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Abstrakt 

Tato práce se zabývá převáţně inventarizací bioty jednotlivých ploch v mém 

zájmovém území. Cílem této práce bylo především najít dané lokality, které si vybrala, a 

v předchozích letech se jimi zabývala, RNDr. Lenka Filipová, na kterou tato moje 

bakalářská práce navazuje. Dalším cílem bylo provést podrobnější inventarizaci bioty, 

udělat fytocenologické snímky, zjistit vliv důlní činnosti na okolní krajinu a orientačně 

změřit kvalitu vody. 

V první části práce je provedena literární rešerše, která shrnuje dosavadní poznatky 

o zájmovém území, firmě OKD, a.s. Dolu Paskov v.o.j., včetně jejich působení na ţivotní 

prostředí. Druhá část se týká vlastního výzkumu, který probíhal v různých obcích okresu 

Frýdek-Místek.  

Klíčová slova: inventarizace, biota, fytocenologie, důlní činnost, poklesy v krajině.  

 

Abstract 

This study deals with the mainly inventories of the biota individual seats in my 

interest territory. The aim of this work was primarily to find the specified location, that I 

chose, and in previous years, addressed RNDr. Lenka Filipová, on which this my 

Bachelor´s thesis builds. The next objective was to perform an inventory of the biota, do 

phytocenological slides, to find out the influence of mining activities on the surrounding 

countryside and an indicative to measure the quality of the water. 

In the first part of the work is carried out by the literary search, which the existing 

knowledge of the interest areas summarizes, the company OKD, a.s. Mine Paskov v.o.j., 

including their effects on the environment. The second part relates to the custom research, 

which took place the county of Frýdek-Místek in various municipalities. 

Keywords: inventory, biota, phytosociology, mining aktivity, declines in the 

landscape. 



 

 

SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

JORC  Joint Ore Reserves Committee 

NWR New World Resources 

OKD Ostravsko – karvinské doly 

OKR Ostravsko – karvinský revír 

RVHP Rada vzájemné hospodářské pomoci 

SH Sprašové hlíny 

ÚSES Územní systém ekologické stability  

VOJ Vnitřní organizační jednotka 
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ÚVOD 

„Kaţdý z nás ţije v krajině. Většinu svých potřeb naplňujeme z rozmanitosti této 

krajiny. Bádáme i odpočíváme v jejich ekosystémech. Přírodní síly krajiny nás naplňují 

úctou a my pečujeme o její estetiku. Měníme ji, ničíme a někdy i zkrášlujeme. Divokost a 

síla přírody v odlehlých původních typech krajiny nás však rovněţ ohromuje.“ (Forman, 

Godron; 1993). 

Přesně o tom je náš ţivot a má bakalářská práce, konkrétně o ničení a zkrášlovaní 

krajiny. V této práci jsem se zaměřila na hornickou činnost OKD, a.s. Dolu Paskov v.o.j a 

její vliv na krajinný systém okolních obcí.  

Hornická hlubinná činnost ovlivňuje krajinu devastací areály těţebních zařízení, 

ukládáním hlušiny na povrchu apod., ale i narušením soudrţnosti hornin nad vytěţenými 

prostory, které způsobují poklesy a propadání půdy. Terén svým zvlňováním a 

zamokřením, jeţ je způsobeno změnou hladiny podzemní vody, omezuje vyuţití 

zemědělských ploch. 

Pokles terénu je pozvolným dlouholetým procesem, který pozvolna ovlivňují povrch 

a strukturu krajiny. Postupné podmáčení je indikováno rozvojem vlhkomilných, vodních aţ 

mokřadních ekosystémů. Podmáčením podzemní vodou a stagnací vody vzniká celá řada 

biotopů označovaných jako břehové porosty, mokřady, baţiny, tůně, prameniště apod. 

jedná se převáţně o lokality, kde se jiţ půda nedá obdělávat vlivem jejího slehnutí a 

postupného zamokřování. Tady začíná postupná sukcese vlhkomilných rostlinných druhů, 

např.: ostřice, vlhkomilné trávy, rákos apod. 

Toto území bylo vţdy vyuţíváno pro bydlení a příměstskou rekreaci obyvatelstva, 

dále pro průmyslovou činnost a zemědělství. Krajina je poměrně hustě osídlená 

s výrazným zastavěným územím.  

Tato bakalářská práce vznikla na základě dřívějších výzkumů prováděných v okresu 

Frýdek-Místek, v místech které jsou nějakým způsobem ovlivněné těţbou černého uhlí 

v místních dolech. Zároveň je zde dělán dlouhodobý výzkum bioty na poklesových 

územích. OKD, a.s. má velký vliv na antropogenní tvary krajiny, které vznikají působením 

důlní činností. Ta nemusí být tak škodlivá, jak by se na první pohled zdálo, jelikoţ díky 

těmto novým vzniklým tvarům mohou vznikat jiná, druhově bohatší společenstva. 
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1. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

V celkové charakteristice území budou uvedeny jednotlivé přírodní poměry, jako je 

geomorfologie, geologie, podnebí a klima, hydrologie, flóra a fauna vybraného území atd., 

následuje seznámení s Územním systémem ekologické stability, rekultivací, osídlením 

Moravskoslezského kraje, včetně zájmového území a také seznámení se zdejším 

průmyslem. 

1.1 Přírodní poměry 

1.1.1 Geomorfologické členění 

Geomorfologické členění České republiky je rozepsáno podle Demka (1987) níţe a 

znázorněno na mapě (viz. Obr. č. 1). 

Systém: Alpsko – Himalajský systém 

subsystém: Karpaty 

provincie: Západní Karpaty 

soustava: Vněkarpatské sníţeniny VIII 

podsoustava (oblast): Severní Vněkarpatské sníţeniny VIIIB 

celek: Ostravská pánev VIIIB – 1 

okrsek: Ostravská niva VIIIB – 1 – b 

Ostravská pánev je rovina a plochá pahorkatina o rozloze 486 km
2
, se střední výškou 

244 m, středním sklonem 1°38´. Je to různě mocné souvrství mořských sedimentů 

třetihorních a glacigenních, fluviatilních i eolických, spočívajících na zpevněných 

sedimentech karbonských, obsahujících sloje černého uhlí. Území je silně porušené 

radiální tektonikou třetihorní, dosud doznívající. Je to kvarterní akumulační sníţenina 

s rozsáhlými říčními terasami, rozčleněnou akumulační plošinou glacigenní, destrukční 

zbytky náporové morény, zčásti zastřenými pokryvem sprašových hlín (SH). V reliéfu jsou 

význačné četné antropogenní tvary, haldy a poklesy. Je sloţena z několika okrsků. Podél 

řeky Ostravice, Odry a  Olše je to okrsek Ostravická niva (VIIIB-1-b), tvořený  

souvrstvím  čtvrtohorních říčních sedimentů (www.moravske-karpaty.cz). 

Do toho zařazení patří obce Sviadnov a Ţabeň. 

http://www.moravske-karpaty.cz/
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Systém: Alpsko – Himalajský systém 

subsystém: Karpaty 

provincie: Západní Karpaty 

soustava: Vnější západní Karpaty IX 

podsoustava: Západobeskydská pahorkatina IXD 

celek: Podbeskydská pahorkatina IXD – 1 

podcelek: Třinecká brázda IXD – 1F 

okrsek: Frýdecká pahorkatina IXD – 1F – a (Demek, 1987) 

Třinecká brázda (IXD - 1F) 186 km
2
, střední výška 360,3 m, střední sklon 3° 

10´. Její západní část je Frýdecká pahorkatina (IXD - 1F - a), kryta flyšovými zvětralinami. 

Převáţně akumulační reliéf spojených náplavových kuţelů Ostravice a Morávky, místy 

s pokryvem SH (www.moravske-karpaty.cz). 

Do toho zařazení patří obec Chlebovice a město Brušperk. 

 

 

Obr. č. 1: geomorfologické členění ČR (geologie.vsb.cz) 

http://www.moravske-karpaty.cz/
http://www.geologie.vsb.cz/
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1.1.2 Antropogenní tvary reliéfu vlivem hornické činnosti 

Tu část geomorfologie, která se zabývá studiem tvarů zemského povrchu 

podmíněných činností člověka, nezýváme antropogenní geomorfologií. 

Montánní (hornické) antropogenní reliéfy: jsou charakteristické pro hornicko -  

průmyslové oblasti s těţbou uhlí nebo jiných nerostných surovin, u nás např. na Ostravsku, 

Mostecku a Příbramsku. Převáţně jsou zde zastoupeny haldy hlušiny nebo odkryvu zemin 

různých tvarů a velikosti, např. z materiálů hlubinných dolů vytvořené odvaly a z materiálů 

povrchových dolů vzniklé výsypky. Ke konkávním formám patří téţ sejpové pahorky, 

nepříliš výrazné zbytky propraných písků a štěrků v místech dřívějšího rýţování zlata a 

drahokamů. Ke konvexním formám reliéfu počítáme v prvé řadě poklesové kotliny, 

typické pro oblasti hlubinného dolování, často zatopené vodou. V místech povrchové těţby 

uhlí se vyskytují velkoplošné sníţeniny, tzv. oprámy nebo menší pinky. K montánnímu 

typu antropogenního reliéfu patří dále různé lomy, štěrkovny, pískoviště a hliniště, stejně 

jako šachty, odvaly a štoly (Chábera, 1996). 

1.1.3 Geologie 

Západní Karpaty jsou jednou z dílčích větví rozsáhlého orogenního pásma tethydních 

alpid, které se táhne z oblasti Španělska aţ do jihovýchodní Asie. Na území České 

republiky zasahují jen v nejvýchodnějších oblastech Moravy a Slezska. Vývoj Západních 

Karpat začíná jiţ krátce po skončení variské orogeneze, která dala vznik 

obrovskému superkontinentu, nazývanému jako Pangea. 

Počátky vzniku úzkých riftových pánví znamenajících počátek rozpadu Pangey je 

patrný jiţ v triasu. Během jury a křídy docházelo k jejich rozšiřování a diferenciaci při 

současném šikmém vzájemném pohybu Afriky a Evropy. Koncem jury se však některé 

z nich opět začaly uzavírat, coţ vedlo později aţ ke kontinentálním kolizí dílčích 

mikrobloků, které v evropském prostoru proběhlo ve třech vlnách v průběhu jury aţ spodní 

křídy (cca 160-120 Ma), svrchní křídy (110-80 Ma) a paleogénu aţ neogénu (45-12 Ma). 

Podklad mezozoických a terciérních jednotek, později zvrásněných během alpínského 

cyklu, kromě oceánských domén, tvoří jak v Alpách tak i Karpatech převáţně různé části 

varisky zformované kůry (geologie.vsb.cz/). 

http://geologie.vsb.cz/
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Migrace orogenních procesů k severu se v Západních Karpatech projevila 

v charakteristické zonalitě orogénu, která se stala základem pro jeho vnitřní členění. 

