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Anotace 

V předloţené práci je zpracována obnova nevyuţívaného území areálu Dolu Jan 

Šverma. V první části práce je zpracováno kompletní seznámení s lokalitou. Následuje 

podrobná analýza rizik a stávající dopady na ţivotní prostředí, kde jsou rozepsány 

kontaminace podzemní vody, zemin a půdního vzduchu. V další části práce je vyhotoveno 

moţné řešení vyuţití území dle územního plánu. V předloţené práci jsou uvedeny moţné 

vlivy hornické činnosti na ţivotní prostředí, dále je popsán význam rekultivace, a co je cílem 

všech rekultivačních prací. Jakými způsoby lze následky vyvolané hornickou činností 

zahlazovat a jak tyto negativní účinky na přírodu se dají vyřešit a poškozené území obnovit. 

V závěru práce je navrhnuta rekultivace území a moţné vyuţití areálu Dolu Jan Šverma 

v následujících letech s přiloţenou fotodokumentací. 

Klíčová slova: rekultivace, ţivotní prostředí, analýza rizik, územní plán 

Summary 

This thesis is processed renovation of unused landscape Dul Jan Sverma. In first part 

is described familiarization with area. Then detail analysis of hazards and impact to 

environmental follow with description of groundwater, soils and soil air contaminations. In 

next part is suggested possible solution of area usage by development plan. In thesis is also 

described possible influence of mining to environment, meaning of landscape recultivation 

and what is goal of all recultivation works. How is possible eliminate mining’s consequences 

and negative effects on the nature. In resume of thesis is designed landscape recultivation and 

possible usage of Dul Jan Sverma in next years. 

Keywords: recultivation, environment, analysis risks, regional planning 
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Seznam pouţitých zkratek 

DJŠ  Důl Jan Šverma 

OKR  Ostravsko – karvinský revír 

NEL  nepolární extrahovatelné látky 

PAU  polycyklické aromatické uhlovodíky 

p.t.   pod úrovní terénu 

ÚP   územní plán 

MP  metodický pokyn 

MŢP ČR   Ministerstvo ţivotního prostředí České Republiky 

ŢP    ţivotní prostředí 

Diamo  státní podnik Diamo 

MCHZ  BorsodChem MCHZ s. r. o. (chemický závod) 
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1. Úvod 

Na světě ubývá člověkem nedotčených míst. Intenzita vlivů lidské populace na přírodu 

se zvyšuje. Člověk zvětšuje rozlohu úrodných, ekologicky hodnotných, kultivovaných a 

rekultivovaných oblastí, které jsou výslednicí efektivní spolupráce lidí s přírodou. Souběţně 

se však zvětšuje území postiţené znehodnocujícími vlivy některých sfér lidských aktivit na 

ekosféru, tyto tendence mají stále výrazněji globální charakter. 

Devastace okolí a nevyuţití je však průvodním znakem aktivit člověka současného 

období. Na nejrozsáhlejší devastaci krajinného prostředí se člověk podílí právě v oblastech 

vysoce produktivních na nerostné suroviny. (Štýs et al. 1981) 

Cílem mé diplomové práce je seznámení s nevyuţívaným územím Dolu Jan Šverma, 

kde proběhla rekultivace více neţ před 20 lety a toto území je nyní nevyuţívané a ve špatném 

stavu. Dále se budu zabývat stávajícími dopady na ţivotní prostředí s celkovou analýzou rizik 

a budoucím vyuţitím v souladu s územním plánem. Cílem mé diplomové práce je navrhnout 

obnovu území lesnickou rekultivaci a zhodnotit jeho potenciál pro vyuţití v budoucnu.  
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2. Seznámení s lokalitou 

2.1. Základní charakteristika Dolu Jan Šverma 

Areál bývalého povrchového závodu Dolu Jan Šverma (dále jen DJŠ) se nachází na 

severozápadním okraji města Ostravy, v městském obvodu Mariánské Hory. 

Dolu Jan Šverma (jako podniku) byly přiděleny zakladatelem (bývalým federálním 

ministerstvem paliv a energetiky) po dohodě se Státní báňskou správou a s přihlédnutím k 

Hornímu zákonu: 

 dobývací prostor Mariánské Hory č. j. 12/1833/Sta/Pr/74 z 26. 3. 1975 

 dobývací prostor Svinov č. j. 14.2/27/63 z 16. 3. 1963 o celkové výměře 2 186 hektarů 18 

arů 84,75 m2 pro těţbu černého uhlí hlubinným způsobem. 

K provozním a jiným účelům pouţíval DJŠ před ukončením provozu 851 parcel na 

dvanácti katastrálních územích o celkové rozloze 106 hektarů 63 arů, nyní je rozloha areálu 

cca 16,5 hektarů. V průběhu hornické činnosti na DJŠ byla ke zpřístupnění a odvětrávání 

loţiska pouţívána následující vertikální díla: 

Jáma č. 1 

Jáma č. 2 (v blízkosti jámy č. 1 a 3 - 4) 

Výdušná jáma č. 2 (v severní části DP Mar. Hory) 

Těţní jáma č. 3 - 4 

Výdušná jáma č. 3 

Výdušný větrní vrt v Hošťálkovicích 

Těţní jáma Svinov (č. 2) 

Výdušná jáma Oderský (č. 6) 

Z uvedených vertikálních děl byly před ukončením provozu DJŠ v činnosti pouze 

jámy s pořadovými čísly 1, 4, 5, 7 a 8. 

http://www.zdarbuh.cz/reviry/okd/historie-dolu-jan-sverma-v-ostrave-i-cast/
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Dále se v dobývacím prostoru Mariánské Hory nacházely těţní a výdušné jámy 

Bedřich a v dobývacím prostoru Svinov, šachtice bratří Oderských 

Před ukončením provozu DJŠ byl podnik rozdělen na 2 závody. Závod 1 – Mariánské Hory a 

závod 2 – Svinov. Nynější lokalita je oţivena výrobní činností lehkého průmyslu. 

(www.zdarbuh.cz) 

2.2. Historie Dolu Jan Šverma 

Pokud se zachovaly nejstarší písemnosti o provozování hornické činnosti na území 

nynějšího dobývacího prostoru Dolu Jan Šverma, byli vlastníky tohoto důlního pole uţ v roce 

1854 arcibiskup olomoucký Friedrich Egon von Fűrstenberg  a ostravský měšťan František 

Oderský.  

Dobývací prostor Mariánské Hory (obr. č 1), a jeho okolí bylo předmětem zájmů 

hornického podnikání jiţ ve druhé polovině minulého století. Především na katastrech obcí 

Mariánské Hory, Hošťálkovice, Nová Ves a Svinov bylo provedeno několik geologických 

vrtů z povrchu, řadově do hloubek několik desítek i stovek metrů. Uvedené vrty zastihly 

uhlonosný karbon, coţ podnítilo zájem o hornické podnikání v této oblasti.  

Ostravský revír se stal přitaţlivým hlavně pro cizí šlechtu, která se stávala postupně 

vlastníkem celého důlního pole a rovněţ ostravského průmyslu. 

V roce 1890 ing. Vladimír Vondráček zaloţil Důl Ignát. Kvůli dobrému geologickému 

průzkumu navazovaly v roce 1902 další vyhloubení jamy Ignát 2 zhruba 1000 m severně a 

v roce 1906 asi 1000m  jiţně další výdušná jáma (Ignát 3). 

Na počátku 20. století, kdy pokračoval rozvoj uhelného hornictví (Důl Ignát v té době 

překročil roční těţbu 300 000 tun), rozhodla se společnost Marie – Anna pro rozšíření svého 

dolového pole a zvýšení těţby zaloţením nového Dolu Odra v katastru obce Přívoz, na 

pravém břehu řeky Odry, přibliţně ve vzdálenosti 1 700 m od Petřkovického mostu směrem 

proti proudu, jehoţ přirozená západní hranice (Ignátův skok) navazovala na tehdejší dolové 

pole Dolu Ignát. 

http://www.zdarbuh.cz/
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Na Dole Odra se započalo s těţbou 2. ledna 1910. V letech 1911 – 1913 se důl pomalu 

rozvíjel, po vypuknutí 1. světové války byl provoz aţ na udrţovací práce zastaven. S těţbou 

se znovu započalo v roce 1916 a aţ do roku 1919 se obecně těţilo ručně. 

Nový důl byl od svého zaloţení velmi úzce spjat s Dolem Ignát, jak dopravou těţby 

visutou lanovkou, tak také přívodem stlačeného vzduchu povrchovým potrubím od 

kompresorů Dolu Ignát. Z těchto a dalších racionálních důvodů došlo v roce 1954 ke spojení 

obou dolů, které trvalo aţ do ukončení provozu na Dole Odra jako závodu 3 DJŠ k 1. 6. 1968. 

Báňská a hutní společnost vlastnila celý důlní majetek aţ do roku 1945, kdy byly po 

osvobození doly Ignát a Odra znárodněny. Důl Ignát byl (na počest Jana Švermy) 

přejmenován na Důl Jan Šverma. 

 

Obrázek 1: Historická fotografie Jámy Ignát, www.hornictvi.info 

 

V oblasti obce Svinova byly prováděny kutací práce jiţ ve druhé polovině 19. století. 

V roce 1895 zjistili bratři Oderští, i sloje uloţené hlouběji. Díky kutání uhelné sloje v malé 

hloubce pod povrchem a údajně také provedenými mělkými vrty z povrchu.  Při hloubení 

bylo zjištěno několik slabých slojí. Tato skutečnost a nedostatek finančních prostředků je 

http://www.hornictvi.info/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Mari%C3%A1nsk%C3%A9_Hory_-_J%C3%A1ma_Ign%C3%A1t.jpg
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donutil prodat svá výhradní kutiště v roce 1869 hraběti Schwarzenbergovi, respektive 

těţařstvu Vordenberg – Radgewerken, které uskutečnilo vyhloubení jámy do hloubky 109,21 

m.  

Nová etapa předběţného průzkumu vrty z povrchu na černé uhlí byla provedena aţ 

v roce 1958 – 1959. Výsledky tohoto průzkumu byly rozhodující pro přičlenění pole Oderský 

(DP Svinov) k DP Mariánské Hory. 

V roce 1961 výsledky průzkumu vrtů z povrchu v poli Zábřeh potvrdily velmi sloţité 

geologické poměry, výskyt detritu v celém poli, velmi nízké mnoţství zásob černého uhlí 

v tomto poli. Tyto faktory vedly k přičlenění DP Svinov k DJŠ.  Těţba DP Svinov byla vţdy 

povaţována za doplňkovou k těţbě DJŠ – Mar. Hory. 

DJŠ má zpracovanou optimální variantu likvidace dolu. Postupně docházelo 

k omezování těţby. Veškerá těţba z obou dobývacích prostorů DJŠ byla těţena Jámami č. 1 a 

3/4 v dobývacím prostoru M. H.. V roce 1992 bylo původně uvaţováno s těţbou v 1. pololetí 

ve výši 33 390 tun, avšak ke dni 21. 3. 1992 bylo na DJŠ ukončeno dobývání a započalo se 

s likvidací dolu. Poslední důlní vůz s uhlím byl vytěţen jiţ na závodě Jan Šverma dne 31. 

března 1992. (www.zdarbuh.cz) 

 

2.3. Charakteristika území 

DJŠ patří do Ostravsko – Karvinského revíru (OKR). OKR zabírá asi 6% jiţní části 

hornoslezské uhelné pánve, zasahující na území České republiky ze soudního Polska.  OKR 

se rozkládá přibliţně mezi městy Ostravou a Českým Těšínem, na jih zasahuje aţ k Frenštátu. 

