouţit těţší materiál charakteru jílů případně jílů s příměsí 

hlín. Jsou to materiály, které se nachází v místě těţby, čili jsou to materiály vcelku dostupné. 
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Obrázek č. 16 Graf znázorňující vlastnosti humusu 

Pro rekultivační účely, kde dochází k výraznému odtoku půdně profilové vody ve výrazně 

skeletnatých substrátech, jsou tyto materiály velice příznivé a jsou při daných vlastnostech 

výrazně zadrţovány gravitační vodou, která je v těchto oblastech z hlediska sráţek na nízké aţ 

stření úrovni. Při hloubkách kolem 65 cm na plošinách a 35 cm na svazích mohou vytvářet 

celkem příznivé prostředí a původně nepříznivé fyzikální poměry mohou být pouţitím těchto 

substrátů optimálně revitalizovány. Vykazují poněkud menší obsah uhlíkatých látek 

v horizontu, který je důleţitou sloţkou rizosféry a tím se sniţuje i obsah celkového dusíku. 

Z hlediska zastoupení základních dvouvalentních bází jsou na úrovni, která můţe působit 

spíše dobrou výţivu dřevin aplikovaných na dané stanoviště a mohou se tyto makroelementy 

hořčíku a vápníku také eventuálně podílet na antagonistických procesech ve vztahu k výţivě 

draslíkem. Hodnoty pH jsou velice vysoké a pro vyuţití druhového sloţení dřevin budou 

vyţadovat spíše dřeviny, které jsou pro tyto ekologické poměry tolerantní. 
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Obrázek č. 17 Graf znázorňující půdní reakce na jednotlivých stanovištích  

 

Z hlediska ekologických nároků lze vylišit ekotyp dubu letního (Quercus robur), který je 

sice citlivý k pozdním mrazům, ale vyţaduje trofnostně bohatá stanoviště a je z části 

tolerantní k dočasným přísuškům. V tomto případě můţe být vyuţit i dub pýřitý (Quercus 

pubescens). Z hlediska vyuţití buku (Fagus) na těchto stanovištích jsou tyto enklávy a tyto 

plochy pro danou dřevinu méně příznivé a zvláště z hlediska středně a hlubokokořenící 

dřeviny jsou riziková. Z hlediska půdně taxonomických jednotek zařazujeme tato stanoviště 

do půd vytvořených člověkem z nakupených substrátů z těţby, případně i z jiných činností. 

Tato stanoviště jsou dána jednak vlastnostmi původního materiálu, který je při vyuţití hlušiny 

se zbytky kaustobiolitu značně rizikový, ale je usměrněn právě aplikací z jílovito-hlinitých 

deponií ve výše uvedených vrstvách cca 40 – 70 cm. Dochází tak k vytváření antropicky 

přeměněného a nepůvodního substrátu s překryvem revitalizační vrstvy rekultivačního 

charakteru. Vymezujeme zde základní půdní jednotku antropozem, která v našem případě 

neoplývá přílišným obsahem humusových látek, a proto jí přiřazujeme do půdních subtypů 

antropozemě překryté. Tato půdní jednotka je charakteristická překryvem materiálů lepších 

zrnitostních a tím i fyzikálních vlastností neţ má většinový substrát tvořený v našem případě 

odvaly a zbytky hlušiny. Je současně bez výraznějšího prohumóznění, coţ je určitý rizikový 

faktor z hlediska dusíkaté výţivy, kterou lze však při výrazném trofnostním potenciálu 



Bc. Rostislav Pipek: Hodnocení přírodních podmínek pro užití rekultivačních postupů v oblasti dobývacího 

prostoru Dolu ČSM 1. a 2. kra.  

 

2011            78 

eliminovat případnou aplikací štěpkovaných materiálů na povrch s kombinací kompostované 

kůry do jamky při sadbě. Tento subtyp antropozemě překryté můţe v našem případě při 

pouţitých revitalizačních materiálech z jílovito-hlinitých deponií přecházet do antropozemě 

s těţšími zrnitostními materiály, to znamená do antropozemě pelické. Rekultivační hlušina je 

ovlivněna zejména příměsí kaustobiolitu, který indikuje aţ dvojnásobný obsah uhlíku oproti 

organominerálním horizontům. Je to uhlík fixovaný, který nelze pro vývoj a potenciální 

charakter půdního profilu vyuţít a je také charakteristický velice nízkým uhlíkem 

z humifikačního procesu. Při vysokém zastoupení celkového uhlíku jsou frakce humusových 

látek extrémně nízké. Huminové kyseliny jsou zastoupeny cca 0,1%, fulvokyseliny o něco 

niţší hodnotou. Ostatní parametry jsou na úrovni bohatých půd, zejména na základě 

makrobioelementů a z hlediska půdní reakce se pohybují na úrovni neutrálních aţ slabě 

alkalických substrátů.  
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Obrázek č. 18 Graf znázorňující charakteristiku sorpčního komplexu 

 

Zastoupení v sorpčním komplexu je velice neefektivní, zvláště poměr hořčíku a draslíku je 

výrazně rizikový. Také maximální sorpční kapacita je na niţší úrovni. Obsah některých 

základních prvků řešících otázku ţivotního prostředí – obsah toxických těţkých kovů není 
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v tomto případě rizikový. Rozdíly z hlediska půdně taxonomických jednotek jsou při srovnání 

intaktních profilů 3. lesního vegetačního stupně v dané oblasti s rekultivovanými plochami 

odvalů velice významné. Charakteru antropogenních překryvů se blíţí pouze stanoviště a 

profily v podsvahových deluviích, která jsou tvořena druhově skeletnatými půdami, to 

znamená, ţe jsou tvořena půdotvornými substráty s převáţně štěrko-písčitým charakterem. 