Karpaty se v současné době dělí od jihu k severu na vnitřní, centrální a vnější Západní 

Karpaty. 

Vnější Karpaty jsou reprezentovány na území východní Moravy a Slezska dvěma 

akrečními flyšovými komplexy a karpatskou předhlubní. Starší akreční komplex tvoří 

křídové, ale převáţně paleogénní siliciklastické komplexy magurské skupiny 

příkrovů bezprostředně přiléhající k bradlovému pásmu, které bylo dříve interpretováno 

jako součást vnějších Karpat, v současnosti se zvláště jeho vnitřní části interpretují jako 

součást svrchnokřídovo-staroterciérního akrečního komplexu, který zaujímá pozici v místě 

předpokládané sutury po oceánské doméně tzv. váhika. 

V magurské skupině příkrovů v rytmicky zvrstvených jednotkách, které jsou 

charakteristické pro flyšové pánve, dominují písčité členy nad jílovci, prachovci a hrubšími 

klastiky. Celková mocnost sedimentů dosahuje několika km. Frontální části příkrovů této 

jednotky zasahují aţ poměrně hluboko na moravsko-slovenské pomezí přibliţně k linii 

Hodonín – V. Meziříčí – Třinec. Zčásti jsou překryty sedimenty vídeňské pánve a 

svrchnomiocénními a pliocénními sedimenty výplně hornomoravského úvalu. Tento 

komplex byl zkracován jiţ v průběhu paleogénu, ale k nasunutí na vnější skupinu příkrovů 

došlo aţ v průběhu miocénu v závěru uzavírání flyšových pánví (42-23 Ma). Velikost 

přesunu je odhadována na první desítky kilometrů. 

V karpatu se v depresích flyšových příkrovů zakládá v oblasti mezi Vídní a 

Uherským Hradištěm vídeňská pánev, která má velice sloţitý tektonický vývoj. Patří ke 

skupině pánví typu pul-apart, které se v Západních Karpatech otevíraly v důsledku 

transtenze způsobené rotací Karpat vůči severoevropskému předpolí. Mořské písčité a 

jílovité sedimenty přecházejí postupně během svrchního miocénu do brakických a později 

jezerních a říčních sedimentů aţ pliocénního stáří. Mořské miocénní sedimenty obsahují 

menší loţiska uhlovodíků, v kontinentálních sedimentech se vyvinuly lignitové sloje. 

Celková mocnost sedimentů dosahuje aţ 5 km. 

Ještě mladší pánví tohoto typu je pánev hornomoravského úvalu, která vznikla 

oţivením pohybů na zlomech labské tektonické zóny. Vznikla koncem miocénu a 
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sedimentace několika set metrů mocných kontinentálních sedimentů pokračovala aţ do 

pliocénu (geologie.vsb.cz/). 

Extenze kůry centrálních a jiţních Karpatech v prostoru nad k jihu subdukující 

oceánskou litosférou umoţnila rovněţ výstup andezitových a bazaltových magmat. 

Vulkanická činnost vyvrcholila ve středním miocénu, ale omezené míře pokračovala aţ do 

pliocénu. K této epizodě náleţí drobné výskyty ţil trachyandezitů a trachybazaltů v okolí 

Uherského Brodu, jejichţ stáří 16 Ma určené K-Ar metodou spadá do svrchního badenu 

(Přichystal et al., 1988). 

1.1.4 Pedologie 

Na sprašových hlínách probíhali většinou půdotvorné procesy, na zvětralinových 

pláštích beskydského podhůří a na nivních půdách vodotečí jen zčásti. V Ostravsko–

karvinském revíru je nejrozšířenějším půdním typem hnědozem a illimerizovaná půda 

s vazbou na pokryvy sprašových hlín a svahoviny (viz. Obr. č. 2). Na rovinatějších prvcích 

reliéfu s méně propustnými substráty a doplňkovým ovlhčením povrchově stékajícími 

vodami se vyskytuje oglejená půda. Glejová půda je vázána na terénní deprese. V nivách 

vodotečí tvoří převládající půdní typ nivní půda. K podzolovému typu vlivem vyšších 

sráţek zde lze řadit většinu produkčních půd. Jako výrobní typ se objevuje v OKR jen typ 

bramborářsko – pšeničný (Štýs et al., 1981). 

http://geologie.vsb.cz/
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Obr. č. 2: Půdní typy (Weissmannová, 2004) 

 

1.1.5 Hydrologické poměry  

Území okresu je odvodňováno řekami Ostravicí a Olší, které náleţí k úmoří 

Baltského moře. Kromě povodí těchto řek, zde náleţí ještě povodí řeky Ondřejnice. Odra 

tvoří v okresu pouze krátkou hranici severozápadně od Staré Vsi.  

Odra s Olší odvodňují více neţ 5 800 km
2
, z toho je 7% území České republiky. 

Průměrný specifický odtok povodí Odry a Olše přesahuje 10 l.s
-1

.km
-2

. Průměrné 

specifické odtoky na horním toku Ostravice přesahují 20 l.s
-1

.km
-2

, ale u některých 

menších povodí, jako jsou například povodí Řečice, Slavíče, Mohelnice a Morávky nad 

Mohelnicí, dosahuje specifický odtok 26 aţ 30 l.s
-1

.km
-2 

(viz. Obr. č. 3). 
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 Kromě jednotlivých rybníků byly vybudovány rozsáhlejší rybničné 

soustavy v oblasti CHKO Poodří, na Karvinsku, Opavsku v okolí Dolního Benešova. 

 V regionu také existuje hlubší oběh podzemních vod, který je lokálně 

vázán tektonické drenáţní linie nebo na hluboké deprese povrchu starších útvarů, 

popřípadě na krasové struktury. Mělké podzemní vody mají sezónní doplňování zásob, ve 

vrchovinách a hornatinách v květnu a červnu se nacházejí nejvyšší průměrné měsíční stavy 

hladin podzemní vody, v níţinách v březnu a dubnu. Nejniţší průměrné stavy hladin jsou 

na podzim, v hornatinách v zimě (Weissmannová, 2004). 

 

Obr. č. 3: Hydrografická síť (Weissmannová, 2004) 
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1.1.6 Klimatické podmínky 

Ostravsko – karvinský revír se z klimatického hlediska řadí mezi mírně teplé a mírně 

vlhké oblasti se zvyšujícím se podílem vlhkosti směrem k horám. Průměrná lednová 

teplota je -4°C, červencová +18°C, roční průměr +8°C, k horám úměrně klesající. Směr 

větru, který převládá je JJZ (33 aţ 36%) a SSV (12 aţ 13%) (Štýs a kol., 1981). 

Klimatické členění podle Quitta, E. (1971), se jedná o klimatické oblasti mírně 

teplé (MT10, MT9) (viz. Obr. č. 4). Průměrná roční teplota se pohybuje od 7 - 8,8°C, 

průměrná roční teplota ve vegetačním období se pohybuje od 12,7 - 14,6°C. Průměrné 

roční sráţky kolísají mezi 650 - 1 230 mm za rok. Délka vegetační doby se pohybuje mezi 

140 - 173 dny. Langův dešťový faktor se pohybuje mezi 85 – 171, coţ je převáţně humidní 

klima. 

 

Obr. č. 4: Klimatické oblasti (Weissmannová, 2004) 
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1.1.7 Flóra vybraného území 

Zájmové území patří do fytogeografické oblasti mezofytika, přesněji do 

fytogeografického obvodu karpatského mazofytika, a to do fyt. okresu Podbeskydská 

pahorkatina (84), do jejich podokresu Beskydské podhůří (Skalický, 1988). 

Biogeografické členění ČR podle Culkova pojetí (Culek 1996), spadá území do 

západokarpatské podpodprovincie a Podbeskydského bioregionu. V bioregionu, který je 

tvořen vlhkou pahorkatinou vystupující z kopce z pískovcového fylše. Na vápencích jsou 

malé ostrůvky teplomilné flóry, jinak převaţuje bukový a dubobukový lesní vegetační 

stupeň. 

Podle mapy potenciální vegetace (1997) se zájmové území vyznačuje především 

luţními lesy (Alnion incanae) s převahou střemchové jaseniny (Pruno – Fraxinetum), která 

je typická pro Brušperk, Ţabeň a Sviadnov. Dále se v zájmovém území objevují 

dubohabřiny a lipové doubravy (Carpinion) s převahou lipových dubohabřin (Tilio – 

Carpinetum), konkrétně se tímto společenstvím vyznačuje město Brušperk a obec 

Chlebovice. Posledním zastoupením v obci Chlebovice jsou acidofilní bučiny a jedliny 

(Luzulo – Fagion) s převahou podmáčené dubové bučiny (Carici brizoidis – Quercetum) 

s ostřicí třeslicovitou (Carex brizoides). 

Střemchové jaseniny (Pruno – Fraxinetum) se vyznačují invazivními druhy jako je 

křídlatka japonská (Reynoutria japonica), křídlatka sachalinská (R. sachalinensis) a 

netýkavka ţláznatá (Impatiens gladulifera). V bylinném patře můţeme najít například 

pryskyřník kosmatý (Ranunculus lanuginosus), prvosenku vyšší (Primula elatior), 

dymnivku dutou (Corydalis cava), plicník tmavý (Pulmonaria obscura) (viz. Obr. č. 5), 

válečku lesní (Brachypodium sylvaticum), škardu bahenní (Crepis paludosa) a přesličku 

lesní (Equisetum sylvaticum) (Weissmannová, 2004).  
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Obr. č. 5: plicník tmavý- Pulmonaria obscura (Bednářová, 2010) 

 

Lipové dubohabřiny (Tilio – Carpinetum) se vyznačují lípami, duby a habry. V jejich 

bylinném patře najdeme například sasanku hajní (Anemonoides nemorosa) (viz. Obr. č. 6), 

ptačinec hajní (Stellaria holostea), hrachor jarní (Lathyrus vernus), kokořík mnohokvětý 

(Polygonatum multiflorum), pitulník ţlutý (Galeobdolon luteum), mařinku vonnou (Galium 

odoratum), lipnici hajní (Poa nemoralis), zvonek konpřivolistý (Campanula trachelium), 

čarovník paříţský (Cicraea lutetiana), hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis) a jiné. 

Podmáčené polohy osidlují společenstva dubových bučin (Carici – Quercetum), které mají 

bohatě vyvinuté keřové patro. Zde roste například krušina olšová (Frangula alnus), bez 

černý (Sambucus nigra), ostruţiník srstnatý (Rubus hirtus) a jiné (Weissmannová, 2004). 
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Obr. č. 6: sasanka hajní- Anemonoides nemorosa (Bednářová, 2010) 

 

1.1.8 Fauna vybraného území 

Z hmyzích zástupců fauny, je nejběţnější roháček kozlík (Dorcus parallelipipedus) 

(viz. Obr. č. 7). Některé druhy drabčíků jsou velmi vzácné, jako Oxytelus rugifrons, 

Carpelimus punctanellus nebo Astenus nobeli. Mezi druhy niţších poloh patří ještěrka 

ţivorodá (Zootoca viviparia).  