Dnešní rozloha revíru je okolo 7000 čtverečních kilometrů, z toho však na Českou republiku 

připadá jen asi 1500 čtverečních kilometrů. (Štýs et al. 1981) 

Z geologického hlediska je to karbonský útvar, který ve své východní svrchní 

produktivní části obsahuje sloje černého uhlí. Karbon vyplňuje mohutnou synklinálu, 

tvořenou devonským útvarem, jehoţ podloţí je krystalinikum. Svrchní karbon tvoří hřbet 

mezi Ostravou a Karvinou o výšce + 279 m (Landek), spadající na sever do Dětmarovické a 

na jih do Bludovické vymýtiny o hloubce asi 1 000 metrů. Karbonský útvar dále k jihu klesá a 

mizí pod Karpaty do hloubky více neţ 1 000 metrů. Celý útvar byl v mladších třetihorách 

http://www.zdarbuh.cz/reviry/okd/historie-dolu-jan-sverma-v-ostrave-i-cast/
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překryt mořem (torton), které zde zanechalo vápnité písčitojílovité usazeniny s výskyty 

minerální jodobromové vody. Třetihorní usazeniny byly sníţeny téměř na dnešní úroveň, 

nasunutím čtvrtohorního pevninského ledovce. V dobách, kdy k nám ledovec nezasahoval, 

byly naváty několikametrové překryvy vápnitých spraší, dnes vlivem humidního klimatu 

odvápněných a přeměněných na sprašovou hlínu. Schematický řez OKR a příklad vrstevního 

sledu OKR (obr č. 2 a 3). (Štýs et al. 1981) 

 

Obrázek 2: Schematický řez OKR, www.geofond.cz 

Z geomorfologického hlediska leţí Ostravsko na rozhraní dvou systémů - 

alpskohimalájského a hercynského, podstatná část území je tvořena Ostravskou pánví 

spadající do alpskohimalájského systému, která svou podobu získala především díky fluviální 

a glaciální činnosti. Podstatnou měrou se uplatnila antropogenní činnost - těţba uhlí a 

hutnictví - bez nadsázky se dá tvrdit, ţe v případě Ostravy horninové podloţí zásadním 

způsobem podmínilo a stále podmiňuje tvá města – v pozitivním i negativním smyslu. 

(www.geologie.vsb.cz) 

Z klimatického hlediska náleţí OKR k mírně teplým a mírně vlhkým oblastem se 

zvyšujícím se podílem vlhkosti směrem k horám, s ročními sráţkami od 699 mm aţ 

1 200mm, s průměrnou lednovou teplotou – 3 °C, červencovou + 18 °C, s ročním průměrem 

+8 °C, k horám úměrně klesajícím. Převládající směr větru je JJZ (33 aţ 36 %) a SSV (12 aţ 

13 %).  Z morfologického hlediska je charakteristická, pro tuto lokalitu, rovina akumulačního 

rázu v oblasti kvartérních teras. Povrch terénu je rovinný. Průměrná nadmořská výška je 208 

m n. m. (Štýs et at. 1981) 

http://www.geofond.cz/
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 Půdotvorné procesy probíhaly většinou na sprašových hlínách, zčásti na 

zvětralinových pláštích beskydského podhůří a na nivních půdách vodotečí. Nejrozšířenějším 

půdním typem v OKR je hnědozem a illimerizovaná půda s vazbou na pokryvy sprašových 

hlín a svahoviny, oglejená půda se vyskytuje na rovinatějších prvcích reliéfu s méně 

propustnými substráty a doplňkovým ovlhčením povrchově stékajícími vodami. Nivní půda 

tvoří převládající půdní typ v nivách vodotečí. Glejová půda je vázána na terénní deprese. 

Vlivem vyšších sráţek lze většinu produkčních půd řadit k typu podzolovému. Jako výrobní 

typ se projevuje v OKR jen typ bramborářsko-pšeničný. (Štýs et at. 1981) 

 Přibýváním obyvatelstva a s postupem industrializace se mění ráz krajiny. Zmenšuje 

se produkční a retenční funkce půdy, narůstá funkce prostorové základny. Činností člověka 

v okrajových částech OKR dostává krajina ráz kulturní stepi více méně monokulturní, se 

stálým sniţováním počtu rostlinných i ţivočišných druhů. Za pozornost však stojí přirozená 

sukcese rostlinstva na odvalech hlušin, kde se často hojně objevují druhy rostoucí jinde ve 

volné přírodě jen vzácně. (Štýs et at. 1981) 

 

Obrázek 3: Příklad vrstevního sledu OKR, www.geofond.cz 
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2.4. Geologická stavba ložiska 

Na geologické stavbě území povrchového areálu dolu se podílejí tři základní 

litostratigrafické jednotky. Nejstarší horniny jsou tvořeny Petřkovickými vrstvami 

produktivního karbonu ostravské pánve. Tyto horniny lemují západní a severozápadní okraj 

údolní nivy řeky Odry a zvedají se nad její reliéf cca o 30 – 40 metrů. Směrem k JV se vrstvy 

produktivního karbonu ponořují do větších hloubek a jsou překryty mladšími jednotkami. 

(Interní materiál firmy Diamo s. p.) 

Předkvartérní podloţí území tvoří miocenní jíly se sklonem od JV k SZ, jejichţ 

mocnost kolísá od několika desítek metrů do několika set metrů. Neogenní jíly jsou 

reprezentovány šedými vápnitými hlínami aţ jíly, při styku s nadloţními kvartérními štěrky 

jsou tuhé, níţe jiţ pevné konzistence. (Interní materiál firmy Diamo s. p.) 

V povrchu těchto nezpevněných jílů jsou místy hluboké rýhy a deprese označované 

jako „subglaciální koryta“, vázaná na erozi předcházející vlastnímu kontinentálnímu 

zalednění v období čtvrtohor. Prosto závodu je situován nad rozsáhlým tzv. „zábřeţským 

subglaciální korytem“ směru SV – JZ, do kterého ústí hydrogeologicky méně významné 

boční deprese, např. pravostranné v prostoru haldoviště dolu. (Interní materiál firmy Diamo s. 

p.) 

Kvartér je zastoupen komplexem fluviálních štěrků a hlinitých písků. Nejstaršími 

kvartérními sedimenty jsou zde glacilakustrinní sedimenty halštrovského zalednění, 

vyplňující zábřeţské koryto a jeho výběţky. Jedná se o dobře vytříděné písky místy se 

štěrkovými frakcemi, hlinité písky jsou hnědé aţ šedé barvy, zavlhlé aţ zvodněné, ulehlé, 

štěrky jsou v celé mocnosti ulehlé a zvodněné. Mocnost těchto sedimentů se pohybuje od 9 

metrů (v SV části dílčí deprese) do 26 metrů v JZ části deprese. V jejich nadloţí jsou uloţeny 

fluviální písčité štěrky údolní terasy o kolísající mocnosti od 4 – 8 metrů. Valounovitý 

materiál údolní terasy je tvořen převáţně křemenem a různými typy pískovců. Povrch údolní 

terasy je souvisle překryt vrstvou náplavových jílovitě-hlinitých sedimentů s kolísající 

mocností 1 – 6 metrů.  Tato mocnost je přímo ovlivněna nerovnostmi v povrchu terasy. 

Náplavové hlíny jsou jílovité a jílovitě-písčité, převáţně tuhé konzistence, místy s výskytem 

rašeliny a hlín s organickou příměsí měkké konzistence. V nejsvrchnější části je vyvinuta 

vrstva ornice o mocnosti 0,1 – 0,4 metrů. Místy je mocnost náplavových hlín redukována 
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antropogenními naváţkami variabilního sloţení, např. haldovinou, uhelnými kaly, stavebním 

odpadem a podobně. (Interní materiál firmy Diamo s. p.) 

3. Dopady na životní prostředí 

Podle § 1 úvodního ustanovení horního zákona 44/1988 Sb. Účelem tohoto zákona je 

stanovit zásady ochrany a hospodárného vyuţívání nerostného bohatství, zejména při 

vyhledávání a průzkumu, otvírce, přípravě a dobývání loţisek nerostů, úpravě a zušlechťování 

nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, jakoţ i bezpečnosti provozu a ochrany 

ţivotního prostředí při těchto činnostech. (horní zákon č. 44/1988 Sb) 

Těţba nerostných surovin, zásadně a negativně ovlivňuje ţivotní prostředí. Přírodní 

ráz krajiny se nenávratně mění v těţební prostory, odvaly, výsypky a při povrchové těţbě i na 

měsíční krajinu. Revitalizace území, které je poškozené těţbou, je velmi sloţitá a ekonomicky 

náročná. Revitalizace těchto území má za úkol vytvářet novou krajinu prostřednictvím 

zemědělských pozemků, kultur, lesů, vodních ploch a také novou krajinu vytvořenou 

k rekreačním účelům. (Štýs et at. 1981) 

3.1. Vliv hlubinné těžby černého uhlí na životní prostředí 

Hlubinná těţba černého uhlí, která je v České republice velmi rozšířena, má velmi 

málo pozitivních vlivů na ţivotní prostředí. Pozitivní vlivy se projevují spíše v jiných 

oblastech, ve zvýšení počtu pracovních příleţitostí v dané lokalitě, ve vybudování nové 

infrastruktury. Negativní vlivy na ţivotní prostředí jsou převaţující a je nutné jim předcházet 

a minimalizovat je uţ ve fázi prvních studií a zahájení tvorby projektu. Zde je nutné 

posuzovat danou problematiku z více různých hledisek a nepodceňovat vzájemnou 

provázanost jednotlivých problémů. Dodatečná opatření nejsou tak účinná a jsou finančně 

náročnější. Přitom dochází k narušení veškerých ochranných vazeb daného ekosystému, který 

je potom náchylnější k různým negativním jevům. Negativně ovlivňuje krajinu, zemědělství, 

lesnictví, průmyslové oblasti, vesnice a městské aglomerace, dopravní stavby a historické 

památky. (Neuţil, M. 1997) 

Při hlubinné těţbě černého uhlí dochází k celkové změně přírodního rázu krajiny. 

Změněná krajina brání obvyklému vyuţití. Dochází také ke znečištění ovzduší, povrchových 

vod a podzemních a půdy.  Velmi nepříjemným důsledkem jsou vznikající haldy důlních 
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odpadů. Haldy výrazně pozměňují ráz krajiny. Samotná halda nadměrně zatěţuje geologické 

podloţí. (Neuţil, M. 1997) 

Vznikají také hlušiny, v nichţ se vyskytují zbytky uhlí a dochází k vzdušné oxidaci 

(vznik častých mlh) a vymývání síry z uhelných slojí do povrchových vod. Zábory půdy 

omezují migraci zvířat a ţivočichů. Nezpevněný povrch haldy je velkoplošným zdrojem 

prašných emisí. Chybějící vegetační kryt způsobuje rychlé ohřátí povrchu haldy sluneční 

radiací, coţ má za následek vznik stoupavých proudů teplého vzduchu, které mění místní 

klimatické podmínky. Vysoké haldy téţ omezují přírodní proudění vzduchu krajinou a 

přispívají k hromadění škodlivin ve špatně provětraných oblastech. (Neuţil, M. 1997) 

Hlubinná těţba černého uhlí má v některých případech i negativní vliv na 

hydrogeologii a geologii, neboť je nutné odčerpávat důlní vodu, čímţ se naruší přirozená 

rovnováha dané oblasti, která můţe být umocněna téţ tlakem hald důlních odpadů na 

geologické podloţí. Mění se i vizuální ráz krajiny, těţební věţe, lanovky a pásové dopravníky 

vytěţeného uhlí či hlušiny a další zařízení nepříjemně poznamenávají přirozený ráz krajiny a 

znemoţňují vyuţívání krajiny pro rekreační účely a zemědělství. (Neuţil, M. 1997) 

3.2. Problematika ochrany životního prostředí v OKR 

V OKR bylo celkem vytěţeno přes 1*10 
9 

tun uhlí a asi 0,7 * 10
9 

tun kamene. 

Důsledky této exploatace se na povrchu projevují téměř výlučně jako negativní činitel. Jsou to 

buď poklesy, nebo odvaly, v úrovni terénu bývají hloubeny nádrţe pro ukládání flotačních 

hlušin a dočišťované systémy odpadních vod. (Martinec, P. 2003) 

Negativním vlivům v těţební oblasti OKR není ušetřena ani půda.  K degradaci půd 

dochází velmi intenzivně, pokles půdy a relativní zvyšování vodní hladiny podzemní vody 

vede k devastaci půdního typu a vytváří se oglejené aţ glejové horizonty, popřípadě k zániku 

půdy. Vytvoří se močály a zvodněné bezodtokové kotliny. (Martinec, P. 2003) 

Velký problém je také znečištěni ovzduší. Těţiště ochrany ovzduší před znečištěním je 

poloţeno do nasazování modernější a výkonnější technologie odlučování, zrušení zastaralých 

provozů, modernizace technologií a zavedení potřebné měřící techniky, tak aby bylo moţno 

provádět častější kontroly a také jejich postihy za překročení limitů. (Martinec, P. 2005) 
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Klima v krajině lze značně zlepšit vegetací a přírodními prvky, které zachycují prach a 

zesilují vertikální proudění vzduchu nad městy a rovněţ značně sniţují hlučnost.  Souvislé 

lesní porosty zůstaly zachovány jen výjimečně, ale směrem k jihu se lesnatost pozvolna 

zvyšuje aţ do pásma souvislého zalesnění v Beskydech. Vysoká zeleň je uměle vytvořena 

také v parcích, vznikají pásma hygienické ochrany v okolí podniků, které se nejvíce podílejí 

na znečištění ovzduší. (Martinec, P. 2005) 

3.3. Analýza rizik ekologické zátěže  

Analýza rizik starých ekologických zátěţí byla vypracována tak, aby zjistila celkové 

poškození ţivotního prostředí, jaké jsou stávající dopady na ţivotní prostředí a také nápravné 

opatření a likvidaci zátěţí. Tato analýza potřebuje všeobecné informace o území jak 

z historického hlediska, tak ze současné doby. O geografických, geologických a klimatických 

podmínkách na lokalitě jsem se zmiňovala v kapitole 1. (tj. v kapitole 1). (Interní materiály 

firmy Diamo s. p.) 