Také trofnostní podmínky jsou kompatibilní s materiály rekultivovaných aplikovaných 

deponií (Pipek, 2008).  

 

6.2 Prognóza dalšího vývoje území v šetřené lokalitě 

Pro další utváření průmyslové krajiny je důleţitá prognóza dalšího vývoje v níţ 

rozhodující úlohu hrají pokles terénu. V této fázi jsou poklesy zaloţeny na výpočtových 

metodách (Budryk – Knothe), které při srovnání se skutečně naměřenými hodnotami vykazují 

vysoký stupeň korelace.  

6.2.1 Prognóza vývoje v oblasti 1. a 2. kry do roku 2020 

 

Dle prognózy by měla hodnota poklesu terénu v oblasti 1. a  2. kry činit aţ 13 metrů. 

Prognóza je počítána pro časové období od roku 2010 aţ po rok 2020. Prognózu vývoje 

utváření krajiny ovlivňuje celá řada faktorů. V prvé řadě to jsou poklesy jako výsledek 

vydobytí slojí v rámci hlubinné exploatace loţiska. Do procesu vstupuje strategie dobývání 

jeho časový postup, uţitá technologie, geologické podmínky loţiska včetně báňsko-technické 

situace a v  neposlední řadě i ekonomické podmínky dané poptávkou po dané surovině. 

 

Jak vyplývá z dosud provedených a probíhajících rekultivačních prací (likvidace 

kalových nádrţí, rekultivace 8. a 9. etapy), provedeny byly rozsáhlé terénní úpravy spočívající 

v mohutných návozech hlušin s překryvem kulturních zemin. V rámci bakalářské práce jsem 

v této oblasti provedl zhodnocení pedologických poměrů uţitých rekultivačních zemin a 

hlušin. Hodnocení vycházelo z provedených analýz laboratoře Morava s.r.o., Bruzovice, kde 

je z přiloţených grafických výstupů zřejmý výrazný dusíkový deficit a specifický vliv 

podloţních hlušinových návozů na další rozvoj vegetačního krytu. 
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Pro další utváření oblasti bude nutné: 

 Na základě prognózy poklesů dokončit dle projektu technickou rekultivaci 

dotvarování reliéfu po proběhlých a prognózovaných poklesech s následnou 

biologickou rekultivací. 

 Zvolit rekultivační výsadbu, která by měla respektovat půdní poměry (viz analýzy 

zemin a hlušin). 

 V oblastech probíhající biologické rekultivace klást důraz na údrţbu stávajících 

porostů a jejich případnou obnovu. 

 Pokračovat v monitoringu poklesů a na základě prognózy provádět hydrotechnické 

úpravy spádových poměrů toku Mlýnky. 

Spádové poměry odvodňovací báze, kterou tvoří tok Mlýnky, jsou rozhodující pro 

odtokové poměry oblasti i vzestupu či poklesu úrovně podzemních vod celé oblasti. Přiloţené 

grafické výstupy pouţité z dlouhodobého pozorování (Geomechanika Zamarski a Green Gas 

DPB Paskov – viz grafy kapitola 5), jsou srovnáním skutečně proběhlých poklesů a úrovně 

hladiny podzemních vod na objektech (vystrojených pozorovacích vrtech). Schopnost odvést 

sráţkové a podzemní vody z daného území zamezuje plošným i lokálním zátopám a 

napomáhá plánování plošného řízení vodních ploch zapadající do krajinného rázu. 
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Izolinie poklesů jsou uvedeny v cm. 

 

Obrázek č. 19 Prognóza vývoje v oblasti 1. a 2. kry do roku 2020 
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6.2.2 Prognóza vývoje v oblasti přirozené sukcese 3. kra do roku 2020 

  

Dle prognózy by měla hodnota poklesu terénu v oblasti 3. kry činit aţ 8 metrů. Prognóza 

je počítána pro časové období od roku 2010 aţ po rok 2020. V této oblasti budou poklesy 

mírnějšího rázu oproti oblastem 1. a 2. kry. Toto ve svém důsledku povede k rozšíření 

vodních ploch Velký a Malý Myškovec. Prognóza vývoje krajiny a vliv na utváření bio a 

zootopu napovídá, ţe bude pokračovat sukcesní proces k návratu společenstev přírodní 

rezervace „Loucké rybníky“. 