Dalším zajímavým biotopem jsou rozsáhlé štěrkové lavice v neregulovaných úsecích 

větších řek, jako jsou Ostravice nebo Morávka, které představují zbytky primárního 

bezlesí. Jejich obyvateli jsou stenotopní druhy brouků, například střevlíkovití Nebria 

picicornis,  Perileptus areolatus, Thalassophilus longicornis a mnoho dalších. V čistých, 

okysličených vodách ţije malý plţ kamomil říční (Ancylus fluviatilis). U potoků a řek je 

velmi hojný strumičník zlatooký (Osmylus fulvicephalus). Dominantní rybou od hor aţ po 

nejniţší části toků je pstruh potoční obecný (Salmo trutta m. fario). Charakteristickým 
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druhem je vranka pruhoploutvá (Cottbus poecilopus), ovšem její populace je ohroţena 

příčnými bariérami na tocích. Dalším druhem, který je pro tuto oblast příznačný, je mihule 

potoční (Lampetra planeri) (Weissmannová, 2004). 

 

Obr. č. 7: roháček kozlík- Dorcus parallelipipedus (Bednářová, 2010) 

 

1.2 Územní systém ekologické stability 

Propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodně blízkých ekosystémů, 

který udrţuje přírodní rovnováhu, se nazývá Územní systém ekologické stability (dále jen 

ÚSES). Rozlišujeme místní (lokální), regionální a neregionální ÚSES (§ 3 zák. č. 114/1992 

Sb.); souhrnně se tedy hovoří o územních systémech ekologické stability. Místní (lokální) 

ÚSES zahrnuje i celý rozsah systémů regionálních a neregionálních; jeho pozitivní 

působení na krajinu se uplatňuje nejvýrazněji na místní úrovni, která se stává praktickým 

vyústěním celého procesu územního zabezpečování ekologické stability.  
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Tvorba a ochrana skladebných součástí ekologické sítě neřeší celou problematiku 

zajišťování ekologické stability krajiny. Rozhodující význam pro ekologickou stabilitu 

krajiny má celkové sniţování destabilizujících antropogenních vlivů (Löw et al., 1995). 

1.2.1 Cíl ÚSES 

Cílem zabezpečování územního systému ekologické stability v krajině je: 

 uchování a podpora rozvoje přirozeného genofondu krajiny, 

 zajištění příznivého působení na okolní, ekologicky méně stabilní části 

krajiny a jejich prostorové oddělení, 

 podpora moţnosti polyfunkčního vyuţívání krajiny, 

 uchování významných krajinných fenoménů (Löw et al., 1995). 

1.2.2 Ekologicky významné segmenty krajiny a jejich členění 

Jako segmenty krajiny označujeme jednoznačně vymezené a ohraničené krajinné 

prostory různé velikosti, které se svým charakterem výrazně odlišují od okolních 

krajinných prostorů. Ekologicky významné segmenty krajiny jsou ty části krajiny, které 

jsou tvořeny ekosystémy s relativně vyšší ekologickou stabilitou nebo v nichţ tyto 

ekosystémy převaţují. Vyznačují se trvalostí bioty a ekologickými podmínkami, 

umoţňujícími existenci druhů přirozeného genofondu krajiny. Soubor ekologicky 

významných segmentů krajiny tvoří kostru ekologické stability. Kostra ekologické stability 

doplněná o další skladebné části, které jsou účelně rozmístěny podle funkčnosti kritérií a 

prostorových parametrů, tvoří samotný územní systém ekologické stability.  

Ekologicky významný krajinný prvek je malé území (obvykle od 1 aru do 10 ha) se 

stejnorodými ekologickými podmínkami, zahrnujícími obvykle jen jeden typ společenstva.  

 Ekologicky významný krajinný celek je plošně rozsáhlejší území 

(obvykle od 10 aţ do 1 000 ha), kde rozmanité ekologické podmínky 

umoţňují existenci více typů společenstev. 

 Ekologicky významná krajinná oblast je rozlehlé území (zpravidla více 

neţ 1 000 ha), vyznačující se rozmanitostí společenstev, mezi nimiţ mají 

velký podíl ekologicky stabilní společenstva přirozená a přírodně blízká. 
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 Ekologicky významná liniová společenstva jsou specifickou formací 

kulturní krajiny: mají úzký protáhlý tvar a je pro ně charakteristická převaha 

přechodných okrajových biocenóz (ekotonů) (Löw et al., 1995). 

1.2.3 Funkční členění ekologicky významných segmentů krajiny 

Skladebné části ÚSES mají v krajině funkci biocenter, biokoridorů nebo interakčních 

prvků; podle biogeografického významu mohou mít význam místní, regionální aţ 

nadregionální (Löw et al., 1995). 

 Biocentra (centra biotické diverzity) je skladebnou částí ÚSES, která je, 

nebo cílově má být tvořena ekologicky významným segmentem krajiny, který 

svou velikostí a stavem ekologických podmínek umoţňuje trvalou existenci 

druhů i společenstev přirozeného genofondu krajiny. Jedná se o biotop nebo 

soubor biotopů, který svým stavem a velikostí umoţňuje trvalou existenci 

přirozeného či pozměněného, avšak přírodně blízkého ekosystému (vyhl. 

MŢP ČR č. 395/92). 

 Biokoridory (biotický koridor) je skladebnou částí ÚSES, která je, nebo 

cílově má být tvořena ekologicky významným segmentem krajiny, který 

propojuje biocentra a umoţňuje a podporuje migraci, šíření a vzájemné 

kontakty organismů. Biokoridory tedy zprostředkovávají tok biotických 

informací v krajině. Na rozdíl od biocenter nemusí umoţňovat trvalou 

existenci všech druhů zastoupených společenstev. Funkčnost biokoridorů 

podmiňují jejich prostorové parametry (délka a šířka), stav trvalých 

ekologických podmínek a struktura i druhové sloţení biocenóz. 

 Interakční prvky jsou ekologicky významné krajinné prvky a 

ekologicky významná liniová společenstva, vytvářející existenční podmínky 

rostlinám a ţivočichům, významně ovlivňujícím fungování ekosystémů 

kulturní krajiny. V místním ÚSES zprostředkovávají interakční prvky 

příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní, ekologicky méně 

stabilní krajinu (Löw et al., 1995). 
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1.2.4 Dokumentace ÚSES 

Podle stupně detailnosti řešení a účelu, dělíme dokumentaci ÚSES na: 

 Generel ÚSES je jedna z forem dokumentace územní systému 

ekologické stability, která ho vymezuje pouze na základě přírodovědných 

hledisek. Je vymezován velmi volně a jsou v něm vyjádřeny pouze přírodní 

danosti. 

 Plán ÚSES slouţí orgánům ochrany přírody pro vymezování lokálního, 

regionálního i neregionálního územního systému ekologické stability. Jeho 

úkolem je prostorově a funkčně definovat nároky ÚSES v daném území. Je 

zpracován detailněji s ohledem na konkrétní místopisnou situaci. Je 

důleţitým podkladem pro zpracování projektu ÚSES, pro nové pozemkové 

úpravy, pro zpracování územně plánovací dokumentace a jiné dokumenty 

ochrany přírody a krajiny. 

 Projekt ÚSES je souhrnem přírodovědné, technické, ekonomické, 

organizační a majetkoprávní dokumentace. Úkolem projektu je zabezpečit 

realizaci ÚSES; má tedy charakter závazné dokumentace k provádění 

investiční činnosti.  

Projekt obsahuje čtyři závazné části a to identifikační, majetkoprávní, biologická a 

realizační. Zpracování dokumentace ÚSES má metodikou stanoveny základní procedurální 

kroky a to: rekonstrukci potenciální bioty, hodnocení aktuálního stavu krajiny a vlastní 

propozice- návrh územního systému ekologické stability (Nepomucký, 1996). 

 

1.3 Osídlení Moravskoslezského kraje a zájmového území 

Kraj Moravskoslezský vznikl zákonem č. 129/2000 Sb. k 1. 1. 2001, stejně jako 

ostatních 13 krajů České republiky. Na současný název byl změněn k 31. 5. 2001 

z původního názvu Ostravský vzhledem k propojení dvou historických územních celků – 

Moravy a českého Slezska. 
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Území Moravskoslezského kraje má rozlohu 5 446 km
2
 a ţije v něm zhruba 

1 255 000 obyvatel, coţ jej činí nejlidnatějším v České republice, ovšem počtem 299 obcí 

naopak k jedním s nejmenším počtem sídel (Fajkoš et al., 2007). 

Město Brušperk s rozlohou 10 km
2
 má počet obyvatel 3892, obec Sviadnov s 

rozlohou 4 km2 a počtem obyvatel 1581, obec Ţabeň s malou rozlohou 3 km
2
 a malým 

počtem obyvatel 678. Mnou sledovaná zájmová území spadají pod obec s rozšířenou 

působností Frýdek – Místek (http://www.kr-moravskoslezsky.cz). 

Posledním sledovaným územím je obec Chlebovice, která má pouze 750 ha, leţí 

v 340 m n. m. a ţije zde pouze 759 obyvatel (www.frydek-mistek.cz). 

 

1.4 Průmysl Moravskoslezského kraje 

Nález uhlí, rozvoj důlních pracovišť a vznik hutních společností udával řadu let ráz 

podnikání v regionu, jemuţ přinesl vcelku zaslouţené pojmenování „Ocelové srdce 

republiky“.  

Celoplošná restrukturalizace průmyslu, vedoucí k výraznému útlumu průmyslové 

výroby, má na region značný dopad. Mezi nejpatrnější kroky patří omezení těţby černého 

uhlí a útlum průmyslových kolosů, jako je bývalá Nová huť (dnes ArcellorMittal), 

Vítkovice atd., coţ vedlo k masivnímu nárůstu nezaměstnanosti v regionu. Ne druhé straně 

pokles výroby či mnohé významné kroky při ekologizaci provozů v podnicích mají velmi 

příznivý dopad na zlepšení ţivotního prostředí v kraji. Mnohé restrukturalizované podniky 

byly odkoupeny zahraničními investory. 

Navzdory útlumu těţby uhlí zůstávají nejvýznamnějšími regionálními obory jak 

z hlediska trţeb, tak i z hlediska počtu zaměstnanců výroba a zpracování kovů (hutnictví a 

strojírenství), hornictví, výroba dopravních prostředků, energetika, výroba potravin, 

chemický, plastikářský a papírenský průmysl. Vedle nich se rozvíjí i obory zpracovatelské 

(Fajkoš et al. 2007). 

http://www.kr-moravskoslezsky.cz/
http://www.frydek-mistek.cz/
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2 DOBÝVÁNÍ 

2.1 OKD 

V České republice je OKD jediným producentem černého uhlí, které je těţeno v 

hlubinných dolech v jiţní části Hornoslezské uhelné pánve – v Ostravsko - karvinském 

revíru. OKD vyhledává, těţí, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým obsahem 

síry a dalších příměsí. Takové uhlí je vhodné palivo, lze ho vyuţít pro chemický průmysl, 

koksování a v dalších odvětvích. 