Pro vypracování analýzy rizik jsou velmi důleţité podrobnější informace, které nám 

zapůjčil státní podnik Diamo, na základě zjištění stávajících dopadů na ţivotní prostředí 

v areálu DJŠ. (Interní materiály firmy Diamo s. p.) 

3.3.1. Základní hydrogeologická situace 

Z hlediska cílů rizikové analýzy, ve které hodnotíme přírodní podmínky ovlivňující 

moţnost šíření kontaminace, jsou podstatné hydrogeologické poměry kvartérního pokryvu. 

Hydrogeologické poměry zkoumané lokality podstatně ovlivňují geologická stavba a pozice 

štěrkové terasy řeky Odry a přehloubeného zábřeţského koryta, které prochází celou lokalitou 

od JJZ k SSV. (Interní materiály firmy Diamo s. p.) 

V areálu DJŠ existují dva zvodněné systémy: 

 Původní přírodní ve štěrcích údolní terasy, hydraulicky spojený s podloţními kolektory 

zábřeţského koryta. 

 Mladší, nadloţní v naváţkách, vzniklý antropogenní činností, který je však pouze 

periodický, lokální s nepatrnou zvodněnou mocností. Naváţky jsou většinou suché.  

Oba zvodněné systémy odděluje polopropustná aţ nepropustná poloha náplavových 

hlín a jílů (Tabulka č. 1).  
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Tabulka 1: Schematický geologický profil lokality, podklady Diamo s. p. 

Název Mocnost (m) charakteristika 

Antropogenní naváţky 1,1 – 3,4 kolektor aţ izolátor 

Náplavové hlíny 2,3 – 3,8 izolátor 

Povodňové hlíny 1,5 – 2,0 nadloţní poloizolátor 

Fluviální písčité štěrky 5,6 – 8,0 kolektor 

Štěrky zábřeţského koryta cca 3 kolektor 

Neogenní jíly a slíny cca 18 m p.t. podloţní izolátor 

 

Antropogenní naváţky na povrchu území jsou nehomogenní a relativně více propustné 

neţ podloţní fluviální hlíny. Samostatnou vrstvu tvoří nejnovější naváţka v místech 

zdemolovaných objektů, která je tvořena stavebním odpadem aţ kusového charakteru 

s převahou betonu, ţelezobetonu, cihel, karbonské hlušiny, hlíny, škváry a jiné. (Interní 

materiály firmy Diamo s. p.) 

Fluviální písčité štěrky jsou hlavním hydrogeologickým kolektorem zájmového území 

údolní terasy řeky Odry, nacházející se průběţně i nad zábřeţským přehloubeným korytem. 

Štěrkový kolektor je charakterizovaný průlinovou propustností a je v celém zájmovém 

prostoru souvisle zvodněný. Mocnost zvodně kolektoru je prostorově proměnlivá, pohybuje 

se v rozmezí od 5,7 do 6,6 m. (Interní materiály firmy Diamo s. p.) 

Hladina podzemní vody v kolektoru je mírně napjatá, ojedinělá i volna. Přirozený 

směr odvodňování je podmíněn kombinací pozice štěrkové terasy řeky Odry a přehloubeného 

koryta. Tento přirozený stav je ovlivněn čerpáním podzemní vody na zdroji hromadného 

zásobování pitnou vodou v Nové Vsi. Tato zdrojová oblast leţí přibliţně 1 300 metrů JZ 

směrem od posuzované lokality. Depresní kotlina vyvozená čerpáním zasahuje přes lokalitu 

dolu aţ k prostoru koksovny Jana Švermy. (Interní materiály firmy Diamo s. p.) 



Stanislava Morávková: Obnova nevyuţívaného území 

 

2011  13 

 

 

3.3.2. Hydrogeochemické pozadí lokality 

V rámci průzkumných prací v předcházejících etapách průzkumu byl hodnocen 

základní chemismus podzemní vody fluviálního kolektoru. Pro klasifikaci byla pouţita 

molární schémata. (Interní materiály firmy Diamo s. p.) 

Ve zkoumané oblasti podzemní vody převaţuje hydrogenuhličitanové formace, facie 

C – S, subfacie C – S – Na (Ca). 

Podzemní voda z vrtu MH-HJ-1 (značení firmy) odpovídá svou mineralizací 

hydrogeochemickému typu podzemních vod, obíhajících jiţně od areálu závodu. Je 

charakteristická vysokou koncentrací dusičnanů a dusitanů, které jsou obecně povaţovány za 

prekurzory karcinogenních nitrosamínů. (Interní materiály firmy Diamo s. p.) 

Podzemní vody obíhající jiţně pod koksovnou Jana Švermy jsou charakterizovány 

značně vysokými koncentracemi Fe, Mn, SO4, jsou více mineralizované, mimořádně tvrdé, 

vykazující vysoké hodnoty CHSK (chemická spotřeba kyslíku) a přímo v centrální části 

koksovny vykazují i vysoké obsahy PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky). Podzemní 

vody z centrální části koksovny Šverma však odtékají opačným směrem, neţ se nachází areál 

závodu, tzn. směrem k jímacímu území Nová Ves. (Interní materiály firmy Diamo s. p.) 

Uvedené podzemní vody (z centrální části koksovny Šverma a závodu) jsou převáţně 

hydrogenuhličitanové formace, facie C – Ca a subfacie C – Ca – Mg.  

Podzemní voda v monitorovacím vrtu MH-HJ-2 ve směru od Teplárny Ostrava je 

rovněţ více mineralizována, velmi tvrdá, s vysokým obsahem Mn a SO4 a nízkou hodnotou 

CHSK, NO3, NO2. (Interní materiály firmy Diamo s. p.) 

Podzemní voda z vrtu MH-HJ-3 je relativně nízce mineralizovaná, niţší celkové 

tvrdosti a její celkový chemismus neukazuje na výraznou antropogenní kontaminaci, kromě 

vysoké koncentrace amoniaku. Velmi nízký je v ní obsah NO3, mírně je u ní zvýšený obsah 

NO2. Svým hydrogeochemickým typem odpovídá místnímu hydrogeochemickému pozadí. 

(Interní materiály firmy Diamo s. p.) 
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Zvýšené obsahy iontů SO4, Fe a Mn, zjištěné ve většině šetřených podzemních vod, 

pochází pravděpodobně z naváţek navětralé důlní hlušiny, kde vznikají oxidací pyritu.  

(Interní materiály firmy Diamo s. p.)  

3.3.3. Kontaminace podzemní vody na DJŠ 

Prodění podzemní vody lze povaţovat za nejvýznamnější cestu šíření kontaminace.  

Tato cesta je rovněţ podmíněna především geologickou stavbou podloţí, hydrogeologickými 

a hydrologickými podmínkami, které jsou vţdy specifické pro dané prostředí. Dále závisí na 

fyzikálních vlastnostech a celkové koncentraci ověřených kontaminantů, klimatických 

podmínkách a na faktoru času. Do úvahy je rovněţ potřeba zahrnout kvalitu hydrochemického 

či antropogenního pozadí i způsob vyuţívání okolního území. (Interní materiály firmy Diamo 

s. p.) 

V rámci zadání prací byly na lokalitě odebrány vzorky podzemní vody z jiţ 

existujících vrtů, označených MH-HJ-1 aţ MH-HJ-3. Dále byl vzorek podzemní vody 

odebrán z nově vybudovaného monitorovacího vrtu, označeného MH-HJ-4 a ze dvou nových 

nevystrojených mapovacích vrtů MH-J-3 a MH-J-7 (Tabulka č. 2). (Interní materiály firmy 

Diamo s. p.) 

Tabulka 2: Úrovně hladiny podzemní vody v monitorovacích vrtech pro odběr vzorku, podklady Diamo s. p. 

Vrt č. 

Úroveň hladiny podzemní vody 

m pod terénem nadmořská výška m n. m. 

MH-HJ-1 6,04 202,61 

MH-HJ-2 5,23 203,01 

MH-HJ-3 3,56 202,90 

MH-HJ-4 5,96 203,41 

 

Na základě všech dosud zjištěných údajů můţeme ve zkoumané lokalitě vymezit 

následující kontaminanty v podzemní vodě:  

 NH4 ionty 

 NEL (nepolární extrahovatelné látky) 
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 PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky) 

Pro posouzení stupně znečištění zemin, podzemní vody a půdního vzduchu se pouţilo 

srovnání zjištěných výsledků chemických analýz s Metodickým pokynem MŢP ČR – Kritéria 

hodnocení znečištění zemin a podzemní vody, dále jen MP, která jsou následující: 

A – odpovídá přibliţně přirozeným obsahům sledovaných látek v přírodě v souvislosti 

se stanovanou mezí citlivosti analytického stanovení 

B – překroční kritéria B se posuzuje jako znečištění, které můţe mít negativní vliv na 

zdraví člověka a jednotlivé sloţky ţivotního prostředí. Pro posouzení, zda se jedná o 

významnou zátěţ, je třeba shromáţdit další údaje. 

C – je rozděleno podle budoucího vyuţití území na 4 kategorie: průmyslově-obchodní, 

rekreační, obytné a všestranné. Překroční kriterií C představuje znečištění, které můţe 

znamenat významné riziko ohroţení lidského zdraví a sloţek ţivotního prostředí. Závaţnost 

rizika můţe být posouzena jedině rizikovou analýzou. 

Srovnáváme to s limity C, vybrané s ohledem na budoucí vyuţití lokality (lehký 

průmysl a sluţby). (Interní materiály firmy Diamo s. p.) 

Kontaminace NH4 

Kontaminace amonnými ionty byla prokázána ve zvodni naváţek v prostoru ZR 1.  

Míra kontaminace mírně přesahuje kriterium C MP (2,94 mg/l). Kontaminace byla prokázána 

v hlavní zvodni a zasahuje celé území posuzované lokality. V současné době koncentrace 

tohoto kontaminantu přesahuje pouze mírně kriterium C MP (3,37 mg/l). Čelo 

kontaminačního mraku se pohybuje v souladu se směrem odvodňování hlavní zvodně směrem 

k JV, tj. na území koksovny Jan Šverma. (Interní materiály firmy Diamo s. p.) 

Kontaminace NEL 

 Kontaminace podzemní vody NEL byla prokázána pouze ve zvodni naváţek 

v prostoru ZR 1. Převyšuje podstatně kriterium C MP (31,13 mg/l). Vzhledem ke skutečnosti, 

ţe se jedná o zavěšenou zvodeň, odhadujeme plošný rozsah kontaminačního mraku na 

nejbliţší okolí technologie – přečerpávací stanici flotačních olejů. (Interní materiály firmy 

Diamo s. p.) 
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Kontaminace PAU 

Znečištění podzemní vody PAU bylo rovněţ prokázáno pouze ve zvodni naváţek 

v prostoru ZR 1. Jednotlivé sloţky překračují kriterium C MP aţ 31x. Kontaminace 

prostorově přímo souvislá s kontaminací NEL na daném zdroji rizika. Z tohoto důvodu se 

odhaduje plošný rozsah kontaminačního mraku podobně jako u rozsahu NEL (Tabulka č. 3). 

Mapa kontaminace půdní vody NEL a PAU je uvedena v mapové příloze č. 1. (Interní 

materiály firmy Diamo s. p.) 

Tabulka 3: Přehled ověřeného rozsahu kontaminace podzemní vody, podklady Diamo s. p. 