 

Pro další utváření oblasti bude nutné: 

 Navázat na dlouhodobá pozorování procesu přirozené sukcese (Stalmachová B., 

Stalmach J., Koutecká V. aj.) s moţností aplikace na další oblasti hlubinného 

dobývání v OKR. 

 Provést obnovu monitorovacího systému pozorovacích objektů (vrtů a měřičských 

bodů) pro pouţití v prognózování vývoje celé oblasti. 

 Rozšířit měřičské trasy stávajících měřených objektů. 

 

Jako taková neexistuje univerzální metoda zahlazování důlních škod a metod rekultivace 

po provedené exploataci hlubinných loţisek. Není stanovena limitní hodnota poklesu, která by 

iniciovala aplikaci jednotlivých metod zahlazení důlních škod a je nutno ke kaţdé oblasti 

přistupovat individuálně. Právě vyhodnocení monitoringu a prognózy poklesů jsou jediným 

vodítkem pro rozhodovací procesy v rámci povolování a dobývání loţiska. 
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Izolinie poklesů jsou uvedeny v cm. 

 

Obrázek č. 20 Prognóza vývoje v oblasti přirozené sukcese 3. kra do roku 2020 
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7  Závěr: 

 

Cílem předloţené práce je posouzení vlivu hlubinné těţby a s ní souvisejících projevů 

na utváření průmyslové krajiny. Jako modelovou oblast jsem zvolil oblast 1., 2. a 3. kry 

dobývacího prostoru Dolu ČSM. Pro hodnocení je cenné porovnání rozdílných způsobů 

rekultivace v rámci jednoho dobývacího prostoru, který umoţňuje vzájemné porovnání. 

  

Celkově lze konstatovat, ţe pro utváření krajiny jsou stěţejní poklesy a deformace terénu 

v důsledku hlubinné těţby, a proto se v úvodu své práce v kapitole 2 obšírněji zabývám 

způsoby měření a vyhodnocování poklesů, dále metodikou a prognózami poklesů zaloţených 

na výpočtových metodách včetně srovnání výpočtových a skutečně proběhlých poklesů.  

Právě toto srovnání napomáhá vymezení dotčených oblastí dobývání s moţností prognózy 

vlivu na povrch, pozemky a nemovitosti v rámci odborného báňsko-technického posuzování 

nutného k povolení těţby v dané oblasti. 

  

V další části své práce se zabývám rekultivačními metodami a jejich aplikací na 

jednotlivé části dobývacího prostoru Dolu ČSM, a to oblast 3. kry „Přirozená sukcese krajiny“ 

s výskytem vodních ploch Velký Myškovec a Malý Myškovec blíţící se původnímu 

krajinnému rázu Louckých rybníků a oblastí  ukončené a probíhající technické a biologické 

rekultivace v související oblasti poklesových kotlin v 1. a 2. kře. Pro hodnocení jsem pouţil 

podkladů, výsledků měření a analýz provedených v rámci bakalářské práce v této lokalitě 

na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně 2008. 

Jedná se především o hodnocení pedologických poměrů zaloţených na analýzách z kopaných 

sond provedených laboratoří Morava s.r.o., Bruzovice, které hodnotí vývoj půd v jednotlivých 

rekultivovaných částech DP. Dále hodnotím monitoring poklesů ve vztahu ke změnám úrovně 

hladiny podzemních vod. Monitoring probíhá od roku 1992 (Geomechanika Zamarski a dále 

pak Green Gas DPB Paskov). 

  

V oblasti 1. a 2. kry, kde hodnoty poklesů dosahují hodnot, aţ několika metrů proběhla a 

v současné době probíhá technická rekultivace zaloţená na vyrovnání terénu hlušinovým 

kamenivem a následná biologická rekultivace s cílovým stavem les. 
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Z aplikovatelných metod rekultivace se nabízí klasická technická rekultivace 

spočívající ve vyrovnání terénu po proběhlých poklesech s následnou biologickou 

rekultivací, dále pak proces řízeného zatopení daného území s vytvořením centrální či 

lokálních vodních ploch. Experimentálním řešením, jehoţ součástí je oblast 3. kry Dolu 

ČSM je proces přirozené sukcese a po vyhodnocení výsledků je moţné určit vzájemnou 

koexistenci průmyslové činnosti (dobývání hlubinných loţisek) a ochrany přírody a 

krajiny v dané lokalitě. 

 

Komplexní zpracování dat (měření poklesů a jejich prognóza zaloţená na výpočtových 

metodách) umoţní vyhodnocování vlivu těţby na dané území s moţnosti předvídání vlivu 

a aplikaci kompenzačních opatření pro obnovu a zachování přírodních podmínek a 

krajiny. 

 

Koordinace vyhodnocení báňsko-technické situace způsobu a strategie dobývání 

z hlediska ochrany přírody a krajiny je moţná, čehoţ je příkladem proces sledování 

měření a vyhodnocení sloţek ovlivňujících utváření krajiny v DP Dolu ČSM. 
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