 V činnosti je 5 dolů a jeden mimo provoz. Roční produkce černého uhlí se pohybuje 

okolo 11 mil. tun (www.okd.cz). 

2.1.1 Historie 

Lidé uţ v pravěku vyuţívali černé uhlí. Poměrně krátkou historii, trvající přibliţně 

200 let, má organizovaná těţba v regionu. Její počátky jsou na severu Moravy a ve Slezsku 

spojeny především se jménem šlechtického rodu Larisch-Mönichů. 

Po druhé světové válce vznikl zárodek pozdějšího OKD, kdy bylo postaveno 

tehdejších šest těţařských společností pod národní správu pod hlavičkou Ostravsko-

karvinských kamenouhelných dolů Ostrava. Koncern zahrnoval celkem 32 dolů, 9 

koksoven, 10 báňských elektráren, ţelezárny v  Třinci a  Vítkovicích a  několik dalších 

průmyslových podniků. V roce 1980 bylo dosaţeno nejvyšší produkce (24,7 mil. tun). Dne 

1. ledna 1991 byla ukončena státní etapa vývoje OKD, jejich transformací na akciovou 

společnost Ostravsko - karvinské doly. 

OKD, a.s., zahájila proces restrukturalizace: Povrchové i důlní  činnosti sloučila 

do větších organizačních celků, vznikly dceřiné společnosti OKD a vnitřní organizační 

jednotky (VOJ). Reakcí na rychlý útlum těţby na  Ostravsku byla restrukturalizace 

podniku, postupnou privatizaci podniku a následné sniţování stavu pracovníků. Na území 

o velikosti 180 km
2 

skončila těţba v  ostravské a petřvaldské části revíru v  letech 1990–

2001. 

Stát prodal svůj většinový podíl v roce 1998 a majoritním vlastníkem se stala 

společnost KARBON INVEST, a. s., která odkoupila i zbývající státní podíl ve společnosti 

na podzim roku 2004 a stala se hlavním akcionářem OKD (96% akcií). Téhoţ roku ještě 

http://www.okd.cz/
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získala většinový podíl v koncernu KARBON INVEST, a. s., společnost RPG Industries 

Ltd., kterou vlastní skupina mezinárodních institucionálních a soukromých investorů. 

Záměr rozdělení společnosti bylo schváleno v prosinci 2005 představenstvem OKD. 

Hlavní činnost-tedy těţební, přešla na nástupnickou společnost OKD, a.s., Do dalších 

společností byly vyčleněny ostatní činnosti, které přímo nesouvisejí se základní těţební 

činností. V dalších letech těţba černého uhlí a produkce koksu byly soustředěny 

do společnosti New World Resources (NWR), ta se tak stala jedním z největších 

producentů černého uhlí ve střední Evropě. Společnost NWR je stoprocentním vlastníkem 

společnosti OKD, a.s. Akcie společnosti NWR byly úspěšně uvedeny na burzy v Praze, 

Varšavě a Londýně na jaře roku 2008. Na praţské burze šlo o největší emisi akcií 

v historii, v Londýně o jednu z největších emisí roku 2008 (www.okd.cz). 

2.1.2 Ţivotní prostředí 

Řada negativních vlivů na  ţivotní prostředí souvisí právě s těţbou uhlí. OKD si je 

této skutečnosti plně vědoma a podniká mnoţství kroků k jejich nápravě. Kaţdý rok OKD 

investuje více neţ 100 milionů korun do rekultivace, celkové investice do ţivotního 

prostředí od roku 1989 přesáhly hranici 3,5 miliardy korun. A výsledky tohoto úsilí jsou 

vidět. 

Na  jiţním okraji Karviné byl v loňském roce dokončen největší rekultivační projekt 

na Moravě – projekt Darkovské moře. Na ploše téměř 150 hektarů v budoucnu vznikne 

zázemí pro vodní sporty a další volnočasové aktivity. Uţ dnes se ale stal domovem pro 

řadu vzácných ptáků a přilákal také rybáře. 

Ostravsko totiţ zdaleka nepředstavuje jen průmysl a uţ dávno není „černé“. 

V bezprostřední blízkosti dolů a jejich povrchových provozů zde nalezneme mnoho 

přírodovědecky významných lokalit. Například Ostrava je město s velkým mnoţstvím 

zeleně. Projít se můţeme po severním okraji CHKO Poodří ve Svinově a Polance, která je 

tvořena soustavou rybníků a ramen řeky Odry s rozptýlenou zelení na lukách a tvoří 

významnou ornitologickou lokalitu. 

Na vrchu Landek nalezneme cenné lesní porosty, archeologické naleziště (proslulé 

unikátní Landeckou venuší z krevelu), slovanské hradiště, dodnes dochované povrchové 

výchozy uhelných slojí, naučnou stezku či hornické muzeum (www.okd.cz). 

http://www.okd.cz/
http://www.okd.cz/cz/nas-region/hornicke-muzeum/
http://www.okd.cz/
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 Důlní činnost také dala na Ostravsku a Karvinsku vzniknout řadě biologicky 

cenných lokalit. Díky bezodtokovým kotlinovým propadům vznikly mokřady a jezera, 

v nichţ dostaly příleţitost druhy vytlačené z území osídlených člověkem. Na odvalech se 

nacházejí stanoviště teplomilných a suchomilných rostlin. Přechodná útočiště zde 

nacházejí také táhnoucí ptáci. Mimo jiné i dolům a citlivým rekultivacím Ostravsko a 

Karvinsko vděčí za to, ţe patří k těm oblastem České republiky, které se mohou chlubit 

vysokým zastoupením chráněných a vzácných druhů rostlin i ţivočichů. 

Od poloviny 90. let minulého stolení do současnosti se realizovalo 

několik významných rekultivačních projektů a v současné době probíhají práce na území o 

rozloze 600 ha. Finanční náročnost rekultivačního procesu představuje pro OKD 

z dlouhodobého hlediska 30 % z celkových nákladů vynaloţených na zahlazení následků 

hornické činnosti. Díky tomu, ţe na financování zahlazování se podílel i stát, zrychlilo se 

tempo rekultivačních prací v karvinské části revíru, na něţ se od roku 1991 vynaloţilo 

téměř 7,7 miliardy korun. V ostravské oblasti se z důvodů jiţ ukončené těţby krajina 

nedevastuje a odstraňování jejích následků není v současné době tak intenzivní jako na 

Karvinsku. Ukončení těţby se odrazilo na zlepšení ţivotního prostředí města Ostravy a 

nejbliţšího okolí (www.okd.cz). 

2.1.3 Rekultivace 

OKD si plně uvědomuje, ţe důlní činnost poškozuje okolní krajinu, a proto jedním 

z jejích dlouhodobých cílů je úprava krajiny postiţené těţbou tak, aby byly zahlazeny 

následky hornické činnosti a krajina mohla slouţit k jiným neţ těţebním účelům. 

Hornickou krajinu modelují především poklesy a případně odvaly (haldy) a 

usazovací nádrţe. Někdy se tyto post oblasti navracejí k přírodě samovolně a vytvářejí 

přitom biologicky cennou krajinu.  

Asanačně-rekultivační práce představují výrazné a časově i finančně náročné zásahy 

do krajiny. Řeší poklesové kotliny, likvidují staré kalové nádrţe, upravují odvaly hlušiny. 

Rozsah rekultivačních cílů je velmi rozmanitý a zahrnuje: 

- technickou rekultivaci – tvarování území, obnovu vodotečí, přeloţky 

inţenýrských sítí atd. 

- biologickou rekultivaci – ozelenění krajiny. 

http://www.okd.cz/
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Území můţe být rekultivováno na mnoţství kultur, dle poţadavků orgánů státní 

správy a dohod s jednotlivými obcemi. Sanační a rekultivační práce se provádějí dle 

platných územních plánů a v závislosti na poţadavcích správních orgánů. Technické 

rekultivace zahrnují tvarování území, obnovu vodoteče a přeloţky inţenýrských sítí. Po 

nich nastupují biologické rekultivace, tzn. Ozelenění území. V období let 1998 – 2003 

dosáhly náklady na rekultivační práce téměř miliardu korun (www.okd.cz). 

 

2.2 Nerostné suroviny 

Podle zákona č. 44/1998 Sb. o ochraně a vyuţití nerostného bohatství (horní zákon) 

se dělí nerosty na vyhrazené (tzv. výhradní loţiska) a nevyhrazené. Přírodní nahromadění 

vyhrazených nerostů (patří sem všechna radioaktivní nerosty: ropa, hořlavý zemní plyn, 

všechny druhy uhlí a mnoho dalších surovin) tvoří výhradní loţiska, která představují 

nerostné bohatství a jsou ve vlastnictví státu. Nevyhrazená loţiska nerostů (např. 

štěrkopísky, stavební kámen, cihlářská hlína) jsou součástí pozemků (Lintnerová, 2002). 

2.2.1 Způsob těţby  

Jeden z nejzávaţnějších způsobů zásahů do původního, rovnováţného stavu 

v přírodě je těţba nerostných surovin. Způsoby těţby surovin v zásadě známe hlubinný a 

povrchový. K nim se připojuje i těţba surovin pomocí vrtů. 

Při těţbě nerostných surovin hlubinným způsobem dochází k výraznému narušení 

přírodního prostředí v důsledku rozfárání horninových masívů, ale podstatné mnoţství 

porušených hornin zůstávalo v podzemí. V minulosti, při více- méně ruční těţbě se na 

povrch dostávala poměrně čistá ruda, nebo uhlí, které se dále ve velké míře zpracovávalo. 

Podmínky v báních byli pro lidi, kteří v dolech pracovali, často aţ drastické, protoţe kromě 

těţké práce byli vystaveni vlivu prachu, plynu a jiným nebezpečným vlivům (výbuch 

zával, vysoké teploty, záření, poţáry apod.). Moderní způsoby těţby nerostných surovin a 

fosilních paliv v maximální míře vyuţívá mechanismy a k úpravě surovin dochází často aţ 

na povrchu. Rozsah těţby však značně zvyšuje potenciální nebezpečí mechanického 

porušení horninového nadloţí, zvyšuje rizika poškození hydrogeologického systému, 

http://www.okd.cz/
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zvyšuje mnoţství vytékajících vod a uvolňování látek. Kromě toho se celkově zvyšuje 

obsah báňských odpadů vynesených na povrch. 