Číslo 

zdroje 

rizika 

Zjištěný 

kontaminant nad 

kriterium C 

Maximální 

koncentrace  

(µg/l) 

Zasaţená 

zvodeň 

Zasaţená 

plocha nad 

kriterium 

C (m
2
) 

ZR1 

NEL 31 000 naváţky 1 225 

Fenantren 15,776 naváţky 1 225 

Benzo(a)antracen 3,660 naváţky 1 225 

Chrysen 0,968 naváţky 1 225 

Benzo(b)fluoranten 1,438 naváţky 1 225 

Benzo(k)fluoranten 0,734 naváţky 1 225 

Benzo(a)pyren 1,382 naváţky 1 225 

Pyren 6,212 naváţky 1 225 

NH4 2 940 naváţky 1 225 

ZR4 NH4 3 370 kolektor 
celé území 

DJŠ 
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3.3.4. Kontaminace zeminy NEL a těkání par kontaminantů 

K průniku kontaminantů zeminami nesaturované zóny dochází přímo pod potvrzeným 

zdrojem rizika a v jeho nejbliţším okolí, a to v důsledku promývání prostoru sráţkovými 

vodami a působení gravitace. Míra a rozsah kontaminace nesaturované zóny závisí na 

fyzikálně chemických vlastnostech ověřených kontaminantů a jejich celkové koncentraci, 

geologické stavbě území, mnoţství sráţek a spadlých na dané území. Do úvahy je potřeba 

rovněţ vzít i faktor času. Při aktualizaci a sběru dat byly na lokalitě potvrzeny celkem 4 

plochy kontaminovaných zemin, které představují zdroje rizika. (Interní materiály firmy 

Diamo s. p.) 

NEL jsou nepolární extrahovatelné látky stanovené analytickou metodou a představují 

směs především alifatických uhlovodíků. Kvantifikace rizika prováděná podle platné 

metodiky MŢP ČR vychází z referenčních dávek a koncentrací pro jednotlivá chemická 

individua. Protoţe tato vstupní data nejsou pro směsi látek uváděna, nemůţe být provedena 

kvantifikace rizika ve smyslu pouţívané metodiky rizikové analýzy. (Interní materiály firmy 

Diamo s. p.) 

Alifatické uhlovodíky mají z toxikologického hlediska podstatně menší význam neţ 

aromáty. Jejich účinek je hlavně narkotický, dále působí dráţdivě na sliznice a kůţi, které 

silně vysušuje. Výrazné toxické působení na člověka se nepředpokládá. (Interní materiály 

firmy Diamo s. p.) 

Jejich nejvýznamnější negativní vlastností, je ţe i v malých koncentracích ovlivňují 

organoleptické vlastnosti vod a způsobují negativní změny celkového chemismu podzemní 

vody. Na druhou stranu však relativně snadno biodegradují. V nesaturované zóně při vyšších 

koncentracích způsobují zatěsňování pórů jak v zemině, tak i na kořenech vegetace. (Interní 

materiály firmy Diamo s. p.) 

V současné době byly na lokalitě identifikovány 4 poměrně rozsáhlé plochy 

kontaminace zemin NEL, celkové mnoţství kontaminantu ze všech ploch bylo na základě 

získaných dat odhadnuto na cca 57 000kg. I kdyţ se tyto plochy bezprostředně nenacházejí 

v oblasti přímého vlivu na kvalitu vodohospodářsky vyuţívaných podzemních vod (mimo 

dosah depresního kuţele jímacího území Nová Ves), teoretické riziko jejího ohroţení zde 

existuje. (Interní materiály firmy Diamo s. p.) 
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Jako potenciální expoziční cesta bylo stanoveno umělé propojení kontaminovaných 

zemin nesaturované zóny se saturovanou zónou hlavního štěrkopískového kolektoru při 

hlubokých stavebních pracích. Tyto práce by mohly souviset s jejím budoucím vyuţitím jako 

rozvojové zóny pro lehký průmysl a sluţby. V případě umělého propojení můţe být 

kontaminace NEL zavlečena do saturované zóny a spolu s časovým faktorem přispívat 

k negativnímu ovlivňování kvality podzemní vody. (Interní materiály firmy Diamo s. p.) 

Tabulka 4: Přehled zdrojů rizik, podklady Diamo s. p. 

Č. Charakteristika zdroje rizika 

Kontaminanty 

zemin nad kri. 

C 

Maximální 

koncentrace 

mg/kg 

Plocha 

m
2 

Hloubka 

m 

ZR 1 

Bývalé přečerpávání flotačních olejů, 

podzemní nádrţe, technologie je 

odstraněna 

NEL 4 912 960 4 

ZR 2 
Bývalý Bencalor, technologie 

odstraněna 
NEL 23 340 220 2,5 

ZR 3 
Bývalá mechanická dílna, nyní sklad, 

původní primární zdroje jiţ nepůsobí 
NEL 28 794 522 1,8 

ZR 4 

Bývalé odkalovací nádrţe a mycí 

rampa, mimo provoz, obsah nádrţí je 

překryt zeminou 

NEL 5 055 1 921 5,5 

  

Přehled zdrojů rizik kontaminace NEL (Tabulka č. 4). 

Těkání par kontaminantů je podmíněno jednak jejich fyzikálními vlastnostmi, 

klimatickými podmínkami a geologickou stavbou podloţí. K těkání můţe docházet přímo 

z volných kontaminantů při jejich průsaku nesaturovanou zónou, kdy dochází k saturaci 

v půdním vzduchu. Takto kontaminovaný vzduch pak můţe vycházet v závislosti na kvalitě 

pokryvu aţ k povrchu terénu. Zde se pak rozptyluje v ovzduší a v závislosti na momentální 

atmosférické situaci migruje směrem k příjemcům. (Interní materiály firmy Diamo s. p.) 

Migrace znečištěných prachových částic, které mohou unikat do okolního prostředí při 

zemních pracích (sanační práce, výstavba), přichází do úvahy v případě provádění těchto 
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prací v okolí prokázané kontaminace zemin. Bude však omezena na samotnou 

kontaminovanou plochu a její nejbliţší okolí. (Interní materiály firmy Diamo s. p.) 

3.4. Vyhodnocení rizika pro lidské zdraví a životní prostředí 

Jako pomůcku pro zjištění nebezpečnosti kontaminace NEL a PAU na jednotlivých 

rizikových plochách lze pouţít výsledků zkoušek vyluhovatelnosti, které charakterizují 

následnou nebezpečnost (Tabulka č. 5). (Interní materiály firmy Diamo s. p.) 

Tabulka 5: Hodnocení nebezpečnosti kontaminace NEL a PAU, podklady Diamo s. p. 

Zdroj rizika 

Medium pro 

zkoušky 

vyluhovatelnosti 

Prům. konc. 

v sušině (mg/kg) 

Prům. konc. ve 

výluhu (mg/l) 

Slovní hodnocení 

nebezpečnosti 

ZR 1: přečerpávání 

flotačních olejů 
Jílovitá hlína 

NEL 3 639 

PAU – nestandart 

NEL více jak 0,3 

PAU 0,0022 
nízká pro NEL i PAU 

ZR 2: prostor v okolí 

nádrţe Bencalor 
Suť a haldovina 

NEL 8 058 

PAU - nestandart 

NEL 0,413 

PAU 0,0049 

relativně nízká pro 

NEL i PAU 

ZR 3: mechanické 

dílny 
Suť a haldovina 

NEL 10 305 

PAU 7,3 

NEL více jak 0,3 

PAU 0,0122 

nízká pro NEL, velmi 

vysoká pro PAU 

ZR 4: odkalovací 

nádrţe a mycí rampa 
Kaly 

NEL 1 542 

PAU 52,154 

NEL 0,295 

PAU 0,0265 

nízká pro NEL, velmi 

vysoká pro PAU 

 

3.4.1. Riziko pro lidské zdraví 

Na základě uvedených informací lze odvodit pravděpodobný vývoj stavu na lokalitě. 

V prostoru ZR 1 byla prokázána přítomnost PAU i NEL v podzemní vodě mělké zvodně i 

přesto, ţe koncentrace NEL v zeminách nepatří k extrémním koncentracím, které byly na 

lokalitě identifikovány. Kontaminanty, sorbované v zeminách, budou postupně vymývány 

sráţkovými vodami a kumulovány v periodicky se zde vyskytující zvodni s lokálním 

dosahem. Další šíření kontaminantů ve zvodni závisí na frekvenci výskytu zvodněného 

systému, atmosférických sráţek a především na existenci přirozených bariér, které jsou 

součástí velmi nesourodého horizontu naváţek. Jejich lokalizace bude určující, spolu se 
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sklonem povrchu níţe uloţených nepropustných poloh, pro směr odtoku z této lokání zvodně. 

Ze zkušeností lze však odhadovat pouze plošně omezený dosah zvodně, vázaný jen na 

nejbliţší okolí jiţ zrušené technologie. Přesah zvodně na území vně závodu se nepředpokládá. 

(Interní materiály firmy Diamo s. p.) 

U zdroje rizika ZR 2 byla při poměrně velmi vysokých koncentrací NEL v zeminách 

ověřena relativně nízká vyluhovatelnost NEL i PAU. Vzorek, odebraný na lokalitě k analýze, 

byl odebrán z horizontu naváţek (sutě a haldoviny) a NEL zde tvořila pravděpodobně 

především nafta. Průzkumnými pracemi zde nebyl zjištěn výskyt lokální zvodně a to 

pravděpodobně v důsledku kompaktnějšího sloţení naváţek v tomto prostoru, popř. 

v důsledku výskytu méně propustných poloh na povrchu plochy. Odhaduje se, ţe 

kontaminanty ani v důsledku promývání plochy sráţkovými vodami nebudou výrazně 

migrovat do okolního prostředí, přičemţ dominantním směrem bude směr vertikální 

v důsledku působení gravitace. Kontaminanty, pokud nedojde k samovolné biodegradaci, 

budou kumulovány při bázi propustnější polohy. (Interní materiály firmy Diamo s. p.) 

Zdroj ZR 3 byl vymezen v místě bývalých mechanických dílen. Kontaminace je 

vázána především v podlahách a pod základy budov. Vně objektu nebyla kontaminace 

v zeminách zjištěna v nadlimitních koncentracích mimo ojedinělý výsledek NEL. Přesto 

vyluhovatelnost PAU i takto prakticky neznečištěných zemin dosáhla velkého procenta 

znečištění. Určujícím prvkem je zde patrně sloţení NEL, které v tomto případě bude velmi 

různorodé. Zvýšená migrační schopnost PAU mohla být rovněţ zapříčiněna rozpuštěním NEL 

v různých typech rozpouštědel. (Interní materiály firmy Diamo s. p.) 

Výraznější migrace PAU do okolního prostředí je značně ztíţena zastřešením budovy 

dílen a tedy podstatnou eliminací přímého promytí sráţkovými vodami. Dlouhodobou 

existenci znečištění při současném působení gravitace však kontaminanty migrují ve 

vertikálním směru do hloubky, a pravděpodobně se kumulují v periodicky se zde vyskytující 

mělké zvodni, jejíţ hladina byla zjištěna cca 2 m p. t., popřípadě na bázi propustnějších 

vrstev. Plošný dosah zvodně bude pravděpodobně rovněţ poměrně malý, a to vzhledem 

k zastavěnosti prostoru. (Interní materiály firmy Diamo s. p.) 

Podmínky migrace ve zdroji rizika ZR 4 jsou určeny konstrukcí jímek samotných. 

V prostoru odkalovacích jímek byla vystavěna rovněţ mycí rampa. Přesná konstrukce dna a 
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stěn jímek není v současné době známá, pravděpodobně jím byly betonové panely, které 

výrazně omezují migrovatelnost kontaminantů do okolního prostředí. Dno jímek bylo 

zaloţeno do polohy jílů, ponechaná vrstva jílů má mocnost cca 1 metr. Při vydatných 

atmosférických sráţkách jsou kontaminanty postupně transportovány ke dnu jímek. Po 

vystoupání hladiny vody v kolektoru mohou být kontaminanty vyplavovány do kolektoru. 

Tento předpoklad nebyl prozatím potvrzen, ale vzhledem ke snadné migrovatelnosti PAU 

v tomto prostoru nemůţeme tenko předpoklad vyloučit. Mapa zdrojů rizik je uvedena 

v příloze č. 3.  (Interní materiály firmy Diamo s. p.) 

I kdyţ průměrná koncentrace NEL i PAU v sušině kalů není nijak extrémní, jsou 

migrační schopnosti PAU velmi výrazné. I zde pravděpodobně došlo k posílení této vlastnosti 

pouţíváním různých typů rozpouštědel v minulosti. (Interní materiály firmy Diamo s. p.) 

Uvedený pravděpodobný vývoj situace na lokalitě nelze označit za příznivý. Reálné 

riziko v prostoru dolu Jan Šverma však bude i přes veškeré negativní skutečnosti 

pravděpodobně velmi malé, a to především z těchto důvodů: 

1. Ke kontaktu lidské populace s kontaminanty můţe prakticky dojít jen v případě 

provádění výkopových prací ve zdrojích rizika. 

2. Jako nejpravděpodobnější způsob expozice pracovníků provádějící výkopové 

práce přichází do úvahy kontakt s kůţí (dermální kontakt). 

3. Dermálnímu kontaktu lze účinně zabránit pouţíváním ochranných prostředků a 

dodrţováním bezpečnostních předpisů. 