Progresivní a ekonomicky výhodná je povrchová těţba surovin, která má prakticky 

trvalý a často i katastrofální vliv na krajinu, především na vlastnosti veškeré vody, půdy a 

celého bio-ekosystému. Po odstranění nadloţních vrstev dochází k likvidaci původních 

půdních horizontů, pórových systémů, mechanických a fyzikálních vlastností půd a 

podloţních vrstev, povrchových i podzemních vod, které se nedají znovu zrekonstruovat 

rekultivačními opatřeními. Povrchové báně můţou být hloubené do různých hloubek a 

zabírat velkou plochu, čím kompletně změní charakter krajiny a její předcházející význam 

a vyuţití. Kromě zvýšené prašnosti, hluku a obecné porušení stability dochází v otevřeném 

systému k výraznému zvětrávání minerálů. 

Hlavními surovinami, které se těţí pomocí vrtů je ropa a zemní plyn z různých typů 

sedimentárních pánví. Těţba uhlovodíků je mimořádně, nejen technicky, geologicky, ale i 

environmentálně riziková činnost (Lintnerová, 2002). 

 

2.3 Těţba uhlí  

Naším nejdůleţitějším nerostným bohatstvím je uhlí. Stalo se základní surovinou 

nejen pro rozvoj veškerého průmyslu, ale také má význam pro země RVHP, se kterými 

utváří vnější hospodářské vztahy.  

Sloje, které jsou hluboce uloţené, se mohou dobývat různými metodami. 

Komorování patří k nejstarším dobývacím způsobům, kdy se v předem stanoveném pořadí 

dobývá uhlí v komorách. Těţba touto metodou se provádí ve slabších slojích na plnou 

mocnost a v mocných hnědouhelných slojích zpravidla v lávkách. Stěnování je 

progresivnějším dobývacím způsobem, který má řadu výhod oproti dobývání 

komorováním. Proto je ve světě velmi rozšířenou dobývací metodou. Dělí se na tři 

základní metody, stěnování směrné, dovrchní a úpadní (Štýs et al., 1981).  

Činitelem je zvolená dobývací metoda, která ovlivňuje změny na povrchu 

dobývacího prostoru vznikající báňskou činností. Komorování po těţbě uhlí způsobuje 

nálevkovité kotliny. Stěnování na celou mocnost sloje bez základky nebo v lávkách 
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vznikají poklesové kotliny, jejichţ hloubka odpovídá mocnosti vytěţené sloje. Při 

stěnování se základkou jsou poklesy povrchu méně intenzivní.  

Po vytěţení části uhelné sloje se zvýší napětí v okolí, po určitém čase při 

přetrvávající těţbě překročí mez pevnosti hornin. Vyrubaný prostor vyplňují jednotlivé 

lámající se části hornin. Při tomto procesu horniny zvětšují, důsledku nakypření, svůj 

objem. 

Rychlost poklesové vlny je závislá na několika faktorech báňského charakteru. 

Okamţitý dosah vlivu bývá mezi 80 aţ 110° podle rychlosti dobývání. S postupující 

poklesovou vlnou nastávají změny v půdě i vegetaci, tudíţ se do vzniku poklesové kotliny 

dostávají i další místa zemského povrchu. Doba klesání se můţe rozdělit do tří základních 

období: 

- období počátečního klesání. Na povrchu se projevují první jevy 

propadnutí nadloţí do vyuhlených prostorů v dole. Toto období v černouhelných revírech 

trvá od tří do šesti měsíců. Na hloubce sloje a rychlosti s jakou postupuje dobývání nerostu 

v podzemí, závisí rychlost těchto počátečních projevů. 

- období intenzívního klesání. Pokles povrchu tehdy dosahuje 70 aţ 80 % 

celkové hodnoty. Deformace povrchu jsou menší a pozvolnější, čím je dobývaná sloj ve 

větší hloubce. 

- období doznívání. Povrchové poklesy postupně ustávají. Z technického 

hlediska se pak stávají zanedbatelné. Kdyţ se za jeden měsíc zjistí pokles mezi dvěma 

měřeními menší neţ 1 cm, pokládá se povrch za uklidněný. 

V hnědouhelných revírech trvá celý tento cyklus při dobývání jedné sloje 1 aţ 2 

roky, v černouhelných revírech 3 aţ 5 let (Štýs et al., 1981). 

2.3.1 Podíl rostlin na tvorbě uhlí a podmínky jeho vzniku  

Z nahromaděných rostlinných zbytků vznikají mohutná uhelná loţiska nesmírného 

praktického významu. Prouhelnění neboli karbonifikace je podmíněna rozkladem 

organických látek bohatých na uhlík. Kvalita uhlí je v tomto případě závislá na stupni 

prouhelnění organických hmot. Změny, jimţ nahromaděný rostlinný materiál podléhá, 

probíhají ve dvou dobách: 
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- biochemické karbonifikaci: uplatňuje se především v počátečním stadiu 

vzniku uhelné hmoty a končí zpravidla stadiem hnědouhelným, 

- geochemické karbonifikaci: důleţitými činiteli jsou zvýšená teplota, 

čas, tlak, i prostupnost nadloţí pro plynné zplodiny je velmi důleţitá. 

Samotný rostlinný materiál, nelze jiţ dnes soudit, ţe by taxonomicky rozdílný 

materiál (Pteridophyta, pteridospermy, conifery aj.) měl nějaký podstatný vliv na proces 

prouhelnění, jak se předpokládalo. Pochopitelné je, ţe niţší rostliny nemůţeme povaţovat 

za uhlotvorné. Teprve vyšší rostliny splňují podmínky nutné pro vznik mohutných 

organických vrstev (Purkyňová, 1962). 

Podle geneze rozlišujeme tři typy uhlí: 

- Humity- uhlí, které vzniklo téměř výhradně ze zbytků výše 

organizovaných rostlin, ať jiţ suchozemských, nebo baţinných. Rozklad probíhal za 

částečně aerobních podmínek. 

- Sapropelity- jsou výsledkem nahromadění a rozkladu niţších organismů 

rostlinných i ţivočišných, probíhajících v hlubším prostředí a klidných stojatých vod za 

převáţně anaerobních podmínek. 

- Liptobiolity- vznikly ze zbytků výše organizovaných rostlinných těl za 

převáţně aerobních podmínek. Charakteristické pro ně je, ţe se v nich soustřeďují látky 

odolné vůči rozkladům a ty zbývají po úplném rozpadu ostatních rostlinných tkání. 

Uhlí Hornoslezské kamenouhelné pánve náleţí z větší části do skupiny uhlí humitů. 

Jejich typickým znakem je vrstevnatost, způsobená střídáním petrograficky odlišných 

uhelných sloţek. Podřadné mnoţství připadá na uhlí sapropelového typu. Je nevrstevnaté, 

vyznačuje se velkou pevností a tvrdostí. Vzniklo z rostlinstva ţijícího trvale ve vodním 

prostředí (Purkyňová, 1962). 

2.3.2 Úpravy a zpracování uhlí  

Praním uhlí je moţné odstranit aţ 95 % pyritu, tj. mechanicky se dá odstranit asi 30 

aţ 35 % celkové síry a víc jak 50 % popela. Na jednu tunu uhlí se spotřebuje asi 2,5 tuny 

vody. Cirkulující voda odstraňuje jemné částice z uhlí a ve formě suspenze jde voda a 
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prach na odkaliště. Nové metody filtrace sniţují mnoţství vody, která odchází na odkaliště 

a voda se můţe pouţívat několikrát.  

Kapalný odpad – kal je tvořený z 95 % vodou a prach tvoří 5%. Voda u odkaliště 

odchází jako povrchová, ale i jako podzemní a můţe vyluhovat látky z uhelného prachu, a 

tak představuje značné environmentální riziko. Po vysušení kalu je potřebné počítat 

s přítomností hořlavých sloţek v odkališti a oxidací pyritu. Odkaliště se musí stále vlhčit, 

aby se předešlo samozápalu uhelného materiálnu. To však zvyšuje moţnost vyluhování 

kovů a okysličování prostředí, které vyluhování kovů podporuje, i po odstavení odkaliště. 

V čase, kdy se uhlí převáţí, zvyšuje lokální zátěţ prostředí hluk a doprava (Lintnerová, 

2002). 

2.3.3 Transport a ukládání uhlí 

Transport uhlí zvyšuje mnoţství prachu na dopravních cestách a můţe způsobit další 

estetické problémy, které celkově sniţují kvalitu prostředí. Můţe téţ ovlivnit kvalitu vod 

(povrchové i podzemní). Mnoho uhlí se přepravuje lodní dopravou po řekách a mořích, coţ 

taky můţe představovat potenciální ohroţení kvality vody.  

Uskladnění uhlí je spojené s tvorbou prachu, můţe docházet k vodnímu oplachování 

uhlí na skládkách, k uvolňování toxických plynů, k samozápalu a explozím. K těmto 

problémům však nedochází, protoţe ve všech krajinách tomu předchází platnost přísných 

předpisů o uskladnění a dopravě a jejich nedodrţování je spojené minimálně s velkými 

ekonomickými ztrátami (Lintnerová, 2002). 

2.3.4 Vyuţití uhlí 

Uhlí se vyuţívá hlavně jako energetická surovina (palivo), v chemickém průmyslu a 

v metalurgii. Odsíření uhlí je nejdůleţitější úpravou pro energetické uhlí.  

Odpady z energetiky můţeme rozdělit na: 

- plynné: oxidy S, N a C, uhlovodíky 

- kapalné: kyselina sírová, organické sloučeniny, chloridy, fosfáty, 

suspendované částice 

- pevné: popel, popílek 
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Zachytávání, resp. odstraňování škodlivin před vypuštěním do vzduchu se dělají 

následujícími způsoby: 

- přechodem přes sběrače a filtry jemných částic, 

- desulufurizací uhlí – odstranění S, 

- sniţováním teploty spalování se minimalizuje tvorba oxidů, 

- mechanickou úpravou – lisováním, fluidizací, čímţ se zlepšuje 

spalování uhelného prachu, 

- tříděním, resp. Selektivním spalováním různých typů uhlí se téţ 

zlepšuje spalování. 

U uhlí se sleduje velikost částic a jejich sloţení. Malé částice jsou dříve emitované 

do atmosféry (Lintnerová, 2002). 

2.3.5 Význam uhlí 

Pro řadu průmyslových odvětví je uhlí nezbytnou surovinou: 

o výroba energie 

 – 25 % primární energie ve světě je produkováno z uhlí 

 – téměř 40 % primární energie v ČR je vyráběno z uhlí 

 – více neţ 60 % elektřiny vyrobené v ČR pochází z černého a hnědého uhlí  

o výroba oceli, cementu, oxidu hlinitého 

 – 66 % celosvětové produkce oceli je závislých na koksovatelném uhlí  

o papírenský, cementářský, hliníkářský, chemický a farmaceutický 

průmysl (www.okd.cz). 

 

2.4 Důl Paskov 

Důl Paskov se nachází v obci Staříč, přibliţně 20 kilometrů od Ostravy. V nízkých, 

zhruba metrových slojích se převáţně produkuje velmi kvalitní koksovatelné uhlí. V roce 

1971 zde začala těţba uhlí. Staříč je v současné době jediným závodem. Důl Frenštát je 

udrţován v  konzervačním reţimu, ale je také zahrnován do organizační struktury. Důl 

http://www.okd.cz/
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Paskov vytěţil okolo 0,7 milionu tun uhlí a zaměstnával přibliţně 3000 lidí včetně 

pracovníků dodavatelských firem v roce 2009. Největší absolutní hloubka v jámě Staříč 

pod povrchem je 1155 m, jejíţ ústí se nachází v nadmořské výšce 305 m a sahá 850 m pod 

úroveň mořské hladiny. Rozloha důlního pole je přibliţně 40 km
2
 a zásoby k 1. 1. 2010- 

dle mezinárodní klasifikace JORC (Joint Ore Reserves Committee – jedná se o metodiku 

pouţívanou pro reporty o stavech zásob a zdrojů nerostných surovin, jde o standard obecně 

uznávaný burzami cenných papírů) je 26 milionů tun (www.okd.cz).   

2.4.1 Historie 

V dobývacím prostoru Paskov a v jeho okolí byly jiţ letech 1901 aţ 1910 prováděny 

první vyhledávací vrty. V tomto období byly odvrtány vrty Paskov IV (1901-1902), 

Řepiště III (1907-1908), Vratimov I (1907-1908), Paskov V (1908-1909), Vratimov II 

(1909) a Paskov I (1910) (Dombrovský, 2006). 

Výstavba povrchových objektů byla započata v roce 1960; důlní výstavba byla 

zahájena hloubením centrální výdušné jámy v únoru 1961 a centrální vtaţné jámy v červnu 

1961. Otvírka důlního pole v úrovni 1. důlního patra (-150 m) a 2. důlního patra (-293 m) 

byla provedena v letech 1963-1966. V květnu 1965 došlo při raţbě překopu č. 0119 na 1. 

patře k první průtrţi uhlí a plynů. Těţební práce byly zahájeny 15. 11. 1966 v 15. sloji ve 

14. kře. Přes tyto mimořádně nepříznivé podmínky byla poprvé v historii revíru zahájena 

těţba za 5 let od počátku vlastní výstavby při dodrţení rozpočtu. V prvním roce těţby 

(1966) bylo vytěţeno 7 950 tun černého uhlí v čisté těţbě. Jiţ v roce 1972 bylo dosaţeno 

projektovaného objemu těţby dolu ve výši 500 000 tun čisté těţby. Nejvyšší těţby bylo 

dosaţeno v roce 1989, kdy bylo vytěţeno 835 100 tun (Dombrovský, 2006). 

2.4.2 Vznik  

Důl Paskov vznikl sloučením závodů Paskov a Staříč. Oba mají poměrně krátkou 

historii začínající aţ v období industrializace komunistického Československa. Výstavba 

objektů závodu Paskov začala roku 1960, závodu Staříč 1962. V obou případech šlo o 

důlní díla s vysokým stupněm ohroţení vodou a plynem. Těţba v závodě Paskov začala 

roku 1966, na Staříči aţ roku 1971. 

http://www.okd.cz/
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Pro hospodárnější těţbu byl dobývací prostor rozdělen na 3 části, a to na závod Staříč 

I ve Sviadnově, závod Staříč II ve Staříči a závod Staříč III v Chlebovicích s pomocným 

závodem Staříč IV v Rychalticích. 

Původně samostatné doly Paskov a Staříč byly 1. ledna 1994 sloučeny v jeden 

skupinový důl (odštěpný závod) Paskov. V roce 1999 bylo rozhodnuto o ukončení činnosti 

závodu Paskov a jeho převedení k Dolu Odra o. z. 

V raţbách převaţuje technologie klasická s vyuţitím trhací práce s ohledem na 

nebezpečí průtrţí. Vrtacími vozy a hydraulickými nakladači je řešeno vrtání a nakládání. 

Pro dobývání se pouţívá výhradně uhelných pluhů a individuální hydraulické výztuţe. V 

příznivých geologických podmínkách je vyuţíváno pluhového komplexu s posuvnou 

výztuţí Hemscheidt a pluhem Halbach-Braun (www.okd.cz).  

http://www.okd.cz/
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3   CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

Obce a města zařazené v mém zájmovém území se nacházejí v Moravskoslezském 

kraji, nedaleko průmyslového města Frýdek – Místek. Jsou jimi obce Brušperk, 

Chlebovice, Sviadnov a Ţabeň (viz. Obr. č. 8). K jednotlivým městům a obcím jsou 

napsané obecné informace, historie, symbol nebo znak, kultura a místopis. 

 

 

Obr. č. 8: Zájmová území, měřítko 1:60 000 (mapy.kr-moravskoslezsky.cz)  

 

3.1 Brušperk 

Město Brušperk leţí uprostřed území mezi Ostravou, Frýdkem - Místkem a Novým 

Jičínem na obou březích řeky Ondřejnice v oblasti zvané Lašsko. Pro své malebné 

panorama je Brušperk nazýván Lašským Betlémem. Z okolních kopců je působivý výhled 

na kompletní panorama Beskyd s dominující Lysou horou na jihovýchodě a vrcholem 

Radhoště na jihu (www.brusperk-mesto.cz).  

3.1.1 Historie 

Počátek historie města Brušperk je dán vydáním lokační listiny 6. prosince v roce 

1269 olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburka. Patří k městům, která byla na 

mapy.kr-moravskoslezsky.cz
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tehdejším hukvaldském panství zaloţena na „zeleném drnu“. Nachází se v nadmořské 

výšce 265 m na obou březích řeky Ondřejnice, která zde protéká výrazným a široce 

otevřeným údolím. 

Brušperk spolu s ostatními městy a městečky měl na hukvaldském panství 

vyhraněnou úlohu střediska řemeslné výroby a směny v ohraničeném rámci panství. Velmi 

důleţitým řemeslem, které mělo pro rozvoj Brušperka i velký význam bylo soukenictví. 

Brušperk vzrůstal jak plošně, tak i co do počtu obyvatel. V prvních desetiletích 19. století 

stál Brušperk na vrcholu svého rozvoje. Během 19. století ztrácel svůj význam jako 

středisko řemesel a ztrátě významu přispěl také fakt změny kdysi výhodné na nevýhodnou 

komunikační polohu (www.brusperk-mesto.cz).  

3.1.2 Místopis 

Město Brušperk se nachází v příhraničním okresu Frýdek - Místek, který sousedí s 

okresy Nový Jičín, Ostrava, Karviná a Vsetín (viz. Obr. č. 9). Rozprostírá se na třech 

pahorcích svaţujících se k pravému břehu řeky Ondřejnice a na jejím levém břehu, který 

mírně stoupá aţ do nejvyššího bodu ke Sv. Marku (www.brusperk-mesto.cz).  

 

 

Obr. č. 9: Mapa města Brušprek, měřítko 1:18 000 (mapy.kr-moravskoslezsky.cz)  

 

http://www.brusperk-mesto.cz/
http://www.brusperk-mesto.cz/
mapy.kr-moravskoslezsky.cz
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Město není dopravním uzlem, svým vývojem doplatilo na to, ţe neleţí na významné 

dopravní tepně a je poměrně vzdáleno ţelezničním trasám. Od okresního města je vzdáleno 

cca 12 km a spojení je jen autobusovými linkami. Klimaticky město patří do okrsku mírně 

teplého, velmi vlhkého, pahorkatinového území, které je ovlivněno otevřeností k severu, 

blízkosti Moravské brány a horskou obrubou Beskyd na jihu.  

3.1.3 Symbol města 

V roce 1993 byl předsednictvem Poslanecké sněmovny ČR znak potvrzen a současně 

byla schválena podoba městského praporu. Znakem města Brušperku je v červeném štítě 

na vzpínajícím se stříbrném koni se zlatým postrojem a sedlem sedící svatý Jiří v brnění, 

mající na přilbě tři pštrosí péra a vlající plášť, vše stříbrné, probodávající zlatým kopím 

tlamu zeleného bezkřídlého draka, leţícího pod koněm. Prapor města je bílý s červeným 

středovým kříţem (viz.Obr. č. 10) (www.brusperk-mesto.cz).  

 

 

Obr. č. 10: Znak města Brušperk (www.brusperk-mesto.cz)  

 

3.1.4 Kultura 

Historickou část města na pravém břehu řeky Ondřejnice tvoří městská památková 

zóna, jejíţ základní částí je náměstí J. A. Komenského. Největší památkou je kostel sv. Jiří, 

jehoţ věţ je vysoká 43 m a vítá ze všech stran návštěvníky města.  

http://www.brusperk-mesto.cz/
http://www.brusperk-mesto.cz/
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Celé náměstí Brušperka s barokními domy a zachovaným původním gotickým 

půdorysem, empírová radnice a stavební dominanta města, barokní kostel Sv. Jiří, vytvářejí 

spolu unikátní architektonický celek, který je nazývaný„Lašský Betlém”. Historické jádro 

města je vyhlášeno (1992) za Městskou památkovou zónu. Památník Vojtěcha Martínka- 

Stálá expozice o ţivotě a díle brušperského rodáka a spisovatele. Součástí památníku je 

také nová expozice věnována dalším významným rodákům města Brušperka: hudebnímu 

skladateli Joţku Matějovi, učiteli a hudebnímu skladateli Františku Palkovskému, 

Bohumilu Fialovi, reţisérovi a dramatikovi Vilému Vitekrovi (www.brusperk-mesto.cz).  

 

3.2 Chlebovice 

Chlebovice je
 
místní částí Frýdku - Místku a rozkládá se jihozápadně od tohoto 

města. Obec najdeme u severovýchodního úpatí Palkovických hůrek. 

3.2.1 Historie 

Obec Chlebovice patří patrně k nejstarším osadám v regionu. O jejím zaloţení se 

nedochovaly ţádné zprávy, ale pravděpodobně byla zaloţena koncem 12. stol. Nejstarší 

dochovaná zpráva o obci je z roku 1320. Roku 1620 zde došlo k tragické události, kdy v 

chlebovických lesích byl valašskými zbojníky zavraţděn majitel frýdeckého panství Jan 

Stanislav Bruntálský z Vrbna se svým celým doprovodem.  

Obec od svého zaloţení byla součástí panství olomouckých biskupů a byla 

zpravována z hradu Hukvaldy. Obec řídil dědičný fojt. Budova fojtství, která byla 

postavena okolo roku 1750, patří k nejvýznamnějším kulturním památkám na území obce. 