4. I při průniku kontaminantů do kolektoru hlavní štěrkopískové zvodně bude 

výsledná koncentrace kontaminantů poměrně nízká vzhledem k poměrně 

vysokému naředění. 

5. Expozice populace okolního území přímým poţitím kontaminované vody 

vzhledem k absenci zdrojů odběru podzemní vody v areálu DJŠ a jejím nejbliţším 

okolí lze i v nejbliţší budoucnosti vyloučit. 

6. Ohroţení kvality vody jímacího území Nová Ves průnikem kontaminantů ze 

zdrojů rizika identifikovaných a v areálu DJŠ je vzhledem k hydraulickým 

poměrům širšího území málo pravděpodobné. (Interní materiály firmy Diamo s. p.) 
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3.4.2. Vyhodnocení rizik pro ekosystémy 

Expozice ekosystémů pro lokalitu dolu Jan Šverma nepřichází do úvahy. Nejbliţší 

ekosystém je lokalizován ve vzdálenosti cca 300 metrů severovýchodním směrem.  

Nejkratší vzdálenost mezi hranicí areálu DJŠ a korytem řeky Odra, který je 

významným nadregionálním biokoridorem, je cca 500 metrů. Oba subjekty jsou však 

navzájem odděleny plochami okolního průmyslu (Teplárna).  

Ve směru odtoku podzemní vody z lokality byly vymezeny místní biokoridory a 

biocentra. Nejkratší vzdálenosti mezi nimi a areálem DJŠ je cca 800 metrů, navíc jsou 

odděleny plochami okolního průmyslu Koksovny Jana Švermy a dráţním tělesem. (Interní 

materiály firmy Diamo s. p.) 

Migrační cesta vertikálně do hloubky k nejbliţším ekosystémům nevede. Migrace 

kontaminovaných prachových částic vzduchem bývá plošně omezená jen na samotné rizikové 

plochy a jejich nejbliţší okolí, zde se však vyskytují pouze sporadicky ostrůvky ruderálních 

rostlin. Ve směru odtoku podzemní vody z lokality a v prostoru eventuelně postiţeném 

rizikem přenosu kontaminantů se ţádné ekosystémy nenacházejí. (Interní materiály firmy 

Diamo s. p.) 

Zvláště chráněná území. 

V zájmovém území, tj. v okolí lokality DJŠ a v okolí případného vlivu se nevyskytují 

velkoplošná či maloplošná zvláště chráněná území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. 

Lokality s výskytem chráněných rostlin a ţivočichů 

V oblasti pravděpodobného dosahu negativních vlivů lokality nebyly zastiţeny ţádné 

lokality s výskytem chráněných druhů rostlin ani ţivočichů ve smyslu vyhlášky č. 395/1992 

Sb. 

Lesní ekosystémy 

V bezprostřední blízkosti areálu lokality se nenacházejí lesní ekosystémy.  
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Riziko pro ekosystémy 

Vzhledem k umístění lokality a jejímu současnému i budoucímu vyuţití nepředstavují 

kontaminované zeminy areálu závodu dolu Jan Šverma pro ekosystémy ţádné riziko. (Interní 

materiály firmy Diamo s. p.) 

3.5. Doporučení a návrh opatření 

Zhodnocením míry rizika bylo zjištěno, ţe staré ekologické škody na lokalitě DJŠ 

nepředstavují zvýšené riziko pro lidské zdraví a ekosystémy.  

Na lokalitě byly zjištěny uţ zmiňované 4 plochy kontaminace zemin NEL omezených 

rozměrů. V prostoru ZR 1 byla zjištěna, jak uţ zmiňovaná přítomnost NEL, PAU a amonných 

iontů v podzemní vodě zavěšené zvodně v naváţkách, u které rovněţ předpokládáme lokální 

plošné rozměry, nezasahující nijak výrazně do prostoru vně závodu. (Interní materiály firmy 

Diamo s. p.) 

Kontaminace hlavní zvodně byla prokázána pouze v ukazateli NH4 ionty. Zdroj 

kontaminace podzemní vody se na území dolu nenachází. Nejpravděpodobnějším zdrojem je 

provoz Koksovny Jan Šverma. Z tohoto důvodu nelze v areálu dolu Jan Šverma provádět 

smysluplnou sanaci podzemní vody kontaminované amonnými ionty. (Interní materiály firmy 

Diamo s. p.) 

Kontaminace nesaturované zóny se v současné době nešíří, případnou eliminaci 

transportu kontaminantů lze provést jednoduchým technickým opatřením. Polemizovat lze 

snad v případě ZR 4 (kalové jímky) o dostatečné mocnosti bariéry jílovitých hlín (cca 1 metr) 

proti průniku kontaminantů mezi nesaturovanou a saturovanou zónou. Vzhledem k tomu, ţe i 

přes ověřenou vysokou míru vyluhovatelnosti PAU nebyly tyto specifické kontaminanty ve 

zvodni zjištěny, lze usuzovat, ţe se jedná o kompaktní partii, kterou lze v tomto případě 

posuzovat jako dostačující. (Interní materiály firmy Diamo s. p.) 

Potenciálně exponované subjekty byly na základě sestavených scénářů omezeny 

prakticky jen na jedince provádějící výkopové práce v centrech kontaminace. Případnou 

expozicí bude expozice při dermálním kontaktu, které lze jednoduše a účinně zabránit. 

Expozice obyvatel okolního území nepřichází do úvahy ani v případě průniku kontaminantů 

do zvodně hlavního štěrkopískového kolektoru. (Interní materiály firmy Diamo s. p.) 
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Na základě všech výše uvedených skutečností a vzhledem k nízkému riziku pro lidské 

zdraví a ekosystémy, které z přítomnosti kontaminantů v zeminách a lokální zvodni vyplývají, 

nebylo sloţité, nápravné opatření nutné. (Interní materiály firmy Diamo s. p.) 

Přesto se však upozorňuje na závaţné skutečnosti, které v souvislosti s výskytem 

kontaminovaných ploch na lokalitě souvisí. Jiţ v současné době jsou některé objekty 

komerčně vyuţívány jinými subjekty a tento trend lze předpokládat i v dalším období a to 

v rámci navrţeného budoucího vyuţití území navrţené v ÚP města Ostrava, kterým je lehký 

průmysl a sluţby. Musíme však upozornit na související aspekty: 

1. Minimalizace rizika expozice pracovníků 

Přetváření současného vyuţití území bude souviset s mnohými přestavbami 

stávajících objektů i ploch, ale především lze předpokládat výstavbu objektů 

nových. V případě, ţe nová výstavba bude situována v centrech potvrzené 

kontaminace, musí nabyvatel počítat s minimálním rizikem, vyplývajícím pro 

pracovníky, kteří zde budou provádět výkopové práce. Tito musí být v průběhu 

prací vybaveni potřebnými ochrannými pomůckami (ochranný oděv, rukavice, 

holínky). 

 

2. Výstavba v centrech kontaminace  

V průběhu výkopových prací v centrech kontaminace bude nutné počítat 

s adekvátním zneškodňováním zemin kontaminovaných NEL, PAU. Odvozu bude 

předcházet vzorkování výkopku pro potvrzení aktuálního stavu kontaminace. 

Odvoz a zneškodňování zemin, stejně jako laboratorní práce budou prováděny za 

úhradu (podle poţadovaného laboratorního stanovení, vzdálenosti a způsobu 

zneškodnění).  

Pokud výkop kontaminovaných zemin nebude proveden v celém ověřeném 

objemu, doporučujeme ošetřit dno a stěny jámy biopreparátem. Dále je 

upozornění, ţe v případě realizace výkopových prací u zdroje rizika s potvrzeným 

výskytem lokální zavěšené zvodně, dojde pravděpodobně k hromadění vody ve 

výkopové jámě. Další nakládání s touto vodou musí být řešeno s ohledem ke 

zjištěné míře kontaminace (pravděpodobně předčištění na ČOV). Stejné opatření 
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navrhujeme v případě dlouhodobě otevřeného hlubokého výkopu v centrech 

kontaminace, zasahující aţ po hladinu podzemní vody hlavní zvodně.  

 

3. Monitoring kvality podzemní vody na lokalitě 

I přes velkou míru nepravděpodobnosti přirozeného průniku kontaminantů 

z nesaturované zóny do prostředí saturované zóny hlavní štěrkopískové zvodně u 

všech potvrzených zdrojů rizika, se doporučuje vyuţít vrt MH-HJ-4, který je 

umístěn v centru ZR 4 k monitoringu kvality podzemní vody této zvodně. 

Výsledky laboratorních rozborů budou důkazem dostatečné/nedostatečné mocnosti 

jílovitých hlín v tomto prostoru, popř. budou slouţit v nejméně příznivé situaci 

k zahájení nápravných opatření. (Interní materiály firmy Diamo s. p.) 

 

Shrnutím uvedených informací vyplývají pro lokalitu následující opatření: 

 I přes existenci ověřené kontaminace zemin a vody mělké zvodně není v současné době 

nutné realizovat na lokalitě sanační opatření, a to vzhledem k prokázané míře rizika pro 

obyvatelstvo a ekosystémy.  

 Sanaci podzemní vody kontaminované amonnými ionty, jejichţ zdroj se nachází mimo 

hodnocené území, není účelné provádět v areálu dolu Jan Šverma vůbec. Řešením by byla 

komplexní sanace podzemní vody hlavní zvodně celé této průmyslové oblasti, zahrnující 

kromě dolu i koksovnu, MCHZ, teplárnu a prostor OSTRAMO Vlček. 

 V rámci převodů a prodeje vyplývá v důsledku existence kontaminace pro nabyvatele 

právní břemeno pozemků, neboť kontaminované zeminy s vysokou třídou 

vyluhovatelnosti je nutné adekvátně zneškodňovat. Adekvátní zneškodnění si vyţádají i 

kontaminované podzemní vody. Dále se doporučuje aplikace biosorbentu ve dně a stěnách 

výkopu. Veškeré uvedené práce jsou placenou sluţbou. 

 Povrchy potvrzené kontaminace by bylo vhodné co nejdříve překrýt inertním materiálem 

nízké propustnosti k zamezení průniku sráţkové vody. 

 Pro ověřování kvality podzemní vody hlavní zvodně v prostoru ZR 4 se doporučuje 

zahájit pravidelný odběr vody a její analýzy, a to v intervalu cca 2x ročně, přičemţ by 

měly být podchyceny maximální i minimální stavy vody. (Interní materiály firmy Diamo 

s. p.) 
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4.  Možné řešení v souladu s územním plánem 

4.1. Územní plán 

Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu je územní plán 

naprosto klíčový dokument pro jakýkoli stavební rozvoj lidských sídel a změny v krajině. 

Plány se zpracovávají zpravidla na 10 let, takţe vţdy obsahují nejen popis stávajícího stavu 

daného území, ale především jeho předpokládaný rozvoj, jde tedy spíše o jakousi mapu 

budoucí podoby sídel a krajiny. Pro stavby nebo záměr, které nejsou v souladu s územním 

plánem, nesmí ţádný úřad vydat povolení, například územní rozhodnutí nebo stavební 

povolení. Naopak projekty, které jsou v územním plánu zaneseny, jsou velmi obtíţně 

odvratitelné.  

Územní plány schvalují zastupitelstva obcí (územní plány obcí), nebo zastupitelstva krajů 

(územní plány tzv. velkých územních celků). Aktuální územní plán musí být veřejně 

přístupný dokument na příslušném obecním nebo krajském úřadě. 

Mezi cíle územního plánování patří: optimální vyuţití území podle kritérií ekologických, 

kulturních, stavebně technických a ekonomických, zlepšit vybavení a funkci pro stanovené 

účely v souladu se zajištěním přírodních a civilizačních hodnot; vytváření vyváţeného vztahu 

podmínek pro příznivé ţivotní prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudrţnost společenství 

obyvatel území, který uspokojuje současnou generaci, aniţ by ohroţoval podmínky generace 

budoucí; soustavné a komplexní řešení účelného vyuţít a prostorového uspořádání území 

s cílem dosaţení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji 

území, environmentální ochrana a rozvoj ţivotních kulturních a civilizačních hodnot, 

ekonomická ochrana a rozvoj hospodářského potenciálu a demografická ochrana a rozvoj 

společenského potenciálu. 

Úkoly územního plánování jsou soustředěny jednak: na analýzu stavu území, na stanovení 

koncepce rozvoje a ochrany území, na prevenci ve vztahu ekologických a přírodních 

katastrof, na regeneraci a revitalizaci území, vyhodnocování ekonomické efektivnosti území, 

nebo úkoly při stanovení urbanistických, architektonických a estetických poţadavků na 

vyuţívání a prostorové uspořádání území, zejména na umisťování a řešení staveb, včetně 

stanovení potřené etapizace výstavby. 
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4.2. Lokalita DJŠ v souladu s územním plánem 

Z informací o budoucím vyuţití území podle Územního plánu města Ostravy je závazně 

lokalita vyuţívána pro funkci lehkého průmyslu a sluţeb (obr č. 4). V roce 2015 se bude 

předělávat Územní plán pro město Ostrava, a pro tuto lokalitu bude nadále stanoven lehký 

průmysl a sluţby. Vymezení zájmového území je uvedeno v příloze č. 4.  

Lehký průmysl obvykle vyţaduje menší mnoţství kapitálu, neţ je tomu u těţkého 

průmyslu. Je orientován na spotřebitele. Zařízení, která jsou pouţívána v lehkém průmyslu, 

mají menší ekologické dopady, neţ zařízení v těţkém průmyslu, z toho vyplývá, ţe se závody 

lehkého průmyslu mohou vyskytovat v blízkosti obydlených oblastí. Lehký průmysl vyrábí 

především malé spotřební zboţí. Příkladem lehkého průmyslu je výroba oděvů, obuvi, 

nábytku, spotřební elektroniky a domácích spotřebičů. 

Firma Diamo s. p. část budov dolu Jan Šverma pronajala různým firmám, které mají 

splňovat podmínky stanovené firmou Diamo s. p.. Tyto firmy nemohu jmenovat dle jejich 

přání. Jen mohu konstatovat, ţe se tam nachází betonářská firma (obr č. 5), masokombinát a 

sklady různých firem.   

 

 

Obrázek 4: Územní plán lokality důl Jan Šverma, www.ostrava.cz 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Spot%C5%99ebitel
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9B%C5%BEk%C3%BD_pr%C5%AFmysl
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Obrázek 5:  Budova, která je v pronájmu betonářské firmy, foto autorka 2011 
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5. Obnova nevyužívaných území (DJŠ) 

5.1. Cíle a vlastnosti rekultivace 

Snahou rekultivačních procesů je uvedení postiţené oblasti do takového stavu, ve 

kterém by mohl fungovat soběstačný ekosystém a který by byl i esteticky přijatelný. 

Význam rekultivace je v odstraňování škod vznikajících těţbou nerostných surovin a 

navrácení krajiny původní vzhled, nebo do nejpřijatelnější podoby. Jde o dlouhodobě se 

vyvíjející proces, který je ovlivňován změnou technologického postupu těţby i vývojem 

nových  vědecko – výzkumných poznatků v oboru rekultivací. (Stalmachová et al. 2010) 

Rekultivací území v oblasti těţby uhlí, rudných a nerudných surovin a také další 

činnosti, které poškozují krajinu, se rozumí soubor opatření, kterými podniky zahlazují 

následky hornické činnosti na poškozené krajině.  

Hlavní cíle rekultivace je: 

 vhodné začlenění rekultivované oblasti do krajiny 

 vytvoření podkladu pro zdravé ţivotní podmínky 

 zvýšení ekologické stability území (ÚSES) 

 zvyšování celkové vodní bilance (zpomalování odtoku, obnova vodní sítě) 

 zvýšení biologické rozmanitosti v krajině 

 úprava nebo změna hospodářského vyuţívání území 

 obnova půdního ţivota, zvyšování vrstvy půdy, optimalizace skladby půdy. 

 

Základním úkolem rekultivace je obnova či vytváření zemědělské krajiny, lesů, 

vodních ploch a toků v souladu s koncepcí ekologicky vyváţené krajiny a ţivotního prostředí.  

Produktem rekultivačních prací je kromě půdy i nová kvalita litosféry, hydrosféry, 

reliéfu, pedosféry, atmosféry apod. Důleţitým výsledkem rekultivačních prací je také kromě 

zlepšení ekologických podmínek i zohlednění sociálně ekonomických podmínek a také 

podmínek územně technických. Při volbě druhu rekultivace se vychází z písemně plánovací 

dokumentace obce. (www.awt-rekultivace.cz) 

 

file:///C:/Program%20Files/EasyPHP1-8/www/off%20line/zivpro/zp.php%231eb
file:///C:/Program%20Files/EasyPHP1-8/www/off%20line/zivpro/zp.php%234us
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Výběr optimálního způsobu rekultivace je velmi zásadní. Volba vhodného způsobu 

rekultivace je důleţitou záleţitostí ovlivněnou a ovlivňovanou z mnoha hledisek. Projektové a 

realizační práce jsou podmíněné typem devastace či zničením plochy určené k rekultivaci a 

rekultivačním cílem v souladu s územním plánem příslušné obce.  

První skupina podmínek je prakticky daná. Můţeme tedy ovlivňovat jen druhou 

skupinu, coţ je stanovení rekultivačního cíle. Určení rekultivačního cíle musí být v souladu 

s celkovou představou ochrany a tvorby krajiny, určené cílevědomou a plánovitou snahou o 

zachování a vytvoření ekologicky vyváţeného i ekonomicky efektivního územního celku, 

plnícího všechny funkce aktivního hospodářsko – sídelního komplexu se zdravým ţivotním 

prostředím. (Smolík et al. 2007). 

Tyto následující hlediska jsou pro volu rekultivačního cíle rozhodující: 

 ekologické, 

 sociálně – ekonomické, 

 územně technické.  

 

Všechna hlediska je nutno posuzovat celkově ve vzájemných souvislostech a nelze 

zvýhodňovat některé z nich. (Smolík et al. 2007) 

Rekultivovaná krajina by měla mít tyto základní vlastnosti: 

 ekologickou vyváţenost, charakterizovanou relativní stabilitou ekosystémů, lze dosáhnout 

úměrným zastoupením ekosystémů, lze dosáhnout úměrným zastoupením producentů, 

konzumentů a reducentů v krajině, přičemţ hlavní důraz je třeba klást na dostatečné 

zastoupení producentů, z nichţ ekologicky nejúčinnějším jsou lesy, a na vyrovnaný 

hydrický reţim, 

 ekonomické efektivnosti rekultivované krajiny lze dosáhnout především dostatečným 

poměrem vysoce produkčních forem zemědělské rekultivace (za předpokladu vytvoření 

vhodných podmínek v etapě důlně technické rekultivace). Ekonomicky efektivní jsou i 

produkční a ekologicky efektivní formy lesů, hydrický způsoby rekultivace (funkcemi 

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

devastovaných území, 
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 zdravotně hygienické nezávadnosti lze v rekultivované krajině dosáhnout:  

- vhodným reliéfem, důleţitým pro tvorbu ţádoucích mezoklimatických mirkolimatických 

a hlavně bioklimatických poměrů, 

 - kvalitou rekultivovaných půd, která ovlivňuje asanační funkce fyzikálně chemických a 

biochemických procesů. Za zvláště závaţné je třeba v těchto souvislostech povaţovat 

úměrné zastoupení bakterii a hub jakoţto reducentů, na jejich funkci je značně závislý 

ekologický i hygienicky ţádoucí koloběh značného mnoţství látek a energií v rámci 

ekosystémů,  

- dostatečným zastoupením rekultivační zeleně s mnohostrannou asanační a hygienicky 

zdravotní funkcí, 

- vyrovnanými hydrickými poměry, jejichţ extrémní situace jsou neţádoucí nejen 

z ekologických ekonomických, ale i ze zdravotně hygienických hledisek, 

 

 estetické působivosti se dosáhne 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. (Štýs et al.1981) 

V některých případech lze vysokého společenského efektu dosáhnout uplatňováním 

některé z abiotických forem vyuţití devastovaného území, které by měly být přednostně 

lokalizovány na devastovaná území s celkově nízkou ekologickou hodnotou (bioklimaticky 

nevhodné konkávní úseky výsypek, zbytkových lomů či poklesů, plochy s fytotoxickými 

výsypkovými půdotvornými substráty apod.). (Štýs et al. 1981) 

Stanovení ekologicky a socioekonomicky optimálních způsobů rekultivace je velmi 

sloţitý, mnohotvárný a neopakovatelný proces, k jehoţ řešení bychom měli přistupovat 

integrovaně systémovým způsobem. V kaţdém případě by měl vycházet z komplexního 

posouzení přírodně ekologických a sociálně ekonomických charakteristik devastovaného 

území i širší oblasti. (Štýs et al. 1981) 
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5.2. Fáze rekultivace 

Rekultivační práce můţeme rozdělit do čtyř fází, tyto fáze na sebe navazující. Fáze 

rekultivace musí být známy uţ předem, neţ je podnik vybudován.  

1. Přípravná fáze rekultivace má především preventivní a optimalizační funkci a 

účinnost. Tato fáze se v plné míře realizuje jiţ při otvírkových, přípravných i 

těţebních prací. Během této fáze je nutno preventivně řešit střety zájmu 

s přednostním uplatňováním celospolečenských priorit.  

Průzkum loţiska by měl být plánován tak, aby poskytoval podklady a informace 

důleţité nejen pro otvírku loţiska a jeho vyuţití, ale i pro způsob moţností 

následné rekultivace. (Smolík et al. 2007) 

2. Důlně technická fáze rekultivace je soubor technologických zásad aplikovaných na 

úrovni báňské technologie, kterými lze během přípravy a realizace těţby vytvářet 

optimální předpoklady pro společenský efektivní způsoby rekultivace celého 

devastovaného území. (Štýs et al. 1981) 

Zvláštní pozornost by měla být věnována řízené tvorbě devastovaných území, jako 

umísťování výsypek, odvalů, sloţišť odpadů v krajině, způsob jejich tvarování, 

případné skrývkové práce apod., neboť jiţ během této fáze těţby lze výrazným 

způsobem ovlivňovat rozsah a intenzitu devastace, ekologicko-stanovištní 

podmínky devastovaných území, které se výrazně podílejí na výsledné efektivnosti 

rekultivace. (Smolík et.al.2007) 

3. Biotechnická fáze je řešena pracemi biologické a technické povahy. Jejím úkolem 

je zlepšování ekologických vlastností nejen určených území k rekultivaci. Do 

skupiny technických opatření řadíme:  

- terénní úpravy (úpravy tvaru a členitosti reliéfu), 

- naváţky úrodných a potencionálně úrodných hornin a zemin, kterými jsou 

upravovány poměry pro optimalizaci poměrů a vývoje v pedosféře a 

některých sloţek hydrosféry, 

- práce související s úpravou a získáním biologicky aktivního půdního 

profilu s úpravou hydrických poměrů v nadzemní i podzemní sféře,  

- výstavba komunikací, kterými jsou rekultivované pozemky zpřístupněny. 
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Práce biologické povahy zahrnují soubor lesnických a agrotechnických prací, 

související se zakládáním a údrţbou zelených ploch podle typu rekultivace a cílové 

kultury. 

4. Postrekultivační fáze je zahájena předáním zrekultivovaných pozemků uţivatelům. 

(Smolík et al. 2007) 

 

5.3. Rozdělení rekultivací 

Rekultivaci můţeme rozdělit z různých hledisek. Nejběţnější rozdělení je ve vztahu ke 

konečnému vyuţití rekultivovaného území. Pro konečné vyuţití rekultivovaného území, 

musíme nejdříve pouţít technickou rekultivaci a následně biologickou rekultivaci. (Smolík, at 

et. 2007) 

5.3.1. Technická rekultivace 

Technická rekultivace je soubor opatření technické povahy, které předcházejí 

rekultivace biologickou. Jedná se o terénní úpravy devastované plochy včetně návozu 

výplňového materiálu (důlní hlušiny, hlušiny z úpravny uhlí, strusky apod.), hydromeliorační 

a hydrotechnické opatření, protierozní a stabilizační opatření, překryv terénu zúrodnění 

schopnými zeminami a výstavbu příjezdových a obsluţných komunikací. (Stalmachová. et. al. 

2010) 

Výsypky, odvaly, skládky, sedimentační a dočišťovací nádrţe jsou účelové stavby, na 

které se v plné míře vztahují stejná legislativní opatření, jako na všechna stavební díla. Nesmí 

být realizovaný v ochranném pásmu vodních zdrojů I. a II. Stupně, v zátopovém území 

vodních toků, v ochranném pásmu sítí elektrického vedení a pásmu určeném správou spojů. 

Při jejich tvarování je nutné zajistit:  

- podmínky pro vhodné mikroklima 

- podmínky pro definitivní tvarování svahů a plošin 

- prostor pro ukládání odpadů 

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

deformaci podloţí vlivem poklesů, po případné změně vodního reţimu 

vlivem poklesu 
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- konečné sklonové poměry svahů 1:2 (odpovídá úhlu 26
°
40

´
), 1:3 (úhel 

18
°
20

´
), nebo 1:4 (úhel 14°20

´
) a plošin musí zabezpečit odvod 

povrchového vody do recipientu bez nebezpečí eroze svahů a vhodné 

podmínky pro následné vyuţití. 