V jejím drţení se vystřídalo několik rodů. Posledním drţitelem byl rod Lubojatských, 

jejichţ potomci se přihlásili k německé národnosti. Následkem toho budova po roce 1945 

připadla obci. Přesto, ţe v jejím uţívání se vystřídalo několik uţivatelů, nikdo ji 

neopravoval. Budova tak chátrala a v 80. letech 20. stol. jí hrozila demolice. V roce 1987 

se fojtství dostalo do rukou svazu včelařů, kteří se zaslouţili o její rekonstrukci, která byla 

ukončena v roce 1992. V budově fojtství bylo kromě jiného vytvořeno včelařské muzeum 

se skanzenem starých úlů. 

 U silnice vedoucí do obce Palkovice stojí stará kaple, u které jsou podle pověsti 

pochováni ruští vojáci, kteří zemřeli v blízkém lazaretu na zranění v bitvě u Slavkova. 
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Kostel svatého Cyrila a Metoděje byl postaven v roce 1863. Ozdobou kostela jsou 

dřevořezby na lavicích, které jsou dílem řezbáře Mičulky (www.turistika.cz). 

3.2.2 Místopis  

 Obec Chlebovice je název katastrálního území o rozloze 7,75 km
2 

(viz. Obr. č. 11). 

Jihozápadním směrem se nad obcí zvedají zalesněné stráně vrcholku Kabátice ( 601 m 

n.m.). Na východním úbočí tohoto vrcholku byla v roce 2002 postavena rozhledna 

Kabátice, poskytující krásný rozhled po celém okolí. Její výška dosahuje 22 metrů. O její 

postavení se zaslouţilo sdruţení Bezručův kraj v čele s Václavem Halatou. U rozhledny je 

umístěn malý památníček věnovaný spisovateli a básníkovi Františku Lazeckému, autorovi 

básně Chlebovice. V blízkosti rozhledny najdeme sjezdovou trať s lyţařským vlekem. 

Východním směrem nedaleko obce Chlebovice se rozprostírá vodní plocha nádrţe Olešná 

a na březích této přehrady je vybudován rekreační areál. Obcí prochází ţlutá turistická 

trasa, která nás zavede na zalesněné stráně Palkovických hůrek. Kromě turistické trasy 

prochází obcí značená lokální cyklistická stezka (/www.turistika.cz). 

 

 

Obr. č. 11: Mapa obce Chlebovice, měřítko 1:15 000 (mapy.kr-moravskoslezsky.cz) 

 

http://www.turistika.cz/
http://www.turistika.cz/
mapy.kr-moravskoslezsky.cz
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3.3 Sviadnov 

V jihozápadní části území obce Sviadnov se zvedá z okolní roviny 80- ti metrový 

kopec Štandl, na jehoţ vrcholu jsou pozůstatky drobnějšího středověkého opevnění. Zcela 

poškozené jádro hrádku je obehnáno valem a příkopem. V šikmě klesající chodbě, dosud 

průzkumně ověřované, byly nalezeny ţelezné předměty, zlomky keramiky a kostí. Národní 

turistický trast uvaţuje s rekonstitucí ranně středověkého hrádku. Z okolí Štandlu existují 

rovněţ archeologické objevy, a to střepy pravěkých nádob s volutami a ţelezné šipky 

(www.sviadnov.cz).  

3.3.1 Historie 

První zmínka o Sviadnovu pochází z roku 1267. O deset let později se část 

Sviadnova dostala do rukou leníka olomouckého biskupa Bruna Dětřicha Stangeho a v 

roce 1288 patřil celý Sviadnov Stangům. Byl tehdy součástí tzv. místeckého léna, 

skládajícího se v té době z Místku, Sviadnova, Kunčiček u Bašky a (snad) Zábřehu u 

Ostravy. 

Ve 14. století existoval kromě Sviadnova i tzv. Malý Sviadnov, který později patrně 

zanikl a na jeho místě vznikla obec Ţabeň. První konkretní zmínky o obyvatelích 

Sviadnova pocházejí z roku 1580. 

Sviadnov patřil od svého vzniku k menším obcím. Z 16 usedlostí v roce 1580 se po 

necelých 100 létech rozrostl jejich počet na pouze 19 usedlostí. Z nich 13 bylo selských 

(včetně fojta) a zbytek byly usedlosti domkářské. Po dalších 100 létech - koncem 18. 

století měl Sviadnov 19 usedlostí a mlýn. V roce 1771 ţilo v obci 259 obyvatel. Obec se 

rychle rozrůstala, zvláště po vzniku Karlovy huti v sousedním Lískovci. Škola ve 

Sviadnově vznikla v roce 1867. U obecního hřbitova zřízeného v roce 1885 byl v roce 

1887 postaven kostel. Uţ v roce 1876 byl zaloţen ve Sviadnově hasičský spolek, v roce 

1893 Čtenářská beseda s knihovnou a divadelním odborem a v roce 1909 odbor Národní 

jednoty. Dne 17. 7. 1920 byl zaloţen v obci Sokol. Za nacistické okupace byla zatčena 

řada sviadnovských občanů, patnáct z nich poloţilo za odboj proti nacismu své ţivoty. Z 

okupace byla obec osvobozena 4. 5. 1945 (www.sviadnov.cz).  

http://www.sviadnov.cz/
http://www.sviadnov.cz/
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3.3.2 Místopis 

Celková rozloha obce je 475 ha a leţí v 277 m n. m. Obec Sviadnov má ke dni 1. 1. 

2011 celkový počet obyvatel 1581 (viz. Obr. č. 12). 

Výstavbou podchodu v roce 2001 za 5,6 mil. kč pod rychlostní komunikací I/56 

Ostrava - Beskydy byl vyřešen bezpečný vstup z obce Sviadnov do rekreační oblasti Pod 

Štandlem, kde obec Sviadnov provedla výstavbu rekreačních prvků a úpravu lesních 

chodníků a umoţnila rozvoj Jezdeckého klubu Frýdek-Místek a Paint Horse, s.r.o. V těchto 

areálech je zajišťována sportovní a rekreační jízda na koních i rehabilitace nemocných 

(www.sviadnov.cz).  

 

 

Obr. č. 12: Mapa obce Sviadnov, měřítko 1:20 000 (mapy.kr-moravskoslezsky.cz) 

 

3.3.3 Symbol obce 

Znak je modro - červeně dělený štít, v horní části na dělicí čáře stříbrná kvádrová věţ 

s cimbuřím provázená dvěma zlatými svatojakubskými mušlemi, v dolní části tři stříbrné 

kuţely. Prapor tvoří tři svislé pruhy - modrý, bílý a červený v poměru 2:1:2. V modrém a 

červeném pruhu je zlatá svatojakubská mušle (viz. Obr. č. 13) (www.sviadnov.cz).  

http://www.sviadnov.cz/
../../Desktop/Bakal��ka/Jar�a/mapy.kr-moravskoslezsky.cz
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Obr. č. 13: Znak obce Sviadnov (www.sviadnov.cz)  

 

3.4 Ţabeň 

Obec Ţabeň leţí v moravskoslezském kraji ve výšce 266 m.n.m. na území vymezené 

toky Olešná a Ostravicí, hraniční řekou mezi historickými zeměmi Slezskem a Moravou. 

Středem obce prochází silnice spojující obě severomoravské metropole. V obci, v 

minulosti zvané téţ Ţabno či Ţabná, ţije na rozloze 3,3 km² přes 680 stálých obyvatel. 

K zásobování obyvatel slouţí jedna prodejna a restaurace. Kulturní a společenské 

akce probíhají v kulturním domě. Akce zajišťují spolky TJ Sokol, Sbor dobrovolných 

hasičů, Rada rodičů při ZŠ a MŠ a další. Za prací občané převáţně dojíţdějí. Mezi 

nejvýznamnějšími podniky působící na katastru Ţabně se řadí Biocel Paskov a.s., Abex 

Substráty a.s., Ivánek - Zeman v.o.s. - realizace a údrţba zeleně. V obci byla ukončena 

elektrifikace roku 1938, vodovod v roce 1984, výstavba kanalizace započala v roce 1997 a 

celoplošná plynofikace byla dokončena v roce 2001 (www.zaben.cz).  

3.4.1 Historie 

První písemná zmínka o obci je datována k roku 1460. Tehdy náleţela paskovskému 

lénu olomouckého biskupství. Je také domněnka, ţe osada označená roku 1395 při výčtu 

míst paskovského léna jako Malý Sviadnov na přelomu 14. a 15. století zanikla a v této 

http://www.sviadnov.cz/
http://www.zaben.cz/
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oblasti vznikla kolem poloviny 15. století malá středověká obec - Ţabeň. Tereziánský 

katastr moravský uvádí v polovině 18. století v Ţabni pět sedláků, jednoho zahradníka a 

třináct chalupníků. 

Obec nemá kostel, ale v první polovině 19. století zde byla postavena kaple jako 

díkuvzdání za odvrácení moru, zasvěcená sv. Fabiánu a Šebestiánu. O kapli se vţdy starala 

obec. Roku 1923 byla provedena rekonstrukce. V témţe roce se vytvořil Kostelní výbor 

pro postavení kostela sv. Václava, ke stavbě však nikdy nedošlo. 

V obci byl v roce 1887 zaloţen Sbor dobrovolných hasičů. Národní škola byla 

postavena v roce 1904. V současnosti probíhá předškolní a školní výuka v budově z roku 

1961. Čtenářská besídka byla ustavena roku 1907. O čtyři roky později byl v obci zaloţen 

odbor Národní jednoty, který v roce 1911 nastudoval první divadelní hru - Na statku a v 

chaloupce. Následovaly další hry a na silvestra se zpívaly po hospodách kuplety. Ve své 

činnosti spolek pokračoval i po první světové válce (www.zaben.cz). 

3.4.2 Místopis 

 Obec Ţabeň leţí ve výšce 265 m n. m. a 4,5 km na sever od okresního města Místku 

(viz. Obr. č. 14). Obcí protéká potok Olešná, po jejíţ obou březích se Ţabeň původně 

rozkládal. Několik let před světovou válkou se začaly stavět domky u okresní silnice. Po 

světové válce byla postavena nová část obce – Hradčany – po pravé straně okresní silnice 

na pozemcích, které obec koupila při částečné parcelaci pozemků, náleţejících k 

velkostatku Dr. Stolberga v Paskově, bývalého hraběte. 

 Na východě hraničí Ţabeň s Lískovcem, kde hranici tvoří řeka Ostravice. Na jihu je 

obec Sviadnov, na západě Staříč a na severu městečko Paskov.  Celá obec leţí na 

rovině. Na severozápadní straně obce se rozkládá na les, který patří velkostatku. 