Základem úspěchu biologické rekultivace území ovlivněného hornickou nebo 

průmyslovou činností, která následuje po technické rekultivaci je vytvoření dostatečného 

půdního profilu, který zajistí vhodné růstové podmínky zakládanému vegetačnímu krytu. 

Uměle připravené sanačně-rekultivační materiály musejí být překryty dostatečně mocnou 

vrstvou podorničních a orničních zemin. Jejich tloušťku je nutno volit individuelně 

s přihlédnutím k místním klimatickým podmínkám a ke druhové skladbě navrţené vegetace. 

(Stalmachová, et.al. 2010) 

 

5.3.2. Biologická rekultivace 

Tato rekultivace byla často vyuţívaná před rokem 1990. V současné době se realizuje 

velmi zřídka z důvodu velké ekonomické náročnosti. 

Významnými limitním ekologickým faktorem vhodnosti realizace zemědělských 

metod rekultivace je znečištění ovzduší a kontaminace půd a vod znečišťujícími látkami. 

Zemědělské rekultivované pozemky jsou vyuţívány pro pěstování technických plodin 

nebo jsou zalesňovány. (Smolík, at et. 2007)) 

Způsob zemědělské rekultivace je podmíněn především druhem sypaného materiálu na 

povrchu výsypky a mnoţstvím a jakosti zeminy, která je k dispozici k převrstvení 

(5 jakostních tříd): 

- zeminy vhodné pro zemědělskou rekultivaci – černozemě, hnědozemě, slinovatky, 

spraše, sprašové hlíny; 

- zeminy pouţitelné pro zemědělskou rekultivaci – svahové hlíny, ostatní kvartérní 

sedimenty, neutrální a aţ alkalické šupinovité šedé nadloţní jíly, hlinité písky; 

-  zeminy vhodné pro lesnickou rekultivaci – hnědé lesní půdy, mírně podzolované 

lesní půdy, skeletové půdy, hlinité štěrky; 
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- zeminy ještě schopné zalesnění a ozelenění s omezeným hospodářským výsledkem – 

hrubozrnné písky, písčité štěrky, ţluté jíly, zeminy s příměsí uhlí; 

-  zeminy fytotoxické, které znemoţňují růst rostlin ( pH pod 3.5, vysoké obsahy 

 fytotoxických látek). 

V závislosti na jakosti zemin na povrchu objektu je zemědělská rekultivace 

aplikována: 

- přímou zeminy I. a II. jakostní třídy 

- převrstvením ornicí vrstvou 0,3 – 0,5 m – zeminy III. a IV. jakostní třídy 

- úpravou fytotoxické vrstvy 0,2 m a převrstvením úrodnými zeminami – zeminy V. 

jakostní třídy. 

Podle typu sypaného materiálu, jakostní třídy povrchových zemin a cílové rekultivace 

se objekt převrstvuje úrodnými zeminami (ornicí). Sanace půdního profilu, zahájení a kvalita 

pedogenetických procesů je ovlivňována typem rekultivačního postupu. Rekultivační osevní 

postupy jsou nutné k dosaţení rychlé úpravy stanoviště a k podpoře půdotvorných procesů. 

Stanovištní poměry na hlušinách určených k zemědělské rekultivaci jsou upravovány tzv. 

sanačními rostlinami, tj. málo náročnými druhy rostlin, které mají schopnost zlepšovat 

fyzikální a chemické vlastnosti půd v ukazatelích: pH, drobtovitost, propustnost, vlhkost, 

obsah ţivin a organických látek. 

Mezi nejpouţívanější sanační rostliny rekultivačního osevního postupu patří komonice 

bílá (Melilotus alba), úročník lékařský (Anthyllis vulneraria L.), jetel plazivý (Trifolium 

repens), štírovník růţkatý (Lotus corniculatus), vičenec setý (Onobrychis viciaefolia) a jetel 

zvrhlý (Trifolium hybridum). Dobré meliorační účinky na půdu mají vojtěška setá (Medicago 

sativa), jetel červený (Trifolium pratense L.), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), srha 

říznačka (Dactylis glomerat), jílek mnohokvětý (Lolium multiflorum Lamk), jílek vytrvalý 

(Lolium perenne L), sveřep bezbranný (Bromus inermis Leysser), kostřava ovčí (Festuca 

ovina L), bojínek luční (Phleum pretense), kostřava luční (Festuca pratensis Huds) a kostřava 

červená (Festuca rubra L.). (Stalmachová, 1996) 
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5.3.3. Lesnická rekultivace 

Spolu se zemědělskými způsoby je i zalesňování základní metodou rekultivace území 

ovlivněných těţbou nerostných surovin. Podílí se především na obnově ekologických, ale 

také ekonomických funkcí devastované krajiny. Při koncepci rekultivací krajiny je důleţitou 

motivací skutečnost, ţe lesní porosty představují v našich podmínkách společenstva rostlin 

plnící významné mimoprodukční funkce. (Stalmachová, 1996) 

Poţadavky lesních dřevin jsou na kvalitu stanoviště a přípravné práce v rámci 

technické rekultivace niţší, neţ u rekultivací zemědělských. Smyslem hospodářských lesů je 

produkce kvalitní dřevní hmoty, smyslem účelových lesů je ochrana a tvorba pedosféry, 

tvorba hygienicky a esteticky efektivního prostředí, ochrana a tvorba vhodných klimatických 

podmínek území, tak i tvorba přírodě blízkých typů ekosystému. (Stalmachová, 1996) 

Úspěch lesnické rekultivace výsypek a odvalů závisí velkou měrou na vhodném výběru 

dřevin a keřů. Na základě dlouholetých zkušeností a výsledků výzkumu lze doporučit řadu 

dřevin a keřů, které představují základ pro zalesňování výsypek i odvalů. Z praktického 

hlediska podle jejich významu a funkce je lze rozdělit do tří hlavních skupin. (Štýs,1981) 

 Dřeviny a keře meliorační tzv. přípravné: brslen evropský (Euonymus europaeus), bez 

černý (Sambucus nigra), čimišník obecný (Caragana arborescens), svída bílá (Swida alba), 

řešetlák počistivý (Rhamnus catharctica), rakytník úzkolistý (Hippophae rhamnoides), 

meruzalka zlatá (Ribes aureum), dřín obecný (Cornus mas), hloh obecný (Crataegus laevis), 

hloh jednoblizný (Crataegus monogyna). 

 Dřeviny a keře s melioračním a hospodářským významem: olše lepkavá (Alnus 

glutinosa), olše šedá (Alnus incana), javor jasanolistý (Acer negundo), lípa srdčitá (Tilia 

cordata), bříza bílá (Betula pendula), třešeň ptačí (Cerasus avium), pajasan ţláznatý 

(Ailanthus altissima), topoly (Populus balsamifera, P.berolinensis, P.candidans, 

P.trichocarpa). 

 Cílové dřeviny s funkcí produkce dřeva: dub červený (Quercus rubra), topoly 

kanadské (Populus robota, P.serotina, P.regenerata), dub letní (Quercus robur), dub zimní 

(Quercus petraea), jilm horský (Ulmus glabra), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor klen 

(Acer pseudoplatanus), javor mleč (Acer platanoides), modřín opadavý (Larix decidua), 

borovice lesní (Pinus sylvestris), borovice černá (Pinus nigra), borovice Murrayova (Pinus 
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murrayana), smrk pichlavý (Picea pungens), smrk omorika (Picea omorica), douglaska 

tisolistá (Pseudotsuga menzienzii). (Štýs, 1981) 

U všech dřevin je ale vţdy nutno přihlíţet k jejich autochtonnosti, tj. k tomu zda se 

jedná o domácí druh nebo o druh, který byl do přírody v České republice uměle introdukován. 

V případě introdukovaných dřevin je nezbytné zváţit jejich nutnost a oprávněnost 

rekultivačních porostů a v kaţdém případě pak poţádat příslušné orgány veřejné správy 

(referáty ţivotního prostředí úřadů nebo Českou inspekci ţivotního prostředí) o souhlas s 

jejich navrhováním do rekultivačních porostů. (Kryl, 2002) 

5.3.4. Sadovnicko – krajinářská rekultivace 

Úbytek krajiny a krajinných částí vhodných pro krátkodobou rekreaci obyvatel 

průmyslových a těţebních oblastí vlivem rozsáhlých devastovaných území vyţaduje zakládat 

především v blízkosti takto postiţených měst a sídlišť rekreační lesy. Podle způsobu rekreace 

jsou tyto plochy členěny na rekreační lesy, parkové lesy a lovecké prostory.  

Rekreační lesy zakládané v příměstských oblastech průmyslových aglomerací. Cílem 

zřizovaní rekreačních lesů je vytvářet estetický působivé lesní prostředí se základním 

rekreačním vybavením. (Stalmachová, 1996) 

Parkové lesy slučují prvky lesa a parku. Hlavním účelem je vytvořit prostor pro 

kaţdodenní rekreaci obyvatelům měst a sídlišť, zlepši ţivotní prostředí v širším okolí, včetně 

působení v dobrém slova smyslu na člověka. 

Lovecké prostory, velká rozloha skládek a odvalů poskytuje dobré podmínky pro 

lovecké prostory a zaručuje zvěři klid. (Smolík, 2007) 

 

5.3.5. Rekultivace vodohospodářská  

Své uplatnění nachází vodohospodářská rekultivace především ve vnitřních výsypkách 

lomů, ale také na vnějších výsypkách, ve zbytkových jamách i na plochách devastovaných 

hlubinou těţbou.  
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Mezi vodohospodářské rekultivace patří nádrţe na horních hranách nebo plochách 

jednotlivých výsypek a odvalů, nádrţe ve zbytkových jamách a zvodněné poklesové kotliny 

jako přírodní typy vodních ploch. 

Vodohospodářský význam vodních ploch je dán moţností vyuţití akumulovanou 

vodou pro zemědělství, jako zdroj uţitkové vody, regulaci vodních reţimu v území a 

podobně. Rekreačně estetický význam je vyuţíván vhodně ozeleněných vodohospodářských 

staveb pro krátkodobou rekreaci, rybolov a podobně. (Smolík, 2007) 

 

5.4. Obnova DJŠ 

Rekultivace na dole Jan Šverma byla započata hned po ukončení těţby v roce 1992 

podnikem Rekultivace Valašské Meziříčí, protoţe tato dokumentace není přístupná, nemohla 

jsem vycházet z návrhů, co bylo a nebylo řešeno na území DJŠ.  

Jak uţ jsem se zmiňovala, v Kapitole 4, v souladu s územním plánem, byl po 

rekultivaci území, navrţen lehký průmysl a sluţby. Některé parcely vlastnila firma Ecocoal 

s.r.o., která se podílela na obnovení okolí DJŠ. Předmětem jejich návrhů bylo postavení 

technologické stavební linky na výrobu rekultivačních sanačních hmot, která by byla pouţita 

pro nádrţe stabilizovaných kalů, pro rekultivační stavby – odkaliště, poklesové kotliny 

v poddolovaném území, technickou rekultivaci skládek apod. Toto zařízení bylo postaveno 

jako mobilní technologické zařízení, které bylo koncipováno jako stavba dočasná, po dobu 

plnění své hlavní funkce, tzn. po dobu probíhající rekultivace zájmového území. 

 

5.4.1. Můj návrh na obnovu lokality 

Krajinný ráz v celém okolí zájmové lokality je velmi silně narušen dlouholetou 

antropogenní činností. Zdejší krajinu lze hodnotit jako krajinu kulturní aţ devastovanou. 

Faktorem, který se zde nejvýznamněji podílí na degradaci původní krajiny, je průmysl a s ním 

související činnosti. Ke zlepšení krajinného rázu hodnoceného území přispěje lesnická 

rekultivace, kterou bych realizovala na ploše celého odvalu. 
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Záměr samotný nebude mít na krajinu negativní vliv. Následná rekultivace (lesnická) 

bude mít z pohledu zdejší, průmyslem podstatně ovlivněné a zasaţené krajiny, významný 

pozitivní vliv. Zalesněná část krajiny bude plnit funkci vodohospodářskou, půdoochrannou a 

rekreační. Po ukončení lesnické rekultivace, bude zájmová lokalita spolu s celou plochou 

odvalu působit, v okolní průmyslové krajině, jako významný krajinotvorný prvek. 

Můj návrh řešení spočívá ve vytvoření lučního porostu okolo tří těţebních jam, které 

by mohlo být lemováno stromovou a keřovou zelení. Urbanisticky se nebude jednat o území, 

ale o luční porost lemovaný porostem keřů a stromů. Mé řešení by mohlo určitým způsobem 

zlepšit stávající negativní vliv daného území na ţivotní prostředí a také na estetický ráz 

území, neboť v této době je lokalita velice zanedbaná a zpustošená. V prvé řadě by se tím 

odstranila sekundární prašnost, vznikající při skládce materiálu z firem, které sídlí v areálu, 

z Koksovny Jan Šverma a z uhelných skladů. Hradba zeleně také bude redukovat hluk 

z ţelezničního provozu koksovny (obr č. 6), uhelných skladů a hlavní tratě ČD. 

 

Obrázek 6: Ţelezniční dráha do koksovny v těsné blízkosti areálu DJŠ, foto autorka 2011 

 

 Terénní úpravy bych prováděla v lokalitě za účelem dosaţení ţádoucího tvaru 

povrchu terénu. Výškové uspořádání bych navrhla tak, aby terénními úpravami bylo dosaţeno 

tvaru terénu blízkému přírodnímu. Měli bychom zohledňovat i poklesy z dříve ukončené 

hornické činnosti a s tím související ochranu spodní vody, stabilitu útvaru a odvádění 
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povrchových vod. Navrhovala bych vytvarování konečného reliéfu, poloţení překryvné a 

rekultivační vrstvy a neprodlenou lesnickou rekultivaci. 

 Postupně jak bude dokončována rekultivační vrstva, bude povrch oséván travní směsí 

pro zabránění šíření rostlin ztěţující, nebo vylučující obnovu a pěstování hospodářských lesů 

a které jsou náročné na světlo. V další fázi bude následovat lesnická rekultivace.  

V areálu DJŠ jsou zatravněné plochy, které nejsou udrţované (obr č. 7 a 8). Jsou to 

odkladiště pro nepotřebné věci pracovníků místních firem. Z pohledu na tyto plochy je vidět, 

ţe nejsou udrţované, nesečené ani očištěné od místního nepořádku.  Můj první dojem 

z lokality byl velice rozpačitý. Kaţdá firma, která má pronajaté prostory DJŠ by měla o okolí 

areálu pečovat, nebo alespoň dodrţovat podmínky nakládání s odpady.  

 

 

Obrázek 7: Nepořádek v prostoru DJŠ, foto autorka, 2011 
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Obrázek 8: Nepořádek v prostoru DJŠ, foto autorka 2011 

 

 

Obrázek 9: Nepořádek v areálu DJŠ, foto autorka 2011 
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Obrázek 10: Nepořádek vedle plotu těţebních jam, foto autorka 2011 

 

Před obnovou areálu, bych navrhovala nejdříve začít s úklidem nepořádku (obr č. 9 a 

10) a veškerého materiálu, který nepatří na území areálu. Navrhovala bych více kontejnerů na 

odpad a pokuty firmám, které nezabezpečí odpad tak jak mají ve smlouvě. Po prohlídce 

areálu, jsem napočítala pouhé tři kontejnery na smíšený odpad a to ještě u budovy, která není 

pronajatá ţádné firmě, vlastníkem je tedy státní podnik Diamo.  

Po odstranění všech překáţek v terénu bych navrhovala osít travní směskou (obr č. 11 

a 12), která by mohla být v tomto sloţení: jetel (Trifolium sp.), kostřava červená (Festuca 

rubra), kostřava luční (Festuca pratensis), jílek jednoletý (Lolium multiflorum), jílek vytrvalý 

(Lolium perenne), lipnice luční (Poa pratensis), psineček tenký (Agrostis tenuis), bojínek 

luční (Phleum pratense). Kaţdý druh v zastoupení 10%.  
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Obrázek 11: Plocha k návrhu osetí travní směskou, Foto autorka 2011 

 

Obrázek 12: Plocha k návrhu osetí travní směskou a výsadbou dřevin, foto autorka 2011 
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Obrázek 13: Část zatravněné plochy s nepořádkem, foto autorka 2011 
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Obrázek 14: Podhled na zatravněnou plochu, foto autorka, 2011  

 

Obrázek 15: Zatravněná plocha kolem tří těţebních jam, foto autorka 2011 
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 Jelikoţ se jedná o antropogenní lokalitu bez přírodního prostředí, tak se v okolí 

posuzované lokality nacházejí náletové dřeviny a na okrajích areálu se nacházejí vzrostlé 

dřeviny a křoviny. V areálu se vyskytují keře, které jsou vysazovány ve skupinách. Jedná se 

hlavně o pámelník bílý (Symphoricarpos albus) a hlošinu úzkolistou (Elaeagnus 

angustifolia). Ve vnitřní části areálu na ploše kolem těţebních jam jsou vysazené stromy, 

převládá topol osika (Populus tremula), vrba jíva (Salix caprea) a také jeřáb ptačí (Sorbus 

aucuparia). Celkové zastoupení keřů a stromů je velice malé (obr č. 13, 14 a 15).  

 Vzhledem charakteru této lokality, jsem zjistila malý výskyt květin a to převáţně jen 

pampelišku lékařskou (Taraxacum officinale). Průzkum jsem dělala ke konci března začátkem 

bubna.   

 K tomu, aby byly dosaţeny rekultivační cíle, musí nově zaloţený lesní porost v 

maximální míře eliminovat negativní vlivy okolí. Po zváţení všech aspektů pro výběr dřevin 

vhodných pro výsadbu na této ploše, bych navrhovala následující druhy dřevin:  

- Přípravné dřeviny: olše lepkavá (Alnus glutinosa) 

bříza bílá (Betula pendula)  

 

- Cílové dřeviny:  dub letní (Quercus robur) 

javor klen (Acer pseudoplatanus) 

habr obecný (Carpinus betulus) 

jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 

topol osika (Populus tremula) 

 Pro výsadbu bych zvolila kombinovaný způsob rozmístění dřevin. V přípravné fázi 

bude převládat olše lepkavá (Alnus glutinosa). Z cílových dřevin bude 1/3 tvořena dubem 

letním (Quercus robur),  1/3 habrem obecným (Carpinus betulus) a 1/3 javorem klenem (Acer 

pseudoplatanus), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) a topolem osiko (Populus tremula).  

 Tyto dřeviny bych vysázela jako hygienický pás asi tak 20 metrů kolem plotu (obr č. 

21) se sousední koksovnou Jan Šverma, aby se redukoval také hluk způsobený provozem 

ţeleznice, která vede v blízkosti areálu. Zároveň by to sníţilo prašnost z koksovny. Tam nyní 

jsou pozůstatky zeleně z předchozí výsadby, které jsou velmi ve špatném stavu a jsou tam i 

holá místa. 



Stanislava Morávková: Obnova nevyuţívaného území 

 

2011  47 

 

 Vysázela bych tam převáţně habr obecný (Carpinus betulus), topol osika (Populus 

tremula) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a břízu bílou (Betula pendula).  Tyto dřeviny 

pomohou zlepšit ţivotní prostředí a estetiku krajiny.  

Dále bych vysázela z jedné strany plotu (naproti plotu Koksovny Jan Šverma) 

těţebních jam (obr č. 20), keře a to hlošinu úzkolistou (Elaeagnus angustifolia), bez černý 

(Sambucus nigra), dřišťál obecný (Berberis vulgaris), ptačí zob (Ligustrum vulgare), růţi 

šípkovou (Rosa canina) a ostruţník křovitý (Rubus fruticosus). Ostatní strany plotu těţebních 

jam, bych nechala jen luční porost, aby byla zpřístupněna cesta k pamětním deskám (obr č. 

16). Tyto těţební jámy jsou označeny velmi pěknou pamětní deskou a zároveň jsou oploceny 

nehezkým plotem. Plot sousedící z koksovny Jan Šverma, bych zrušila nebo navrhla opravení. 

Po výsadbě dřevin okolo jam, by památka působila velmi přirozeně a esteticky na celkový 

dojem areálu.  

 

Obrázek 16: Pamětní deska na těţební jámě, foto autorka 2011 

 

Z hlediska estetického, bych navrhla výsadbu stromů kolem plotu firmy (obr č. 22 a 

23), která úzce sousedí s koksovnou Jan Šverma. Vysázela bych hustý pás habru obecného 

(Carpinus betulus) a dub letní (Quercus robur). Zalesnění části prostoru areálu bude výhodné 

z toho důvodu, ţe nebude nutné kosení trávy.   
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 Zelené pásy dřevin budou působit velmi přirozeně k tomuto prostředí. Zakryly 

by nedostatky koksovny Jan Šverma, neboť ta je ve velmi v dezolátním stavu. Zároveň by 

esteticky a hygienicky působily na okolí a na celkový první dojem z příjezdu do areálu. 

Některé budovy (obr č. 17) v areálu jsou historické a zároveň v špatném stavu. Po stavební 

stránce nemohu posoudit, neboť nejsem v této oblasti zkušená, ale na první pohled vypadají 

neudrţovaně a zasluhovaly by si téţ rekonstrukci. 

 

 

Obrázek 17: Budova bývalých kanceláří v areálu DJŠ, foto autorka 2011 

 

 Při mém průzkumu lokality jsem dále zjistila, ţe se zde vyskytují bezobratlí 

ţivočichové (obr č. 18 a 19) a z obratlovců potom běţné druhy ptáků. Předpokládám, ţe po 

zlepšení okolí navrhnutou rekultivací se bude na celé ploše vyskytovat více nových druhů 

fauny (především bezobratlých, ptáků a menších savců) a také flóry.  Výskyt zvláště 

chráněných druhů podle zákona č. 114/1992 Sb., vyhlášky č. 395/1992 Sb. zde 

nepředpokládám. 
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Obrázek 18: Hlemýţď zahradní – (Helix pomatia), foto autorka 2011 

 

.  
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Obrázek 19: Zavěšené budky pro ptactvo v areálu DJŠ, foto autorka 2011 

 

Z informací, které mi byly poskytnuty, vyplývá, ţe tato lokalita je několik let stále ve 

stejném stavu. Tento stav se nemění ani nezlepšuje. Je škoda, ţe tato lokalita není lépe vyuţita 

například ke školním exkurzím, výstavám technického umění. Pohled na areál se sousední 

koksovnou Jan Šverma vyzývá k zájmu, kde si vyzkoušet návrhy na obnovu poškozeného 

území v praxi a také více se zamyslet nad budoucností technických památek.  Areál DJŠ bych 

vyuţila k pronájmu některých budov, jako učební prostory pro studenty, kteří se zajímají o 

rekultivace území poškozených hlubinnou těţbou. Celý areál na mě působí, ţe by si zaslouţil 

větší péči a vyuţití. Další fotodokumentace je uvedena v příloze číslo 4.  
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Obrázek 20: Návrh výsadby dřevin u plotu těţební jámy č. 3, foto autorka 2011 
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Obrázek 21: Návrh výsadby dřevin vedle Koksovny Jan Šverma, foto autorka 2011 
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Obrázek 22: Část území k navrţení výsadbě dřevin, foto autorka 2011 

 

Obrázek 23: Plocha určená k obnově rekultivace, foto autorka 2011 
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6. Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout obnovu nevyuţívaného území a to v areálu 

Dolu Jan Šverma. Po zmapování současného stavu lokality a  rekultivace provedené 

v minulosti jsem navrhla lesnickou rekultivaci, která by měla vyřešit nedostatky na území. 

V práci jsem vytvořila návrh k vyřešení stávajících dopadů na ţivotní prostředí a zároveň 

vyuţití potenciálu tohoto území např. pro školní exkurze, školní praxe a výstavy technického 

umění. Kladla jsem důraz na estetickou a hygienickou stránku lokality, chtěla jsem zachovat 

přirozený ráz území, který je v těsné blízkosti Koksovny Jan Šverma.  

V rámci zpracování této práce bylo pro mě přínosem, ţe jsem se mohla seznámit 

s danou problematikou jak ze všeobecného, tak i z praktického hlediska. Poznala jsem 

podrobněji různé druhy rekultivací a jejich moţnosti pouţití pro zahlazování následků 

hornické činnosti. Rovněţ jsem si více uvědomila, ţe hornická činnost měla a má v našem 

regionu kromě své ekonomické výhodnosti v podobě strategické suroviny i doprovodné 

negativní jevy ve vztahu k ţivotnímu prostředí 

Vzhledem k tomu, ţe Zemi v podstatě máme jen propůjčenou, se k ní musíme chovat 

tak, abychom ji vţdy co nejlépe vyuţili a zároveň ji v co nejlepším stavu a podobě předali 

budoucím generacím.  
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