Pro obec Ţabeň byly typické luţní lesy, které v minulosti pokrývaly značnou část 

jejich rozlohy. Na jiţním okraji obce se nacházejí i malebné rybníčky se svou mikrofaunou 

(www.zaben.cz). 

http://www.zaben.cz/
http://www.zaben.cz/
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Obr. č. 14: Mapa obce Ţabeň, měřítko 1:10 000 (mapy.kr-moravskoslezsky.cz) 

 

3.4.3 Symbol obce 

Znak a prapor obce Ţabeň, leţící na Frýdecko-Místecku při levém břehu řeky 

Ostravice, vyuţil názvu vsi a stal se takzvaným mluvícím znamením. Znak obce Ţabeň tak 

tvoří zelená ţába ve stříbřitém štítě. Obdobně vyhlíţí také ţabeňský obecní prapor, který 

zelenou ţábu pokládá do prostředního bílého pruhu, provázeného po stranách uţšími pruhy 

zelenými. Figura ţáby je přitom dle heraldických zvyklostí zobrazena shora (viz. Obr. č. 

15) (www.zaben.cz). 

 

Obr. č. 15: Znak obce Ţabeň (www.zaben.cz)  

../../Desktop/Bakal��ka/Jar�a/mapy.kr-moravskoslezsky.cz
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3.4.4 Kultura 

Dub letní (Quercus robur)- Solitera rostoucí v Ţabni na louce u asfaltové silničky. 

Obvod kmene je 395 cm, výška 22m. V minulosti byl kmen vysoko ořezán, dnes uţ je 

vytvořen obrost. Vitální exemplář, zdravotní stav je dobrý. Památný strom byl vyhlášen v 

roce 1991 (www.zaben.cz).  

http://www.zaben.cz/
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4 TERÉNNÍ PRŮZKUM 

 

4.1 Metodika sběru dat 

Jednotlivá data se získávala terénním průzkumem a průběţnou inventarizací bioty 

(viz. Příloha č. 1), kdy jsme zapisovali jednotlivé nalezené druhy a pokud moţno na místě 

je determinovali, coţ bylo realizováno přibliţně 6x během roku. Zmíněná inventarizace 

byla zpracována ve zprávě i v dřívějších letech RNDr. Lenkou Filipovou, na kterou tato 

práce navazuje. 

Dále jsme informace zjišťovali konzultacemi s jednotlivými obcemi přes mail, 

telefon a v některých případech i návštěvou obecního úřadu a setkáním se starosty, 

případně místostarosty obcí. 

Terénním průzkumem bylo zjištěno, ţe zájmová území jsou výhradně zemědělského 

charakteru, průmyslem a rybníkářskou oblastí, včetně podmáčených plošek, kterým dala 

pravděpodobně vznik důlní činnost. Proto byly udělány orientační testy kvality vody 

v určitých rybnících (viz. Příloha č. 2) pomocí kolorimetrických setů firmy MERCK.  

4.2 Lokality 

Tyto lokality jsou opsány ze zprávy RNDr. Lenky Filipové, kdy bohuţel popis těchto 

lokalit nebyl dostatečný pro nález všech těchto míst. Konkrétně nebyla nalezena lokalita č. 

2: Ţabeň, lokalita č. 4: Brušperk a lokalita č. 5: Sviadnov, proto je popis těchto míst 

stručný, jelikoţ je převzatý. 

1. Ţabeň- tato lokalita je charakteristická soustavou 4 rybníčků 

obklopených zemědělsky vyuţívanou půdou (viz. Obr. č. 16), kdy v roce 2010 zde bylo 

vyseto obilí a v roce 2011 řepka olejná. Tyto rybníčky se nacházejí na jiţním okraji této 

obce za ţeleznicí. Přibliţné GPS souřadnice soustavy čtyř rybníků jsou N 49°42.107´, E 

018°18.274´. 
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Obr. č. 16: Soustava 4 rybníčků, měřítko 1:7500 (mapy.kr-moravskoslezsky.cz)  

 

Půda je zde podmáčená a zdejší biota má mokřadní charakter (viz. Příloha č. 2). 

Podle RNDr. Filipové jsou zde druhy obnaţených den. Nejasný původ podmáčení, 

pravděpodobně je způsobeno přirozeně vysokou hladinou podzemní vody (běţné pro 

rybniční oblasti), pro jednoznačný závěr je nutné provést zaměření případného poklesu . 

V této lokalitě byl zjištěn největší pokles, který je zaznamenaný v technické zprávě 

(viz. Příloha č. 3). 

 

2. Ţabeň- dle RNDr. Filipové je to lesík v blízkosti centra obce, 

ekotonální, druhově bohatého společenstva. Vlivy důlní činnosti – zamokření není vizuálně 

patrné, podmáčení indikuje výskyt kosatce ţlutého (Iris pseudacorus). 

 

3. Chlebovice- malý soukromý rybník s litorálem silně ovlivněným 

zemědělskou činností. Nachází se v severní části obce (viz. Obr. č. 17). Vlivy důlní 

činnosti nejsou patrné. V blízkosti toho rybníčku se začal budovat nový dálniční obchvat, 

který na něj bude mít pravděpodobně velký vliv, zejména z důvodu jeho znečištění- ať uţ 

hlukem, prachem nebo škodlivými emisemi. Majitel toho rybníčku nám prozradil, z čeho 

má největší strach nyní: „Největší strach mám momentálně ze znečištění hnojivy, které 

mapy.kr-moravskoslezsky.cz
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budou brzy zemědělci pouţívat na svých polích. Jelikoţ je tento rybníček převáţně tvořený 

podzemní a nebeskou vodou.“  

Přibliţné GPS souřadnice jsou: N 49°39.879´,  E 018°16.525´. 

 

 

Obr. č. 17: Soukromý rybník, měřítko 1: 5 000 (mapy.kr-moravskoslezsky.cz)  

 

4.  Brušperk- podle RNDr. Filipové je zde monokultura smrku s relativně 

bohatým ekotonálním společenstvem. Těţba pod uvedenou lokalitou neprobíhá. 

 

5. Sviadnov- podle RNDr. Filipové je to druhově bohatý luţní les na 

břehu Ostravice. Bez patrných vlivů důlní činnosti. 

 

6. Chlebovice- návesní eutrofizovaný rybník s chudým litorálem v lokalitě 

Ovčárna. Vliv důlní činnosti není patrný. V roce 2003 zde byla vybudována betonová 

hrázka, dříve se tento rybníček více vyléval do okolní krajiny, dnes je tomu trochu jinak. 

Přes postavení této hrázky voda vytéká dál, zamokřuje okolní louky a svaţuje se níţ do jiţ 

vytvořeného potůčku (viz. Obr. č. 18). 

 Nachází se v jiho-západní části obce, za včelařským muzeem. GPS souřadnice: N 

49°39.287´, E 018°16.382´. 

mapy.kr-moravskoslezsky.cz
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Obr. č. 18: Návesní rybník, měřítko 1:5 000 (mapy.kr-moravskoslezsky.cz) 

mapy.kr-moravskoslezsky.cz
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5  ZÁVĚR 

Náš cíl práce byl z větší míry splněn, jelikoţ jsme úspěšně provedli inventarizaci 

bioty, provedli orientační měření kvality vody a jiţ s menším úspěchem nalezli některá 

místa. Alespoň k jednomu zaznamenanému poklesu půdy mi byla poskytnuta jedna 

technická zpráva o obci Ţabeň, která zároveň zaznamenala největší pokles ze všech. Další 

poklesy půdy nebyly zaznamenány a ani vizuální.  

V mém zájmovém území jsou obce, které spadají pod obec s rozšířenou působností 

Frýdek-Místek a jsou jimi obce Chelbovice, Ţabeň, Sviadnov a město Brušperk. V těchto 

lokalitách jsme se první snaţili najít místa, která uváděla ve své práci z dřívějších let 

RNDr. Lenka Filipová, bohuţel se nám nepodařilo všechna místa najít, konkrétně jsme 

nenašli lokalitu v Brušperku, ve středu obce Ţabeň a ve Sviadnově. Ačkoliv jsme 

kontaktovali město Brušperk, které nám odmítlo k tomuto tématu cokoliv říct a jasně se 

vyjádřilo, ţe ţádné poklesy zde zaznamenány nemají. Místostarosta obce Sviadnov byl 

shovívavější, ale také nám řekl, ţe si nikdo z obyvatel na poklesy nestěţoval. Prozradil 

nám ovšem, ţe jim ubývá zemědělské půdy, která se postupem času mění na stavební 

parcely. 

Největší pokles byl ovšem zaznamenán v obci Ţabeň, v místě čtyř nebeských 

rybníčků, coţ je zaznamenáno v technické zprávě v přílohách, kterou si nechala vypracovat 

firma OKD, a.s. od Vysoké školy Báňské - Technické Univerzity Ostrava 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe nedošlo k viditelnému ovlivnění působením hornické 

činnosti dosavadních ekosystémů oproti předešlým výzkumům. Okolní plochy, lesních a 

břehových porostů jsou obklopeny převáţně zemědělsky vyuţívanou půdou, nebyly nijak 

poznamenány výrazným podmáčením ani touto činností nejsou dotčeny dosavadní systémy 

ekologické stability.  

Příloha o inventarizaci bioty byla zpracována podle dřívějších a současných 

průzkumů, ze kterých lze vyčíst několik ohroţených druhů, jako např.: skokan hnědý 

(Rana dalmatina), drozd zpěvný (Turdus philomelos), česnek medvědí (Alium ursinum), 

česnáček medvědí (Alliaria petiolata),sasanka hajní (Anemonoides nemorosa) apod. Tato 

příloha o inventarizaci bioty je zde přiloţena místo fytocenologického snímku z důvodu 

pozdního nástupu jarního aspektu, a tudíţ by nebyl fytocenologický snímek úplný. 
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Další příloha, s orientačním měřením kvality vody ve zkoumaném území, byla 

provedena z důvodu vizuální rozdílnosti v čistotě respektive znečištění vody. Především co 

se týče čtyř nebeských rybníků, z kterých vypadali první dva ţivě a čistě oproti posledním 

dvěma, které mě uţ vizuálně spíš odpuzovali. Výsledky tohoto měření také prokázaly, ţe 

v posledních dvou rybnících je značné znečištění amoniakem, coţ můţe být způsobeno 

nadměrným hnojením okolní zemědělské krajiny.  

Diskuze 

V této bakalářské práci bych chtěla v navazujícím magisterském studiu pokračovat, 

jelikoţ budu chtít zpracovat fytocenologické snímky a určit fytocenologická společenstva. 

Ráda bych dále doplnila měření jednotlivých poklesů, udělala další inventarizaci bioty a 

zhotovit další výzkumy. 

RNDr. Filipová zvolila nevhodná místa a bohuţel je i obšírněji popsala a proto jsme 

některá nemohli najít. Tudíţ jsem se rozhodla, do navazující práce, zahrnout případná nově 

nalezená místa ve spolupráci s měřením důlních poklesů, ačkoliv v mém zájmovém území 

nebudou tak patrná, jako v obcích blíţe sousedících s dolem Paskov. 
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